
 

 

 بلجيكا في الدولية الحماية إجراءات
 طلبك معالجة على بلجيكا ووافقت بلجيكا في مرة ألول الدولية الحماية بطلب تقدمت لقد

 

 

 

 

 ول مقابلةأ

 من قبل مكتب األجانب •

 (يمكنك تحضير المقابلة مع محاميك مقدًما)مقابلة قصيرة مع مترجم ، ولكن بدون محام  •

سيتم سؤالك عن هويتك ، وعن أفراد عائلتك ، وعن رحلتك إلى بلجيكا ، وأي أسباب تمنعك من العودة إلى  •
 وإذا كان لديك أي مستندات لتقديمها( ملخًصا)بلدك 

 المقابلة الثانية

  (CGRA)من قبل المفوضية العامة لالجئين واألشخاص عديمي الجنسية•

 مقابلة طويلة مع مترجم ومحامي •

سُتطرح عليك نفس األسئلة كما في المقابلة األولى ، ولكن ستتم مسائلتك بمزيد من التفاصيل حول األسباب  •
 .التي تمنعك من العودة إلى وطنك

إذا لم يكن لديك وثائق هوية أو إذا كان هناك أي شك حول هويتك ، فسيتم طرح األسئلة حول بلدك األصلي  •
 والمنطقة التي تأتي منها

 

 لقرارا

 القراريتخذ من قبل مكتب المفوض العام لالجئين واألشخاص عديمي الجنسية •

 :قد يكون هذا إيجابًيا أو سلبًيا ويعتمد على قدرتك على إثبات ما يلي•

تخشى التعرض لالضطهاد في بلدك األصلي بسبب جنسيتك أو عرقك أو دينك أو رأيك السياسي أو حقيقة •
 اللجوء( = مثل النساء والمثليين جنسياً ، الخ)أنك تنتمي إلى مجموعة اجتماعية 

 الحماية اإلضافية= أنت تخشى من تهديد خطير بسبب العنف في بلدك األصلي •

 دعوى

 في حالة وجود قرار سلبي•

 أمام مجلس التقاضي لالجانب •

 أيام أثناء الحجز 10يوًما من القرار أو في غضون  30في غضون  •

 من قبل محاميك •

 الدعوى الثانية

 أو مجلس التقاضي لالجانب لم يتبع اإلجراء الصحيحفقط في حاالت محددة جدا  •

 أمام مجلس الدولة •

 يوًما من قرار مجلس التقاضي 30في غضون  •

 من قبل محاميك •

ولديك أسباب وجيهة لعدم تمكنك من فقط إذا كان لديك عناصر جديدة •
 تقديمها في طلبك األول للحصول على الحماية الدولية

 في مكتب االجانب •

المفوضية العامة لالجئين  سوف تحصل على سكن فقط إذا وافقت: انتباه •
 على تحليل طلبك الجديد CGRAواألشخاص عديمي الجنسية

طلب جديد للحماية 
 الدولية


