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من هم 'بل حدود'؟ لماذا تم تسليمك لي هذا دليل؟

. البعض منا يعيش في كاليه، والبعض الرخر يعيش في بلدان2009نحن مجموتعة حرة من الناس يعملون معا في كاليه منذ تعام 
مختلفة. فإننا ندتعم اللجئين و المهاجرين في كالي وأماكن أرخرى لننا نؤمن بأن كل شخص يستحق أن يعيش في المكان الذي

يريده والحصول تعلى حياة جيدة. ونحن نعتقد أن حرية التنقل هي حق الجميع، ونحن نريد تعالما بل حدود. من أجل حتقديم الدتعم
لكم، نود أن أتعطيكم بعض المعلومات المفيدة حول كاليه وأوروبا. نأمل أن يكون لديك رحلة آمنة إلى أي مكان حتريد أن حتذهب!

ماذا تفعل بل حدود في كاليه؟

نحن نقدم المساتعدات المباشرة ونعمل جنبا إلى جنب مع الشخاص الذين يحرمون من أساسيات الحياة - الغذاء اللئق، والمأوى،
وحرية التنقل.

ل نحصل تعلى المال لعملنا، ونحن ل نتعامل مع الدولة أو الكنيسة.

إذا كنت بحاجة إلى أي مزيد من المعلومات التي لم حتكتب في هذا الكتاب أو إذا كان لديك أسئلة محددة، بإمكانك الحتصال بنا
تعلى :

الهاتف:

 0753475159 (من داخل فرنسا)

0033753475159 (من خارج فرنسا)

calais_solidarity@riseup.net // calaisolidarity@gmail.comالبريد اللكتروني: 

https://calaismigrantsolidarity.wordpress.comالموقع: 

مقدمة كاليه

 مع البلديات المجاورة من كوكويل، مارك105،000 نسمة (73،000مرحبا بكم في كاليه! كاليه هي مدينة متوسطة الحجم من 
وسانجات). أنها في شمال فرنسا، بالقرب من بلجيكا و بريطانيا.

لفترة طويلة، كانت كاليه بلدة إنجليزية. وهذه هي نقطة العبور الرئيسية بين القارة الوربية وبريطانيا تعن طريق القوارب أو، منذ
، نفق بحر المانش. حتم حتدمير جزء كبير من المدينة رخلل الحرب العالمية الثانية، وكان جزء من السكان تعلى الفرار.1994تعام 

https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/


٪ من السكان هم من العاطلين تعن20كاليه حتقليديا مدينة صناتعية، ولكن حتأثرة بشكل كبير من قبل المزمات المتلحقة وأكثر من 
العمل. وهي أيضا المدينة التي يبلغ تعدد سكانها الذين حتقل أتعمارهم تعن بقية أنحاء فرنسا.

اللجئين في كاليه

اللجئين يعيشون في كاليه منذ سنوات.

في وقت مبكر من التسعينات، حتوجه اللجئين في بلدان أوروبا الشرقية الى كاليه بعد سقوط النظام الشيوتعي في هذه البلدان .
وحوصرو من قبل الحدود. وهذا ما جعل في منتصف التسعينات حتسرب تعائلت بأكملها في كاليه، الفارين من الحرب في

يوغوسلفيا السابقة. وأمام هذا، حشدت السكان والجمعيات وأقنعو الدولة والذي بدورها فتحة مركز للجئين

، حتم افتتاح مخيم للجئين حتديرها الصليب الحمر رخارج مدينة كاليه. وكان في حظيرة كبيرة في ضاحية سانجات.1999في تعام 
بقي المخيم مفتوح لمدة ثل ث سنوات واستضاف اللف من اللجئين

، أغلقت الحكومة مخيم سانجات للجئين. ومنذ ذلك الحين، حتم حتدمير بانتظام الملجئ وطرد الجئين. الدولة ل2002في تعام 
حتسمح لي مخيم أو حتى أي حتأمين مسكن لئق للجئين. ملحظة أن مع مرور الوقت، والبلدان الصلية للجئين، نوتعت:

كردستان وأفغانستان وإيران وفيتنام وألبانيا، سوريا، إريتريا، السودان، الخ

، التضخم في تعدد من اللجئين في كاليه اجتذب اهتمام وسائل التعلم . وردا تعلى ذلك،  الحكومة نضمة الدمار2009في تعام 
الشامل لمخيمات اللجئين ، ولم يكن هاذا حل للقضية. ثم نظمت الترحيل الجماتعي للجئين، لحسن الحظ المحكمة ألغت هاذا

القرار.

، المزيد من اللجئين اللجوء في كاليه، وهاذا ليس من السهل. وهاذا يتدهور أكثر وأكثر في جميع أنحاء2009لذلك منذ تعام 
فرنسا. في بعض الحيان يضطرون إلى الجوء إلى محكمة العدل ليطالبون حقوقهم الساسية مثل الحق في السكن الملئم و هاذا

يجب التعتراف به وحتنفيذه

، امزداد تعدد اللجئين الذين يريدون اللجوء في كاليه بكثير وهاذا اجتذب اهتمام وسائل التعلم والعداء للسكان2014في تعام 
المحليين مرة أرخرى. ظهرت الجماتعات العنصرية (مثل "حفظ كاليه") .  وكان حل الحكومة هو الفيام بإنشاء "مركز يومي" جديد

للجئين يدتعى "جول فيري". وراء هذا الحل مشاكل أرخرى و هي: مركز بعيد جدا تعن المدينة وحتسوية وضع اللجئين الذين
يعيشون هناك غير واضح دائما

الجمعيات والشنشطة في كاليه

أين يمكنك الحصول الطعام؟

يمكنك الحصول تعلى الطعام في المركز اليومي جول فيري. يتم حتقديم وجبة سارخنة منالساتعة الخامسه مساء إلى  الساتعة الثامنه.
ومع ذلك، فإن الطريق هو بعيد والشرطة والعنصريين في بعض الحيان موجودون تعلى الطريق. ولذلك فإنه من الحكمة الذهاب

إلى المركز في مجموتعات وليس وحدك



بعض المرات حتأحتي الجمعيات إلى المخيمات لتعطاء الكل ومع العلم ان بعض المحلت الكبيره  في كالي حتقوم برمي الكل في
صناديق النفايه

كثير من الناس حتذهب إلى السوبر ماركت ليدل، لنه ررخيص جدا والقرب إلى جول فيري ، العديد من محلت السوبر ماركت
حترمي بالمواد الغذائية، تعلى الرغم من أنها ل حتزال جيدة. يمكنك أن حتبحث في القمامة بجوار محلت السوبر ماركت والعثور تعلى

أشياء لتناولها في بعض الحيان.

أين يمكنني التعتناء بنفسي لو أشنني مريضة؟

في الحالة الولى يمكنك الذهاب الى المستشفى في قسم الطوارىء وهم يعتنون بكل فرد كان في حالة صحية حرجه

و في الحالة الثانيه تعلى يسار المستشفى بالقرب من موقف السيارات يوجد بيت صغير وهي تعيادة مسماة "ل باس"

17:30 حتي 13:30حترتعى الناس من دون حتأمين صحي. ول يهم أن هؤلء الشخاص ل يحملون وثائق أم ل . اوقات الفتتاحة 

: يحق لطالبي اللجوء التغطية الصحية الشاملةملحضة

أين يمكنني أخذ حمام؟

للرجال

العشرين الوائل في الوصول الى العيادة ل باص  

 دقائق.4و في المركز اليومي  جول فيري بإمكانك أرخذ حمام وهذا كل يوم حتى الساتعة الثالثة مساء . يجب ان ل يتجاومز لحمام 
يتم حتوفير الصابون ومنشفة

وبالنسبة للنساء والفطفال

جول فيري في المركز يوم، وهناك حجرة مخصصة للنساء والطفال. في هذا الجزء من المركز، إل النساء والطفال لهم الحق
في النوم وأرخذ حمام. النساء حتطبخ أيضا هناك. جمعية "ل في أكتيف"هي المسؤولة تعادة تعن المكان، ولكن النساء ينظمون الحياة
اليومية بنفسهم . رغم تعدم وجود غرفة كثيرة للنوم، يمكنك دائما الذهاب الى هناك لرخذ حمام . الدرخول مجاني:  دق الجرس  في

الخارج إذا وصلت في وقت متأرخر

من حيث يمكنني الحصول تعلى بطاشنية، وخيمة والملبس المجاشنية؟

جمعية بل حدود يتعهد بتوفير لك التغطية ورخيمة أو الملبس اذا كنت في حاجة إليها. لنها ليست منظمة رسمية، و   في بعض
الحيان ليس بقدرها الرد تعلى هذه الطلبات . في بعض الحيان يذهب أهل الخير إلى المخيمات والتبرع بهذه الحاجيات للجئين.
وبالمثل، فإن منظمة أطباء العالم قامة  في كثير من الحيان بشراءها وحتومزيعها تعلى اللجئين في المخيمات. تعادة ما حتكون هاذه

المنضمة لمساندة الجئين  بعد الطرد الجماتعي وحتدميرالمخيمات التي يعيشون فيها الجئين من قبل الشرطة 

أما بالنسبة للملبس، وحتومزيع الملبس ، في شارع كروا بالقرب من نوحتردام. ويتم ذلك تعلى بديل السبت أحيانا بل حدود حتمد يد
العون لتومزيع وجبة



بارختصار، من حيث البطانيات والخيام والملبس واللجئين حتعتمد فقط تعلى التبرتعات أنه ل يوجد مكان يمكنهم الذهاب والحصول
تعليها مجانا

من يستطيع مساتعدحتي تعلى الجراء الداري لطلب اللجوء الخاص بي؟

إذا كنت بحاجة إلى المشورة القانونية أو حترغب في حتقديم طلب للحصول تعلى اللجوء، يوجد هناك جمعية الغاثة الكاثوليكية وقد
حتكون تعونا كبيرا. انهم يقدمون النصائح  والمساتعدة، بغض النظر تعن المكان الذي جئت منه و السبب

أين يمكنني الحصول تعلى الهاتف للتصال بالشنترشنت؟

.16يتوفر الهاحتف والوصول إلى النترنت في مكتبة كاليه. وهي حتقع بالقرب من متجر للتسوق والمسرح، شارع جسر اللحتينية 
 من يوم الثلثاء إلى يوم السبت10:00مكتبة كاليه حتفتح من الساتعة 

 مسبقا (بطاقة هوية أو جوامز سفر أو وثيقة أرخرى) أن يثبت أن في الواقع كنت طالب اللجوءIDومع ذلك، فإنه ل بد من إدرخال 

في بعض الحياء هناك واي فاي  يمكن استخدامها وهناك المقاهي مع واي فاي مجانا. (تعلى سبيل المثال ماك دونالدمز في حي ل
مزوب)

أين يمكنني شحن هاتفي؟

 مساء. يمكنك أيضا القيام بذلك في مركز جول يوم فيري05:00 حتي 9:00هذا ممكن في النجدة الكاثوليكية الثنين إلى الجمعة 
 مساء05:00 حتي 14:00يوميا 

أين يمكنني لعب كرة القدم؟

السكان المحليين الفرنسيين ومختلف الجاليات المهاجرة لديهم تعادة كل يوم أحد في القلعة للعب كرة القدم. الجميع مرحب به في
هذا اللقاء، والذي يحد ث تعادة حوالي  الساتعة مساء. بعض الناس غالبا ما حتجلب المعدات (الحذية والملبس) لستخدامها رخلل

المباراة

أين يمكنني العثور تعلى وإصل ح الدراجة؟

هناك ورشة تعمل دراجة جديدة في النجدة الكاثوليكية

أين يمكنني حضور دورات تعليم اللغة؟

لدورات اللغة، يرجى الستفسار في النجدة الكاثوليكية. هناك دورات في الفرنسية والنجليزية، التي حتقام تعدة مرات في   السبوع
في مواقع مختلفة

وهناك أيضا المعلمين القادمين إلى المخيمات لتعطاء الدروس هناك

أين يمكنني الحصول تعلى المشورة بشأن وسائل منع الحمل والحياة الجنسية؟



في فرنسا، وسائل منع الحمل مجاني ومعترف بها من قبل القانون. يمكن للرجال الذهاب إلى العيادة  لللواقيات الذكرية. أما
بالنسبة إلى النساء، ويذهبون إلى حد ما في تعيادة حتنظيم السرة لستقبال النوع المطلوب من وسائل منع الحمل: حبوب منع

الحمل، والواقي النثوي، والحقن، الخ

في حالة حتحتاج إلى فحص طبي للمراض المنقولة تعن طريق الحتصال الجنسي، ينبغي للمرء أن يذهب إلى مركز الفحص أن
يكون فحص الدم. تعناوين هي:

33 62 21 21 03 كاليه. الهاحتف: 62100، 1، الطابق 70مركز التخطيط أو التربية السرية، الشارع موليان 

 La Roselière ،8، 7، 3 كاليه. حافلة 62100 شارع الملك البار-1601مركز الفحص المجاني 

العناوين

 يورو لكل رحلة. هناك رخريطة1إذا كنت ل حترغب في السير، هناك الحافلت العامة التي يمكن إستعمالها. حتكلفة جميع الحافلت 
 (بالقرب من حترينستيشن)touristoffice وتعلى busstopsللمدينة في 

المستشفى الكبير  وغرفة الطوارئ:



Boulevard des Justes,
62107 Calais

وهو قريب من النجدة الكاثوليكية وبيت السيدات السابق إذا حتسألة الناس يمكنك العثور تعليه

 ل باس العيادة

العيادة بجوار المستشفى الكبير تعلى موقف السيارات. وحتتكون من حاويتين رمادية كبيرة

مركز اليوم جول فيري

المركز اليوم هو قريب جدا من الميناء

حتتبع "الطريق دي جرافيلين"، ثم انعطف يسارا تعلى "جيمن قصر الكثبان الرملية

النجدة الكاثوليكية

جمعية رخيرية كاثوليكية الذي يوفر العديد من الخدمات للمهاجرين في كاليه، لديهم مكان حيث يمكنك الذهاب رخلل النهار. ل
يهمهم أي ديانة حتمارسها

شارع فيكتور هوجو

السير في الطريق المؤدي إلى المستشفى والطريق السريع، وسوف حتمر تعلى الجانب اليمن سوبر ماركت يدتعا كارفور. الجمعية
."La Chevaline " في البيت الذي هو مكتوب تعليها

http://pasdecalais.secours-catholique.org/ 

منظمة أفطباء العالم

أطباء العالم" حتنظيمها الرتعاية الصحية في المخيمات، وكذلك الخدمات الجتماتعية الرخرى

http://www.medecinsdumonde.org/gb/En-France/Calais

migrants.npdc@medecinsdumonde.net

حاشنة المهاجرين

جمعية محلية حتجلب المواد الغذائية بانتظام إلى المخيمات

http://www.laubergedesmigrants.fr/

laubergedesmigrants@hotmail.fr

المحل

162شارع ل فايت 

 ورش العمل لصنع الخبز، وقت الشاي، المعلومات القانونية والدروس وغيرها.

http://pasdecalais.secours-catholique.org/


كيفية التسجيل أو تسجيل شريحة الهاتف؟

إذا كنت بحاجة لشراء شريحة ، فإن المثل التعلى هو ارختيار العلمة التجارية ليكا. سيكون لديك ميزة كونها قادرة تعلى
التواصل مجانا مع الهواحتف ليكا أرخرى. أيضا، لتسجيل، ل حاجة لتعطاء الحداثيات الحقيقية الخاصة بك

كيفية تعملية التشغيل؟

. الوكلء يتحدثون اللغة النجليزية أو الفرنسية أو العربية. يجب تعليك حتوفير اسمك وتعنوانك (الشارع323الحتصال بالرقم 
 كاليه62100ورقم الهاحتف، الرمز البريدي) ورقم جوامز السفر الخاص بك. فمن الحكمة أن نعرف الرمز البريدي هو 

397 100 450 أرقام. مثال: 9وبريطانيا العظمى، وجوامزات السفر و

تعند هذا الوكيل يقوم بالتحقيق في الهاحتف و العنوان؛ ولذلك تعليك أن حتعطي تعنوان حقيقي في كاليه، تعلى الرغم من أن
الرخيرة ليست دائما لك. لن يتم حتحديد رقم جوامز السفر

تعند إنتهاء المكالمة، قم بإيقاف حتشغيل هاحتفه وإتعادة حتشغيله. لقد حتم حتسجيلك

التعتقالت والحتجامزات من طرف الشرطة

ما إذا قامت الشرطة حتوقيفي أو مهاجمتي ؟

إذا هاجمتك الشرطة، يجب تعليك أن حتدرك أنك لست وحدك. كل شخص لديه الحق في حتقديم شكوى ضد إتعتداء سلطات
الشرطة، كان يحمل وثائق أم ل. سيكون من الفضل التحد ث إلى محام إذا كنت حترغب في حتقديم شكوى ضد تعنف الشرطة.

 (ليكا) للحصول تعلى دتعم من مجموتعة. هذه المجموتعة حتدتعم ضحايا0605862150يمكنك أيضا الحتصال بهذا الرقم 
تعنف الشرطة تعن طريق السماح لهم بالحصول تعلى المساتعدة للطب الشرتعي تعند الضرورة. كما جمع الدلة تعن تعنف

الشرطة

هجمات الشرطة ضد المهاجرين في كاليه متكررة وتعنيفة. واتعتقل العديد من المهاجرين تعشوائيا تعندما سعوا للحصول
تعلى الحد الدنى اللمزم من أجل البقاء. حتوقفوا تعند ذهابهم لنقاط المياه، وتعند  وصول الحافلة إلى المستشفى، وتعند التسوق

في السوبر ماركت أو في طريق تعودحتهممن مكان حتومزيع المواد الغذائية. وحتشير هناك حتى حتقارير الشرطة إلى مطاردة
المهاجرين في امزدحام حركة المرور تعلى الطرق السريعة. أطلقت الشرطة الغامز المسيل للدموع و ضربهم . حترك العديد

منهم مع إصابات في اليدين والوجه. وقد حتسبب هذا سقوط تعدد من القتلى في الشهر الرخيرة.

ما هي حقوقك تعندما يتم القبض تعليك؟

 ساتعة من وقت للجانب. ولذلك فمن الممكن أن حتأرخذ إلى مركز الشرطة،16تعملية التحقق من الهوية ل حتستمر أكثر من 
والفراج تعنك لحقا بعد بضع ساتعات، كنت حتحمل وثائق لك أم ل. تعند وصولك إلى مركزشرطة  واجب تعليهم احضار لك

وكيل لرخبارك بحقوقك في اللغة التي حتفهم

حقوقي في السجن

- إبل غ صديق أو أحد أفراد السرة؛

- إجراء مكالمات

- الحتصال جمعية السجن

- نمتلك الترجمة



- رؤية الطبيب

- وجود مساتعدة من محام

أثناء الحتجامز، لديك الحق في رفض الجابة تعلى السئلة. فمن المستحسن تعدم التوقيع تعلى أي بيان. يجب تعليك استخدام
مترجم لمعرفة المحتويات الدقيقة للبيان المذكور. كن حذرا ويقظ كل تعلى ما هو مكتوب بسبب رخطأ صغير يمكن أن يساتعد

المحامي الخاص بك لطلق سراحك. إذا كان هناك رخطأ، ل حتكشفه للشرطة رخوفا من أن يصحح

يجب أن ل حتتجاومز مدة إقامتك في السجن مدة التحقيق. التحقيق الفعلي للتحقق من (السم، العنوان، الجنسية، أسماء
الوالدين) الشخص المقبوض تعليه، واحتخاذ حترسبات

في مراكز التعتقال

إذا لم يكن لديك حتأشيرة درخول إلى فرنسا وحتم القبض تعليك، حتذهب مباشرة إلى مركز التعتقال. هناك، يمكن لقائد شرطة ان
 أيام لتقديم طلب اللجوء. وسيتم5يعطيك(اللتزام مغادرة الراضي الفرنسية). و إرسالك في مراكز الترحيل، لديك فقط 

 يوما45حتجهيز الملف الخاص بك أسرع قليل يرجع ذلك إلى حقيقة أن مدة إتعتقالك أقصاها 

في مركز التعتقال، التنظيم يختلف من السجن. السجين يمكنه الحتفاظ بهاحتفه بشرط أن  الهاحتف بدون كاميرا. ويمكنه أيضا
الحفاظ تعلى شؤونه الشخصية أو يؤحتى بهم. يمكن للزوار إحضار الملبس، والمال والطعام والسجائر في تعلب الخاصة بهم

ل حتزال مغلقة. الحراس هم  الذين يحافظون تعلى مال السجناء. لزيارة، يجب تعلى الزائر ذكر اسمه وحتحديد الهوية الحالي

 ساتعة للستئناف. يمكنك أيضا الحتصال بالجمعية في مركز احتجامز للحصول تعلى48إذا حتلقيت أمر الترحيل، لديك 
المساتعدة في جميع مراحل الجراءات، يحق لك الحصول تعلى مترجم.

 أيام الولى من التعتقال، بعدها حتقف أمام قاضي الحريات و الحتجامز سيقرر بشأن شرتعية أو غير شرتعية حبسك.5رخلل 
إذا كنت حتستطيع أن حتثبت أن الجراءات لم حتتبع (مثل احترام حقوق النسان في السجن، في الوقت المحدد)، وأنه سوف

يضطر إلى السماح لك بالرحيل. لذلك، يجب إرخبار المحامي للتحقق مما إذا كانت هناك أرخطاء في الجراء. سوف حتظهر
 يوما. لذا فإن أي دليل تعلى تعدم اللتزام للجراءات يجب أن حتعكس20مرة أرخرى أمام قاضي الحريات و الحتجامز بعد 

 يوما20الوقائع التي حدثت رخلل هذه الفترة من 

قبل حترحيلك، فرنسا بحاجة إلى موافقة سفارة البلد الذي يعتقدون أنه لك. سيكون لديك مقابلة مع موظف تعمومي. يمكنك
التعبير تعن الرغبة في قضاء هذه المقابلة تعلى انفراد وهذا يعني وحدك معه أو حتى حتأجيل المقابلة تعلى سبيل المثال إذا كان

لديك مشاكل صحية

اتعرفي حقوقك في حالة الحمل

. بعد الرختبار، لدينا الحق فيPASSلجراء ارختبار الحمل، فمن الحكمة أن حتذهب إلى مركز حتنظيم السرة أو تعيادة 
الزيارات الطبية العادية. هذه الزيارات حتتم في المستشفى

 كاليه62100، 1 شارع موليان، الطابق 70تعنوان مركز التخطيط: التخطيط أو التربية السرية ، 

33 62 21 21 03الهاحتف 

إذا طلبت اللجوء في حين كنت حامل، يعتبر القانون الفرنسي قضيتك أولوية  بنفس طريقة القاصرين والمرضى. فكر مرة
أرخرى تعلى الرغم من هذا ل يعني ان لديكي فرصة أكبر للقبول كلجئ والحصول تعلى الوراق. وهو ما يعني فقط أنك

سوف حتستفيد بسرتعة أكبر من بعض الخدمات. مثل السكن والتأمين الصحي وميزانية مالية حتحت حتصرفكم

ماذا لو كنت أردت إنهاء الحمل؟



انه ارختيارك للحفاظ أو إنهاء الحمل؛ وهذا كنت قاصر أم ل

 من الحمل. يبقى صحيحا أنه في بعض الحيان، لسباب13الجهاض قانوني في فرنسا بشرط أنه يحد ث قبل السبوع ال
طبية معينة،الجهاض يحد ث بعد حتلك الفترة

الجهاض هو مجاني. يجب أن يجري في ظروف جيدة في المستشفى أو في مركز متخصص. الجهاض تعموما ل يؤثر
تعلى القدرة الصحية والنجابية للمريض

إجراء تعمليات الجهاض

أول، شراء ارختبار الحمل من الصيدلية أو السوبر ماركت لضمان بأنك حامل

من ثم اذهب إلى مركز حتخطيط التربية العائلية إذا كان الرختبار إيجابي. مرة واحدة في المركز، سوف حتستقبل و يجب أن
حتعطي اسمك وحتاريخ الميلد وحتاريخ الماضي للدورة الشهرية الخاص بك. ثم، يتم الفحص الطبي قبل البرمجة إلى مستشفى

كاليه لول استشارة طبية الخاصة بك

في بعض الحيان يحد ث أن موظفي هذا المستشفى حترفض إجراء تعمليات الجهاض تعلى المرأة الجنبية؛ التي حتصل إلى
حد التمييز! من أجل التغلب تعلى هذه المشكلة، يمكنك حتقديم نص مشروع قانون ، والتي حتنص تعلى

" "يتطلب القانون المستشفيات لدتعم الجهاض للنساء الجنبيات بدون وثائق

 يسأل2005 مارس 16 ل141القانون رقم 

-  الدتعم و الرتعاية العاجلة للجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير منتظم  وغير المستفيدين من المساتعدات الطبية للدولة؛

- والحق في الجهاض للي امرأة أجنبية حتعيش في فرنسا

 في المستشفى كاليه، وسوف يتم ارختبار الدم والموجات فوق الصوحتية. سيقوم الطبيب بجدولة الجهاض بعد ظهور نتائج
 أيام لتعادة7الفحص. وحتجدر الشارة إلى أنه بعد الزيارة الطبية الولى إلى المستشفى في كاليه، حتعطى فترة حتهدئة لمدة 

7حتقييم قرارك. إل إذا كانت حالة طوارئ، والجهاض من حيث المبدأ أن يحد ث بعد حتلك اليام 

أرخيرا، في يوم الجهاض، سيتم ممارسة احد من اثنين من الطرق التالية. هناك

7 إلى 5 من الحمل من دون الذهاب الى المستشفى. ولكن 5- السلوب الطبي مع أرخذ الحبوب. هذا ممكن حتى السبوع 
أسابيع من الحمل، يجب أن حتمارس في المستشفى

 من الحمل. المريض يغادر12- السلوب الجراحي مع حتخدير موضعي أو تعام. يمارس هذا السلوب حتى السبوع 
المستشفى في نفس اليوم

بعد ثلثة إلى أربعة أسابيع من الجهاض، يلزم إجراء فحص طبي للتأكد من تعدم وجود أي مشاكل. سيجري اقتراح وسائل
منع الحمل لك

إذا كنت قاصرا، سيكون لديك نقاش مع أحد الرخصائيين الجتماتعيين قبل الجهاض ورخلل اليوم، يجب أن حتكون برفقة
شخص بالغ لك من ارختيارك. إذا أصبحت حامل وحترغب في إنهاء الحمل، يمكنك أيضا النتقال إلى تعيادة "ل باس" وشرح

مشكلتك

كيف طلب اللجوء في بريطانيا وبلدان أوروبية أرخرى؟

في هذا الدليل، وسوف حتجد كيفية مزيادة فرصك في الحصول تعلى حق اللجوء. كثير من الناس في كاليه يريدون طاب
اللجوء في بريطانيا. حتى لو كان طلب اللجوء له تعموميات محددة لدول أوروبا، ولكن هناك رخصوصيات كل بلد. لذلك نجد

أنه من الضروري حتقديم كيفية طرح اللجوء في دول أوروبية أرخرى مثل فرنسا أو ألمانيا



إذا كنت حترغب في طلب اللجوء في بلد آرخر لم نقم بذكره في دليلنا، قد يكون من الحكمة أن حتتعلم أول حول كيفية هذا البلد.
لذلك ينبغي تعليك الحصول تعلى وثيقة لمحام أو مجموتعة دتعم للجئين من شأنها أن حتوفر لك المعلومات اللمزمة

طلب اللجوء في بريطانيا 

إجراءات اللجوء معقدة. ذلك أفضل ان حتكون تعلى تعلم، لكي يكون لديك المزيد من الفرص في نجاح ملفك

ما هو اللجوء؟

تعند التقدم بطلب للحصول تعلى حق اللجوء في بريطانيا، وحتريد ان يتم التعرف بصفتك كلجئ تعن طريق القانون. وتعلى
الصعيد القضائي، الجئ هو "الشخص الذي لديه سبب وجيه للخوف من التعرض للضطهاد بسبب تعرقه أو دينه أو

جنسيته أو الرأي السياسي أو انتمائه إلى فئة اجتماتعية معينة".

يجب تعليك أن حتثبت أنك حقا في رخطر وأنك لست في آمان في أي مكان في بلدك. يجب تعليك أيضا حتبرير لماذا يجب  تعلى
بريطانيا حمايتك. وتعند الوصول إلى بريطانيا، يجب تعليك حتقديم طلب  الجوء. قد يتم رفض طلبك إذا كنت إنتظرة كثيرا ،

إل إذا كان لديك سبب وجيه ومع ذلك، فإن الدولة سوف لن أتعطيك المساتعدة في السكن والتغذية

المهم

إطار القانون الدولي، أنت لست لجئا إذا حتركت بلدك للبحث تعن تعمل أو حياة أفضل في بلدان أرخرى.

احتفاقية دبلن

ما دبلن 

قانون دبلن هو حتحديد  دولة الوروبية دولة التي  ينبغي تعليها  دراسة طلب اللجوء الخاص بك

من حيث المبدأ أن طلب اللجوء هو حالة يتم  معالجتها من قبل أول بلد من المفترض كنت درخلت اليه في أوروبا. يتم ذلك
من رخلل مقابلة. بعد ذلك، تعليك أن حتقرر أي بلد هو مسؤول تعنك وتعن طلبك. ليس من السهل دائما. يجب أن حتثبت أنك

وصلت مباشرة في هذا البلد الذي حتجد نفسك  فيه دون أن يتم القبض تعليك في دولة تعضو أرخرى. رخلف ذلك، يمكنك حتحديد
انك ممكن سافرة رخلل الدول الرخرى دون معرفتك لها ، (تعلى سبيل المثال إذا كان السفر مقفل دارخل سيارة ...)وهذه

التفاصيل التي حتقدمها لتقييم حتطبيق إجراء دبلن  

إذا كان لدى دولة تعضو أرخرى بصماحتك، سيتم مطالبتك بالتوجه حتلقائيا إلى هذا البلد وأنت ل حتستطيع أن حتفعل أي شيء.
يمكنك أيضا حتكشف تعن غير قصد ان كنت مررت تعلى دولة أوروبية أرخرى. يتم نقل طلبك  إلى حتلك الدولة هناك سيتم

إتعلمك في حالة استجابة قبول طلبك.

تعلى سبيل المثال، إذا كنت قدمة بطلب للحصول تعلى حق اللجوء في ألمانيا، ولكن كشفة قضاء ثلثة أسابيع في إسبانيا قبل
هذا، سيتم حتحويل طلبك للجوء الى اسبانيا بموجب قانون دبلن. لذلك يجب تعليك حتقديم طلب للحصول تعلى حق اللجوء في

اسبانيا

بخصوص العائلة

يمكنك أيضا طلب حتحويلك إلى دولة تعضو أرخرى لسباب تعائلية. قد حتكشف تعن رغبتك  للنضمام الى مزوجتك او مزوجك،
أرخوك أو أرختك الذين قد طالبو اللجوء أو يعتبر لجئا في دولة أرخرى غير المكان الذي حتعيش فيه

ملحظة: يمكن للطفال القاصرين  حتقديم طلب للنضمام لشقيق أو شقيقة



إذا قال القرار النهائي كنت بحاجة إلى أن يتم حتحويلك، فإنه ل يزال الدول التعضاء في الحتحاد الوروبي التي حتوافق تعلى
 شهرا ما لم يسجن الشخص أو فر11شروط التحويل. بشكل تعام، ل حتتجاومز مدة الجراء دبلن 

ما هي الدول التي هي دول أتعضاء؟

النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواحتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، بريطانيا
العظمى، هنغاريا، ايرلندا، إيطاليا، أيسلندا، لحتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، لوكسمبور غ، مالطا، النرويج، هولندا، البرحتغال،

رومانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا

يمكنني الطعن في القرار الى دبلن؟

الطعن في قرار دبلن هو مهمة صعبة  ولكن غير مستحيلة. هناك تعمليات قانونية لفشال الترحيل في بعض البلدان
الوروبية. من المهم جدا أن حتحقق مع المنظمات المذكورة أدناه الجراءات إذا كنت قد أتعطيت بالفعل بصماحتك في هذا البلد

الذي يطلبون منك اللجوء اليه.

بعض السباب التي قد حتؤدي إلى الطعن في قرار دبلن

المعاملة اللإنسانية والمهينة (الحالة العادية في اليونان)؛

- إذا كان لديك تعائلة في بريطانيا

- إذا أرادت بريطانيا بترحيلك الى بلد غالبا ما يرسل الناس اليه

إذا كنت قد حتعرضة للتعذيب أو سوء بشدة، قد ل يكون حبسك تعاديا

ما هو "المسار السريع للمعتقلين"؟

إذا كنت قادما من بلد معين وحترى ومزارة الشؤون الدارخلية دوافع طلب اللجوء الخاص بك غير صالحة، وسيتم حتجهيز
مطالبتك حتحت إجراء يسمى "المسار السريع للمعتقلين". هذا يعني أنه  يتم نقلك إلى مركز الحتجامز أو السجن الهجرة بينما

حالتك حتعالج. ومع ذلك، يمكنك حتجنب كل هذا من رخلل إتعداد حجج مقنعة

معرفة "المسار السريع المعتقلين"

حتستغرق العملية بأكملها حين وجودك في الحتجامز. القرارات حتستغرق وقة  سريعة جدا، حتى لو كان الترحيل نفسه
يستغرق وقتا أطول

٪ من الدتعوات المرفوضة.93٪ في هارموندسور ث) مع 99تعموما، يتم رفض جميع حالت "المسار السريع للمعتقلين" (
 أيام للستئناف. تعادة، فإن أي محاولة لستدتعاء يضع الترحيل في وقف التنفيذ. ومع ذلك،2ملحظة أن لدينك هنا فقط 

يمكن اتعتبار قضيتك غير قابلة للوقف. إذا كان هذا هو الحال، فلن يكون لك الحق في الستئناف لتعليق الجراءات الترحيل

كيفية الحصول تعلى اللجوء في بريطانيا؟

. سيتم02081964524حتحديد موتعد في البيت لونار تعن طريق الحتصال بوحدة ارختيار اللجوء في أقرب وقت ممكن تعلى 
استجوابك

يمكنك أيضا الحتصال بالشرطة الذي سوف حتضعك في احتصال مع دائرة الهجرة. هناك، سيكون لديك مقابلة الرختيار. سوف
يطلب منك كيف وصلت بريطانيا. وتعلى المرء أن يأرخذ بصماحتك وصورحتك للحكم تعلى ما إذا كان أو لم يكن وجود حكم

لترحيلك  لدولة أرخرى تعضو في الحتحاد الوروبي

يجب أن حتعطي بعض المعلومات، وهذا تعلى أساس طلب اللجوء الخاصة بهم. هذه المعلومات هي:



- ربط ما قمتم به: حتلتقي وكيل الجتماتعي الخاص بك للمزيد من التفاصيل حول تعملية اللجوء؛

- العمر: في حال كنت قاصرا ولكن ل يمكن اثبات ذلك.

- صيانة لتلقي اللجوء: رخلل هذه المقابلة، يجب حتقديم أسباب مغادرحتك من بلدك وطلب اللجوء الخاص بك؛

 أيام من الصيانة؛5- سيتم حتقديم مزيد من المعلومات رخلل 

- وسيتم إتعلمك تعن طريق إرخطار من الحكم

المقابلت

هناك نوتعان من الصيانة في كل من بريطانيا وبقية أوروبا. في النهاية، حتتم مقارنة المقابلتين. لذا فمن المنطقي أن
المعلومات يجب أن حتكون متشابهة

وحتسمى المقابلة أول مقابلة الرختيار. رخلل هذه المقابلة، ننطلق مرة أرخرى إلى بطاقات الهوية الخاصة بك: السم والجنسية
وحتاريخ ومكان الميلد، الخ ويطلب من بعض السئلة أيضا تعن تعائلتك (الزوج والولد ...) وتعلى دوافع طلب اللجوء

الخاص بك. وأهم السئلة حتتعلق بمكوثك في بريطانيا. إذا  إحتستطاتعو أن يثبتو أنك مررت  بدولة تعضو أرخرى، فإنهم لن
يترددو في حترحيلك

وحتسمى المقابلة الثانية مقابلة اللجوء. وهي مهم للغاية وأنها حتستمر لفترة أطول. وهو يركز تعلى طلب اللجوء الخاص بك. و
هي صعب جدا . أسئلة مشابهة ولكن بلهجة مختلفة ؛ هذا من أجل حتضليلك

إبقى هادئ  ويجب ان يكون لديك نسخة واحدة من الحكاية اطلب إستراحة إذا كنت في حاجة إليها. القول إذا كنت حتشعر
بعدم الرحتياح، و إذا لم حتكن راضيا تعن المعاملة  أو إذا كان هناك شيء يهرب حتفهمك. يحق لك الحصول تعلى مترجم إذا

لزم المر، وهناك نسخة من البيان. ولكن قبل التوقيع تعليه، قراءحته بعناية لضمان دقة من مضمونها.

بعد هذه المقابلة الثانية، سوف حتتلقى القرار النهائي في القبول أو الرفض تعلى طلبك

الدلة

فمن الحكمة حتحضير المزيد من الدلة الممكنة قبل المقابلة ما يلي

- وثائق حتحديد الهوية

- المقالت الصحفية ذات الصلة؛

- التهديد بالقتل أو رسائل حتهديد.

- بطاقات العضوية للمنظمة أو حزب.

- رسائل من أتعضاء جماتعة سياسية أو دينية أو اجتماتعية ليشهد تعضويتك والمصادقة تعلى الرخطار والمخاطر تعليك 

- مذكرات اتعتقال.

- تعدد مرات الظهور.

- حتقارير الطب الشرتعي.

- بيانات رخطية من أصدقائك أو شريك (إذا استند تعلى طلبك تعلى التوجه الجنسي الخاص بك). يجب أن حتوقع هذه
التعلنات ومؤررخة. أضف إلى ذلك شاهدين لتعطاء حتفاصيل أرخرى وصورة من بطاقة الهوية الخاصة بهم

الحفاظ تعلى الدلة الصلية في شكل مسجل والتأكد من أن الشخص الذي قام بإرسال ما يسمى الدلة يحصل تعلى رقم
الرسال. في حالة وجود أدلة مفقودة يجب تعلى المرء أن يكون قادرا تعلى حتبرير لماذا. و إتعطاء الدليل؟ تعلى سبيل المثال،



إذا لم يكن هناك أي مكتب بريد للرد  في البلد أو المنطقة.

إذا كان ذلك ممكنا الحتصال بمحام قبل المقابلة لمناقشة الدلة التي  لديك

قضايا / الحلول المحتملة

يقدم وضع اللجئين الفرصة لقضاء رخمس سنوات في البلد (بريطانيا) حيث يمكنك العمل، وكسب الفائدة، أو السفر.

من حيث السفر، ل يمكنك الذهاب في بلدك الصلي. بعد هذه السنوات الخمس، يمكن حترحيلك إلى بلدك إذا كان رخف الوضع
الذي أجبرك تعلى الهرب . إذا لم حتكن هذه هي الحالة،باستطاتعتك طلب إضافة رخمس سنوات من القامة. وبمجرد كنت قد

 سنوات متتالية في بريطانيا يمكن حتثبيت إقامتك بشكل دائم من رخلل طلب آرخر10قضيت 

 سنوات بشكل قانوني في بريطانيا، يمكنك حتقديم5يدتعى "التجنيس" و هو الحصول تعلى جوامز سفر بريطاني. بعد قضاء 
طلب للحصول تعلى الجنسية. ولكن هذا ل يمنح حتلقائيا. هذا أمر مكلف ويتطلب حتحقيق الرخلق سابقا

تعندما يتم رفض طلب اللجوء، ومزارة الشؤون الدارخلية مسؤولة تعن بدء تعملية الترحيل. سوف حتتلقى معلومات حول هذا
الموضوع (التاريخ والوقت) وحتى لو لم حتكن في احتجامز،سوف حتكون في وقت قريب.

إذا كانت هذه هي حالتك، يمكنك طلب للحصول تعلى الحماية النسانية أو احتفاق حتقديري. إذا كان من الممكن أن حتكون ضحية
للعنف العامة مثل الحرب، منحت الحماية النسانية إقامة لمدة رخمس سنوات في بريطانيا. أما بالنسبة لللحتفاقية التقديرية،

 سنوات إذا كنت قاصرا3يمكن أن يعطى لمدة 

يجب مناقشة هذه الخيارات مع المحامي كجزء من حتقديم الطلب للحصول تعلى اللجوء. يمكنك في نفس الوقت طلب اللجوء
والحماية النسانية.

 أيام من هذا القرار إذا حتم5 أيام بعد القرار إذا كنت حر، ورخلل 10بالضافة إلى ذلك، يمكنك طلب استئناف رخلل 
احتجامزك.

يجب حتقديم أدلة جديدة أو حتقديم طلب جديد مع أسباب جديدة. يمكنك أيضا أن حتطلب أن يكون مراجعة قضيتك. يجب أن
حتناقش هذه الخيارات مع المحامي الخاص بك. إذا حتوقف المحامي لتمثيلكم، تعليك باحتخاذ آرخر

الحتجاز

تعلى الجانب الداري، يتم حتأسيس الحتجامز إما لمنع التسلل غير الشرتعي إلى البلد أو للترحيل. الحتجامز له قواتعد
قانونية ؛ ليس حتعسفية. في بريطانيا، ل يوجد أي حد لمدة  الحتجامز

في الحجز، يجب أن يكون لديك أشكال إبداء السباب لحبسك ، التقرير المرحلي الشهري  الذي يقدم شهريا بأسباب وجيهة
لمواصلة الحتجامز، وأرخيرا طلب الفراج المؤقت بكفالة. يتم كتابة الرخير من قبل الرخصائي الجتماتعي المسؤول تعن

قضيتك وتعرضها تعلى لجنة التحكيم إذا كنت طلبت ذالك. في هذه الحالة، يجب أن حتذكر لكم جميع الوثائق المذكورة أتعله
للمحاكمة السابقة أين حتم رفض الفراج تعنك بكفالة.

بعض الناس ل حتذهب إلى السجن. هؤلء هم الطفال وكبار السن والنساء الحوامل والشخاص الذين يعانون من مشاكل
الصحة العقلية، وضحايا التعذيب، وسوء رخطير ، والمعوقين

الكفالة

في بعض الحالت، حتعطي ومزارة الشؤون الدارخلية المحتجز الفراج المؤقت. وللمعتقل أن يستفسر أيضا إلى تعامل
اجتماتعي. في حالة الفشل، فمن المستحسن الحفاظ تعلى الرسائل التي يمكنك الشارة إذا كنت متقدما للفراج تعنه بكفالة. هذا

من أجل إثبات أن كنت قد احتبعت الجراءات لضمان إطلق سراحك. إذا كانت ومزارة الدارخلية لم حتقدم جوابا، سيتم
استخدامها لثبات انك كنت تعادل



جهات الحتصال

مصادر المعلومات القانونية

موقع تعلى قانون الهجرة

ukba.homeoffice.gov.uk
freemovement.wordpress.com 

موقع متعدد اللغات لمجتمع اللئجئين
languages.refugeecouncil.org.uk 

بالنسبة الى النصائح

لخدمة المشورة المجانية واللغات، استدعاء

08088082255
 -refugeecouncil.org.uk 

16:00 حتى 13:00 الفورية للحصول على النصائح مفتوحة من 

 -asylumaid.org.uk 
 -lawcentres.org.uk
 -citizensadvice.org.uk

النصائح والترئجمة

 -praxis.org.uk 

نصائح حول أسئلة حول أوروبا ودبلن

 -airecentre.org
 

 -kalayaan.org.uk
 -freedomfromtorture.org (fondation médicale pour rapports médico-légaux)
 -medicaljustice.org.uk (pour rapports médico-légaux)
 -hackneymigrantcentre.org.uk
 -migranthelpline.org.uk
 -biduk.org

حال ت خاصة

ضحايا التعذيب

إذا كنت ضحية التعذيب، يجب البل غ عن ذلك في المقابلة الخاص بك، مهما كان البلد الوروبي الذي كنت موئجككودا فيككه. يمكككن أن
يكون من الصعب الحديث عن التعذيب، ولكن يجب أن تعلن ذلك في أقرب وقت ممكن في عملية اللجككوء فككي أوروبككا، يتككم التعككرف

على ضحايا التعذيب كضعفاء، وأحيانا يمكن علئجها بشكل مختلف من طالبي اللجوء الرخرين. على سبيل المثال، ل يتم حجزهم



المخنثين / المتحولين جنسيا / ثنائيي الجنس
فمن الممكن أن يكتب طلبا للجوء بعد حقيقننة مننا إذا كنننت مثلنني الجنننس أو مثليننه أو ثنننائي الجنننس أو المتحننولين جنسننيا أو ثنننائيي
الجنس. وفقا لحتفاقية جنيف وقانون اللجوء الوروبي، يتم التعرف تعلى الشخاص الجنسين و متحننولي الجنننس للضننطهاد بسننبب
انتمائهم إلى فئة اجتماتعية معينة. لكن قوانين بشأن معاملة الجنسين و متحولي الجنس الجانب حتختلف بارختلف البلد، وأننننا يمكننن
الحصول تعلى جنبا إلى جنب مع شريكك أو ل. تعند التقدم بطلب للحصول تعلى حق اللجوء في أوروبننا، يجننب تعليننك أن حتثبننت أن

التوجه الجنسي الخاص بك هو حتوبيخ شديد في بلدك

في الماشنيا
وأدان طلب اللجوء المثليين في ألمانيا يجب أن يثبت أن المثلية الجنسية في بلده وأن الحكم هو "المتطرفة وحتخلو من الحس السليم

في النهاية".

في فرشنسا
المثليين من بلد للقوانين الجتماتعية المحافظة يجب أن يثبت الرفض الجتماتعي العام من الشذوذ الجنسي وانه نيننا أي حتهننم جنائيننة.

وهذا يمكن أن حتستخدم سببا وجيها لطلب اللجوء.
في تعملية طلب اللجوء، والمحاكم الفرنسية حتعتبر المتحولين جنسيا بوصفهم فئة اجتماتعية في حد ذاحته.

وقد اتعدت فرنسا قائمة الدول التي هي أماكن آمنة، ولكن الكثير منهم ندين أيضا الشذوذ الجنسي.

في لوكسمبورج
وفيما يتعلق وكسمبور غ، ويعتبر اضطهاد المثليين مشكلة شخصية والتي يمكن تعلجها تعن طريق حتغيير المدينننة. يعننترف القننانون
لوكسمبور غ شريك من نفس الجنس من مقدم الطلب للحصول تعلى اللجوء كما قدم أحد أفراد السرة أن بلدهم الصننلي للتعننتراف

تعلقتهما

في بلجيكا
في بلجيكا، التوجه الجنسي هو سبب وجيه لطلب اللجوء. هناك موظفين في مقر الهيئة العامة لشننؤون اللجئيننن وتعننديمي الجنسننية

الذي يستعرض جميع طلبات اللجوء تعلى أساس الجنس أو التوجه الجنسي.

في هولندا
سياسة اللجوء اللمانية حتعرب صراحة تعلى أن الضطهاد بسبب التوجه الجنسي يشكل سببا كافيا لمنح اللجوء. ولكننن فنني هولننندا،
رة للتعنذيب أو وإدانة الشذوذ الجنسي في بلدك الصلي ليست حقيقة كافية لمنحك اللجوء؛ يجب أن ل حتزال حتخضنع لتهديندات رخطي

للمعاملة الحاطة بالكرامة.

من الناحية القانونية، ل ينبغي أن حترحيل شخص المثليين إذا كان يمكن أن يثبت أنه اضطر إلى إرخفاء حينناحته الجنسننية ضنند الرخننر
في وطنه. للحصول تعلى اللجوء، وحتعتبر من الشركاء غير المتزوجين من أفراد السرة.

في الدشنمارك
ل يعترف القانون الدانمركي التوجه الجنسي كحد ث اجتماتعي رخاص في أي واحد يجب أن منح صفة لجئ. ومننع ذلننك، النندنمارك
لي. يعتنبر أي تعمنل منن اة واللإنسنانية والمهيننة إذا تعناد إلنى بلنده الص حتمنح حتصاريح القامة لجميع المثليين هدد التعذيب والوف
أتعمال العنف التي حترحتكب ضد المثليين جنحة وليس الضطهاد؛ وهي مشكلة. وتعلوة تعلى ذلك، هؤلء الشركاء غيننر المننتزوجين

من نفس الجنس في العيش معا ل بد من التعتراف كزوجين

في السويد
وقد قدم التحاد السويدي لحقوق مثليات، مثليون ئجنسيا، ثنائيي الجنس والمتحولين ئجنسككيا مككوظفي مكتككب الهجككرة السككويد التككدريس

على الميل الجنسي والهوية الجنسية، وهذا من أئجل حل المشاكل النائجمة الجهل.

بالضافة إلى ذلك، عملياتها في مراكز اللجوء. طالبي اللجوء في بعض الحيان حتى البقاء في مراكز اللجوء إذا أنها ل تحتاج للقيام
بذلك، ريثما يتم الستجابة لطلبهم. الحالت المبلغ عنها التي تم ترحيل طالبي المثليين إلككى بلككدانهم اللصككلية علككى الرغككم مككن وئجكود

رخطر واضح من الضطهاد. تجدر الاشارة إلى أن الوزواج والشركاء المتقدمين تعتبر أفراد السرة.

في بريطانيا
تم رفض اللجوء في بعض الحيان إلى المتقدمين المثليين الفارين الجنسية المثلية في وطنهم. في معظككم الحيككان، يتككم رفككض طلككب



اللجوء حتى عند تقديمه من الصعب أن يكون حذرا في بلدك

شروط السفر في أوروبا

يمكنني السفر بحرية في أوروبا؟
على الرغم من الناحية النظرية هناك في أوروبا "منطقة حرية السفر"، ومع ذلك، ستلحظ أن الرقابة على ئجواوزات السككفر ل تككزال

موئجودة. هذا رخالصة عند عبور الحدود.

ما هو أفضل وسيلة للسفر؟

إذا كان ذلك ممكنا، يجب عليك السفر بالسيارة لن هناك احتمالت بأن هناك سيطرة أقل بالقطار أو البككاص. والحتمككال الرخككر هككو
للتعرف على المواقع حتى لو كنت في رخطر التعرض بتبليغ الشرطة من قبل السائق

فمن الممكن أن تأرخذ سيارة أئجرة. لكنه مكلف إذا كانت الرحلة طويلة وثم هناك قصص تحكي كيككف نككددت سككائقي سككيارات الئجككرة
المهائجرين إلى الشرطة.

ومراقبة ئجواوزات السفر غير العادية على الطرق الدولية من القطكارات والحكافلت. ومككع ذلكك، فكإن هككذه الشككيكات ل تحكدث دائمككا
يوميا. لذلك يمكنك محاولة للحاق بقطار أو حافلة. قد تكون أنت التي توفرها تكون محظوظا. من تجربككة رخطككوط الحكافلت الوطنيككة
هي أقل ضبطا من رخطوط الحافلت الدولية. وبالتالي قد يكون من الحكمة أن تأرخذ عدة حافلت للمسافات القصيرة مككن اتخككاذ واحككد

حافلت للمسافات الطويلة.
هناك اشرآات حافلت مختلفة

إذا في محاولة للحصول من نقطة واحدة إلى أرخرى في فرنسا، يمكنك أن تأرخذ القطار دون دفع. بالطبع هناك مخاطر الحجز

ما يجب أن نفكرفيه أثناء الرحلة؟
عند الولصول يجب النظر في القصة التي سوف اقول. تذكر أنه سيتم معالجة طلب اللجوء الخاص بك عككن طريككق البلككد الول الككذي
كنت من المفترض قد ولصلت إليه في أوروبا. لذلك إذا كنت تقدم طلب للحصول على حق اللجوء في السويد، يجب عليك اشرح كيف

وضعت قدميك على التراب السويدي من دون التوقف في دولة أرخرى عضو في التحاد الوروبي.

يجب أن نفكر أيضا حول ما إذا كنت ترغب في تقديم طلبك فورا أو في وقت لحق. إذا كان في وقت لحككق، تأكككد مككن أن يمكككن أن
تبرر لماذا لم تفعل ذلك عائجل. من الناحية القانونية، يجب أن  تطلككب اللجككوء فككي أقكرب وقكت ممكككن. قبككل اتخككاذ أي إئجككراء،يجككب

التقرب إلى محامي أو منظمة الدعم للئجئين الذين يمكن أن تساعدك بالنصائح

فرنسا

أين هي معظم عناصر التحكم؟
عنالصر التحكم موئجودة عادة في محطات القطار، في أماكن العامة عن طريق اشيكات تذاكر النقل ، في الماكن السياحية و العامككة،

على الطريق، في أماكن العبور، في المكوس.

كيف هي إجراءا ت اللجوء؟
أول، يجب عليك التصال بمكتب الفرنسي للهجرة والندماج من اشأنها أن تعطيك التصالت مع الجمعيات الرسمية الككتي يمكككن أن
تساعدك أثناء العملية. يمكنك أيضا ارختيار التصال ئجمعية مستقلة من اشأنها أن تكون قادرة على مسككاعدتك وأحيانككا بأفضككل طريقككة

ممكنة. يمكنك التحدث إلى محام أو إرسال التطبيق الخاص بك

في فرنسا، هو المكتب الفرنسي لحماية اللئجئين وعديمي الجنسية الذي يتعامل مع طلبات اللجوء ويقرر أن يعطككي لصككفة اللئجككئ أم
ل. فإن المحافظة تعطيك أولى الوثائق التي ستقدم إلى المكتب الفرنسي لحماية اللئجئين وعكديمي الجنسككية، كمككا أنهكا تضككمن نفسككها

إقامتك المؤقتة

هناك نوعان من الجراءا ت في فرنسا:
 يوما لرسال طلبك.21- الئجراء المعتاد رخللها لديك 

- إئجراءات الولوية التي تجري عندما كنت قادما من بلد "آمن".



، قائمة الدول هي على النحو التككالي: ألبانيككا، أرمينيككا، بنيككن، البوسككنة، الككرأس الرخضككر، ئجورئجيككا، غانككا، الهنككد،2015منذ فبراير 
مقدونيا، موريتانيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل السود، السنغال، لصربيا، تنزانيا

يعرض هذا الئجراء ذات أولوية أيضا في مكان عندما إما أنك تعتبر تهديدا للنظام العام أو طلب اللجككوء الخككاص بككك مككزورة. أثنككاء
 أيام إذا كان في مركز اعتقال. المكتب المككذكور5 يوما لرسال طلبه إلى المكتب المذكور و15الئجراء الولوية، فإن لمقدم الطلب 

 ساعة إذا كنت محتجز لديه إلى الئجابة.96 يوما أو 15لديه 

. لذلك إذا أرخذت لك بصمات قبل في دولة عضو أوروبية أرخرى، قد يتم ترحيلكIIIفرنسا هي إحدى الدول الموقعة على قانون دبلن 

حتى متى؟
ا بيكن   سكنة. هكذا هكو تقريبكا نفكس1 أاشكهر و 6الشخص ل يمكن أن يكون دقيق حكول هكذا الموضكوع. المكتكب المكذكور تسكتمر م

بالمحكمة العليا الوطنية لحقوق اللجوء

كيف نعيش في انتظار لصدور الحكم؟ أنا يحق لهم الحصول على إعانة؟
بموئجب القانون، يجب على الدولة توفير السكن، ومعظمها في مركز السكن لطالبي اللجوء . في بعككض الحيككان يعطككى القامككة فككي
فندق أو في مركز إيواء في حالت الطوارئ. بالضافة إلى ذلك، تتلقى المال اعتمادا على ما إذا كنت وحيدا (ه) أو العائلة. يحق لككك
أيضا لتحرير المساعدة الطبية الوقت كله مدة الئجراء. بعد ثلثة أاشهر الحصول على تصريح القامة، يمكن للبككاس مسككاعدتك علككى

الحصول على مساعدة طبية من الدولة.

 يورو في الشككهر! إذا رفضككت320في الواقع، هناك نقص كبير في المساكن، ويمكن أن تصل فقط للحصول على القامة المؤقتة و
أو تخليت عن المنزل، قد تفقد المساعدة من الدولة

الستئناف
إذا تم رفض طلبك، لديك اشهر واحد للستئناف أمام المحكمة الوطنية لحقوق اللجوء. يحق لك أيضا الحصككول علككى محككام. إذا كككان
الئجراءات أولوية، في حالة الستدعاء، ل يحق لك المساعدة القانونية. بالضافة إلى ذلك، من الممكن ترحيلككك علككى الرغككم مككن أن

السلطات تنتظر لصدور الحكم

إذا كنت قاصر؟
من الناحية القانونية حالة القالصر الذي يعيش مع عائلته يعتمد على أسرته. إذا تم ترحيل الوالدين، يمكن للقالصر البقاء مع اتفاقهما.

ل يمكن طرد الطفال غير المصحوبين.  ولكن لديه القدرة على الولصول إلى أفراد أسككرته فكي أي دولككة أوروبيككة أرخكرى. إذا طلكب
القالصر اللجوء، سيتم عرض عليه السكان في حالت الطوارئ مؤقتا، بقيادة وكلء الئجتماعي. حتى إذا لم يتككم منككح اللجككوء، فمككن

 عاما. حتى لو كان وضعك غير منتظم، ل يزال لديك مكانا في مركز السكان في18الممكن له أن يبقى في البلد حتى يكون عمره 
حالت الطوارئ مؤقت

فيما يتعلق بالسرة
 وكنت قد حتقدمت بطلب للجوء، فمن الممكننن أن تعائلتننك (الننزوج  والطفننال) اللتحنناق بننك  إذا كنننت قنندمت18إذا كنت أكثر من 

الثبات  و الروابط السننرية مننن رخلل النزواج و النولدة. إذا كننان لننديك وضننع لجننئ، مزوجننك وأطفالننك يمكننن أن يعيشننو تعلنى
الراضي الفرنسية

يمكنني الدراسة والعمل؟
بعد سنة تعلى الراضي الفرنسية، يمكنك طلب حتصريح تعمل مؤقت. ثم حتحتاج إلى رسالة التجاوب أو تعقد العمل. بعد ذلك، يمكنننك

 تعاما أن يحصل تعلى حتصننريح مننن دون أي18 و 16العمل في نفس الظروف مثل أي تعامل أجنبي. قاصر حتتراوح أتعمارهم بين 
شروط

ومن حيث المبدأ، يمكنك الستمرار في الدراسة الجامعية الخاص بك أثناء إجراءات طلب اللجوء. سوف حتحتاج إلننى معرفننة جينندة
للغة الفرنسية وحتقديم شهاداحتك إلى الجامعة للتحقق منها.

إذا كان لديك وضع اللجئ سوف حتدرس في فرنسا وحتتلقى دتعما ماليا من الدولة إذا دتعت الحاجننة إلننى ذلننك. سننوف حتحتنناج وثننائق
الكاديمية المطلوبة للدراسات المختار؛ يجب أن يكون أيضا المستوى المطلنوب مننن الفرنسننية. يمكننك التننوجه إلنى مركنز العمننل

لحضور دورات اللغة الفرنسية فضل تعن التدريب المهني



إذا تم رفض فطلبي؟
إذا لم يتم الستجابة لطلبك، لديك شهر واحد للستئناف. فمن الفضل أن حتقنندم ملننف غيننر مكتمننل و إحننترام الموتعنند النهننائي لنننه
يمكنك استكمال الملف في أي مرحلة قبل صدور الحكم. في حالتك يجب أن يكون من الوقائع والدلة التي لم حتدرج في ملفك الول
يعني الجراءات الولوية، ل يوقف الستئناف تعملية الترحيل. إذا حتم رفض الستئناف الخنناص بننك، وسننوف يعلمننونكم أنننه يجننب

حترك الراضي الفرنسية. وهذا ما يسمى اللتزام بمغادرة الراضي الفرنسية.
 أيام من صدور الحكم. لذا يجب تعليك إنشاء مجلد جديد مع أدلة جدينندة. إذا8فمن الممكن إتعادة النظرتعلى سجلت التطبيقات في  

لم حتكن هذه هي الحالة، المكتب الفرنسي لحماية اللجئين وتعديمي الجنسية حترفض إتعادة النظر

يمكنك أيضا إرسال طلب اللجوء إلى البلدان الرخرى تعنن طريننق سنفاراحتهم. سنوف حتظهنر التزامننك والندوافع الخاصننة بصنالحك.
ويمكن أن يؤثر أيضا تعلى فرنسا أو أي حالة أرخرى لقبول لك في المرة القادمة. دائما الحتفاض بليصالت الخاصة بك.

وأرخيرا، يمكنك محاولة للحصول تعلى حتصريح إقامة لسبب آرخر مثل الصحة أو العمل.
 المقبلننة إذا10مرحتبط قانون دبلن الثالث، وإذا لم حتتمكن من العثور تعلى حق اللجوء في بلد أوروبي آرخننر تعلننى منندى السنننوات ال 

كان لدى فرنسا بصماحتك في ملفاحتها. يمكنك حتصحيح هذا الوضع من رخلل حترك "منطقة السفر الحر" لمدة ثلثة أشهر تعلى القل.
إذا كان كل المكالمات وأي رد  غير إيجابي، وأنت في وضعية غير قانونية تعلى الراضي الفرنسية، يمكن أن يتم حترحيلك فنني أي

وقت. يمكن أيضا ارسالك إلى مركز الحتفاظ الدارية  أو يتم القبض تعليك

أين بإمكاشنهم ترحيلي؟
هناك ثلثة احتمالت:

- يتم حترحيلك الى دولة تعضو أوروبية أرخرى بموجب قانون دبلن الثالث؛
- سيتم حترحيلك إلى بلدك الصلي إذا حتم رفض طلب الجوء ببساطة ؛

ي هنذه ي البلند النذي نريند حترحيلنك إلينه. ف - ل يتم حترحيلك. في بعض الحيان،اذا حتم إلغاء الترحيل بسبب وجنود مشنكلة معيننة ف
الحالة، يمكنك البقاء في وضع غير قانوني

الحياة في فرشنسا من دون أوراق
إذا كنت في المدينة، لديك حق الوصول إلى العيادة حيث يمكنك رؤية الطبيب  مجانا. رصد الحمل أو الجهاض مجانا في فرنسننا.

وفي مدن أرخرى هناك التعاونيات  للمهاجرين الغير الشرتعيين الذين يمكن أن يساتعدوك

 سنوات. ويجب ان يكون لديك5إذا كان لديك قسائم الدفع، ويمكن ان يكون مفيد لك. وينص القانون انه يمكن حتسوية وضعيتك بعد 
الثبات لهذه الحقيقة تعلى وجودكم تعلى الراضي الفرنسية في هذه الفترة. يجب تعليك أيضا إثبات أن لديك وظيفة لبعننض الننوقت،
اب و لديك مستوى جيد في اللغة الفرنسية وأن أطفالك في المدرسة. حتى لو كانو ل يحملنون وثنائق، يمكننك الحصنول  تعلنى حس

مصرفي و سكن طارئ مؤقت

جهات الصتصال

 -sanspapiers.internetdown.org 
  -gisti.org 
  -lacimade.org 
 -http: //www.fasti.org /
 -http: //www.gisti.org/spip.php?article 1506   
 -http://www.ministere-de-la-regularisation-de-tous-les-sans-papiers.net/joomla1.5/   
 -w2eu.info  
 -http://www.educationsansfrontières.org /

معلومات اضافية



اللجوء في فرنسا للنساء
من المهم أن تأخذ ذلك في العتبار إذا كنت امرأة وكنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على حق

اللجوء في فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى.

تم تأسيس العتراف الطضطهاد محددة للنساء من قبل القانون أوروبي للجوء، ولكن لم يتم احترامه
دائما. كما عنف الخاصة للناث، والعنف المنزلي يمكن سرد، وختان الناث، والزواج القسري

والغتصاب وجرائم الشرف والبغاء القسري. لحظ أنه إذا واجهت العنف المنزلي، يجب أن تتوقع أي
حماية من مؤسسات الشرطة القضائية أو من بلدكم. ويشيع استخدام الغتصاب باعتباره خطة

 ساعة ليل من كاليه، وسوف تجد كل المساعدة الطبية1الحرب. من حيث ختان الناث في غضون 
والجتماعية التي تحتاج إليها. لطلبك للجوء السياسي، يمكن للمستشفى تصدر لك شهادة تثبت أنك

وقعت طضحية الختان

عناوين المستشفيات

Saint Vincent de Paul
59 -LILLE

Téléphone : 03 20 87 48 48
Adresse : Boulevard de Belfort 59000 Lille

Site web : www.ghicl.fr
Dr Richard Matis, gynecologue obstetricien

GAMS Nord-Pas-de-Calais
Téléphone : 06 87 71 67 64

Adresse : 59000 Lille
Site web : www.federationgams.org

Presidente : Eliane Aïssi

هولندا

ما هي اللغات الرسمية في هولندا؟
هناك الهولندية، الغربية الفريزية والنجليزية

هل المسافة بعيدة من كاليه؟
290 كيلومترا إلى الشرق من كاليه. مدنها الرئيسية هتتي: روتتتردام (140يقع حدود هولندا على بعد 

). يمر خط السكة الحديد من خلل بلجيكا360kmكم) وأمستردام (

كيف يتم إجراء اللجوء؟
 ستتاعة لتقتتديم طلبتتك. للقيتتام بتتذلك، يمكنتتك48بمجرد وطضع قدميك على التتتراب الهولنتتدي، لتتديك 

الذهاب إلى مركز الشرطة. إذا جئت عن طريق البر، يجب عليك تقديم طلبك للستتتقبال المركتزي .
دائرة الهجرة والتجنس هي المسؤولة عتتن تستتجيل المهتتاجرين. وأشتتارة لمكتتتب الجتتانب عتتدد متتن
البيانات الشخصية. وهناك أيضا مركز آخر حيث يمكنك تقديم طلبتتك فتتي المطتتار. ولكتتن هنتتا ستوف

يكون التعامل مع  الجيش الملكي و قد يتم احتجازك

عندما تقدم بطلب اللجوء دائرة الهجرة والتجنس يقتتود أول مقابلتة متن أجتتل الشتتروع فتي تعريفتك
(اسم والجنسية ...). وسوف نلحظ أيضا رحلتك من بلدك إلى هولندا. في يوم واحد، لديك الحق في
الستعانة بمحام تلقائيا. يمكنك مراجعة ذلك. وتركز المقابلة الثانية على دوافع طلب اللجتتوء الختتاص
بك. يحق لكل المهاجرين الذين ينطبق على اللجوء إلى المساعدة القانونية المجانية وكذلك الترجمتتة

http://www.federationgams.org/
http://www.federationgams.org/
http://www.ghicl.fr/
http://www.ghicl.fr/


من اللغة الخاصة بك

استدعاء أثناء إجراءات اللجوء لفترات طويلة هو "إيقافي" يعني ل يمكن أن يتتتم ترحيلتتك خلل هتتذه
 أسابيع بعد صدور الحكم السلبي. بعد أن تتختتذت المحكمتتة4الفترة هناك. يجب أن يتم الطعن خلل 

القليمية قرارا بشأن طلبك للحصول على اللجوء القصير والطويتل، فمتن الممكتن مناشتدة مجلتس
الدولة. لكن هذه الدعوة ليست "إيقافي" ومن الممكن ترحيلك في أي وقت

، دائرة الهجرة والتجنس تفضل مطالب السوريين، لكننا ل نعرف حتى متى2013منذ فبراير 

حتى متى؟
 أشهر،و تشمل مدة المكالمات. عليك النتظتتار أستتابيع أو حتتتى أشتتهر6 أيام إلى 8إجراء قصير من 

للحصول على المقابلة الولى.
 أيام من اليداع الخاص بك. وهتتذا يعنتتي أن8وإذا اعتبر قضيتك ليس مهما، قد تتلقى ردا في غضون 

لديك مدة أربعة أسابيع للفراج عن السكن، وخلل هذه الفترة يمكنك أيضا الستفادة. اذا فتتزت فتتي
هذه الحالة، فإن إجراءات طلب اللجوء يأخذ مجراه وسوف يحق لك البقاء لفترة أطول.

إذا اعتبر قضيتك خطيرة، عليك أن تنتظر الجواب في الشهر التالية

كيفية العيش ريثما يتم القرار؟
سيتم توفير لك المأوى، حصة غذائية أسبوعية، حصة الملبس الخاصتتة بتتك وغيرهتتا متتن الضتتروريات
الشخصية، وتذاكر وستائل النقتل العتام متن وإلتى مكتاتب المستاعدة القانونيتة المتعلقتة بتإجراءات
اللجوء. أنت أيضا سوف تتمتع بالنشتتطة الترفيهيتتة والتعليميتتة المجانيتتة فضتتل عتتن تكلفتتة الختتدمات

الطبية.
يمكن للمهاجرين الذين لديهم تصريح القامة البقاء في مركتز الستتتقبال حتتتى ان الوكالتتة المركزيتتة

8 إلتتى 5لستقبال المهاجرين تجد لهتتم ستتكن لئتتق. ستكان محطتتة استتتقبال عمومتتا يعيشتتون متتن 
اشخاص في وحدة واحدة

مثل أي شخص آخر، المهاجر الذي قدم طلبه للحصول على اللجوء لتته الحتق فتتي مقابلتة طتبيب  أو
الذهاب إلى المستشفى. المركز الصحي لطالبي اللجوء هو أول مكان يجب الذهاب في حالتتة وقتتوع

اطضطرابات

إذا كنت قاصر؟
 يوما. الطفال دون السر تعيتتش التتبيوت الصتتغيرة التتتي14يحتجز عائلت مع الطفال لمدة أقصاها 

 طفل التتتي تتتتم12بدأتها منظمتتات الشتتباب. الطفتتال فتتي مجموعتتات ستتكنية عمومتتا يأختتذ رعايتتة 
 مطلوبة للذهاب إلى المدرسة18. الطفال تحت سن 24 ساعة 24مراقبتها على مدار 

وفيما يتعلق الرسرة
 ستتنة.18تعتبر الزوجين فقط أحد أفراد السرة. وبالتالي يمكن أن يأتي وكذلك الطفال تحتتت ستتن 

ى هناك استثناء واحد فيما يتعلق الشركاء الذين ل يمكتن أن تتتزوج فتي وطنهتم. هتذا هتو الحتال عل
سبيل المثال من مثليون جنسيا ومثليات

هل يمكنني الدراسة والعمل هناك؟
يمكن للبالغين حضور اجتماعات برنامج والتشاور الداخلي في طلباتهم للجوء.

يمكنك أن تفعل بوظائف مختلفة مثل صيانة المركتتز، وتنظيتتف المتتاكن العامتتة مقابتتل رستتوم التتتي
 € في السبوع. بعد ستة أشهر من تقديم الطلب الخاص بك، يمكنك الحصول على13،80ترتفع إلى 

تصريح عمل.

للتدريس أو التواصل مع أحبائك، يمكنك الذهاب إلى مركز التعلم . يحق للمهاجرين العمل ستة أشهر
. بعض أصحاب العمال يطالبون تصريح عمل قبل توظيف12من 

إذا صتم موافقة  اللجوء؟
إذا تم منحك تصريح إقامتة، يجتب عليتك حضتور دورة التكامتل. متع تصتريح القامتة، يمكنتك العمتل



والدراسة. يتاح لكم القامة و رتبت عبر الوكالة المركزية لستقبال للمهاجرين

إذا صتم رفض اللجوء لي؟
 أسابيع4يجب تحرير مركز في غضون 

إذا صتم القبض علي؟
على المرء أن يقرأ لك حقوقك، لكنهم لن يعطيكم أي قائمة مكتوبة من الحقوق. يحق لتتك الحصتتول

على مترجم ومحام الذين يستطيعون التصال بشخص قريب إذا كنت ترغب في ذلك.

الجراءات والحقوق في العتقال
من اممكن اعتقال المهاجرين التتذين تقتتدموا بطلتتب لجتتوء فتتي هولنتتدا. ويتتتم احتجتتازهم فتتي بعتتض

 شهرا. يتم توفير الرعاية الصحية18الحيان في السجون العادية ول يمكن أن تستمر أكثر من 

هل من السهل أن صتعيش بدون صتصريح القامة؟
أكثر فأكثر المهاجرين الذين يعيشون في الشوارع. عدد قليل جدا من إمكانية الحصول علتتى الرعايتتة
دون مساعدة من منظمة غير حكومية. أحيانا يطلب من المهاجرين لتوقيع فواتير ل ينبغتتي أن تتتدفع.

يغطي الصندوق الصحية الحكومية الرعاية الطبية اللزمة للمهاجرين غير الشرعيين 

يمكنك العثور على وظيفة في مجال البناء، والبستنة والترميم. مرة واحتتدة لتتديك وظيفتتة ستستتتمتع
بحقوق العامل التي وطضعها قانون

 يورو للشتتخص الواحتتد إذا تتتم بتوظيتتف المهتتاجرين غيتتر8000-4000ويمكن لصاحب العمل غرامة 
وف ل يترام، ولكتن ستيتم تتوقيفه واحتجتازه. وقتد يحتدث أن بعتض الشرعيين. الموظتف بتدوره س
أصحاب العمل تسعى إلى التمتع بحالة الضعف الخاصة بك ويجعلك تعمل في حالت مؤسفة، وأحيانا

طضد إرادتك. هذا هو المتكرر في تجارة الجنس. إذا كان يتطلب منك العمل

يجب تنديد صاحب العمل الخاص بك إلى الشتترطة ويمكنتتك الحصتتول علتتى الحتتق فتتي البقتتاء تحتتت
 لضحايا التجار بالبشرB9تنظيم 

جهات الصتصال

 التعليمات قانونية مجانا
المجلس اللماني لشؤون اللجئين

www.vluchtelingenwerk.nl
التعليمات الطبية المجانية (أمستردام)

الرعاية الطبية العرض للمهاجرين الذين ل مأوى لهم وغير قانوني
Oudezijds Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam

Téléphone : 020- 624 90 31
Fax: 020- 428 83 30, kruispost  oudezijds 100.nl, oudezijds 100.nl 

الرئيسية من العالم هناك يمكنك ان صترى الطبيب، ولكن ل يمكنك الحصول على
العل ج من صتلقاء نفسه

Nieuwe Herengracht 20  , 1018 DP Amsterdam
Teléphone: 06 22 82 14 72
Email: info@wereldhuis.org

 web: wereldhuis.org

للعمال غير الشرعيين
Téléphone : 010 74 70 156

mailto:info@wereldhuis.org
mailto:info@wereldhuis.org
http://www.vluchtelingenwerk.nl/


Email : info@stichtinglos.nl
Vestigingsadres per 1 augustus 2014

Mauritsweg 20 
3012 JR Rotterdam

 web: www.stichtinglos.nl

مؤرسسة المتعلمين اللجئين 
لمساعدصتهم في الصتفاق مع الجامعات الهولندية

 web : www.uaf.nl/home/english

18للذين صتقل أعمارهم 
http://www.nidos.nl/Default.aspx

ألمانيا

ما هي اللغات الررسمية؟
هناك واحدة فقط اللغة الرسمية التي هي اللمانية على الرغم من أن اللغة النجليزية هتتي غالبتتا متتا

تحدث في المدن الكبرى.

هل المسافة بعيدة من كاليه؟
 كيلومترا إلى الشتترق متتن كتتاليه. يمتتر340حدود ألمانيا مع فرنسا في الشرق. الحدود اللمانية هي 

770 كتتم)، هتتامبورغ (460خط السكة الحديد من خلل بلجيكا وهولندا. مدنها الرئيسية هي كولونيا (
 كم)950 كم) وبرلين العاصمة (600كم)، فرانكفورت (

كيف هي إجراءات اللجوء؟
يجب تقديم طلبك في محطة الهجرة التحادية واللجئين. حتى إذا ذهبتتت إلتتى وكالتتة حكوميتتة أختترى
مثل الشرطة والسلطات أو مكاتب الهجتترة الغربتتاء المحليتتة، ستتيتم العتتودة إلتتى المكتتتب التحتتادي
للهجرة واللجئين. فإنه من المستحسن زيارة هذه المكاتب معا لنها أماكن حيتتث الجتتو ليستتت وديتتة

جدا.

في الموقف التحادي، سوف يتم  تحديتد هويتتك (البيانتات الشخصتية)، وستوف تأختذ صتورة لتك. و
 سؤال عن نفسك، مثل كيف أتيت إلى ألمانيا. سيتم حفظ ردودكتتم واستتتخدامها فتتي25يطلب منك 

وقت لحق في المقابلة الرئيسية (المشاورات بموجب قانون الجراءات الخاصة بتتاللجوء). وبمتتوجب
القانون، يجب أن يكون مترجما إلى كل واحد منكم في المقابلت. يجتتب عليتتك التحقتتق متتا إذا كتتان

مضمون البيان من المقابلة صحيح قبل التوقيع. ومن الصعب الحصول على المساعدة القانونية

حتى متى؟
 شهرا.12-6قد يستغرق المر 

كيفية العيش في انتظار صدور الحكم؟
سيتم منحك تصريح القامة المحدود ،والمال وسرير في منزل جماعي . بعض هذه المنازل هتتي فتتي

البلدة وأخرا في الريف و مع هذا ليس لديك الحق في الختيار . ويقتصر حريتك في السفر

إذا كنت أنا قاصر؟
، فمتتن الممكتتن أنتته قتتد يتتتم18سيتم تعيين لك مكانا في البيت الذي يضم القصر ؛ بعد عيتتد ميلدك 

ترحيلك.  في هذا البيت، سيكون لديك الوصول إلى العامل الجتماعي، سرير والغتتذاء والمتتال. فمتتن
الممكن الحصول على التدريب المهني أو مواصلة التعليم. لكن أفراد عائلتك ل يمكن أن تصل إليك

http://www.nidos.nl/Default.aspx
http://www.uaf.nl/home/english
http://www.uaf.nl/home/english
http://www.stichtinglos.nl/
http://www.stichtinglos.nl/
mailto:info@stichtinglos.nl
mailto:info@stichtinglos.nl


عائلتي

عائلتك (الزوجة / الزوج، والطفال القصر) قد يتلقو تصتتريح القامتتة إذا كتتان بحوزتتتك. يكتتون لفتتراد
السرة أيضا الحق في العمل.

هل يمكنني العمل والدرارسة ؟
 أشهر من عملية اللجوء، يمكنك أن تطلب  تصريح عمتتل. وعمومتتا يتتتم منتتح هتتذا فتتي منتتاطق3بعد 

ألمانيا حيث هناك نقص في اليد العاملة

ما هي الجراءات؟
يجب أن تكتب طلبا إلى وكالة التوظيف التحادية للحصول على تصريح عمل.

إذا صتم منح حق اللجوء؟
إذا تم منحك حق اللجوء في ألمانيا، يمكنك أن تأخذ دورات تعليم اللغة اللمانيتتة لزيتتادة متتن فرصتتك
في الحصول على وظيفة. سوف تتلقى الحماية الجتماعية. يمكنك السفر ولكتتن ل للقامتتة فتتي دول

أوروبية أخرى

إذا صتم رفض اللجوء لي؟
يحدث اتفاق على المدى القصير إذا تم رفض طلبك وأنت ل تستطيع السفر وليس لديك جتتواز ستتفر
أو وجود حالة حرجة في بلدك الصلي التي ل يفضل عودتك. ويجوز تمديد هذه التفاقية علتتى المتتدى

القصير، وهي فترة طبيعية من بضعة أسابيع إلى عدة سنوات.
4في القانون، لديك الحق في العمل، ولكن على أرض الواقع، فإنه من الصتتعب للغايتتة بالنستتبة لتتل

سنوات الولى. يمكنك متابعة التدريب المهني

 أسابيع بعد2-1عندما ل يتم منحك حق اللجوء، الفيدرالية تلحظ هذا. يمكنك الطعن بالكتابة في مدة 
صدور الحكم. يمكنك أيضا طلب المساعدة القانونية، ولكن الجتتواب ليتتس طضتتروريا. بعتتدها ستنتضتتر

18الترحيل الخاص بك مع عدد محدود من المعتقلين في المركز، وهذا في بعض الحيان يصتتل إلتتى 
شهرا

إذا صتم إلقاء القبض علي؟
 سوف يتم قراءة حقوقك وتقديم لك وثيقة تتضمن قائمة الحقوق باللغة اللمانيتتة. إذا كنتتت ل تتكلتتم
اللمانية، سيكون هناك مترجم مجاني للشرح. وبعد، سوف تحتاج إلى التوقيع على وثيقة تؤكد أنه تم

الشرح لك 

كيف نعيش بدون تصريح القامة؟
500 000  و500 000وفقا للتقديرات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا يتراوح بين 

 . ومن بين هؤلء، منهم من دخل سريا للمانيا ومنهم من كنت معه إقامة وفقدها والبعض الخر تم1
رفض لجوءهم

ظتروف معيشتة النتاس الغيتر شترعيين  فتي وطضتع ستيء. أنهتم ل يستتطيعون المطالبتة بحقتوقهم
الجتماعية مثل المساعدات الطبية. كما العمتال غيتر الشترعيين، يتتم استتغللهم متن قبتل أصتحاب

عملهم

جهات الصتصال
للحصول على المساعدة الطبية في ألمانيا غير الشرعيين، وهناك مكاتب طبية فتتي مختلتتف المتتدن.

على الموقع التالي، هناك خريطة وقائمة العناوين. يتحدث الموظفين بعدة لغات. عنوان النترنت:

medibueros.m-bient.com

منظمة مستقلة لحقوق النسان



Téléphone : 0049 (0)69-23 06 88
Fax : 0049 (0)69-23 06 50

Email : proasyl@proasyl.de
 web: proasyl.de    

ك هناك مجتالس للجئيتن فتي كتل مدينتة ألمانيتة صتقريبتا. يمكتن أن صتتدعمكم وصتعطي
معلومات مفيدة

Flüchtlingsrat Berlin
Georgenkirchstr 69-70, 10249 Berlin
Téléphone : 0049 (0)30-24344-5762

Fax : 0049 (0)30-24344-5763
Email : buero@fluechtlingsrat-berlin.de

fluechtlingsrat-berlin.de
فقط للقاصرين

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge  e.V 
Nymphenburger Str. 47

80335 München
Téléphone: 0049(0)89/20 24 40 13

Fax: 0049(0)89/20 24 40 15
 ساعة16-13 ساعة و 12-10ساعات العمل: من الثنين إلى الخميس 

 web: www.b-umf.de

الدانمارك

ما هي اللغات الررسمية؟
على الرغم من أن اللغة النجليزية هي الكثر انتشارا، واللغة الرسمية هي اللغة الدانمركية.

هل المسافة بعيدة من كاليه؟
 كتم متن كتاليه. يمتر ختط الستكة1200 كتم.  العاصتمة كوبنهتاغن 900وتقع البلدة الحدودية توندر 

الحديد من خلل ألمانيا وبلجيكا

كيف هي إجراءات اللجوء؟
في الدنمارك، يمكنك إرسال طلب اللجوء الخاص بك شخصيا في أحد مراكز الشرطة أو فتتي مركتتز
القامة صوندولم، وتقع بالقرب من محطة اليرود. ل ينبغي أن تؤديهتتا  ختتارج البلد. جميتتع متتن دختتل
الحدود يتم تصويره وأخذ بصمات أصابعه. ويتم كل هذا من قبل الشرطة. وبعد، سوف يتم نقلك إلتتى
مركز القامة صوندولم يديره الصليب الحمر في الدنمارك حيث تبدأ هذه العملية. بغتتض النظتتر عتتن
الجراء العادي للجوء، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة إنسانية. هذا إذا تم تشتتخيص

لك انك بمرض عقلي أو جسدي خطير وعدم وجود أي علج في بلدك

كيفية العيش في انتظار القرار؟
المهاجرين الذين يطلبون اللجوء يعيشوا في هذه المراكز بينما تتم معالجة طلباتهم 

يحق للطفال المهاجرين إلى الرعاية الصحية نفتتس الطفتتال المقيميتتن فتتي التتدنمارك. يتتتم تغطيتتة
نفقات الرعاية الصحية للمهاجرين البالغين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء من قبل دائرة

الهجرة الدنماركية. ويتم ذلك في حالة الضرورة والستعجال أو تخفيف اللم

يحق لك الحصول على سكن مجاني والغذاء (المطبوخ أو أن يطبخ)، والملبس. سوف تتلقى معاشتتا
لشراء الملبس ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الغذائية إل إذا كنت تعيتتش فتتي هتتذا المركتتز

http://www.b-umf.de/
http://www.b-umf.de/
mailto:buero@fluechtlingsrat-berlin.de
mailto:buero@fluechtlingsrat-berlin.de
mailto:proasyl@proasyl.de
mailto:proasyl@proasyl.de


الذي يقدم وجبات الطعام. وسوف يساعدونكم أيضا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والسكن في
مركز اللجوء، وتكاليف النقل لحضور اجتماعات مع الدارة وغيرهتا متن النشتطة للمهتاجرين الكبتار.

مجلس آخر متاح لرعاية الطفال

حتى متى؟
 أشهر وسنة، اعتمادا على قضيتك و عدد المهاجرين.3مدة تتراوح ما بين 

هل يمكنني الدراسة والعمل هناك؟
بينما يتم معالجة طلبك، يمكنك طلب تصريح عمل من مصلحة الهجتترة الدنماركيتتة بعتتد ستتتة أشتتهر.

سنة دائما حضور الفصول الدراسية التي نظمتتت فتتي المراكتتز.18يجب على طالبي اللجوء أكثر من 
لكل إنسان حق التمتع بالدروس الدنماركية والنجليزية الساسية. يمكنك أيضا مواصلة دراستتة اختترا،

خاصة إذا كنت تتكلم اللغة النجليزية من قبل

 عاما إلتتى التتدروس الخصوصتتية. يتتتم تعليمهتتم الدانماركيتتة والنجليزيتتة16 و 7يحق للطفال ما بين 
ودروس أخرى تدرس في المدارس البتدائية والثانوية (الدورة الولى) الدنمارك (مدارس الشعب).

إذا كنت قاصر؟
إذا كنت دون السن القانونية ، يتم تعيين ممثل لك و هو موظف خدمات الهجرة. وسيتم تجهيز طلبتتك
بشكل أسرع، وسوف نعيش في مركز خاص. يمكنك أن تسأل فقط للحصتتول علتتى اللجتتوء إذا رأت

دائرة الهجرة كنت "ناطضجة بما فيه الكفاية". وتعتبر غالبية المتقدمين  ناطضجين.
او يتم منحك تصريح القامة إذا لم يكن لديك عائلة وليس لديك الوصول إلى الرعاية الصتتحية العامتتة

في بلدك الصلي

يكون لك تصريح إقامة، اذا لم يكن لديك الوصول إلى مركز صحي فتتي بلتتدك. و أي معلومتتات حتتول
صحتك ينبغي اتخاذها في عين العتبار وكذلك على الوطضع في بلدكم

 إذا صتم الموافقة  فيحق اللجوء؟
 ستتنوات. بعتتد تلتتك الستتنوات5إذا كانت نتيجة طلبك إيجابيتتة، ستحصتتل علتتى تصتتريح متتؤقت لمتتدة 

الخمس، فإنه يجوز تمديد أو تغيير من قبل على تصريح نهائي إذا كنت قد قدمت عددا من الطلبتتات.
 سنوات، يجب عليك حضور برنامج التكامل ودورات تعليم اللغة في المكان الذي تسكن فيه .3لول 

سيكون لديك أيضا الحق في التعليم والتدريب المهني. لديك نفس الحقتتوق فتتي الحمايتتة الجتماعيتتة
والنظام الصحي كأي مواطن دانمركي. عندما تحصل علتتى تصتتريح إقامتتة فتتي التتدنمارك، يحتتق لتتك

الحصول على دورات مكثفة في اللغة الدنماركية

هل يمكنني إحضار عائلتي؟
إذا كنت متزوجا وأعلنت عن شريك حياتك، أو كنتتت تعيتتش متتع شتتخص لتديه تصتتريح إقامتتة، يمكنتتك
تقديم طلب لجمع شمل السرة. للقيام بذلك، يجب عليتتك ملتتء استتتمارة وتقتتديم الدلتتة التتتي تتتبرر
العلقة السرية. يمكنك الحصول على تكوين الملف في دائرة الهجرة، اومركز للشرطة في السفارة

 (وأحيانتتا أكتتثر حستتب15أو القنصلية الدنماركية في بلدك. يمكنتتك التجمتتع متتع أطفالتتك تحتتت ستتن 
الحالة).

إذا كنت مهاجر غير شرعي وكنت تريتتد أن تتتتزوج، تتتوخي الحتتذر لن الستتلطات تقتتوم بإرستتال إلتتى
الشرطة قائمة أسماء الناس الذين يريدون الزواج

إذا صتم رفض اللجوء لي؟
سيتم إرسال أي تطبيق رفض تلقائيا إلتتى مكتتتب مكالمتتات اللجئيتتن و لتتديك الحتتق فتتي البقتتاء فتتي

 يومتتا لمغتتادرة التتتراب15الدنمارك حتى يتم الرد على المكالمة. إذا تم رفض الستئناف، لديك مدة 
الدنمركي، لنه ل يمكن الطعن مرة أخرى.

 شهرا لم نتمكن ملء جواز سفر أو وثيقة ستتفر أختترى، يمكنتتك الحصتتول علتتى18ومع ذلك، إذا بعد 
تصريح إقامة مؤقت. وهذا أمر نادر الحتتدوث للغايتتة ويتطلتتب أن تلتتتزم طوعتتا بمغتتادرة البلد، حيتتث

أوقفت الشرطة عملية الترحيل



الدنمارك توقع اتفاق بلدك قبل ترحيل لك. هناك مركز احتجاز يقع بالقرب من مخيم للجئين
 شهرا. وفي معظم الحالت18الرئيسي، . الشخاص المحتجزين في هذا المركز يقضون هناك فترة 

فترة أقصر. و يمكن عزلك عن بقية السجناء

يحق لك الحصول على زيارات من محام وطبيب أو كاهنا. الصدقاء المقربين والعائلة يمكنهم أيضا
زيارتك بعد الحصول على إذن. لديك الحق في العمل مقابل راتب صغير

هل من السهل أن صتعيش بدون صتصريح القامة؟
هذا ليس بالمر السهل لنه من الصعب الحصول على الرعاية الصحية والحماية الجتماعية. هناك
فرص للعمل غير قانونية. بعض الناس يختارون البقاء في الدنمارك على الرغم من رفض طلبات

اللجوء

إذا صتم القبض عليك؟
إذا كانت الشرطة تشك في هويتك، فإن طضباط يأخذونك إلى مركز الشرطة للقيام بكشف هويتك.

 ساعة قبل لقاء مع القاطضي. سيتم تعيين محام لك72يمكن وطضعك تحت القامة الجبرية 

أين يمكنني أن أجد مساعدة؟

ارستشارات قانونية مجانية: منزل الترامبولين منزل
Thoravej 7الطابق الرطضي ,

DK-2400 Copenhagen NV
Danemark

Téléphone : (+45) 32 20 02 25
Email : info@trampolinehouse.dk

 web : trampolinehouse.dk

Asylret) حق اللجوء السيارسي(
Email : info@asylret.dk

Site web : www.asylret.dk

مرحبا بكم اللجئين
Dronningensgade 14

DK-1420 Copenhagen K
Danemark

Téléphone : (+45) 50 55 80 11
Email : kontakt@refugeeswelcome.dk

Site web : www.refugeeswelcome.dk

RUSK
Baggesensgade 6, kld. th.

2200 København N
 مساء07:00 حتي 18:00يوم الفتتاح: كل النثنين 

Téléphone : 28 25 53 20
Email : kontakt@rusklaw.org

Site web : rusklaw.org

LGBT Danemark
Nygade 7, 2, 1164 København K:  لللزيارات

Téléphone: 33 13 19 48 
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Email: Igbt@Igbt.dk
postboks 1023, 1007 København K:  صندوق البريد

الحصول على المشورة القانونية والجماعات السيارسية العمل
Lgbtasylum.dk

Téléphone : 45 71 52 33 97
Email : lgbtasylumdk@gmail.com

Site web : www.lgbtasylum.dk

المنظمات غير الحكومية للجئون  الدنمارك
Borgergade 10

DK-1300 København K
Téléphone: 33 73 50 00

Fax: 33 91 45 07
Email: drc@drc.dk

Site web: www.flygtning.dk

عيادات وأماكن أخرى للحصول على المشورة الصحية

هنتتاك عيتتادة التتتي صتتعامتتل متتع المهتتاجرين غيتتر الشتترعيين فتتي كوبنهتتاغن، بقيتتادة
الصليب الحمر، والمركز الدانمركي للجئين وجمعية الدنماركية الطبية

Rewentlowsgade 10, 1651 København V:  عنوان

16:00يوفر منزل الترامبولين المشورة الصحية والتي عتتادة متتا صتقتتام يتتوم الربعتتاء 
 (انظر العنوان أعل)ه).06:00حتي 

رسنة18لتحت 
)Red Barnet», ( إنقاذ الطفولة في الدنمارك «

Rauntzausgade 60
2200 Copenhagen N

Danemark
Téléphone : (+45) 35 36 55 55

Fax : (+45) 35 39 11 19
Email : SK@redbarnet.dk

Site web : www.redbarnet.dk

بلجيكا

ما هي اللغات الررسمية؟
في بلجيكا ثلث لغات رسمية: الفرنسية والهولندية واللمانية.

هل المسافة بعيدة من كاليه؟
 كتتم).110 كتتم . أقتترب مدينتتة بلجيكيتتة هتتي بتتروج (60 تقع حدود بلجيكا على بعد كم شتترق كتتاليه 

 كم200العاصمة بروكسل 

كيف هي إجراءات اللجوء؟
 أيتتام متتن وصتتولك إلتتى بلجيكتتا لمكتتتب الجتتانب أو الشتترطة8يجب تقديم طلب اللجوء في غضون 

التحادية. تدرس الهيئة العامة لشؤون اللجئين وعتتديمي الجنستتية طلبتتك ويقتتررون متتا إذا كتتان متتن
الملئم منحكتتم صتتفة اللجتتئ أو الحمايتتة الختياريتتة أو رفتتض الطلتتب. ستتوف تمتتر بمقابلتتة تعطيتتك
الستبيان. يمكنك طلب مترجم، و محام أو شخص موثتتوق بتته. يحتتق لتتك الحصتتول علتتى المستتاعدة
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القانونية

حتى متى؟
 أشهر للطلب الول6تستغرق الجراءات وقت ل يقل عن 

أين أعيش في انتظار القرار؟ هل يحق لي الحصول على إعانة؟
أثناء المحاكمة، سيكون لديك مكان للقامة في مركز الستقبال عن طريق فيدازيل ، حيث هنتتاك متتا

 ستتريرا. ستتيكون لتتديك الحتتق فتتي المأكتتل والملبتتس وبتتدل يتتومي، والتتدعم الطتتبي800 و 75بين 
والجتماعي والنفسي، والحصول على التمثيل القانوني والتدريب و مترجم.

سوف تمر بإستشارة طبية. سيتم منحك منشور عن حقوقك. بعد أربعة أشهر، ستتيكون لتتديك مكتتان
في منزل. يتم توفير فرص الحصول على الرعاية الطبية العامة من خلل المساعدة الطبيتتة الطارئتتة
للتأهل يجب إعطاء عنوان المنزل أو المكان الذي تنام فيه. ويجب أن توفر شهادة إلى الطتتبيب. فتتي

بعض المدن، المنظمات الغير الحكومية تساعد للرعاية الصحية

: تعرض قانون دبلن الثالث و النظام البلجيكي لنتقادات لنتهاك حقوق النسان.مناشدة
 يوما من صدور الحكم. و من حيتتث الجتتراءات الولويتتة30في إجراء طبيعي، يجب الستئناف خلل 

 يوما من صدور القرار. يجب إتمام الستتتئناف10المعروفة بسرعة،  يتم إجراء المكالمة في غضون 
وتقديمها إلى مجلس منازعات الجانب . مكالمة ثانية يمكن تقديمها لمجلس الدولة

ماذا لو أنا قاصر؟
 سنة وأسرهم. يجب أن يحضر الطفال المتتدارس حتتتى  تصتتل18لن يتم احتجاز الطفال تحت سن 

 عاما من العمر، وينبغتتي أن يتلقتتى دروس اللغتتة الهولنديتتة الساستتية. حتتتى لتتو كتتان مقيمتتا18إلى 
بصورة غير قانونية يمكنه الحصول على شهادات للمتحانات. الطفال وحدها سوف تتلقى دروسا من

الدولة لتمثيل الطفل من الناحية القانونية

فيما يتعلق العائلة
 قد يستغرق وقت طويل قبل أن تتاح لك الفرصة لجلب عائلتك. في هذا السياق، يتم تعريف السرة
باعتبارهم زوج أو  الطفال القاصرين والطفال الكبار ذوي العاقة. إذا كنت قاصرا ، والديك كتتذالك.

لم يتم التعرف على تعدد الزوجات مع الرغم ان الطفال معترف بها

يمكنني الدرارسة والعمل؟
بعد ستة أشهر من طلب اللجوء، يمكنك أن تطلب للعمل.

إذا كنت قاصرا، لديك الحق في التعليم.ل يمكن أن يرفض تسجيلك المدرسي لنك مغطتتى متتن قبتتل
مؤسسة التأمين. إذا كنت ل يمكنك دفع الرسوم الدراسية،

ل يحق للبالغين غير الشرعيين في التعليم الثانوي

الدرارسات
في بلجيكا، ل يوجد قانون محدد على حقوق وواجبات البالغين غير الشرعيين فتي الجامعتات وغيرهتتا
من مؤسسات التعليم العالي. يمكنك تقديم طلب للدراسة في الجامعة، كل جامعة لها إجراء مختلف

صتوظيف
يمكن للمهاجرين التذين لتديهم تصتتاريح إقامتة مؤقتتتة التقتدم بطلتب للحصتتول علتى تصتريح عمتل.
سحصلون على رخصة فئة (سي) الذي تسمح سوى لعدد قليل متتن الوظتتائف. وهتتذا تصتتريح صتتالحا
طالما تصريح إقامتك صتتالح. يجتتب علتتى صتتاحب العمتتل (وليتتس الموظتتف) أن يطلبتتوا الذن "إدارة

الهجرة القتصادية في مجلس المحافظة".
يمكنك الستئناف إذا تم رفض رخصة العمل



إذا صتم موافقة حق اللجوء؟
في هذه الحالة، لن تحتاج تصريح للعمل؛ و ستعمل في نفس شروط البلجيكيين.

إذا صتم رفض اللجوء ؟
 يوما.30سوف يطلب منك العودة الى مركز استقبال لترحيل المقرر عقدها في 

إذاصتم القبض عليك ؟
لديك الحق في التزام الصمت،ان يتم تعليمك في حقوقك، إطلعك على التهم الموجهة لتتك و الحتتق

في مترجم حر. يمكنك اللجوء إلى المساعدة القانونية

الجراءات والحقوق في العتقال
عندما تقبض عليك الشرطة عابرا الحدود، يتم احتجازك في بلجيكا. فترة الجراءات يمكن أن تتتتراوح

 أشهر حسب الظروف.8-2من 
ويتم أيضا توقيفك إذا كنت ل تتبع إجراءات اللجوء أو إذا كان لديك تقديم طلب في وقتتت ستتابق فتتي

بلد آخر. هذه المراكز،  يديرها مكتب الجانب

هل من السهل أن صتعيش دون أوراق ررسمية؟
من الممكن البقاء على قيد الحياة والعثور على وظيفة في بلجيكا على الرغم من أنك غير شرعي.

أين يمكنني أن أجد مساعدة؟

Medimmigrant:  للحصول على المساعدة الطبية في بلجيكا
Gaucheretstraat 164

B- 1030 Bruxelles 
Téléphone : +32 (2) 274 14 33

Fax : +32 (2) 274 14 48
Email : secr@medimmigrant.bemedimmigrant.be 

 – تنظيم العمال غير الشرعيينORCA:  من أجل العمل
Gaucheretstraat 164

B- 1030 Bruxelles 
Téléphone : +32 2 274 14 31

Fax : +32 2 274 14 48
Email : info@orcasite.beorcasite.be

مجلس اللجئين في بلجيكا
 لستتئلة تتعلتتق بتتإجراءات05:00 حتتتي 14:00لطالبي اللجوء، تتوفر الخدمتتة فتتي أيتتام العمتتل متتن 

اللجوء. يمكن للمرء أيضا الحصول على المساعدة في حالت الحتجاز وجمع شمل السرة. 

Rue des Palais 154
1030 SCHAERBEEK

Téléphone : 02/537 82 20
Email : info@cbar-bchv.becbar-bchv.be(الفرنسية والنجليزية والهولندية )  

Aide aux personnes déplacées
Rue du Marché 35

B- 4500 Huy
Contact : Régine Thiebaut

Téléphone : +32 (0) 85 21 3481
Fax : +32 (0) 85 23 0147
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Email : apd.hvo.holsbeek@belgacom.net 
Site web : aideauxpersonnesdeplacees.be

إدارة الدولة
المفوض العام لشؤون اللجئين وعديمي الجنسية

Site web : www.cgra.be

السويد

ما هي اللغات الررسمية؟
اللغة الرسمية هي السويدية على الرغم من أن اللغة النجليزية هي أيضا موجودة.

هل بعيدة من كاليه؟
 كم برا شمال شرق كاليه. أول مدينة رئيسية بالقرب متتن الحتتدود1200تقع الحدود السويدية  على 

 كيلومترا من الحدود. هناك خطوط السكك الحديديتتة1800هي مالمو. ستوكهولم العاصمة تقع على 
التي تمر عبر بلجيكا وألمانيا والدنمارك

كيف هي إجراءات اللجوء؟
يمكنك التعبير عن رغبتك في اللجوء مرة واحدة كنت قد عبرت الحدود الستتويدية (حتتتى عتن طريتتق

الجو). سيتم نقلك إلى مركز من مكتب الهجرة للطلب 

المدة
 يومتتا. إذا كتانت الستتبابالذي قتدمتموها تعتتبرغير صتالحة،147متوسط مدة إجراءات اللجتتوء عتادة 

سوف تتلقى الحكم سريعا

كيف اعيش في انتظار القرار؟ هل  يحق لي الحصول على إعانة؟
يحق لك مكان في منزل عادي أو في مركز. قد يختار طالبي اللجوء العيتتش فتتي المركتتز. فتتي هتتذه

الحالة، وسوف يسافرون إلى المدينة حيث مكتب الهجرة وجدت لهم مكانا

إذا كان لديك المال، يمكنك أن تأخذ المكلفة عن السكن الخاص. إذا لم يكتتن لتتديك ، ستتوف يعتترض
عليك السكن. ستقاسم الغرفةمع اشخاص اخرين بالنسبة للعائلت غرفة لها ولكن تقاسم الشقة متتع

أشخاص آخرين. فمن الممكن أن تتنقل خلل فترة النتظار

خلل الفترة المتعلقة بتجهيز طلبك، سوف يكون لك الحق في الحصتتول علتتى معتتاش شتتهري لتتدفع
المصاريف المتعلقة بالملبس والرعاية الطبية، والعناية بالسنان ومستتتلزمات الشتتراء، شتتراء الستلع

ترفيهية و أخرى . ومع ذلك، فمن الجيد أن نعرف أن رعاية طبية مدعومة جزئيا

إذا كان طالب اللجوء له البدل اليتومي لمكتتب الهجترة، ستحصتل علتى بطاقتة القتروض حيتث يتتم
تحويل الموال فيها. يمكن للمهاجر أيضا طلب البدلت الطضافية لتغطية النفقات الضرورية على أدنى
مستوى في مستويات المعيشة. ويمكنه أن يطلب المال لشراء الملبتتس الشتتتوية أو نظتتارات. هتتذا

 يورو لكل شخص بالغ .252البدل ليست عالية نسبيا تقدر بنحو 
يحق لك العمل في انتظار نتيجة لجوئك

هل يمكنني الدراسة والعمل هناك؟
في انتظار نتائج طلب اللجوء الخاص بتتك، يمكنتتك الستتمرار فتي التعليتم أو الحصتول علتى تصتتريح

عمل.
إذا كنت تحصل على تصريح إقامة دائمتتة أو مؤقتتتة، يمكنتتك العمتتل والدراستتة فتتي الستتويد مثتتل أي

مواطن آخر. في السويد، ودراسات حرة إذا كان لديك تصريح إقامة للحصول على اللجوء
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إذا صتم منح حق اللجوء؟
إذا تم منح حق اللجوء، يمكنك حضور دورات تعليم اللغة السويدية. إذا كان لتتديك تصتتريح، يحتتق لتتك

الحصول على خطة مقدمة ودائرة التوظيف العام يمكن أن تساعدك على العثور على سكن.

إذا كان لديك تصريح إقامة على أساس العمل، يجب عليك البحث منزلتتك وأن تتتدفع نفقتتات اليجتتار.
إذا كنت غير قادر، يجب عليك التوجه الى مراكز مكتب الهجرة

إذا صتم رفض اللجوء لي؟
مكتب الهجرة يفضل أن تترك التربة السويدية. لهذا سوف يجدول اجتماع معتتك لمناقشتتة مغادرتتتك.

قد يحاولون الحصول على طريقة لمغادرتك في مدة ثلث اسابيع 
إذا كنت ترفض التعاون، سوف يقدمونك إلى الشتترطة. إذا كتتان لتتديك الحتتق فتتي العمتتل، وهتتذا هتتو
الحال بعتد اللجتتوء  إذا كتتان لتديك وظيفتتة عاديتة والضترائب المدفوعتتة تتمكتن متتن الستتتمرار فتتي

ممارسة ما دام موطضف عملك ل يدرك أن حالتك قد تغيرة.
مصلحة الضرائب ل تكشف معلومات للعاملين في الشرطة تلقائيا. ومع ذلك، فإن سلطات الشتترطة

والضرائب غالبا ما تجري غارات على أماكن الخدمات للتحقق من تصاريح القامة والعمل

الجراءات والحقوق في العتقال
 ساعة.48يمكن أن تعتقل للتحقق من هويتك و ل ينبغي أن يستمرحجزك أكثر من 

يمكن أيضا أن تعتقل لمعرفة ما إذا كان يسمح لك بالبقاء على الراطضي السويدية، أو إذا كنت بحاجتتة
إلى الترحيل.ل يمكن حجزك إل إذا كان لديهم سبب للخوف من ان تختبئ قبل ترحيلك .

او لي سبب آخر باستثناء التحقق من الهوية،  مدة الحتجاز تتراوح من أسبوعين إلى شهرين

إذا صتم إلقاء القبض عليك؟
إذا قامت الشرطة بتالقبض عليتك، يجتب أن تختبرك حقوقتك فتي شتكل مكتتوب. تتتوفر الترجمتات

المختلفة إذا كنت ل تتكلم السويدية. لديك الحق في مترجم و / أو محام، وإبلغ أحد القارب

هل من الممكن أن أبقى هنا بدون صتصريح القامة؟
من الناحية القانونية، يحق للمهاجرين إلى نوع من الرعاية الصحية يسمى "النتكاس رعايتتة هلثتتس".
ولكن بعض المستشفيات تشمل هاذا بشكل مختلف. ومن المفترض أن العاملين فتتي مجتتال الصتتحة
لرعايتك ل يحق لهم إعطاء معلومات عنك إلى السلطات. استثناء، إذا كنت تبحث من قبتتل الشتترطة

أو أنها تطلب عنك في المستشفى 

هل يمكنني الدرارسة والعمل ؟
في السويد، تختار كل مدرسة لمنح أو ل وصوللجانب إلى إنشائهم. إذا كنت راشتتدا (غيتتر شتترعي)،
ليس لديك الحق فتتي التعليتتم. ولكتتن لزلتتة قتتادر علتتى النضتتمام إلتتى المتتدارس الثانويتتة الشتتعبية.
الشرطة يمكن التحقق من وثائقك الهوية الخاصة بك إذا كانت تشك في عدم وجود تصتتريح إقامتتتك.
كما التحقق من وثائق الهوية عموما خلل الجراءات الروتينية مثل تنظيم حركتتة المتترور أو التفتتتيش

مطعم

إذا كنت تعمل في الستتوق الستتوداء، ليحتتق لتتك التتتأمين، أو إجتتازة مرطضتتية. ومتتع ذلتتك ل يحتتق لتتك
الحصول على رسوم معقولة. اذا اردت المساعدة، يمكنك التصال باتحاد العمل.

أين يمكنني الحصول على المساعدة؟

  - السويدل أحد غير قانوني

Uppsala 
Téléphone: 073- 95 96 150 

Email: uppsala@ingenillegal.org

mailto:uppsala@ingenillegal.org
mailto:uppsala@ingenillegal.org


Stockholm 
Téléphone : 0707- 33 61 07( يستخدم هذا الرقم في حالة حاجة المشورة القانونية) 

Email : stockholm@ingenillegal.org

Östersund
Email : ostersund@ingenillegal.org

Göteborg 
Téléphone: 0704-37 75 24

Email : goteborg@ingenillegal.org 
 momo(at)ingenillegal.org

Norrbotten 
Email: norrbotten@ingenillegal.org

المراكز الصحية التي تتعامل بدون طلب اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين هي:

Läkare i Världen i stockholm
Suèdeأطباء العالم- 

Téléphone: 08-6646687
Site web : lakareivarlden.org

Svenska Röda Korset (Stockholm)
(الصليب الحمر السويدي)
Téléphone : 0709-406723

Site web : www.redcross.se

Rosengrenska stiftelsen (Göteborg)
(مركز صحي)

Téléphone : 0704- 066670
Email : kliniken@rosengrenska.org
Site web : www3.rosengrenska.org

Deltastiftelsen (Malmö)
(مركز صحي)

للسئلة أو طضرورة أخرى:
Email : deltastiftelsen@gmail.com

Site web : deltastiftelsen.se

Liljengrenska (Varberg)
)مركز صحي(

HOTLINE?????? Tous les soirs de 18 heures à 19 heures.
Téléphone : 0768-939593

Email : liljengrenska@hotmail.com

Porten (Borås)
)مركز صحي(

.19:00 حتي 17:30كل يوم أربعاء 
Téléphone : 0735-632080

Email : krook99@gmail.com

mailto:krook99@gmail.com
mailto:krook99@gmail.com
mailto:liljengrenska@hotmail.com
mailto:liljengrenska@hotmail.com
mailto:deltastiftelsen@gmail.com
mailto:deltastiftelsen@gmail.com
mailto:kliniken@rosengrenska.org
mailto:kliniken@rosengrenska.org
http://www.redcross.se/
http://www.redcross.se/
mailto:norrbotten@ingenillegal.org
mailto:norrbotten@ingenillegal.org
mailto:goteborg@ingenillegal.org
mailto:goteborg@ingenillegal.org
mailto:ostersund@ingenillegal.org
mailto:ostersund@ingenillegal.org
mailto:stockholm@ingenillegal.org
mailto:stockholm@ingenillegal.org


Tinnerökliniken (Östergötland Linköping/Norrköping)
الجابة للمرطضى

Téléphone : 0733-225887
Email : info@papperslosa.se

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن اللجتوء فتي الستويد فتي اللغتة النجليزيتة والعربيتة
: والسبانية والسويدية على الموقع أدناه

www.ingenillegal.org/node/365 

النمسا

ما هي اللغات الررسمية؟
اللغة اللمانية هي اللغة الرسمية الرئيسية ويسمع اللغة النجليزية في المدن الكبيرة.

هل المسافة بعيدة من كاليه؟
 كلتتم جنتتوب شتترق كتتاليه، عتتن طريتتق التتبر. أول مدينتتة رئيستتية1050الحدود مع النمسا هي علتتى 

 كتتم. هنتتاك خطتوط1300بالقرب من الحدود النمستاوية هتتي انستتبروك. تقتتع العاصتتمة فيينتتا علتتى 
السكك الحديدية في جميع أنحاء ألمانيا وسويسرا

كيف هي إجراءات اللجوء؟
) حيث يمكنك تقديم طلب للحصول على اللجوء. يمكنك تقديمErstaufnahmestelleهناك ثلثة أماكن (

ا،Thalham بالقرب من فيينا أو Traiskirchenطلبك في مطار فيينا / شفاشت، في  ، في شمال النمس
قرب سالزبورغ، لينز ويلس

ب للحصتول علتى اللجتوء حتتى فتي مركتز الشترطة. إذا قامت الشرطة بتوقيفك، يمكنك تقديم طل
يكون واطضحا أن تقوم بطلب لجتتوء حتتتى إذا تتتم نقلتتك. ستتيتم أختتذ استتمك وتاريتتخ الميلد والجنستتية
واللغة. و بصمات أصابعك. سوف يسألونك حول أستتباب تتترك بلتتدك وكيتتف ستتافرة متتن هنتتاك التتى

.Erstaufnahmestelleالنمسا. بعد ذلك سوف يتم نقلك إلى 

ما هي المدة ؟
إجراءات القبول يمكن أن تستمر لسابيع أو أشهر. بعد المقابلة الولى، سيكون لديك اول قتترار بعتتد
بضعة أسابيع أو أشهر في وقت لحق. إذا كان الحكم سلبي، لديك إمكانية للستئناف.و التعرف علتتى

الوقت.

إذا صتم منح حق اللجوء؟
إذا حصلت على اللجوء ، يمكنك الحصول على تأشيرة دخول لمدة عام واحد ، والتي يمكتتن أن تمتتتد

سنويا إذا كان ل يمكن إعادتك إلى بلدك الصلي.
إذا تم منحك حق اللجوء، لديك الحق في العمل والتغطية الضمان الجتماعي.

أين أعيش في انتظار القرار؟ هل يحق لي الحصول على إعانة؟
وبصرف النظر عن نظام السكن العادي، ونظام الرعاية يتم تقدم لطالبي اللجوء و الجتتانب الخريتتن
الغذاء والرعاية الطبية . يستمر نظام الرعاية بطريقتين: إما أنه يوفر السكن اوالتتدعم لولئتتك التتذين

يعيشون بمفردهم.

فيما يتعلق بالسكان، ويوفر البرنامج السكن والتأمين الصحي والتغذية ومصتتروف الجيتتب التتذي هتتو
 يورو شهريا.40

 يتتورو لتدفع110 يتورو، ومبلتغ 180إذا كنت تعيش بمفردك، يوفر برنامتج التتأمين الصتتحي والنفقتة 
اليجار.أما في الواقع، ل يتم تقديم الدعم المالي لليعيتتش بمفتتردك دائمتتا. إذا إرتكبتتت جريمتتة أو إذا

http://www.ingenillegal.org/node/365
mailto:info@papperslosa.se
mailto:info@papperslosa.se


كان لديك الدخل، يمكن أن يتم تخفيض إعانتك .

هل يمكنني الدرارسة والعمل هناك؟
 مطلوبتتون للتذهاب إلتى المدرستتة كتتان معهتم أوراق أو ل. و قتد يتتم رفتتض15الطفال تحت ستن 

Danaidaالطفال في المراكز أو مخيمتات. التتدريب المهنتي هتو أكتثر صتعوبة للوصتول إليته. تقتدم 
دورات مجانية تعليم اللغة اللمانية، دورات محو المية للنساء الجنبيات، فضل عتتن دروس الطبتتخ أو

http://www.danaida.atالكمبيوتر. موقعه على النترنت هو: 

 في النمسا، أثناء معالجة طلبك، ليس لديك الحق في العمل. إذا تم توقيفك بسبب عمل بشكل غيتتر
قانوني يتم احتجازك وترحيلك. لذلك، كن حذرا!

بعد ثلثة أشهر لتقديم طلبك، إذا كان هناك من يريد توطضيفكك، يجب أن يتقدم بطلب للحصول علتتى
(Beschäftigungsbewilligungتصريح عمل خاص لك (

 وفيما يتعلق الرسرة
إذا كان أحد أفراد السرة له اللجوء العضاء الخرين أيضتتا لهتتم الحتتق إل إذا كتانت طضتتدهم تهتتم فتتي
النمسا . و يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول إلتتى النمستتا متتن بلتتدك الصتتلي. ستتوف

تنظر السلطات في طلبك. تأشيرات الدخول صالحة لمدة أربعة أشهر.

 اولياء المور للقاصرين , الزوجين , القصرين اولد المتتتزوجين او متن علقتتات اخترا كلهتتم يعتتتبرون
كعائلة واحدة , ويجب ان يكون الزواج قد تم بالبلد الصلي وإل ستطبق قواعد مختلفة

إذا صتم رفض اللجوء لي؟ 

) لديك الحق في استدعاء أحتتد أفتتراد أستترتك والمحتتاميSchubhaftسيتم أخذك إلى مركز الترحيل (
الخاص بك. بعدها يتم تحديد التاريخ والوقت لترحيلك، فقم بإخبتتار اقربائتتك والمحتتامي الختتاص بتتك .
والشرطة قد ل تود إستدعاء المحامي الخاص بك، سيما إذا كتتان هنتتاك تستتريع عمليتتة الترحيتتل فتتي

نفس اليوم أو في اليوم التالي.
ل يسمح بترحيلك إذا  كنت مهتددآ ، إذا كنتت قتد تخضتع لمعاملتة غيتر إنستانية، أوعقوبتتة العتتدام أو
التعذيب في بلدك . يمكنك الستئناف ويمكن إرجاع الترحيل إلى سنة واحدة فتتي كتتل متترة. بتتذلك ل

يضمن أن اول قرار يوقف عملية الترحيل.

 الجراءات والحقوق في العتقال
إذا تلقيت أمر الترحيل ولم تقم بالمغادرة ،من الممكن أن يتم إعتقالتتك حتتتى أن يتتتم ترحيلتتك ومتتدة

إعتقالك يجب أن تكون قصيرة

 شهرا. لديك الحق في تقديم شكوى خلل18 شهرا على مدى 10 لكن يمكن أن يكون اعتقل لمدة 
كامل مدة الحتجاز الخاص بك وبعد ذلك خلل ستة أشهر.

احتجاز العائلت والفطفال
48) يقع خارج فيينتتا. و قتتد تكتتون فتتي متتدة أقصتتاها Familienunterkunftهناك مركز احتجاز السرة (

ساعة قبل قرار الترحيل  وانتقدت الجمعيتتات انعتتدام الرعايتتة الطبيتتة والتتدعم القتتانوني فتتي مراكتتز
الحتجاز و قواعد السجن في النمسا .وهي أوسع من باقي الدول الوروبية الخرى.

إذا صتم إلقاء القبض عليك؟
أي شخص تم اعتقله في النمسا لديه الحق في معرفة التهم الموجهة إليتته، وذلتتك بلغتتة يفهمهتتا متتن
طرف صديق أو محامي أن يكون على علمك إذا كنت ترغب في ذلك. كمتتا يجتتب أن يتتتم البلغ عتتن

اعتقالك للسفارة بلدك أو القنصلية

كيفية البقاء بدون صتصريح القامة؟

http://www.danaida.at/


يمكن للمهاجرين الذين تم رفض طلب لجوء لهم البقاء مؤقتا في الملجئ المخصص طالبي اللجوء ،
و التتتي تحتفتتظ بهتتا المنظمتتات غيتتر الحكوميتتة. يجتتب علتتى أصتتحاب العمتتل أن يضتتمنون ستتكناتهه

مسجلة.وهناك مختلف الجمعيات الذين يستأجرون للمهاجرين غير الشرعيين.
ل يحق للمهاجرين غير الشرعيين إعانة التأمين الصحي العام. لتتديهم إمكانيتتة الوصتتول إلتتى ختتدمات

الطوارئ ولكن يجب دفع رسوم أنفسهم.
بشكل عام، والوصول إلى الرعاية الصحية من الصعب في النمسا، وخصوصا خارج المدن الكتتبيرة أو

في الحتجاز.

أين يمكنني أن أجد مساعدة؟

اد UNDOK للعمل، هنتتاك مركتتز استشتتارات للنقابتتة يستتمى  ي التح ع ف اءOGB.  ويق وم بإعط ، ويق
استشارات بلغات مختلفة إلى العمال غير الشرعيين

ÖGB (Catamaran)
Lift D, 1. Stock, Raum 1913

Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

 www.undok.at

للمساعدة القانونية للحصول على المشورة:

Währinger Straße 59/2/1, 1090 Vienne
Téléphone : 01/408 42 10

Email : office@asyl-in-not.org

Deserteurs-und Flüchtlingsberatung
تساعد هذه المجموعة علىمناشدة الطلبات المرفوطضة. كما يقدم استشارات والدروس اللمانية.

chottengasse 3a/1/59, 1010 Vienne, Autriche
 Téléphone: +43/1/533 72 72

Email : deserteursberatung@utanet.at
 http://www.deserteursberatung.at

Caritas Flüchtlings- und Migrantenberatung
لديهم خدمة العودة الخاصة. كما أنها توفر المشورة القانونية والمساعدةبطلبات لجوء المرفوطضة.

 Keplerstrasse 82, 8020 Graz, Autriche
Téléphone : +43/316/8015-0
Email: office@caritas-graz.at

 http://www.caritas-graz.at

Zebra

 للحصول على معلومات أو المشتورة بشتأن المستائل القانونيتة، وأمتاكن القامتة، وعلتى العلجتات
الطبية.

 Granatengasse 4/III, 8020 Graz
Téléphone : +43/316/83 56 30-0

office@zebra.or.at

الرعاية الصحية المجانية الشخاص غير الشرعيين أو دون تأمين

mailto:office@zebra.or.at
http://www.caritas-graz.at/
mailto:office@caritas-graz.at
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http://www.undok.at/


Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Grofle Mohrengasse 9, 1020 Vienne
Téléphone: 0043 (0)1-21 121-0

 http://www.barmherzige-brueder.at

 MAIZ
هذا ليس بمستشفى ولكن مكانهم إرشادك أين تذهب.

Hofgasse 11, 4020 Linz
Téléphone : 0043 (0)732- 77 60 70

 http://maiz.at

Graz 
Marienambulanz 

Keplerstrafle 82/1, 8020 Graz
Téléphone : 0043 (0)316/8015 361

http://www.caritas-steiermark-einrichtungen/fuer-menschen-in-not/gesundheit/marienambulanz

Verein Ute Bock توريد الرعاية الصحية والمأوى والملبس:

 A-1020 Vienne : Grofle Sperlgasse 4
Téléphone : 0043 (0)1 929 24 24- 24

 www.fraubock.at

VEREINو"  Menschenrechte  ÖSTERREICH،ة ع الحكوم " التي تعمل في المخيمات في تعاون وثيق م
وبالتالي ليس لديها مصلحة في مساعدتك على الحصول على اللجوء.

 Diakonie

 لتسجيل)02:00 حتي 9:00 (4:00 حتي 9:00 أيام الفتتاح الثنين والخميس 

 osef-Ferschner-Str. 20/II
2514 Traiskirchen (face à la station de train)

Téléphone : 0043-(0)2252/ 547 26

Volkshilfe Oberösterreich- Volkshilfe Fl chtlings- Migrantlnnenbetreuung
Stockhofstrafle 40, 4020 Linz

Téléphone: 0043- (0)732/603099

 Fluchtpunkt

ويقدم استشارات للمهاجرين والمهاجرين غير الشرعيين الذين هم في وطضعية صعبة.

- 6020 INNSBRUCK, Jahnestrasse 17

http://www.fraubock.at/
http://www.caritas-steiermark-einrichtungen/fuer-menschen-in-not/gesundheit/marienambulanz
http://maiz.at/
http://www.barmherzige-brueder.at/


Téléphone : +43 512 581488
 http://www.fluchtpunkt.org


