العيش يف

بلجياك

دليل استخدام للقادمني
اجلدد إىل بروكسل ووالونيا

كيفية القراءة؟
صور وألوان
لتحديد الفصل.

عنوان الفصل.

شؤون إدارية
ما يه مدة صالحية اإلقامة ؟
ومىت جيب جتديدها ؟

وصلت للتو إىل بلجياك .ما يه
ُ
اإلجراءات الطارئة اليت جيب
القيام هبا ؟

يف حالة احلصول عىل قرار إجيايب يحمس لك
بالبقاء يف بلجياك ،ستحصل عىل وثيقة ذات
مدة حمدودة معومًا (وغالبًا قابلة للمتديد).

إن استيعاب وضعك يف بلجياك هو يف
غاية األمهية ،ملعرفة فميا إذا اكن بإماكنك
احلصول عىل إقامة ووفق أية رشوط.
فللك حالة خصوصيهتا وقد تكون

هام! عليك التقدم إىل الشؤون اإلدارية
يف البلدية لتجديد إقامتك  45يومًا عىل
األقل ،قبل انهتاء صالحية اإلقامة اليت حبوزتك.

اإلجراءات معقدة.

إطلب النصيحة بأقىص رسعة

انتبه  :يف معظم املعامالت ،الختولك
الوثائق األولية املعطاة لك بالسفر خارج
بلجياك .جيب أن يكون جواز سفرك صاحلًا.
الرجاء اإلستفسار جيدًا حول هذه النقطة.

ممكنة شارحًا وضعك إلحدى دوائر
اإلرشاد للقادمني اجلدد (انظر فصل »معلومات
 -استشارات«).

من يقرر منحك اإلقامة ؟

هل يتوجب عيل التجسيل أيضًا
يف البلدية ؟

يف معظم احلاالت ،يكون
مكتب األجانب (اخلاضع
للدائرة العامة لألمور

نعم ،يف مجيع األحوال ،جيب عليك التجسيل
لدى مكتب الشؤون اإلدارية يف البلدية حلظة
حصولك عىل مسكن.

الداخلية الفيدرالية) مسؤولًا عن أخذ القرار
بالمساح لك يف البقاء يف بلجياك من عدمه.
يف بعض األحيان تكون البلدية حيث تقمي يه
املسؤولة عن تسيري املعامالت ،عليك حيهنا
املرور هبا لتقدمي طلب اإلقامة .يف أحيان
ُوجه طلب اإلقامة مبارش ًة إىل
أخرى ،جيب أن ي َّ
مكتب األجانب.

جيب أن يمت هذا اإلجراء يف غضون الـ  8أيام
األوىل من تارخي وصولك إىل البلد حكد أقىص.
عند تقدمي طلب التجسيل ،سيقوم رشيط احلي

لدى غالبية البلديات مواقع إلكرتونية تقدم

معلومات مفيدة عديدة .من املمكن أيضًا
اإلتصال هاتفيًا بدار البلدية للتحقق من
املعلومات العملية أو رمبا لزتويدمه هبا قبل
الذهاب إىل دار البلدية.

هل أن اإلجراءات اإلدارية فعلًا
هبذه األمهية ؟
أنت ملزم باإلستجابة للك اإلشعارات،
املراسالت ،املاكملات اهلاتفية الواردة من قبل
املديريات واملؤسسات العامة.
األوقات أو املواعيد الهنائية حتدد التارخي الذي
جيب قبله أن تقوم بإجراء ما .عليك حمتًا إحرتام
هذا التارخي واحلضور خشصيًا يف حال مت
استدعائك .إذا مل تقم بذلك ،قد تتعرض لعقوبات.
من احملمتل شطب  ملفاتك من الجسالت
البلدية ،خسارة إقامتك وكذلك أيضًا قد خترس
احلق يف احلصول عىل إقامة.
يُنصح بإرسال الوثائق املهمة
جسل .
بالربيد املُ َّ

بالتحقق من أنك فعليًا تسكن يف العنوان الذي
رصحت عنه.

إذا كنت من دون أوراق نظامية،

لديك احلق مبا يمسى الـ «مساعدة
الطبية الطارئة .» 
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هذا يساعد عىل جذب انتباهك
إىل معلومات أو نصيحة.
هذا خيص األخشاص
بدون وثائق رمسية.
هذا جلذب انتباهك إىل
املعلومات املهمة.

4
4

هذا إلرسالك حنو منمظة،
أو موقع الكرتوين حيث
ميكنك إجياد املعلومات.
هذه اللكمة مرشوحة يف
قاموس املصطلحات يف
هناية الكتيب.
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العيش يف
بلجياك
جممتع جديد وإجياد ماكن ٍة فيه يشلك الكثري من التحديات .مفنذ حلظة
التكيف يف
إن
ٍ
ُّ
وصولك ستواجه العديد من التغريات وسمتر ،دون أدىن شك ،بتجارب مل ختتربها من قبل.
ومكا لك البلجيكيني ،سيكون عليك اتباع سلسلة من القواعد اليت تنظم حياتنا امجلاعية.
كذلك ستواجهك الكثري من املسائل املتعلقة « بالوافدين اجلدد » يف املجمتع  :الزتامات
إدارية ،اتقان اللغة الفرنسية ،مداخل احلقوق اإلجمتاعية ،املصادقة عىل املهارات املهنية اليت
كنت قد اكتسبهتا قبل جميئك إىل هنا ،اخل...
وهلذا الغرض ،يف بروكسل مكا يف والونيا ،ويف أغلب األحيان بالتعاون مع منمظات
ودوائر خدمات عامة حملية ،بادرنا بسياسة استقبال لملهاجرين اجلدد هبدف جعلهم
يشاركون يف احلياة يف مناطقنا عىل اكفة األصعدة؛ اإلقتصادية ،اإلجمتاعية والثقافية.
ً
ماكنة لك يف بلجياك ،وخاصة إن مل تكن قد حصلت عىل
قد تستغرق بعض الوقت إلجياد
املعلومات الاكفية ،أو مل تكن تعرف بدقة حقوقك وواجباتك واإلجراءات اليت جيب أن تتبعها.
نود عرب هذا الدليل « احلياة يف بلجياك » أن نقدم لك سلسلة من املعلومات األساسية حول
أداء جممتعنا ،لتهسيل خطواتك األوىل .سيقوم هذا الدليل أيضًا بتوجهيك إىل حيث ميكنك
احلصول عىل معلومات مفيدة أو أرشاد.
ومبا أننا نعمل أن هذا الدليل ال يشلك إجابة عىل اكفة أسئلتك ،إال أننا واثقون أنه سيسلط
الضوء حول أداء املجمتع البلجييك ،وأنه سيفيدك يف خطواتك األوىل فيه.
نمتىن لك قراءة مفيدة.

فاديال النان

وزيرة الثقافة ،للمسعيات
والبرصيات ،الصحة ،تاكفؤ الفرص
يف فدرالية والونيا – بروكسل

إليان تيليو

وزيرة الصحة ،النشاطات
اإلجمتاعية وتاكفؤ الفرص
يف والونيا

شارل بيكيه

وزير ،عضو يف هيئة مفوضية
اجلالية الفرنسية )،(Cocof
واملسؤول عن الرتابط اإلجمتايع

طريقة اإلستخدام
تتعلق املعلومات الواردة فيه ،ببلجياك املتحدثة
باللغة الفرنسية (بروكسل ووالونيا).

موجه ؟ إن
ما هو هذا الدليل وملن هو
َّ
ُ
هسلة اإلستخدام هتدف إىل
هذا الدليل أداة
مساعدة األجانب وذوو اجلنسيات الغري أوروبية
الذين وصلوا حديثًا إىل اإلقلمي الفرنيس يف
بلجياك يف خطواهتم األوىل.

لن يكون بإماكن هذا الدليل اإلجابة عىل اكفة
تساؤالتك .إال أنه وعىل الصعيد احمليل،
يوجد الكثري من املصادر واألماكن للحصول
عىل املعلومات أو اإلرشاد املخصص للقادمني
اجلدد .استعمل لدى املراكز املذكورة يف
فصل » معلومات – إرشادات « أو حيث
ميكنك احلصول عىل هذا الكتيب.

ملاذا ؟ ألنه من الرضوري للقادم اجلديد معرفة
الواقع الذي حييط به يك يستطيع اإلنطالق
ً
وجدية.
حبياته اجلديدة بشلك أكرث تنظميًا
هيدف دليل املعلومات الرضورية هذا إىل جعل
هذه الدرب أهسل.

ستحصل أيضًا عىل الكثري من املعلومات من
خالل مناقشاتك مع األخشاص الذين ستلتيق
هبم يف حيك ،يف قريتك ،يف معلك ،يف
املدرسة أو خالل أوقات فراغك.

كيف ؟ هذا الدليل هو مثرة مجتيع معلومات
يتوجب عليك معرفهتا و « اخلطوات األوىل »
اليت جيب عليك اختاذها عند وصولك إىل
البلد .يتضمن إرشادات وروابط ألماكن
لتقدمي العون أو ملزيد من املعلومات.

يف هشر يناير/اكنون الثاين ،2012
هام
مت حتديث املعلومات املوجودة يف
هذا الدليل .تأيت هذه املعلومات من مصادر
وتقدم بطريقة سلسة تتناسب مع
خمتلفة َّ
امجليع .املعلومات املتوفرة يف هذا الدليل ال
حتل ماكن النصوص القانونية ،الترصحيات
السياسية أو الرباجم الرمسية .للحصول عىل
معلومات أكرث حداثة نقرتح عليك زيارة املواقع
اإللكرتونية املذكورة يف فصل « معلومات –
إرشادات » أو اإلتصال باألماكن املذكورة.

يتكون هذا الدليل من عرشة فصول،
تتوافق مع اإلحتياجات املرجوة (مبا يف
ذلك السكن ،العناية الصحية ،العمل) .وهذه
الفصول مرتبة عىل شلك أسئلة.
موج َهة أساسًا
اخلدمات املدرجة يف هذا الدليل َّ
لملقميني عىل األرايض البلجيكية بشلك
قانوين .إال أنه حيتوي أيضًا عىل بضع خدمات
متوفرة لألخشاص بدون وثائق رمسية.
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الحرية الفردية

الحقوق املتساوية

التعاضد اإلجتامعي

املشاركة

الكرامة

 Santéاحلقوق األساسية

بلجياك دولة دميقراطية تضمن مجليع ساكهنا احرتام حقو
بلجياك يه مملكة
دستورية وبرملانية...
تضمن الدولة احرتام
احلقوق .ال تعمل الدولة
إال مبا ختوله سلطة
الدستور  والقانون.
ويه مبنية عىل مبدأ
فصل السلطات .وفهيا
يستقل القضاء ،بشلك
خاص ،عن احلكومة.
بلجياك يه دولة تعمل
وفق قواعد وإجراءات.
بلجياك يه دولة
حيادية ،مما يعين
أهنا دولة تنفصل فهيا
السلطة العامة عن
السلطات الدينية .جيب
عىل اإلدارات العامة أن
تكون حيادية.

 ...تقوم وفق مبدأ
المتثيل الدميقرايط.

يف نظام المتثيل الدميقرايط،
يقوم الشعب بانتخاب ممثلني
عنه لميارسوا السلطة بدلًا منه.

يمت تقامس السلطة
بني امللك واملجالس
الربملانية.

•

هيمت الربملان بالسلطة
الترشيعية اليت
تتوىل سن القوانني
والتصويت هلا.
وتكون السلطة
التنفيذية – لتطبيق
القوانني الصادرة عن
الربملان – بني يدي
امللك واحلكومة.
 ُت َع َّرف هذه السلطات
يف الدستور.

•
•

تشلك اإلنتخابات املستوى األول من
مشاركة املواطنني باحلياة امجلاعية.

•

هناك انتخابات عىل مجيع
مستويات السلطة يف بلجياك :
أوروبية ،فيدرالية ،بلدية ،وإقلميية،
عىل الصعيدين اإلقليمي والبلدي.
التصويت إلزايم لملواطنني
البلجيكيني الذين بلغوا سن الثامنة
عرشة يف هذه اإلنتخابات.
يستطيع املواطنون حاملو جنسية
أي بلد من بلدان اإلحتاد األورويب
املشاركة باإلنتخابات األوروبية
) (UEوالبلدية .جيب التجسيل لدى
البلدية للمتكن من التصويت.
ميكن للقادمني من بلدان ال تنيمت
إىل اإلحتاد األورويب التصويت
يف اإلنتخابات البلدية إذا اكنوا
مقميني بشلك قانوين يف بلجياك
منذ مخسة سنني عىل األقل .جيب
التجسيل لدى البلدية للمتكن من
التصويت.

•
•

تعمل الدولة عىل وجوب
احرتام حقوق املواطنني.
وإذا ما اتخُ ِ َذت قرارات
خاطئة ضدمه ،حيق هلم
الطعن هبذه القرارات
أمام القضاء.

•
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احلقوق األساسية

وق اإلنسان وحق املواطنة.
من مضن هذه احلقوق ،هناك مثلًا حق
احلياة ،منع التعذيب ،حظر الرق أو العمل
القرسي .هذه احلقوق مطلقة (الميكن
للدولة املساس هبا).

تقوم الدميقراطية عىل املشاركة الفعالة
لملواطنني يف احلياة العامة بلك أشاكهلا :
املؤسسات السياسية والقضائية ،احلوارات
اإلجمتاعية ،الصحافة ،امجلعيات واملشاركة
يف احلياة احمللية.

إن بلجياك دميقراطية
مبنية عىل أساس
التعددية .
ليست التعددية فقط
آراءًا ومعتقدات
تتعايش جنبًا إىل
جنب إمنا يه أيضًا
حوار وجدل بني هذه
اآلراء واملعتقدات.

حيق للك فرد اإلخنراط
ٍ
مجعية  ما للعمل
يف
عىل تطوير املجمتع،
ملساعدة املواطنني
أوللتأثري يف القرارات
السياسية.

حيق لملواطنني اإلرضاب عن العمل ،التظاهر
السيمل ،والتوقيع عىل عرائض.

9

يتساوى مجيع املواطنني يف احلقوق

توجد حريات أساسية تضمن الدولة
ممارسهتا ،مبا يف ذلك :
احلرية الفردية،
احلق يف احلياة اخلاصة والعائلية،
احلق باختيار أسلوب احلياة
الخشيص واملهنة.
يمتتع امجليع حبرية التعبري،
التجمع ،املشاركة والدين.

•
•
•

يتساوى الرجال والنساء أمام القانون.
حيث أن لدهيم احلقوق ذاهتا والواجبات عيهنا،
عىل وجه اخلصوص :
للعمل والمتتع بالضامن اإلجمتايع،
للتصويت،
لفتح حساب مرصيف،
الختاذ القرارات يف إختيار ماكن السكن،
فميا يتعلق باألطفال أو
يف حالة الطالق أو االنفصال.

•
•
•
•
•
•

يكرس القانون
حق احلياة،
حق الزواج،
حق املوت بكرامة،
وضع هناية للحمل بشلك طويع.

•
•
•
•

تحُ ظر اكفة أشاكل المتيزي  ،وال سميا
فميا خيص :
احلصول عىل معل،
عىل سكن،
عىل اخلدمات اإلدارية و
اخلدمات اخلاصة

متارس احلقوق واحلريات من قبل
األخشاص يف إطار احرتام الغري واملصلحة
العامة .تنظم الدولة هذه احلقوق واحلريات .مثلًا
ال ميكن التذرع حبرية املعتقد لرفض القوانني
املدرسية .وكذلك بالنسبة حلرية التعبري ،حيث
ال يحمس بإهانة خشص ما أو مجموعة من
األخشاص حتت عنوان حرية التعبري.

•
•
•
•

حيق مجليع األخشاص احلصول عىل
محاية القانون سواسي ًة .لك أجنيب يتواجد
عىل األرايض البلجيكية يمتتع بامحلاية
املمنوحة لألخشاص ولملمتلاكت ،إال يف حاالت
عرفة بالقانون.
استثنائية ُم َّ
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احلقوق األساسية
والكرامة.
ً
ٌ
خاصة :
حق للجميع،
الكرامة اإلنسانية
احلق مبدخول عادل،
الضامن اإلجمتايع،
الضامن اليحص،
املساعدة اإلجمتاعية ،الطبية ،والقضائية،
سكن مناسب وأيضًا،
بيئة حصية و
التمنية الثقافية واإلجمتاعية.

•
•
•
•
•
•
•

ليك تصبح هذه احلقوق واقعًا،
ُأ ِ
نش َئ نظام مبينٌ عىل أساس التعاضد
اإلجمتايع  :بني الشبان واملسنني ،بني
الذين يعملون والعاطلني عن العمل ،بني
أولئك الذين لدهيم أطفال والذين ال أوالد
هلم ،بني األحصاء و املرىض.
يتيح هذا النظام أيضًا تقدمي املساعدة
لذوي اإلحتياجات اخلاصة أو أولئك الذين
ليس لدهيم الوسائل الاكفية للحياة (دمع
املدخول ومساعدة إجمتاعية )
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Droits fondamentaux

والونيا

فالندرز

الفيدرالية

املجتمعات املحلية

أوروبا األقاليم

بروكسل

املقاطعة

البلديات

بلجياك
13

بلجياك دولة فيدرالية .مؤلفة من ثالثة جممت
ثالث جممتعات حملية

الدولة الفيدرالية يه الدولة اليت يتقامس
فهيا صنع القرار ،لك من السلطات الفيدرالية
والبلدية واإلقلميية ،عملًا أن للك من هذه
السلطات برملانه اخلاص وحكومته اخلاصة.

متارس املجمتعات احمللية صالحيات متعلقة
باللغة  :الثقافة ،التعلمي ،الشباب ،اخل...

للدولة الفيدرالية صالحيات يف جماالت
املصلحة الوطنية (الدبلوماسية ،اجليش،
القضاء ،املالية ،الضامن اإلجمتايع ،وجزء
كبري من الصحة العامة ،اخل.)...
آنتوربن
ليمبورخ فالندرز
برابنت
لييج

فالندرز
الشرقية

والونيابرابنت
هينو
نامور

لوكسمبورغ

املجمتع احمليل
الفملنيك
فيدرالية
والونيا  -بروكسل

فالندرز
الغربية

بروكسل
– العاصمة

املجمتع احمليل
األملاين

 10أقالمي و  589بلدية
البلدية يه املؤسسة األقرب إىل الساكن.
سيكون عليك اإلتصال بالبلدية يف ماكن إقامتك
لعدد من األمور اهلامة حبياتك اليومية؛ اكحلالة
املدنية ،الثقافة ،الشباب والرياضة ،البيئة ،النظافة،
التعلمي ،السالمة ،التوظيف والدورات التعلميية.

اللغة الفرنسية
اللغة اهلولندية

تنظم البلدية مضن أراضهيا خدمات عدة
(الرشطة ،املدرسة ،دور احلضانة ،الطرقات،
اخل .)...ال بل يه أيضًا النافذة اليت من
خالهلا ميكنك البدء بالكثري من اخلطوات
واملعامالت اإلدارية.

الناطقني باللغتني
(الفرنسية واهلولندية)
اللغة األملانية
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بلجياك

متعات حملية وثالثة أقالمي.
ثالثة أقالمي

بلجياك دولة عضو يف اإلحتاد األورويب

ُتعىن األقالمي بلك ما يتعلق بالتطوير
اإلقتصادي ،العمل واألرايض (ختطيط
األرايض ،السكن ،البيئة ،الزراعة ،املواصالت،
اإلقتصاد ،البحوث التطبيقية ،اخل)...

معلهتا اليورو ).(€

إقلمي فالندرز
إقلمي والونيا
إقلمي بروكسل
 العامصةيف اجلانب الناطق بالفرنسية ،لدى ـلا
  COCOFالصالحية يف بروكسل وإقلمي
والونيا لنقدمي املساعدة للناس ،الدورات التعلميية
املهنية ،اإلندماج اإلجمتايع ،والسياحة.
يف اجلانب الناطق باهلولندية ،مت دجم
البلديات واألقالمي.
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تسجيل

وثائق

Santé

إجراءات إدراية

بلدية

استيعاب لوضعك يف بلجيكا

إقامة

شؤون إدارية

ما يه مدة صالحية اإلقامة ؟
ومىت جيب جتديدها ؟

وصلت للتو إىل بلجياك .ما يه
ُ
اإلجراءات الطارئة اليت جيب
القيام هبا ؟

يف حالة احلصول عىل قرار إجيايب يحمس لك
بالبقاء يف بلجياك ،ستحصل عىل وثيقة ذات
مدة حمدودة معومًا (وغالبًا قابلة للمتديد).

إن استيعاب وضعك يف بلجياك هو يف
غاية األمهية ،ملعرفة فميا إذا اكن بإماكنك
احلصول عىل إقامة ووفق أية رشوط.
فللك حالة خصوصيهتا وقد تكون
اإلجراءات معقدة.

هام! عليك التقدم إىل الشؤون اإلدارية
يف البلدية لتجديد إقامتك  45يومًا عىل
األقل ،قبل انهتاء صالحية اإلقامة اليت حبوزتك.

إطلب النصيحة بأقىص رسعة
ممكنة شارحًا وضعك إلحدى دوائر
اإلرشاد للقادمني اجلدد (انظر فصل « معلومات
 -استشارات »).

انتبه  :يف معظم املعامالت ،الختولك
الوثائق األولية املعطاة لك بالسفر خارج
بلجياك .جيب أن يكون جواز سفرك صاحلًا.
الرجاء اإلستفسار جيدًا حول هذه النقطة.

من يقرر منحك اإلقامة ؟

هل يتوجب عيل التجسيل أيضًا
يف البلدية ؟

يف معظم احلاالت ،يكون
مكتب األجانب (اخلاضع
للدائرة العامة لألمور
الداخلية الفيدرالية) مسؤولًا عن أخذ القرار
بالمساح لك يف البقاء يف بلجياك من عدمه.
يف بعض األحيان تكون البلدية حيث تقمي يه
املسؤولة عن تسيري املعامالت ،عليك حيهنا
املرور هبا لتقدمي طلب اإلقامة .يف أحيان
وجه طلب اإلقامة مبارش ًة إىل
أخرى ،جيب أن ُي َّ
مكتب األجانب.

نعم ،يف مجيع األحوال ،جيب عليك التجسيل
لدى مكتب الشؤون اإلدارية يف البلدية حلظة
حصولك عىل مسكن.
جيب أن يمت هذا اإلجراء يف غضون الـ  8أيام
األوىل من تارخي وصولك إىل البلد حكد أقىص.
عند تقدمي طلب التجسيل ،سيقوم رشيط احلي
بالتحقق من أنك فعليًا تسكن يف العنوان الذي
رصحت عنه.

يف مجيع األحوال (إال يف اإلستثناءات
عرفة يف القانون) ،عليك تقدمي وثائق إلثبات
املُ َّ
خشصيتك (هوية خشصية ،جواز سفر)...،
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شؤون إدارية

لدى غالبية البلديات مواقع إلكرتونية تقدم
معلومات مفيدة عديدة .من املمكن أيضًا
اإلتصال هاتفيًا بدار البلدية للتحقق من
املعلومات العملية أو رمبا لزتويدمه هبا قبل
الذهاب إىل دار البلدية.

هل أن اإلجراءات اإلدارية فعلًا
هبذه األمهية ؟
أنت ملزم باإلستجابة للك اإلشعارات،
املراسالت ،املاكملات اهلاتفية الواردة من قبل
املديريات واملؤسسات العامة.
األوقات أو املواعيد الهنائية حتدد التارخي الذي
جيب قبله أن تقوم بإجراء ما .عليك حمتًا إحرتام
هذا التارخي واحلضور خشصيًا يف حال مت
استدعائك .إذا مل تقم بذلك ،قد تتعرض لعقوبات.
من احملمتل شطب  ملفاتك من الجسالت
البلدية ،خسارة إقامتك وكذلك أيضًا قد خترس
احلق يف احلصول عىل إقامة.
ُينصح بإرسال الوثائق املهمة
جسل .
بالربيد املُ َّ
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ما يه الوثائق اهلامة اليت قد
أحتاج هلا ؟

ننصحمك باإلحتفاظ بالوثائق األصلية
وأخذ نسخ عهنا  :وثائق اهلوية،
اإلقامة ،هشادة الوضع العائيل ،العقود،
املراسالت ،الفواتري واإليصاالت املتعلقة
بالعمل ،الصحة والسكن...

ُيطلب الكثري من الوثائق اإلدارية يف بلجياك،
بعضها إلزايم وأخرى رضورية فقط للحصول
عىل بعض اخلدمات أو اإلجراءات.
نوع الوثيقة

أين ميكنك احلصول علهيا ؟

اهلوية الخشصية

الشؤون اإلدارية يف دار البلدية

هشادة امليالد

الشؤون اإلدارية يف دار البلدية حيث ولدت

جواز السفر

سفارة أو قنصلية البلد األصيل

هشادة حسن سري وسلوك
ً
خاصة للعمل)
( ُتطلب

الشؤون البلدية

تعداد األرسة ( ُيطلب خاصة لدى اإلكتتاب
يف صفوف دراسية)

الشؤون البلدية

بطاقة الـ " SISاكرت سيس" (هوية
إجمتاعية)

رشكة الضامن اليحص (حسب اختيارك)،
انظر فصل « العناية الصحية »

رخصة العمل

مديرية اإلقلمي (بروكسل أو والونيا) ،انظر
فصل « العمل »

وإذا مل أوافق عىل قرار إحدى
املديريات ؟

مكا يوجد أيضًا خدمات وساطة  يف كثري
من البلديات ،اإلدارات واخلدمات العامة.

من املمكن غالبًا الطعن باإلجراءات اإلدارية.
هذه اإلماكنيات مذكورة يف املراسالت اليت
تعملك بالقرار (عىل ظهر الصفحة).

ملعرفة املزيد www.ombudsman.be :
انظر قاموس املصطلحات ص 67
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العمل
رخصة
بحث عن العمل
بطالة

عقد العمل

نقابات

أجور

حقوق

معادلة الشهادة الدبلوم

دورات تعليميةمهنة حرة

Santé
توظيف ودورات تعلميية

إن العمل يساعدك عىل تلبية إحتياجاتك
وإحتياجات عائلتك ،ويعزز معلية اندماجك،
حيث تصبح جزءًا من املجمتع ،وتقابل أخشاص
آخرون فيه.

عندما جتد وظيفة ،يتوجب عىل رب معلك
أن جيعلك توقع عىل عقد معل كتايب حيدد
ساعات العمل ،األجر ،والفوائد احملمتلة ،أيام
دفع األجر ،مدة العقد ونوعه ،اخل...

هل حيق يل العمل ؟

يعمل املستقل دون سلطة رب العمل .ويكون له
وضع خاص ،خصوصًا فميا يتعلق بالضامن
اإلجمتايع .يوجد عاملون مستقلني يف
التجارة ،يف األسواق ،يف القطاع اخلاص
(حمايم ،مهندس معارة ،صيديل ،طبيب،
اخل ،)...احلرف اليدوية ،الزراعة وتربية
احليوانات ،اخل ...هناك رشوط خاصة ملامرسة
بعض املهن.

حيق للنساء مكا الرجال العمل مكا حيق هلم
اختيار أي نشاط مهين حبرية .ومع ذلك جيب
عىل بعض األخشاص الغري حاملني للجنسية
البلجيكية احلصول عىل رخصة أولًا قبل أن
يحمس هلم بالعمل.
استفرس لدى دار البلدية ملعرفة فميا إذا اكن
نوع إقامتك يتطلب منك احلصول عىل رخصة
العمل .هناك عدة أنواع من الرخص ولك مهنا
يتطلب رشوط خاصة.

ملزيد من النصح واإلرشاد :
www.ucm.be
من حيث املبدأ ،عىل لك خشص أجنيب يريد
ممارسة نشاط مهين مستقل احلصول عىل
بطاقة مهنية.

ملعرفة املزيد عن هذا املوضوع :
إقلمي والونيا :
www.emploi.wallonie.be
إقلمي بروكسل  -العامصة :
www.bruxelles.irisnet.be

•
•

ملعرفة املزيد :
http ://economie.fgov.be/fr/

جيب الترصحي عن لك وظيفة وجيب
احرتام حقوق العمل.

ما يه حقويق وواجبايت
مكوظف ؟

ال حيق لك العمل إذا مل تكن حاصل عىل إقامة.

كعامل ،حيق لك :
احلصول عىل األجر املذكور يف عقد
العمل ووفق قطاع العمل الذي ينتسب إليه
مستخدمك
احلق بامحلاية حسب القوانني والعقود
باالنتساب إىل نقابة

•

موظف أو مستقل ؟

•
•

إذا اكن لديك رخصة معل ووفقًا لطبيعهتا
ميكنك العمل عىل أساس موظف أو مستقل.
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•

العمل يف بيئة حصية وآمنة

جيب عىل رب معلك تزويدك بعدة وثائق :
فصل
عقد العمل ،قواعد العمل ،وثائق ُت ِّ
أجرك ومعلك .انتبه  :إذا مل يقم رب العمل بزتويدك
هبذه الوثائق ،هناك إماكنية أنه يوظفك « باألسود ».
كعامل ،يتوجب عليك :
احرتام قواعد العمل ،مبا يف ذلك
أوقات الدوام
القيام بعملك بأمانة وبشلك حصيح

•
•

ما يه النقابة ؟
النقابة يه مؤسسة متثل األخشاص العاملني
وهتمت حبامية حقوقهم املهنية .تتدخل النقابة
بني رب العمل واملوظف يف حال وجود خالف
حول تطبيق رشوط العمل والعقود ،سواءًا اكنت
خالفات فردية أومجاعية .تدافع النقابة عن
حقوقك يف املجال الوظييف أو البطالة.
عليك أن تصبح عضوًا يف النقابة حىت يصبح
بإماكهنا الدفاع عن حقوقك وذلك عن طريق
دفع الرسوم .هناك نقابات خمتلفة.
إلجياد املكتب األقرب إىل مسكنك،
استرش موقعنا اإللكرتوين :
FGTB
"(اإلحتاد العام للعمل
يف بلجياك) www.fgtb.be :
CSC
"(احتاد النقابات املسيحية) :
www.csc-en-ligne.be

•
•
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•

وأيضًا ميكنك اإلكتتاب لدى واكالت
العمل اخلاصة

CGSLB
"(النقابة الليربالية) :
www.cgslb.be

ميكنك طلب اإلرشاد خالل رحلة حبثك
عن معل.
استفرس لدى ،FOREM ،ACTIRIS
 ،VDABأو .ADG

حبوزيت رخصة معل وأحبث
عن معل .من أين أبدأ ؟
قبل لك يشء ،جيب اإلكتتاب لدى ماكتب
اخلدمة العامة للتوظيف ،كطالب معل يف
اإلقلمي الذي تعيش فيه.
إذا كنت تعيش يف بروكسل :
( ACTIRISأكترييس)،
www.actiris.be
إذا كنت تعيش يف والونيا :
( FOREMفورمي)،
www.forem.be
إذا كنت تعيش يف فالندرز :
VDAB، www.vdab.be
إذا كنت تعيش يف
اإلقلمي األملاين :
ADG، www.adg.be

ماذا يعين الراتب اإلمجايل
والراتب الصايف ؟

•

األجر املذكور يف عقد العمل هو الراتب
اإلمجايل .الراتب الصايف هو املبلغ الذي
حتصل هيلع مبارشة من قبل رب معلك .عندما
تعملُ ،يمت اقتطاع جزء من راتبك وال يحُ َّول
إليك .حيث يذهب جزء منه إىل رسوم اشرتاك
الضامن اإلجمتايع وجزء آخر إىل الرضائب.
رسوم اإلشرتاك يف الضامن اإلجمتايع
تذهب إىل صندوق (الضامن اإلجمتايع) الذي
يستخدم لدفع املصاريف الصحية ،األجور
التعويضية يف حالة املرض ،حوادث العمل،
البطالة والتقاعد ،التعويضات العائليةُ .تدفع
الرضائب للخدمات العامة اليت تستفيد مهنا
أنت أيضًا مكواطن (املدارس ،الرشطة ،اخل.)...
يعمل نظام املساعدة اإلجمتاعية ( )CPASبفضل
هذه اآللية من التعاضد اإلجمتايع.

•
•
•

أين ميكنين أن أجد
عروض معل ؟
ميكنك إجياد عروض معل لدى  ،ACTIRISلدى
 ،FOREMلدى  ،VDABولدى الـ  ،ADGكذلك يف
املجالت وعىل املواقع اإللكرتونية املتخصصة
يف البحث عن العمل.
يف بروكسل ،تستطيع أيضًا
التوجه إىل إرسالية حملية :
www.mission-locale.be

وماذا عن تعويضات البطالة ؟
إن كنت ال تعمل مثلًا ،يحمس لك الضامن
اإلجمتايع ويف ظل رشوط معينة ،احلصول
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Emploi et formation

عىل تعويضات البطالة .من املمكن أن تدفع هذه
التعويضات من قبل منظومة عامة (الصندوق
امللحق لدفع تعويضات البطالة )CAPAC ،أو من
قبل النقابات الثالثة املذكورة أعاله.
استفرس لدى نقابتك أو لدى الـ
www.capac.fgov.be: CAPAC

ما هو العمل الغري معلن ؟
نتحدث عن معلٍ غري معلن (العمل باألسود)
عندما ال يقوم رب العمل بتجسيل العامل
يف جسالت املوظفني وال يعلن عن ارتباطه
بالضامن اإلجمتايع وهدفه من ذلك عدم دفع
رسوم إشرتاك الضامن اإلجمتايع والرضائب.
العمل غري املعلن خمالف للقانون.
فهو يضعف آلية التعاضد اإلجمتايع العامة
حيث يمت حتويل مسار األموال اليت اكن
من الواجب دفعها إىل الضامن اإلجمتايع
والرضائب .خياطر رب العمل مكا العامل بدفع
غرامات مخضة .من يعمل باألسود يكون غري
محمي إذا ما مرض ،أو تعرض إىل حادث
معل .والحيق له تعوبض البطالة أو التقاعد...،ال
يشء يضمن له احلصول عىل أجره املستحق.
مكا أنه غري محمي من اإلقالة القرسية من
يرسح من معله بني عشية وحضاها.
العمل ،فقد َّ
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كيف أزيد من فريص
للحصول عىل معل ؟

القدرة عىل التحدث بالغة الفرنسية
بشلك جيد (واللغة اهلولندية أيضًا
يف بروكسل) وحتسني مؤهالتك باتباع دورة
تدريبية ،لك هذا يساعد عىل إجياد معل.

غالبًا ما يطلب أرباب العمل مؤهالت موثقة
بدبلوم أو بهشادة .إن اكن لديك دبلوم أصيل
من بلدك ،هناك دائرة خاصة للحصول عىل
معادلة  هلذا الدبلوم ،وفق رشوط حمددة.

يوجد الكثري من الدورات املهنية للبالغني  :دورات
تعلمُّ لغة ،دورات مهنية متنح دبلوم أو تأهيل.
ال ترتدد بطلب النصح واالستعالم
لدى املنمظات التالية :
دائرة املعلومات حول الدراسة واملهن
)www.siep.be: (SIEP
يف بروكسل،
ACTIRIS، Bruxelles-Formation
"بروكسل فورماسيون" ،الـ VDAB
(لملتحدثني باللغة اهلولندية) ،أو
ارسالية حملية
)(www.mission-locale.be
يف والونيا  :الـ  FOREMأو ارسالية
إقلميية للتوظيف
)(www.mirec.net.html

قد تزودك املنمظات املذكورة يف
فصل « معلومات  -استشارات »
مبعلومات أوفر.

•
•

يف بعض املهن ،ميكنك احلصول عىل اإلعرتاف
مبؤهالتك (تصديق) بطريقة قانونية وجمانية.
ملعرفة املزيد www.cvdc.be :
يف حال مل تكن حاصلًا عىل دبلوم أو يف
حال مل يمت التصديق هيلع ،باماكنك اختيار
االلتحاق بدورات تدريبية للحصول عىل هشادة
تثبت مهاراتك وتساعد عىل حتسني فرصك
إلجياد معل.

•
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الجريان

الوكالة العقارية اإلجتامعية

الوديعة العقارية

اإلسكان اإلجتامعي

إستئجار مسكن

السكن الخاص

سكن الئق
السكن

•
•

ما يه أنواع املساكن ؟

انتبه عىل التاكليف اإلضافية  .حتقق فميا
إذا اكنت مدرجة مضن مبلغ اإلجيار أم ال.
كن حذرًا فميا يتعلق بشأن الرشوط
املطروحة إلهناء العقد.

جند نوعان من املساكن  :مساكن خاصة
ومساكن إجمتاعية.
يف املساكن اإلجمتاعية ،يحُ سب اإلجيار 
مبا يتناسب مع مدخول املستأجرُ .ت َّ
نظم املساكن
الشعبية من قبل السلطات العامة .وختصص
ُ
وفقا ملعايري اجمتاعية واقتصادية.
املساكن
بشلك عام وللحصول عىل سكن شعيب تكون
فرتة اإلنتظار طويلة جدًا وهناك إجراءات
يتوجب القيام هبا.

انتبه! يتوجب عىل املالك تجسيل
عقد اإلجيار .يف حالة الشك ،ميكنك
القيام هبذه اخلطوة بنفسك .اطلب النصح.
ننصحك بعمل الحئة جرد العقار 
والتدوين فهيا لك العيوب اليت الحظهتا.

ما يه حقويق مكستأجر ؟

إن غالبية العقارات املعروضة لإلجيار يه
عقارات خاصة و يمتتع أحصاهبا حبرية طلب
األجار الذي يرغبونه.

العيش يف عقار ذو حالة جيدة،
حصي ،وآمن.
ٍ
جيب أن يكون املسكن آمنًا وملبيًا لرشوط معينة
عرف القانون
فميا يتعلق مبوضوع الرفاهيةُ .ي ِّ
قواعد حمددة ،ختص شؤون السالمة ،النظافة،
احلد األدىن من التجهزيات ،الوقاية من احلريق.

غالبًا ما يكون أول عقار تستأجره عند قدومك
إىل بلجياك ،عقارًا خاصًا.

ما يه الوثائق اهلامة
املتعلقة بالسكن ؟

قد ال حيرتم املالك دامئًا هذه
القواعد ويف هذه احلالة ،قد يتعرض
للغرامات .عليك التقدم بشكوى إذا مل حيرتم
املالك القواعد.

البد من وجود عقد كتايب موقع من قبل املالك
واملستأجر  :عقد اإلجيار .حيدد هذا العقد
مدة اإلستئجار ،قميته ،الرشوط اخلاصة...مكا
ينبيغ أيضًا أن يمشل امللحقات القانونية.

ال حيق لملالك مبفرده أخذ القرار بطرد
مستأجر ما.
يف حال نشوب خالف ،لقايض الصلح وحده
القدرة عىل إصدار أم ٍر بالطرد.

إحذر معليات اإلحتيال :
إقرأ العقد بإمعان ،استعمل جيدًا
معا جيب عليك دفعه أو فعله .ال توقع
يف حالة الشك واطلب النصح.

•

يف بعض احلاالت ،يستطيع مالك العقار فسخ
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السكن

العقد إذا ما أراد السكن فيه .هو بنفسه أو
أحد أفراد عائلته .وهيلع بلك األحوال احرتام
املهل القانونية.
ٍ
حياة خاصة  :ال يستطيع
احلق يف
املالك الدخول إىل العقار دون إستئذان
املستأجر.

ما يه الواجبات املرتتبة عيل
مكستأجر ؟
دفع اإلجيار والتاكليف اإلضافية يف
األوقات احملددة.
حيدد اإلجيار يف عقد اإلجيار لفرتة اإلستئجار
اكملة .حيق لملالك زيادة املبلغ مرة يف السنة
مبا بتناسب مع معدل التمخض  السنوي.
ال ترتدد من التأكد فميا إذا اكنت
زيادة مبلغ األجار حترتم القانون.
دفع وديعة عقارية  ، إذا ما
طلب املالك ذلك.
عند بداية فرتة اإلستئجار ،قد يطلب منك
املالك دفع وديعة عقارية ال جيب أن تتجاوز
قميهتا قمية أجار هشرين ( 3أهشر إذا قسطت
الدفع) .تودع الوديعة العقارية من حيث املبدأ
مجمد .
يف حساب
ّ
جتنب دفع الوديعة العقارية نقدًا.
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استعمل جيدًا حول هذه النقطة واعمل ،وبشلك
عام ،أن عقد اإلجيار طويل األمد ( 9سنوات)
يشلك محاية أفضل لملستأجر .غالبًا ما جيب
إرسال إشعارًا كتابيًا قبل  3أهشر من هناية
العقد (إشعار باملغادرة).

احلفاظ عىل العقار بشلك جيد ،مما
يعين صيانته دوريًا لتجنب إحلاق
الرضر به واحلفاظ هيلع مكا اكن يف
احلالة األصلية.
« عادة » يتوجب عىل املستأجر القيام بصيانة
األجزاء اخلاصة يف العقار (صيانة املرجل ،فتح
املجارير املسدودة ،محاية األنابيب من اجلليد)...،
وإصالح األرضار النامجة بسببه (بلور مكسور،
الثقوب يف احلائط.،أحواض تفيض باملاء.)...،

ال تقم بأية تغيريات أو أمعال يف العقار
دون ترصحي من املالك.
صيانة مدخل العقار (والرصيف إذا كنت
تسكن يف الطابق األريض) واحرتام
القوانني املتعلقة بالنفايات (الفرز
ورشوط الريم).

إخبار املالك فورًا عند اإلنتباه إىل وجود
مشلكة يف العقار (عرب الربيد املجسل).

انتبه  :مينع القانون منعًا باتًا ريم األشياء
بشلك عشوايئ .من احملظور ريم النفايات
يف الشارع أو يف الطبيعة حىت ولو وجدت
نفايات مرمية سابقًا .الغرامات مرتفعة جدًا.

هام .وحده املالك مسؤول عن األمعال
الناجتة من اإلسهتالك العادي (مثلًا :
وضع ورق جدران بعد  9سنوات) ،والرضر
التقاديم (مثلًا  :تبديل املرجل القدمي).وتقع هيلع
أيضًا مسؤولية القيام بأمعال الصيانة الكربى
(سمل غري ثابت ،خلل أو خطورة يف المتديدات
الكهربائية  ،)...،إال إذا اكنت هذه األرضار نامجة
عن انعدام الصيانة الدورية من قبل املستأجر.

ملعرفة املزيد عن القوانني املتعلقة
بالنفايات :
يف بروكسل :
www.bruxelles-proprete.be
يف والونيا  :أغلب البلديات توزع
تقومي ألوقات مجع النفايات وكتيبات
لملعلومات .اتصل ببلديتك.

•
•

إذا ما رفض املالك القيام هبذه األمعال،
توصف
تأكد من ارسال رسالة مكتوبة له ِّ
هبا احلالة (عرب الربيد املجسل).

ملعرفة املزيد عن موضوع السكن  :ميكن
محتيل دليل العالقة السلمية بني املالك
واملستأجر عرب املوقع اإللكرتوين :
http ://conseilsuperieurlogement.be

إعالم املالك إذا ما أردت مغادرة العقار
(« ارسال إشعار باملغادرة »).
تعمتد الرشوط واملهل اليت حتدد مغادرة
املستأجر عىل ماهية نوع عقد اإلجيار
العقار
َ
َّ
املوقع مع املالك.
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السكن
ما العمل يف حال نشوب نزاع
بني املالك واملستأجر ؟
يف حالة وجود خالف ما ،حاول دامئًا يف
البداية حلّه مبارشة مع املالك .ثبت حفوى
التوافق أو عدم التوافق عرب رسالة مجسلة.
يف حالة اخلالف العميق ،عىل قايض الصلح أن
يصدر حمكًا إلهناء الزناع .بإماكنك استشارة
احملايم (انظر فصل « معلومات -
استشارات »  « ،مساعدة قانونية » ).

كيف أجد مسكنًا لإلجيار ؟
إلجياد مسكن خاص لإلستئجار ،احبث يف
الصحف مثل " ،"Le Vlanأو املجالت العقارية
املجانية أو املواقع اإللكرتونية
( www.immoweb.be، www.vlan.beعىل
سبيل املثال) .تزنه يف املنطقة اليت ترجو
السكن فهيا  :ستجد إعالن « » à louer
(لألجار) عىل العقارات املراد تأجريها.
ميكنك اإلكتتاب جمانًا يف واحدة أو عدة
واكالت عقارية تقليدية أو اجمتاعية.
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أين ميكن إجياد النصح ؟

إلجياد أقرب مجعية لإلساكن
اإلجمتايع ،استعمل لدى دار
بلديتك .ميكن ملنمظات اكلـ CPAS
أن ترافقك يف رحلة البحث .مكا
ميكنك أيضًا التوجه إىل :
يف بروكسل ،مجعية السكن يف إقلمي
بروكسل – العامصة www.slrb.be :
يف والونيا  :امجلعية الوالونية
لإلساكن www.swl.be :

هناك منمظات للدفاع عن حقوق املستأجرين
قد ترافقك يف حبثك وتقدم لك النصحُ .أنشئت
يف الكثري من املدن والبلديات ،خدمة توفري
املعلومات والنصح حول السكن.

•
•

ملعرفة املزيد ،ميكنمك االتصال لدى
دار البلدية اليت تتبعون هلا.
انظر قاموس املصطلحات ص 67

32

الطبيب املناوب

املستوصفالطارئة اإلعاقة
مكتب املساعدة الطبية
مشفى
بطاقة الضامن الصحي (سيس كارت)،
تنظيم األرسة
صيدلية

الضامن الصحي

SIS carte

الصحة

أي مضان حصي عيل أن أختار ؟
مك سيلكفين ؟ كيف بإماكين
اإلنتساب؟

أقمي يف بلجياك ،هل لدي احلق
باحلصول عىل العناية الصحية ؟
يف بلجياك ،حيق للجميع احلصول عىل
العناية الصحيةُ .يدفع جزء من هذه
العناية عن طريق الضامن اليحص.
حيق لألخشاص الغري مجسلني يف
الضامن باحلصول عىل عناية الطبية
عن طريق الـ  CPASأو مكتب الـ
« املساعدة الطبية الطارئة .» 

هناك العديد من رشاكت الضامن اليحص.
تقدم مجيعها اخلدمات نفهسا بشلك أو
بآخر .يف النظام العام ال يوجد هناك رسوم
اشرتااكت .إذ يمت اقتطاع مبلغًا من أجرك
(اشرتااكت الضامن اإلجمتايع) أو عن طريق
اتفاقيات مع منمظات أخرى.
تقدم رشاكت الضامن اليحص أيضًا تأمينًا
تمكيليًا لتغطية بعض الرسوم اليت ال تسرتد
يف التغطية األساسية .هذا التأمني مدفوع
وهو إلزايم.

انتبه  :ال ينيمت األخشاص القادمني بتأشرية
دخول سياحية أو مهنية إىل هذه الفئة إذ أن
علهيم محتل تاكليف عنايهتم الطبية خشصيًا.

هل يتوجب عيل اإلنتساب إىل
الضامن اليحص ؟ مباذا ينفع
الضامن اليحص ؟

إلجياد مكتب بالقرب من مسكنك،
مق بزيارة املوقع اإللكرتوين :
www.mutsoc.be
www.mc.be
www.mloz.be

•
•
•

إن الضامن اليحص هو منمظة خاصة ُترجع
تاكليف العناية الطبية إىل املريض بشلك لكي
أو جزيئ .مكا تدفع التعويضات يف حالة العجز
عن العمل ،وتزودك باملعلومات و باإلجابات عن
األسئلة املتعلقة مبوضوع الصحة.

كيف يعمل نظام السداد ؟
عندما تزور الطبيب ،يعطيك هشادة تثبت أنك
مقت باستشارته .إذا وضعت هذه الهشادة
لدى مكتب الضامن اليحص ،سوف تسرتد
قمية استشارة الطبيب ،بشلك اكمل أو جزيئ.
بشلك عام ،جزء من الرسوم الطبية تدفع من
قبل رشاكت الضامن اليحص وتدفع أنت اجلزء
املتبيق .ينطبق هذا األمر أيضًا عىل األدوية،
إال أن اسرتداد القمية يغيط فقط بعض األدوية
حيث يطبق الصيديل ختفيضًا عىل سعر الدواء.

إذا ما انطبقت عليك الرشوط ،عليك اإلكتتاب
لدى الضامن اليحص.
إذا مل يكن مبقدورك احلصول عىل تغطية
الضامن اليحص ،هناك نظام يحمس عرب
الـ  CPASبتحمل أعباء العناية الصحية.
إذا كنت من دون أوراق نظامية،
لديك احلق مبا يمسى الـ « مساعدة
الطبية الطارئة .» 
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الصحة
ما يه حقويق مكريض ؟

•
•

ميكنك اختيار طبيبك وتغيريه يف أي
وقت تشاء.
حيق لك اإلستعالم حول حالتك
الصحية ،العالجات املمكنة واملخاطر
احملمتلة .جيب عىل الطبيب أخذ
موافقتك قبل البدء بالعالج.
ميكنك طلب رؤية ملفك الطيب.
لديك احلق بالرسية الطبية.

•
•

إذا صادفتك صعوبة يف التحدث
أو فهم اللغة ،ميكنك استدعاء خدمة
متخصصة يف الرتمجة الكتابية والشفهية
(فورية) .تلكم مع حماورك حول هذا املوضوع
يف (املشىف ،املستوصف ،اخل.)...

إىل أين جيب أن أتوجه إذا ما
واجهتين مشلكة طبية أو مرضت ؟
استرش يف البداية طبيب عام الذي بدوره
سيوجهك إىل اختصايص أو إىل مستشىف
يف حالة الرضورة.
إذا كنت ال تعرف أين جتد طبيب عام،
استعمل لدى أقرب صيدلية إىل مسكنك.
جتنب الذهاب إىل قسم الطوارئ يف مستشىف
ما للك مشالكك الصحية إال يف احلاالت
اإلضطرارية جدًا .سينصحك الطبيب العام
الذي تستشريه مبا جيب فعله.
من األفضل دامئًا استشارة الطبيب
نفسه .بذلك تتعرفون عىل بعضمك بعض
35

يف بروكسل ،ميكنك أيضًا اإلتصال
بـ ( SOS Médecinsاس او اس
ميديسان) 02/513 02 02 :
www.sosmedecins.be

بشلك أفضل ،وستبنون معًا عالقة ثقة متبادلة .مكا
أنه سيقوم بتحديث ملفك اليحص بشلك دوري.

مىت يتوجب عيل الذهاب
إىل املشىف ؟

هل يوجد أماكن أخرى حيث
ميكنين االستطباب ؟

حني يقرر طبيبك أنك حباجة إىل عناية
اختصايص ،قد حييلك إىل مشىف .أغلبية
املشايف حتوي عىل عيادة طبية شاملة
حيث ميكنك استشارة أطباء من خمتلف
اإلختصاصات .تنظم املشايف مبا يف ذلك
استشارات أطباء األسنان ،العيون ،املعاجلات
الفزييائية ،اخل ...ختصص ساعات حمددة هلذه
اإلستشارات أو تكون حسب موعد يف غالب
األحيان وهيلع ال ميكن استقبال حاالت الطوارئ.

ميكنك أيضًا اإلستطباب يف املستوصف القريب
من مزنلك .هناك سيتاح لك استشارة أطباء
عامني ،مساعدين أجمتاعيني ،حمللني نفسيني،
أطباء أسنان ،أطباء نساء ،وأطباء أطفال.
www.maisonmedicale.org
تدير أغلب رشاكت الضامن اليحص عيادات
طبية شاملة ،حيث ميكنك استشارة أخصائيني،
أطباء عامني ،أطباء أسنان ،أطباء نساء،
وأطباء أطفال.
ملعرفة املزيد استعمل لدى مكتب
مضانك اليحص.

وإذا مرضت مسا ًء أو خالل
عطلة هناية األسبوع ؟
إذا ما مرضت مسا ًء ،ليلًا أو خالل عطلة هناية
األسبوع ،ميكنك التوجه إىل الطبيب املناوب أو
الطلب منه القدوم إىل مزنلك يف حال مل تكن
قادرًا عىل التنقل.
إلجياد طبيب مناوب بالقرب من
مسكنك ،اتصل هاتفيًا بطبيبك
العام املعتاد (سزيودك تجسيل
صويت برمق الطبيب مناوب).

أين ميكنين احلصول عىل
مساعدة حول املشالك املرتبطة
باألزواج والعالقة اجلنسية ؟
يف مركز تنظمي األرسة ،وبأسعار مبتناول
امجليع ،ميكنك استشارة طبيب واحلصول عىل
نصاحئ إختصاصيني حول وسائل منع امحلل،
العالقات اجلنسية ،اإلجهاض ،األمراض
اجلنسية املعدية ،العنف الزويج .يلزتم
اإلختصاصيون باحرتام الرسية املهنية ،مبا يف
ذلك رسية القارصين.
www.loveattitude.be

سيقرر الطبيب املناوب فميا إذا اكنت حالتك
طارئة ،حيهنا سينصحك بالذهاب إىل قسم
الطوارئ يف املستشىف.
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يف بلجياك ،حيق لملرأة اختاذ القرار
فميا إذا اكنت تريد إجناب أطفال أو ال،
وحيق هلا استخدام وسائل منع امحلل.
يف حال محل املرأة دون رغبهتا ،ميكهنا
قرار باإلجهاض قبل هناية األسبوع
إختاذ ٍ
الثاين عرش من فرتة امحلل.

أنام بشلك سيئ،عندي قلق ،أنا
مكتئب .من ميكنين أن أستشري ؟
من املفيد أحيانًا التلكم إىل اختصايص عن
مشالك النوم ،نوبات اخلوف ،احلنني إىل
الوطن ،الشعور بالوحدة ،استعادة الصدمات
النفسية اليت قد مررت هبا ...يف بلجياك ،ينصح
الطبيب العام يف هذه احلاالت غالبًا باستشارة
اختصايص .إن مساعدة احمللل النفيس قد
تكون أيضًا مفيدة ألطفالك .مثلًا ،إذا واجهوا
مشالك يف املدرسة أو الحظت تغري يف سلوكهم.
استعمل حول اخلدمات املتوفرة
بالقرب من ماكن سكنك ،مثلًا مراكز
الصحة النفسية.
ميكنك أيضًا التلكم حول هذا املوضوع مع
طبيبك العام.

أنا من ذوي اإلحتياجات
اخلاصة .أين ميكن احلصول
عىل مساعدة يل ولعائليت ؟
إذا كنت من ذوي اإلحتياجات اخلاصة ،من
احملمتل أن تواجهك مشالك يف التنقل،
إجياد معل ،وإنشاء عالقات اجمتاعية ،أو أن
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تكون مستقلًا ...توجد منمظات هتمت بذوي
اإلحتياجات اخلاصة وترشدمه .ميكن هلذه
املنمظات مساعدتك خشصيًا ومساعدة عائلتك.

الضامن اليحص (هشادات الرعاية الطبية،
وصفات الصيدلية) .للحصول علهيا جيب طلهبا
من مكتب الضامن اليحص.

ملعرفة املزيد :
يف بروكسل ( Phare :لذوي
اإلحتياجات اخلاصة الباحينث عن
استقاللية) :
www.phare-irisnet.be
يف والونيا ( AWIPH :الواكلة
الوالونية إلندماج ذوي احلاجات
اخلاصة يف املجمتع) :
www.awiph.be

وصفة طبية  :وثيقة يكتب فهيا الطبيب الحئة
من األدوية واملعاجلات اليت حتتاج إلهيا .عليك
تقدمي هذه الوثيقة إىل الصيدلية عند رشاء
األدوية .عندها ستقوم بدفع جزءًا من مثن
الدواء فقط حيث أن مضانك اليحص سيقوم
بدفع اجلزء املتبيق من سعر الدواء املعتاد.

•

•

هشادة طبية  :يه الهشادة اليت حيررها
الطبيب بعد استشارتك له .جيب تسلميها إىل
مكتب الضامن اليحص وهيلع تسرتد جزءًا من
املبلغ الذي دفعته لكفة هذه اإلستشارة.

ما يه الوثائق املهمة اليت
تتعلق بصحيت ؟

بطاقة التأمني ضد األمراض األوروبية
) : (CEAMللقادمني من البلدان األوروبية أو
من البلدان اليت يه جزء من اإلتفاقية الدولية
للتأمني ضد األمراض.

بطاقة الـضامن اليحص » « Carte SIS
(اكرت سيس)  :ويه هويتك
اإلجمتاعية .حتتوي هذه
البطاقة عىل اكفة املعلومات
املفيدة ملؤسسات الضامن اإلجمتايع .يتوجب
عليك إظهارها يف الصيدلية ،يف املشىف ولدى
ماكتب الضامن اليحص .للحصول علهيا جيب
طلهبا من مكتب الضامن اليحص.

•
•
•

أرقام اهلواتف يف
حاالت الطوارئ ؟

خدمة الطوارئ الطبية ،سيارات
إسعاف أو رجال إطفاء  100 :أو 112
الرشطة 101 :
مركز ماكحفة المسوم :
070/245 245

لصاقة املعلومات املصغرة  :وثيقة حتتوي
عىل معلومات الضامن اليحص املتعلقة بك.
عليك إلصاقها عىل الوثائق املوجهة إىل

دون أرقام الطوارئ هذه عىل بطاقة
ِّ
واحفظها معك.

انظر قاموس املصطلحات ص 67
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دفرت أعامل الطالب

النشاطات خارج إطار املدرسة

املدارس املجانية

جمعيات أولياء األمور

صعوبات التسجيل

دور الحضانة

املدرسة اإللزامية

التعلمي

تساعد دار احلضانة طفلك عىل
استكشاف املدرسة والتعرف عىل
أطفال آخرين .فيف هذا العمر،
يتعمل األطفال الصغار برسعة
كبرية .مما يتيح هلم تعمل اللغة الفرنسية بهسولة.
ومه حباجة هلذه اللغة فميا بعد إلمكال دراسهتم.

يتوجب عىل الطالب يف بلجياك ،اإللتحاق
باملدرسة من معر الستة سنني إىل معر
الثامنة عرشة .وتبدأ املدارس باستقبال
الطالب من معر السنينت والنصف.
تقع عىل عاتق األهايل مسؤولية حضور
أطفاهلم املنتظم إىل املدرسة.

ننصحمك بشدة بإحلاق أطفالمك مبدرسة
عند بلوغهم الثالث سنوات .ومع العمل أن
دور احلضانة ليست إلزامية إ ّ
ال أهنا مفيدة جدًا
فميا بعد عند متابعة طفلك دراسته.

املدرسة إلزامية أيضًا ألطفال العائالت
بدون وثائق رمسية .حيث يتوجب علهيم
التجسيل يف املدرسة والدوام بشلك منتظم.
غالبية املدارس خمتلطة  :يذهب البنات
ً
سوية
والصبيان إىل نفس املدارس ويتابعون
الصفوف الدراسية.

هل يتوجب عىل طفليت ذات
السنوات السبعة أن تذهب إىل
املدرسة ؟ ابين يف السادسة
عرشة من معره.هل يتوجب هيلع
اإللتحاق باملدرسة ؟

كيف ُت َّ
نظم املدارس يف بلجياك ؟
تنقسم املدرسة يف بلجياك
إىل  3مستويات :
دار احلضانة  :لألطفال بني سنتني
ونصف والذين أمتوا امخلس سنوات؛
املدرسة اإلبتدائية  :لألطفال ابتدا ًء من
سن السادسة؛
املدرسة الثانوية  :ألوالد ابتدا ًء من سن
الثانية عرشة.

نعم! ابتدا ًء من معر السادسة وحىت معر
الثامنة عرشة .املدرسة إلزامية.

•
•
•

يف سن السادسة تبدأ املدرسة اإلبتدائية .وبعد
ستة سنوات أخرى حيصل التمليذ عىل دبلوم
ميكنه من متابعة دراسته يف املدرسة الثانوية.
يف هناية املدرسة اإلبتدائية ،وعند بلوغهم الثانية
عرشة من العمر تقريبًا يلتحق التالميذ باملدرسة
الثانوية .وابتدا ًء من السنة الثانوية الثالثة،
يصبح هناك عدة توجهات عملية حممتلة :
متابعة الدراسة يف املرحلة اإلنتقالية
بغرض متابعة الدراسة اجلامعية ؛
تعمل مهنة عن طريق متابعة
املرحلة التأهيلية؛

هل يتوجب عىل طفيل البالغ 3
سنوات الذهاب إىل املدرسة ؟

•
•

قبل املدرسة اإلبتدائية ،يوجد دور حضانة
هتمت باستقبال األطفال ابتدا ًء من سن
السنتني ونصف.
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•

متابعة دورات تعلميية أكرث معلية واليت
تقوم عىل أساس رشاكة بني املدرسة
وقطاع معيل ما.

انتبه  :عنداختيارمك لتوج ٍه ما يف
املرحلة الثانوية  :من املهم جدًا أن
تفكر باملهنة اليت يرغب طفلك بامهتاهنا يف
املستقبل .حتقق من أن التوجه املختار يؤدي
يف هذا اإلجتاه.
ال ترتدد يف طلب النصح من األساتذة،
اإلدارة أو مركز الـ   PMSيف مدرسة
طفلك .إذا أن بإماكهنم مساعدتك
الختيار التوجه الدرايس يف املرحلة
الثانوية.
عند جناحه يف املرحلة الثانوية ،حيصل ولدمك
عىل دبلوم ،خيوله التجسيل يف التعلمي العايل
أو البحث عن معل (انظر فصل « العمل »).

وماذا عن التجسيل ؟
ننصحك بالبدء يف البحث عن مدرسة وتجسيل
طفلك فهيا بالرسعة املمكنة بعد وصولك إىل
بلجياك .حدد موعدًا مع املدرسة.
إذا كنت تواجه صعوبة يف التحدث
أو فهم اللغة ،من األفضل احلضور
إىل املدرسة بصحبة مرتمج أو خشص قادر
عىل الرتمجة .بإماكنك طلب املساعدة من مكتب
خدمات متخصص يف الرتمجة الكتابية والشفهية
(الفورية) .تلكم حول هذا املوضوع مع املدرسة.
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ختتار غالبية األهايل مدرسة أطفاهلم معمتدين
عىل املوقع اجلغرايف .ولكن هذا ليس بالعنرص
الوحيد الذي جيب أن يؤخذ باحلسبان.

حيق مجليع األطفال التجسيل يف
املدرسة ،بلجيكيون اكنوا أم أجانب،
حاملوا إقامة أو بدون وثائق رمسية.
احلالة الوحيدة اليت ميكن لملدرسة
وفقها أن ترفض تجسيل طفل ما يه :
عدم وجود أماكن شاغرة.

مدرسة رمسية ،أو مدرسة
مستقلة ؟
يف بلجياك الناطقة باللغة الفرنسية ،تتحمل
فيدرالية والونيا – بروكسل مسؤولية التعلمي
ومتويلهَّ .
تنظم املدارس مبارشة من قبل
الفيدرالية أو من قبل سلطة حكومة حملية
(اإلقلمي ،أو الـ  ، COCOFاملدينة أو البلدية)،
أو من قبل منمظات خاصة .تتحمل هذه
« السلطات املنظمِّ ة للتعلمي » أيضًا مسؤوليات
أخرى مبا يف ذلك التوجه الفلسيف لملدرسة،
تنظميها ومهناجها التعليمي.

يتوجب أيضًا عىل األطفال دون
التجسل يف املدرسة والذهاب
إقامة
ُّ
إلهيا بانتظام.
انتبه  :ختتلف احلالة قليلًا يف األول ثانوي.
استعمل حول هذا املوضوع يف
مدرسة ولدك أو لدى املدرسة اليت
ترغب يف تجسيله هبا ،إذا مل يكن
مجسلًا مسبقًا .ميكنك االستعالم
أيضًا عن طريق املوقع اإللكرتوين :
www.inscriptions.cfwb.be

مجيع املدارس الرمسية (املُنظمَّ ة من قبل
السلطات احلكومية) تلزتم مبجموعة من املبادئ
والقمي (اكلبحث عن احلقيقة ،املوضوعية
العملية ،اإلنفتاح ،التساحم )...،دون تفضيل
مذهب فلسيف أو ديين عن اآلخر .يتوفر أيضًا
يف هذه املدارس صف يف األخالق العملانية
أو الدينية وفق اختيارات أولياء األمور.

كيف ميكنين اختيار مدرسة
لطفيل ؟ ما يه األمور املهمة اليت
جيب أخذها باحلسبان ؟
لديمك حرية مطلقة يف اختيار املدرسة.

لعدد كبري من املدارس املستقلة طابع
مذهيب حمدد (بشلك عام اكثولييك ،ولكن
يوجد أيضًا مدارس هيودية ،بروتستانتية
وإسالمية) .توجد بعض املدارس احلرة
العملانية أو املنمظة تبعًا ملرشوع معني.

من املهم جدًا اختيار مدرسة تشعر
فهيا أنت وطفلك بأنه مرحب بمك .مق
بزيارة عدة مدارس ،اطلب النصح من عائالت
أخرى ومن جريانك .اطلب اإللتقاء باإلدارة،
زيارة املدرسة ،مقابلة أستاذ أو أكرث إن
تواجدوا خالل زيارتك.
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Enseignement

باستثناء املدراس الغري املعرتف هبا (الغري
ممولة) من قبل فيدرالية والونيا – بروكسل،
تقدم املدراس يف والونيا وبروكسل دورات
تعلميية توفر املعرفة واملهارات بنفس املستوى
وذات الطبيعة.
ال ختلط بني املدارس املستقلة
واملدارس اخلاصة .فقد تعلمِّ
املدارس اخلاصة حتت اعرتاف سلطة أخرى
(مثل الباكلوريا الفرنسية) أو قد يكون معرتف
هبا يف بلجياك ولكهنا تنهتج التعلمي بلغة أجنبية
أخرى غري الفرنسية أو اهلولندية .يتوجب عىل
أولياء األمور يف املدارس اخلاصة ،دفع رسوم
مدرسية لتجسيل أطفاهلم .هلذا تكون هذه
املدارس أغىل بكثري من املدارس األخرى.

أي املدارس أختار يف بروكسل،
الفرنسية أو اهلولندية ؟
يف بروكسل ،ميكنك اإلختيار بني اللغتني
الفرنسية أو اهلولندية لتعلمي أوالدك .ومن املهم
جدًا لك كويل أمر ،التفكري مبا يناسب مصلحة
ولدك .فعند اختيار اللغة واملدرسة ،سيكون من
األفضل لألوالد متابعة دراسهتم يف ماكن واحد.
اطلب الحئة باملدارس من لك
القنوات املتاحة يف بلديتك،
وكذلك أيام التجسيل يف املدارس
اإلبتدائية.
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هل يتوجب عىل الدفع لتجسيل
أطفايل يف املدرسة ؟

املدرسية ،واملشاركة بنشاطات رياضية،
اجمتاعية أوثقافية.

ال ،التجسيل يف مدارس الفيدرالية
والونيا -بروكسل جماين.

بعيدًا عن املدرسة ،هناك العديد من
النشاطات الغري مدرسية موجهة لألطفال
واملراهقني (رياضية ،غناء ،رقص ،موسيىق،
رمس ،تعبري إبدايع ،اخل)...
استعمل يف املدرسة.

ولكن انتبه! يتوجب عليك دفع بعض اخلدمات
واللوازم املدرسية  :كوجبة الغداء ،الرعاية أو
التدريس بعد الدوام املدريس ،بعض النشاطات
الثقافية والرياضية ،تصوير نسخ ورقية ،الكتب
واللوازم املدرسية ...،أي الرسوم املدرسية.

ختتلف رسوم اإلشرتاك من نشاط إىل
آخر ومن منمظة إىل أخرى .استفرس
حول هذا املوضوع.

إذا طالبتك املدرسة بدفع رسو ِم
تجسيلٍ  ،حيق لك بالرفض.

خالل العطل املدرسية ،ميكنك تجسيل
ولدك يف مركز العطالت ،يف حلقة
تدريبية ،أو وضعه يف مركز رعاية لألطفال.
استعمل جيدًا يف مدرسة طفلك ،يف
بلديتك ،أو يف مكتب الوالدة الطفولة
(نيسانس إي أونفونس) (.)ONE

استعمل جيدًا حول الرسوم املدرسية.
حيث أهنا ختتلف من مدرسة إىل
أخرى .إذا كنت تعاين من مشالك مادية ،اطلب
مقابلة اإلدارة من أجل إجياد حل.
قد يتوفر أحيانًا مساعدات مادية للتالميذ
يف التعلمي الثانوي (منحة دراسية).
استعمل لدى مدرسة ولدك.

ميكن بعض رشاكت الضامن اليحص
أن تساعدك ماديًا يف هذا الشأن.

ماذا يتوجب عىل فعله يك أتابع
طفيل خالله سنواته الدراسية ؟

من ميكنه رعاية طفيل خارج
ساعات الدراسة ؟

اخلدمة اجللية اليت ميكن أن تقدمها لطفلك يه
متابعة معله يف املدرسة  :عرب مقابلة أساتذته،
توفري الوقت له ،تجشيعه لعمل واجباته
ومتابعهتا ،سؤاله عن يومه يف املدرسة ،ورؤية
دفرت أمعال التمليذ  اخلاص به...

تنظم املدارس مركز رعاية لألطفال الذين
ترتاوح أمعارمه بني الـ  3سنوات والـ  12سنة
قبل وبعد الدوام املدريس .ومعومًا تكون هذه
اخلدمة مدفوعة.
مكا تنظم املدارس أيضًا ساعات إضافية
للدراسة ،خالهلا يقوم الطالب بعمل واجباهتم
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التعلمي

Enseignement

تنظم اكفة املدراس اجمتاعات ألولياء
األمور .شارك هبا ،حىت ولو اكن األمر
صعبًا بسبب اللغة واخلوف من املجهول .خالل
هذه اإلجمتاعات ميكنك مقابلة أساتذة طفلك
ومساعدهتم عىل التعرف إليه بشلك أفضل .مكا
ميكنك فهم ما حيدث يف املدرسة بشلك أوحض.
وقد يتاح لك طلب املساعدة من األهايل اآلخرين.
هناك منمظات أهلية ُتعىن بإمساع صوت
أولياء األمور والتفاعل مع ما حيدث يف
املدرسة .حت ّدث عن هذا املوضوع إىل املدرسة.
أنشأت بعض املدراس خدمة الدمع املدريس
وصفوف لتعلمي اللغة الفرنسية للقادمني اجلدد :
مبا يف ذلك صفوف الهتيئة.
مع مدريس
يوجد أيضًا إماكنية للحصول عىل د ٍ
خارج أوقات املدرسة (مثلًا صفوف الواجبات
املدرسية)
ملزيد من املعلومات :
www.ffedd.be

ماذا أفعل إذا ما صادفت
طفيل صعوبات مدرسية ؟
تقرتح بعض املدارس حلولًا ملساعدة التالميذ
الذين يواجهون صعوبات.
بإماكنك طلب مقابلة املعملني من
أجل معرفة ماذا ميكن فعله للقيام
مبساعدة ولدك.
إذا ما اسمترت الصعوبات أو اكنت فعلًا
خطرية ،سيقوم املعمل أو املدرسة بتوجهيك
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أين بإماكين احلصول عىل
معلومات أخرى ؟

إىل خدمات متخصصة ملساعدتك  :مراكز
الـ  ، PMSصفوف الواجبات املدرسية أو
خدمات أخرى.

خالل معلية تجسيل طفلك يف املدرسة ،تعطيك
اإلدارة تعلميات وبدورك أيضًا تستطيع طرح
أسئلتك .إذا مل تكن جتيد اللغة بشلك جيد ،حاول
أن تذهب بصحبة خشص قادر عىل الرتمجة.

إذا اكن طفلك من ذوي اإلحتياجات اخلاصة
أو يعاين من مشلكة معينة تعيق تعمله ،هناك
ومنذ مرحلة دار احلضانة ،نظام تعليمي
متخصص يف هذه املعوقات.

ميكنك إجياد العديد من املعلومات
عىل املوقع اإللكرتوين للفيدرالية
والونيا – بروكسل :
www.enseignement.be
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الوالدة

الثنائيات

استقبال األطفال
الزواج

الحمل

العيش املشرتك القانوين

وساطة عائلية الطالق

االنفصال

العائلة

نعيش معًا وال نريد أن نزتوج،
هل هذا ممكن ؟

ملزيد من املعلومات  :اتصل
بدار البلدية.

نعم .تعيش يف بلجياك العديد من الثنائيات معًا
دون زواج .نتحدث هنا عن احتاد مبلء اإلرادة.
فإذا كنمتا ترغبان بالعيش معًا ويو ّفر واحدمكا
لآلخر الضامن املادي دون زواج ُ :تمسى هذه
احلالة بالعيش املشرتك القانوين.
ملعرفة املزيد  :اتصل بدار البلدية.

نعيش معًا كثنايئ ونريد أن
نزتوج .ماذا جيب أن نفعل ؟

ماذا سيغري زواجنا ؟
كزوجني ،سيرتتب عليمكا حقوق وواجبات
جتاه بعضمكا البعض .يفرض القانون عليمكا
مبا يف ذلك العيش معًا واملشاركة مبساعدة
بعضمكا البعض .هناك أشاكل متنوعة من
عقود الزواج ختتلف فهيا قليلًا طبيعة احلقوق
والواجبات بني الزوجني.

إذا رغبمتا بالزواج ،يتوجب عليمكا
ٌ
رشوط أربع ٌة ،يه :
احرتام
بلوغ سن الـ  18عىل األقل.
أن تكونا متفقني عىل هذا الزواج
أن ال مجتعمكا صلة قرابة وثيقة
أن ال يكون أحدمكا مزتوجًا.

•
•
•
•

ملزيد من املعلومات :
www.notaire.be

عليمكا إعالن زواجمكا يف دار البلدية اليت
يتبع هلا أحد الزوجني املستقبليني.

الزوجان متساويان متامًا .ولدهيام
احلقوق والواجبات ذاهتا.

وفق القانون البلجييك ،وحده الزواج
إلزايم.
املدين 
ٌ

ً
شيائ عىل صعيد احلرية
إال أن الزواج ال يغري
الفردية للك من الزوجني .فهام يمتتعان باستقاللية
داخل مؤسسة الزواج يف إطار حياهتام اليومية
مكا يف إطار حياهتام العمليةٍ .
لك مهنام عىل
سبيل املثال ميكنه مزاولة املهنة اليت خيتارها
وحيافظ عىل عالقاته مع أصدقائه.

إذا اكن الزوجان املستقبليني يرغبان
بزواج ديين ،علهيام أولًا عقد الزواج
مدنيًا ومن مث عقد الزواج دينيًا.
إذا كنمتا مزتوجني مدنيًا  يف
بلد آخر ،يعترب زواجمكا من حيث
املبدأ صاحلًا أيضًا يف بلجياك.
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العائلة

ال يوجد توافق فميا بيننا إطالقًا
وال نرغب باالسمترار يف العيش
معًا .ماذا نفعل ؟
يف حال وجود مشالك معيقة بينمكا ،ميكنمكا
تقرير إنفصالمكا أو طالقمكا .وحده الطالق
يضع حدًا هنائيًا لعقد الزواج.
يف حالة اإلنفصال ،ميكنمكا الطلب من
قايض الصلح حتديد تدابري مؤقتة مرتبطة
هبذا اإلنفصال (بشأن املزنل ،األطفال،
املدخول ،اخل.)...
اطلب من الشؤون اإلدارية يف دار
بلديتك وسيلة التواصل مع قايض
الصلح اخلاص مبنطقتك.
يوجد العديد من املعامالت للحصول
عىل الطالق .حيث جيب تسوية أمور
مهمة يف إطار هذه املعامالت ،كرعاية األطفال،
النفقة املادية لألطفال ونفقة حممتلة للزوج
(زوجة) السابق.
ملعرفة املزيد www.notaire.be :
ميكن طلب املساعدة من حمايم.
ميكنمك أيضًا التوجه إىل خدمة
الوساطة العائلية .انظر فصل
« معلومات  -استشارات  :مساعدة
قانونية ».
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ما يه اخلطوات اإلدارية اليت
جيب أن تأخذها األم املستقبلية
عند حدوث امحلل ؟

ننتظر طفلًا .هل املتابعة
الطبية أمر مهم ؟
نعم .من املهم جدًا اخلضوع ملراقبة طبية منذ
بداية امحلل .هذه املتابعة مهمة جدًا من أجل
منو طفلك ومن أجلك خشصيًا .وتكون أيضًا
ً
فرصة للحصول عىل إجابات عن األسئلة اليت
تطرحهيا حول امحلل والوالدة.

عليك إبالغ مكتب الضامن اليحص بأنك
تنتظرين طفلًا .سيبلغك باخلطوات الواجب
اتباعها.
انظري فصل « الصحة ».
إن قانون العمل حيمي العامالت احلوامل :
ال ميكن إقالة العاملة احلامل،مكا ال يحمس
بتعريضها إىل أمعال قد تشلك خطرًا
علهيا خالل فرتة امحلل.

إىل أين جيب أن أتوجه ؟
ميكنك استشارة طبيب نساء  .ميكن
لطبيبك العام أن يرسلك إليه.

إذا كنت تعملني ،اطليب من الطبيب
هشادة طبية حول حبلك وقدمهيا إىل
رب معلك.

ينظم مكتب الوالدة والطفولة ( )ONEيف لك
ماكن يف والونيا أو يف بروكسل ،استشارات ملا
قبل الوالدة .حيث ميكنك جمانًا استشارت طبيب
عام ،طبيب نساء أو قابلة قانونية.

عند والدة طفلنا ماذا جيب
علينا أن نفعل ؟

إلجياد مركز لـ ONE
بالقرب من مزنلك،
قويم بزيارة املوقع اإللكرتوين
www.one.be

عند الوالدة ،يتوجب عىل األم أو األب،
أو اإلثنني معًا اإلبالغ عن والدة طفلهام
لدى دار البلدية حيث وُ لد الطفل ،يف
غضون  15يومًا بعد الوالدة.

يف بروكسل ،ميكنك
الذهاب أيضًا إىل املركز
الفملنيك املعادل لـ : ONE
مكتب طفل وعائلة
» ( « Kind en gezinكيند إن خزين) :
www.kindengezin.be

إن كنت من عدميي األوراق ،عليك
فعل اليشء نفسه أيضًا.
إذا مل تكونا مزتوجني ،عىل األب أن يصيغ
إعالنًا ويعرتف بأبوته يف دار البلدية حيث
تقميني .قوما هبذه اخلطوة قبل الوالدة ،حيث
أن األم املستقبلية ملزمة باحلضور .بفضل هذا

ميكنمك التوجه إىل  ONEحىت ولو
كنت من عدميي األوراق.
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العائلة

اإلعرتاف األبوي ،حيق ل ٍ
لك من األب واألم معًا
ممارسة السلطة األبوية مبساواة.
عند إبالغك عن الوالدة ،حتصلني عىل هشادة
ميالد .إن هشادة امليالد وثيقة بالغة األمهية
يف مستقبل طفلك ،عليك اإلحتفاظ هبا.
إذا كنت من دون وثائق رمسية،
حيصل طفلك أيضًا عىل هشادة ميالد.

من أيضًا علينا تبليغه بالوالدة ؟
ال ِ
تنس أن تبلِّيغ عن والدة طفلك إىل
مكتب الضامن اليحص .حيث سيقوم
بتجسيل طفلك ويرشدك يف اخلطوات التالية.
من احملمتل أيضًا أن حتظى عىل منحة
الوالدة أو معونة عائلية .ميكن للضامن اليحص
إرشادك يف اخلطوات الواجب اتباعها.
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من يستطيع رعاية طفلنا
خالل الهنار ؟
إذا كنت تتغيب دوريًا عن املزنل (بسبب العمل
أو الدراسة) ،ميكنك ترك طفلك (حىت سن
الثالثة) يف مركز رعاية الرضع أو سيدة
حاضنة .ميكن تجسيل طفلك يف املدرسة
اعتبارًا من سن الثانية والنصف.
انظر فصل « التعلمي »
ختتلف أسعار مراكز رعاية الرضع
واحلاضنات املعرتف هبا ،حبسب
وارد الدخل .هناك أيضًا مراكز رعاية للرضع
و حاضنات غري معرتف هبا .بعضها غالٍ جدًا.
استعمل وقارن األسعار.
اطلب من الـ  ONEالحئة مراكز
رعاية الرضع واحلاضنات.

أين ميكننا احلصول عىل
املساعدة إذا ما مرض رضيعنا ؟
إذا مرض الرضيع ،استرش طبيب
انظر فصل « الصحة ».

أين ميكننا متابعة
رضيعنا حصيًا ؟
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تنظم الـ  ONEاستشارات طبية لألطفال حتت
سن الثالثة .ميكنك هناك أيضًا متابعة مواعيد
لقاحات الرضيع.
ميكنك الذهاب إىل الـ  ONEحىت لو
كنت من دون وثائق رمسية.
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الحياة الثقافية

املكتبات

الرياضة

املوسيقا

العمل التطوعي

املشاركة كمواطن

الجمعيات

احلياة يف املجمتع

كيف ميكنين أن أشارك يف
نشاطات امجلعيات ؟

ملعرفة املزيد عن العمل الطويع :
www.yaqua.org
www.volontariat.be

•
•

هناك منمظات من مجيع األنواع  :مهنية،
رياضية ،ثقافية ،اجمتاعية ،انسانية ،فلسفية،
بيئية ...يقوم بعضها بدورات تعلميية ونشاطات
ثقافية ،ابداعية ومواطنية .مما يحمس لألخشاص
من لك رشاحئ املجمتع والذين يعيشون يف
احلي نفسه باإللتقاء والتعارف والعيش املشرتك
بشلك أفضل .هناك مجعيات لملواطنني من
جنسيات خمتلفة ،مجعيات للصداقة ،مجعيات
ملساعدة األخشاص عىل اإلندماج يف املجمتع
واملشاركة يف احلياة الثقافية.

ملعرفة املزيد عن امجلعيات
املوجودة :
www.culture.be
www.educperm.cfwb.be
www.cbai.be
www.bruxellessocial.irisnet.be
باملركز اإلقليمي لإلندماج يف املجمتع
يف والونيا (انظر فصل « معلومات
 -استشارات »).

•
•
•
•
•

ملعرفة امجلعيات املتخصصة
بالشباب :
www.servicejeunesse.cfwb.be

إن املسامهة يف نشاط هذه امجلعيات ،يتيح
لك لقاء أخشاص آخرين واملشاركة يف حياة
جممتعك احمليل أو يف مرشوع جممتيع.
ميكنك أيضًا أن تصبح عضوًا متطوعًا .العمل
التطويع ،يعين إعطاء بضعة ساعات من
وقتك مجلعية ما .املتطوع ال حيصل عىل راتب
أو عىل عقد معل.

كيف ميكنين املشاركة يف
احلياة الثقافية ؟
الكثري من النشاطات الفنية والثقافية  :اكلعروض
املرسحية ،احلفالت موسيقية ،واملعارضُ ،ت َّ
نظم
مضن العديد من البلديات مبا يف ذلك مضن الـ
 115مركز ثقايف املوزعني يف فيدرالية والونيا

إليك بعض األفاكر عن العمل
التطويع  :إرشاد أخشاص ذوي
احتياجات خاصة خالل القيام بنشاط ما،
املساعدة يف تنظمي حدث ثقايف ،إعطاء
دروس ،توزيع كتيبات ،مساعدة األطفال يف
واجباهتم املدرسية ،التسوق لصاحل املسنني،
املساعدة بعمل إداري...
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احلياة يف املجمتع

– بروكسل .معومًا تنرش دائرة الثقافة يف
بلديتك تقوميًا لربناجم نشاطات البلدية.
توفر لك املجالت املجانية واملذكرات
الثقافية يف الصحف الكربى
أيضًا الكثري من املعلومات .مكا قد
ٍ
مبعلومات
تزودك املراكز الثقافية
عن النشاطات اليت تقرتحها.
هناك أيضًا الكثري من املتاحف.
هناك يوم جماين لك هشر لزيارة
املتاحف يف فيدرالية والونيا – بروكسل.
بعض املتاحف جماين عىل مدار السنة.
إن كنت تأخذ مساعدة من الـ  CPASأو
من منمظات أخرى ،ميكنك اإلسمتتاع
(وفق مادة  )27من سعر خمفض لبطاقات
الدخول لملشاركة يف األحداث الثقافية.
ميكنك أيضًا استعارة أو استئجار الكتب
من املكتبات مكا ميكن استعارة االسطوانات
املوسيقية أو األفالم من املكتبات اإلعالمية.
www.bibliotheques.be
www.lamediatheque.be

•
•

إلجياد نشاط أو حدث ثقايف
بالقرب من مزنلك :
www.culture.be
ملعرفة املزيد ،استرش رابط
« ( » citoyensستوايان) عىل املوقع
اإللكرتوين للفيدرالية والونيا –
بروكسل www.cfwb.be :
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ماذا ميكنين فعله ألرفه عن نفيس،
ألسرتيخ ،ملامرسة الرياضة ؟

ميكن لملنمظات الرياضية املتواجدة بالقرب من
مزنلك إعالمك حول النشاطات اليت تقرتحها.
معظم البلديات تقدم يف موقعها
اإللكرتوين زاوية حتت امس
« ( » sports et loisirsسبور إي لوازير)
أو « ( » tourismeتوريزم).

ما إن يحمس الطقس بذلك ،تنترش أسواق
األحياء ،جتارة املتاع املستعمل ،ومهرجانات
موسيقية يف أحناء بروكسل ووالونيا.
تزودك الصحف املجانية والتقاومي
يف الصحف الكربى باملعلومات
حوهلا .جتدون تقومي النشاطات
الرتفهيية عرب العنوان اإللكرتوين :
www.culture.be

ملعرفة املزيد  :مق بزيارة رابط
« ( » citoyensستوايان) عىل املوقع
اإللكرتوين للفيدرالية والونيا –
بروكسل  ( www.cfwb.be :زاوية
« ( » loisirsلوازير)» tourisme et sport « ،
(توريزم وسبور) ،واملوقع اإللكرتوين
لملفوضية املجمتع الفرنسية
)www.cocof.irisnet.be: (Cocof

من املمكن أيضًا ممارسة العديد من أنواع
الرياضة.
ملعرفة املزيد حول هذا املوضوع :
www.adeps.be
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التوفري

املرصف

التأمني

مشاكل مادية

املال واملسؤولية املدنية

هل يتوجب عيل فتح حساب
مرصيف ؟ مباذا يفيدين ؟

ماذا أفعل إذا صادفت
مشالكًا مادية ؟

نعم ،إنه ملن الرضوري جدًا فتح حساب
مرصيف لتمتكن من خالله دفع مصاريفك عن
طريق حوالة مرصفية (فواتري الغاز ،الكهرباء،
مثلًا) أو عن طريق بطاقة مرصفية (لرشاء
حاجياتك من الداكن) .أكرث أنواع احلسابات
املرصفية استخدامًا مها (احلساب اجلاري)
وحساب التوفري.
يف احلساب اجلاري ،ميكنك من
إيداع األموال ،حسهبا ،حتويلها ودفع
املستحقات.
يف حساب التوفري  :إيداع املال هبدف
التوفري ،هذا يعين أنه سيمت إضافة فائدة
مادية عىل املبلغ الذي تدخره.

توجد ماكتب وساطة للديون تعىن بتقدمي
النصح لك يف حال تع ّذر عليك دفع مستحقاتك
(اإلجيار ،فاتورة الكهرباء ،سداد قرض).
للحصول عىل أرقام وعناوين
مكتب وساطة  :توجه إىل الـ
 CPASالتابع لبلديتك أو اتصل يف
والونيا عىل الرمق .0800/11.901 :
أويف بروكسل عىل الرمق :
02/217 88 05

•
•

يف حال واجهتك املصاعب ال
تتجاهل الفواتري! اتصل ،اطلب الدفع
بالتقسيط ،احبث عن مساعدة...
انتبه إىل الغرامات الغري مدفوعة!
نصيحة جيدة  :ادفع غراماتك فور
استالمها .وإال ستتضاعف قمية الغرامة وقد
تتلىق زيارة من حمرض احملمكة إىل مزنلك.

بواسطة البطاقة املرصفية ،ميكنك حسب النقود
باستخدام املوزع اآليل أو استخدامها مبارشة
للدفع عند رشائك من احملالت التجارية.
السعر خيتلف من مرصف إىل
آخر ،قارن وحتقق من ماهية
اخلدمات املتضمنة.

ماذا عن اإلئمتان ؟
ال تثق بنظام اإلئمتان! إنه ملن املغري جدًا
الرشاء عن طريق بطاقة اإلئمتان ولكن ال ختلو
هذه الطريقة من املخاطرة  :فقد تستدين لدرجة
ال ميكنك بعدها إيفاء الدين بشلك دوري .وقد
تصل قمية الدين العام مع الفوائد إىل مبلغ
أعىل بكثري من املبلغ األسايس الذي استدنته.
عالوة عىل ذلك ،إذا اكن الدينُ مقدمًا من قبل
أخشاص أو رشاكت غري معروفني قد تعرض
نفسك لعملية احتيال.

إذا مل يكن لديمك بطاقة إقامة يف
بلجياك ،ميكنمك فتح حساب جاري
أويل يف املرصف ،عىل أن تقدم دليلًا رمسيًا
يثبت هويتك الخشصية (جواز السفر ،اهلوية
الخشصية من بلد األصيل).
ميكنك أيضًا فتح حساب مرصيف يف
مكتب الربيد.
www.bpost.be
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املال واملسؤولية املدنية
إذا كنت حباجة بالغة إىل االستدانة
وكنت من حمدودي الدخل ،قد هيمك
أمر اإلئمتان اإلجمتايع املرفق.
مثلًا ميكنك التوجه إىل Credal
(كريدال) www.credal.be :

ما التأمينات اليت يتوجب عيل
االشرتاك هبا ؟ مباذا قد تفيدين ؟
هناك نوعني إلزاميني من التأمني يف
بلجياك  :تأمني املسؤولية املدنية 
للسيارات ،إذا اكن لديك سيارة ،والتأمني
العقاري ،إذا كنت مستأجرًا أو مال ً
اك.
ختاطر بدفع مبالغ طائلة من األموال إذا،
وبالصدفة ،تسببت برضر لسيارة خشص آخر
أو مقت جبرحه أو إذا احرتق مزنلك .يف حني
إذا اكن لديك تأمني ،ستعوض رشكة التأمني لك
خسارتك .ليك تصبح مؤمنًا ،عليك دفع قسطًا
سنويًا لرشكة التأمني .باملقابل تتعهد رشكة
التأمني هذه بدفع اكفة التاكليف أو جزءًا مهنا
يف حالة حدوث حادث ما.
ننصح وبشدة اإلشرتاك بتأمني شامل
يغيط اكفة املخاطر واألرضار اليت
من املمكن أن تعرضك ملشالك مادية إذا ما
توجب عليك دفعها بنفسك .التأمني العائيل مثلًا
("أيضًا يمسى « تأمني املسؤولية املدنية –
 )» RC vie privéeيعوض األرضار اليت تسببت
هبا أنت أو أحد أفراد عائلتك لخشص آخر.
التأمني اإلستشفايئ يغيط املصاريف الطبية
اليت ال تعوضها رشكة الضامن اليحص.
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انتبه  :التوقيع يعيط طابعًا رمسيًا وقمية
قانونية ألية وثيقة .عندما تقوم بتوقيع وثيقة،
توافق بذلك عىل حمتواها وتربط نفسك
بالخشص الذي طلب منك التوقيع.

لإلشرتاك بتأمني ،ميكنك التوجه
إىل املرصف ،مراكز الربيد ،مكتب
وساطة أو مبارشة إىل رشكة
التأمني.

•
•

احتفظ بعناية بنخسة عن لك الوثائق اليت
وقعهتا.
اطلب إيصال دفع حيمنا تسدد نقدًا .جيب
أن يمت ذكر التارخي ،املبلغ املدفوع ،وسبب
دفعه عىل هذا اإليصال  :مثلًا « أجار هشر
ديمسرب/اكنون األول  . » 2011مكا جيب
أن يكون موقعًا من الخشص الذي استمل
املال .احتفظ هبذا اإليصال ،مفن املمكن أن
يصبح دليلًا يف حال حصول املشالك.

ما يه اإلحتياطات اليت جيب
أن آخذها فميا يتعلق مبعاماليت
اخلاصة ؟.

•

قبل التوقيع عىل وثيقة أو عقد  ما،
إقرأه بعناية .ال ترتدد بطرح األسئلة،
ومراجعة النقاط األساسية .اطلب النصح
املهين .يف حالة الشك ،ال توقع!
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معلومات  /استشارات
أين ميكنك إجياد معلومات
أو خدمات أخرى ؟

خدمة ارشاد القادمني اجلدد

املشاركة يف احلياة

اإلجمتاعية والثقافية

قدم مثل هذه امجلعيات للقادمني اجلدد
ُت ِّ
املعلومات واإلرشاد والتوجيه .حيث
تعرف جيدًا احتياجات القادمني اجلدد
وبنا ًء هيلع توفر هلم املساعدة الصحيحة.

يف والونيا مكا يف بروكسل ،باإلضافة إىل
قدم لك
اخلدمات الفردية اليت من املمكن أن ُت ِّ
(اإلرشاد ،املساعدة اإلجمتاعية – الطبية –
النفسية ،)...،هناك مجعيات عديدة تعىن بتنظمي
نشاطات إجمتاعية وثقافية قد ترغب باإلنضامم
إلهيا حسب اهمتاماتك  :منمظات للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،مجعيات نسائية ،مراكز محاية
الطبيعة ،مجعيات لملواطنني ...تعمل هذه
املنمظات إما عىل صعيد حميل يف حيك،
يف بلديتك ،أو عىل صعيد أكرث مشولية ،عىل
املستوى اإلقليمي أو الفيدرايل .جند مضهنا،
مبا يف ذلك :

يف بروكسل
1000 Bruxelles
MAISON de la SOLIDARITÉ
"(مزيون دو ال سوليداريته)
Place Sainte-Catherine 44A
هاتف 02/279.63.80 :
فاكس 02/279.63.89 :

•
•
•مجعيات مهاجرين ،أو تلك اليت تعىن
مجعيات ثقافية والتعلمي املسمتر،

( 1030 Schaerbeekخساربيك)
( ATMOSPHÈRE AMOآمتوسفري آمو)

حراكت ،مراكز ،ومجعيات شبابية،

)(Association d’aide aux jeunes

مبشالك اهلجرة.

"(مجعية ملساعدة الشباب)
Place de la Reine, 35
هاتف /فاكس 02/218.87.88 :
احملمول 0484/953.288 :
www.atmosphere-amo.be

ال ترتدد باالستعالم حول ماهية ونشاطات
هذه امجلعيات ،عرب ماكتب إستقبال األجانب
أو املراكز اإلقلميية لإلندماج يف املجمتع ،أو
مبارشة عرب اإلنرتنت.

••

( 1050 Ixellesإيكسل)
( CIRÉسرييه)

www.guidesocial.be

(Coordination et initiatives

)( pour réfugiés et étrangersتنسيقية ومبادرة
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 استشارات/ معلومات
مركز للناطقني باللغة اهلولندية
" "بونBON

)مساعدة الالجئني واألجانب
Rue du Vivier, 80/82
02/629.77.10 : هاتف
www.cire.be

(Bureau d’accueil bruxellois des personnes

(مركز استقبال ذو األصولd’origine étrangère)
)األجنبية يف بروكسل

••
••
••

Rue de l’Avenir 35
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Rue Ph. de Champagne 23
1000 Bruxelles
Place Colignon 4
1030 Schaerbeek

) (أندرليخت1070 Anderlecht
) (كونفريجانسCONVERGENCE
Boulevard de la Révision 36-38
02/523.82.46 : هاتف
0473/81.61.55 : احملمول
www.convergence.be

02/501.66.80 : هاتف
www.bon.be

1080 Molenbeek-Saint-Jean
)(مولنبيك سان جان

SAMPA (Service d’Aide aux Molenbeekois
 (سامبا) (دائرة مساعدةPrimo-Arrivants)
)القادمني اجلدد يف مولنبيك
Rue Comte de Flandre 15
02/422.06.11 : هاتف
02/422.06.27 : فاكس
www.molenbeek.be

يف والونيا – املراكز اإلقلمية
لإلندماج يف املجمتع
) (برابنت والونياBrabant Wallon
CRIBW (Centre Régional d’Intégration du
 (مركز اإلندماج يف املجمتعBrabant Wallon)
)التابع لربابنت والونيا
Rue de Mons 17/1
1480 Tubize
02/366.05.51 : هاتف
www.cribw.be

) (فورست1190 Forest
" "كونفيفيالCONVIVIAL
(Mouvement d’insertion des réfugiés)

)"(حركة إدراج الالجئني
Rue du Charroi 33-35
02/503.43.46 : هاتف
02/503.19.74 : فاكس
www.convivial.be

) (شارلورواCharleroi
CRIC
(Centre Régional d’intégration de Charleroi)

(املركز اإلقليمي لإلندماج يف املجمتع يف
)شارلوروا
Rue Hanoteau 23
6060 Gilly
071/20.98.60 : هاتف
www.cricharleroi.be

) (سان جوس1210 Saint-Josse
" "الفوا دي فامLa VOIX des FEMMES
Rue de l’Alliance 20
02/218.77.87 : هاتف
02/219.60.85 : فاكس
www.lavoixdesfemmes.org
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( La Louvièreال لوفيري)
CeRAIC (Centre Régional d’Action interculturelle

( Verviersفريفييه)
CRVI
(Centre Régional de Verviers pour l’intégration
)des personnes étrangères et d’origine étrangère

)de la Région du Centre

"(املركز اإلقليمي للعمل بني الثقافات
يف املنطقة الوسىط)
Rue Dieudonné François 43
)7100 Trivières (La Louvière
هاتف 064/23.86.56 :
www.ceraic.be

"(املركز اإلقليمي إلندماج األجانب
أو من أصول أجنبية يف فريفييه)
Rue de Rome 17 – 4800 Verviers
هاتف 087/35.35.20 :
www.crvi.be

( Liègeلييج)
CRIPEL

مصادر اإلنرتنت

(Centre Régional pour l’intégration
des Personnes Etrangères ou
)d’Origine étrangère de Liège

حول معلومات للقادمني اجلدد
يوجد موقع إلكرتوين يرسد اكفة الترشيعات
واإلجراءات املتعلقة باألجانب (إقامة ،معل،
سكن ،اخل)...

"(املركز اإلقليمي الندماج األجانب
أو من أصول أجنبية يف لييج)
Place Xavier Neujean 19B
4000 Liège
هاتف 04/220.01.20 :
www.cripel.be

••

www.newintown.be

حول معلومات عامة مفيدة
موقع إلكرتوين آخر يزودك مبعلومات اكملة
لتوجهيك يف موضوع السكن ،الصحة ،العمل
واحتياجات أخرى رضورية :

( Monsمونز)
CIMB (Centre Interculturel

••

)de Mons et du Borinage

www.belgopocket.be

"(مركز حوار الثقافات يف مونز وبوريناج)
Rue Grande, 56
7330 Saint-Ghislain
هاتف 065/61.18.50 :
www.cimb.be

رابط »  « citoyensيف املوقع اإللكرتوين اخلاص
بالفيدرالية والونيا – بروكسل ،توفر لك معلومات
عىل عالقة حبياتك اليومية واملواضيع املختلفة
اليت مت تناوهلا يف هذا الكتيب :

••

www.cfwb.be

( Namurنامور)
CAI (Centre d’action interculturelle

حول بلجياك وإقلميك

)de la province de Namur

موقع بلجياك الفيدرالية :

••
موقع إقلمي بروكسل – العامصة :
••www.bruxelles.irisnet.be

(مركز حوار الثقافات يف مقاطعة نامور)
Rue Docteur Haibe 2
)5002 Saint-Servais (Namur
هاتف 081/73.71.76 :
www.cainamur.be

www.belgium.be
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موقع إقلمي والونيا :

ال تتقن اللغة بشلك جيد يحمس لمك بالبحث يف
املواقع اإللكرتونية مبفردك ؟ اطلب من خمتص
أو جار أو صديق أو أي خشص جييد اللغة أن
يرشدك عند حبثك يف هذه املواقع.

www.wallonie.be

حول مدينتك وبلديتك

مصادر حمددة

لدى غالبية املدن والبلديات مواقع
إلكرتونية .مثلًا :

••
••
••
••

مساعدة قانونية

www.bruxelles.be
www.charleroi.be
www.liege.be
www.molenbeek.be

ميكنك التوجه إىل حمايم لطلب نصيحة قانونية
(طلب إقامة ،طالق ،نزاع متعلق بالسكن ،نزاع
مع رشكة خاصة ،اخل .)...جتد عناوين وأرقام
هواتف احملامني من خالل املوقع اإللكرتوين :

استعمل عهنا يف دار بلديتك
أو يف مدينتك ،أو لدى :

••

www.avocat.be

•
بروكسل – العامصة www.avcb.be :
•احتاد املدن والبلديات www.uvcw.be :
مجعية املدينة والبلديات يف إقلمي

ميكنك أيضًا التوجه إىل مكتب املساعدة
القانونية ) (BAJلطلب أول استشارة
قانونية جمانًا .إذا كنت ممن تنطبق هيلع
رشوط املدخول ،قد يمت تعيني حمام لك ليتوىل
اإلجراءات أو االستشارات املعقدة .ميكنك
احلصول عىل وسيلة التواصل مع الـ BAJ
القريب من سكنك عرب املوقع اإللكرتوين

شبكة اإلنرتنت

••

إذا مل يكن لديك شبكة انرتنت ؟ ميكنك التوجه
يف والونيا إىل أحد مقايه اإلنرتنت
)Espace Public Numérique (EPN
(إسباس بوبليك نومرييك) :

www.avocat.be

هتدف مجعية حقوق األجانب )(ADDE
إىل الرتوجي حلقوق األجانب لصاحل العدالة
اإلجمتاعية .توفر استشارات قانونية جمانية عرب
الربيد اإللكرتوين ،اهلاتف ،أو وفق موعد .وميكن
أيضًا أن توجهك مجلعية يف جوارك :
02/227.42.41 servicejuridique@adde.be

••

www.epn-ressources.be

إن استخدام شبكة اإلنرتنت جماين
يف العديد من املكتبات البلدية.

••

••

www.bibliotheques.be

www.adde.be

جزء كبري من املواقع اإللكرتونية املدرجة يف هذا
الكتيب حمررة باللغتني (الفرنسية واهلولندية).
بعضها متوفر أيضًا باللغة اإلنلكزيية أو األملانية.
توجهيات اللغة ملوقع إلكرتوين ما يه :
( ،fr/nl/de/enاخل )...تظهر غالبًا عىل ميني
الشاشة يف األعىل.

يقدم مركز تاكفؤ الفرص أيضًا املساعدة
القانونية املتخصصة حبقوق األجانب .ملعرفة
حول مراكز االتصال القريبة من مزنلك  :اتصل
عىل اخلط األخرض املجاين 0800/12800

••

www.diversite.be
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املوجودة بالقرب من سكنك.
ملزيد من املعلومات ،توجه إىل بلديتك.
إذا اكنت لديك صعوبات يف التحدث أو فهم لغة
اإلقلمي ،هناك خدمة متخصصة بالرتمجة الكتابية
والشفهية (الفورية) .عليك تقدمي طلب للحصول
عىل هذه اخلدمة عرب بنية إجمتاعية (مجعية،
بلدية ،مشىف ،مستوصف ،اخل .)...تلكم حول
هذه النقطة مع حماورك .تدىع هذه اخلدمة
الـ ( SeTISخدمة الرتمجة الكتابية والشفهية
(الفورية) يف الوسط اإلجمتايع).

تقدم بعض مراكز تنظمي األرسة استشارات
قانونية (حقوق أرسية) .وقد يقومون باستدعاء
وسيط  ،إذا كنت ترغب حبل الزناع عن
طريق احلوار مع طرف خاريج لتفادي الدخول
بزناع قانوين.
 www.mediation-justice.beأو

••
••

www.avocat.be

لدى أغلب اخلدمات اخلاصة (مصارف ،التأمني،
معال اهلواتف اإلجمتاعيني )...وسطاء

••

www.ombudsman.be

إقامة غري رشعية

املساعدة اإلجمتاعية

إذا كنت من عدميي األوراق ،هناك خدمات
متخصصة لتقدمي اإلستشارة لك (فميا يتعلق
بالصحة ،السكن ،العمل ،اخل)...

تقوم املراكز العامة للعمل اإلجمتايع )(CPAS
مبساعدتك وبإرشادك يف حال صادفتك مشالك
مادية ،إجمتاعية ،نفسية أو طبية .وختتلف
طرق املساعدة املقدمة من قبل الـ  : CPASتوفري
املعلومات ،اإلرشاد خالل اإلجراءات أو حتديد
مساعدة مادية ،معونات غذائية ،وقد تساعد
أيضًا يف إجياد معل .من املفروض أن تتوفر عدة
رشوط قبل احلصول عىل مساعدات الـ .CPAS
هناك  CPASيف لك بلدية.

••
••

www.cire.be
www.orcasite.be

العنف الزويج
إذا كنت أنت خشصيًا أو أحدًا من حميطك
حضية عنف زويج ،ميكنك االتصال عىل
خط متخصص باإلسمتاع إىل مشالك العنف
الزويج (الرمق املجاين  .)0800/300 30سيقوم
خشص باإلسمتاع إليك وتقدمي النصح والتوجيه.

المتيزي
يقدم مركز تاكفؤ الفرص وماكحفة
العنرصية ومركز املساواة بني النساء
والرجال دمعًا لضحايا المتيزي .لتقدمي شكوى
أو للعثور عىل نقطة اتصال بالقرب من سكنك/
اتصل عىل الرمق املجاين .0800/12800

يف حاالت الطوارئ ،أو لتقدمي شكوى ،ميكنك
التوجه إىل الرشطة.

••

www.stop-discrimination.be

ترمجة كتابية وشفهية (فورية)
إذا كنت ال جتيد الكتابة ،توجه إىل إحدى مراكز
اخلدمات اإلجمتاعية ،القضائية ،أو النقابية،
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يف أغلب األحيان قمية اإلجيار ال تتضمن
التاكليف اإلضافية.

( COCOFكوكوف)  :مفوضية اجلالية الناطقة
بالفرنسية يه الكيان الفيدرايل املسؤول فميا
خيص األمور الثقافية ،اإلجمتاعية ،الصحية أو
التعلميية ،لملؤسسات الناطقة باللغة الفرنسية
يف بروكسل.

متيزي  :نتلكم عن المتيزي عندما نعامل خشصًا
ما يف وضع معني بطريقة أدىن من خشص آخر،
سواء اكن عىل أساس جنيس ،عريق ،معري،
البلد األصيل ،ديين ،أو حسب امليول اجلنسية.

إجيار  :املبلغ الذي يتوجب عىل املستأجر دفعه
هشريًا ألنه يشغل عقارًا ما.

جرد العقار  :توصيف تفصييل دقيق حلالة
العقار .لدى ملء الحئة جرد العقار عليك توصيف
حالة العقار قبل سكنه .هذه الوثيقة جيب أن تكون
مؤرخة وموقعة من قبلك ومن قبل املالك.

سل (ارسال عن طريق « بريد
بريد ُم جَ َّ
مجسل »)  :نظام مراسالت بريدية عربه تستمل
وثيقة ُتثبت أنك أرسلت رسالة بريدية وأن
رسل إليه قد استملها .إن لكفة ارسال رسالة
املُ َ
مجسلة أغىل من الرسالة العادية .ولكن لدليل
إرسال بريد مجسل قمية قانونية.

مجعية  :مجموعة من األخشاص الذين
يتشاركون ال سميا مبعارفهم ونشاطاهتم من
أجل العمل حول أهداف مشرتكة .اهلدف من
امجلعيات هو تقدمي اخلدمات ،العمل أو القيام
مبرشوع ما وليس للجمعيات أهداف صناعية
أو جتارية ...امجلعيات يه أماكن حيث ميكن
لملواطنني اإللتقاء ،تبادل األفاكر والتعلمُّ عىل
محتل املسؤوليات.

تعددية  :يه التنوع يف املجمتع الواحد.
يظهر هذا التنوع عرب اآلراء ،اإلجتاهات أو
األفاكر املختلفة ،يف املجمتع وأيضًا يف
املؤسسات العامة .ميكن التعبري عن التعددية
مبظاهر خمتلفة ،من بني املظاهر األساسية
ميكننا تسليط الضوء عىل التعددية السياسية،
النقابية ،الفلسفية ،املجمتعية والثقافية.

حساب مرصيف مجمد  :هو حساب مرصيف
خاص يفتح بامس املستأجر واملالك معًا وتودع
جيمد » هذا احلساب
فيه الضامنة العقاريةَّ « .
املرصيف خالل فرتة االستئجار .وجيب
احلصول عىل توقيع لك من املالك واملستأجر
إلسرتداد املال املودع فيه.

تاكليف إضافية  :اسهتالك املاء ،الغاز
والكهرباء .وقد تتضمن أحيانًا تاكليف
مشرتكة كإضاءة درج املبىن ،املصعد ،اخل...
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دستور  :هو القانون األكرث أمهية ووفقه يمت
تنظمي معل املجمتع ومؤسساته.

طبيب نساء  :طبيب اختصايص يعاجل
األمراض املتعلقة باألمراض اجلنسية والوالدة.

دمع املدخول واملساعدة اإلجمتاعية :
دمع املدخول هو مساعدة مادية .أما
املساعدة اإلجمتاعية فقد تأخذ أشاكلًا
متنوعة  :مساعدة طبية ،معونات غذائية،
مساعدة سكنية ،مساعدة مالية ملرة واحدة...
ختضع هذه املساعدات لرشوط معينة
ويمت منحها عرب مراكز العمل اإلجمتايع
العامة ) .(CPASانظر فصل « معلومات -
استشارات » « ،املساعدة اإلجمتاعية ».

عقد  :اتفاق مو ّقع بني عدة أخشاصُ .يلزم
العقد الطرفان إلعطاء أو لفعل أو لعدم فعل
يشء ما .يعرض العقد حقوق وواجبات
الطرفني .عىل سبيل املثال  :عقد العمل ،عقد
الزواج ،عقد بيع ،عقد استعارة ،عقد سكين،
عقد تأمني.
مدين ،مدنيًا  :إزاء اإلدارة البلدية
مركز  : PMSمركز نفيس – طيب – اجمتايع.
ترتبط لك مدرسة مبركز  .PMSيعمل يف
فريق الـ  ،PMSحمللني نفسيني ،مساعدين
إجمتاعيني ،أطباء ،وممرضني .يسمتعون
إىل الطالب وأهالهيم وجيدون معهم احللول
ملشالكهم .ميكهنم أيضًا مساعدة طفلك يف
دراسته ،أو إذا ما واجهته صعوبات يف
اإلندماج يف املجمتع.

دفرت أمعال التمليذ  :دفرت أو مذكرة مدرسية
يحمس للتالميذ بكتابة ساعات الفصول املدرسية،
الواجبات (متارين ودروس) الواجب إجنازها يف
املزنل .ويحمس لألهايل ولملعملني أن يتواصلوا
عرب الكتابة فيه .ننصحك بقراءة دفرت أمعال
طفلك يوميًا وتوقيعه.
رمس الطبابة  :هو نظام تقوم به رشكة الضامن
اليحص بدفع مبلغ ثابت هشري إىل املستوصف
حيث تجسلت .بفضل نظام رمس الطبابة ،لن
يكون عليك أن تدفع عند زيارة الطبيب.

مساعدة طبية طارئة  :نظام سداد مايل ودمع
يف املجال الطيب ،خاص باألخشاص الذين
ليس لدهيم إقامات قانونية .عليك التوجه إىل الـ
 CPASلطلب هذه اخلدمة .يف حالة الطوارئ،
استرش طبيب أو اذهب إىل املشىف .ال تنىس

شطب  :إقصاء من الحئة ،استبعاد.
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اإلبالغ مبارشة بأنه ليس لديك مضان حصي.

معدل التمخض  :زيادة األسعار.

مسؤولية مدنية  :حقيقة أن تكون مسؤولًا
عن أمعالك وأمعال من يعمتدون عليك .مثلًا :
إذا كرس طفلك زجاج اجلريان وهو يلعب،
يتوجب عليك أنت أو رشكة تأمينك التعويض عن
اخلسائر.

وديعة عقارية  :مبلغ من املال ُيدفع إىل
املالك لتغطية تاكليف األرضار اليت قد تتسبب
هبا .يف حال مل تتسبب بأي رضر يف العقار
ومقت بدفع اكمل املستحقات املرتتبة عليك ملالك
املزنل ،تسرتجع الوديعة العقارية مع الفوائد
عند مغادرتك العقار.

معادلة الهشادة  :وثيقة يمت من خالهلا
اإلعرتاف يف بلجياك بالدبلوم الذي كنت قد
حصلت هيلع يف بلدك األصيل.

وساطة  :مناقشة بني خشصني مع طرف ثالث
حيادي حملاولة احلصول عىل حل ملشلكة أو
لتسوية نزاع ما.
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——— حترير وإخراج

———

الكتيب من تنسيق وإنتاج  :جوناثان ويملز ،واكلة « - »Alterتصوير وتصممي  :فرانسواز والرتي ،ﻫﺒﻪ ﻓﺎﺧﻮﺭﻱ –
الصور التوضيحية « :اكليغرام» ،منسوخة مبوافقة « »Lire et Ecrireمشكورين ،حترير كتايب :ليديا مانيوين –
التدقيق اللغوي  :مينة حيمل – »SeTIS« ،ترمجة .»Bruxelles Accueil asbl« :

مت إصدار هذا الكتيب بنا ًء عىل طلب من فيدرالية والونيا – بروكسل ،إقلمي والونيا ومفوضية اجلالية الناطقة بالفرنسية
إلقلمي بروكسل – العامصة ( ،)COCOFبدمع من الصندوق األورويب إلندماج القادمني من العامل الثالث يف بلدان اإلحتاد
األورويب (.)FEI

— الشكر اجلزيل إىل —

اللجنة التوجهيية :

السيدة جولييت باخ (واكلة .)FSE
السيدة أود غالوري (واكلة )Alter
السيد توماس لوميغر (واكلة )Alter

السيد
السيد
السيد
السيد

باتريك ليربمان
لوران مون
فيليب سرتكس (مكتب سعادة الوزير السيد بيكيه)
جوناثان ويملز (واكلة )Alter

( مكتب سعادة الوزير السيدة النان)

(مكتب سعادة الوزيرة السيدة تيليو)

اللجنة اإلستشارية :

السيدة آين آمورو
السيد عيل بنعبيد
السيدة فرانسواز بريفارت ()CBAI
السيدة ماري بيري دورت (مفوضية اجلالية الناطقة بالفرنسية)COCOF ،
السيدة شانتال غوسو (إدارة الدمع والتشاور بني اكفة املناطق يف إقلمي
(مركز النشاط الثقايف يف بروكسل)CBAI ،

(املركز اإلستشاري للوقاية والسالمة)

والونيا)DISCRI ،

السيد جان ميشيل هوسكيزن

(املركز اإلقليمي الندماج األجانب أو ذوو

األصول األجنبية يف املجمتع يف لييج)CRIPEL ،
السيدة كريستني كوالكوفسيك ()CBAI

السيدة فرانس لوبون
فدرالية والونيا – بروكسل)

(الدائرة العامة للشباب والتعلمي–

السيدة فريديريك ماويه
واألجانب)CIRÉ ،

السيد
السيد
السيد
السيد

(التنسيق واملبادرة لشؤون الالجئني

كويننت بونسوليه
فرانسيس سربينغييت ( CPASلييج)
ميشيل فاندراكم (مركز تاكفؤ الفرص)
ميشيل فيالن (إدراة اندماج األجانب يف املجمتع وتاكفؤ الفرص،
(فدرالية والونيا – بروكسل)

اخلدمات العامة يف والونيا)

السيدة ناتايل دو ويرجيفوس

()CIRÉ

والشكر اجلزيل لاكفة األخشاص واملنمظات الذين سامهوا
أو تعاونوا يف حتقيق هذا املرشوع ،إما من خالل التدقيق
أو إلقاء نظرة عىل العمل ،مبا يف ذلك :

السيد تسييف آدوماياكور

(مركز اإلستقبال يف بروكسل،

« )bureau d’accueil bruxellois »، BON
السيدة مرييام أمار ()Kruispunt Migratie-Integratie vzw

السيد ألكسندر آنساي ()CBAI
السيدة ماري إيلفريا آيالدي ()CIRÉ
السيدة حفيظة بشري ()Vie féminine
السيد أوليفر بالزات ()Collectif Alpha asbl

السيدة ناديا بمنسعود
السيدة فرانسواز برفارت
السيد يان بلونديل (مؤسسة امللك بالدوين)
السيدة برجييت بوتون (املجلس اإلقليمي الوالوين خلدمات الصحة العقلية)
السيد إيريك بويسزن ( FGTBبروكسل)
السيدة غاييل شابوا (احتاد املراكز الطبية)FMM ،
السيدة إيلودي شيبيه (الصليب األمحر)
السيدة فرانسواز لكود ()Femmes prévoyantes socialistes، FPS
السيد دانييل دو بيري
السيدة إلس دو لكريك ()Lire et Écrire
السيد إيريك دو يونغ ()BON
السيدة سيسيل دو فاندلر ()Vie féminine
السيدة آن شانتال دونيس ( ،Lire et Écrireبروكسل)
السيدة ناتايل دوولف ()Lire et Écrire
السيدة ناديا دزيرغوا ()Lire et Écrire
السيد خوسيه غارسيا (نقابة املستأجرين)
السيدة اكرولني هيللر ()Lire et Écrire
السيدة بيغونيا اكينس (مستشىف سان بيري)
السيدة بينا التواك ()asbl CeRAIC
السيدة آنيت لوغاي ()FOREM
السيدة جويل لوجون (مركز تاكفؤ الفرص)
السيدة دومينيك بالمسان ()FPS
السيد دافيد بريل ()Solidarités nouvelles
د .ميشيل روالن ()Santés plurielles
السيد إيريك سميال (مركز تنسيق النشاطات االجمتاعية يف خساربيك،
(وزارة الفدرالية والونيا – بروكسل)

()CBAI

)CAAS Schaerbeek
السيدة اكترين سرتيك ()Lire et Écrire
السيد رشيد طاليب ()CeRAIC asbl

السيدة ماريان تيلو
السيد جوناثان
السيد انطوان أوتريراس

(مكتب سعادة وزيرة التعلمي ،السيدة سميوين)

أونغر()CBAI

متت استشارة األخشاص املذكورين أعاله يف إطار حترير هذا الكتيب .ومه غري مسؤولني معا ورد فيه.

Commission
communautaire française

العيش يف

بلجياك
احلقوق األساسية
بلجياك

شؤون إدارية
العمل
السكن
الصحة
التعلمي
العائلة
املجمتع
املال
معلومات  -إرشادات
ميكن احلصول عىل هذا الكتيب بنا ًء عىل الطلب ،يف املديريات التالية 	 :
¡ وزارة فيدرالية والونيا – بروكسل
الدائرة العامة للشباب والتعلمي املسمتر
Boulevard Léopold II, 44 (bureau 2A025) – 1080 Bruxelles – participationculturelle@cfwb.be
¡ دائرة اخلدمات العامة يف والونيا ،قسم النشاطات اإلجمتاعية والصحية
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 – 5100 Jambes
¡ إدارة مفوضية اجلالية الناطقة بالفرنسية ،دائرة التعاضد اإلجمتايع
Rue des Palais 42 – 1030 Bruxelles
مكا أن هذا الكتيب متاح عىل شلك ملف  PDFعرب مواقع اإلنرتنيت :
¡ موقع فدرالية والونيا – بروكسل www.educperm.cfwb.be :
¡ موقع دائرة اخلدمات العامة يف والونياhttp://socialsante.wallonie.be :
¡ موقع مفوضية اجلالية الناطقة بالفرنسية www.cocof.irisnet.be :
¡ موقع مركز النشاطات الثقافية يف بروكسل www.cbai.be :

فيدر ا لية

والونيا  -بروكسل

مفوضية اجلالية
الناطقة بالفرنسية

Commission
communautaire française

والونيا

ُأصدِر بدمع من الصندوق
األورويب إلندماج القادمني
من العامل الثالث يف بلدان
اإلحتاد األورويب (.)FEI

