
ترشين الثاين/نوفمرب 
NOVEMBRE 2020خاص بالحجر الصحي

دليل من أجل املهاجرين
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يرجى االنتباه! 

 االربعاء 11 نوفمرب:

 عطلة رسمية

Paris



أرقام هواتف لحاالت الطوارئ (مجانية)
15

17

18

115

119

3919

SAMU
هو رقم اإلسعاف، والذي يجب االتصال به يف حالة إحساسك بقوة أعراض مرض الكورونا وصعوبة يف 

التنفس.

 POMPIERS  رجال االطفاء و اإلسعاف 
لإلبالغ عن وضع خطر حادث، حريق، شخص مريض...

POLICEرشطة اإلنقاذ - الدرك
اتصل بالرشطة يف حال وقوع اعتداء طلباً للمساعدة

SAMU SOCIALسامو سوسيال
للحصول عىل مأوى بشكٍل عاجل (ليلة واحدة  أو لبضعة أيام)،  ميكنك االتصال عىل الرقم 115

عىل مدار اليوم (24/24 ساعة) ولكن قد تستمّر مّدة االنتظار عىل الهاتف ساعتني أو أكرث. كلام زادت 
اتصاالتك، زادت فرصك يف الحصول عىل مأوى. ميكنك طلب التحدث إىل شخص يتكلم لغتك.

VIOLENCE FEMME INFO  لخدمة معلومات العنف ضد النساء
للنساء ضحايا العنف (الزوجي، الجنيس، النفيس، الزواج اإلجباري، التشوه الجنيس، والتحرش).

ENFANCE EN DANGERالعنف ضد الطفولة
لألطفال املوجودين يف خطر أو املعرضني للخطر.

كيف تستخدم هذا الدليل؟
تشري املقاطع الوردية اللون إىل 

عناوين ومعلومات خاصة 
بالقارصين املعزولني 

(تحت 18 سنة)

العنوان
الرّموز :

الربيد االلكرتوين
ساعات العمل

رقم الهاتف
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الزوايا امللونة يف أعىل الصفحات تسّهل عليكم تصّفح هذا الدليل

صفحة 6 
صفحة 7 
صفحة 8

صفحة 10
صفحة 12
صفحة 13
صفحة 14

صفحة 15 
صفحة 16

   عند وصولك إىل باريس
املستندات واألوراق الشخصية

القارصين ( تحت 18 سنًة)
 منصات جمعيات املساعدة

    القانونية
الطّعام 

اإلستحامم
إعادة العثور عىل أحد أفراد األرسة  مراكز استقبال نهاريّة

  الّصحة والعالج

 معلومات هاّمة 
 االنرتنت املجاين 

      هاتف (التلفون)

مياه الرشب

   يف حالة اإلعتقال    

املعلومات عىل انرتنت

التنقل

  فتح حساب يف البنك 

صفحة  23

صفحة  23

صفحة  23

صفحة  24

صفحة  26

صفحة  28

صفحة  28

 الحقوق االجتامعية

املنح / الحصول عىل سكن

االستفادة من الخدمات
 الصحیة

الحصول عىل عمل

تسجيل األطفال يف املدارس

الدراسة يف فرنسا

العنوان اإلداري

صفحة 30

صفحة 33

صفحة 34

صفحة 35

صفحة 35

صفحة 36

 اإلجراءات

صفحة 38
صفحة 39
صفحة 40
صفحة 44
صفحة 48
صفحة 52

صفحة 54
صفحة 56

بطاقة إقامة ؟ما هي طلب اللجوء و 
املوعد األول يف سبادا

طلب اللجوء يف فرنسا  
ملف األوفربا و املقابلة

إعادة النظريف طلب اللجوء   االستئناف والطعن 
ما العمل عند حصولك 

عىل صفة الجئ 
طلب بطاقات اإلقامة

 خريطة املرتو    صفحة 58

  العناوين املفيدة يف باريس 
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        انت قارص وعمرك تحت سن 18 عام

وصلت للتو لباريس وترغب باإلقامة يف فرنسا

إجراءات طلب اللجوء

إجراءات دبلن 

عند الحصول عىل بطاقة إقامة اللجوء، أو الحامية الثانوية

ال تحمل أوراق وترغب باإلقامة يف فرنسا

عند املرض 

ترغب بالحصول عىل عمل أو مواصلة الدراسة

   عند وصولك إىل باريس
صفحة 6 

عند الوصول إىل باريس 
تحت سن 18 عام

صفحة 8

االستشارات القانونية
صفحة 10 

االستشارات 
القانونية

صفحة 10 

االستشارات 
القانونية

صفحة 10 

االستشارات 
القانونية

صفحة 10 

االستشارات 
القانونية

صفحة 10 

الحصول عىل التأمني الصحي
صفحة 33

الحصول عىل العالج
صفحة 18 

الحصول عىل وظيفة
صفحة 34 

الحصول عىل وظيفة
صفحة 34 

الدراسة يف فرنسا
صفحة 35

يف حالة االعتقال أو التوقيف
صفحة 24 

يف حالة االعتقال أو التوقيف
صفحة 24 

املنح
الحصول عىل سكن

صفحة 30 

اإلجراءات
صفحة 38 

طلب اللجوء
صفحة 39 

إجراء استئناف
صفحة 48

إجراءات دبلن 
صفحة 43 

وضع الالجئ 
صفحة 54

الحصول عىل 
بطاقة االقامة

صفحة 56

بطاقة اإلقامة 
الطبية

صفحة 56

-18
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تشري املقاطع الوردية اللون إىل عناوين ومعلومات خاصة 
بالقارصين املعزولني (تحت 18 سنة)
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صفحة 6 

صفحة 7

صفحة  8

صفحة 10

صفحة 12

صفحة 13
 

صفحة 14

صفحة 15 

صفحة 16

 العناوين املفيدة يف باريس 
  عند وصولك إىل باريس

املستندات واألوراق الشخصية

القارصين ( تحت 18 سنًة)

 منصات جمعيات املساعدة القانونية

   الطّعام

   اإلستحامم

  مراكز استقبال نهاريّة

إعادة العثور عىل أحد أفراد األرسة

 الّصحة والعالج
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إىل باريس  عند وصولك

إلجراء طلب اللجو

انت أجنبي وترغب بالعيش يف فرنسا : للحصول عىل 
حق املعيشة عىل األرايض الفرنسية، دون التعرض 

لخطر الطرد منها، فيجب الحصول عىل بطاقة إقامة. 
العديد من الخيارات متوفرة اعتامًدا عىل الحالة 

الشخصية (اللجوء أو بطاقة اإلقامة).

سوف تجد يف الفئة امللونة باألزرق املعلومات الالزمة 
للبدء يف طلب اللجوء. وتوجد غريه خيارات أخرى.

هذه اإلجراءات طويلة معقدة.
● للحصول عىل املساعدة، قم برؤية املنصات القضائية 

(انظر صفحة 10-11).
● للحصول عىل املزيد من املعلومات، اقرأ الجزئية 

املوجودة يف الدليل يف صفحة 38-57).

الحجر الصحي
كوفيد 19

 
من الجمعة 30 أكتوبر إىل 1 ديسمرب:

 بدء الحجر الصحي يف جميع أنحاء البالد

التنقل ممنوع
للتنقل ، يجب الحصول عىل ترصيح خاص بالتنقل :

   الستخراج ترصيح التنقل االستثنايئ عرب اإلنرتنت:
www.bit.ly/2IdHZ19

 لتنزيل ترصيح التنقل االستثنايئ وإثبات التنقل املهني 
والدرايس :

www.bit.ly/359U9B9

للمزيد من املعلومات عن الحجر الصحي وحقوقكم يف 
مراكز الرشطة، انظر صفحة 20-21.

إلجراء فحص كوفيد 19، راجع الصفحة 16.

ملزيد من املعلومات عن املرض وطرق اإلصابة به، انظر 
صفحة 19 و 27.

 )OFII( يجب االتصال عىل رقم األويف
للحصول عىل موعد :  
 01 42 500 900  

 يعمل مكتب األويف من يوم االثنني وحتى يوم 
الجمعة، من الساعة 9 صباحاً إىل 3.30 عرصاً

االتصال عىل األويف ليس مّجاين! يُكلف االتصال

 يرجى مالحظة أن هذا الرقم ليس مجانًيا. بسعر 
املكاملة املحلية.  هناك الكثري من األشخاص يتصلون 
يف نفس الوقت: قي يستغرق االنتظار وقت طويل، 

وتنتهي املكاملة تلقائًيا بعد 45 دقيقة.  عليك املحاولة 
عدة مرات.

إلتقط صورة للشاشة من هاتفك املحمول عند إجراء 
كل إتصال باألويف (OFII)، أو احتفظ بسجل املكاملات 

يف حالة عدم استخدامك لهاتف ذيك.

حقوق اإلقامة يف فرنسا
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املستندات واألوراق 
الشخصية 

احتفظ بنسخة لكل أوراقك الشخصية 
 ومستنداتك

من املهم االحتفاظ بنسخ وصور لكل األوراق 
الثبوتية والخطابات التي تحمل اسامءكم والتي تعطى 

لكم يف فرتة إقامتكم يف فرنسا.
يستحسن االحتفاظ بنسخ مختلفة من هذه األوراق 

بأماكن مختلفة (عند األصدقاء، أو عند الجمعيات، أو يف 
اإلنرتنت : الربيد االلكرتوين مثالً)

ابدأ فيها مبجرد وصولك ورتبها حسب التواريخ والنوع 
(الصحية، العمل، الدراسة … إلخ).

 • ستكون هذه األوراق بغاية األهمية مللف اللجوء
• ستفيد يف حالة التوقيف من قبل الرشطة والسلطات، 

وستثبت التواجد داخل األرايض الفرنسية
• ستساعد الجمعيات املُساِعدة عىل فهم وضعك القانوين.
كل هذه األوراق الثبوتية مهمة جداً للحصول عىل بطاقة 

اإلقامة!

 أمثلة للمستندات واألوراق الثبوتية :
- أوراق الرضائب.

- الوصفات (الروشتات) الطبية.
- فواتري الكهرباء والهاتف.
- بطاقة وتذاكر املواصالت.

- شهادة السكن.
- قسائم دفع املشرتيات

- شهادات التسجيل لدروس اللغة الفرنسية، أو الدبلوم.
- الربيد املختلف. 

 
    

 تطبيق CAMSCANNER اإللكرتوين يساعد 
يف االحتفاظ بنسخ الكرتونية لجميع األوراق املهمة يف 

اإلنرتنت.

  للرجال
إذا كنت مل تقدم طلب لجوء حتى اآلن، فيمكنك طلب 

موعد من املحافظة الربفيكتور مبارشة يف CAES (من دون 
الحاجة لالتصال مبكتب األويف). إذا حصلت من قبل عىل 
سكن بفضل األويف، أو أصبح ليس لك الحق يف الحصول 

عىل سكن، فمن املمكن أن يتم رفض إعطاك سكن جديد.
إذا كنت طالب لجوء أو ترغب بتقديم طلب لجوء، 

فيمكن أن تتوجه ألحد مراكز االستقبال النهارية للحصول 
عىل سكن. يرجى االنتباه! قد يطول وقت االنتظار. اذهب 

مبكراً للتسجيل.
PARIS CENTRE 1 (للرجال)

 1 boulevard du Palais  75004 Paris
 4  Cité

من االثنني إىل الجمعة  من 9 صباحاً حتى 4 ظهراً  
)CAES( احرض مبكراً للتسجيل يف الرتحيل للسكن

PARIS SUD AUSTERLITZ (للرجال)
     ميكنكم االتصال باألويف (OFII) يف هذا املركز

 24 Quai d'Austerlitz 75013 Paris
 6  Quai de la gare 

 5  10  Gare d'Austerlitz
من االثنني إىل الجمعة  من 9 صباحاً حتى 4 ظهراً  
)CAES( احرض مبكراً للتسجيل يف الرتحيل للسكن

 العائالت واألزواج 
والنساء غري املتزوجات

يختلف الوصول إىل السكن حسب تكوين األرسة ووقت 
إجراء اللجوء.

قبل تقديم طلب اللجوء ، من الصعب الحصول عىل 
سكن. اتصل برسعة برقم هاتف OFII (انظر املربع 
األزرق عىل اليسار) لتكون قادًرا عىل طلب اإلقامة 

طوال فرتة اإلجراء.
 BASTILLE/HENRI 4 مركز االستقبال النهاري

تتمثل مهمته يف مساعدة األرس واألزواج والنساء غري 
املتزوجات الذين وصلوا للتو إىل باريس.

PARIS DAY CENTRE - BASTILLE/HENRI 4
مركز استقبال النهار - باستيل

  3 rue des Lesdiguières 75004 Paris
 1  5  8  Bastille

كل األيام  من 8.30 صباحا.ً
يجب الحضور باكرا
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 DEMIE  يف باريس 
 5 Rue du Moulin Joly 75011 Paris
 01 58 30 14 50  2  Couronnes 

من االثنني إىل الجمعة من 8.30 صباحاً إىل 5 مساًء
يجب الحضور باكرا

PEMIE يف منطقة سني سان دوين
 1-15 rue Benoît Frachon 93000 Bobigny

  01 82 46 81 42   Libération
من االثنني إىل الجمعة من 9 صباحاً إىل 12.30 ظهراً 

ومن 1.30 ظهراً حتى الساعة 5 مساًء
مغلق يوم الخميس بعد الظهر
PEOMIE يف الفال دو مارن

 6 rue Albert Einstein 94000 Créteil 
   01 42 07 09 02   8   Créteil-l’Echat

من االثنني إىل الجمعة من 9.30 صباحاً حتى 5.30 مساًء
يجب الحضور باكرا

إذا كنت تحت سن 18 وبدون عائلتك :

1. الحصول عىل الدعم من 
مؤسسة املساعدة االجتامعية 

(ASE) لألطفال
إن الدولة الفرنسية ملزمة قانونياً بحامية ورعاية 

القارصين املوجودين عىل أراضيها بال ويل أمر قانوين. 
إّن مؤسسة املساعدة االجتامعية لألطفال )ASE( هي 

املسؤولة عن إيواء وحامية القارصين املعزولني يف 
فرنسا. ولكن، أّوال يجب أن تحصل عىل اعرتاف الدولة 

بك كقارص، ميكن أن يستغرق هذا اإلجراء بعض 
الوقت.

2. زيارة أحد مراكز التقيّيم 
املذكورة تحت  

(ال حاجه لتحديد موعد). ميكن طلب املساعدة يف 
هذه املرحلة من : جمعيّة 

 (MSF, MIDI DU MIE, PARIS D’EXIL)

3. املقابلة لتقييم العمر 
حتى يتّم االعرتاف بك كقارص، يجب ان تذهب إىل 
مركز التقييم. ميكنك أيضاً الذهاب إىل الرشطة التي 

سرتافقك يف هذا املركز، حيث سيكون لديك مقابلة مع 
موظّف متخصص يف تقييم العمر.  خالل هذه املقابلة 

األوىل، ستطرح عليك أسئلة حول دراستك وعائلتك 
وبلدك ورحلتك إىل فرنسا. 

قد يُعرض عليك مكان لإلقامة يف انتظار موعٍد ثان 
حيث ستكون املقابلة أطول من األوىل. بعدها ستتلقى 

رداً من مركز التقييم. إْن رُفَض االعرتاف بك كقارص، 
يجب أن تُسلَّم  ورقة تبني أسباب الرفض. يجب عليك 

االحتفاظ بهذه الورقة لبقيّة الخطوات

القارصين ( تحت 18 سنًة)
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4. يف حال الرفض
ميكن الطعن يف القرار الذي اتّخذه املركز. وذلك بطلب 

إحالة ملّفك إىل قايض األطفال، الذي سيطلب تقييم 
عمرك للمرة الثانية.

ميكن طلب املساعدة يف هذه املرحلة من : جمعيّة 
 Antenne des mineurs أو محامٍم من ADJIE
وخالل فرتة الطعن، لن تقدم لك الدولة أية رعاية، 

وسيكون من الصعب الحصول عىل مسكن. من 
املمكن تقديم طلب للجوء أثناء فرتة االستئناف إىل 

القايض.

خالل فرتة انتظار القرار، توّجه إىل أماكن توزيع 
الطعام والجمعيات التي تساعد القارصين املعزولني 
.MSF ، MIDIS DU MIE منظمة أطباء بال حدود)

تقّدم جمعية أطباء بال حدود MSF رعاية نهارية 
مخصصة للقارصين. وهي توفر التوجيه واملتابعة 
النفسية ولديها فرص تسكني للقارصين. (ص 16) 

5. طلب اللجوء للقارصين
ال مينع طلب االعرتاف بك كقارص الذي تتواله مؤسسة 
)ASE( أن تطلب اللّجوء. إن طلب اللجوء هو نفسه، 

للقارصين والبالغني. باستثناء أنه يجب أن يقوم بتمثيلك 
 «)AAH(  شخص بالغ يسّمى «أدمنيسرتاتور أدوك
يرافقك خالل طلبك للجوء. مهمته متثيلك قانونيّاً 

ومساعدتك يف إجراءتك.

ال ميلك بالرضورة «أدمنيسرتاتور أدوك )AAH(» معرفة 
جديدة بإجراءات اللجوء، ننصحكم بطلب املساعدة من 

الجمعيات املتخصصة. 
مالحظة : كقارص، ال يحق لك االستفادة من املعونة 

.)ADA( املالية لطالب اللجوء
مؤسسة )ASE( هي الوحيدة املخّولة بإيواء القارصين 

املعزولني.
ال ميكنك االستفادة من مراكز التسكني للبالغني.

ANTENNE DES MINEURS
مجانا : محاميون مختّصون بالقارصين الذين تم رفضهم و 

يريدون التوجه إىل القايض.
 29-45 Avenue de la Porte de Clichy 

75017 Paris 
  13Porte de Clichy

  01 42 36 34 87
الثالثاء و الجمعة من  9.30 صباحا اىل 12.30 ظهرا
من االثنني إىل الجمعة من من 2 ظهرا اىل  5 مساء
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●● PERMANENCE POUR LES 
EXILÉ·E·S LA CHAPELLE

مساعدة قانونية للحاالت الطارئة فقط.
إستئناف OQTF ،إستئناف CNDA ، إستئناف دبلن ، 

إستئناف CMA ، معلومات عن املواعيد يف املحافظات. 
باللغات الفرنسية واإلنجليزية - العربية ، الباشتو والداري.

 10 Rue Affre 75018 Paris 
 2  La Chapelle  B  Gare du Nord

   09 80 80 90 76 
اتصل لتحصل عىل موعود 

ً  االربعاء و الجمعة من 2 إىل 4 ظهرا

●●●BUS DE LA SOLIDARITE
مناوبة قضائية مع محاميون. 

• حق اللجوء و طلب بطاقة اإلقامة مؤقتة : 
 5 avenue de la porte d'Aubervilliers 

75018 Paris 
 Porte d'Aubervilliers

الجمعة من 2 ظهرا اىل 5 مساء
• للجميع

 19 avenue de Choisy 75013 Paris
 7  Porte de Choisy
   اإلثنني من 5 إىل 8 مساءً

 14 avenue de la porte de Montmartre 
75018 Paris  4  Porte de Clignancourt 

   الثالثاء من 5 إىل 8 مساًء
 4 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

 13  Porte de Vanves
  االربعاء من 5 إىل 8 مساءً

 116 boulevard Bessières 75017 Paris
 13  Porte de Clichy

  الخميس من 5 إىل 8 مساءً
 6 rue Charles-et-Robert 75020 Paris

 9  Porte de Montreuil
  السبت من 10 صباحاً إىل 1 ظهرا

●CAPI 
FRANCE TERRE D’ASILE (FAMI)

املعلومات ، والتوجيه ، وتقديم املشورة بشأن الخطوات 
األوىل لألشخاص الذين حصلوا عىل وضع الالجئ,

مساعدة بالهاتف : 
 01 53 06 67 22

 من االثنني اىل الخميس من 9 صباحاً  اىل 1 ظهرًا.

        املساعدة القانونية
  املّجانية

القارصون (تحت 18 عاما)
انظر للصفحة رقم 9-8 الخذ الدعم القانوين لصغار السن.

االستشارات واملساعدات يف اإلجراءات حسب 
الوضع القانوين :

●إجراءات طلب اللجوء
PROCÉDURE ASILE  
● إجراءات ُدبلن

PROCÉDURE DUBLIN 

●بطاقات اإلقامة لالجئني
RÉFUGIÉS  

●طلب بطاقة اإلقامة مؤقتة
AUTRES TITRES DE SÉJOUR 

للحصول عىل املزيد من املعلومات حول اإلجراءات، 
يرجى النظر اىل الصفحة 37.

●●●CIMADE BATIGNOLLES
الحصول عىل املواعيد متوفر فقط عن طريق الهاتف.

أيام االتصال : 34 05 08 40 01 
 االثنني من 2.30 اىل 5.30 / االربعاء من 9.30 اىل 12.30

●●●CIMADE LUXEMBOURG
الحصول عىل املواعيد متوفر فقط عن طريق الهاتف.

أيام االتصال : 77 75 22 42 01 
من الثالثاء اىل الخميس من 10 اىل 3 ظهراً 
●LA CIMADE BELLEVILLE

الحصول عىل املواعيد متوفر فقط عن طريق الهاتف.
أيام االتصال : 07 65 45 42 01 

 االثنني من 9.30 اىل 12.30 / الثالثاء من 1 اىل 6 مساًء 

●ACAT
طلب اللجوء و إجراء ملّ شمل أرستك. 

الحصول عىل املواعيد متوفر فقط عن طريق الهاتف.
  01 40 40 74 08 

االثنني و الخميس من 10 ظهرا إىل 5 مساًء W
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●● BAAM  
املعلومات واالستشارات القانونية 

 طالبي اللجوء:
  baam.legal@gmail.com

بدون أوراق اإلقامة : 
  baam.sejour@gmail.com

للمهاجرين بدون أوراق اإلقامة فقط : ميكنكم طرح 
األسئلة عرب رسائل الربيد الصويت لهذا الرقم 

 07 66 77 90 29

●● CEDRE
 23 boulevard de la commanderie 

75019 Paris
 7  Porte de la Villette

معلومات قانونية حول حقوقكم الشخصية
االثنني و الثالثاء و الخميس من 9 صباحاً اىل 12.30 ظهرا

معلومات عن االجراءات األولية لطلب اللجوء
االثنني والثالثاء من 9 صباحاً اىل 12.30 ظهرا

 معلومات عن اجراءات دبلن
  الخميس من من 9 صباحاً اىل 12.30 ظهرا

●●LDH 18/19 - AMNESTY 
INTERNATIONAL MONTMARTRE
  Centre social et culturel Rosa Parks 

219 Boulevard Macdonald 75019 Paris
E   Rosa Parks

فقط مبوعد : الثالثاء من 2 إىل 6 مساءً 
 07 51 51 29 25

 permanence18@ouvaton.org

●SCIENCES-PO REFUGEE HELP
للمساعدة يف كتابة القصة واملقابلة الشخصية مع األوفربا

.ارسل رسالة تحدد فيها اللغات التي تتحدث بها
  07 49 67 92 73 

 asylum.aid@refugeehelp.fr
االربعاء و الجمحة من 5.30 إىل 7.30 مساًء 

●●KÂLÎ
للنساء

 57 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil
 9   Robespierre

الحصول عىل املواعيد متوفر فقط عن طريق االمييل
 association.kali@gmail.com

●ASSOCIATION ASILE
معلومات ونصائح لألشخاص يف حالة اللجوء 

)OFPRA و CNDA(. ال يوجد مرافقة للOQTF و 
إلجراء دبلن. 

فقط مبوعد, عن طريق االمييل او الهاتف, من االثنني 
اىل الجمعة من 10 صباحاً حتى 5 مساًء : 

  07 67 04 43 83
 contact@asile-en-france.org

●● ESSOR
فقط مبوعد, عن طريق الهاتف أو رسالة : 

 06 51 82 31 92
 07 81 86 79 15

● CLINIQUE JURIDIQUE
مساعدة لكتابة قصة حياة الالجئ لوضعها يف ملف

طلب اللجوء. مساعدة لتحضري مقابلة طالب اللجوء 
.CNDA و OFPRA

www.cliniquejuridique.fr
 lacliniquejuridique@gmail.com

و متحويل الجنس باملثليني والسحاقيات املناوبات الخاصة
●BAAM PERMANENCE LGBT 

خاص باملثليني والسحاقيات ومتحويل الجنس
OFPRA) معلومات ونصائح لألشخاص يف حالة اللجوء
و CNDA(. ال يوجد مرافقة للOQTF و إلجراء دبلن. 

 8 rue duchefdelaville 75013 Paris
 6  Chevaleret

  14  Bibliothèque Francçois Mitterrand
 baam.lgbt@gmail.com

الثالثاء من 6 إىل 8 مساءً

●ARDHIS
جمعية لالعرتاف بحقوق املثليني ومتحويل الجنس يف 
اللجوء و اإلقامة مساعدة بالهاتف والربيد اإللكرتوين. 

للطوارئ فقط. 
 09 72 47 19 55  contact@ardhis.orgW
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الطعام
RESTOS DU COEUR / L’UN EST L’AUTRE

 / LA CHORBA 
 15 avenue Porte de la Villette 75019 Paris

  7  Porte de la Villette 
من االثنني إىل األحد من 6 إىل 8 مساًء

LA GAMELLE DE JAURES
!"# Halal  

 Cap 18 - 189 Rue d'Aubervilliers 
75018 Paris

 E Rosa Parks  Porte d’Aubervilliers
االثنني يف الساعة 7.30 مساًء 

SOLIDARITE MIGRANTS WILSON
 Porte d'Aubervilliers 75019 Paris

 Porte d’Aubervilliers
الثالثاء يف الساعة 8 مساًء 

LE GANG DE LA POPOTE
 Place Pajol 75018 Paris
  2    B  La Chapelle 

األربعاء من الساعة 7 مساء

LA MARAUDE
 Cap 18 - 189 Rue d'Aubervilliers 

75018 Paris
 E Rosa Parks   Porte d’Aubervilliers

السبت يف الساعة 7 مساًء

UNE CHORBA POUR TOUS
خارج املرتو

 5  2  Jaurès
من االثنني إىل الجمعة يف الساعة 5 مساًء

RESTOS DU COEUR
Rosa Parks ●

 Cap 18 - 189 Rue d'Aubervilliers 
75018 Paris

 E Rosa Parks   Porte d’Aubervilliers
 من الثالثاء إىل الجمعة من الساعة 7 مساًء

Gare de l’Est ●
 1 avenue de Verdun 75010 Paris 

 4  5  7  Gare de l’Est
االثنني واألربعاء والجمعة من 8 مساًء

   األحد من 7.30 مساًء

LES MIDIS DU M.I.E  للقارصين 
 2  Couronnes

  Jardin 38 rue Pali-Kao 75020 Paris
   من الخميس إىل األحد الساعة  12 ظهرا

(Football + Pingpong)

RESTOS DU COEUR / L’UN EST 
L’AUTRE 

 15 avenue Porte de la Villette 75019 Paris 
 7  Porte de la Villette  

من االثنني إىل األحد يف الساعة 11 صباحاً 

وجبة الفطور

P’TIT DEJ’ SOLIDAIRES
 Jardin d'Eole 75019 Paris

A l'angle de la rue d'Aubervilliers et de la rue 
du Département
 2  5  Stalingrad

من االثنني إىل األحد صباحاً حوايل الساعة 8.30

 L'ARMÉE DU SALUT
 Rue Bréchet 75017 Paris

 Porte de Saint-Ouen 
 13  Porte de Saint-Ouen

 من االثنني إىل األحد من 9 صباحاً 

وجبة العشاء

LES MIDIS DU M.I.E  للقارصين 
 DEMIE 5 Rue du Moulin Joly 75011 Paris

 2  Couronnes
   من االثنني إىل الجمعة من 10 إىل 12 ظهرا

الغداء

14
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اإلستحامم
BAINS-DOUCHES MEAUX

 الدخول لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
 18 rue de Meaux 75019 Paris

  2  Colonel Fabien
من االثنني إىل السبت من 7.30 صباحاً إىل 1 ظهراً.

األحد من 8 صباحاً إىل 12.30 ظهراً
مقفول يوم األربعاء

BAINS-DOUCHES DES HAIES
  27 rue des Haies 75020 Paris 

 9  Buzenval 
ً من الثالثاء إىل السبت من 7.30 صباحاً إىل 12.30 ظهرا

األحد من 8 صباحاً إىل 12 ظهراً
BAINS-DOUCHES OBERKAMPF

الدخول لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
 42 rue Oberkampf 75011 Paris 

 5  Oberkampf
ً من االثنني إىل السبت من 7.30 صباحاً إىل 1 ظهرا

األحد من 8 صباحاً إىل 12.30 ظهراً. مقفول يوم الخميس 

BAINS-DOUCHES LES DEUX PONTS
 8 rue des deux ponts 75004 Paris

  7  Pont-Marie
من الثالثاء إىل السبت من 12 ظهرا  اىل 5 مساء
BAINS-DOUCHES CHARENTON

 188 rue de Charenton 75012 Paris
 8  Montgallet

ً من الثالثاء إىل األحد من 7.30 صباحا إىل 12 ظهرا

MAISON DANS LA RUE 
يجب الحضور إىل املكان املحدد للحصول عىل موعد

 18 rue Picpus 75012 Paris 
 1  2  6  9  Nation

 01 40 02 09 88
 من االثنني إىل الجمعة من 8 صباحا إىل 12 ظهرا و من.   

  2 إىل 5 مساًء. مقفول يوم األربعاء صباحاً
BAINS-DOUCHES NEY

الدخول لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
 134 boulevard Ney 75018 Paris

 4  Porte de Clignancourt
ً من االثنني إىل السبت من 7.30 صباحاً إىل 1 ظهرا

األحد من 8 صباحاً إىل 12.30 ظهراً. 
مقفول يوم الخميس

الدخول مجاين
حجرة منفردة، يجب إحضار املنشفة ولوازم 

االستحامم.
BAINS-DOUCHES ROUVET

 1 rue Rouvet 75018 Paris 
  7  Corentin Cariou

 من الثالثاء إىل األحد من 2 ظهرا إىل 6  مساًء

LA MAISON DU PARTAGE
يقّدم املركز سائل االستحامم، شامبو، مناشف وأدوات 

الحالقة (يجب الحضور الساعة التاسعة صباحاً 
للتسجيل).

 32 rue Bouret 75019 Paris 
  2  5  7 BIS  Jaurès

ً من االثنني إىل الجمعة من 8 صباحاً إىل 12.30 ظهرا
   و مفتوح أيضاً يوم األحد 22 ترشين الثاين/نوفمرب

 
BAINS-DOUCHES PYRÉNÉES 
 296 rue des Pyrénées 75020 Paris 

 3  Gambetta 
ً  من االثنني إىل السبت من 7.30 صباحاً إىل 12.30 ظهرا

ً األحد من 8 صباحاً إىل 12 ظهرا
مقفول يوم األربعاء

BAINS-DOUCHES LES AMIRAUX
 6 rue Hermann-Lachapelle 75018 Paris

 4  Simplon 
 من الثالثاء إىل السبت من 12 ظهرا إىل 6 مساء

BAINS-DOUCHES PETITOT
 1 rue Petitot 75019 Paris 

 11  Place des fêtes
من الثالثاء إىل السبت من 12 ظهراً إىل 5 مساًء 
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  مراكز استقبال
 نهاريّة

مراكز االستقبال خالل النَّهار :
 هي أماكن مجانية ميكنكم االسرتاحة فيها وتقدم 
خدمات دعم تختلف حسب املكان (كاملرشوبات 
الساخنة وإمكانية شحن الهاتف الجوال وغريها).

   مكان االستحامم

 مكان لغسل املالبس 

PARIS CENTRE 1 (للرجال) 
 1 boulevard du Palais  75004 Paris

 4  Cité
من االثنني إىل الجمعة من 9 صباحاً إىل 4 ظهراً  

)CAES( احرض مبكراً للتسجيل يف الرتحيل للسكن

PARIS SUD AUSTERLITZ (للرجال)
     ميكنكم االتصال باألويف (OFII) يف هذا املركز

 24 Quai D'Austerlitz 75013 Paris
 6  Quai de la gare 

 5  10  Gare D'Austerlitz
من االثنني إىل الجمعة  من 9 صباحاً حتى 4 ظهراً  
)CAES( احرض مبكراً للتسجيل يف الرتحيل للسكن

MAISON DANS LA RUE 
 18 rue Picpus 75012 Paris 

 01 40 02 09 88
 1  2  6  9  Nation

ً  من االثنني إىل الجمعة من 8 صباحاً إىل 12 ظهرا
      و من 2 ظهراً إىل 5 ظهراً.

  مقفول يوم األربعاء صباحاً

LA MAISON DU PARTAGE  
 32 rue Bouret 75019 Paris 

 01 53 38 41 30
   2  5  7 BIS  Jaurès

من االثنني إىل الجمعة من 8 صباحاً إىل 4.30 بعد الظهر.
   و مفتوح أيضاً يوم األحد 22 ترشين الثاين/نوفمرب

ESI AGORA 
 32 rue des Bourdonnais 75001 Paris

  B   1  14  11  7  4  Châtelet
بدون موعد :

ً من االثنني إىل الجمعة من 9 صباحاً إىل 12 ظهرا
بعد الظهر فقطموعد :

  01 77 37 63 19

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR POUR 
MINEURS (MSF)

مركز استقبال النهار للصغار
 101 bis avenue Jean Lolive 93500 Pantin  

  5  Eglise de Pantin / Hoche 

    من االثنني اىل الجمعة من 9 صباحاً إىل 1  ظهرًا ومن
 .2 إىل 5 مساًء

مقفول يوم األربعاء  بعد الظهر

القارصون 
(تحت 18 عاما)
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PARIS DAY CENTRE - BASTILLE/
HENRI 4

مركز استقبال النهار - باستيل
  3 rue des Lesdiguières 75004 Paris

 1  5  8  Bastille
كل األيام  من 9 صباحا.ً

يجب الحضور باكرا

  ESI GEORGETTE AGUTTE
استقبال النساء الحامالت او مع األطفال

 9-11 rue Georgette Agutte 75018 Paris
 13   Guy Moquet

من الثالثاء إىل السبت من 9.30 صباحا اىل 4.30 ظهرًا
مقفول يوم الخميس صباحاً

ADSF مركز الرعاية الصحية للنساء
 18 rue Bernard Dimey 75018 Paris

 13  Porte de Saint Ouen
 من االثنني إىل  الجمع من 10 صباحاً إىل 5 مساًء

  ESI BONNE NOUVELLE
للعائالت 

 9 rue Thorel 75002 Paris
 9  8  Bonne Nouvelle

االثنني, الثالثاء, األربعاء و الجمعة من
  10.30 صباحاً إىل 4.30

ً الخميس من 10.30 إىل 1 ظهرا

العائالت والنساء

LA CROIX ROUGE FRANCAISE
RETABLISSEMENT DES LIENS

FAMILIAUX
مساعدة لألشخاص الذين فقدوا االتصال بعائالتهم 

 بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية أو الهجرة.
انتقل إىل املوقع اإللكرتوين:

 الثالثاء واألربعاء والجمعة من 10صباحا اىل 6 مساء 
 07 77 46 62 40

 rlf.dt75@croix-rouge.fr
https://bit.ly/2RUwEWc

 إعادة العثور عىل
أحد أفراد األرسة
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العالج

 كوفيد 19
اجراءات الفحص

 إذا كنت تعاين من أعراض فريوس كوفيد 91 أو اختلطت
  بشخص مصاب باملرض ملدة طويلة، فيجب الفحص للتأكد

من اإلصابة.
 مزيد من املعلومات حول املرض وكيفية اإلصابة به ص. 19
 يوجد يف باريس وإل دو فرانس مراكز فحص مجانية للذين

 ليس لديهم تأمني صحي. الدخول لهذه املراكز ال يحتاج
لوصفة طبية.

CENTRE DE DÉPISTAGE 
VILLE DE PARIS

مراكز الفحص مدينة باريس
 كل هذه املراكز ميكن الوصول إليها من دون مواعيد.

والفحص مجاين
ينصح بالحضور مبكراً من الساعة 2 ظهراً

 10 rue Maurice Grimaud 75018 Paris
  4  Porte de Clignancourt

من االثنني اىل السبت من 2 إىل 6 مساًء. 

 Espace Pierre Girard 
5-7 rue Pierre Girard 75019 Paris

 5  Laumière
من االثنني اىل السبت من 2 إىل 6 مساًء. 

 6 Place de la Légion d’Honneur
93000 Saint-Denis

 13  Basilique de Saint-Denis
من االثنني اىل السبت من 2 إىل 6 مساًء. 

املختربات
 للفحص املجاين لفريوس كوفيد يف املخربات، يجب ان
(AME, PUMA-CSS) يحمل املصاب تأمني صحي

LABORATOIRE CERBALLIANCE PARIS 
 70 rue Césaria Évora 75019 Paris

E    Rosa Parks
من االثنني اىل الجمعة من 7 إىل 6 مساًء و السبت من 

8 إىل 1 ظهراً. مبوعد فقط : 
laborosaparks.paris@cerballiance.fr

LABORATOIRE KUATE SITE RIQUET
 28 rue Riquet 75019 Paris

 7  Riquet
من االثنني اىل السبت  من 7.30 إىل 11.30 و من 3 إىل 

4.30 بعد الظهر. الحصول عىل املواعيد متوفر فقط 
عن طريق الهاتف : 18 45 78 48 01 

 
LBM BIOGROUP BIOLAM LCD 

 29 rue Vauvenargues 75018 Paris
 13  Porte de Saint Ouen / Guy Moquet

بدون مواعيد لألشخاص املصابني بأعراض املرض.
من االثنني اىل الجمعة من 7 إىل 10 صباحاً.

خدمة هاتفية دامئة
MEDECINS DU MONDE

اتصل للتحدث مع طبيب عن مشكلة طبية أو للتحدث 
عن التأمني الصحي )AME ,PUMA ,CSS(. يوجد 

مرتجمني.
  01 43 14 81 81

اإلثنني والثالثاء والخميس و الجمعة من 9.30 صباحاً اىل 
12.30 ظهرا

CIMADE - COMEDE
معلومات حول الحصول عىل بطاقة اإلقامة ألسباب 

طبية، والحصول عىل الرعاية الصحية لألجانب، املقيمني 
فقط يف انحاء العاصمة باريس. 

 01 43 52 69 55
األربعاء من 9.30 صباحاً اىل 12.30 ظهرا و من 3 اىل 

5.30 ظهرا. 
الجمعة من 9.30 صباحاً اىل 12.30 ظهرا 
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HÔPITAL SAINT-ANTOINE
»Policlinique « استشارات األمراض الجلدية دون 

موعد مسبق. بعد تجاوز سن 16.
 184 rue du Faubourg Saint-Antoine

 75012 Paris 
 8  Faidherbe - Chaligny   2  Nation 

  01 49 28 29 50 
من االثنني اىل الجمعة من 9.30 صباحا اىل 4 مساًء

 CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DENIS

استشارات طب عام و طب األسنان  
 2 rue du Dr Pierre Delafontaine

93200 Saint-Denis 
 13  Basilique de Saint-Denis
  استشارات : 01.42.35.60.00  

 خدمات اجتامعية : 
 01.42.35.61.21 - 01.42.35.60.25 

دون موعد : 
من االثنني اىل الجمعة من 8.30 صباحاً اىل 4 ظهرا. 

القارصون 
(تحت 18 عاما)

HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ
استشارات خاصة بالقارصين والنساء الحوامل
 48 boulevard Sérurier 75019 Paris 

 7 BISPré Saint-Gervais
 01 40 03 24 94

بدون موعد
من االثنني اىل الجمعة 

من 9.30 صباحاً اىل 5  مساًء 
(مغلقة يوم الثالثاء صباحاً و يوم األربعاء بعد الظهر )

دخول يف املنطقة الخرضاء 

Les PASS املستشفيات
باس)PASS( : هي مراكز مداومات مجانية لتقديم 

العالج والرعاية الصحية. استشارات ملساعدات 
اجتامعية وطبية دون أي تأمني صحي.  

● يجب التعريف بأنفسكم بأرسع وقت ممكن.
● من األفضل الحضور مبرافقة متطوع أو 

متطوعة يتكلم اللغة الفرنسية
: Traducmed ●

موقع للرتجمة ل39 لغة للمواعيد الطبية 
،متوفر عرب التطبيق اومبارشة يف املوقع :

www.traducmed.fr

HÔTEL DIEU 
استشارة الطب العام للكبار دون موعد مسبق

   1 place du Parvis Notre-Dame 
 75004 Paris

    4    B  Saint Michel
خدمات اجتامعية  :

 01 42 34 88 98  - 01 42 34 80 77 
  يجب الحضور الساعة 7 صباحاً من االثنني إىل

 الجمعة. إن مل يكن لديك تأمني صحي فعليك الحضور
صباحا ملقابلة املرشدة االجتامعية

HÔPITAL BICHAT - CLAUDE-
BERNARD  

 46 rue Henri-Huchard 75018 Paris
 13  Porte de Saint-Ouen 

 01 40 25 80 80
 قسم الطوارئ : ميكنكم الحضور لقسم الطوارئ يف أي
 وقت كل األيام. من املمكن أخذ موعد عند الحاجة أو

بعد استشارة طبيب أو مرشد اجتامعي

HÔPITAL SAINT-LOUIS 
 استتشارات طب عام و جلدية ،من املمكن أخذ موعد
عند الحاجة أو بعد استشارة طبيب أو مرشد اجتامعي

 1 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
   2  Colonel Fabien 

من املمكن أخذ موعد عند الحاجة بالهاتف :
  01 42 49 91 30

دون موعد مسبق : يجب الحضور باكرا (حوايل 6.30 
صباحاً). من االثنني اىل الجمعة من 8.30 صباحاً اىل 

5.30 ظهراً. 
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الجمعيات الطبية

COMEDE
استقبال مفتوح. استشارات ومتابعة طبية، وأمراض 

النساء، وتثقيف عالجي، والتطعيامت، والعالج النفيس، 
وتقويم العظام، واستشارات اجتامعية وقانونية.

● االستشارة األوىل بدون موعد. 
● مع مرتجم

استشارات خاصة بالقارصين مع مرتجم موجود. 
بدون موعد. 

 Hôpital Bicêtre 78 avenue du Général 
Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre

 7  Le Kremlin Bicêtre 
دخول : باب 60, يف املنطقة البنية, الطابق الثاين.

من اإلثنني إىل الجمعة من 8.30 صباحا إىل 5.30 مساء
الخميس من 1.30 ظهرا إىل 5.30 مساء

القارصون (تحت 18 عاما)

MEDECINS SANS FRONTIERES
مركز االستقبال النهاري للصغار

 101 bis avenue Jean Lolive 93500 Pantin
  5  Eglise de Pantin / Hoche 

من االثنني اىل الجمعة من 9 صباحاً إىل 12 ظهرًا ومن  
2 إىل 5 مساء. مقفول يوم األربعاء  بعد الظهر

VEILLE SANITAIRE
MEDECINS DU MONDE

شاحنة أطباء العامل معّدة طبيّا
ملساعدة الالجئني الذين ال مأوى لهم.

   Place de l'écluse 93200 Saint-Denis
    13  Saint Denis Porte de Paris

االثنني و األربعاء من 1.30 ظهرا  اىل  5  مساء 
 Jardin Anaïs Nin 75019 Paris

 E Rosa Parks   Porte d’Aubervilliers
الجمعة من 1.30 ظهرا  اىل  5  مساء

LE BUS SOCIAL DENTAIRE 
طوارئ للعناية باألسنان للكبار فقط. 

تجدون برنامج الدوام عىل موقع األنرتنيت: 
www.busdentaire.fr
اتصل هاتفيا لالستشارة : 

 06 80 00 94 21 
 Samu Social, 35 avenue Courteline 

75012 Paris
 1  Saint-Mandé

من االثنني اىل األربعاء يف  9 صباحاً و يف 1 ظهرًا

 Médecins du Monde, 8-10 rue des Blés 
93210 La Plaine Saint-Denis

 12  Front Populaire
الخميس يف  9 صباحاً 

MÉDECINS DU MONDE - CAOA
مركز استقبال وتوجيه

 15 bd de Picpus 75012 Paris
   6  Bel-Air

  01 43 14 81 81
فقط مبوعد عن طريق الهاتف: 

اإلثنني والثالثاء والخميس و الجمعة 
من 9.30 صباحاً اىل 12.30 ظهرا
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+ 38°

 

  1. لنفهم ماهيته . فيروس كورونا 
 
 

 فيروس كورونا ما هو؟
 

 

 

ويتسبب بمرض جديد . كورونا هو فيروس
  2019أطلق عليه اسم كوفيدـ

 

 

 :هذا المرض يتسبب أكثر الشيء
 .تنفسفي الصعوبات بالحّمى، ببالسعال، 

 

 

 

 

معظم األحيان، ال يكون هذا المرض  في
 .خطيراً ونشفى منه بسهولة كبيرة

 

 

 

ولكن وفي بعض الحاالت يمكن أن يكون 
باألخص عند كبار السن الذين تزيد . خطيراً 

ً واألشخاص ذوي  70أعمارهم عن  عاما
ً مرض  الصحة الهشة الذين لديهم مسبقا

السكري، مشاكل : على سبيل المثال. آخر
 اإليدزاض الكلى، السرطان، نفسية، أمرت

VIHإلخ ، . 
 

ال يوجد عالج وال لقاح  في الوقت الحاضر
 2019لمرض كوفيدـ
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 معلومات هاّمة
   االنرتنت املجاين 

      هاتف (التلفون)

مياه الرشب

يف حالة اإلعتقال    

املعلومات عىل االنرتنت

   التنقل
فتح حساب يف البنك    

صفحة  23

صفحة  23
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الواي فاي (شبكة 
االتصال الالسليك)

من املمكن استخدام شبكة الواي فاي مجانا ملدة 
ساعتني داخل معظم األماكن العامة يف باريس وذلك 

بتطبيق الخطوات التالية : 

- اخرت الشبكة التي تحمل اسم    
PARIS_WI-FI (يتبعها عادة رقم )

- افتح محرك البحث يف جهازك وامأل البيانات املطلوبة 
التي تظهر عىل الشاشة

- ميكنك استخدام الشبكة مجددا بعد انتهاء مدة 
الساعتني وذلك بتكرار الخطوات املذكورة سابقا.

انظر الخريطة يف امللحق.
ميكن استخدام شبكة الواي فاي خارج  مباين مطاعم 

 Starbucks KFC Burger King) الوجبات الرسيعة
.ماكدونالد…. ) وكذلك داخل محطات القطارات 

ومحطات الوقود.

انتباه 
 يتواجد رجال الرشطة بكرثة يف محطات القطارات 

 (Gare de l’Est( وخاصة يف محطة غار دو ليست
.)Gare du Nord )ومحطة غار دي نور

الهاتف (التلفون)
 للرشاء :

ميكن رشاء هاتف جوال مببلغ 10 يورو من 
. FNAC املحالت التجارية الكبرية مثل فناك

للشحن :
 تتوفر يف مواقف الباصات منافذ كهربائية لشاحن 

USB  وذلك عىل جانب اللوحات املضيئة التي 
تعرض خرائط املواصالت.

توجد منافظ للشحن للجميع يف كل محطات 
القطار و ميكنك أيضأ الدخول إىل مراكز استقبال 

النهار أو املكتبات العامة

مياه الرشب
يوجد حنفيات ملاء الرشب خلف الحاممات العامة 

وداخلها. النوافري العامة توزع أيضاً مياه صالحة 
للرشب: هذه النوافري عىل شكل متاثيل لونها أخرض 

غامق. وإذا كانت املياه غري صالحة للرشب
يشار إىل ذلك برمز أو إشارة – ماء غري صالح للرشب – 

أو -  ال ترشب.
»NE PAS BOIRE« W

ati
za

t, 
to

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

Nove
mbre 202023



 يف حالة التوقيف
أنت ضحية أو شاهد عىل إساءات الرشطة: اتصل عىل 
06 17 85 68 83 (SMS أو whatsapp) إلرسال صور 

ومقاطع فيديو لعمليات اإلخالء ، وتفتيش الرشطة، إىل 
رابطة حقوق اإلنسان والتضامن املهاجرين ويلسون

دامئا معك :املستندات اليت يجب أن تكون 
ينصح بعدم أخذ جواز السفر معك، حافظ عىل نسخ 

متعددة يف أماكن موثوقة ومختلفة إن أمكن و ال 
تسلّمه ألحد.

احمل معك دامئا الوثائق التالية :
أو اتركها مع شخص تثق به ميكنه أن يوصلها إليك 

برسعة 

●  مستندات تثبت أن لديك طلب قيد املعالجة 
(شهادة طالب لجوء "ريسيبيسيه " ، ملف املحافظة 

أو رسالة الدعوة إىل املحافظة، طلب االستئناف يف 
املحكمة اإلدارية أو طلب املساعدة القانونية).

●  صورة عن شهادة العنوان اإلداري أو شهادة السكن 
إن كان لديك مأوى يف أحد املراكز

 ،(PUMA ,CSS ,AME) شهادة التأمني الصحي  ●
واملستندات املتعلقة بالحالة الصحية ومعلومات الطبيب 

املُعالج.
●  أي وثيقة تتعلق بوضعك العائيل يف فرنسا (مثال : 

شهادة تسجيل ابنك يف املدرسة، عقد زواج ... )
●  بطاقة لالتصال الهاتفي أو هاتف محمول دون 

كامريا.
●  رقم هاتف شخص تثق به أو رقم عضو يف جمعية 

ميكنك االتصال به فورا إذا تعرضت لالعتقال أو وضعتك 
الرشطة يف مركز االحتجاز.

احتفظ بنسخ من املستندات الخاصة بك، يف أماكن 
مختلفة : عند صديق، أو بإحدى الجمعيات، وعىل 

اإلنرتنت (يف رسائل الربيد اإللكرتوين).
ال تسلم جواز السفر أبداً.

حقوقك يف قسم الرشطة 
يكفل القانون مامرسة أربعة حقوق أساسية يف حالة 

اإلعتقال :
● حق الحصول عىل مرتجم.

حدد لغتك أو لهجتك املحلية جيداً، حتى لو كانت 
نادرة : (السوراين الكردي، الرُطانة، اللهجة السودانية، 

الفوالنية، السنغالية …).
● حق طلب طبيب.

● حق التحدث مع محاِم.
● حق إجراء اتصال هاتفي. بشخص ثقة، أو إحدى 

الجمعيات املساِعدة : لترشح وضعك، مع تحديد مكان 
االعتقال، حتى تسُهل مساعدتكم.

ال توّقع عىل أية وثيقة إن مل تفهم ما كُتب فيها، 
واطلب التحدث إىل مرتجم.

من املمكن حجزك ملدة ال تزيد عن أربع ساعات بدًء 
من ساعة اعتقالك خالل عملية  تدقيق الهوية ، كام 

ميكن أن تبقى محتجزًا يف إطار ما يسمى بالـ «االحتجاز 
اإلداري»  ملدة ال تزيد عن  48 ساعة وذلك يف حال 

احتاجت الرشطة مزيدا من الوقت ملعاينة وضعك. وإذا 
اعتقلتك الرشطة ألنك ارتكبت مخالفة فقد تبقى يف 

الحجز ٢٤ ساعة يف إطار احتجاز الرشطة.

يف حالة إطالق قسم الرشطة :
يف حالة اإلفراج عنكم، ووضعكم القانوين غري رشعي :

 ميكن إخراجكم من مركز الرشطة مع قرار بالطرد من 
األرايض الفرنسية.

توجد مهلة 48 ساعة فقط من وقت التوقيع عىل 
الوثيقة، إلجراء إستئناف. مبجرد مغادرة الِقسم، تواصل 

برسعة بجمعية ملساعدتك (انظر صفحة 10-11).
ميكن تقديم شكوى ضد أفراد الرشطة، يف حال 

التعرض لإلهانة وسوء املعاملة.
يف حالة التعرض للرضب، ميكن استخراج شهادة 

تثبت التعرض لإلصابة عند الطبيب.
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يف حالة الحبس يف مركز اعتقال إداري 
)CRA(

يف هذه الحالة سوف تواجهون خطر إعادة الرتحيل: إىل 
بلدكم األصيل، أو البلد املسؤول من طلب اللجوء األول 

(يف حالة إجراء ُدبلن)، أو البلد الذي منحكم حامية 
.)Remise Schengen( اإلتحاد األورويب

فور الوصول عند مركز االعتقال اإلداري CRA، اطلب 
رؤية إحدى جمعيات املساعدة املتواجدة هناك :

France terre d’asile  - ASSFAM-Groupe SOS

La Cimade - Ordre de Malte
هذه الجمعيات ميكنها املساعدة يف إجراء استئناف 

ضد قرار الرتحيل. كام ستبلغك بسري اإلجراءات يف فرتة 
احتجازك.

يف حال غياب الجمعيات بسبب : عطلة نهاية األسبوع 
أو اإلجازات الرسمية، تواصل مع إحدى الجمعيات 

املوجودة بالخارج (انظر صفحة 10-11).
تذكر! مهلة تقديم طلب االستئناف 48 ساعة فقط.

يف حالة عدم تسليم جواز السفر، 
ورفض رؤية قُنصل من سفارة بلدك، سيكون من 

الصعب : عمل ترصيح خروج، وعمل إجراءات الرتحيل.
رفض رؤية الُقنصل قد يعرضك للسجن ملدة ترتاوح بني 

شهر إىل 4 شهور.

إذا متت اإلدانة واالرسال إىل السجن، قد تتعرض يف 
نهاية فرتة الحبس ملخاطرة السجن مرة أخرى، يف 

 .)CRA( الحبس اإلداري
حيث ستجدد مدة الحبس إىل فرتة 90 يوم أخرى.

حقوق فرتة االحتجاز
● حق إجراء اتصال هاتفي.

من أحد هواتف املركز، أو الهاتف الشخيص. 
يرجى االنتباه! 

إىل أنه يف حالة وجود كامريا بالهاتف املحمول، ستتم 
مصادرته فوراً.

● حق الزيارة.
ميكن لألصدقاء، واألقارب، وأعضاء الجمعيات املساِعدة 

زيارتكم.
يجب أن يقدم الزائرين بطاقة هوية سارية املفعول، يف 

املدخل. كام ميكنهم إحضار املالبس، واملال، واألطعمة 
املُعلبة.

مدة الحبس يف مركز االعتقال 
اإلداري

مدة الحبس القصوى هي 90 يوم. ميكن يف خالل 
هذه الفرتة تقديم طلبني الستئناف الحبس:

1 - إعرتاض عىل قرار الحبس يف مركز االعتقال 
 .JLD اإلداري . يقدم هذا الطلب أمام قايض الحرية

الذي لديه 48 ساعة ليقرر : إما قبول الطلب أو 
زيادة مدة الحبس.

2 - إعرتاض عىل قرار الطرد من البالد 
يقدم هذا الطلب يف املحكمة اإلدارية، إللغاء أمر 
الرتحيل خارج فرنسا. يرجى االنتباه! إىل أن مدة 

تقديم الطلب هي 48 ساعة فقط من لحظة صدور 
قرار الرتحيل. 

إعتامداً عىل قرار القايض : قد يتم اإلخراج من 
Wالحبس، أو زيادة فرتة الحبس.
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عالمات
 Facebook            WhatsApp

معلومات عن تقديم طلب 
اللجوء

معلومات ترجمت حول حالة تقديم اللجوء،ومتت 
مراجعتها من قبل قضاء متخصصني، راجع الحالة          

القضائية ملعرفة حالتك الخاصة : 
انظر الصفحة 10-11

GISTI
قسم : طلب اللجوء يف فرنسا

اللغات : الفرنسية ، االنجليزية، العربية،
داري، باشتو، اردو، تيجرينقا، اورومو

www.bit.ly/2XYKTw6

DOM’ASILE INFO
اللغات : الفرنسية، االنجليزية، العربية، اردو،بنقايل, 

الروسية
www.domasile.info

REFUGIES INFO
معلومات لألشخاص الذين حصلوا عىل اللجوء أو 

الحامية الفرعية. 
 اللغات: الفرنسية واإلنجليزية والعربية والباشتو 

والتقرينية والروسية
https://www.refugies.info

INFO DROIT DES ÉTRANGERS
معلومات عن اإلجراءات املختلفة لبطاقات اإلقامة 

يف فرنسا، وضم العائالت.
اللغات :  الفرنسية

/http://www.info-droits-etrangers.org

املعلومات @
عىل االنرتنت

مواقع وتطبيقات مهمة
عليك تنزيل هذه التطبيقات عىل هاتف

TRADUCMED 

موقع للرتجمة ل39 لغة للمواعيد الطبية ،متوفر 
عرب التطبيق اومبارشة يف املوقع :

www.traducmed.fr

TARJIMLY 
تواصل مبارش مع مرتجمني متطّوعني (عن 

طريق الكتابة، الرسائل الصوتية، الفيديو) عن 
طريق برنامج "ماسنجر"

 Tarjimly

  CAMSCANNER  

هذا التطبيق يسمح لك بتفحص وثائقك 
وارسالها عرب الربيد اإللكرتوين او الواتساب 
، يفضل ترك نسخة معك يف حالة الضياع 

اوالرسقة.
SOLIGUIDE

دليل رقمي اليجاد األماكن للمساعدة، محددة 
جغرافيا يف الخريطة. معلومات عملية(العنوان، 

الساعات،الجمهور املعنيني).
انتبه بعض املعلومات ليست محدثة

اللغات : الفرنسية، االنجليزية،اإلسبانية،العربية.
 Paris, Bordeaux, Nantes

www.soliguide.fr

INFOMIGRANTS
معلومات حول اللجوء يف فرنسا

اللغات : الفرنسية، االنجليزية، العربية، داري، 
باشتو

 www.infomigrants.net 

 ان كنت مسجل يف املوقع : بامكانك 
استالم املقاالت الجديده عن حالت اللجوء يف 

الواتساب W
ati

za
t, 

to
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és

Novembre 2020

26



لطلب املساعدة والنصيحة
مساعدة يف املشورة العملية

اطلب كل انواع املساعدة واخذ املعلومات من 
املواطنني املتضامنني، نشطاء او جمعيات عرب 

الفيسبوك او عرب الربيد اإللكرتوين.
 انتبه : ان العلومات التي تنرش عرب 

الفيسبوك ليست كلها صحيحة. الرجاء مراجعة 
الصفحة القانونية، انظر الصفحة 10-11

PLATEFORME D’AIDE AUX EXILES EN 
FRANCE 

يجب التسجيل للدخول عىل الصفحة
 France 

  Plateforme d’aide aux exilés en France  

SOUTIEN AUX EXILES DE GDE ET 
STALINGRAD 

يف صفحة الفيسبوك ميكن لكل شخص ان 
يطلب املساعدة او اخذ معلومات.

 Paris + Ile-de-France
يجب التسجيل للدخول عىل الصفحة

  Soutien aux exilés de GdE et Stalingrad

HOSTING IN PARIS FOR OFPRA AND 
CNDA

صفحة يف الفيسبوك اليجاد سكن لليلة التي 
تكون قبل الدخول ملقابلة االوفربا او املحكمة

 Paris + Ile-de-France
يجب التسجيل للدخول عىل الصفحة

  Hosting in Paris for OFPRA and CNDA

كوفيد 19

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
معلومات رسمية عن فريوس كوفيد 19

تم ترجمة العديد من النرشات االخبارية  والتي ميكن 
تحميلها من املوقع االلكرتوين. 

منشورات مفيدة :

● فريوس كورونا ما هو ؟ 
https://bit.ly/2IdVJc3

● كيف تحمي نفسك و تحمي محيطك ؟ 
https://bit.ly/2I6HOFb

● كيف تعرف إن كنت مريضاً ؟ 
https://bit.ly/3kbt4BC

● ما الذي يجب فعله لو أصبت باملرض ؟ 
https://bit.ly/3eDbzJj

املزيد من املنشورات املرتجمة للغات أخرى 
موجودة هنا :

https://bit.ly/3kgYDKE
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التنقل
من الجمعة 30 أكتوبر إىل 1 ديسمرب:

 بدء الحجر الصحي يف جميع أنحاء البالد.
للمزيد من املعلومات عن الحجر الصحي وحقوقكم يف 

مراكز الرشطة، انظر صفحة 6 و 20-21.

اصبح ارتداء قناع الوجه (املاسك) إلزامياً يف كل شوارع 
باريس، وسانت دوين، وهوت دو سني، وفال دو مارن  

● يجب االلتزام بارتداء قناع الوجه عند استخدام 
املواصالت العامة (الحافلة، املرتو، القطار،الباص والرتام 

واي )
● عدم االلتزام بهذه القوانني يعرضك لغرامة قدرها  

135 يورو.
● ال ميكنك االلتقاء يف مجموعة تضم أكرث من 10

أشخاص يف األماكن العامة
         هو تطبيق مجاين عىل التلفون الجوال 
يساعدك يف التنقل يف باريس و يف رسم خط 

سريك مسبقا حتى ال تضيع.

 .Livret A ميكنك فتح حساب توفري يف البنك

لهذا تحتاج إىل:
● شهادة طالب اللجوء

● شهادة تسجيل العنوان الربيدي
● الحد األدىن لإليداع 2 يورو يف يوم  فتح الحساب

هذا الحساب ميكنك بإضاع مبلغ الـ ADA (انظر صفحة 
34) وإيداع أموالك.

بطاقة السحب املرصفية التي تسمح لك بسحب املال من 
حسابك ال تعمل إال عىل الرصافات اآللية البوست 

(La poste)

فتح حساب 
يف البنك

METRO  املرتو  يعمل يف باريس فقط

RER  هي شبكة من القطارات تسمح بالتنقل 
بني باريس وضواحيها.

انظر خريطة املرتو الصفحة 58

 PASS NAVIGO
كيفية الحصول عىل بطاقة املواصالت 

يف منطقة باريس وضواحيها يستطيع املستفيدون من 
التأمني الصحي املتمم CSS (انظر صفحة 33) الحصول 

عىل سعر مخفض لبطاقة املواصالت  : باس نافيغو  
PASS NAVIGO (السعر التضامني  للتنقل) وبصل إىل 
تخفيض بنسبة 75% باملئة  (17,50 يورو يف الشهر بدال 

من 70 يورو ).
 PASS NAVIGO أطلب بطاقة : ①

من أي مكتب RATP(موجود يف معظم محطات املرتو 
ونوافذ بيع التذاكر)

. إن الحصول عىل بطاقة PASS NAVIGO  مجاين 
وإجباري.وإن رفض أحد موظفي RATP منحك البطاقة 

فاطلبها من مكتب آخر.
② : تسجيل الطلب أوال عىل االنرتنيت

www.solidaritetransport.fr/first-request/
online/home

عند تسجيل الطلب سيطلب منك رقم بطاقة 
CSS وكذلك شهادة التأمني الصحي  PASS NAVIGO

③ : سريسل لك مكتب التنقل التضامني رسالة تصلك 
بعد حوايل ثالثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب عىل 
االنرتنيت وهذه الرسالة تعلمك بأنك تستطيع شحن 

بطاقة PASS NAVIGO  الخاصة بك من اآلالت املوجودة 
داخل محطات املرتو.

يف حال مل تصلك هذه الرسالة من املكتب ميكنك أن تتصل 
عىل الرقم 999 948 800 0  (االتصال مجاين من 
اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 9 حتى الساعة 6  مساء )

تحذير : بعض املحطات لها عدة مخارج لذلك يجب 
االنتباه لرقم املخرج واسمه.
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الحقوق االجتامعية

 املنح / الحصول عىل سكن

االستفادة من الخدمات الصحیة

الحصول عىل عمل

تسجيل األطفال يف املدارس

الدراسة يف فرنسا

العنوان اإلداري

 صفحة 30

صفحة 33

صفحة 34

صفحة 35

صفحة 35

صفحة 36

abc
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ما هو الربنامج الوطني لالستقبال )CMA( ؟
بـصفتكم طـالـبي لـجوء تـقرتح عـلیكم 
املكتب الـفرنسـی  للھجـرة واإلندمـاج 
(أوفـي Ofii)،  عند الـمرور بـالنافذة 

الوحيدة (ص. 40)، مـساعـدة تـتمثل فـي:
 (ADA - آ.د.ا).مساعدة مالّية شھـریـة •

• الحق يف الحصول عىل سكن.

یـطلق عـلیھا اسـم «اقـرتاح الـتكفل فـي 
إطـار الـمنظومـة الـوطـنیة لـالسـتقبال». 
لـالسـتفادة مـن الـمساعـدة يجب توقيع 

 Ofii االسـتامرة التي يقدمها لكم الـ
والـترصیـح بـأنـكم تـقبلون بـالشـروط 

املادیة لالستقبال.

يقوم Ofii بتسليمكم بـطاقـة ADA مـخصصة لـطالـبي 
اللـجوء. تسـمح لكـم هذه البـطاقة بالحـصول علـى 

منـحتكم شهرياً.

بطاقة ADA هي بطاقة ائتامنية و لن يكون من 
املمكن سحب األموال باستخدام هذه البطاقة ، ولن 

يُسمح إال بالدفع املبارش ، وعدد املدفوعات غري 
محدود.

ال ميكن إجراء املدفوعات عرب اإلنرتنت.
•  االلتامس ال يعمل.

•  اسرتداد النقود ممكن ولكن فقط يف بعض املتاجر.
سوف تحصلون عىل منحتكم ADA يف بدایة كل شھر طوال 
مدة إجراءات طلب اللجوء، وحتى نهاية الشھر الذي یيل 

القرار النھايئ بشأن طلبكم للجوء.

 ،ADA ملعرفة املال املتبقي يف بطاقة اإلعانة املالية
قم بتحميل تطبيق )Upcohesia( الجديد من متجر 

.AppStore أو Googleplay التطبيقات
للحصول عىل املزيد من املعلومات يرجى زيارة :

www.watizat.org/carte-ada

االتصال  عليكم  رسقت،  أو  السحب  بطاقة  ضاعت  إذا 
إلبطال عمل البطاقة عىل الرقم :

  05 32 09 10 10
من أجل إبطال عمل البطاقة.

        
           

 انتباه
طلب  دون   ADA املالية  اإلعانة  عىل  الحصول  تستطيع  ال 

السكن. فال ميكن فصل األول عن الثاين.
عليك أن توافق عىل املنحة والسكن معا وإذا رفضت هذا 

العرض فلن تستفيد من أية إعانة.

إن املساعدات التي تقّدمها األويف Ofii تحّق فقط "لطالبي 
غري  هنالك  يوجد  اللجوء،  طلب  مرحلة  يف  مل  إذا  اللجوء"، 

حلول، خصوصاً من أجل التسكني.

التي  املساعدات  األويف  منكم  تسحب  أو  ترفض  أن  ميكن 
تقّدمها ألحد األسباب التالية :

• إذا رفضتم عرض إعادة التوجيه السكني املقرتح من قبل 
.Ofii األويف

• إذا خرجتم من السكن الذي وضعتكم األويف فيه.
• إذا مل تذهبوا إىل مواعيدكم يف الربيفيكتور.

• إذا كنتم يف إجراء دوبلن وتم إعطائكم صفة الهارب.

املنح

CMA الربنامج الوطني لالستقبال
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الحصول عىل سكن           
• لطالبي اللجوء : 

 Ofii عند تسجیل طلب اللجوء تقرتح علیكم وكالة
التكفل بكم مام قد یسمح لكم نظریاً بالحصول عىل 

سكن يف مركز استقبال طالبي اللجوء. 

وللعلم فإن املنظومة مكتظة بالطلبات، مام یجعل 
حوايل %40 من طالبي اللجوء فقط یستفیدون 

فعلیا من اإلقامة يف مراكز اللجوء .
ليس لديكم الحّق باختيار املحافظة أو املدينة التي 
ستقوم األويف بتسكينكم فيها. إذا طلبتم اللجوء يف 
باريس أو ضواحيها، من املمكن جّداً أن ترسلوا إىل 
محافظٍة أُخرى. إذا رفّضتم عرض األويف، فلن يكون 
لديكم الحّق يف الحصول عىل سكن لطالبي اللجوء 

.(ADA)وسيتّم أيضاً إيقاف املساعدة املالية

يجب العلم بأنه ليس كّل طالبني اللجوء لديهم سكن 
وذلك بسبب نقص األمكنة املتاحة.

من أجل الحصول عىل املساعدة : توّجهوا إىل الجمعيّة 
التي توزّع لكم بريدكم )Spada( أو إىل املداومات 

القانونية (أنظر الصفحة 10-11).

• لالجئيني :
عندما تحصلون عىل حق اللجوء أو الحامية املؤقّتة، 

معناه أنكم لستم بطالبي لجوء بعد اآلن. و بالتايل فإنَّ 
حّقكم ومكانكم يف السكن سيختلف.

من املهم جّداً أن تحصلوا عىل مساعدة من مساعدكم 
أو مساعدتكم االجتامعية ملحاولة إيجاد سكن ينساب 

حالتكم باإلضافة إىل تحضري و تقديم طلب الحصول 
عىل سكن اجتامعي.

اطلبوا املساعدة من الجمعّية التي توّزع لكم بريدكم 
 (CCAS) أو املساعدة االجتامعية يف حّيكم (La Spada(
أو أذهبوا إىل مراكز االستقبال النهاريّة (أنظر الصفحة 9).

• للحاالت األخرى :
إذا مل تكونوا طالبي لجوء أو فقّدتم حّق التسكني، 

فإن الحّل الرئييس املتبّقي هو االتصال بال 115 (رقم 
الطوارئ) كّل يوم عىل أمل أن تحصلوا عىل مكان لليلة 

واحدة.
ميكنكم االتصال 24 ساعة/24 لكن االنتظار قد يستمّر 
حتى الساعتني أو أكرث قبل أن تتكلّموا مع عميل. كلاّم 

اتصلتم أكرث كلاّم زادت فرصتكم يف الحصول عىل سكن/
مأوى.

إن السكن املقّدم عرب ال 115 غري مرشوط و مّجاين، 
مبعنى أنّه ال يشرتط أن يكون بحوزتكم حّق يف البقاء 

عىل األرايض الفرنسية لالستفادة من مكان للسكن/
املأوى.
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CMA  الطعن يف قرار

ميكن أن يرفض منحك رشوط االستقبال املادية :

• إذا كنت يف وسط اجراء اعادة دراسة ملف طلبك 
للجوء.

• اذا مل تسلم طلب لجوئك خالل 90 يوم من تاريخ 
وصولك لفرنسا دون أسباب مرشوعة.

• يف حالة الغش أو إخفاء املعلومات أو تقديم 
معلومات كاذبة.

• إذا رفضت اإلقامة أو املنطقة التي يعطيها لك األويف 
.OFII

من املمكن ان تقطع عنك هذه اإلعانات يف حالة :
إذا رفضت او تركت السكن الذي حولك إليه مكتب 

.OFII األويف
إذا مارست العنف أو كرست قواعد اإلقامة.

إذا مل تلتزم باملتطلبات القانونية (رفض اعطاء 
املعلومات، عدم حضور املواعيد).

مكتب األويف ملزم بإعطاء وثيقة ترشح أسباب الرفض 
او الحرمان : ال ترتدد من طلبها إذا مل يتم تسليمها لك. 

فإنها مهمة إلجراء استئناف اذا لزم االمر.

إذا تلقيت وثيقة من االيف تشري إىل نية الرفض أو 
سحب، فمن املمكن تقديم طعن مجاين عن طريق 

كتابة خطاب مسجل ملكتب األويف يف مدة أقصاها 15 
يوم

 

يجب أن تذكر يف هذه الرسالة هويتك وأن تعطي أسباب 
الطعن يف القرار.  يجب إرسالها إىل مقر األويف

44 rue Bargue 75732 Paris Cedex 15

إذا تم تأييد القرار ، فستكون هذه الرسالة مفيدة جًدا 
ملحاميك يف تقديم طعن إداري.

يف حالة الرفض أو الحرمان دون الحصول عىل وثيقة 
CMA، فلديك 15 يوم لكتابة خطاب استئناف اداري 

الزامي RAPO للطعن يف املناقشة. يجب ارسال الخطاب 
عرب الربيد املسجل ملقر األويف أو عن طريق االمييل: 

contentieux.cma@ofii.fr

إذا تم تأييد القرار، ميكن ملحاميك عندئذ تقديم طعن 
إداري.

يرجى االنتباه! أنه من الصعب أحيانًا كتابة هذه 
املستندات، وقد تختلف املواعيد النهائية لالستئناف اعتامًدا 
عىل موقفك.  لذلك ينصح بشدة الذهاب إىل مكتب قانوين 

برفقة محام.
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 بسبب أزمة فريوس كورونا الصحية، وأغالق CPAM الذي 
إستمر لعدة أسابيع، فإن جميع التأمينات الصحية - التي 
تنتهي صالحيتها بني 12 مارس و 31 يوليو 2020- سيتم 

تجديدها ملدة 3 أشهر من تاريخ إنتهاء صالحيتها. للحصول 
عىل التأمني الصحي يجب تقديم طلب لدى أقرب مركز 
لصندوق التأمني الصحي من مكان اإلقامة، أو لدى مركز 
استقبال طالبي اللجوء SPADA أثناء فرتة دراسة ملف 

طلب اللجوء - عن طريق طلب املساعدة من الجمعيات 
املرافقة يف إجراءات اللجوء، أو لدى مكتب الشؤون 

اإلجتامعية يف املستشفيات (انظر صفحة 18).

                          )AME( اإلعانة الطبية الحكومية ●
لألشخاص يف األوضاع غري القانونية      

اإلعانة الطبية الحكومية AME تغطي %100 تكاليف 
الرعاية الطبية يف املراكز الصحية واملستشفيات؛ برشط أن ال 
تتعدى أسعار الخدمات سعر تعريفة التأمني الصحي. ليس 

هناك حاجة لدفع أي رسوم مسبقة.
رشوط الحصول عىل اإلعانة الصحية الحكومية: 

● أن ال يحمل مقدم الطلب أي نوع من أنواع تصاريح 
اإلقامة، أو أي ورقة تدل عىل أنه يف وسط إجراء طلب 

للحصول عىل بطاقة إقامة.
● أنه أمىض فرتة ال تقل عن 3 شهور متواصلة يف 

األرايض الفرنسية.
● بالنسبة للدخل املايل : يجب أن ال يتجاوز دخل 

الفرد مبلغاً معيناً.
يجب إرسال ملف طلب التأمني الصحي بالربيد، أو 

تسليمه يدوياً، للمقر الرئييس لصندوق التأمني الصحي 
.CPAM

ميكن طلب املساعدة إلكامل هذا اإلجراء، من :
مراكز البلدية CCAS األقرب ملكان اإلقامة.
مراكز اإلستقبال النهارية (انظر صفحة 9).

مكاتب الخدمات االجتامعية يف املستشفيات (انظر 
صفحة 18) الجمعيات املساعدة (انظر صفحة -10

.(11

االستفادة
 من الخدمات

الصحیة
● عالج الحاالت الطارئة 

يف انتظار االستفادة من التأمني الصحي املخصص 
لطالبي اللجوء كجزء من التغطیة الصحیة الشاملة 

(يس أم أوCSS) یمكنكم التوجه إىل مداومات 
الحصول عىل الرعاية  الصحیة (باس PASS) املتواجدة 

يف املستشفیات )أنظر صفحة 18). ھناك  سوف 
يتكفل بكم أطباء وميكنكم الحصول عىل أدویة مجانا.   

فضال عن ذلك، تّوفر بعض الجمعیات مداومات 
لالستفادة من خدمات عالج األسنان والعیون، أو 

العالج النفيس، دون الحاجة ألن يكون الشخص حاصال 
عىل التأمني الصحي. 

تبعاً للمكان الذي تعيشون فيه ، غالباً ما تتوفر يف دور 
 (PMI) املحافظة مراكز خدمات حامبة األم والطفل
تعنى باملتابعة الدوریة لألطفال وتلقيحهم ، ومراكز 
تنظيم األرسة والرتبیة التي تتوجه بخدماتھا للنساء 

(معلومات حول منع الحمل ومتابعة األمومة).
ميكنكم االستفادة من هذه الخدمات حتى قبل حصولكم 

عىل التأمني الصحي.

●التأمني الصحي األسايس الشامل 
)CSS( والجزيئ )PUMA(

لألشخاص الذين يحملون ترصيح اإلقامة
طالبي اللجوء املتواجدين عىل األرايض الفرنسية ملدة 

ال تقل عن 3 شهور، ميكنهم االستفادة من التأمني 
 )CSS( والجزيئ ،)PUMA( الصحي األسايس الشامل

ابتداًء من لحظة التسجيل لطلب اللجوء.
يتيح التأمني فرصة الحصول عىل العالج املّجاين لكل 
االحتياجات الطبية والصحية لحامل التأمني وأفراد 

أرسته. من املمكن أن يحتاج الشخص إىل دفع بعض 
الرسوم املسبقة يف بعض األحيان لكن سيتم تعويضه. 
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● لطالبي اللجوء : 
بصفتك طالب لجوء واعتباًرا من 1 مارس 2019، ال ميكنك 

بدء العمل إال بعد 6 أشهر من تسجيل طلب اللجوء 
الخاص بك لدى مكتب حامية الالجئني وعدميي الجنسية 

.(OFPRA)
إذا ظهر مقرتح العمل عندما تكون شهادة (الريسيبيسه) 

اللجوء الخاصة بك صالحة، يجب عىل صاحب العمل 
املستقبيل اتخاذ الخطوات الالزمة مع Direccte املختصة. 

خالف ذلك، عند طلب تجديد الشهادة منتهية الصالحية، 
يجب عليك التقدم بطلب إىل املحافظة للحصول عىل 

ترصيح عمل.  
يجب عليك تقديم عقد عمل ملدة تزيد عن 3 أشهر وأن 

تتم كتابته بشكل خاص أو وعد بالتوظيف (مع ذكر 
الوظيفة وتاريخ الدخول يف الوظيفة واسمك) باإلضافة إىل 

املستندات املتعلقة بالرشكة.
يرجى االنتباه! يجب عدم تغيري العمل ألن ترصيح العمل 

ينطبق فقط عىل عرض العمل املقدم يف املحافظة.
 ترصيح العمل صالح فقط خالل فرتة صالحية شهادة 
طلب اللجوء الخاصة بك (تم استالمها).  ميكن تجديد 

.OFPRA ترصيح العمل طوال فرتة انتظار قرار

● لالجئيني :
عند الحصول عىل بطاقة إقامة الالجئني أو تستفيد من 
الحامية الثانوية، فانه يحق لك العمل يف فرنسا بشكل 

قانوين.

● للشباب :
للشباب بني سن 16 عام - 25 عام، فأن مكاتب البعثات 

املحلية (Missions Locales) تقدم متابعة شخصية 
ودعم مهني واجتامعي.

www.mission-locale.fr
/annuaire/agence/mission-locale-de-paris

حتى عشية ذكرى 62، فمن املمكن أيًضا أداء الخدمة 
املدنية ملدة 6 أشهر إىل سنة ، تدفع ما بني 580 و690 

يورو شهريًا، يف مجال خدمة املصالح العامة.
www.service-civique.gouv.fr

الحصول عىل عمل
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تسجيل األطفال 
يف املدارس

● مرحلة املدرسة االبتدائية حتى املرحلة 
الثانوية

يف فرنسا يعترب التسجيل يف املدارس حق مكفول 
لألطفال الذین ال یتجاوز عمرھم 16 سنة مھام كانت 
صفة إقامة آبائھم عىل األرايض الفرنسية ومھام كان 
نوع املأوى الذي يعيشون فيه. التسجيل يف املدارس 

مجاين وال يحق أبدا للمدارس أن ترفض تسجيل 
أبنائكم.

یجب التوجه إىل مراكز البلدیة بالحي السكني، 
واالتصال مبراكز خدمات الجمهور القانونیة بخصوص 

أي مشاكل يف هذا املوضوع.
انظر صفحة 10-11.

● الدراسات العلية
مهام كان وضعك الشخيص (طالب لجوء، الجئ أو مستفيد 

من الحامية الثانوية)، فيمكنك تقديم طلب لاللتحاق 
بالجامعة يف فرنسا باالتصال املبارش باملؤسسة املعنية أو 
عن طريق منصة باركورسوب Parcourrup اإللكرتونية 

www.parcousrup.com ملجاالت االنتقائية
اذا كنت طالب لجوء، غالبًا ما تتطلب طلب قبول مسبق 

(PAD) من هذه املؤسسات.
ميكن أن تدعمك منظمة الجامعات والالجئني (UniR) يف 
اندماجك األكادميي من خالل الدعم الشخيص والتحضري 

.)www.uni-r.org( الستئناف الدراسة
يرجى االنتباه! للتسجيل يف مؤسسات معينة ، فستُطلب 

منك شهادة تحدد مستواك يف اللغة. حيث تقدم جمعيات 
مثل UniR دورات يف تعلم اللغة الفرنسية.

الطالب الذين يتمتعون بوضع الالجئ أو يستفيدون من 
الحامية الثانوية ميكنهم الوصول إىل املنح الدراسية بناًء 
عىل املعايري االجتامعية وإقامة الجامعات التي تديرها 

.CROUS

الدراسة يف فرنسا
abc
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إن كنت اجنبي يف فرنسا، لديك الحق لالستفادة من 
 خدمات عديدة....

 انتبه :
العديد من هذه الخدمات متوفرة للجميع حتى 

األشخاص الذين هم يف فرنسا بطريقة غري قانونية.اما 
 الخدمات األخرى تعتمد عيل اجراءاتك اإلدارية.

البعض من الحقوق مخصصة لحاالت طالبي اللجوء 
وتعتمد كذلك لرشوط عديدة.

الحصول عىل عنوان إداري مرحلة أساسیة لالستفادة 
من حقوقكم االجتامعیة. العنوان اإلداري ھو عنوان 

بریدي یسمح لكم باستالم الرسائل من الجهات الحكومية 
الفرنسیة، فھو ال یرتبط بالرضورة بعنوان إقامتكم الفعيل.                                        

ميكنكم الحصول عىل العنوان اإلداري بعدة طرق  :  

●  لطالبي اللجوء : 
عند بدأ إجراءات طلب اللجوء يف فرنسا، يجب عىل هيئة 
االستقبال أو ما يعرف بالSPADA املسؤولة عن دعمك 

االجتامعي والقانوين أن متنح لك عنوان إقامة (أي الحصول 
ٍّ الستالم الربيد الخاص  عىل عنوان ثابت وهذا أمر هام جدا
بكم) بطلب من الOfii. عند وصولك إىل الشباك املوّحد 
لطالبي اللجوء، الGUDA، سوف تحصل عىل موعد من 

أجل منحك عنوان ثابت من أجل استالم الربيد. هذا اإلجراء 
متاح فقط لطالبي اللجوء.

انتبه : العنوان الثابت الوحيد املعتمد والذي يتم قبوله من 
قبل الPréfecture (الربيفكتور) من أجل تجديد إقامة طالبي 

 اللجوء هو عنوان :
SPADA -  أول هيئة  الستقبال طالبي اللجوء  •

CCAS - مركز اإلستضافة الذي تسكن فيه •
• عنوان منزلك الخاص بك، فقط إذا كان املستأجر أنت 

شخصيٍّا أو أحد من أقربائك (الوالدين، األخ أو األخت). لن يتم 
قبول إفادة استضافة من قبل صديق.

 OFIIإذا مل يكن عندك عنوان، يجب الذهاب إىل مكتب ال
التابع إىل محافظتك لطلب توجيهك إىل SPADA معينة.

●  لالجئيني :العنوان اإلداري
منذ قانون اللجوء الجديد، يحق لألشخاص الذين يحصلون 

عىل الحامية الدولية (صفة اللجوء، الحامية املؤقة أو 
صفة عديم الجنسية) البقاء يف مكان إقامتهم واالستفادة 
من الدعم املقدم من قبل الSPADA ملدة 6 أشهر بعد 

استالم قرار الOFPRA. ولكن يجب عليك البحث برسعة 
عن عنوان جديد ملحل اإلقامة قبل إغالق عنوانك يف ال

SPADA. ميكنك التوجه إىل ال CCAS التابع للمدينة التي 
تعيش فيها منذ أكرث من 3 أ شهر واإلستفادة من خدمات 
أخصايئ إجتامعي. أو ميكنك التوجه إىل جمعية من أجل 

طلب عنوان(انظر أدناه).

●  للحاالت األخرى :
ميكنك التوجه إىل جمعية للحصول عىل املساعدة ويف النهاية 

تحصل عىل عنوان من أجل استالم الربيد. هذا العنوان 
سيسمح لك بتنفيذ إجرءاتك. يف حال مل تستطع الجمعية 

مبنحك عنوان الستالم الربيد، فستعطيك نصائح وفقاً لحالتك 
للحصول عىل عنوان مبنظمة أخرى مناسبة.

  من الصعوبة مبكان ايجاد شهادة عنوان.
اذا كانت الجمعية االوىل التي ذهبت اليها مل تعطيك شهادة 

عنوان،بامكانها اعطائك نصائح متاشيا مع حالتك الفردية 
ملساعدتك إليجاد جمعية أخرى لتعطيك شهادة عنوان. 

ال ترتدد إىل الذهاب إىل منظامت عديدة.
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SPADA

GUDA

صفحة 38

صفحة 39

صفحة 40

صفحة 44

صفحة 48

صفحة 52

صفحة 54

صفحة 56

 اإلجراءات
ما هي طلب  اللجوء و بطاقة إقامة  ؟

املوعد األول يف سبادا 

طلب اللجوء يف فرنسا  

ملف األوفربا و املقابلة

  االستئناف والطعن 
إعادة النظريف طلب اللجوء 

ما العمل عند حصولك عىل صفة الجئ 

طلب بطاقات اإلقامة

réfugié

titre de séjour

??
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        انت أجنبي يرغب بالعيش يف فرنسا : للحصول عىل حق املعيشة عىل األرايض الفرنسية، 
دون التعرض لخطر الطرد منها، فيجب الحصول عىل بطاقة إقامة. العديد من الخيارات 
متوفرة (اللجوء أو بطاقة إقامة بترصيح) وتعتمد عىل الوضع الشخيص واإلنساين لألفراد.

ستساعد املعلومات املوجودة يف هذا الدليل عىل فهم اإلجراءات التي يجب إتخاذها، لكنها ال 
تغني عن االستشارات القانونية املتخصصة لتقييم الوضع الشخيص لألفراد؛ ألن ما ينطبق عىل 

البعض قد ال ينطبق عىل البعض اآلخر.
للحصول عىل املزيد من املعلومات، توجه إلحدى منصات خدمات الجمهور القضائية (انظر 

صفحة 10).

طلب بطاقة إقامة طلب بطاقة إقامة ما هو اللجوء؟ما هو اللجوء؟
اللجوء : هو طلب الشخص الذي يتعرض لالضطهاد يف 
بلده بسبب آراءه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو 
خلفيته العرقية، أو جنسيته، أو محيطه اإلجتامعي، 

الحامية من بلد آخر.

إجراء طلب اللجوء : هو اإلجراء الذي يحدد إمكانية 
الحصول عىل الحامية الكاملة أو املؤقتة.

يسمح اللجوء الكامل أو املؤقت بالحصول عىل :
1.حق العيش داخل األرايض الفرنسية.

2. حق العمل.
3. حق ملّ الشمل العائيل.

إذا ملن تكن عرضة للخطر يف حالة إعادتك لبالدك، فلديك 
فرصة ضئيلة يف الحصول عىل اللجوء يف فرنسا. احصل عىل 
إستشارة قانونية من منظمة متخصصة (انظر صفحة 10)
للمزيد من املعلومات حول الخطوات املختلفة إلجراءات 

اللجوء انظر صفحة 42)

توجد بطاقات إقامة مختلفة تتناسب مع األوضاع 
الشخصية املختلفة : بطاقة إقامة طبية، لألشخاص الذين 

ال يستطيعون تلقي العالج يف بلدانهم. بطاقة إقامة 
بترصيح عمل، للعاملني بفرنسا منذ عدة سنوات ويرغبون 
بالحصول عىل وضع قانوين منتظم. بطاقة إقامة تعليمية، 

للطالب األجانب الذين يرغبون يف الدراسة بفرنسا …

طلب الحصول عىل (بطاقة إقامة) إجراء معقد وكثري 
املخاطر. ولهذه االسباب فمن املهم جدا طلب االستشارات 

القانونية من أصحاب الخربة قبل البدء يف هذا االجراء. 
توجه اىل احدى منصات خدمات الجمهور القضائية 

لتقييم وضعك الشخيص وللحصول عىل املساعدة يف ملء 
ملفك (انظر صفحة 10).

للمزيد من املعلومات انظر صفحة 56.
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SPADA

عىل القارصين املعزولني
 (أقل من 18 عاما)

أن يتوجهوا إىلDEMIE (انظر الصفحة 8) ليحاولوا أن يثبتوا 
أنهم قارصون ومعزولون، مام يعطيهم الحق يف الحامية التي 

تقدمها مؤسسة اإلعانة االجتامعية للطفولة 
Aide Sociale à l'Enfance (السكن والتعليم والرعاية 

الصحية) وذلك حتى يبلغوا من العمر 18عاما.

يستطيع القارصون عىل أي حال تقديم طلب اللجوء وأخذ 
موعد يف مركز SPADA، إال أن القارصين الذين يرغبون 
بتقديم طلب لجوء لهم إجراءات خاصة، ولذلك ننصح 

بطلب املساعدة من جمعية متخصصة بهذا الشأن
 )انظر ص 10 و 11(.

 SPSPADAADA  املوعاملوعد األول د األول يف سبادايف سبادا
عندما تصل إىل فرنسا يجب عليك أن تتوجه فورا إىل أحد 

 ،SPADA مراكز االستقبال األويل لطالبي اللجوء ( سباد
سابقا بادا). هذه املراكز هي التي يتم فيها أوال استقبال 

جميع طالبي اللجوء  وعليك أن تذهب إليها لتقديم 
طلب اللجوء يف أقرب وقت ممكن.

انتباه: يف منطقة باريس وضواحيها، يجب االتصال عىل 
الرقم 900 500 42 01  (كلفة اتصال محيل) ألخذ 

موعد يف SPADA ومل يعد باإلمكان الذهاب مبارشة بدون 
اتصال. ميكنك مكاملتهم من االثنني حتى الجمعة من 

الساعة 10 صباحا حتى 3.30 بعد الظهر.

إذا كنت تواجه مشكلة يف االتصال بهذا الرقم، فاحتفظ 
بسجل املكاملات عىل هاتفك. قد يكون من املفيد إثبات 

أنك حاولت االتصال عده مرات للحصول عىل املوعد.
عند االتصال، انتظر حتى تسمع خيارات اللغات املقرتحة 

ثم اخرت لغتك.
يوجد SPADA يف كل منطقة  (باريس, كريتاي، 

سريجي....) ، ومن املمكن أن تحصل عىل موعد يف ضاحية 
من ضواحي منطقة باريس حتى لو كنت متصال من 

مدينة باريس. يف نهاية االتصال سوف تصلك رسالة عىل 
هاتفك الجوال فيها تاريخ املوعد يف الSPADA. والساعة 

وعنوان املكان.
معلومة هامة : بالنسبة للعائالت عليك الحضور مع 

جميع أفراد العائلة مبن فيهم أولئك الذين سبق لهم أن 
حصلوا عىل بطاقة اإلقامة. 

يف SPADA سوف تقابل شخصا 
سيقوم مبا ييل :

1. يعطيك بعض املعلومات عن اللجوء يف فرنسا 
ويسألك أسئلة تتعلق بـ :

● البيانات األحوال الشخصية (أي اسم العائلة واالسم 
األول والعمر والوضع العائيل)

● تاريخ الخروج من بلدك والدخول إىل فرنسا. انتبه : 
إذا قلت إنك دخلت فرنسا منذ أكرث من 90 يوم،  فيخىش 

أن يسجلوك يف اإلجراء املعجل وهو ليس يف صالحك.
● مسري رحلتك و البالد التي عربتها للوصول إىل فرنسا

● اللغة التي تريد استخدامها خالل مدة إجراءات طلب 
اللجوء

2. سوف يسّجل كل املعلومات يف الحاسب االلكرتوين 
(الكمبيوتر) حتى يتم إرسالها إىل املحافظة، إذا أعطيت 

معلومات خاطئة واكتشفتها املحافظة، فيخىش أن 
يسجلوك يف اإلجراء املعجل وهو ليس يف صالحك

3. سوف يسلمك املوظف ورقة استدعاء إىل موعد 
محدد لك يف النافذة الوحيدة )GUDA(  يف  مبنى 

املحافظة من أجل تسجيل طلب اللجوء.
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املوعد يف املحافظة املوعد يف املحافظة 
(بريفكتور) (بريفكتور) 

يف ورقة االستدعاء إىل النافذة الوحيدة GUDA تجد 
كل املعلومات الالزمة : عنوان املحافظة (بريفيكتور) 
وتاريخ املوعد وساعته.  يجب التقيد بالتاريخ والساعة 

املحددين، وإن وصلت متأخرا فلن يستقبلوك.
توقع أن متيض يف ذلك املكان نصف يوم أو يوٌما 

        . كامالً
عند وصولك إىل النافذة الوحيدة، عليك الذهاب أوالً إىل 

نافذة الربيفكتور ومن ثم إىل نافذة األويف. 

يف النافذة الوحيدة 
)GUDA(

1 - تقوم املحافظة بتسجيل طلبك للجوء
2 - ثم يقوم مكتب األويف بإجراء مقابلة معك لتقدير 

مدى حاجتك للمساعدة (وضع السكن ،االحتياجات 
الطبية... )

سوف تستلم وثائق كثرية من املحافظة ومن األويف 
OFII،  ال تفقد هذه الوثائق. صّورها بتلفونك واعمل 
عنها عدة نسخ واحتفظ بنسخة (ورقية أو رقمية) يف 

عدة أماكن.
إن إجراء طلب اللجوء هو إجراء مختص باألشخاص 

 املعرضني للخطر يف بلدانهم األصلية.
بالتاكيد أنه رضوري طلب ترصيح إقامة ألسباب أخرى    

 ( املرض ، الرابط األرسي...).
ابتداءا من االول من مارس إذا رغبت يف طلب ترصيح 

إقامة بالتوازي مع طلبك للجوء ، لديك شهران ابتداءا من 
 ذهابك ايل النافذة الفريدة لتسليمه.

 بعد انتهاء هذه املدة ميكن للربفكتور رفض تسجيلك.
مواعيد مع جمعية متخصصة ألخد معلومات كافية        

(الصفحه 10-11).

 1 - يف نافذة املحافظة 

(الربيفيكتور)
● يقوم املوظف بتسجيل طلبك للجوء ثم يأخذ بصامتك 

من أجل التحقق من عدم تقدميك طلب لجوء سابقاً 
يف فرنسا أو يف بلد أورويب آخر. 

● وعىل املوظف أن يسلمك دليل اإلجراءات بلغتك األم 
ويسألك عن اللغة التي ترغب أن تخاطب بها أثناء 
إجراءاتك (لغتك األم وإن مل تكن متوفّرة فلغة أخرى 

تتقنها بشكل كاف. 

انتبه : بعد اختيارك للغة سيكون من الصعب جدا طلب 
تغيريها. 

استثناء : من حقك أن تطلب الكالم باللغة الفرنسية يف 
أي وقت.

● ثم يقوم املوظف بإعطائك شهادة طالب لجوء 
(ريسيبيسيه). تعلمك هذه الشهادة بنوع اإلجراء التي 

سيطبق عىل طلبك للجوء :
  Procédure normale - إجراء عادي

(صفحة 42)  
  Procédure accélérée - أو إجراء معجل

(صفحة 42) 
 Procédure Dublin - أو إجراء دبلن

(صفحة 43).
من الرضوري جدا  أن تفهم الفرق بني هذه اإلجراءات 

الثالث حيث تختلف طريقة التعامل مع ملف طلب 
اللجوء طبقا لإلجراء املطبق عليه، خاصة بالنسبة للزمن 

الذي سيستغرقه طلب اللجوء وطريقة  دراسته،  وخاصة 
! CNDA يف حال ذهابك الحقاً إىل املحكمة

GUDA
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منذ صدور قانون اللجوء الجديد ، صار بإمكان األويف  أن 
يقرتح عليك تحويال إىل منطقه معينه غري تلك التي قدمت 
فيها طلب اللجوء الخاص بك. إذا رفضت الذهاب إىل هناك 
  (ADA) فلن  يكون لك الحق يف سكن أو يف اإلعانة املالية ،

، ينبغي عىل األويف أن يعطيك تذكرة مواصالت وعنوان 
الـ SPADA أو السكن الذي عليك الذهاب إليه خالل  

خمسة أيام.  وسوف يطلب منك البقاء يف هذه املنطقة 
طوال مدة إجراءات اللجوء الخاصة بك.

 SPADA2 -العنوان اإلداري يف ال

بعد مرورك عرب النافذة الوحيدة،
عليك أن تعود إىل الـ SPADA لتحصل عىل عنوان 

إداري.

 ما هو وثيقة العنوان اإلداري ؟
هذه الوثيقة متنحك عنوانا بريديا تستلم عليه رسائلك 

من املؤسسات الحكومية الفرنسية ، وهو ليس بالرضورة 
عنوان السكن الفعيل. هذا العنوان هو الذي تعتمده 

الـ OFPRA و CNDA ملراسلتك. وينتهي صالحية هذه 
العنوان عند انتهاء إجراءاتك.

السبادا SPADA هي الجمعية التي أعطتك املوعد يف 
النافذة الوحيدة . وعندما تعطيك هذه الجمعية عنوانا 

إداريا  يصبح من حقك أيضا االستفادة من  املتابعة 
االجتامعية والقانونية: الحصول عيل التامني الصحي ، وطلب  

املأوى يف الحاالت الطارئة ، والحد من النقل ، ومتابعه 
إجراءات اللجوء الخاصة بك ، الخ.

 )OFII( 2 - نافذة األويف
بعد مقابلتك ملوظف املحافظة وتسجيل طلبك، 

ستتوجه إىل نافذة األويف.

● سوف يقوم موظف األويف بطرح أسئلة حول وضعك 
الشخيص وهو من عليك إخباره إن كنت بحاجة إىل سكن 

من نوع خاص لسبب ما  ( إن  كنت تعاين من إعاقة 
معينة أو امرأة حامل أو مريض أو تعاين من مشكلة 

نفسية. ..)
 

 )ADA( مهمة األويف هي تأمني سكن ومنحة مالية ●
لطالبي اللجوء ولذلك سوف يقوم املوظف بإعطائك 

وثيقة  اسمها "عرض التكفل يف إطار الربنامج الوطني  
 de prise en charge) = "لالستقبال وتقديم العون

(Offre
من أجل الحصول عىل العون الذي يقدمه األويف، يجب 
التوقيع باملوافقة عىل هذه الوثيقة ووضع إشارة عىل 
جملة : "نعم أوافق عىل االستفادة من رشوط االستقبال 

املادية "يف أسفل الصفحة عىل اليمني.

        انتباه :
ال تستطيع الحصول عىل اإلعانة املالية ADA دون طلب 
السكن. فال ميكن فصل األول عن الثاين. عليك أن توافق 

عىل املنحة والسكن معا وإذا رفضت هذا العرض فلن 
تستفيد من أية مساعدة .

ما هو األويف (OFII) ؟
أويف (املكتب الفرنيس للجوء واالندماج)هي إدارة 

تعمل تحت رعاية وزارة الداخلية، لها مهامت عديدة 
منها استقبال طالبي اللجوء خالل فرتة دراسة ملفهم. 
متّول  إدارة األويف مراكز استقبال طالبي اللجوء, كام 

أنها تتكفل باإلجراءات الوطنية لالستقبال (كتأمني 
املسكن لطالبي اللجوء CADA و اإلعانات املالية).
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1. اإلجراء العادي
Procédure normale

سيقوم  الـ OFPRA وهو املكتب الفرنيس لحامية 
الالجئني وعدميي الجنسية بدراسة طلبك. سوف تحصل 

عىل الحقوق االجتامعية التي يتمتع بها طالبو اللجوء 
(التأمني الصحي، إلخ )، و عىل مساعدات أُخرى (اإلعانة 

املاليّة والسكن) من املهّم جّداً ملء هذه االستامرة بعناية 
فائقة.

عليك ملء امللف وإرساله كامال بالربيد مع كل الوثائق 
املطلوبة إىل األوفربا خالل 21 يوًما.

إذا كان ملفك كامال سرتسل لك الـ  OFPRA رسالة 
لتأكيد تسجيل طلبك. هذه الرسالة ستسمح لك بتجديد 

شهادة طلب اللجوء ملدة 9 أشهر.

انتباه : يحتاج تجديد شهادة  طالب اللجوء إىل عدة 
أيام  لذلك تذكر أن تذهب إىل املحافظة قبل تاريخ 

انتهاء شهادتك ببضعة أيام. واحمل معك شهادة حديثة 
لعنوانك اإلداري حتى تضمن عدم تعرّضك ألية مشكلة. 

قد يعرّضك انتهاء صالحيّة شهادتك لالعتقال إذا صادفت 
عمليّة تدقيق هويات (انظر ص 24)

2. اإلجراء املَُعجل
Procédure accélérée

فرص نجاح هذا اإلجراء ضعيفة. حيث يتم تقليل الوقت 
املخصص لدراسة امللف. وقد يتم رفض منح االعانة املالية 

والسكنية. اطلب من املحافظة وثيقة تربر قرار وضعك 
يف اإلجراء املعجل.  يجب إضافة هذه الورقة يجب أن 
تضاف إىل ملف OFPRA الخاص بك. لتجديد ترصيح 

إقامتك (الريسيبيسيه)، اتبع نفس اجراءات اإلجراء 
العادي. 

تقرر املحافظة تحويل طلب اللجوء العادي إىل مؤجل يف 
الحاالت التالية :

● إذا رفضت ترك بصامتك أو كانت البصامت غري 
واضحة.

● إذا أخفيت معلومات حول مسار رحلتك أو هويتك.
)OQTF) إذا تسلّمت أمرا مبغادرة األرايض الفرنسية ●

● إذا تقدمت بطلب اللجوء بعد مرور 90 يوما من 
تاريخ وصولك فرنسا دون تربير هذا التأخري. فاملحافظة 
تعترب هذا التأخري دليال عىل أنك لست بحاجة ماسة ألن 

تطلب الحامية من دولة أخرى غري دولتك.
● إذا سبق لك تقديم طلب اللجوء وتريد طلب إعادة 

النظر يف امللف (انظر ص 52)
● إذا كنت تحمل واحدة من جنسيات الدول التالية 
التي تعترب آمنة :  ألبانيا، أرمينيا،  البوسنة والهرسك، 

الرأس األخرض، غانا، جورجيا، الهند، كوسوفو، مقدونيا، 
موريشيوس، مولدوفا ، منغوليا، الجبل األسود، السنغال و 

رصبيا.

إذا كنت تعتقد أنه يجب دراسة ملفك كملف إجراء 
عادي، فيمكن عرض هذه األسباب ملكتب االوفربا 

)OFPRA( عن طريق: القصة املرفقة مع ملف الطلب 
أو اثناء املقابلة.

من املمكن أن تعيد االوفربا وضعك يف اإلجراء العادي. 
واذا مل تفعل، فيمكنك إعادة تفسري اسبابك أمام محكمة 

.CNDA الالجئني

 إجراءات طلب اللجوء الثالثة إجراءات طلب اللجوء الثالثة
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3. إجراء دبلن
Procédure dublin

 إذا قررت املحافظة (بريفيكتور)، وضعك يف 
إطار إجراء دبلن فهذا يعني أن بصمتك قد ظهرت يف 

بلد أورويب آخر، أو أنك حاصل عىل ترصيح دخول (فيزا) 
إىل بلد أورويب، فإن املحافظة (بريفيكتور) ال ميكنها 

تسجيلك كطالب لجوء يف فرنسا و ستطلب من البلد 
املعني أن يعيدك إليه للّنظر يف طلب لجوئك.

يف اثناء انتظار الرد من الدولة املسؤولة، لك حق 
البقاء يف فرنسا واالستفادة من رشوط استقبال طالبي 

 ،)ADA( اللجوء : حق االعانة املالية لطالبي اللجوء
والتأمني الصحي )PUMA(، … الخ.

ستحدد لكم املحافظة عدة مواعيد إلزامية يف حال رغبة 
استمرار الحصول عىل اإلعانات املالية والسكنية.

 يرجى االنتباه! يف اثناء احدى هذه املواعيد 
ستعطي املحافظة أمر نقل. وابتداءا من هذه اللحظة، 

ستكون عرضة لخطر النقل ملركز احتجاز واعادة االرسال 
اىل البلد املسؤول من طلب لجوئك. مبدئياً، فرنسا لديها 

مهلة 6 أشهر لرتحليك، تبدأ من تاريخ قبول الدولة 
املسؤولة قرار إعادة استقبالك.

 من املمكن تقديم طلب استئناف، لتطلب 
من فرنسا أن تصبح مسؤولة من طلب لجوئك وتلغي 
قرار ترحيلك (مهلة اإلجراء : 48 ساعة يف حالة اإلقامة 

الجربية، أو 15 يوم يف الحاالت االخرى). فرص نجاح 
هذا النوع من االستئنافات يعتمد عىل الحالة الفردية 
لألشخاص (الصحة العامة، العائلة، البلدان التي مررت 

بها، … الخ) لكنها عموماً فرص النجاح ضعيفة.

انتبه! إذا رفضت فرنسا طلب االستئناف الخاص بك، 
فسيتم متديد فرتة االنتظار قبل إعادة تسجيل طلب 

لجوء جديد ملدة 6 أشهر إضافية. ستكون معرض فيها 
لخطر الرتحيل. توجه يف ارسع وقت ممكن إلحدى 
منصات خدمات الجمهور القضائية للحصول عىل 

االستشارات واملساعدات القانونية يف االستئناف.

 اذا مل يتم ترحيلك للبلد املسؤول منك يف اثناء 
فرتة مهلة الرتحيل (6 أشهر أو أكرث حسب الوضع 

الشخيص)، فإن فرنسا عادة ما ستكون املسؤولة من 
ملف طلبك للجوء. يرجى االنتباه! يجب االنتباه إىل 

أن إجراءات دبلن تختلف حسب وضع األشخاص، فام 
ينطبق عىل البعض قد ال ينطبق عىل البعض اآلخر.

 اذا تم ترحيلك وعدت اىل فرنسا، فيجب 
عليك تسجيل طلب لجوئك من جديد يف املحافظة.

 يف حال عدم حضورك للمواعيد املحددة لك 
من قبل املحافظة، أو حال رفض نقلك فإنك تخاطر بأن 

يتم طردك. يف هذه الحالة، لن تعود لديك صالحيات 
لإلقامة بصفة طالب لجوء، أو الحصول عىل االعانة 
املالية ADA. و سيتم متديد مهلة الرتحيل 18 شهر 

إضافية.
بعد نهاية فرتة االنتظار، ستصبح فرنسا مسؤولة من 

ملف طلبك للجوء.

يرجى االنتباه! أن حساب مهلة التأخري إجراء معقد، 
حيث سيكون عليك طلب االستشارة قانونية.

 يف كل األحوال ننصحك أن تتوجه يف أرسع 
وقت ألح مراكز املداومات القانونية (انظر صفحة 

)11-10) للحصول عىل معلومات عن إجراء دبلن وعن 
وضعك الشخيص.
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1. ملف 
األوفربا

ما هو املكتب الفرنيس لحامية الالجئني 
واألشخاص عدميي الجنسية ؟ 

 )OFPRA - أوفربا(
هي مؤسسة حكومّية، مسؤولة عن تطبيق النصوص 

الفرنسية واالتفاقيات األوروبية والدولية، املتعلقة 
باالعرتاف بالالجئني و عدميي الجنسية أو مبنحهم «الحامية 

املؤقتة».
تدرس األوفربا طلب اللجوء ثم تصدر قرارها مبنح الحامية 

الدولية للشخص أو برفض الطلب. ميكن الطعن يف قرار 
األوفربا عن طريق املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني 

 .(CNDA)

  إن قرار األوفربا بشأن طلب لجوئك يعتمد عىل 
األمرين املذكورين أعاله. إقرأ جيدا املعلومات التالية حول 

كيفية ملء امللف واالستعداد للمقابلة.

ا  من خالل قّصتك، عليك أن تقنع األوفربا أن حياتك هي حقٍّ
يف خطر يف بلدك وال ميكنك العودة خوفاً من االضطهاد 

أو التعذيب أو املوت. لذلك، ننصحك باللجوء إىل جمعية 
متخصصة أو محام ملساعدتك يف كتابة قّصتك.

نصيحة : التقط صوًرا بهاتفك لكل أوراقك ووثائقك ، 
 . استعن بجمعية لتقوم بإعطائك نسخا عن ملفك كامالً
من الرضوري جًدا أن يكون لديك نسخة من كل هذه 

الوثائق.

هاّم : يجب عليك إرسال ملف طلب اللجوء 
الخاص بك إىل األوفربا يف مّدة ال تتجاوز 21 يوًما.

كيف متأل ملف األوفربا ؟

1. يجب ملء امللف باللغة الفرنسية. 
2. يجب عىل مقدم الطلب أن يقوم بتوقيه.

3. مع امللف، يجب إرفاق:
 ●  صورتني شخصيتني بالحجم الرسمي.

 ●  صورة عن شهادة طلب اللجوء (ريسيبيسه).
 ● جواز السفر و بطاقة الهوية األصليتني إن كنت 

متلكهام.
4. يجب أن يتّم ملء امللف مبعلوماتك و معلومات 

عائلتك (اللقب واالسم األول وتاريخ امليالد ومكان 
امليالد).

5. يجب أن تذكر فيه اللغة التي تريد أن تتكلم بها 
أثناء املقابلة.

6. يجب أن يحتوي امللف عىل قصتك كاملة مكتوبة 
باللغة الفرنسية وأن تذكر فيه كّل األسباب التي 

دفعتك لرتك بلدك طلبا للجوء يف فرنسا. 

ملف األوفربا و املقابلةملف األوفربا و املقابلة
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إن القصة املكتوبة يف امللف هي خري وسيلة لرشح 
وتوضيح مخاوفك عىل حقيقتها وبالتفصيل، لذلك عليك 
أن تذكر فيها معلومات دقيقة ومنطقية. يجب أن تذكر 

أسامء األشخاص واألماكن التي تتكلم عنها يف قصتك 
وكذلك تواريخ األحداث كام هي يف تقويم بلدك.

ال ترتدد يف أن تضيف إىل امللف كّل ما ميكن أن يدعم 
قّصتك من أدلّة مادية عىل االضطهاد الذي تعرّضت له 

(صور، رسائل تهديد، وثائق تثبت شخصيّتك)

 انتبه : ننصحك أن ال تذكر أحداثا مل تعشها 
حقيقة. ننصحك كذلك بعدم اللجوء إىل أشخاص من 

أهل بلدك أو إىل مرتجمني غري مختصني تدفع لهم 
لرتجمة قصتك فقد ييسء ذلك إىل مصداقية طلب 
لجوئك ، مع العلم أن بعض الجمعيات مبكنها أن 

تساعدك يف كتابة قصتك مجانًا.

إذا كان هناك أخطاء يف ملفك أو يف قصتك، ميكنك 
أن تطلب تصحيحها أثناء املقابلة.

أحتاج إىل مساعدة مللء امللف

ميكنك أن تطلب من الـ SPADA  تقديم املساعدة لك 
مللء امللف وكتابة قصتك بالفرنسية. (نذكّرك بأّن الـ 

SPADA هو املنظمة التي متنحك عنوانًا بريديًا إداريّا إذا 
كنت بال سكن).

هناك جمعيات أخرى ميكن أن تساعدك يف ملء ملّف 
األوفربا : انظر الصفحة 10-11

حتى لو كانت هناك جمعية أو محامي يساعدك، 
ننصحك بقراءة املعلومات الواردة يف هذا الدليل 

بخصوص ملف األوفربا من أجل فهم دقيق لإلجراءات 
الخاصة بك.

إن ما يحويه ملف األوفربا الخاص بك من معلومات 
مهم جّدا ملا سيتبع من إجراءات.

كيف ومتى يتّم إرسال امللّف

يجب إرسال امللف إىل األوفربا يف مّدة ال تتجاوز
 21 يوًما بدءاً من يوم مقابلتك يف املحافظة (بريفيكتور)، 

وذلك عىل العنوان التايل:

 OFPRA
201-Rue Carnot

Fontenay-sous-Bois 94120

 لطالبي اللجوء املسجلني يف املكتب الوحيد 
بني تاريخ 20 فرباير و 23 يونيو : لقد تم التوقف عن 

استالم طلبات اللجوء - التي يجب تسليمها بعد 21 
يوم. وسيتم استئناف استالم الطلبات ابتداًء من يوم 24 

يونيو. أقىص مدة للتسليم 21 يوم (حتى 15 يوليو).

يرسل امللّف «بالربيد املضمون» مع وصل اإلقرار باالستالم، 
هذا الوصل يثبت أنك أرسلت امللف يف حال فقدانه. 

إذا فضلت أن تسلّم ملفك باليد مبارشة إىل األوفربا 
فاطلب من املوظف وصل إثبات تسليم امللف.

ننصح طالب اللجوء باالحتفاظ بنسخ عن وثائق امللف 
كلها (االستامرات، القصة والوثائق املرفقة بها) وكذلك 

االحتفاظ بدليل يثبت أن األوفربا استلمت امللف.
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● كيف تجري املقابلة ؟ 

خالل املقابلة، يطرح موظف األوفربا أسئلة عىل 
طالب اللجوء مبنيّة عىل أساس املعلومات التي 

قّدمها يف ملف األوفربا الخاص به. إال أن ترصيحاتك 
أثناء املقابلة هي التي لها أكرب تأثري عىل قرار األوفربا 

النهايئ.
 1. الجزء األول من املقابلة يكون حول حالتك  

املدنية : سيسألك املوظف أسئلة ليتأكد من هويتك 
ووضعك العائيل. من املهم أن تثبت الحالة املدنية 

لعائلتك وأن ال تنىس أحدا من أفرادها. 
2. الجزء الثاين يدور حول قصتك ومخاوفك، وهنا 

فرصتك لرتوي كل األحداث التي دفعتك إىل مغادرة 
بلدك.  سوف يطلب منك املوظف بعد ذلك تفاصيل 
دقيقة حول الظروف التي وقعت فيها تلك األحداث 
(التواريخ واألماكن وغريها). يجب أن تكون أجوبتك 
مفصلة تفصيالً دقيقاً وعليك أن تركز كل الرتكيز عىل 

ما حدث لك أنت شخصياً.
3. يف نهاية املقابلة عليك أن ترشح مخاوفك يف 

الوقت الراهن وتذكر ما ميكن أن تتعرض له وما قد 
يحصل يف حال عدت إىل بلدك.

تستمر املقابلة عادة ساعة ونصف إال أن مدتها قد 
ترتاوح بني 45 دقيقة إىل عدة ساعات. من حقك أن 

تطلب اسرتاحة لترشب أو لتذهب إىل املرحاض.

● كيف أستعد ؟
إن مقابلة األوفربا رسيّة ولذلك ميكنك أن تتلكم بكل 

حرية. من الرضوري أن تجيب عن األسئلة بطريقة 
طبيعية وعفوية. 

إياك أن تحفظ القصة حفظا بل حاول أن ترشح 
بالتفصيل ما عشته وأن تتذكر التسلسل الزمني 
لألحداث وتواريخها واألماكن التي وقعت فيها 
وأسامء األشخاص ومناصبهم، أي باختصار كل 

التفاصيل التي تسمح ملوظف الحامية بفهم 
قصتك فهامً جيدا. 

2. املقابلة
مقابلة األوفربا هي أهم مرحلة يف رحلة طلب اللجوء. 
سيتم استدعاؤك إىل األوفربا إلجراء مقابلة مع ضابط 

الحامية(الشخص الذي ميثّل األوفربا). ميكن أن تستلم 
االستدعاء الخاص بك مع رسالة تسجيل امللف يف نفس 

الوقت :  تحقق كل اسبوع من وصول رسائلك إىل 
عنوانك اإلداري !

سوف تجد يف االستدعاء كل املعلومات عن املقابلة : 
التاريخ والساعة والظروف التي ستجري فيها املقابلة. 

يجب عليك أن تحرض يوم املقابلة يف الساعة 
املحّددة، وانتبه أن ال تحجز تذكرة العودة إىل 

سكنك باكرا اذا كنتم تسكنون بعيداً.
تنبيه : صار بإمكان األوفربا أيضا، حسب قانون اللجوء 
الجديد، أن تعلمك عن طريق الربيد االلكرتوين (إمييل) 

او الرسائل القصرية عىل الهاتف مبوعد املقابلة. إن 
كنت قد أعطيت هذه املعلومات لإلدارة فال تنس أن 
تراجع باستمرار بريدك االلكرتوين ورسائلك الهاتفية.

األشخاص الذين ستلتقي بهم يف املقابلة
إنهم أشخاص ملتزمون بالحيادية وبالرسية وهم :

 
● ضابط حامية، يعمل لصالح األوفربا ، وليست له أية 

عالقة بالرشطة.

● مرتجم، إن كنت ال تتكلم الفرنسية. عليك أن تتأكّد 
أّن هذا املرتجم يتحدث بلغتك. إذا مل تفهم هذا 

املرتجم أو شعرت أنه غرب حيادي، فعليك أن تخرب 
موظف الحامية بذلك.

وميكنك أن تطلب سلفاً حضور ممثل عن جمعية أو 
محام. يكون هذا الشخص شاهدا صامتا خالل املقابلة، 

ثم يستطيع أن يبدي مالحظاته عند انتهائها. 

...?
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3. استالم قرار
سوف تصدر األوفربا قرارها فيام إذا كان عىل فرنسا أن 

: متنحك صفة الجئ أو تؤّمن لك الحامية املؤقّتة، أو أن 
ترفض طلبك.

1 . إذا اعرتفت األوفربا بك بصفة الجئ 
فستحصل عىل بطاقة إقامة مّدتها 10 سنوات قابلة 

للتجديد متنحها لك املحافظة.

2 . إذا منحتك األوفربا الحامية املؤّقتة 
فستحصل عىل بطاقة إقامة مّدتها 4 سنوات وبعدها بطاقة 

لـ 10 سنوات قابلة للتجديد. يف هذه الحالة من املمكن 
الطعن يف قرار األوفربا، وذلك بهدف الحصول عىل صفة 
الجئ (إذا أردت الطعن يف قرار األوفربا، انظر الصفحات 

التالية).
إن طلب الطعن ال يؤدي إىل إلغاء حامبتكم املؤقتة وال 

يؤثر فيها.
إذا حصلت عىل صفة الجئ أو عىل الحامية املؤقتة: اقرأ 

املعلومات الواردة يف الصفحتني (ص 54) حيث تجد فيها 
كل ما تحتاج معرفته للبدء باإلجراءات األولية.

x

3 . إذا رفضت األوفربا طلبك،
فيمكنك تقديم طلب استئناف للطعن أمام املحكمة 

الوطنية لحقوق الالجئني (CNDA( (انظر الصفحات التالية 
.(48

انتبه : منذ صدور قانون اللجوء الجديد، مل يعد 
لبعض األشخاص املسجلني يف ”اإلجراء املعجل“، الحق 

يف اإلقامة يف فرنسا بعد رفض األوفربا لطلبهم. وقد يتم 
ترحيلهم إىل بلدهم حتى خالل فرتة طلب االستئناف يف 

املحكمة.

إن كان هذا وضعك، فعليك أن تتوجه برسعة إىل إحدى 
املداومات القانونية لتطلب مساعدة جمعية متخصصة 

أو محام (انظر ص 11 و10).

إياك أن تكذب : إن كنت تجهل شيئا أو نسيت شيئا 
فقل ذلك للموظف، وإن مل تفهم السؤال املطروح عليك 

أو شعرت أنه مل يفهم كالمك فقل له ذلك أيضا دون 
تردد. 

           إن كنت تعاين من حاالت فقدان الذاكرة، 
أو ترى كوابيس باستمرار، أو أن تذكر األحداث التي 

مررت بها يؤملك أملاً شديدا فمن الرضوري أن تخرب 
 موظف الحامية بذلك أثناء املقابلة حتى يتفهم وضعك.

إذا كنت تعاين من حالة اضطراب نفيس، حاول أن 
تستشري طبيباً. ألّن باستطاعته يف هذه الحالة أن مينحك 

شهادة طبية تقدمها لألوفربا (انظر صفحة 18).

● متى أحصل عىل الجواب،
 وكيف أستلمه ؟

تصدر  األوفربا قرارها يف فرتة ترتاوح بني 3 إىل 4 أشهر 
بعد املقابلة. أحيانا قد يستغرق القرار وقتاً أطول من 

املتوقع. يف هذه الحالة سرتسل لك رسالة تخربك فيها 
أنها رمبا لن تتمكن من اتخاذ قرارها يف قضيتك يف املهلة 
املحددة قانونًا. ومن املمكن أن تستدعيك ملقابلة ثانية.

سيتم إرسال القرار النهايئ لك برسالة مسّجلة إىل 
عنوانك، ولذلك من املهم للغاية التحقق من بريدك عىل 

األقل مرة يف االسبوع. 

سيرتك ساعي الربيد ”إشعار مرور“ يف مركز عنوانك 
اإلداري. ميكنك استالم الرسالة املسجلة من مكتب الربيد 

خالل مدة أقصاها 15 يوما رشط إبراز إشعار مرور 
ساعي الربيد وشهادة طلب اللجوء. 
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االستئناف للطعن االستئناف للطعن 
بقرار األوفرببقرار األوفربا 

إذا رفضت األوفربا طلبك، فيمكنك تقديم طلب استئناف 
 .)CNDA( للطعن أمام املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني

هذا االستئناف يعني االعرتاض عىل قرار األوفربا.

التقدم بطلب استئناف إىل املحكمة الوطنية 
)CNDA( لحقوق الالجئني

يجب تقديم االستئناف عىل شكل رسالة مكتوبة باللغة الفرنسية، وميكن أن تكون مصحوبة بوثائق.
يجب أن تحتوي هذه الرسالة عىل بعض العنارص الهاّمة : 

● حالتك االجتامعية ومعلومات عنك (اللقب ، االسم األول، تاريخ ومكان امليالد، الجنسية، العنوان).

● الحجج املقنعة ضّد األسباب التي تستنكرها يف قرار األوفربا. يجب عليك رشح السبب أو األسباب التي تجعلك تعتقد أن 
األوفربا اتخذت قرارا خاطئا بشأن ملفك.

يجب أن يصل طلب الطعن إىل املحكمة بعد شهر واحد عىل األكرث من تاريخ استالمك لقرار األوفربا  وهذا يعني بعد شهر 
واحد من يوم استالم القرار من مكتب الربيد. وإن مل تذهب شخصيّا الستالم القرار من مكتب الربيد، فبعد شهر من تاريخ 

اإلشعار الذي تركه لك ساعي الربيد.

إذا كان القرار أرسل لك باإلمييل فمن تاريخ قراءتك له (وإال فخالل 15 يوما من تاريخ إستالم اإلمييل الحامل للقرار).

إن كتابة طلب الطعن ليس باألمر السهل. فعند الحاجة للقيام به، من األفضل أن تطلب املساعدة من محام أو من جمعية 
متخصصة.  وأمامك ثالثة احتامالت: إّما طلب محام يساعدك (املساعدة القانونية = محامي مّجاين) أو توكيل محام تدفع 

رسومه بنفسك أو القيام بصياغة الطلب وحدك دون مساعدة (وهذا ما ال ننصحك به).

ما هي املحكمة الوطنية لحقوق 
الالجئني  CNDA ؟

هي الهيئة التي تقوم بدراسة طلبات طعن 
قرارات األوفربا. و تصدر قرارها بعد القيام 

بدراسة شاملة لحجج الطرفني، األوفربا وطالب 
اللجوء. ميكنها أن تلغي رفض األوفربا وتحكم مبنح 

صفة الالجئ أو الحامية املؤقتة لطالب اللجوء، 
كام ميكنها أيًضا رفض طلب الطعن.

عندها تكون فرنسا قد رفضت منح اللجوء ملقدم 
الطلب.
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(املحامي املجاين)1. طلب املساعدة القانونية 

انتبه ! املّدة القانونية لطلب املساعدة املجانية قصرية 
جدا. يجب عليك التقدم بطلب الحصول عىل املساعدة 

القانونية خالل مّدة 15 يوًما من تاريخ استالمك قرار 
األوفربا. منذ صدور قانون اللجوء الجديد، مل يعد من 

املمكن تقديم طلب املساعدة القانونية بعد انتهاء مهلة 
15 يوما، وعندها عليك أن تدافع عن نفسك بنفسك أمام 

املحكمة وهذا ما ال يستحسن.

إذا طلبت املساعدة القانونية، فسوف يقوم محاميك 
مبرافقتك يف كافة اإلجراءات املتعلقة باالستئناف، كام 

 تصله نسخة من رسائلك.
لتقديم طلب املساعدة لديك خياران:

● طلب املساعدة من SPADA أو من جمعية 
متخصصة 

 )SPADA( يف هذه الحالة، عليك أن تذهب إىل الـسبادا
أو إىل إحدى املداومات القانونية للحصول عىل املساعدة 

(انظر ص 10-11).

● أن تطلب املساعدة القانونية بنفسك
يكفي أن تقوم بكتابة رسالة الطلب عىل ورقة بيضاء 

وبتوقيعها بعد أن تذكر بوضوح بياناتك الشخصية ورقم 
ملف األوفربا الخاص بك، مع نسخة عن قرار األوفربا.
يجب إرسال هذه الوثائق بالربيد املسجل مع إشعار 

االستالم إىل العنوان التايل:
املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني - مكتب املساعدة 

القانونية 

CNDA
Cour nationale du droit d’asile 
Bureau d’aide juridictionnelle 

35 rue Cuvier,
93558 Montreuil Cedex

ميكنك كذلك إرسال الطلب بالفاكس عىل الرقم 
 01.48.18.43.11

أو تسليم رسالتك باليد يف مبنى املحكمة.

ميكنك أيضا أن تجد بنفسك محاميا يقبل املساعدة 
القانونية. عندها يجب عليه / أو عليها/ إرسال رسالة إىل 

املحكمة إلبالغها بأنه مكلّف مبلفك.
إذا طلبت محاميًا مجانيًا يف غضون 15 يوًما بعد استالمك 

رسالة الرفض من OFPRA، يتم تعليق مهلة الشهر لتقديم 
طلب االستئناف، حتى يتم تعيني محام لك.

بعد ذلك سوف تتلقى برسعة (خالل 15 يوما تقريبا ) 
رسالتني : 

● رسالة تسجيل طلبك للمساعدة القانونية.
� رسالة املوافقة عىل طلبك تحمل اسم محاميك وعنوانه.

من لحظة استالمك هذه الرسالة، لن يكون أمام محاميك إال 
مدة قصرية للتقّدم بطلب االستئناف.

لذلك فإنه سيطلب مقابلتك واالستامع إىل قصتك حتى 
يستطيع أن يحرض الحجج التي سيبني علها دفاعه عنك ضد 

قرار األوفربا. قم باالتصال به برسعة! 

املحامون عادة مشغولون جدا، لكن مع ذلك ال ترتدد 
يف طلب موعد معه. إذا مل تتمكن من تحديد موعد مع 

محاميك، فيمكنك االستعانة بإحدى الجمعيات (انظر 
الصفحتني  10-11).

تذكري هام : املهلة املحددة لتقديم طلب للحصول عىل 
املساعدة القانونية  (محام مجاين )هي 15 يوًما بدًء 
من اللحظة التي استلمت فيها خطاب الرفض من الـ 

 .OFPRA

مهلة تقديم طلب االستئناف هي شهر واحد. تعلق هذه 
املهلة يف حال تقدمت بطلب املساعدة القانونية، ثم تستمر 

فور استالمك لقرار مكتب املساعدات القانونية.

عىل سبيل املثال : إذا قمت بتقديم طلب املساعدة 
القانونية بعد 15 يوما من تاريخ استالمك لقرار األوفربا، 

فلن يبق لك سوى 15 يوما إلرسال طلب االستئناف إىل الـ 
CNDA  ابتداء من لحظة استالمك لرسالة مكتب املساعدة 

القانونية التي تعلمك بتعيني محام مجاين ملساعدتك.
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2. محام يتلّقى أتعابًا (مدفوع)
إذا كنت تريد أن تلجأ إىل محام خاص من اختيارك 
للدفاع عنك أمام الـ CNDA، يجب عليك أن تجده 

بنفسك وتدفع رسومه.
مبساعدة املحامي، يجب أن ترسل طلب االستئناف إىل 

CNDA يف غضون شهر واحد بعد استالمك رفض طلب 
.OFPRA اللجوء من الـ 

إذا مل تتمكن من تحديد موعد مع املحامي الذي دفعت 
له أتعابه، ميكنك أن تطلب مساعدة إحدى املداومات 

القانونية (انظر الصفحتني 10-11).

3. التقدم بالطعن دون محام
التقدم بطلب االستئناف دون محام أمر ال ننصحك به. 

 CNDA هذا يعني أن عليك الدفاع عن نفسك أمام
دون مساعدة من محام. يف حال أردت التقدم بالطلب 

بنفسك والدفاع عن قضيتك. ميكنك قراءة املعلومات 
الواردة سابقاً ملعرفة كافة العنارص املهمة املتعلقة 

بطلب االستئناف.

ماذا بعد تقديم ملف 
الستئناف ؟

 
محكمة CNDA هي التي تقوم بدراسة طلبك.

● ستصلك أوال رسالة تسجيل طلب االستئناف يف 
الـCNDA  وهي الدليل عىل أن طلبك قد تّم 

تسجيله.
● ثم تصلك رسالة استدعاء  إىل CNDA لجلسة 

استامع عامة.

تنبيه : إذا كان االستئناف الذي تتقدم به ال يقدم الحجج 
املقنعة للطعن يف قرار األوفربا ، فقد يتم اتخاذ قرار رفض 

مبوجب أمر من املحكمة، أي دون دراسة ملفك بإمعان 
ودون جلسة استامع.

تعقد جلسة االستامع يف مقر املحكمة  CNDA   يف 
35-rue Cuvier, 93100 Montreuil  منطقة باريس

نصيحة : إن جلسات املحاكمة هي جلسات علنية. 
تستطيع حضور جلسة استامع شخص آخر، لرتى كيف 

تسري األمور قبل أن يتم استدعاؤك لجلستك الخاّصة.

يف الجلسة ستجد نفسك أمام لجنة من ثالثة أشخاص. 
وإىل جانبيك، سوف يجلس محاميك (إىل اليمني) 

ومرتجمك (إىل اليسار).

إذا كنت يف اإلجراء املعجل، فستكون اللجنة مكونة من 
قاض واحد فقط. 

يف يوم الجلسة ميكنك أن تطلب (عن طريق محاميك) 
أن يتم االستامع إليك يف جلسة مغلقة، أي دون حضور 

عام.
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تجري الجلسة عىل النحو التايل :

1. يعرض ”فاتح الجلسة“ قضيتك.

2. ثم يطرح القايض أو القضاة عليك أسئلة لفهم 
قصتك. هذه املرحلة هامة جداً ألن القضاة يريدون 

معرفة الحقيقة وينبغي إقناعهم بحقيقة مخاوفك، لذلك 
عليك أن تجيب بشكل طبيعي عفوي قدر اإلمكان عىل 
أسئلتهم، وأن تقوم بذكر التفاصيل واملالبسات املطلوبة 

منك (انظر النصائح حول مقابلة األوفربا). 
يف هذه اللحظة اعتمد عىل نفسك فقط وليس عىل 

محاميك الذي ال يعرف األحداث التي عشتها شخصياً 
كام تعرفها أنت.

3. وأخرياً ميكن ملحاميك أن يبدأ بالكالم للدفاع عن 
حقك يف طلب اللجوء مع التأكيد عىل النقاط الهامة يف 

قصتك والطعن يف قرار األوفربا .

 CNDA بعد ثالثة أسابيع من جلسة االستامع، ترسل الـ
 لك قرارها يف رسالة مسجلة.

سوف يُنرش القرار عىل اللوائح يف املحكمة، بتاريخ يعطى 
لك يوم الجلسة.

ما العمل عند الحصول 
عىل قرار املحكمة ؟

سوف يُرسل قرار املحكمة النهايئ إىل عنوانك يف رسالة 
مسجلة. لذلك من الرضوري جدا أن تتحقق من بريدك مرة 

يف األسبوع عىل األقل. 
إن املحكمة ميكنها إما إلغاء قرار األوفربا (أي منحك صفة 

الالجئ أو ”الحامية املؤقتة“)، أو رفض طلب لجوئك.

إذا تم منحك صفة الالجئ أو الحامية املؤقتة: 
أقرا املعلومات املوجودة عىل الصفحة 54 والتي توضح لك 

كيفيه امليض قدما يف الخطوات األوىل.

x

إذا رفضت املحكمة منحك الحامية، فلم يعد أمامك إال 
فرص ضئيلة للحصول عليها :

1 - طلب استئناف يرفع إىل مجلس الدولة ولكن الرشوط 
صارمة جدا : هذا االستئناف للمشاكل املتعلقة باإلجراءات 

فقط وليس ملحتوى ملفك.
2 - ميكنك كذلك تقديم طلب إعادة النظر يف طلب اللجوء 

ولكن من الرضوري عندها تقديم حقائق جديده حول 
وضعك.

 انتبه : إذا رفضت املحكمة أن متنحك اللجوء.
هذا معناه أنك فقدت الحق يف اإلقامة عىل األرايض 

الفرنسية. هذا يعني أنه من املمكن توقيفك وترحيلك إىل 
بلدك. ال ترتدد يف الذهاب إىل إحدى املداومات القانونية 

لطلب النصيحة.
واقرأ بإمعان الصفحة التي نرشح لك ما العمل ”يف حال 

االعتقال“ حتى تعرف ما هي حقوقك (ص 24)
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 إعادة النظر يف طلب اللجوء إعادة النظر يف طلب اللجوء
Réexamen

إذا علمت أن هناك أحداثا جديدة تتعلق بأمنك يف 
بلدك فمن املمكن أن تطلب من األوفربا إعادة النظر 
يف ملف طلب اللجوء. ال توجد مهلة محددة للبدء يف 

هذا اإلجراء.

املهم هو أن تكون هناك حقائق جديدة تؤكد أن 
هناك تهديداً حقيقّياً عىل حياتك يف حال العودة 

إىل بلدك.

 تنبيه : من املهم أن تفهم ما تعتربه األوفربا 
 حقائق جديدة. 

إذا قمت بتقديم طلب إعادة النظر يف ملّفك بطريقة 
ال تفي باملعايري املوضحة أدناه، فسوف يرفض الطلب 

دون مقابلة.

ماذا تعني كلمة 
حقائق جديدة ؟

هي حدث يشري من جديد إىل أن مخاوفك من االضطهاد 
أو التهديدات الخطرة ال زالت حقيقية.

يعترب الحدث جديًدا إذا كان قد وقع بعد الرفض 
النهايئ لطلب اللجوء السابق. 

 
 هو إًذا حدث جديد إذا وقع :

• بعد تاريخ قرار املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني 
)CNDA(

• بعد تاريخ قرار األوفربا (يف حال مل تقم بطلب استئناف 
)CNDA( أمام املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني

• مالحظة : يف حال وقع الحدث قبل قرار رفض األوفربا 
واملحكمة، ميكن اعتباره جديًدا إذا استطعت أن تثبت 
أنك مل تكن عىل علم به قبل تاريخ الرفض وأنه مل يكن 

بإمكانك أن تعرضه أثناء تقديم طلبك األول.

 إليك بعض األمثلة عن األحداث التي ميكن اعتبارها 
جديدة رشط أّال تكون قد ذكرت أمام األوفربا أو املحكمة.

• تطور الوضع السيايس أو األمني يف بلدك إن كان له 
تأثري عىل وضعك الشخيص.

• منح الحامية لشخص قريب منك له وضع مامثل 
لوضعك ومخاوفه من االضطهاد مرتبطة مبخاوفك.
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األدلة الجديدة ال تعني حقائق 
جديدة 

الحقائق الجديدة ليست أدلّة جديدة . فال ميكن 
املوافقة عىل طلب إعادة النظر يف امللف إذا قدمت 
دليالً جديداً ليس له إال أن يثبت بيانات شفوية أو 

خطية وردت يف الطلب السابق.

أمثلة لدالئل غري مقبولة :
● شهادة االنتساب إىل حزب سيايس ليست سوى دليل 

جديد إذا كنت قد ذكرت سابقا أمر عضويتك يف هذا 
الحزب السيايس. 

● كذلك، يعترب مقال يف صحيفة أو رسالة من محام 
يشهد عىل حقائق كان قد تم الكشف عنها يف الطلب 

السابق مجرد دليل يؤكّد الحقائق السابقة.

اعلم أن العنرص الجديد ليس بالرضورة وثيقة 
مكتوبة.

فقد يكون حدثاً جرى وميكنك أن تُعرض بياناته شفويا 
من خالل ترصيحات بسيطة. 

ولكن يف هذه الحالة، عليك أن تكون دقيقاً جداً يف 
رسدك  (تواريخ، أماكن، أسامء أشخاص...) حتى يصبح 

تتبّع الحدث أمراً ممكناً.

معلومة هامة 
إّن اعتبار الحقائق التي تم تقدميها كحقائق جديدة ال 

 يعني بالرضورة أنك ستحصل عىل الحامية تلقائيّا.
ال تضف إىل ملفك أية وثيقة دون أن ترشح كيف 

حصلت عليها، وملاذا مل تقدمها يف ملف طلبك األول. 

تجدر اإلشارة إىل أن طلبات إعادة النظر يف امللف، غالباً 
ما يتّم رفضها من األوفربا، أو املحكمة الوطنية حتى لو 

احتوى الطلب حقائق جديدة.

ما العمل لتقديم طلب 
إعادة النظر يف امللف ؟
إن األوفربا و املحكمة الوطنية (CNDA)، هام اللتان 

تنظران يف طلب إعادة النظر.
إذن عليك أول األمر، أن تذهب إىل SPADA لتحديد 

موعد لك يف املحافظة (الربيفيكتور) التي ستقدم فيها 
طلب إعادة النظر.

عادة ينبغي الذهاب إىل SPADA املوجودة يف منطقة 
 املحافظة (الربيفيكتور) التي استلمت طلب لجوئك األول.

إذا كنت يف منطقة باريس وضواحيها، يجب االتصال 
عىل رقم األويف الوحيد 01.42.500.900 وإخباره 

برغبتك يف تقديم طلب إعادة النظر يف ملفك.

سيقدم لك موظف املحافظة (الربيفيكتور) شهادة طالب 
لجوء وملف طلب إعادة النظر (باللون الوردي)

يجب أن تعلم : إّن طلب إعادة النظر يضعك حتاًم يف 
”اإلجراء املعجل“، مام يعني أّن املهلة الالزمة لدراسة 

امللف والحكم فيه قصرية جًدا.

هاّم : 
من األفضل أن تكتب قّصتك وتذكر فيها الحقائق 

الجديدة وأن تطلب املساعدة من جمعية  قبل 
الذهاب إىل املحافظة (الربيفيكتور)، فمن اللحظة 

التي تذهب فيها إىل املحافظة، سيكون لديك 8 أيام 
فقط إلعادة امللف إىل األوفربا.

إذا اعتربت األوفربا أن طلب إعادة النظر يف ملفك غري 
مقبول، ميكنك التقّدم بطلب أمام املحمكة الوطنية 

)CNDA) للطعن يف هذا القرار. 
إذا تم اعتبار القرار مقبوالً، ولكن بعد مراجعته، رفضته 

األوفربا فيمكنك، التقّدم بطلب الطعن إىل املحمكة 
الوطنية CNDA (انظر ص 48).
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réfugié ما العمل عند حصولك عىل ما العمل عند حصولك عىل 
صفة الجئصفة الجئ

بعد تقديم طلب اللجوء الخاص بك، ستوافق األوفربا 
OFPRA أو CNDA عىل اعطاك الحامية الدولية: 

اللجوء ، أو الحامية الفرعية ، أو حالة انعدام الجنسية.

هذا يعني :

● انك تحت حامية الحكومة الفرنسية.

● لديك حق اإلقامة عىل األرايض الفرنسية، والحصول 
عىل ترصيح اإلقامة.

● سوف تتمتع بالكثري من الحقوق التي يتمتع بها 
الفرنسيون.

  تنبيه: عند استالم القرار ، يجب عليك 
الذهاب إىل املحافظة (الربيفيكتور) حامالً معك شهادة 

السكن وقرار قبولك لتحصل عىل ورقة إقامة مؤقتة 
(ريسيبيسيه). 

هذه الورقة عبارة عن وثيقة مؤقتة تثبت ”االعرتاف 
بالحامية الدولية“ وتسمح لك بالبدء يف تنفيذ 
اإلجراءات الخاصة بك يف انتظار بطاقة اإلقامة.

ما الحقوق التي ستحصل 
عليها ؟

● ستصدر األوفربا وثائق التسجيل املدين، أي انها 
ستقوم بإنشاء مستندات باسمك سيتم االعرتاف بها من 

قبل الدوائر الفرنسية (شهادة امليالد، شهادة الزواج، دفرت 
العائلة (للعائالت). 

يربر هذا اإلجراء حقيقة أنه مل يعد لديك الحق يف 
االتصال بإدارة بلدك األصيل تحت طائلة سحب 

الحامية منك. ستسمح لك وثائق التسجيل املدين هذه 
بالحصول عىل بطاقة اإلقامة الصادرة عن املحافظة 

(الربيفيكتور).

● الحق يف اإلقامة: بعد استالم وثائق األحوال املدنية 
الصادرة عن املكتب.

- يحصل الالجئون عىل بطاقة إقامة صالحة ملدة 10 
سنوات.

- يحصل املستفيدون من الحامية الفرعية عىل بطاقة 
إقامة صالحة ملدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

● لديك الحق يف الحصول عىل وثيقة سفر تسمح 
لك بالسفر إىل الخارج إال يف بلدك األصيل. يجب 

تقديم الطلب عىل الفور أو بالربيد أو إلكرتونيًا وفًقا 
للمحافظات املصحوبة مبا ييل: صورتان من جواز السفر 

وبطاقة اإلقامة الخاصة بك وإثبات العنوان وإثبات 
حاميتك لـ OFPRA. تكاليف السفر 45 يورو.

● عند استالم قرار األوفربا و CNDA ميكنك البدء 
بتطبيق حقوقك لالستفادة من الخدمات االجتامعية  

(الدخل التضامني النشط (إر.إس.آ RSA) ، طلب السكن 
االجتامعي، الخ..)
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● ميكنك بدء إجراء مل شمل األرسة إلحضار أفراد 
عائلتك. وهذا يشمل زوجتك أو رشيكك أو رشيكك 
(انتباه: إذا كان االتحاد أو الزواج متأخراً عن تاريخ 

تقديم طلب اللجوء ، فستكون هذه عملية مل شمل 
األرسة ، وأكرث تعقيًدا) ، أطفالك الذين تزيد أعامرهم 

عن 19 عاًما ، أطفالك الصغار وأوالد زوجك. إذا كنت 
قارصاً ، فيمكنك إحضار والديك إىل فرنسا ، وابتداءا 

من يناير ميكنك احضار اإلخوة واألخوات الصغار.
 يبدأ اإلجراء بطلب للحصول عىل تأشرية إقامة طويلة 

من ِقبل عائلتك إىل أقرب قنصلية فرنسية. يشتمل 
امللف املراد تقدميه عىل منوذج وجواز (جوازات) 

سفر أفراد عائلتك و 4 صور هوية لكل فرد وإثبات 
حاميتك لـ OFPRA ونسخة من شهادة امليالد و / او 

الزواج. تكاليف فحص امللف 99 €.

مبجرد تسجيل الطلب يف القنصلية ، سيقوم مكتب 
عائالت الالجئني باالتصال بك للحصول عىل نسخة 

عىل الوجهني لبطاقة اإلقامة الخاصة بك أو إيصالك ، 
ومنوذج يتعلق بحالة عائلتك ، وإثبات عنوانك ، وأي 

 دليل يثبت ذلك حقيقة العالقات عائلتك.
ميكن أن يستمر اإلجراء ملدة تصل إىل 8 أشهر. إذا تم 
منح تأشرية اإلقامة الطويلة ، فستتاح لعائلتك 3 أشهر 
للذهاب إىل فرنسا. إذا تم رفض طلب التأشرية أو إذا 
مل تجيب القنصلية ، أمامك شهرين لتقديم استئناف.

● لديك الحق يف العمل بشكل قانوين يف فرنسا. إذا 
كان عمرك أقل من 26 عاًما ، فيمكنك أن ترافقك يف 

مهمة البحث عن وظيفة مستشار من بعثة محلية.
www.mission-locale.fr

● ميكنك استبدال الرتخيص الخاص بك مع رخصة 
القيادة الفرنسية. إجراءات استبدال رخصة القيادة 
ANTS : األجنبية تتم اآلن عرب اإلنرتنت عىل موقع

/https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

يرجى االنتباه! ميكن معادلة رخصة القيادة خالل العام 
االول فقط من تاريخ الحصول عىل ترصيح اإلقامة.  ال 
ميكن ملواطني أفغانستان وإريرتيا ونيجرييا وباكستان 

والسنغال والصومال وسوريا (انظر القامئة الكاملة عىل 
موقع الخدمة العامة :

https: //www.service  -public.fr/
particuliers/vosdroits/F1460

قد تبدو هذه الخطوات االوىل معّقدة بعض اليشء 
ولكن ميكنك الحصول عىل مساعدة من منظامت 

مختلفة : 

● أول هيئة  الستقبال طالبي اللجوء (SPADA( أو 
مركز اإلقامة حيث كنت مقيام خالل فرتة دراسة طلب 

اللجوء. من واجب هذه املؤسسات مساعدتك يف تحصيل 
حقوقك وإيجاد عنوان وسكن جديدين. يحق لك 

الحصول عىل دعم إداري  ملدة 6 أشهر من تاريخ استالم 
القرار الذي مينحك الحامية.

● مركز العمل االجتامعي يف املدينة التي تقيم فيها أو 
 .(CCAS( التي تستلم فيها بريدك

ميكنك ان تطلب الحصول عىل موعد مع مساعد 
اجتامعي ملساعدتك يف إجراءات تسجيلك يف صندوق 

)CAF) اإلعانات األرسية 
)Pôle emploi) ومكتب العمل 

وتقديم ملف طلب السكن االجتامعي.

• املداومات القانونية لالجئني (انظر الصفحة 10-11)
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بطاقات اإلقامة بطاقات اإلقامة 
طلب الحصول عىل (بطاقة إقامة) إجراء معقد وكثري 

املخاطر.

أثناء إجراء طلب اللجوء، فإن املحافظة ستطلب رأيك 
إذا ما كنت ترغب أيضاً بتقديم طلب لبطاقة إقامة؛ 

يجب اعطاء اجابة فيام ال يزيد عن شهرين. من األفضل 
استشارة منظمة متخصصة قبل اعطاء اجابة نهائية، 

للتحقق من صحة املعلومات بامللف (انظر صفحة 10).

إذا كنت اجنبي يف وضع غري قانوين داخل األرايض 
الفرنسية، فهذا يعني أنه ليس لديك اوراق تثبت حقك 

يف الحصول عىل بطاقة إقامة. ميكن أن يؤدي طلب 
حصولك عىل بطاقة إقامة اىل طردك اذا تم رفض الطلب.
للمزيد من املعلومات يف حالة تم ايقافك، انظر صفحة 

.24

لهذه االسباب فإنه من املهم جدا طلب االستشارات 
القانونية قبل البدء يف إجراء طلب بطاقة اقامة. توجه 

ملنصات خدمات الجمهور القانونية لتقييم وضعك 
الشخيص والنظر يف ملفك (انظر صفحة 10).

يف جميع األحوال سوف تحتاج أن تحتفظ بالكثري من 
الوثائق التي تثبت تواجدك داخل فرنسا. لالستشارات 

واملزيد من املعلومات حول األوراق التي يجب االحتفاظ 
بها، انظر صفحة 7.

الهدف من هذه الصفحة هو تقديم بعض أمثلة بطاقات 
اإلقامة التي توجد يف فرنسا ورشوط الحصول عليها.

يرجى االنتباه! استيفاء هذه الرشوط ال يعني أنه ستتم 
املوافقة الفورية عىل طلب الحصول عىل بطاقة اإلقامة. 

دامئا ما يوجد خطر برفض الطلب والتعرض للطرد. ال 
تبدأ هذا اإلجراء دون طلب مساعدة منظمة متخصصة 

يف هذا النوع من اإلجراءات (انظر صفحة 56 و 10).

بطاقة إقامة 
بترصيح عقد عمل

رشوط االستيفاء :
● أن يكون مقدم الطلب قد امىض فرتة 3 سنوات 

يف فرنسا منها 24 شهر كموظف، فيها 8 أشهر عمل 
متواصلة خالل السنة األخرية .

أو
● قد أمىض 5 سنوات يف فرنسا° منها 8 أشهر عمل 

متواصلة يف آخر سنتني.
أو

● قد أمىض 5 سنوات يف فرنسا، منها 30 شهر من العمل 
يف آخر 5 سنوات.

خطوات اإلجراء :
يجب عىل مقدم الطلب تقديم األوراق التي تثبت 

تواجده يف فرنسا، وفواتري الراتب الشهري التي تتوافق 
مع آخر مدة فرتة أمضاها يف الخدمة. عقد عمل أو 

عرض وظيفي لعقد عمل مستمر أو متجدد ملدة اقلها 
6 أشهر مدفوعة إىل SMIC، وهو دليل عىل دفع الرشكة 

الرضائب ملكتب األويف.

titre de séjour
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للمزيد من املعلومات حول 
بطاقات اإلقامة:

INFO DROIT DES ÉTRANGERS
معلومات عن اإلجراءات املختلفة لبطاقات 

اإلقامة يف فرنسا، وضم العائالت.
https://bit.ly/32ifGWa

بطاقة إقامة طبية
 يتم اعطاءها ألصحاب األمراض التي يستعيص 

عالجها يف بلد املريض األم.

رشوط االستيفاء :
● اثبت انك تعيش عادة يف فرنسا.

● العنوان اإلداري (من األفضل ان ال يكون نفس العنوان 
املرفق مع طلب اللجوء).

● شهادة والدة / جواز سفر.
● شهادة مرضية مفصلة لكن تذكر اسم املرض.

خطوات اإلجراء :
اطلب موعد يف إحدى املحافظات لتحصل عىل ملف 

طلب بطاقة إقامة. يجب إحضار : 4 صور، عنوان إداري، 
شهادة طلب لجوء أو بطاقة تعريف شخصية (جواز 

سفر، بطاقة شخصية، … إلخ)، وطابع بريد بقيمة 50€.

تصدر املحافظة استامرة ليكملها طبيبك املعتاد.  ميكن 
إرفاق رسائل من املتخصصني اآلخرين الذين يتابعونك 

مع امللف، وبعد ذلك يجب إرسال هذا النموذج إىل 
األويف OFII بالربيد املسجل مع إشعار باالستالم.

سوف ينظر مكتب األويف يف ملفك اذا كان مربرا كفاية 
ومن ثم يرسله للمحافظ وستقرر لجنة قرار قبوله أو 

رفضه.
إذا تم رفض امللف، قد تلزمك املحافظة مبغادرة األرايض 

.)OQTF( الفرنسية

بطاقة اإلقامة بترصيح طبي تكون سارية املفعول حتى 
انتهاء فرتة العالج.

منظمة COMEDE ومنظمة CIMADE هي املنظامت 
التي ميكنها مساعدتكم يف ملء هذا النوع من امللفات، 

انظر صفحة 10.

التوطني بعد 
مرور10 سنوات من 

اإلقامة يف فرنسا
ال يوجد إصدار تلقايئ لترصيح اإلقامة لألشخاص الذين 

عاشوا يف فرنسا ملدة 10 سنوات متتالية، باستثناء 
الجزائريني.

مجرد حقيقة اإلقامة يف فرنسا ملدة 10 سنوات غري 
كافية. فيجب إثبات املزيد من االدلة : العالقات االرسية، 
امللف املهني، الظروف اإلنسانية، الرعاية الطبية، … الخ.

من الرضوري تقديم دليل عىل اإلقامة ملدة 10 سنوات 
عىل األرايض الفرنسية، ولكن أيًضا دليل آخر (عىل العمل 

أو الروابط العائلية يف فرنسا).

تواصل مع منصات خدمات الجمهور القانونية 
املتخصصة (انظر صفحة 10).
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                RER: au delà de cette limite,
en direction de la banlieue,
la tarification dépend de la distance. 
Les tickets t+ ne sont pas valables.

Légende

Pôle d’échange multimodal,
métro, RER, tramway

Correspondances

Fin de lignes
en correspondance

*
Liaison urbaine
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نشكر كل املرتجامت واملرتجمني املتطوعني 
(من أغلبهم الالجئني و الالجئات)، 

و املتربعات واملتربّعني 
و املطابع التضامنية التي 

سمحت بإنشاء هذا الدليل.

هذا الدليل مجاين ويحظر بيعه لألفراد.

يتم تحديث هذا الدليل كل شهر 
ومتوفر باللغات التالية :

الفرنسية
االنكليزية

العربية الفصحى
الباشتو
الداري

تّم تحرير و تنسيق و تحديث هذا الدليل من قبل 
WATIZAT جمعية

(جمعية خاضعة لقانون 1901)

يتم تحديث هذا الدليل كل شهر ميكنكم تحميله عىل الهاتف الجوال !

اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين

contact@watizat.org

ال ترتددوا يف طباعة هذا الدليل وتوزيعه عىل كل شخص قد يكون بحاجة إىل معلومات
صمم هذا الدليل وأصدر بشكل طوعي

ARABE

www.watizat.org


