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عند الوصول إىل
باريس
حقوق اإلقامة بفرنسا

يجب عىل األجانب الراغبني يف الحصول عىل حق اإلقامة
يف األرايض الفرنس ّية ،الحصول عىل أوراق رسمية لعدم
التعرض لخطر الطرد.
توجد أنواع مختلفة من اإلقامة وكلها تعتمد عىل الوضع
الشخيص القانوين .فإما الحصول عىل( :اللجوء أو
اإلقامة).
يف املربع التايل توجد املعلومات الالزمة للبدء يف طلب
اللجوء ،كام توجد حلول أخرى .انتبه! هذه اإلجراءات
معقدة وطويلة.
● للحصول عىل املساعدة قم بزيارة مراكز املساعدة
القانونية (انظر صفحة .)10
● للمزيد من املعلومات حول اللجوء واإلجراءات انظر
قسم اإلجراءات (صفحة .)40

طلب اللجوء

اتصل باألويف  OFIIلتحصل عىل موعد:
01 42 500 900

إذا مل تتمكن من الحصول عىل موعد ،قم
بتصوير صورة للشاشة توضح املكاملات التي
قمت بها يف محاوالتك للتواصل مع األويف
 .OFIIحيث ميكنك استخدام هذه الصور
كدليل عىل عدم متكنك من التواصل مع األويف
 OFIIلتحصل عىل موعد لطلب اللجوء.

السكن
سكن الطوارئ الجامعي
إذا ليس عندك سكن اتصل برقم الطوارئ املجاين:

115

ال تحتاج لترصيح إقامة يف فرنسا لتحصل عىل سكن
طوارئ م ّجاين.
انتبه! األماكن املتوفرة قليلة لذلك فرص الحصول عىل
سكن غري مضمونة ،وغال ًبا قد تكون لفرتة قصرية.
املزيد من املعلومات يف صفحة 29

مساكن طالبي اللجوء
من أول موعد لك يف الربيفكتور  Préfectureيجب عىل
الحكومة أن تقرتح عليك سكن (راجع صفحة .)42
قد يطول االنتظار! لكن توجد حلول أخرى للحصول عىل
مساكن ،حتى قبل البدء يف إجراءات اللجوء .تختلف هذه
الحلول للرجال عن النساء ،والعائالت ،واألزواج (انظر
االصفحة التالية).

من اإلثنني للجمعة ( 9صبا ًحا  3:30 -ظه ًرا)
www.watizat.org

استمع لخيارات اللغات املوجودة واخرت لغتك.

Watizat, tous droits réservés

انتبه! االتصال بهذا الرقم غري مجاين ويكلف سعر املكاملة
املحلية .يتصل الكثري من الناس يف نفس الوقت ،لهذا
يأخذ االنتظار وقت طويل ويفصل تلقائيا بعد  45دقيقة
عند عدم الرد .حاول االتصال عدة مرات.
إذا ليس عندك تلفون ،فاذهب ألحد مراكز االستقبال
ال ّنهارية والتي ميكن أن توفر لك واحد (راجع صفحة ) 16

انتبه! قد يقرتح عليك مكتب الهجرة واإلندماج
الفرنيس األويف ُ OFIIوجهة سكنية ملنطقة مختلفة عن
التي قدمت فيها اللجوء .إذا رفضت العرض ،ستواجه
الحرمان من السكن ومن اإلعانة املالية .ADA
املزيد من املعلومات يف صفحة . 33
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للعائالت واألزواج والنساء الوحيدات:
دعم مادي وسكن تضامني مبنازل خاصة لفرتات قصرية.
االثنني إىل األحد ( 6مسا ًء)
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إذا كنت طالب لجوء أو راغب يف طلبه ،اذهب ألي مركز
استقبال نّهاري من العناوين التالية لتحصل عىل املساعدة.
عند تسجيلك لطلب لجوئك ميكنك التسجيل لتحصل عىل
سكن .انتبه! قد يطول االنتظار! وهذه املساكن متاحة
فقط لألشخاص املسجلني ولديهم إعانة مالية  ADAسارية
ومل يحصلوا عىل سكن من قبل.

Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
11 1 Hôtel de Ville

m

الرجال

UTOPIA 56

5

( ACCUEIL DE JOUR CITEللرجال)
Cité

4

1 boulevard du Palais 75004 Paris

من االثنني إىل الجمعة من  9صباحاً إىل  4ظهرا ً
احرض للتسجيل يف الرتحيالت ملساكن .CAES
املزيد من املعلومات يف صفحة 16

( ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZللرجال)
توجد خدمة هاتفية لالتصال باألويف ( )OFIIيف املركز.

24 Quai d'Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la gare
5 10 Gare d'Austerlitz

االثنني و اإلربعاء و الخميس و الجمعة من  9صباحاً
إىل  4ظهرا ً .الثالثاء من  9صباحاً إىل  03:2ظهرا ً
احرض للتسجيل يف الرتحيالت ملساكن ()CAES
مزيد من املعلومات يف صفحة 16
مغلق يوم  11و 14نوفمرب

العائالت واألزواج والنساء الوحيدات

ACCUEIL DE JOUR ABOUKIR

هنا ميكن الحصول عىل املساعدة يف طلب اللجوء .األولوية
للواصلني أوالً.
كل األيام  9صباحاً  6 -مسا ًء
يجب الحضور باك ًرا ! مفتوح أيام اإلجازات.
املزيد من املعلومات يف صفحة 16

من املهم االحتفاظ بنسخ وصور لكل األوراق
الثبوتية والخطابات التي تحمل اسمك والتي تعطى لك
يف فرتة إقامتك يف فرنسا.
احتفظ بنسخ مختلفة يف أمكان مختلفة (عند األصدقاء أو
الجمعيات ،أو عىل النت( :الربيد االلكرتوين مثالً)).
ابدأ بعمل النسخ من أول ورقة تستلمها ،ورتبها حسب
التواريخ واملواضيع (الصحة ،العمل ،الدراسة … إلخ).
● ستكون هذه األوراق بغاية األهمية مللف اللجوء
وستفيدك يف حاالت االعتقال .كام تسخدم كدليل لوجودك
داخل األرايض الفرنسية ،وتساعد الجمعيات عىل فهم
وضعك القانوين.
● هذه املستندات رضورية يف حالة طلبك لإلقامة .مثل:
• شهادات الرضائب وشهادة السكن.
• أوراق العالج والوصفات الطبية.
• فواتري الكهرباء والهاتف واملشرتيات.
• بطاقة وتذاكر املواصالت.
• شهادات تعلم اللغة الفرنسية.
• الربيد املختلف.
تطبيق  ADOBE SCANيساعد يف االحتفاظ
بنسخ الكرتونية لجميع األوراق املهمة.

Watizat, tous droits réservés

6 rue Aboukir 75002 Paris
3 Sentier

احتفظ بنسخ لكل مستنداتك وأوراقك
الشخصية

www.watizat.org

يعتمد الحصول عىل سكن عىل تكوين األُرسة ووضعها
القانوين يف سلم اإلجراءت.
قبل تقديم طلب اللجوء من الصعب الحصول عىل سكن.
يقدم مركز االستقبال ال ّنهاري  Aboukirاملساعدة
للعائالت واألزواج والنساء الوحيدات الذين وصلوا للتو إىل
باريس.

املستندات
واألوراق الشخصية
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املواصالت
Tickets

التذكرة  t+بقيمة  1.90€تستخدم لرحلة واحدة يف املرتو
أو القطار ( RERميكنك استعاملها لركوب عدة خطوط
لكن مبجرد الخروج من املحطة تنتهي التذكرة).
• رشاء التذاكر يف الحافلة أغىل من مكنة املرتو
• حزمة الـ  10تذاكر أرخص سع ًرا

بطاقة النافيقو
Navigo

هي بطاقة نقل قابلة إلعادة الشحن .لركوب الحافلة
واملرتو والقطار  .RERيكلف االشرتاك الشهري  €57لكن
توجد تخفيضات:
• أصحاب التأمني الصحي ( CSSمثل  )CMU-Cلهم
تخفيض بنسبة 75%
• أصحاب اإلعانة الطبية الحكومية  AMEلهم تخفيض
بنسبة %05
• أصحاب إعانة الضامن االجتامعي  RSAلهم شحن م ّجاين

www.watizat.org

للحصول عىل بطاقة  Navigo Passقدم طلب لبطاقة
نافيقو  Navigoيف أحد فروع املواصالت  RATPاملوجودة
يف معظم محطات املرتو أو نوافذ البيع .الحصول عىل
البطاقة م ّجاين للمرة األوىل وإلزامي .إذا رفض وكيل
املواصالت  RATPإعطاءك واحد فجرب فر ًعا آخر.
لالستفادة من تخفيضات زر موقع:

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

Watizat, tous droits réservés

ميكن لطالبي اللجوء الحصول عىل املساعدة من املنظمة
التي يستلمون من جوابات الربيد SPADA

إذا ليس عندك حق الحصول عىل تخفيض فيمكنك رشاء
بطاقة ( Navigo Découverteقابلة إلعادة الشحن
يوم ًيا أو أسبوع ًيا أو شهريًا) أو بطاقة Navigo Liberté
(املرتبط بالبطاقة املرصفية .تكلف الرحلة يف باريس
 )€1.49للمزيد من املعلومات اذهب لفروع .RATP

عند مرور الكنرتول
السفر بدون تذكرة صالحة يعرضك لدفع غرامة .عند
التفتيش قد يُطلب منك تقديم وثيقة هوية .قد يطلب
حضور الرشطة إذا مل تكن معك واحدة .يف حالة االعتقال
راجع صفحة . 30
ال ميكن تفتيش حاجاتك دون موافقتك لكن قد يطلب
منك مغادرة املبنى إذا رفضت.

الغرامات
انتبه ملواعيد الدفع النهائية!
• عندك مهلة أقصاها  3أشهر من تاريخ املخالفة لدفع
الغرامة .بعد هذه الفرتة قد تزيد الغرامة.
خصاًم قدره  20يورو.
• الدفع يف أول  20يوم مينحك ً
• يرجى االنتباه! عند عدم وجود بطاقة بنكية ميكن الدفع
نق ًدا خالل أول  30يوم فقط .يف الفروع الخمسة التالية:
و  La Défenseو  Gare de Lyonو Les Halles
 Bourg-la-Reineو Noisy-le-Grand Mont d´Est
 26).ةحفص ورتملا ةطيرخ عجار(
عند الحصول عىل مخالفة يعطيك الكنرتول إيصال .يجب
االحتفاظ به.
عند عدم وجود مصادر دخل ،ميون عندك ثالثة أشهر من
وقت املخالفة للطعن يف الغرامة.احذر! ال هذا ينجح دامئًا!
عند صعوبة أو عدم املقدرة عىل الدفع اطلب املساعدة
من موظف الشؤون االجتامعية (راجع صفحة .) 11
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)أرقام الطوارئ (م ّجانية

رقم سيارة اإلسعاف
للحصول عىل مساعدة طبية يف الحاالت الطارئة

رجال اإلطفاء

عند وقوع الحرائق والحوادث والحوادث املرضية كاالختناق

17

POLICE

الرشطة

اتصل عند وقوع الحوادث والجرائم واإلعتداءات

114

خدمات الطوارئ SMS

مثاًل)
خدمة تتيح للصم وضعاف السمع وجميع األشخاص الذين ال يستطيعون االتصال هاتف ًيا (كالنساء امل ُعنفات ً
التواصل مع خدمات الطوارئ ( samuورجال اإلطفاء والرشطة) عرب خدمة متاحة  24ساعة وطوال االسبوع
عن طريق رسائل الـ  SMSومكاملات الفيديو.
هذه الخدمات متاحة عرب موقع  www.urgence114.frوأيضً ا عىل التطبيق ()114

MISE À L’ABRI D’URGENCE

 115مأوى الطوارئ

خدمة سكنية للمرشدين وضحايا العنف .كلام زادت اتصاالتك زادت فرصتك يف الحصول عىل سكن (اطلب
أيضا تقدم طلب لخدمة الطوارئ لتحرض لك (وجبات ساخنة،
التحدث مع شخص يتكلم لغتك) .ميكنك ً
مستلزمات النظافة ،بطانيات ،مالبس وأحذية).

العنف ضد الطفولة

خدمة موجهة لضحايا العنف ضد األطفال واملراهقني (العنف الجسدي أو النفيس أو الجنيس) وألي شخص يجد
طفاًل مهد ًدا بالعنف األرسي أو مهدد بالعنف داخل أي مؤسسة.
أن ً

لخدمة معلومات العنف ضد النساء

خدمة لسامع وتوجيه النساء امل ُعنفات وشهود العنف ضدهن .انتبه! هذه الخدمة لسيت لخدمة حاالت الطوارئ
فهي ليست الرشطة.

Watizat, tous droits réservés

VIOLENCE FEMME INFO 3919

www.watizat.org

ENFANCE EN DANGER 119
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القارصون املعزولون
(تحت  18سنة)

 .1من هو القارص املعزول؟

هو الشخص الذي ملن يبلغ سن الرشد القانوين ( 18عام)،
ويعيش دون والديه أو ويل أمر (شخص له سلطة قانونية
عليه) يف فرنسا.
بصفتك قارص معزول فأنت تعترب وكأنك يف خطر ويجب
عىل مؤسسة رعاية الطفولة ( )ASEحاميتك.

 .2حقوقك القارصين يف فرنسا

فرنسا ملزمة قانونياً بتويل رعاية القارصين املعزولني عىل
أراضيها .ومؤسسة رعاية الطفولة  ASEهي املسؤولة عن
تسكني وحامية القارصين املعزوليني يف فرنسا.
سوف تقوم مؤسسة راعية الطفولة بإجراء مقابلة تقييم
توىّل رعايتك .وذلك لتتأكد املؤسسة
عمر إلزامية معك قبل ّ
من أنك قارص ومعزول (آي ليس عندك ويل أمر) .من
املفروض أن ال يأخذ هذا اإلجراء أكرث من ِعدة أيام لكنه يف
الحقيقة قد يستغرق ِعدة أسابيع.
عند التأكد من أنك قارص معزول سيتم تسكينك ومرافقتك
اجتامعياً وإدارياً (يف التعليم أو التدريب املهني ،والعمل
االجتامعي الرتبوي ،واملراقبة القانونية واإلدارية … ،إلخ)
حتى تبلغ  18عام.

 .3عند الوصول إىل باريس

تواصل مع الجمعيات التي تساعد القارصين املعزولني
لتساعدتك يف الخطوات اإلدارية.
UTOPIA 56

www.watizat.org

Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
11 1 Hôtel de Ville

دعم مادي (خيم ،بطانيات) وتوجيه إداري.
االثنني إىل األحد ( 7مسا ًء)

-18

عندما تكون جاهز ،اذهب لواحد من مراكز التقييم الثالثة
(ال تحتاج ملوعد):
يف باريس L ACCUEIL MNA

15 boulevard Carnot 75012 Paris
1 Saint-Mandé

من االثنني إىل السبت ( 6 - 9مساء)
يف منطقة سان دوين PEMIE

1-15 rue Benoît Frachon 93000 Bobigny
01 82 46 81 42
Libération

االثنني إىل الجمعة ( 5 - 9مساء)
يجب الحضور باكراً ! مغلق يوم األربعاء بعد الظهر
SERVICE D’ÉVALUATION ET DE
MISE A L’ABRI POUR MIE

يف الفال دو مارن

6 rue Albert Einstein 94000 Créteil
8 Créteil-l’Echat
01 42 07 09 02
االثنني إىل الجمعة ( 9.30صباحاً  5.30 -مسا ًء)

يجب الحضور باكراً !

 .4مقابلة تقييم العمر

Watizat, tous droits réservés

ستقوم مبقابلة أوىل رسيعة .وبعدها ستحصل عىل إقامة
مؤقتة يف مأوى حتى موعد املقابلة الثانية .البقاء يف هذا
املأوى إلزامي حتى موعد املقابلة الثانية.
املقابلة الثانية أطول من األوىل .ستكون ملعرفة هويتك،
وعائلتك ،وشكل حياتك السابقة (وضعك اإلجتامعي
واملعييش ،ومسارك الدرايس) واألسباب التي جعلتك ترتك
بلدك .والطريق الذي أخذته لتصل لفرنسا .وملعرفة خطتك
ومرشوعك عند البقاء يف فرنسا.
• أحرض جميع املستندات التي ميكن أن تثبت عدم
بلوغك سن الرشد القانوين ( 18عام) .تحذير! من الخطر
أن تقدم أوراق هوية مزورة.
• ميكنك طلب املساعدة من الجمعيات إلحضار
مستنداتك من بلدك األصيل (راجع صفحة .)10
• لديك حق الحصول عىل مرتجم.

2

مختصون بشؤون القارصين املرفوضني
مجانا  :محاميون
ّ
والراغبني بعمل استئناف .احرض مستنداتك األصلية.

Tribunal judiciaire 29-45 Avenue de la
Porte de Clichy 75017 Paris

يف ملحكمة ،أمام االستقبال العام

Porte de Clichy
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االثنني إىل الجمعة ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء)
الثالثاء والجمعة ( 9:30صباحاً  12:30 -ظهرا ً)
خدمة هاتفية دامئة 01 42 36 34 87 :
االثنني إىل الجمعة ( 5 - 2مسا ًء)

 .7طلب اللجوء للقارصين

إذا كنت قارص هارب من بلدك خوفاً عىل حياتك وضحية
لالضطهاد .فيمكنك تقديم طلب لجوء أثناء تقدميك
إلجراءات االعرتاف بك كقارص.
مبا أنك قارص ،فإن مرشدا ً إدارياً سيقوم مبرافقتك خالل
طلبك للجوء .قد يكون هذا الشخص موظف من جمعية
 .France terre d´asileفإذا كان عندك أفراد عائلة يف
بلد أرويب آخر ،ميكنك أن تطلب منه اإلنضامم إليهم.
انتبه! بصفتك قارص ال ميكنك االستفادة من اإلعانة املالية
 ADAمثل طالبي اللجوء البالغني.
فقط مؤسسة رعاية الطفولة  ASEهي التي ميكنها تسكني
القارصين .حيث ال ميكن للقارصين اإلقامة يف نفس مراكز
البالغني.
املزيد من املعلومات حول اللجوء يف صفحة 40

www.watizat.org

إذا تم رفض اإلعرتاف بك كقارص ،سيتم تقديم أسباب
الرفض يف ورقة رسمية .من املهم االحتفاظ بهذه الورقة
إلكامل اإلجراءات .عندك حق استئناف قرار الرفض أمام
قايض محكمة األحداث.
سيعطيك القايض موعد لالستامع لقضيتك .وقد يطلب
مراجعات إضافية كالتحقق من أوراقك وعمل فحوصات
طبية مبوافقتك .بعد مراجعة قضيتك قد يعرتف بك القايض
كقارص ومعزول ،أو قد يؤكد عىل قرار الرفض املُقدم من
مؤسسة رعاية الطفولة .ASE
• لديك حق الحصول عىل محامي
• خالل فرتة انتظار ال ُحكم ليس لديك الحق يف الحصول
عىل سكن أو مساعدات مالية من الجهات الحكومية.
ملعرفة أماكن توزيع الطعام وأماكن االستحامم (راجع
صفحة .) 14

02

 .6يف حالة الرفض
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سوف يرسل مركز التقييم تقرير ملؤسسة رعاية الطفولة
ليساعدها يف تحديد إذا كنت قارص أم ال .ستعلن املؤسسة
عن قرارها بعد أيام .يف حالة الرفض يجب أن تسلمك
املؤسسة ورقة رسمية توضح أسباب الرفض.
يوجد احتاملني:
• احتامل اإلعرتاف بك كقارص معزول:
عندها سيتم تسكينك يف سكن جامعي أو شقة ،أو يف
حاالت نادرة قد تسكن مع عائلة مضيفة .سيكون عندك
مرشد إداري ،وستتعلم الفرنس ّية وتذهب إىل املدرسة ،أو
ستبدأ تدريب مهني لتتعلم مهنة معينة.
• احتامل رفض اإلعرتاف بك كقارص أو معزول.

m

 .5ما بعد املقابلة

ANTENNE DES MINEURS

No
ve

قد تطلب منك املؤسسة بعد هذه املقابلة القيام ببعض
املراجعات التكميلية (التحقق من ورق هويتك -يف حال
قدمت أوراق .ويف بعض األحيان تطلب املؤسسة فحوصات
عمر العظام) .لن تخضع ألي فحص طبي إذا مل توافق
شخصياً أو يأذن القايض بذلك.

• ميكنك طلب املساعدة من جميعات
املساعدة القانونية التالية:

9

Watizat, tous droits réservés

عناوين مفيدة
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استقبال ،توجيه ،مرافقة

ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

HALTE HUMANITAIRE

24 Quai D’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la gare
5 10 Gare
d’Austerlitz

2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

للرجال .طالبي اللجوء والالجئني.

االثنني إىل الجمعة ( 9:30صباحاً  4:30 -مسا ًء)
يغلق  2:30ظهرا ً أيام الثالثاء.
مغلق يوم  11و 14نوفمرب
• وجبة إفطار وغداء.
• طالبي اللجوء احرض للتسجيل يف الرتحيالت السكنية
 + CAESتوجد خدمة هاتفية لالتصال باألويف .OFII
• لالجئني احرض للتسجيل يف الربنامج CAIR
متابعة صحة نفسية :
األربعاء ( 12:30 - 9ظه ًرا) الخميس ( 4:30 - 9:30مسا ًء)
معلومات عن طلب اللجوء (بالفرنسية واإلنجليزية
والعربية والفارسية وال َدرية)  :األربعاء ( 10صباحاً)
معلومات عن حقوق اللجوء:
الثالثاء ( 10صبا ًحا)
مركز املساعدة القانونية:
يتم أخذ املواعيد من املركز صباح يوم الجمعة
و الخميس ( 9صباحاً  4 -مسا ًء)
مركز مساعدة قانونية لالجئني
األربعاء  19اكتوبر .خذ موعد من االستقبال
مركز مساعدة إدارية لطالبي اللجوء والالجئني
االثنني ( 4 - 9:30عرص) مبوعد
ورشة تدريب لالجئني عىل الكمبيوتر
الجمعة ( 2ظهرا ً)

www.watizat.org

ACCUEIL DE JOUR CITE

(للرجال) طالبي اللجوء والالجئني.

Watizat, tous droits réservés

1 boulevard du Palais 75004 Paris
4 Cité
االثنني إىل الجمعة ( 9صباحاً  4 -ظهرا ً)
• وجبة إفطار
• طالبي اللجوء :

احرض مبكرا ً للتسجيل يف الرتحيالت السكنية CAES
• متابعة إدارية لالجئني :

احرض مبكرا ً للتسجيل يف الربنامج CAIR
االثنني إىل الجمعة (مبوعد)

مغلق يوم  25نوفمرب
لطالبي اللجوء والالجئني بدون سكن
االثنني إىل األحد ( 6 - 9مساء)
توزيع تذاكر مطاعم  Santeuilاالجتامعية بني يوم 25
و  5من كل شهر
االستحامم :من االثنني إىل األحد ( 5 - 9مسا ًء)
• الدعم االجتامعي:
االثنني إىل الجمعة ( 1 - 9:30ظه ًرا |  5 - 2مسا ًء)
ما عدا الخميس ( 1 - 9:30مسا ًء)
التسجيل يف املراكز ( 1:30 - 9صبا ًحا)
• مرافقة ودعم طبي:
االثنني واألربعاء والجمعة
( 1 - 03:9ظه ًرا |  2ظه ًرا  6 -مسا ًء)
الثالثاء من الساعة ( 5 - 2مسا ًء)
الخميس ( 1 - 03:9ظه ًرا)
• مرافقة ودعم نفيس:
بالتسجيل من االثنني إىل الجمعة
• مالبس:
الثالثاء والسبت ( 4:30 - 2:30مسا ًء)
• توجد فرص رحالت ثقافية وأنشطة الرياضية
CEDRE

مركز استقبال ن ّهاري

23 boulevard de la commanderie
7 Porte de la Villette
75019 Paris
12 Aimé Césaire
• مقابالت فردية حول الحقوق الشخصية :

الخميس ( 9صباحاً 11 -صباحاً )
• معلومات عن اجراءات دبلن :
االثنني ( 9صباحاً)
• معلومات للمقيمني غري الرشعيني:
الثالثاء ولخميس ( 9صباحاً)

2
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الحصول عىل املواعيد يتم فقط عن طريق التلفون
االثنني إىل الجمعة ( 12:30 - 9ظهرا ً و  5 - 2مسا ًء)
PERMANENCE POUR LES
EXILÉ·E·S LA CHAPELLE

املساعدة واملشورة يف اإلجراءات حسب الوضع القانوين:

إجراء اللجوء
PROCÉDURE ASILE
معلومات عن وضع دبلن
INFORMATION DUBLIN
الالجئون
RÉFUGIÉS
بطاقة اإلقامة
CARTE DE SÉJOUR

املزيد من املعلومات حول اإلجراءات يف صفحة 40

القارصون

(تحت  18سنة)

انظر صفحة  8للحصول عىل املساعدة القانونية
CIMADE ÎLE-DE-FRANCE

للنساء واألجانب ضحايا العنف

06 77 82 79 09

األربعاء ()5:30 - 2:30( )12:30 - 9:30

CIMADE BATIGNOLLES

للمساعدة يف استئنافات  OQTFو IRTF
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق الهاتف

01 40 08 05 34

االثنني ( )5:30 - 2:30األربعاء ()12:30 - 9:30

CIMADE LUXEMBOURG

مل شمل األرس .الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق
الهاتف

01 42 22 75 77

)(ADDE, ATMF, Dom’asile, ELENA, GISTI, Cimade

إستئنافات  OQTFو ،CNDAوإستئناف دبلن ،وإستئناف
 CMAومعلومات املواعيد مبديريات اآلمن (الربيفكتور).
باللغات الفرنسيّة -اإلنجليزيّة -العربيّة -الفارسيّة -ال َدريّة

10 rue Affre 75018 Paris
2 La Chapelle
06 51 35 41 92

حقوق اللجوء :
االثنني ( 2ظهرا ً)
األسئلة العامة (بدون موعد) :
االربعاء ( 12 - 10ظهرا ً |  5 - 2مسا ًء)
BUS DE LA SOLIDARITÉ

مركز محاميون (م ّجاين) من مكتب باريس
• متخصصون يف حقوق اللجوء واألجانب

Jardin Anaïs Nin 75019 Paris
Porte d’Aubervilliers

الجمعة ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء) بدون موعد
مغلق يوم  7اكتوبر

Place de la Chapelle 75018
2 La Chapelle

الثالثاء ( 4 - 1مسا ًء) أمام املركز الصحي

SamuSocial

مغلق يوم الثالثاء األول من الشهر !!
• للنساء ضحايا العنف

7 rue des Maraichers 75020 Paris
1 Porte de Vincennes

يوم  9و 3 - 12( 23ظهرا ً)
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق االمييل

barreausolidarite@avocatparis.org

االثنني ( ١ - ٩ظهر)

CIMADE BELLEVILLE

الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق الهاتف

01 42 45 65 07

FASTI

مبوعد  :الثالثاء والخميس ( 2ظهرا ً  4:30 -مسا ًء)
مغلق يوم  3و 8و 10نوفمرب

االثنني و الثالثاء ( 4:30 - 1:30مسا ًء)
(تواجد جمعية الصليب األحمر ،قسم :مل شمل األرسة.
وجمعية أطباء العامل)
الثالثاء ( 4:30 - 1:30مسا ًء)
الحضور أمام باصات املساعدة :
Bus de la
 solidaritéو Samu Social

مغلق يوم  8و 14نوفمرب

Watizat, tous droits réservés

االثنني ( 6:30مساء  9 -مساء) الثالثاء ()12:30 - 8

Place de la Chapelle 75018
2 La Chapelle

www.watizat.org

MARAUDE FRANCE TERRE
D’ASILE

58 rue des Amandiers 75020 Paris
2 Père Lachaise

m

01 53 38 99 99
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ve

مراكز املساعدة
القانونية

MRAP
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LDH 18/19 - AMNESTY
INTERNATIONAL MONTMARTRE

LA MIF

متابعة إدارية وقانونية

الثالثاء ( 2ظهرا ً  6 -مسا ًء)

4 bis rue d’Oran 75018 Paris
4 12 Marcadet-Poissonniers

تتم املواعيد عن طريق التلفون أو االمييل:

07 51 51 29 25

LE KIOSQUE

LA CLINIQUE JURIDIQUE

مساعدة ومتابعة قانونية إلجراء اللجوء ودبلن (التأمني
الصحي ،تخفيض سعر املواصالت ،استئناف CMA
واستئناف  ... ،OQTFإلخ)  >-ال توجد مساعدة يف كتابة
طلب إعادة النظر

218 rue du Faubourg Saint-Martin
01 76 62 12 47 / 75010 Paris
4 5 7 Gare de l’Est
Louis Blanc
lekiosque@emmaus.asso.fr

7

االثنني إىل األربعاء ( 12:30 - 9:30ظهرا ً) بدون موعد
الثالثاء والخميس والجمعة ( 4 - 2مسا ًء) بدون موعد

ASSOCIATION ASILE

املساعدة يف كتابة قصة ومقابلة األوفربا ،OFPRA
واملساعدة يف محكمة اللجوء ( )CNDAوإجراءات اإلعانة
املالية .ال توجد مرافقة الستئناف  OQTFوإلجراء دبلن.
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق التلفون أو االمييل:
االثنني ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء)
الخميس ( 9صباحاً  12 -ظهرا ً)
contact.asile.asso@gmail.com

htpps://bit.ly/3jkisUq
asylum.aid@refugeehelp.fr

ACAT

لطلب اللجوء وإجراء ملّ شمل األرسة
الحصول عىل املواعيد يتم فقط عن طريق التلفون

01 40 40 74 08

asile@acatfrance.fr

االثنني والخميس ( 10صباحاً  5 -مسا ًء)

AMNESTY INTERNATIONAL

مساعدة طالبي اللجوء وعدميي الجنسية

72-76 boulevard de la Vilette 75019 Paris
2 Colonel-Fabien

األربعاء (  6 - 3مساء)
ملعرفة مواعيد الجلسات ،الرجاء اإلتصال عىل الرقم
:التايل

01 53 38 65 65

ESSOR

املساعدة يف ملف األوفربا واستئنافات  CNDAوقرارات
دبلن و CMAوالطرد  ،OQTFوبطاقات اإلقامة وقوانني
العائالت.

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare
d’Austerlitz

الخميس ( 5 - 1عرص)

الحصول عىل املواعيد يف املراكز األخرى يتم عن طريق
التلفون أو رسالة .SMS

06 51 82 31 92

مساعدة يف كتابة القصة ملكتب األوفربا ،واملقابلة
الشخصية ،ورشح طلب تقديم اللجوء ،ومساعدة يف
استئنافات املحكمة  CNDAإذا مل يكن عندك محامي.
استامرة التسجيل:

07 51 49 52 29

SCIENCES-PO REFUGEE HELP

املساعدة يف طلب اعادة النظر يف امللف وكتابة القصة
واملقابلة الشخصية مع األوفربا .خذ موعد بإرسال رسالة
نصية أو صوتية وحدد لغتك.

07 49 67 92 73
asylum.aid@refugeehelp.fr

الجمعة ( 2ظه ًرا  5 -مسا ًء).
مغلق من  6 - 1نوفمرب

مراكز خدمة هاتفية

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

www.watizat.org

CAPI FRANCE TERRE D’ASILE

الحصول عىل املعلومات والنصائح يتم عن طريق االمييل:

01 56 55 50 10

االثنني إىل الجمعة ( 10صباحاً  1 -ظهرا ً)

Watizat, tous droits réservés

69-71 rue Archereau 75019 Paris
7 Crimée
Rosa Park
01 53 06 67 22
capintegration@france-terre-asile.org

GISTI

مغلق يوم  31اكتوبر و 1نوفمرب

01 84 60 90 26

االثنني إىل الخميس ( 12 - 9ظهرا ً)

احرض مبكراً ! فقط للذين عندهم عنوان يف باريس !!

الحصول عىل املعلومات واالستشارات يتم عن طريق
التلفون .حاول االتصال عدة مرات
االثنني إىل الجمعة ( 3ظهر  6 -مساء)
األربعاء و الجمعة ( 12-10ظهر)

2
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الحصول عىل املواعيد يتم بذهابك شخصياً أو عن طريق
االمييل :
baam.lgbt@gmail.com

الثالثاء  9 ,2و  30أغسطس ( 6مسا ًء  8 -مسا ًء)
ARDHIS

جمعية لالعرتاف بحقوق املثليني واملتحولني جنسياً يف
الحصول عىل اللجوء.

18 rue Henri Chevreau 75020 Paris
2 Couronnes/Menilmontant

باملواعيد فقط!
السبت ( 11صباحاً  1 -ظهرا ً) (مغلق يوم السبت
الثالث من الشهر)

09 72 47 19 55

contact@ardhis.org

BUS DE LA SOLIDARITÉ

مراكز مساعدة قانونية من محامي  Barreauبباريس
مخصصة ملشاكل مجتمع امليم القضائية

12 Place Léon Blum 75011
9 Voltaire

آخر يوم اثنني من كل شهر ( 3 - 2ظهرا ً)
يتم أخذ املواعيد عن طريق االمييل
LA MIF

متابعة إدارية وقانونية

االثنني ( 8 - 6مسا ًء)

اتصل عىل  3039للحصول عىل املعلومات عن أقرب مركز
وصول للحقوق لسكنك .ميكن لقاء محامني لطرح جميع
االسئلة ،خاص ًة اسئلة املشاكل اإلدارية ومشاكل التسوية يف
العمل.
AVOCATS DU BARREAU DE
PARIS

• حق العمل والسكن وحقوق العائالت

Tribunal judiciaire de Paris 75017
13 14
Porte de Clichy

االثنني إىل الجمعة ( 12:30 - 9ظهرا ً)
احرض مبك ًرا للحصول عىل تذكرة

• حق العمل

Cité des métiers 30 Avenue Corentin
Cariou, 75019 Paris
7
Porte de la Villette

الثالثاء  29نوفمرب ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء)
قد تلغى املواعيد ،راجع املوقع قبل املجيء:

https://bit.ly/3I8DUWL

• منصة خدمة هاتف ّية عن قانون العمل
املواعيد متاحة كل خميس مع محامي متخصص يف قانون
العمل .يتم أخذ املوعد عن طريق ارسال امييل به( :العمر
والوضع القانوين ورقم الهاتف).
infoCDM.contact@universcience.fr

Watizat, tous droits réservés

4 bis rue d’Oran 75018 Paris
4 12 Marcadet-Poissonniers

POINT D’ACCÈS AU DROIT

www.watizat.org

barreausolidarite@avocatparis.org

br
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املساعدة يف كتابة قصة ومقابلة األوفربا OFPRA
واملساعدة يف الطعن مبحكمة اللجوء ()CNDA
8 rue duchefdelaville 75013 Paris
6 Chevaleret
Bibliothèque François Mitterrand 14

m

BAAM PERMANENCE LGBT

No
ve

مجتمع امليم

مراكز قانون
العمل

13

LA GAMELLE DE JAURÈS

29 avenue de la Porte d’Aubervilliers
75018 Paris
E Rosa Parks
Porte d’Aubervilliers

) مسا ًء8( االثنني

SOLIDARITÉ MIGRANTS WILSON

29 avenue de la porte d’Aubervilliers
75018 Paris
Porte d’Aubervilliers

) مسا ًء8( الثالثاء و األربعاء

LE GANG DE LA POPOTE

Place Pajol 75018 Paris
B Gare du Nord
2 La Chapelle

) مسا ًء8( األربعاء

UNE CHORBA POUR TOUS

أمام املرتو
) مسا ًء5( االثنني إىل السبت
احرض مبك ًرا

Jaurès

7

BIS

2

5

L’ASSIETTE MIGRANTE

Squat de la rue Saulnier 75019
7 Cadet

) مساء6( السبت

RESTOS DU COEUR

1 avenue de Verdun 75010 Paris
4 5 7 Gare de l’Est

) مسا ًء9 - 8( االثنني واألربعاء
) مسا ًء9 - 7:30( األحد

Place de la république 75003 Paris
3 5 8 9 11 République

) مسا ًء9 - 8( الثالثاء والخميس والسبت

وجبة الفطور

حالل

P’TIT DEJ’ SOLIDAIRES

Jardin d'Eole 75019 Paris
 و منrue d'Aubervilliers عند الزاويه من
rue du Département
2 5 Stalingrad

)ً صباحا8:30( االثنني إىل األحد

SOLIDARITÉ MIGRANTS WILSON

5 avenue de la Porte de la villette
7 Porte de la Villette

)ً  ظهرا12 - 10( السبت

الغداء
للقارصين

LES MIDIS DU M.I.E

Jardin 38 rue Pali-Kao 75020 Paris
2 Couronnes

)ً  ظهرا12( الخميس إىل األحد

L’UN EST L’AUTRE / RESTOS DU
COEUR

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

)ً  ظهرا1 - ً صباحا11( االثنني إىل الجمعة

)ً  ظهرا2 - 12( السبت واألحد

AERI

AERIS, 57 rue Etienne Marcel 93100
9 Croix de Chavaux
• املساعدة يف تحضري الطعام

) صباحا9 كل ثالثاء (من
ّ

• مطعم مدفوع حسب القدرة املالية

) ظهرا2:30 - 12( الثالثاء

للمزيد من العناوين اإلضافية غري املذكورة يف دليل
: ونقاط توزيع الطعام قم بزيارة هذا املوقعWATIZAT
www.soliguide.fr

www.watizat.org

) مسا ًء7:30 - 6( االثنني إىل األحد

يقدم جميع موزعني الطعام أنواع طعام حالل أو أكل نباتية

Watizat, tous droits réservés

70 boulevard Barbès 75018 Paris
4 Château Rouge

2

L’ARMÉE DU SALUT

02

) مسا ًء8 - 6( االثنني إىل األحد

e2
br

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

الطعام

m

L’UN EST L’AUTRE /LA CHORBA

ve
No

وجبة العشاء

14

2
02

br
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حامم منفرد
يجب إحضار املنشفة ولوازم االستحامم

m

خدمة م ّجانية

188 rue de Charenton 75012 Paris
8 Montgallet

الثالثاء إىل السبت ( 7:30صباحاً  11:30 -ظهرا ً)
األحد ( 8صباحاً  11 -ظهرا ً)

BAINS-DOUCHES MEAUX

BAINS-DOUCHES PYRÉNÉES

296 rue des Pyrénées 75020 Paris
3 Gambetta

متاح لذوي االحتياجات الخاصة

18 rue de Meaux 75019 Paris
2 Colonel Fabien

االثنني إىل السبت ( 7:30صباحاً  12:30 -ظهرا ً)
األحد ( 8صباحاً  12 -ظهرا ً)
مغلق يوم األربعاء

االثنني إاىل السبت ( 7:30صباحاً  12 -ظهرا ً)
األحد ( 8صباحاً  11 -ظهرا ً)
مغلق يوم األربعاء

BAINS-DOUCHES PETITOT

BAINS-DOUCHES ROUVET

1 rue Rouvet 75019 Paris
7 Corentin Cariou

1 rue Petitot 75019 Paris
11 Place des fêtes

الثالثاء إىل السبت ( 12ظهرا ً  5:30 -مسا ًء)

الثالثاء ( 7:30صباحاً  12 -ظهرا ً)

BAINS-DOUCHES OBERKAMPF

متاح لذوي االحتياجات الخاصة

42 rue Oberkampf 75011 Paris
5 Oberkampf

االثنني إىل السبت ( 7:30صباحاً  12:30 -ظهرا ً)
األحد ( 8صباحاً  12:30 -ظهرا ً)
مغلق يوم الخميس

BAINS-DOUCHES LES DEUX PONTS

8 rue des deux ponts 75004 Paris
7 Pont-Marie

الثالثاء إىل السبت ( 12ظهرا ً  5 -مسا ًء)

BAINS-DOUCHES NEY

متاح لذوي االحتياجات الخاصة

134 boulevard Ney 75018 Paris
4 Porte de Clignancourt

www.watizat.org

االثنني إىل األحد ( 11:30 - 7:30صباحاً)
مغلق يوم الخميس

LA MAISON DU PARTAGE

يق ّدم املركز سائل استحامم ،شامبو ،مناشف وأدوات
حالقة ،كام يقدم وجبة إفطار .احرض مبكرا ً !
BIS

7

االثنني إىل الجمعة ( 11 - 8:30صباحاً)

للمزيد من العناوين اإلضافية غري املذكورة يف دليل
 WATIZATونقاط توزيع الطعام قم بزيارة هذا املوقع:
www.soliguide.fr

Watizat, tous droits réservés

32 rue Bouret 75019 Paris
2 5 7 BIS Jaurès
Bolivar

No
ve

االستحامم

BAINS-DOUCHES CHARENTON

15

02

e2
br
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No
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AUTREMONDE

30 rue de la Mare 75020 Paris
2 Couronnes
11 Pyrénées

2

األربعاء والجمعة ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء)
األحد ( 6 - 3مسا ًء)

مراكز االستقبال
ال ّنهار ّية

مراكز استقبال خالل فرتة ال َّنهار

مراكز اسرتاحة م ّجانية .تقدم خدمات مختلفة
حسب املكان (مرشوبات ساخنة ،شحن التلفون
وغريها).

حاممات أماكن محدودة
غساالت لغسل املالبس
HALTE HUMANITAIRE

مغلق يوم  25نوفمرب
لطالبي اللجوء والالجئني بدون سكن
2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

ESI AGORA

32 rue des Bourdonnais 75001 Paris
B
1 14 11 7 4 Châtelet

االثنني إىل الجمعة ( 12 - 9ظهرا ً) دون موعد
االثنني إىل الجمعة ( 4 - 2عرصا ً) مبوعد

MAISON DANS LA RUE

18 rue Picpus 75012 Paris
1 2 6 9 Nation

االثنني إىل الجمعة ( 12 - 8ظه ًرا) و( 5 - 2مسا ًء)
مغلق صباح يوم األربعاء
LA MAISON DU PARTAGE

32 rue Bouret 75019 Paris
2 5 7 BIS Jaurès

االثنني إىل الجمعة ( 12:30 - 8ظهرا ً |  4:45 - 2ظهرا ً)
األحد ( 12:30 - 9ظهرا ً |  4:45 - 2ظهرا ً)
لغسل املالبس يجب أخذ موعد!
االثنني إىل الجمعة ( 4 - 2ظهرا ً) مبوعد
مغلق يوم السبت واألربعاء ويوم  23نوفمرب بعد الظهر

للرجال

االثنني إىل األحد ( 6 - 9مساء)
توزيع تذاكر مطاعم  Santeuilاالجتامعية بني يوم
 25و  5من كل شهر

ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

ESI BICHAT

24 Quai D’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la gare
5 10 Gare
d’Austerlitz

35 rue Bichat 75010 Paris
11 Goncourt

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

االثنني إىل الخميس ( 6 - 1 | 11:45 - 7:15مساء)
ينتهي دوام يوم الجمعة من  7مساء
السبت ( 6 - 1 | 11:45 - 9.15مساء)
بشكل استثنايئ ،قد يضطر  ESIإىل اإلغالق يف الساعة 3
أو  4مسا ًء.
لالستحامم خذ موعد قبل يوم.

للحصول عىل عنوانني إضافية غري املذكورة يف دليل
 WATIZATقم بزيارة هذا املوقع :مراكز استقبال نهارية :
www.soliguide.fr

للرجال .طالبي اللجوء والالجئني.

االثنني إىل الجمعة ( 9صباحاً  4 -مسا ًء)
يغلق  2:30ظهرا ً أيام الثالثاء.
مغلق يوم  11و 14نوفمرب
• وجبة إفطار وغداء.
ACCUEIL DE JOUR CITE

(للرجال) طالبي اللجوء والالجئني.

1 boulevard du Palais 75004 Paris
4 Cité
االثنني إىل الجمعة ( 9صباحاً  4 -ظهرا ً)
• وجبة إفطار

2

االثنني إىل السبت ( 9صباحاً  6 -مسا ًء)
األحد ( 9صباحاً  5 -مسا ًء) يجب الحضور باكراً !
ال يستقبل املركز أكرث من  20شخص يف نفس الوقت.
• للعائالت :مساعدة ودعم اجتامعي يف ايجاد سكن
طوارئ.
• للنساء واألزواج :تقديم املساعدة والتوجيه.
للعائالت

ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare d’Austerlitz

االثنني إىل الجمعة ( 9:30صباحاً  4:30 -مسا ًء)
يغلق  3ظهرا ً أيام الثالثاء ويوم  24نوفمرب
• خزانة ومخزن ،واسرتاحة ،ومنطقة لعب
• الدعم اإلداري للتوجيه اإلداري واملساعدة يف إيجاد
سكن

للعائالت

ESI BONNE NOUVELLE

9 rue Thorel 75002 Paris
9 8 Bonne Nouvelle

االثنني إىل الجمعة ( 5 - 9:40مساء)
مغلق الخميس بعد الظهر

02

6 rue Aboukir 75002
3 Sentier

br
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مركز الستقبال للعائالت والنساء الوحيدات واألزواج
(األولوية للواصلني أوالً)

m

ACCUEIL DE JOUR ABOUKIR

No
ve

العائالت والنساء

17

ESI PITARD

للعائالت والنساء الحوامل

4 rue Georges Pitard 75015 Paris
13 Plaisance

االثنني إىل الجمعة ( 12 - 10ظهرا ً) دون موعد
االثنني إىل الجمعة ( 4 - 2مسا ًء) مبوعد
مغلق صباح يوم  14و 19اكتوبر
ESI GEORGETTE AGUTTE

للنساء الحوامل واألمهات

9 -11 rue Georgette Agutte 75018 Paris
13 Guy Moquet

الثالثاء إىل السبت ( 4:30 - 9:30مسا ًء) بدون موعد
مغلق صباح الخميس
)REPAIRE SANTE BARBES (ADSF

للنساء العازبات واألمهات
توجد فحوصات ومراجعة وتوجيه طبي عام ،وطبيب نساء
وتوليد ،وممرضات وأطباء نفسيني.

70 boulevard Barbès 75018 Paris
4 12 Marcadet-Poissonniers

اإلثنني إىل الجمعة ( 9:30صباحاً  5 -مسا ًء)

www.watizat.org

Watizat, tous droits réservés

ve
No
m

1 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
2 Colonel Fabien

2

02

e2
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HÔPITAL SAINT-LOUIS

العالج

يف حالة الطوارئ اتصل برقم اإلسعاف 15

الصحة العامة

الطوارئ  urgencesخدمة صحية مسؤولة عن
استقبال مرىض الحاالت الطارئة يف املستشفيات .ميكن
دخول الطورائ بدون تأمني صحي أو شهادة تطعيم ضد
كوفيد.
تبلغ تكلفة استشارة الطوارئ  €إذا مل يكن لديك تغطية
صحية( >- )CSS, AMEيفصل الذهاب اىل  PASSإال يف
حاالت الطوارئ القصوى
 0باس ()PASS
هي عيادات خدمات طبية م ّجانية داخل املستشفيات .تقدم
مساعدة اجتامعية وطبية دون تأمني صحي .اذهب مبكرا! ألن
هناك الكثري من الناس.
صيدليات ()PASS
توجد خدمة رصف أدوية م ّجانية من صيدلية املستشفى إذا
ُو ِصفت لك أدوية أثناء مقابتلك .اذهب لصيدلية املشفى.

www.watizat.org

معلومات مهمة للخدمات الطبية امل ّجانية (باس )PASS
● اذا ليس عندك تأمني صحي ( )PUMA, CSS, AME
اذهب لرؤية مكتب الخدمة االجتامعية باملستشفى حتى ال
تضطر أن تدفع.
● من األفضل الحضور مبرافقة متطوع يتكلم اللغة
الفرنسية

● موقع الرتجمة ( Traducmedبه  39لغة) مفيد
للمواعيد الطبيةwww.traducmed.fr :

Watizat, tous droits réservés

منظامت طبية لديها استشارات مجانية

عيادة الخدمات الطبية  PASSالطب العام
اتصل قبل الذهاب
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق الهاتف

01 42 49 91 30

HÔTEL DIEU

عيادة الخدمات الطبية  PASSاستشارة الطب العام
اذهب ملركز التشخيص

1 place du Parvis Notre-Dame
75004 Paris
B Saint Michel / Cité
4

االثنني إىل الجمعة (  6:30صبا ًحا) من دون موعد،
اذهب مبك ًرا !
HÔPITAL AVICENNE

125 route de Stalingrad 93000 Bobigny
Bâtiment Mantout
7 La Courneuve - 8 mai 1945
املستوصف الطبي قسم Villermé

الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق التلفون

01 48 95 55 55

االثنني اىل الجمعة ( 9صباحاً  4:30 -مسا ًء)

HÔPITAL LARIBOISIÈRE

عيادة الخدمات الطبية  PASSالطب العام للبالغني

اطلب االستشارات من قسم Arc en ciel
2 rue Ambroise-Paré 75010 Paris
B Gare du Nord
5 4
01 49 95 65 65 - 01 49 95 81 24

االثنني اىل الجمعة ( 8صباحاً) يجب الحضور باكراً

HÔPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE

Bd de l’Hôpital, 75013 Paris 47-83
5 Saint-Marcel

عيادة خدمات طبية م ّجانية  PASSالطب العام
االثنني اىل الجمعة (الحضور من  7:30صباحاً)

2
02

br
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HÔPITAL SAINT-ANTOINE

m

اطلب مستوصف Policlinique Baudelaire

15 bd de Picpus 75012 Paris
6 Bel-Air

مغلق من  1إىل  26أغسطس

استشارات األمراض الجلدية (تخصص عالج الجرب)
الدخول عرب شارع Crozatier

184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
8 Faidherbe - Chaligny
2 Nation
01 49 28 29 50

مركز استقبال وتوجيه بعد التقييم الطبي االجتامعي
استشارات طبية ونفسية واجتامعية
االثنني والثالثاء والخميس ( 9صباحاً)
اذهب مبك ًرا لتحصل عىل تذكرة!
VEILLE SANITAIRE
SAMU SOCIAL, MSF, MDM

االثنني اىل الجمعة (الحضور  8صباحاً) دون موعد
شهادة التطعيم رضورية  pass vaccinalويوجد فحص
كوفيد يف مدخل املستشفى.

La Chapelle

استقبال مفتوح  -استشارات ومتابعة طبية  -أمراض
النساء  -وتثقيف عالجي  -والتطعيامت  -والعالج النفيس
 وتقويم العظام  -واستشارات اجتامعية وقانونية• االستشارة األوىل بدون موعد
• يوجد مرتجمني

La Villette

COMEDE

Hôpital Bicêtre 78 aveue du Général
Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre
7 Le Kremlin Bicêtre
Accès : porte 60, secteur marron, 2ème
étage
رصا)
اإلثنني اىل الجمعة ( 1 - 9ظهرا ً |  5:30 - 2ع ً

مغلق صباح الخميس

)MÉDECINS DU MONDE (CASO

12

أطباء مع مرتجمني (العربية والفارسية) لألشخاص
املرشدين .املكان أمام املرتو:
2

االثنني ( 1:30ظهرا ً  5 -مسا ًء)
الثالثاء ( 1:30ظهرا ً  4 -مسا ًء)
احرض مبك ًرا ويتم أخذ املواعيد يوم االثنني للحصول عىل
استشارة نفسية.
7

الخميس ( 11ظهرا ً  4 -مسا ًء)

خدمة هاتفية
COMEDE

معلومات ومتابعة حول بطاقات اإلقامة العالجية والرعاية
الصحية لألجانب املقيمني يف العاصمة إل دو فرانس فقط
لألسئلة الطبية

01 45 21 38 93

االثنني إىل الجمعة ( 2:30ظهرا ً  5:30 -مسا ًء)
الثالثاء ( 9:30صباحاً  12:30 -ظهرا ً)
لالسئلة اإلدارية والقانونية

01 45 21 63 12

االثنني إىل الجمعة ( 9:30صباحاً  12.30 -ظهرا ً)
االثنني والخميس ( 2:30ظهرا ً  5:30 -مسا ًء)

01 45 21 39 31

الخميس ( 2:30ظهرا ً  5:30 -مسا ًء)

www.watizat.org

تقديم الدعم والعالج النفيس والتوجيه الطبي
لبطاقات اإلقامة العالجية

Watizat, tous droits réservés

خدمات طبية واجتامعية (معلومات عن املساعدة الطبية
الحكومية :)AME
االثنني والثالثاء والخميس ( 9:15صباحاً  12 -ظهرا ً)
خدمات اجتامعية (معلومات عن املساعدة الطبية
الحكومية  )AMEورسائل الربيد :
االثنني والثالثاء والخميس ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء)
الفحص والحامية من فريوس االيدز  VIHوالتهاب الكبد
الوبايئ :
اإلثنني (1-9:30ظهرا ً) الثالثاء والخميس ( 5 - 2مسا ًء)
يوجد مرتج بلغة البمربا يوم االثنني ومرتجم للغة االردو
صباح كل ثالثاء

No
ve

الدخول فقط لألشخاص األكرب من سن 16

MÉDECINS DU MONDE - CAOA

8/10 rue des blés 93210
Front Populaire / La Plaine-Saint-Denis
B La Plaine-Stade de France
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األسنان
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الجلدية
HÔPITAL SAINT-LOUIS

HÔPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE

52 boulevard Vincent Auriol
6 Chevaleret

عيادة خدمات طب األسنان (الطوارئ)
الطوارئ مفتوحة  24ساعة كل يوم

LE BUS SOCIAL DENTAIRE

طوارئ عيادة األسنان للكبار فقط!
يجب احضار هوية شخصية!
www.busdentaire.fr

اتصل هاتفيا للحصول عىل االستشارة:

06 80 00 94 21
Samu Social, 35 avenue Courteline
1 Saint-Mandé / 75012 Paris
Médecins du Monde, 8-10 rue des Blés
93210 La Plaine Saint-Denis
12 Front Populaire
ملعرفة األوقات راجع الجدولhttps://bit.ly/3vcLYRS :

السمع
AUDITION SOLIDARITE

www.watizat.org

تقييم السمع واملعاينات السمعية واملتابعة السنوية
لألشخاص الذين ليس عندهم تأمني صحي أو املستفيدين
من .AME
استرش طبيب األنف واألذن والحنجرة أوالً للحصول عىل
روشتة طبية .ثم تواصل مع ماريون عرب االمييل أو الهاتف
(مكاملة أو رسالة) ألخذ موعد مع أخصايئ تقويم السمع.

06 72 83 79 55
marion@auditionsolidarite.org

1 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
2 Colonel Fabien

عيادة الخدمات الطبية  PASSالجلدية

االثنني اىل الجمعة ( 6صباحاً) سجل اسمك يف القامئة
عند الوصول.
يجب احضار هوية شخصية!

رعاية األمومة والطفولة

HÔTEL DIEU

1 parvis Notre-Dame 75004 Paris
B Saint Michel / Cité
4

مركز حامية األمومة ( - )Citéللنساء الحوامل

متابعة الحمل حتى  28أسبو ًعا (موجات فوق الصوتية ،
تحاليل الطبية) ،املساعدة يف الحصول عىل حقوق التأمني
الصحي .ال توجد عمليات والدة ولكن يتم التحويل
للمستشفى للتوليد.
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق التلفون:
HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ

48 boulevard Sérurier 75019 Paris
7 BIS Pré Saint-Gervais

عيادة خدمات طبية م ّجانية  PASSللقارصين
عيادة خدمات طبية م ّجانية  PASSاستشارات الحمل
والوالدة hلقسم األخرض يف املستشفى
(دون موعد)

01 40 03 24 94

االثنني والخميس والجمعة ( 4 - 2 | 12 - 9مسا ًء)
مغلق صباح الثالثاء ومغلق يوم األربعاء

REPAIRE SANTÉ SAINT-OUEN
)(ADSF

فحوصات طبية عامة -طبيب نساء وتوليد  -ممرضني
وأطباء نفسيني  -حاممات استحامم

Watizat, tous droits réservés

18 rue Bernard Dimey, 75018 Paris
13 Porte de Saint-Ouen

اإلثنني إىل الجمعة ( 9:30صباحاً  5 -مسا ًء)

اتصل قبل الحضور!

01 45 65 81 09 - 01 45 65 81 10

خدمة  7/24كل اإلسبوع أو اتصل بالرقم امل ّجاين 112

للطوارئ

االستشارات امل ّجانية للصحة النفسية
HÔPITAL AVICENNE

Halte humanitaire
2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

االثنني ( 2 | 12 - 10ظهرا ً  4 -مسا ًء)
األربعاء ( 2ظهرا ً  6 -مسا ًء)
الخميس ( 6 - 4مساء)
الجمعة ( 2 | 12 - 10ظهرا ً  4 -مسا ًء)

Accueil de jour Austerlitz
24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
5 10 Gare D’Austerlitz
6 Quai de la Gare

األربعاء ( 2ظهرا ً  6 -مسا ًء)
رصا)
الخميس (1 - 9ظه ًرا |  4 - 2ع ً

مجتمع امليم LGBT+

COMEDE PARIS

مجموعة دعم جامعية بإدارة أطباء نفسيني .للتسجيل:
mathilde.kiening@comede.org

125 route de Stalingrad 93000 Bobigny
Bâtiment Mantout
7 La Courneuve - 8 mai 1945

الصحة النفسية والعقلية أطباء نفسيني متخصصني يف

الحصول عىل املواعيد يتم بذهابك شخص ًيا أو عن طريق
الهاتف أو االمييل:

01 48 95 54 74
psychotrauma.avicenne@aphp.fr

االثنني إىل الجمعة ( 4 - 9مسا ًء)

PARCOURS D’EXIL

لكل طالب لجوء يعاين من أعراض ما بعد الصدمة

4 avenue Richerand (2ème étage) 75010 Paris
11 Goncourt
2 Colonel Fabien
01 45 33 31 74

األولوية للقارصين
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق االمييل

contact@parcours-exil.org

السل
ُ

فحص مجاىن ملرض السل حتى للذين ليس عندهم تأمني
صحي .يجب روشتة للفحص من طبيب عمومي.
CMS BOURSAULT

54 bis rue Boursault 75017 Paris
2 Rome
13 La Fourche

لدخول فقط لألشخاص األكرب من سن 16
الحصول عىل املواعيد يتم بذهابك شخص ًيا أو عن طريق
التلفون:
01 53 06 35 60

االثنني إاىل الجمعة ( 8:45صباحاً  12:30 -ظهرا ً

| 4:30 - 1:30مسا ًء)

CMS BELLEVILLE

218 rue de Belleville 75020 Paris
11 Télégraphe/Place des fêtes
Porte des Lilas

01 40 33 52 00

االثنني إاىل الجمعة ( 12:30 - 8:45ظهرا ً | 5- 1:30
مسا ًء)

Watizat, tous droits réservés

الدخول فقط لألشخاص األكرب من سن 15
الحصول عىل املواعيد يتم بذهابك شخص ًيا أو عن طريق
التلفون:

www.watizat.org

الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق التلفون يوم 4
نوفمرب

2

17 rue Broussais 75014 Paris
6 Glacière

02

لألشخاص أكرب من الـ  16سنة

br
e2

HÔPITAL SAINT-ANNE

m

الطوارئ

للرجال :طالبي اللجوء والالجئني غري املسجلني
أخصاء نفسيني مع مرتجمني

No
ve

الصحة النفسية
املستشفيات

LE CHÊNE ET L’HIBISCUS
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الصحة الجنسية
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No
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CMS RIDDER

طبيبة نساء وتوليد ( -تركيب موانع الحمل)  -متابعة
الحمل  -اإلجهاض  -معالجة األمراض املنقولة جنسياً.

13 Plaisance

3 rue Ridder 75014 Paris

الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق االنرتنت:

https://bit.ly/3N4SbX7

CMS BELLEVILLE

218 rue de Belleville 75020 Paris
11 Télégraphe/Place des fêtes
Porte des Lilas

الدخول مفتاح للقارصين تحت سن 18
الحصول عىل املواعيد يتم عن طريق االنرتنت:

https://bit.ly/3SCFT9s
االثنني إاىل الجمعة ( 12:30 - 8:45ظهرا ً | 5- 1:30
مسا ًء)

فحوصات األمراض املنقولة جنس ًيا
السبت ( 9صباحاً  12 -ظهرا ً)

كوفيد19 -
مراكز التطعيم

لقاح كوفيد -19أخذ اللقاح
www.bit.ly/2SFya1n

التطعيم عرب املنظامت الطبية

متاحة لألشخاص الذين ال يحملون هوية شخصية أو ليس
عندهم تأمني صحي .ال حاجة ألخذ موعد.

www.watizat.org

مراكز التطعيم

خذ موعد من موقع  rf. etnasاإللكرتوين أو اتصل عىل
 .5793متاح للجميع حتى لألشخاص الذين ليس عندهم
تأمني صحي.

Watizat, tous droits réservés

الحصول عىل املعلومات واملواعيد يتم بذهابك شخص ًيا أو
عرب الهاتف (اتصال م ّجاين) أو موقع :

Doctolib
www.doctolib.fr :

0 800 009 110

مراكز الفحص
ميكن الذهاب ملراكز الفحص بدون موعد أو إذن طبيب!
أصبح فحص كوفيد غري م ّجاين.
يكون فحص كوفيد م ّجاين إذا:
● إذا مطعم ضد كوفيد
● إذا لديك وصفة طبية من طبيب لعمل فحص كوفيد
● إذا عمرك بني  17 - 12سنة
ويكون م ّجاين للمقيمني يف فرنسا إذا:
انتبه! اذا كنت تستويف أحد الرشوط السابقة
فليس من القانوين أن يُطلب منك دفع املال إذا أنت مقيم
يف فرنسا .وإذا طُلِب منك الدفع فقم باظهار هذا النص
القانوين:

«Tout assuré peut bénéficier à sa demande
et sans prescription médicale, d’un test
de détection du SARS-CoV-2 inscrit à
la nomenclature des actes de biologie
médicale pris en charge intégralement
par l’assurance-maladie obligatoire. Ces
dispositions sont également applicables aux
personnes qui n’ont pas la qualité d’assurés
sociaux sous réserve qu’elles résident en
»France.
(arrêté du 1er juin 2021, article 24).

قم بزيارة املوقع لتجد النص القانوين كامالً:

https://bit.ly/2Vh0GY6

2
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VESTIAIRE DE L’ÉGLISE
SAINT-BERNARD

5 rue Pierre l’Ermite 75018 Paris
2 La Chapelle
Château-Rouge
4 2 Barbès-Rochechouart

No
ve

املالبس

العنوان اإلداري
PARIS ADRESSES
4

احرض مبك ًرا ألن هناك زحمة!
السبت ( 11 - 9ظهرا ً) للرجال
األحد ( 11 - 9ظهرا ً) للنساء والعائالت
VESTIAIRE SAINT AUGUSTIN

46 bis bd Malesherbes 75018 Paris
Dans le sous-sol de l’Eglise.

يجب أن يكون طالبو اللجوء مقيمني يف سبادا (راجع
صفحة .)36

25 rue des Renaudes 75017 Paris
2 Ternes
يتم أخذ موعد عرب اإلنرتنتhttps://bit.ly/3iZTFTo :

املواعيد املتوفرة قليلة! تتوفر حجوزات جديدة صباح كل
يوم إثنني (قم بتسجيل الدخول يف منتصف الليل :من ليلة
األحد إىل االثنني).

للرجال والنساء واألطفال
اتصل بالرقم قبل الحضور يف األوقات املوضحة:

01 42 93 20 52

الثالثاء ( 4:30 - 2عرص)

تفتيش املفقودين

تخزين املالبس
BAGAGÉRUE

إيداع األمتعة (املالبس) والعودة ألخذها.
متاح لجميع الناس (امكانية ربط الحيوانات يف الحديقة)

8 rue des Deux-Ponts
1 Saint-Paul
Pont-Marie

7

مركز ملساعدة األشخاص الذين فقدوا االتصال بعائالتهم
بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو الهجرة.

rlf.dt75@croix-rouge.fr
www.bit.ly/31tOwKE

07 77 46 62 40

هذه الخدمة م ّجانية وجميع املعلومات التي سيتم
تقدميها ستبقى رسية وآمنة .يوجد توجيه باإلضافة خدمة
مكاملات دولية م ّجانية
Métro La Chapelle

2

االثنني ( 2ظهرا ً  5 -مسا ًء) أمام املرتو

الخميس  3و 17نوفمرب

2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

الخميس  10و 24نوفمري (5 - 2مساء)

Watizat, tous droits réservés

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare
d’Austerlitz

www.watizat.org

األربعاء ()1:30 - 12:30
اذهب مبارشة إىل الجمعية املحلية يف الطابق األول من
الحاممات والدش.

LA CROIX ROUGE FRANCAISE
RETABLISSEMENT DES LIENS
FAMILIAUX

تَ َعلُّم اللغة الفرنسية

: للمزيد من دروس اللغة الفرنسية

https://www.reseau-alpha.org/

بالتسجيل

CENTRE PARIS ANIM’ ANGEL PARRA

181 rue Vercingétorix 75014 Paris
13 Plaisance

التسجيل يتم عن طريق االتصال بـ

06 36 92 32 85

6 rue Saint-Luc 75018 Paris
4 Barbès-Rochechouart

AERI

AERI, 57 rue Etienne Marcel 93100
9 Croix de Chavaux

) مساء7:30 - 5:30( الثالثاء

KÂLÎ

محجوز للنساء
AERI, 57 rue Etienne Marcel 93100
9 Croix de Chavaux

) مسا ًء8:30 -  مسا ًء6:30( كل أربعاء
:يفضل أخذ موعد إذا كان ميكنك ذلك عن طريق االمييل

association.kali@gmail.com

7

La Villette.
Porte de la Vilette

 لتحديد موعدWhatsapp أرسل رسالة

06 51 82 31 92 ou 07 81 86 79 15

بدون تسجيل

PARIS EXIL

فقط للقارصين

Bibliothèque Naguib Mahfouz, 66 rue
des Couronnes 75020 Paris
2 Couronnes

) ظهر12 - 9:30( الخميس والجمعة

COURS STALINGRAD

Escalier côté Quai de Loire, Place de la
bataille Stalingrad 75019 Paris
5 7
2 Stalingrad

)A1(  مسا ًء) للمبتدئني7:30 - 6:30( اإلثنني إىل األحد

PÔLE SIMON LE FRANC

9 rue Simon Le Franc 75004 Paris
11 Rambuteau
11:30 و11 الثالثاء

 مساء4 - 2:30 الخميس

www.watizat.org

)ً صباحا11:45  و10( السبت و األحد
! ً يجب الحضور باكرا

ESSOR

Watizat, tous droits réservés

PAROISSE SAINT-BERNARD

2

: دروس اللغة الفرنسية
● للرجال
) مساء9 - 6:30(  االثنني والثالثاء و الخميس: ACPI
) مساء9 - 6:30(  االثنني واألربعاء والخميس: LTF
) مساء9 - 6:30(  الثالثاء: UNIR
● للواصلني الجدد وطالبي اللجوء
A1.1 مستوى
) ظهر6 -2 | 12- 10( االثنني واألربعاء والخميس والجمعة
● لالجئني
) ظهر12 - 10(  االثنني األربعاء والخميس: Atout
● للعائالت
) ظهر3 - 1:30( ) الثالثاء4 - 2( االثنني

02

Quai D’Austerlitz 75013 Paris 24
5 10 Gare d’Austerlitz
Quai de la gare

abc
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.لطالبي اللجوء والالجئني

ve
No

ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

2
02

للشباب من عمر  25 - 16سنة الذين عندهم بطاقة إقامة
أو إيصال طلب إقامة .récepissé
التسجيل يتم يف املركز:
االثنني إىل الجمعة ( 9صباحاً |  1:30ظهرا ً)
مغلق أيام الخميس بعد الظهر

m

MISSION LOCALE

No
ve

لعروض التدريبات املهنية ،راجع االعالنات يف projet de
la Ville de Paris
https://bit.ly/3MxJdzZ

• الحصول عىل عمل أو تدريب مهني مدفوع يف
رشكة
• رشح سوق العمل يف ورش عمل جامعية
• توسيع معارف دائرة العمل
• دروس اللغة الفرنسية والحاسوب
للتسجيل:

br
e2

KODIKO

متابعة املرشوع
املهني

25

https://bit.ly/37QupxD

ACINA

فردي لبناء مرشوع إحرتايف
• دعم ّ
• ورشة دعم جامعي ،دروس لغة فرنس ّية ،خطوط ساخنة
رقمية
• إنشاء سرية ذاتية  VCورسالة التوظيق ،تحضري ملقابلة
العمل وتدريب وتوجيه عىل العمل يف الرشكات
• إنشاء شبكة مهن ّية
أخذ املوعد يتم عن طريق االمييل :

acina.paris@gmail.com
01 43 25 75 35

• لألشخاص الذين عندهم عنوان إداري يف

1er, 2ème, 3ème, 4ème, 9ème, 10ème et
11ème arrondissements
29/31 rue des boulets 75011 Paris
9 Rue des boulets

• لألشخاص الذين عندهم عنوان إداري يف

19ème arrondissement
65 rue d’Hautpoul 75019 Paris
5 Ourcq

مراكز السكن
االجتامعي

• لألشخاص الذين عندهم عنوان إداري يف

ADIL DE PARIS

PARIS D’EXIL

• لالستشارة عن طريق الهاتف:

20ème arrondissement
31 rue Pixérécourt 75020 Paris
11 Jourdain

• لاليجار غري املدفوع وأوامر اإلخالء

01 42 79 50 39

االثنني ( 1:45ظهرا ً  6 -مسا ًء)
الثالثاء إىل الجمعة ( 12:45 - 9ظهرا ً و  6 - 2مسا ًء)

POINT D'ACCUEIL LOGEMENT

اتصل عىل  3975لتحصل عىل موعد يف اقرب مركز
وصول للحقوق إليك .هنا ميكنك الحصول عىل املعلومات
واملساعدة بخصوص طلب اإلسكان االجتامعي الخاص بك.

www.watizat.org

formation-numerique@parisdexil.org

01 42 79 50 50

Watizat, tous droits réservés

معرفة كيفية استخدام الهاتف يف اإلجراءات اإلدارية:
• معرفة كيفية إدخال املستندات  scanerوارسالها بالربيد
االلكرتوين
• فهم النظام االداري الفرنيس
• دروس فردية مجانية مدتها ساعتان أو أكرث
• املتطلبات األساسية :التحدث بالفرنسية أو اإلنجليزية أو
العربية والقدرة عىل القراءة والكتابة بإحدى هذه اللغات
للتسجيل:

الوكالة اإلدارية لإلسكان
معلومات عن مخططات املساعدة السكنية ،قانون
اإلسكان.

02

2

الرياضة

.يفتح التسجيل قبل اسبوعني من جلسة التمرين

https://bit.ly/37IeQs3

) مسا ًء9 - 7:30( االثنني

Maison des Ensembles, 3 rue d’Aligre
75012 Paris
1 14 Gare de Lyon

)9:30 - 8:30( الثالثاء

)● كرة طائرة (نسائية

TEP Hautpoul 50 rue Hautpoul 75019
Paris
5 Ourcq

)9 - 7:30( الثالثاء

Step ● رياضة
24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
10
5
Gare d’Austerlitz

) مساء8:30 - 7:30( األربعاء

● حوض السباحة

Piscine Edouard Pailleron 32 rue Edouad
Pailleron 75019 Paris
7 BIS Bolivar

) مساء8:15 - 6:45( األربعاء

https://bit.ly/3Jdq1G0

: زر،للعناوين ومواقيت عمل املسابح يف باريس
 الدخول مجاين لطاليب.https://bit.ly/33MAvgE
.ADA اللجود الحاملني بطاقة اإلعانة املالية
FSGT PARIS

أنشطة رياضية م ّجانية للجميع
ملامرسة نشاط ريايض يف نادي أو لرؤية األنشطة املتاحة يف
. تواصل مع هذه املنظمة.باريس
- boxing + املالكمة-  التسلق-  الكرة الطائرة- كرة القدم
 الخ... كامل االجسام
accueil@fsgt75.org

01 40 35 18 49

THE SWEDISH-FRENCH-AFGHAN
RUNNING CLUB

● رياضة الجري

La Rotonde Stalingrad, Place de la Bataille
de Stalingrad 75019 Paris
5 2 7 Stalingrad

) مسا ًء7:30( االثنني

انضم ملجموعة فيسبوك للمزيد من املعلومات

https://bit.ly/3wvySxH

)● كرة قدم (نسائية

TEP Hautpoul 50 rue Hautpoul 75019
Paris
5 Ourcq

) مساء9 - 7:30( األربعاء

● مالكمة

Gymnase Victor Young Perez, 242 rue de
Bercy 75012 Paris
1 14 Gare de Lyon

) مسا ًء6 - 4( السبت

● قيادة دراجات

Vélo Station Van Gogh
1 14 Gare de Lyon

) عرص5- 3( السبت

JRS

École Militaire, 75007

8

● كرة القدم

École Militaire

) مسا ًء8:30 - 7( األربعاء

VIKING SFA FC

●كرة القدم

5 rue Neuve Saint Pierre 75004
5 1 8 Bastille

) مسا ًء9:45 - 8:30( األربعاء
التسجيل إلزامي يف

@viking_sfa_fc
https://bit.ly/3KTyXkU

www.watizat.org

American Church 75007 Paris
13 Invalides

: زر،للعثور عىل املساحات الرياضية العامة ملامرسة الرياضة

Watizat, tous droits réservés

● كرة سلة
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kabubu@info.fr

أنشطة

m

إذا كنت بحاجة ملالبس رياضية أو حذاء ريايض قبل
 ارسل امييل،التمرين

ve
No

KABUBU

2

أنشطة اجتامعية
وثقافية

جميع األنشطة مجان ّية ومفتوحة للجميع بجميع
املستويات.
CEDRE

23 boulevard de la commanderie 75019
Paris
7
Porte de la Vilette
12 Aimé Césaire

● تنس طاولة

Café-Papote, jeux de société, babyfoot

االثنني والثالثاء والخميس ( 5 - 2مساء)
ملعرفة أيام اإلغالق املحتملة يف نوفمرب ،راجع معلومات
التي يتم تحديثها يوم ًيا عىل

https://www.facebook.com/CEDRE.SCCF/

ESI CENTRE RENÉ-COTY CASVP

6 avenue René-Coty 75014 Paris
4 6 Denfert-Rochereau

01 43 27 54 15

BAAM

● فنون املرسح

1 rue Fleury
Barbès-Rochechouard
2 4 5 Gare du Nord

2

األربعاء ( 9 - 7مسا ًء)
مغلق يوم  26اكتوبر و 2نوفمرب
ASSOCIATION 4A - L’EDITION
ORIGINALE

للقارصين والشباب
ورشة عمل للوساطة الفنية يدعمها معالجون بالفن .A4
األربعاء ( 5 - 2مساء)
للتسجيل ،اتصل عىل:

06 09 14 00 63

املكتبات

م ّجاناً! الوصول للكتب وأجهزة الكمبيوتر املتصلة باالنرتنت
واالنرتنت امل ّجاين  WIFIميكنك أحيانًا الحصول عىل
النصائح واملعلومات أو املساعدة يف إجراءات معينة أو
دروس يف اللغة الفرنسيّة.

الوصول ألجهزة الحاسوب

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D’INFORMATION
Place Georges Pompidou, 75008 Paris
11 Rambuteau

االثنني إىل الجمعة ( 12صباحاً  10 -مسا ًء)
السبت واألحد ( 11صباحاً  10 -مسا ًء)
مغلق يوم الثالثاء
اعرث عىل جميع املكتبات يف باريس عىل املوقع التايل

https://bit.ly/3jNoSev

Watizat, tous droits réservés

االثنني والثالثاء والخميس ( 1 - 9ظهرا ً | 4:30 - 2
عرص)
األربعاء ( 12 - 9ظهرا ً)
الحصول عىل املواعيد اما باالتصال او الذهاب شخصياً :

ورشات الرقص ،اليوغا ،الخياطة ،املرسح ،واملوسيقى
اطلب جدول املواعيد من املركز

www.watizat.org

● كوافري

02

االثنني 12:30
الجمعة 12

m

https://bit.ly/356SiQ1
contact@nour-yoga.com
● يوغا
Librairie Quinze-Bis, 15 bis boulevard Saint
Denis 75002 Paris
4 8 9 Strasbourg Saint-Denis
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التسجيل إلزامي إما عرب االنرتنت أو عرب االمييل

2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli
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LA HALTE HUMANITAIRE
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الحقوق
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حقوقك

يف فرنسا يحق ملن ليس عندهم ترصيح إقامة (املقيمون
غري الرشعيون أو أصحاب الوضع غري القانوين) الحصول
عىل حقوق معينة باألخص حق العالج (راجع صفحة ) 39
كام لهم حق سكن الطوارئ (راجع النص التايل).
يحق ملن عندهم ترصيح إقامة (أصحاب الوضع القانوين)
التمتع بحقوق تعتمد عىل وضعهم اإلداري:
• طالبي اللجوء لهم حقوق يتم الوصول إليها برشوط
معينة .وتتوقف هذه الحقوق بنهاية إجراءات اللجوء
(اإلقامة واإلعانات (صفحة  ) 35العمل (صفحة ) 38
• الالجئون لهم نفس حقوق الفرنسيني االجتامعية (اإلعانة
املالية والسكن (راجع صفحة ) 35
• املقيمون تختلف حقوق الذين عندهم ترصيح إقامة
(ريسيبيسيه  )récepisséعن من عندهم بطاقة إقامة
مثاًل :ليس عند الكل
صادرة من املحافظة ،اختالف نوعً .
الحق يف العمل (راجع صفحة .) 38

Social

الحصول عىل املساعدة
ميكن طلب املساعدة من موظف الشؤون االجتامعية.
واعتام ًدا عىل وضعك القانوين ومشكلتك قد يتغري
األشخاص الذين سيقومون مبساعدتك عن املسؤولني عن
متابعتك يف إجراءاتك اإلدارية واالجتامعية.
يعمل موظفي الخدمة االجتامعية يف خدمات الـ
(املساعدة القانونية  -الصحة  -العمل  -اإلسكان … إلخ)
أو قد يكونون متخصصني يف فئة معينة (اللجوء  -الشباب
األصغر من  25عام ويف وضع قانوين  -سكان املدن )...
قد يكون من الرضوري يف بعض األوقات عمل مشاوير
ألماكن مختلفة للحصول عىل املساعدة يف مواضيع
مختلفة .توضح الصفحات التالية أمكان الحصول عىل
املساعدة حسب الوضع الشخيص القانوين.

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés
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سكن الطوارئ
 115من ليس عنده سكن فالحل الرئييس هو اإلتصال
بالرقم  115كل يوم .لطلب سكن مؤقت (ليلة واحدة أو
أكرث حسب وضعك) .مأوى الـ 115هو إقامة بغري رشوط
وم ّجانية! أي أنك لست بحاجة لترصيح إقامة يف فرنسا
لتحصل عليه.

لتقديم الطلب عىل سكن دائم ،تواصل مع قسم الخدمة
االجتامعية يف مدينتك أو إحدى الجمعيات التي ميكن أ٫
تقديم طلب  SIAOلك (راجع صفحة ) 16

ميكن االتصال عىل مدار  24ساعة يف اليوم لكن قد يطول
االنتظار (ساعتني أو أكرث) .كلام اتصلت أكرث ،زاد احتامل
حصولك عىل سكن .يُنصح باالتصال من الصباح الباكر.
إدارة  115مقسمة بني املحافظات .يتم تحديد
موقع املكاملة جغراف ًيا .أي إذا اتصلت مبحافظة باريس
سوف يطلب منك االتصال دامئًا بباريس لتتم لخدمتك.
إذا كنت تتصل من محافظة آخرى فسيقوم  115الخاص
بهذه املحافظة بالتعامل مع ملفك.

القارصون املعزولون
• إذا مل يتم تقييم عمرك يحق لك الحصول عىل سكن
مؤقت بدون رشوط طول فرتة التقييم .للقيام بذلك تواصل
مع خدمة التقييم (راجع صفحة ) 8
• إذا تم تقييم عمرك فإن تقديم خطاب الرفض الخاص
بك يفتح لك حق السكن يف سكن البالغني .لذلك ميكنك
االتصال بالرقم  115لتحديد حالتك.

www.watizat.org
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يف حالة االعتقال
إذا كنت ضحية أو شاهد عىل إساءات الرشطة ،اتصل عىل
 SMS( 07 67 29 36 66أو  )whatsappإلرسال صور
ومقاطع فيديو عمليات اإلخالء وتفتيشات الرشطة إىل
 Ligue des droits de l'Hommeو

Observatoire des libertés publiques

قد يُقبض عليك أثناء تفتيشات التحقق من الهوية
(للتحقق إذا عندك الحق البقاء يف فرنسا) أو عند االشتباه
بك يف انتهاك القانون.
إذا مل تكن تحمل املستندات الالزمة وقُبض عليك،
فستتعرض لخطر أمر املغادرة الجربية لألرايض الفرنس ّية
( )OQTFأو اإلقامة الجربية أو الحبس يف مركز احتجاز
إداري (.)CRA

املستندات التي يجب أن تكون
دامئًا معك

● مستندات إجراءات اللجوء مستند طلب اللجوء أو
مستند طلب بطاقة إقامة.

● تصديق العنوان اإلداري أو عقد اإليجار
● مستند التأمني الصحي ()PUMA ,CSS ,AME

واألوراق املتعلقة بالحالة الصحية ومعلومات الطبيب
املُعالج.

www.watizat.org

● مستندات الحالة اإلجتامعية عقد الزواج أو شهادة
األبناء املدرسية

Watizat, tous droits réservés

● بطاقة إتصال (رشيحة) أو هاتف محمول دون كامريا

● رقم تلفون محامي ورقم شخص تثق به ورقم
موظف جمعية ميكنك االتصال به فور تعرضك
لالعتقال أو اعتقالك يف مركز احتجاز

ينصح بعدم تسليم أو تقديم جواز السفر حتى لو كان
منتهي الصالحية .قد يشجع ذلك عىل ترحيلك خارج
البالد ،لكن عدم حمل جواز سفر هو حجة لوضعك يف
مركز احتجاز.
ينصح باالحتفاظ بنسخ مختلفة لجميع أوراقك يف
أماكن موثوقة ومختلفة وعىل االنرتنت (يف رسائل الربيد
اإللكرتوين)

حقوقك يف قسم الرشطة
قد تحتجز ملدة أقصاها  24ساعة إذا قبض عليك عند
تفتيش التحقق من الهوية .وملدة أقصاها  48ساعة
تحت املراقبة عند االشتباه بك.
يكفل لك القانون  4حقوق أساسية عند اإلعتقال:

● حق الحصول عىل مرتجم
حدد لغتك أو لهجتك املحلية حتى لو كانت لهجة
محلية نادرة ( :السوراين الكردي ،ال ُرطانة ،الفوالنية،
السنغالية …)
● حق الحصول عىل طبيب
● حق الحصول عىل محامي
● حق إجراء اتصال هاتفي بشخص تثق به أو إحدى
الجمعيات املسا ِعدة (لترشح وضعك وتحدد مكان
االعتقال لتصلك املساعدة)
انتبه! ال تو ِّقع أي ورقة إذا مل تفهم ما املكتوب فيها
واطلب التحدث إىل مرتجم

عند إطالق رساحك

إذا أفرج عنك وأنت يف وضع قانوين غري رشعي ،قد تخرج
بقرار املغادرة الجربية لألرايض الفرنس ّية ( )OQTFوأحياناً
قد يكون هذا القرار مصحوب بقرار الحظر من العودة
لألرايض الفرنسية ( )IRTFأو قد يكون مصحوب بقرار
إقامة إجبارية.
يرجى االنتباه! غالباً توجد مهلة  48ساعة لتوقيع مستند
تقديم االستئناف.
مبجرد خروجك اتصل فورا مبحامي أو جمعية ملساعدتك
(راجع صفحة .) 11

France terre d’asile - ASSFAM-Groupe SOS
La Cimade

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 ،فتواصل مع جمعية خارجية
(راجع صفحة .) 11

مدة الحبس يف مركز االعتقال
اإلداري
املدة القصوى هي  90يوم ميكن فيها تقديم طلبني
طعن لقرارات الحبس
 .1اعرتاض عىل قرار الحبس يف مركز االعتقال
اإلداري .يقدم هذا الطلب أمام قايض الحرية .JL
الذي لديه  48ساعة ليقرر إما قبول الطلب أو
زيادة مدة الحبس.

● تقديم هوية مزورة لن يتمكن الرشطة من معرفة
بلدك األصيل وسيعقد عملية ترحيلك .وقد تتعرض لخطر
السجن ملدة ترتاوح بني شهر و  3سنوات
يف حالة السجن أنت تخاطر بإعادة إرسالك للحبس
اإلداري ( )CRAملدة  90يوم أخرى فور خروجك من
السجن.

حقوقك يف فرتة االحتجاز
● حق إجراء اتصال هاتفي من تلفون املركز أو من
تلفونك الشخيص.
يرجى االنتباه! ستتم مصادرة التلفونات التي فيها كامريا.
● حق الزيارة ميكن لألصدقاء واألقارب وموظفي
الجمعيات واملنظامت زيارتكم .يجب عىل الزائر تقديم
بطاقة هوية سارية املفعول يف املدخل .كام ميكنه أن
يحرض لك املالبس واملال واألطعمة املُعلبة.
● العودة لبلدك طواعية قدم طلب لتحصل عىل املساعدة
يف العودة الطوعية لبلدك األصيل من األويف .OFII
توجد خدمة املساعدة إلعادة اإلدماج يف البلد األم بالنسبة
لبعض البلدان

www.retourvolontaire.fr

www.watizat.org

اعتامداً عىل قرار القايض قد يتم اإلفراج من الحبس
أو زيادته.

● رفض تسليم جواز السفر ومقابلة القنصل يعقد
استخراج ترصيح خروج وإجراءات الرتحيل .يرجى االنتباه!
يف حالة رفض مقابلة القنصل قد يحكم عليك بالسجن
ملدة قصرية ( 4- 1أشهر)

Watizat, tous droits réservés

 .2اعرتاض عىل قرار الطرد  OQTFويقدم هذا
الطلب يف املحكمة اإلدارية إللغاء أمر الرتحيل خارج
فرنسا.
يرجى االنتباه! مدة تقديم الطلب هي  48ساعة
فقط من لحظة صدور قرار الرتحيل.
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فور وصولك ملركز اإلعتقال اإلداري  CRAاطلب رؤية
إحدى جمعيات املساعدة املتواجدة هناك:

02

(.)Remise Schengen
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مركز اإلعتقال اإلداري  CRAيعمل عىل إرجاع املهاجرين
غري الرشعيني إىل :إما إىل بلدهم األصل أو إىل الدولة
املسؤولة من طلبهم للجوء (إجراء دبلن) أو إىل التي
أعطتهم حق الحامية يف اإلتحاد األوريب

m

عند اإلعتقال يف مركز إعتقال
إداري ()CRA

No
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يف حال تعرضك لإلهانة وسوء املعاملة داخل مركز الرشطة
فيمكنك التقدم بشكوى (حتى إن كنت ال تحمل أوراق
رشعية) وال ميكن للرشطة منعك من هذا الحق .ويف حالة
تعرضك للرضب فيمكنك استخراج شهادة طبية تثبت
إصابتك من الطبيب (صفحة .)18

لتتمكن الدولة من ترحيل شخص خارج
أراضيها فهي تحتاج إىل الحصول عىل جواز سفره
ساري املفعول أو جواز املرور القنصيل.

31
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الربنامج الوطني لالستقبال
CMA

€

الربنامج الوطني لالستقبال
ِ
يقدم لك مساعدة فور مرورك بنافذة طلب اللجوء
باعتبارك طالب لجوء (راجع صفحة  .) 41هذه املساعدة
عبارة عن:
• إعانة مالية شهرية ()ADA
• حق الحصول عىل سكن يف سكن طالبي اللجوء (راجع
صفحة ) 33
تسمى هذه الحقوق بـ (الرعاية مبوجب برنامج االستقبال
الوطني) .ولالستفادة منها يجب التوقيع عىل املستند الذي
يق َدم يف نافذة طلب اللجوء .يشري املستند لقبولك رشوط
الربنامج الوطني لالستقبال (.)CMA

اإلعانة املالية
ADA

بطاقة آدا  ADAهي بطاقة دفع ائتامنية للحصول عىل
اإلعانة املالية الشهرية .ال ميكن الرشاء بها من االنرتنت.
وخاصية اسرتداد األموال عىل البطاقة cashback
محدودة يف محالت معينة.
يتم إرسال اإلعانة املالية يف بداية كل شهر طول فرتة طلب
الجوء .مبلغ اإلعانة ( €7يف اليوم) يعتمد عىل الوضع
العائيل (عازب ،متزوج ،مع أرسة) عندك سكن أو ال.
بعد الحصول عىل البطاقة يجب انتظار  45- 30يوم
لتفعيل البطاقة.
ملعرفة مبلغ املال املتبقي يف بطاقة  ،ADAنزل تطبيق
 Upcohesiaعىل هاتفك عرب  GooglePlayأو
.AppStore

عند ضياع البطاقة أو الرسقة

 .1عند ضياع البطاقة أو الرسقة اتصل بالرقم التايل:

يرجى االنتباه!
www.watizat.org

• الربنامج عبارة عن "حزمة" إما أن تطلب السكن واإلعانة
املالية م ًعا أو لن تتمكن من االستفادة من أي يشء.

Watizat, tous droits réservés

• قد يرفض األويف  OFIIتسجيلك يف الربنامج الوطني
لالستقبال أو قد يسحبه منك لعدة أسباب (صفحة :)33
 عند رفض ترحيلك لسكن معني حدده األويف OFII عند مغادرة السكن عند توفيت مواعيد التوقيع يف الربيفكتور  -خاص ًة إذاكنت حامل دبلن (راجع صفحة ) 44

05 32 09 10 10

 .2عند ضياع البطاقة أو الرسقة أو االيقاف خذ موعد يف
أويف  OFIIمدينتك لتغيريها (اتصل أو ارسل امييل).
عند مواجهة مشكلة ،اطلب املساعدة من موظف الشؤون
االجتامعية يف السكن أو من مكان توزيع الربيد يف العنوان
اإلداري أو من مركز مساعدة قانونية (راجع صفحة ) 10

من ليس عنده إعانة مالية

يف هذه الحالة راجع صفحة  33للمزيد من املعلومات.

2

الطعن ضد
الرفض أو
االستئناف ملِنح
االستقبال CMA

أنت طالب لجوء يف باريس مل إعطاء سكن من قبل؟
ميكنك الذهاب إىل مراكز االستقبال ال ّنهارية ،فهي
متخصصة يف التسجيل يف قامئة طلبات اإلقامة (راجع
صفحة ) 11

الرجال املعزولون
PARIS CENTRE 1

1 boulevard du Palais 75004 Paris
4 Cité
24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
5 10 Gare d’Austerlitz

• أثناء إجراء مراجعة امللف ( )réexamenمللف طلب
اللجوء.
• عند عدم تقديم طلب اللجوء خالل مدة أقصاها  90يوم
من تاريخ الوصول لفرنسا بدون سبب وجيه.
• يف حالة االحتيال أو إخفاء املعلومات أو تقديم معلومات
كاذبة.
• عند رفض اإلقامة يف سكن اختاره األويف  OFIIأو مدينة
حولك لها لتتم بقية إجراءات اللجوء.

 ...يتم الحرمان املؤقت يف الحاالت
التالية:

• عند رفض أو مغادرة السكن أو عند الرحيل من املنطقة
مثاًل :رجوعك إىل باريس بعد
التي حولك لها األويف ً .OFII
تحويل األويف لك إىل مدينة أخرى.
• عند عدم احرتام وكرس قوانني السالمة أو إظهار العنف
يف مكان السكن.
• عند عدم احرتام متطلبات السلطة القانونية (عدم
التعاون يف تقديم املعلومات ،الغياب من املقابالت ...
الخ).
واجب عىل األويف  OFIIأن يقدم لك ورقة
رسمية بأسباب الرفض أو الحرمان املؤقت.
ال ترتدد يف طلبها إذا مل تقدم لك .فهي مهمة
إلجراءات الطعن ضد القرار.

Watizat, tous droits réservés

املزيد من املعلومات حول مراكز استقبال الرجال املعزولني
وطالبي اللجوء (ساعات وأيام العمل) يف صفحة  4و .16

 Xيتم رفض َمنح املنحة الوطنية
االستقبال  CMAلألسباب اآلتية:

www.watizat.org

PARIS SUD AUSTERLITZ

02

يجب أن تعلم أن يف فرنسا ال يتم تسكني جميع طالبي
اللجوء بسبب قلة األماكن .للحصول عىل املساعدة اذهب
إىل الجمعية التي تستلم منها بريدك (سبادا .)SPADA

br
e2

ال ميكن اختيار منطقة أو مدينة اإلقامة .إذا كنت قد
قدمت طلب اللجوء يف باريس أو إيل دو فرانس ،فمن
املحتمل ج ًدا إرسالك إىل منطقة أخرى .عند رفض عرض
األويف تخرس حق الحصول عىل سكن وحق الحصول إعانة
مالية .ADA

m

طالب اللجوء الذي يوافق عىل رشوط الربنامج الوطني
لالستقبال يف نافذة طلب اللجوء  GUDAيحصل عىل حق
السكن يف سكن طالبي اللجوء ( … CADA, HUDAإلخ)
حيث سيستفيد من الخدمات االجتامعية.
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سكن طالبي
اللجوء

33

2

02

e2
br

m

ve
No

34

طلب استئناف للحصول عىل ِمنحة
برنامج االستقبال الوطني االستقبال
يف حال استالم وثيقة من األويف  OFIIتوضح نية فرض
حرمان مؤقت أو رفض تام من برنامج االستقبال الوطني
 .CMAيكون عندك  15يوم إلرسال خطاب لتوضح فيه
هويتك وتذكر أسبابك بهدف الطعن يف القرار .ارسله مقر
األويف :OFII

44 rue Bargue
75732 Paris Cedex 15
إذا تم تأييد القرار فستكون هذه الرسالة مفيدة ج ًدا
للمحامي عند تقديم االستئناف.
إذا تم تأييد قرار استئناف  CMAميكنك:
• تقديم استئناف إىل مدير األويف  OFIIضد الحرمان من
منحة الربنامج الوطني  CMAيف فرتة قدرها شهريني.

contentieux.cma@ofii.fr

ةحنم فيقوت رارق دض فانئتسا ميدقت •

يف ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ينطولا جمانربلا
.نييرهش اهردق ةرتف

www.watizat.org

إذا تم رفض أو تعليق منحة الربنامج الوطني لالستقبال
 CMAألكرث من شهرين ،بإمكانك اعادة إرسال طلب
االسئناف عن طريق الربيد املسجل (يف العنوان أعاله) أو
عىل بريد إلكرتوين

contentieux.cma@ofii.fr

• إذا تم رفض الطلب ،فلديك شهرين لتقديم استئناف إىل
املحكمة اإلدارية للطعن يف هذا القرار.
• إذا مل يرد عليك بعد شهرين ،فلديك شهرين لتقدم
استئناف أمام املحكمة اإلدارية.
أيضا القيام بهذا االجراء إذا مل تتلق الخطاب الذي
ميكنك ً
يوضح حرمانك من منحة االستقبال الوطني .CMA
يرجى االنتباه! من الصعب كتابة هذه املستندات
مبفردك وقد تختلف فرتات االستئناف اعتام ًدا عىل
موقفك .لذلك يوىص بشدة بالذهاب إىل مركز مساعدة
قانونية للحصول عىل محامي (راجع صفحة .) 11

حاالت خاصة

من املمكن طلب إعادة استئناف ِمنح االستقبال أو الطعن
يف قرار رفض  CMAيف الحاالت التالية:
• بالنسبة لألشخاص الذين متت إعادة تأهيلهم أي تم
نقلهم إىل اإلجراء العادي أو املُعجل بعد انتهاء املوعد
النهايئ من إجراء دبلن .اتبع نفس خطوات استئناف
الربنامج الوطني  CMAكام هو موضح أعاله.
• بالنسبة لألشخاص العائدين إىل فرنسا بعد اجراء دبلن
من املمكن االستئناف مبارشة أمام املحكمة اإلدارية ضد
رفض األويف  OFIIملنحة االستقبال .CMA
انتبه! يجب أن تكون قاد ًرا عىل إثبات حالة الضعف
التي تعرضت لها .هذا يعني أن ترشح سبب خطورة عدم
وجود سكن وإعانة مالية عىل سبيل املثال :شهادة طبية
تشهد بتعرضك ملرض خطري.

Watizat, tous droits réservés
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إقامتك يف سكن سيئ (مبنى ناقص  -مهدد
بالطرد دون إعادة اإلسكان  -سكن مزدحم  -طول
وقت انتظار السكن  ...إلخ) .عند منحك اللجوء ميكنك
إجراء  DALOبعد  6شهور من وقت طلب الحصول عىل
سكن اجتامعي.

 L’HEBERGEMENTاملأوى هو سكن مؤقت (راجع
صفحة .) 29
وباملقابل  LOGEMENTهو السكن املستقر وطويل
األمد .متاح فقط ألصحاب الوضع القانوين عىل األرايض
الفرنس ّية .الحصلني عىل اللجوء (الجئ أو حامية فرعية) أو
مقيم .ولهم مصدر دخل.

كيفية التقديم

للتقديم لسكن أو مأوى يجب تقديم طلب يسمى
بـ"طلب  ."SIAOاطلب املساعدة من موظف الشؤون
االجتامعية يف سكنك أو من مكتب الخدمة االجتامعية
يف مدينتك أو من إحدى الجمعيات (راجع صفحة .)16
يجب تحديث الطلب بانتظام .خاصة يف حالة حدوث
تغيري يف الظروف .يرجى االنتباه! قد يطول االنتظار ج ًدا!

السكن االجتامعي

إذا كنت يف وضع عادي وعندك مصدر دخل (أو حتى
مثاًل  )RSAميكنك التقدم بطلب
الحد األدىن من الدخل ً
للحصول عىل سكن اجتامعي.
لعمل هذا قم مبلءاستامرة من املوقع التايل:
www.demande-logement-social.gouv.fr

إقامتك يف مأوى تسمح لك بعمل استئناف عند االتصال
بـ 115لفرتة طويلة دون إجابة أو تسهيل.

اإلعانة املالية
هي مبلغ مايل تدفعه الدولة يف ظل ظروف معينة .يتغري
املبلغ اعتام ًدا عىل الحالة اإلدارية والعمر ،وتكوين األرسة،
ومكان اإلقامة.
لطالبي اللجوء انظر  ADAصفحة 32

إعانة الضامن االجتامعي املالية RSA

ميكن طلبها من الكاف (صندوق اإلعانات العائلية )CAF
عىل املوقع اإللكرتوين  www.caf.frعند استيفاء الرشوط
التالية:
• أن تكون من جنسية أجنبية ويف وضع قانوين ملدة
 5سنوات عىل األقل ،مع ترصيح إقامة ساري املفعول
يسمح بالعمل .أو أن تكون الجئًا أو مستفي ًدا من الحامية
الفرعية أو عديم الجنسية.
• أن يكون عمرك أكرب من  25عام .أو أقل من  25عام
وعندك طفل واحد عىل األقل تحت رعايتك أو سرتزق
مبولود .أو أن يكون عمرك أقل من  25عا ًما وموظف ملدة
عامني يف آخر ثالث سنوات.
• ليس عندك دخل أو دخلك منخفض
• مقيم يف فرنسا بشكل دائم ومستقر

إعانات أخرى

ميكن الحصول عىل إعانات أخرى اعتام ًدا عىل تكوين
األرسة أو املهنة أو الظروف السكنية.

Watizat, tous droits réservés

• DAHO

إجراءات اإلسكان ممكنة فقط إذا كنت تعمل يف رشكة
توظف أكرث من  10أشخاص .اسأل صاحب العمل عن
املعلومات.

www.watizat.org

ميكن التقدم بطلب لك أو ألفراد أرستك (الزوج ،الرشيك،
األبناء) أو حتى األجداد أو الوالد أو الحفيد أو األخ أو
األخت) إذا كانوا يف وضع عادي.
ميكنك طلب املساعدة من موظف الخدمة االجتامعية.
أيضا اتخاذ خطوات أخرى:
اعتام ًدا عىل حالتك  ،ميكنك ً

No
ve

السكن

• ACTION LOGEMENT
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العنوان اإلداري
هو عنوان بريدي ميكن من خالله استالم جوابات الربيد
من اإلدارات الفرنسية .هو خطوة أساسية لالستفادة من
الحقوق االجتامعية .قد يختلف عنوان املنزل من العنوان
اإلداري.

ألصحاب األوضاع القانونية األخرى

يعترب العنوان اإلداري رضوريًا دامئًا لتنفيذ إجراءات إدارية
معينة .خصوصاً إجراءات اإلندماج .تقدم بعض مراكز
العناوين اإلدارية خدمة متابعة االجتامعية.
إذا مل تكن طالب لجوء ،فيمكنك الذهاب إىل مركز العمل
االجتامعي املجتمعي ( )CCASيف املدينة التي تعيش فيها
ملدة أطول من  3أشهر.
ال يوجد مركز عمل اجتامعي  CCASيف مينة باريس.
عليك تحديد موعد يف ( Paris Adresseانظر صفحة
 23لتحصل عىل عنوان) .بعد ذلك سيكون عندك الحق
يف املتابعة االجتامعية يف أحد مراكز االستقبال االجتامعية
(.)PSA

لطالبي اللجوء

مكاتب  SPADAيف املحافظة هي املسؤولة من
مساعدتكم يف الخدمات االجتامعية واإلدارية .ومسؤولة
من العنوان اإلداري بأمر األويف .عند مروركم بنافذة
طلب اللجوء  GUDAسيتم إعطاءكم موعد للحصول عىل
العنوان اإلداري .هذه الخطوة مخصصة فقط لطالبي
اللجوء.
يرجى االنتباه! يتم فقط قبول العناوين املعتمدة من
الربيفكتور لتجديد تصاريح طلب اللجوء .واملقصود
العناوين اإلدارية:
• يف سبادا SPADA
• من مركز اإلقامة حيث تسكن
• أو عنوان منزلك فقط إذا كنت أنت أو أحد أقاربك
(الوالدان ،األخوان) مستأج ًرا .لن يتم قبول عقد إيجار
صديق.
إذا ليس عندك عنوان إداري أو مل يعد عندك عنوان،
اذهب إىل األويف  OFIIيف محافظتك لطلب لنقلك إىل
.SPADA

لالجئني
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

الحاصلني عىل الحامية الدولية (اللجوء أو الحامية الفرعية
أو عدميي الجنسية) لهم الحق يف البقاء يف السكن
واالستفادة من خدمات  SPADAملدة  6أشهر بعد استالم
القرار.
بغض النظر عن ذلك ،س ُيطلب منك البحث برسعة عن
عنوان إداري جديد لتُو ِقع إغالق عنوان ( SPADAراجع
صفحة .) 25

abc

التعليم املدريس
● املرحلة االبتدائية حتى املرحلة الثانوية
يف فرنسا ،التسجيل يف املدارس حق مكفول لألطفال أقل
من  16سنة؛ بالغض النظر عن نوع إقامة ا ٓبائھم عىل
األرايض الفرنس ّية ونوع سكنهم .التسجيل يف املدارس
م ّجاين وال يحق ا ٔب ًدا للمدارس رفض أطفالكم.
یجب التوجه ملراكز البلدیة بالحي السكني ،واالتصال
مبراكز خدمات الجمهور القانونیة بخصوص أي مشاكل يف
هذا املوضوع (راجع صفحة . 11
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الدراسة الجامعية
مهام كان وضعك (الجئ  -طالب لجوء  -بدون أوراق
 محمي حامية ثانوية) لديك حق مواصلة الدراسة يففرنسا .من املهم معرفة :أنه ليس للجامعة حق التأكد إذا
كان لديك حق يف اإلقامة أو ال.
رشوط التسجيل يف الجامعة :
 .1شهادة بكالوريا
 .2مستوى اللغة الفرنس ّية املطلوب للتقديم يف (مستوى
 B2للبكالوريوس ومستوى  C1للامجستري) .كيفية
التسجيل (وفرص النجاح) تعتمد عىل الجامعة ومجال
الدراسة والوضع القانوين ،ومستوى لتسجيل املرغوب
(سنة أوىل بكالوريوس ،سنة ثانية ،ماجستري).
انتبه ملواعيد التسجيل! بعض إجراءات التسجيل
تفتح يف شهر نوفمرب لبدء الدراسة يف سبتمرب.
https://uniondesetudiantsexiles.org/fr/
archives/925

توجد برامج لتعليم اللغة الفرنس ّية ملواصلة الدراسة يف
بعض الجامعات .راجع القامئة التالية:

https://www.resome.org/en/les-programmes

عملية التسجيل للطالب املاهجرين قد يكون أصعب
وأطول وأغىل .بعض املنظامت توفر خدمة متابعة لهذه
الخطوة.
ميكن طرح االسئلة يف مجموعة فيس بوك:
Studies in France for migrants and
refugees

أو عرب إرسال امييل:

Resome
resome contact@resome.org
L’union des étudiants exilés
contact@uniondesetudiantsexiles.org
07 49 40 93 64

ميكن أيضا أخذ موعد مع مكتب "اتحاد الطالب املنفيني"

Union des étudiants en exil
https://uniondesetudiantsexiles.org/appointments

أو مكتب ( UNIRالالجؤون الرشعيون والحاصلون عىل
الحامية الثانوية وطالبي اللجوء)

contact@uni-r.org
07 67 14 02 63

انتباه!
الحكومة الفرنس ّية قررت زيادة رسوم التسجيل للطالب
املغرتبني ( 2770يورو للسنة الواحدة للبكالوريوس
و 3770يورو للسنة الواحدة للامجستري) .هذه الزيادة ال
تشمل من عندهم حامية دولية .بعض الجامعات رفضت
تطبيق زيادة الرسوم للعام الدرايس .2020

Watizat, tous droits réservés

املزيد من املعلومات باإلنجليز ّية والفرنس ّية حول مواصلة
الدراسة:

https://uniondesetudiantsexiles.org/archives/
category/a-propos-des-etudes

www.watizat.org

الطالب الالجئني أو املستفيدين من الحامية
الفرعية يحصلون عىل منح دراسية (دعم مايل وسكن
جامعي) وفقًا ملعايري  CROUSومساعدات محددة أخرى
ملن ليس عندهم حامية دولية.

وباللغة الفرنس ّية والعرب ّية واالنجليزيّة:

الحصول عىل عمل

● للشباب
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● لالجئيني

2

عند الحصول عىل بطاقة اإلقامة أو الحامية الثانوية ،يحق
لك العمل يف فرنسا بشكل قانوين ودون رشوط.

● لطالبي اللجوء

للشباب بني سن  25 - 16عام ،فأن مكاتب البعثات
املحلية ( )Missions Localesتقدم متابعة شخصية
ودعم مهني واجتامعي.

www.mission-locale.fr

اعتبا ًرا من تاريخ  1مارس  2019لطالبي اللجوء املسجلني
يف االوفربا ملدة  6شهور دون الحصول عىل رد؛ ميكن لهم
التقدم بطلب (ترصيح عمل) يف مكاتب املحافظة.

أيضا أداء الخدمة املدنية
حتى عشية امليالد فمن املمكن ً
ملدة  6أشهر إىل سنة  ،تدفع ما بني  580و  690يورو
شهريًا ،يف مجال خدمة املصالح العامة.

إذا حصلت عىل عرض عمل وكان إيصال طلب اإلقامة
(ريسيبسيه  )récépisséساري املفعول ،يجب عىل مديرك
الجديد استكامل إجراءات العمل يف املديرية .وإذا كان
منتهي الصالحية فيتم إرفاق أوراق عقد العمل مع أوراق
التجديد.

www.service-civique.gouv.fr

يتم تقديم الطلب يف مديرية األمن préfecture

للحصول عىل ترصيح عمل .يجب تقديم عقد عمل
مدته أكرث من  3أشهر .وذلك مبلء استامرة خاصة (فيها
وصف الوظيفة وتاريخ بدء العمل واسم املوظف) وكذلك
املستندات املتعلقة بالرشكة.
يرجى االنتباه! ال ميكن تغيري جهة العمل ألن
الترصيح صالح فقط لعرض العمل الذي تم تقدميه يف
مديرية األمن .préfecture
ترصيح العمل صالح بصالحية إيصال طلب اإلقامة
(ريسيبسيه  .)récépisséميكن تجديد ترصيح العمل أثناء
انتظار قرار األوفربا (.)OFPRA

€

فتح حساب بنيك

ميكن فتح حساب توفري ( )Livret Aيف بنك البوستة،
للتحويل املرصيف وإيداع األموال وسحبها .ستكون قاد ًرا
عىل الحصول الـ( )RIBوهو مستند قد يطلب يف بعض
اإلجراءات اإلدارية.
للجميع حق يف فتح حساب بنيك .إذا كنت طالب لجوء،
فإن  SPADAأو املنظمة التي تسكن فيها ميكنها حجز
موعد لك.
عند مواجهة الصعوبات اطلب املساعدة من إحدى
املنظامت (راجع صفحة .)10

www.watizat.org

لوازم فتح حساب توفري

Watizat, tous droits réservés

● أن تكون بالغ ( 18عام)
● وثيقة هوية (إيصال طلب لجوء (ريسيبيسه)) أو
باسبورت … إلخ
● عقد إيجار أو سكن
● مبلغ  2يورو عىل األقل لوضعه بحسابك
بطاقة اإليداع البنكية تستخدم فقط يف رصافات بنك
البوستة La poste
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الخدمات الصحیة
الرعاية الطبية الطارئة

أثناء انتظار الحصول عىل الحامية االجتامعية التي تناسب
وضعك ،ميكن الذهاب إىل عيادات الرعاية الصحية ()PASS
املوجودة يف املستشفيات (انظر صفحة .) 18
أيضا للنقابات
ستحصل عىل رعاية طبية و دواء م ّجانًا .ميكن ً
الطبية استقبالك لتقديم املساعدة الطيبة (راجع صفحة .)18

التأمني الصحي الشامل  PUMAـ
( CMUسابقًا)
بصفتك طالب لجوء مقيم يف فرنسا ملدة  3أشهر عىل
األقل ،ميكن لك الحصول عىل التأمني الصحي عرب الحامية
الصحية األساسية الشاملة ( )PUMAوالتكميلية ()CSS
عند تسجيل طلب اللجوء.
يتيح التأمني الصحي تغطية م ّجانية لجميع التكاليف
الطبية وتكاليف املستشفى لك وللعائلة .وإذا اضطررت
لدفع مرصوفات سيتم تعويضك بعد ذلك.

()AME

لألشخاص يف األوضاع غري القانونية
اإلعانة الطبية الحكومية  AMEتغطي تكاليف الرعاية
الطبية يف املراكز الصحية واملستشفيات بنسبة 100%
برشط أال تتعدى أسعار الخدمات سعر تعريفة التأمني
الصحي .ال حاجة لدفع أي رسوم مسبقة.
رشوط الحصول عىل اإلعانة الصحية الحكومية :AME
● أال يحمل مقدم الطلب أي نوع من أنواع تصاريح
اإلقامة أو أي ورقة تدل عىل أنه يف وسط إجراء الحصول
عىل ورق إقامة.
● أنه قىض فرتة ال تقل عن  3شهور متواصلة يف األرايض
الفرنس ّية.
● بالنسبة للدخل املايل :يجب أن ال يتجاوز دخل الفرد
مبلغاً معيناً.
الرشوط املتعلقة مبدة اإلقامة والدخل املايل ال تشمل
األطفال .يكفي فقط أن يكون لديهم آباء يف وضع
غري قانوين ليتمكنوا من الحصول عىل التأمني الصحي
الحكومي (.)AME

www.watizat.org

يجب إرسال ملف طلب التأمني الصحي بالربيد أو
تسليمه شخص ًيا يف املقر الرئييس لصندوق التأمني الصحي
.CPAM
ميكن طلب املساعدة إلكامل هذا اإلجراء ،من:
● مراكز البلدية  CCASاألقرب ملحل اإلقامة.
● مراكز اإلستقبال النهارية (راجع صفحة .) 16
● مكاتب الخدمة االجتامعية يف املستشفيات (راجع
صفحة .) 18
● جمعيات املساعدة (راجع صفحة .) 11
يجب عىل  CPAMاإلبالغ بقراره يف فرتة شهرين .إذا تم
قبول الطلب ،فيمكن ملقدم الطلب الحصول عىل بطاقة
اإلعانة الحكومية الطبية  AMEصالحة ملدة عام من
تاريخ تقديم الطلب .انتبه! تجديد البطاقة ليس تلقائ ًيا،
حيث يجب ارسال ملف طلب التجديد قبل شهرين من
تاريخ انتهاء الصالحية.

Watizat, tous droits réservés

ميكن الحصول عىل املساعدة لتنفيذ هذا اإلجراء من إدارة
السكن أو من اإلدارة املسؤولة عن خدمتك أثناء تقديم
طلب اللجوء ( )SPADAأو من بعض الجمعيات (راجع
صفحة  ) 11أو عن طريق الخدمة االجتامعية يف
املستشفى حيث يتم عالجك بالفعل.
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اإلعانة الطبية الحكومية

2

02

e2
br

m

ve
No

40

اإلجراءات القانونية

يجب عىل األجانب الراغبني يف الحصول عىل حق اإلقامة يف األرايض الفرنس ّية ،الحصول
عىل أوراق رسمية لعدم التعرض لخطر الطرد .توجد أنواع مختلفة من اإلقامة وكلها تعتمد
عىل الوضع الشخيص القانوين .فإما الحصول عىل( :اللجوء أو اإلقامة).
تساعد املعلومات املوجودة يف هذا الدليل عىل فهم اإلجراءات التي يجب إتخاذها .لكن
ال تغني هذه املعلومات عن االستشارات القانونية املتخصصة يف تقييم الوضع الشخيص
لألفراد؛ ألن ما ينطبق عىل البعض قد ال ينطبق عىل البعض اآلخر.
للمزيد من املعلومات اذهب ألحد مراكز املساعدة القانونية (راجع صفحة .) 11

ما هو اللجوء؟
اللجوء هو طلب الشخص للحامية من بلد آخر عند
تعرضه لالضطهاد يف بلده ،بسبب آراءه السياسية أو
معتقداته الدينية أو خلفيته العرقية أو جنسيته أو محيطه
اإلجتامعي.
إجراء طلب اللجوء هو اإلجراء الذي يحدد إمكانية
الحصول عىل الحامية الكاملة أو املؤقتة.
يسمح اللجوء الكامل أو املؤقت بالحصول عىل:
● حق العيش داخل األرايض الفرنسيّة.
● حق العمل.
● حق ملّ شمل األرسة.
www.watizat.org

إن مل تكن معرض للخطر يف حالة إعادتك لبالدك ،ففرصتك
يف الحصول عىل اللجوء يف فرنسا ضعيفة.
احصل عىل استشارة قانونية من منظمة متخصصة (راجع
صفحة  ) 11وللمزيد من املعلومات حول الخطوات
املختلفة إلجراءات اللجوء (راجع صفحة .) 44

ما هي اإلقامة؟
توجد إقامات مختلفة تتناسب مع األوضاع الشخصية
املختلفة:
● إقامة طبية ملن ال يستطيعون الحصول عىل العالج يف
بلدهم.
● إقامة عمل للعاملني بفرنسا لعدة سنوات ويرغبون
بالحصول عىل وضع قانوين منتظم.
● إقامة طالب للطالب األجانب الراغبني يف الدراسة
بفرنسا.
طلب الحصول عىل (إقامة) إجراء معقد وكثري املخاطر.
ولهذه األسباب من املهم ج ًدا طلب االستشارات القانونية
من أصحاب الخربة قبل البدء يف االجراء .اذهب ألحد
مراكز املساعدة القانونية لتقييم وضعك الشخيص
وللمساعدة يف ملء ملفك (راجع صفحة .) 11
للمزيد من املعلومات يف صفحة . 58

Watizat, tous droits réservés
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توجه إىل ( DEMIEراجع صفحة  ) 8ملحاولة إثبات
أنك قارص معزول لتحصل عىل حق الرعاية االجتامعية
(السكن والتعليم والرعاية الصحية) من مؤسسة رعاية
الطفولة  Aide Sociale à l'Enfanceحتى تبلغ 18
عا ًما.

m

(أصغر من  18عا ًما)
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القارصون املعزولون
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ميكن للقارصوين تقديم طلب لجوء وأخذ موعد يف مركز
 SPADAلكن لجوء القارصين له إجراءات خاصة .لذلك
ننصح بطلب املساعدة من منظمة متخصصة (راجع
صفحة .) 11

تقديم طلب اللجوء

عند الوصول إىل فرنسا يجب الذهاب فو ًرا ألحد مكاتب
هيئة استقبال طالبي اللجوء (سباد  )SPADAلبدء إجراء
اللجوء.
يف منطقة باريس وضواحيها يجب االتصال ألخذموعد يف
 SPADAعىل الرقم  01 42 500 900من يوم االثنني
إىل الجمعة ( 10صبا ًحا  4:30 -ظه ًرا (بسعر املكاملة
املحلية)).
عند مواجهة مشكلة يف االتصال بالرقم ،احتفظ بسجل
املكاملات عىل هاتفك .قد يفيدك يف إثبات محاوالتك
لالتصال للحصول عىل املوعد.
عند االتصال ،انتظر حتى تسمع خيارات اللغات املقرتحة
ثم اخرت لغتك.
يوجد  SPADAيف كل منطقة (باريس ،كريتاي ،سريجي
 ...إلخ) ومن املمكن أن تحصل عىل موعد يف ضاحية من
ضواحي منطقة باريس حتى لو كنت متصل من مدينة
باريس .بعد نهاية االتصال ستصلك رسالة عىل التلفون
هاتفك بتاريخ املوعد يف الـ  SPADAوالساعة والعنوان.

 .1سيتم إعطاءك معلومات عن اللجوء يف فرنسا
وستطرح عليك أسئلة تتعلق بـ :
● بياناتك الشخصية (االسم واسم العائلة والعمر والحالة
االجتامعية)
● تواريخ مغادرتك لبالدك ودخول فرنسا
انتبه! إذا قلت إنك دخلت فرنسا منذ أكرث من  90يوم قد
تسجل يف اإلجراء املُعجل وهو ليس يف صالحك.
● رحلة وصولك إىل فرنسا
● اللغة التي ترغب باستخدامها خالل فرتة إجراءات
طلبك للجوء.

 .2تس ّجيلك يف ِ
السجل االلكرتوين إلرسال معلوماتك
للمديرية العامة لألمن (الربيفكتور  .)préfectureإعطاء
معلومات خاطـئة سيحولك لإلجراء املُعجل وهذا ليس يف
صالحك.
 .3تسليمك ورقة استدعاء لنافذة طلب اللجوء

( )GUDAيف مبنى املديرية لتسجيل طلب لجوئك.

www.watizat.org

بالنسبة للعائالت يجب حضور جميع أفراد العائلة حتى
الذين حصلوا عىل بطاقة اإلقامة.

موعد

SPADA

Watizat, tous droits réservés
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GUDA

تسجيل طلب اللجوء

تجد يف ورقة االستدعاء إىل نافذة طلب اللجوء GUDA

كل املعلومات الالزمة :عنوان مديرية األمن (الربيفيكتور)
وتاريخ املوعد وزمنه.
يجب الحضور يف الوقت املحدد! لن يتم إستقبالك
عند التأخر .استعد! فقد تقيض كامل اليوم يف املديرية
(الربيفكتور).
يف نافذة طلب اللجوء  GUDAسيقوم:
 .1الربيفكتور  Préfectureبتسجيل طلب اللجوء
 .2مكتب ألويف  OFIIسيجري مقابلة معك لتقدير مدى
حاجتك للمساعدة (وضع السكن ،ووضعك الصحي) خالل
مقابلة.
احتفظ بجميع أوراق األويف  OFIIومديرية األمن
الربيفكتور  Préfectureواعمل منها نسخ (ورقية
والكرتونية) يف أماكن مختلفة.
طلب اللجوء هو إجراء لألشخاص املعرضني للخطر يف
بلدانهم األصلية.
ميكن طلب ترصيح إقامة ألسباب أخرى (للعالج ،مل شمل
األرسة  ...إالخ).
إذا عندك رغبة يف طلب إقامة مع طلبك للجوء فعندك
شهرين للتقديم من تاريخ موعدك يف نافذة طلب اللجوء
 .GUDAبعد انتهاء هذه املدة ميكن للربفكتور رفض
تسجيل طلبك.

www.watizat.org

خذ موعد مع جمعية متخصصة ألخد معلومات كافية
(راجع صفحة .) 11

يف النافذة الوحيدة
()GUDA

 .1يف نافذة مديرية األمن
(الربفكتور)
موظف التسجيل سيقوم بـ :
● أخذ بصامتك
● التحقق من عدم تقدميك للجوء سابقاً يف فرنسا أو يف
بلد أورويب آخر.
● تسليمك دليل إجراءات اللجوء بلغتك األم
● سؤالك عن اللغة التي تريد التكلم بها أثناء إجراءات
اللجوء (اخرت لغتك األم وإن مل تكن متوفّرة اخرت لغة ثانية
تتكلمها جيدا ً).
انتبه! اخرتت لغتك بعناية ألن تغيريها صعب ج ًدا.
استثناء! ميكن لك التكلم باللغة الفرنس ّية يف أي وقت.
●إعطائك إيصال طلب اللجوء (ريسيبيسيه) مع رشح
نوعه:
ـ إجراء عادي  Procédure normale -أو إجراء
معجل  Procédure accélérée -أو إجراء دبلن -
( Procédure Dublinراجع صفحة .) 44
● إعطاءك ملف األوفربا  OFPRAمن املهم ج ًدا إكامل
هذا امللف بشكل صحيح.
راجع النصائح املوجودة يف صفحة  35واطلب املساعدة
من جمعية متخصصة (راجع الصفحة .)10

Watizat, tous droits réservés

موعدك يف نافذة طلب اللجوء  GUDAبعد يوم  2مايو :
ستحصل عىل حساب شخيص ورمز رسي للدخول إىل موقع
الـ  OFPRAعرب اإلنرتنت:
https://www.usager.ofpra.gouv.fr/ofpra/user/
login

ما هو األويف ()OFII؟

2

بعد مقابلة موظف املحافظة وتسجيل الطلب ستذهب
لنافذة األويف.
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 .2نافذة األويف
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يرجى االنتباه! ميثل فتح الربيد عىل املساحة الشخصية
يف موقع اآلوفربا  OFPRAعىل اإلنرتنت بداية فرتة
االستئناف .استفرس بالتفصيل من هيئة استقبال طالبي
اللجوء .SPADA

m

من املمكن طلب إعفاء من استخدام هذا النظام ،خاصة
لألشخاص الذين ليس لديهم مكان إقامة (ال عندهم
إمكانية الوصول إىل جهاز كمبيوتر).
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منذ مايو  ،2022تم التوفق عن توزيع ملفات وخطابات
 OFPRAالورقية لطالبي اللجوء الجدد .هذا يعني أن
 OFPRAسرتسل إليك إقرار استالم ملفك يف مساحتك
الشخصية عىل موقعها يف اإلنرتنت.

43

ميكن ملكتب األويف  OFIIأن يعرض عليك سكن يف
منطقة غري التي قدمت فيها طلب اللجوء الخاص بك.
يجب أن مينحك مكتب األويف  OFIIتذكرة مواصالت
وعنوان لـ  SPADAأو مكان اإلقامة الذي ستسكن فيه
ملدة  5أيام .كام سيطلب منك البقاء يف هذه املنطقة طول
فرتة إجراءات اللجوء.
رفض الذهاب ملكان التحويل يحرمك حق السكن أو
اإلعانة (.)ADA

 .3العنوان اإلداري يف

SPADA

بعد موعد نافذة طلب اللجوء ()Guichet Unique
يجب الرجوع لـ  SPADAللحصول عىل عنوان إداري.
هذه خطوة رضورية لالستفادة من منحة االستقبال
الوطني ولتقديم طلب اللجوء إىل األوفربا .OFPRA
يرجى االنتباه! العنوان اإلداري يجب أن يكون يف نفس
منطقة مديرية األمن الربفكتور التي تدير طلب اللجوء
الخاص بك.
إذا حول مكتب األويف  OFIIإقامتك ملنطقة أخرى
فسينقل معها عنوانك اإلداري بشكل دائم لتلك املنطقة،
حتى إذا رفضت اإلقامة هناك.

األويف (املكتب الفرنيس للجوء واالندماج)هي إدارة
تعمل تحت رعاية وزارة الداخلية .لها مهامت كثرية منها
استقبال طالبي اللجوء خالل فرتة دراسة ملفهم .مت ّول
إدارة األويف مراكز استقبال طالبي اللجوء .كام تتكفل
باإلجراءات الوطنية لالستقبال (كتأمني املساكن لطالبي
اللجوء وإجراءات املحكمة  CADAو اإلعانات املالية).

مستند العنوان اإلداري

سيقوم موظف األويف بـ :
● سؤالك عن وضعك الشخيص وهو الذي عليك إخباره إذا
كنت تحتاج لسكن من نوع خاص بسبب (إعاقة معينة -
إمرأة حامل  -مريض  -مشكلة نفسية  ...إلخ)

مستند مينحك عنوانًا بريد ًيا تستلم منه رسائل الربيد من
املؤسسات الحكومية الفرنس ّية .وهو ليس عنوان للسكن.
هذا العنوان هو الذي تعتمده األوفربا  OFPRAومحكمة
 CNDAملراسلتك .تنتهي صالحية العنوان عند انتهاء
إجراءاتك.

Watizat, tous droits réservés

يرجى االنتباه!
للحصول عىل اإلعانة املالية  ADAيجب أن تطلب سكن.
يجب املوافقة عىل العرضان معاً! عند رفض أحد العرضني
(اإلعانة املالية أو السكن) لن تحصل من أي مساعدة.

 SPADAسبادا هي الجمعية التي تعطي
مواعيد نافذة طلب اللجوء  .GUDAعند إعطاءك عنوانًا
إداريًا يصبح لك حق الحصول عىل املتابعة االجتامعية
والقانونية :الحصول عيل التامني الصحي ،وطلب مأوى يف
الحاالت الطارئة،تخفيضات املواصالت ،ومتابعه إجراءات
اللجوء  ...الخ.

www.watizat.org

● إعطاءك مستند اسمه (الربنامج الوطني لالستقبال
وتقديم العون  )Offre de prise en chargeللحصول
عىل السكن واإلعانة املالية .ADA
للحصول عىل مساعدات األويف يجب يجب التوقيع
باملوافقة عىل هذا املستند" :نعم أوافق عىل االستفادة من
الربنامج الوطني لالستقبال" يف أسفل الصفحة عىل اليمني.
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إجراءات اللجوء الثالثة

 .1اإلجراء العادي

 .2اإلجراء امل ُ َعجل

سيقوم املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية
(األوفربا  )OFPRAبدراسة طلبك .ستحصل عىل الحقوق
االجتامعية التي يتمتع بها طالبي اللجوء (التأمني الصحي)
ومساعدات أُخرى (اإلعانة املال ّية والسكن) من امله ّم ج ّدا ً
ملء االستامرة جي ًدا.

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  OFPRAالخاص بك .لتجديد ترصيح إقامتك
(الريسيبيسيه) ،اتبع نفس اجراءات اإلجراء العادي.
تقرر املحافظة تحويل طلب اللجوء العادي إىل مؤجل يف
الحاالت التالية :

Procédure normale

يجب ملء امللف وإرساله كامال بالربيد مع كل الوثائق
املطلوبة إىل األوفربا خالل  21يو ًما.
كاماًل سرتسل لك الـ  OFPRAرسالة
إذا كان امللف ً
بتأكيد تسجيل الطلب .هذه الرسالة ستسمح لك بتجديد
الريسبيسه (إيصال طلب اللجوء ملدة  9أشهر).

www.watizat.org

انتباه! يحتاج تجديد الريسبيسيه (إيصال طلب
اللجوء) لعدة أيام لذلك يجب تجديده قبل تاريخ االنتهاء
بكم يوم .واحمل معك شهادة حديثة لعنوانك اإلداري
حتى تضمن عدم تع ّرضك للمشاكل .قد تتعرض للسجن
إذا قُبضت يف عمليّة تفتيش هويات (راجع صفحة 30
).

Procédure accélérée

● إذا رفضت ترك بصامتك أو كانت البصامت غري واضحة.
● إذا أخفيت معلومات حول مسار رحلتك أو هويتك.
● إذا تسلّمت أمرا مبغادرة األرايض الفرنسية ()OQTF
● إذا تقدمت بطلب اللجوء بعد مرور  90يوما 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 )54
● إذا أتيت من بلد آمن :ألبانيا  ،أرمينيا  ،البوسنة
والهرسك  ،غانا  ،جورجيا  ،الهند  ،كوسوفو  ،مقدونيا ،
موريشيوس  ،مولدوفا  ،منغوليا  ،الجبل األسود  ،رصبيا.

Watizat, tous droits réservés

إذا كنت تعتقد أن طلبك يجب أن يكون طلب إجراء
طبيعي  ،فيمكنك إخبار ( OFPRAيف قصتك أو أثناء
املقابلة) سبب عدم موافقتك .ميكن لألوفرا  OFPRAأن
تضعك يف اإلجراءات العادية .إذا مل تقم األوفربا بذلك،
ميكنك تقديم اعرتاضك إىل محكمة حق اللجوء .CNDA
أيضا تقديم هذا الطلب إذا أتيت من بنني أو
من املمكن ً
غانا أو السنغال وقمت بتسجيل طلب اللجوء الخاص بك
قبل يوليو .2021
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 .3إجراء دبلن
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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 لل ّنظر يف طلب لجوئك.

اذا مل يتم ترحيلك للبلد املسؤول منك يف اثناء فرتة
مهلة الرتحيل ( 6أشهر 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.

يف اثناء انتظار الرد من الدولة املسؤولة ،لك حق البقاء
يف فرنسا واالستفادة من رشوط استقبال طالبي اللجوء :
حق االعانة املالية لطالبي اللجوء ( ،)ADAوالتأمني الصحي
( … ،)PUMAالخ.

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

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 .مبدئيا ً ،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  15يوم 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.

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
) للحصول عىل معلومات عن إجراء دبلن وعن وضعك
الشخيص.

www.watizat.org
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انتبه! إذا رفضت فرنسا طلب االستئناف الخاص بك،
فسيتم متديد فرتة االنتظار قبل إعادة تسجيل طلب لجوء
جديد ملدة  6أشهر إضافية .ستكون معرض فيها لخطر
الرتحيل .توجه يف ارسع وقت ممكن إلحدى منصات
خدمات الجمهور القضائية للحصول عىل االستشارات
واملساعدات القانونية يف االستئناف.

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  .ADAو
سيتم متديد مهلة الرتحيل  18شهر إضافية.
بعد نهاية فرتة االنتظار ،ستصبح فرنسا مسؤولة من ملف
طلبك للجوء.
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ملف ومقابلة األوفربا

 .1ملف األوفربا

نصيحة  :التقط صو ًرا بهاتفك لكل أوراقك ووثائقك ،
استعن بجمعية لتقوم بإعطائك نسخا عن ملفك كامالً .من
الرضوري ج ًدا أن يكون لديك نسخة من كل هذه الوثائق.
ها ّم  :يجب عليك إرسال ملف طلب اللجوء
الخاص بك إىل األوفربا يف مدّ ة ال تتجاوز  21يو ًما.

ما هو املكتب الفرنيس لحامية الالجئني
واألشخاص عدميي الجنسية ؟

(أوفربا -

)OFPRA

هي مؤسسة حكوم ّية ،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.
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

قصتك ،عليك أن تقنع األوفربا أن حياتك
من خالل ّ
هي حقًّا يف خطر يف بلدك وال ميكنك العودة خوفاً من
االضطهاد أو التعذيب أو املوت .لذلك ،ننصحك باللجوء
قصتك.
إىل جمعية متخصصة أو محام ملساعدتك يف كتابة ّ

كيف متأل ملف األوفربا؟
 .1يجب ملء امللف باللغة الفرنسية.
 .2يجب عىل مقدم الطلب أن يقوم بتوقيه.
 .3مع امللف ،يجب إرفاق:
● صورتني شخصيتني بالحجم الرسمي.
● صورة عن شهادة طلب اللجوء (ريسيبيسه).
● جواز السفر و بطاقة الهوية األصليتني إن كنت
متلكهام.
 .4يجب أن يت ّم ملء امللف مبعلوماتك و معلومات
عائلتك (اللقب واالسم األول وتاريخ امليالد ومكان امليالد).
 .5يجب أن تذكر فيه اللغة التي تريد أن تتكلم بها أثناء
املقابلة.
 .6يجب أن يحتوي امللف عىل قصتك كاملة مكتوبة
كل األسباب التي دفعتك
باللغة الفرنسية وأن تذكر فيه ّ
لرتك بلدك طلبا للجوء يف فرنسا.

2

أحتاج إىل مساعدة مللء امللف

02

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

يجب إرسال امللف إىل األوفربا يف م ّدة ال تتجاوز
 21يو ًما بدءا ً من يوم مقابلتك يف املحافظة (بريفيكتور)،
وذلك عىل العنوان التايل:

OFPRA

201-Rue Carnot
Fontenay-sous-Bois 94136

لطالبي اللجوء املسجلني يف املكتب الوحيد بني
تاريخ  20فرباير و  23يونيو  :لقد تم التوقف عن استالم
طلبات اللجوء  -التي يجب تسليمها بعد  21يوم .وسيتم
استئناف استالم الطلبات ابتدا ًء من يوم  24يونيو .أقىص
مدة للتسليم  21يوم (حتى  15يوليو).

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

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.

ننصح طالب اللجوء باالحتفاظ بنسخ عن وثائق امللف
كلها (االستامرات ،القصة والوثائق املرفقة بها) وكذلك
االحتفاظ بدليل يثبت أن األوفربا استلمت امللف.

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

www.watizat.org

ميكنك أن تطلب من الـ  SPADAتقديم املساعدة لك
مللء امللف وكتابة قصتك بالفرنسية( .نذكّرك بأ ّن الـ
 SPADAهو املنظمة التي متنحك عنوانًا بريديًا إداريّا إذا
كنت بال سكن).
ملف
هناك جمعيات أخرى ميكن أن تساعدك يف ملء ّ
األوفربا  :انظر صفحة 11

Watizat, tous droits réservés

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

m

كل ما ميكن أن يدعم
ال ترتدد يف أن تضيف إىل امللف ّ
قصتك من أدلّة مادية عىل االضطهاد الذي تع ّرضت له
ّ
(صور ،رسائل تهديد ،وثائق تثبت شخص ّيتك)

امللف
يتم إرسال ّ
كيف ومتى ّ

No
ve

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.
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 .2املقابلة

...

?

مقابلة األوفربا هي أهم مرحلة يف رحلة طلب اللجوء.
سيتم استدعاؤك إىل األوفربا إلجراء مقابلة مع ضابط
الحامية(الشخص الذي ميثّل األوفربا).
موعدك يف نافذة طلب اللجوء  GUDAقبل يوم  2مايو :
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 املحدّ دة،
وانتبه أن ال تحجز تذكرة العودة إىل سكنك باكرا اذا كنتم
تسكنون بعيداً.
موعدك يف نافذة طلب اللجوء  GUDAبعد يوم  2مايو :
سرُيسل لك االستدعاء عىل حسابك مبوقع األوفربا
ُ
 OFPRAعىل اإلنرتنت ،بعد تأكيد تسجيل طلب اللجوء.
تحقق أسبوع ًيا إذا وصول معلومات جديدة .س ُريسل لك
وقت وتاريخ املقابلة عىل حسابك مبوقع األوفربا.
أيضا إخطارك بتاريخ
ميكن لألوفربا ً OFPRA
مقابلتك عن طريق الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية
القصرية.
انتبه! أصبحت األوفربا تنظم املقابالت يف مكانني مختلفني
يف  Fontenay-sous-Boisأو يف باريس .تذكر من أن
تتحقق من العنوان يف الرسالة النصية.
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األشخاص الذين ستلتقي بهم يف املقابلة
إنهم أشخاص ملتزمون بالحيادية وبالرسية وهم :
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● ضابط حامية ،يعمل لصالح األوفربا  ،وليست له أية
عالقة بالرشطة.
● مرتجم ،إن كنت ال تتكلم الفرنسية .عليك أن تتأكّد أ ّن
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.

● كيف تجري املقابلة؟
خالل املقابلة ،يطرح موظف األوفربا أسئلة عىل طالب
اللجوء مبن ّية عىل أساس املعلومات التي ق ّدمها يف ملف
األوفربا الخاص به .إال أن ترصيحاتك أثناء املقابلة هي التي
لها أكرب تأثري عىل قرار األوفربا النهايئ.
 .1الجزء 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.
 .2الجزء 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.
 .3يف 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  45دقيقة إىل عدة ساعات .من حقك أن تطلب
اسرتاحة لترشب أو لتذهب إىل املرحاض.

● كيف أستعد؟
إن مقابلة األوفربا رس ّية 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.

سيرتك ساعي الربيد “إشعار مرور” يف مركز عنوانك
اإلداري .ميكنك استالم الرسالة املسجلة من مكتب الربيد
خالل مدة أقصاها  15يوما رشط إبراز إشعار مرور ساعي
الربيد وشهادة طلب اللجوء.

2

سيتم إرسال القرار النهايئ لك برسالة مس ّجلة إىل عنوانك،
ولذلك من املهم للغاية التحقق من بريدك عىل األقل مرة
يف االسبوع.

02

تصدر األوفربا قرارها يف فرتة ترتاوح بني  3إىل  4أشهر 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.
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● متى أحصل عىل الجواب
وكيف أستلمه؟

m

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 .أل ّن باستطاعته يف هذه الحالة أن مينحك شهادة
طبية تقدمها لألوفربا (انظر صفحة .) 18

سوف تصدر األوفربا قرارها فيام إذا كان عىل فرنسا أن
 :متنحك صفة الجئ أو تؤ ّمن لك الحامية املؤقّتة ،أو أن
ترفض طلبك.

No
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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.

 .3استالم قرار

49

 .1إذا اعرتفت األوفربا بك كالجئ

فستحصل عىل بطاقة إقامة م ّدتها  10سنوات قابلة
للتجديد متنحها لك املحافظة.

 .2إذا منحتك األوفربا الحامية املؤ ّقتة
فستحصل عىل بطاقة إقامة م ّدتها  4سنوات وبعدها
بطاقة لـ  10سنوات 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 (صفحة  ) 56حيث تجد
فيها كل ما تحتاج معرفته للبدء باإلجراءات األولية.
x

 .3إذا رفضت األوفربا طلبك
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إن كان هذا وضعك ،فعليك أن تتوجه برسعة إىل إحدى
املداومات القانونية لتطلب مساعدة جمعية متخصصة أو
محام (انظر صفحة .) 11
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فيمكنك تقديم طلب استئناف للطعن أمام املحكمة
الوطنية لحقوق الالجئني (( )CNDAانظر الصفحات
التالية .)50
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.
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االستئناف والطعن

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 أيضً ا
رفض طلب الطعن.
عندها تكون فرنسا قد رفضت منح اللجوء ملقدم
الطلب.

إذا رفضت األوفربا طلبك ،فيمكنك تقديم طلب استئناف
للطعن أمام املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني (.)CNDA
هذا االستئناف يعني االعرتاض عىل قرار األوفربا.

التقدم بطلب استئناف إىل املحكمة الوطنية
لحقوق الالجئني ()CNDA

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

● حالتك االجتامعية ومعلومات عنك (اللقب  ،االسم األول ،تاريخ ومكان امليالد ،الجنسية ،العنوان).
● الحجج املقنعة ضدّ األسباب التي تستنكرها يف قرار األوفربا .يجب عليك رشح السبب أو األسباب التي تجعلك تعتقد أن
األوفربا اتخذت قرارا خاطئا بشأن ملفك.
www.watizat.org

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 شخص ّيا الستالم القرار من مكتب الربيد ،فبعد شهر من تاريخ
اإلشعار الذي تركه لك ساعي الربيد.
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إذا كان القرار أرسل لك باإلمييل فمن تاريخ قراءتك له (وإال فخالل  15يوما 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 :إ ّما طلب محام يساعدك (املساعدة القانونية = محامي م ّجاين) أو توكيل محام تدفع
رسومه بنفسك أو القيام بصياغة الطلب وحدك دون مساعدة (وهذا ما ال ننصحك به).

CNDA

01.48.18.43.11

أو تسليم رسالتك باليد يف مبنى املحكمة.

من لحظة استالمك هذه الرسالة ،لن يكون أمام محاميك
إال مدة قصرية للتق ّدم 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
صفحة .) 11
تذكري هام  :املهلة املحددة لتقديم طلب للحصول عىل
املساعدة القانونية (محام مجاين )هي  15يو ًما بد ًء
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  15يوما من تاريخ استالمك لقرار األوفربا،
فلن يبق لك سوى  15يوما إلرسال طلب االستئناف إىل
الـ  CNDAابتداء من لحظة استالمك لرسالة مكتب
املساعدة القانونية التي تعلمك بتعيني محام مجاين
ملساعدتك.
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ميكنك كذلك إرسال الطلب بالفاكس عىل الرقم

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  15يو ًما بعد استالمك
رسالة الرفض من  ،OFPRAيتم تعليق مهلة الشهر لتقديم
طلب االستئناف ،حتى يتم تعيني محام لك.
بعد ذلك سوف تتلقى برسعة (خالل  15يوما تقريبا )
رسالتني :
● رسالة تسجيل طلبك للمساعدة القانونية.
● رسالة املوافقة عىل طلبك تحمل اسم محاميك وعنوانه.
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Cour nationale du droit d’asile
Bureau d’aide juridictionnelle
35 rue Cuvier,
93558 Montreuil Cedex
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● 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

02

● طلب املساعدة من  SPADAأو من جمعية متخصصة
يف هذه الحالة ،عليك أن تذهب إىل الـسبادا ()SPADA
أو إىل إحدى املداومات القانونية للحصول عىل املساعدة
(انظر صفحة .) 11
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إذا طلبت املساعدة القانونية ،فسوف يقوم محاميك
مبرافقتك يف كافة اإلجراءات املتعلقة باالستئناف ،كام تصله
نسخة من رسائلك.
لتقديم طلب املساعدة لديك خياران:

m

انتبه ! امل ّدة القانونية لطلب املساعدة املجانية قصرية
جدا .يجب عليك التقدم بطلب الحصول عىل املساعدة
القانونية خالل م ّدة  15يو ًما من تاريخ استالمك قرار
األوفربا .منذ صدور قانون اللجوء الجديد ،مل يعد من
املمكن تقديم طلب املساعدة القانونية بعد انتهاء مهلة
 15يوما ،وعندها عليك أن تدافع عن نفسك بنفسك أمام
املحكمة وهذا ما ال يستحسن.
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 .1طلب املساعدة القانونية
(املحامي املجاين)
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 .2محام يتلقّى أتعا ًبا (مدفوع)

إذا كنت تريد أن تلجأ إىل محام خاص من اختيارك للدفاع
عنك أمام الـ  ،CNDAيجب عليك أن تجده بنفسك وتدفع
رسومه.
مبساعدة املحامي ،يجب أن ترسل طلب االستئناف إىل
 CNDAيف غضون شهر واحد بعد استالمك رفض طلب
اللجوء من الـ .OFPRA
إذا مل تتمكن من تحديد موعد مع املحامي الذي دفعت
له أتعابه ،ميكنك أن تطلب مساعدة إحدى املداومات
القانونية (انظر صفحة .) 11

 .3التقدم بالطعن دون محام

التقدم بطلب االستئناف دون محام أمر ال ننصحك به.
هذا يعني أن عليك الدفاع عن نفسك أمام  CNDAدون
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  CNDAهي التي تقوم بدراسة طلبك.
● ستصلك أوال رسالة تسجيل طلب االستئناف يف
الـ CNDAوهي الدليل عىل أن طلبك قد ت ّم تسجيله.
● ثم تصلك رسالة استدعاء إىل  CNDAلجلسة
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.
تقام جلسات االستامع يف مقر املحكمة  CNDAيف
مونرتوي  ،Montreuilبالقرب من باريس .انتبه! هناك
مكانان مختلفان فتذكر أن تتحقق وتتأكد من العنوان
الذي لديك موعد فيه.
نصيحة  :إن جلسات املحاكمة هي جلسات علنية.
تستطيع حضور جلسة استامع شخص آخر ،لرتى كيف
الخاصة.
تسري األمور قبل أن يتم استدعاؤك لجلستك
ّ
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.

www.watizat.org

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

Watizat, tous droits réservés

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

2

بعد ثالثة أسابيع من جلسة االستامع ،ترسل الـ CNDA

02

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

br
e2

 .2ثم يطرح القايض أو القضاة عليك أسئلة لفهم قصتك.
هذه املرحلة هامة جدا ً 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.

m

 .1يعرض “فاتح الجلسة” قضيتك.
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تجري الجلسة عىل النحو التايل :

ما العمل عند
الحصول عىل قرار
املحكمة؟
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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 صفحة  54والتي توضح لك
كيفيه امليض قدما يف الخطوات األوىل.
x
إذا رفضت املحكمة منحك الحامية ،فلم يعد أمامك إال
فرص ضئيلة للحصول عليها :
 .1طلب استئناف يرفع إىل مجلس الدولة ولكن الرشوط
صارمة جدا  :هذا االستئناف للمشاكل املتعلقة باإلجراءات
فقط وليس ملحتوى ملفك.
 .2ميكنك كذلك تقديم طلب إعادة النظر يف طلب
اللجوء ولكن من الرضوري عندها تقديم حقائق جديده
حول وضعك( .انظر صفحة ) 54

http://www.retourvolontaire.fr/
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إذا كنت ترغب يف العودة إىل بلدك األصيل فيمكنك
التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة العودة الطوعية
من األويف  .OFIIبالنسبة لبعض البلدان  ،يتم تقديم
املساعدة إلعادة اإلدماج يف بلدك األصيل .توجد مزيد
من املعلومات عىل هذا املوقع ومرتجمة إىل العديد من
اللغات:

www.watizat.org

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 (صفحة ) 30
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مراجعة 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 حقيق ّياً عىل حياتك يف حال العودة إىل بلدك.

جديدة.

تنبيه! من املهم أن تفهم ما تعتربه األوفربا حقائق

إذا قدمت طلب (مراجعة طلب اللجوء )réexamen
بطريقة ال تفي باملعايري املوضحة أدناه ،سوف يرفض
الطلب دون مقابلة.

ماذا تعني كلمة
حقائق جديدة؟
هي حدث يشري إىل أن مخاوفك من االضطهاد أو
التهديدات الخطرة ال تزال حقيقية.
يعترب الحدث جديدً ا إذا كان قد وقع بعد الرفض النهايئ
لطلب اللجوء السابق.
يعترب الحدث جديد إذا وقع بعد:
• بعد تاريخ قرار املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني

()CNDA

• بعد تاريخ قرار األوفربا (يف حال مل تقم بطلب استئناف
أمام املحكمة الوطنية لحقوق الالجئني ()CNDA
• مالحظة :يف حال وقع الحدث قبل قرار رفض األوفربا
واملحكمة ،ميكن اعتباره جديدً ا إذا استطعت أن تثبت
أنك مل تكن عىل علم به قبل تاريخ الرفض وأنه مل يكن
بإمكانك أن تعرضه أثناء تقديم طلبك األول.

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

إليك بعض األمثلة عن األحداث التي ميكن اعتبارها
جديدة رشط ّأاّل 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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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.
ليس رضوريًا أن يكون الحدث الجديد وثيقة مكتوبة.
فقد يكون حدث قديم وميكنك أن ت ُعرض بياناته شفويًا
من خالل ترصيحات بسيطة.
ولكن يف هذه الحالةيجب أن تكون تفاصيل القصة دقيقة
(التواريخ ،األماكن ،األسامء  ...إلخ).

معلومة هامة

الحقائق التي يتم تقدميها كحقائق جديدة ال تعني ضامن
الحصول عىل الحامية تلقائ ّيا.
ال تضف إىل ملفك أية وثيقة دون أن ترشح كيف حصلت
عليها وملاذا مل تقدمها يف ملف طلبك األول.

إن األوفربا و املحكمة الوطنية ( )CNDAهام اللتان
تنظران يف طلب مراجعة امللف.
إذن عليك أو ًاًل الذهاب إىل  SPADAلتحديد موعد لك يف
املحافظة (الربيفيكتور) التي ستقدم فيها طلب مراجعة
امللف .réexamen
عادة ينبغي الذهاب إىل  SPADAاملوجودة يف منطقة
املحافظة (الربيفيكتور) التي استلمت طلب لجوئك األول.
إذا كنت يف منطقة باريس وضواحيها ،يجب االتصال عىل
رقم األويف الوحيد  01.42.500.900وإخباره برغبتك يف
تقديم طلب ملراجعة امللف .réexamen
سيقدم لك موظف املحافظة (الربيفيكتور) شهادة طالب
لجوء وملف طلب إعادة النظر (باللون الوردي)
حتاًم يف
يجب أن تعلم  :إ ّن طلب إعادة النظر يضعك ً
“اإلجراء املعجل” ،مام يعني أ ّن املهلة الالزمة لدراسة
امللف والحكم فيه قصرية ج ًدا.

ها ّم!
قصتك وتذكر فيها الحقائق
من األفضل أن تكتب ّ
الجديدة وأن تطلب املساعدة من جمعية قبل الذهاب
إىل املحافظة (الربفكتور) .فمن اللحظة التي تذهب فيها
إىل مديرية األمن (الربفكتور) سيكون لديك  8أيام فقط
إلعادة امللف إىل األوفربا.

Watizat, tous droits réservés

إذا اعتربت األوفربا أن طلب إعادة النظر يف ملفك غري
مقبول ،ميكنك التق ّدم بطلب أمام املحمكة الوطنية
( )CNDAللطعن يف هذا القرار.
إذا تم اعتبار القرار مقبوالً ،ولكن بعد مراجعته ،رفضته
األوفربا فيمكنك ،التق ّدم بطلب الطعن إىل املحمكة
الوطنية ( CNDAراجع صفحة .) 54

www.watizat.org

انتبه! طلبات مراجعة امللفات  réexamenغالباً
ترفضها األوفربا ،أو املحكمة الوطنية حتى إذا قدمت فيها
حقائق جديدة.

m

الحقائق الجديدة ليست أدلّة جديدة .فال ميكن املوافقة
عىل طلب إعادة النظر يف امللف إذا قدمت دليالً جديدا ً
ليس له إال أن يثبت بيانات شفوية أو خطية وردت يف
الطلب السابق.
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األدلة الجديدة ليست حقائق
جديدة

ما العمل لتقديم
طلب ملراجعة
امللف؟
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عند الحصول عىل اللجوء

بعد تقديم طلب اللجوء الخاص بك ،ستوافق األوفربا
 OFPRAأو  CNDAعىل 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.

réfugié

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 10سنوات.
 يحصل املستفيدون من الحامية الفرعية عىل بطاقةإقامة صالحة ملدة  4سنوات قابلة للتجديد.

www.watizat.org

● 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 وفقًا للمحافظات
املصحوبة مبا ييل :صورتان من جواز السفر وبطاقة اإلقامة
الخاصة بك وإثبات العنوان وإثبات حاميتك لـ .OFPRA
تكاليف السفر  45يورو.

Watizat, tous droits réservés

● عند استالم قرار األوفربا و  CNDAميكنك البدء
بتطبيق حقوقك لالستفادة من الخدمات االجتامعية
(الدخل التضامني النشط (إر.إس.آ  ، )RSAطلب 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 متأخرا ً عن تاريخ تقديم طلب اللجوء
 ،فستكون هذه عملية مل شمل األرسة  ،وأكرث تعقي ًدا)
 ،أطفالك الذين تزيد أعامرهم عن  19عا ًما  ،أطفالك
الصغار وأوالد زوجك .إذا كنت قارصا ً  ،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  4صور 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  8أشهر .إذا تم منح
تأشرية اإلقامة الطويلة  ،فستتاح لعائلتك  3أشهر 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  26عا ًما  ،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 األجنبية تتم
اآلن عرب اإلنرتنت عىل موقع ANTS :
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 معقّدة بعض اليشء ولكن
ميكنك الحصول عىل مساعدة من منظامت مختلفة :
● أول هيئة الستقبال طالبي اللجوء ( )SPADAأو 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  6أشهر من تاريخ استالم القرار الذي
مينحك الحامية.

Watizat, tous droits réservés

• املداومات القانونية لالجئني (انظر صفحة ) 11

www.watizat.org

● مركز العمل االجتامعي يف املدينة التي تقيم فيها أو
التي تستلم فيها بريدك (.)CCAS
ميكنك ان تطلب الحصول عىل موعد مع مساعد اجتامعي
ملساعدتك يف إجراءات تسجيلك يف صندوق اإلعانات
األرسية ()CAF
ومكتب العمل ()Pôle emploi
وتقديم ملف طلب السكن االجتامعي.
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بطاقات اإلقامة

بطاقات اإلقامة هي وسيلة أخرى للحصول عىل حق البقاء
يف فرنسا .حيث تختلف هذه البطاقات والترصيحات
بإختالف أسباب اإلقامة :إقامة عالجية ،أو إقامات عقد
العمل ،أو عقد الزواج …
طريقة الحصول عىل بطاقة اإلقامة بسبب اللجوء تختلف
عنطريقة الحصول عىل بطاقات اإلقامة األخرى .فإقامة
اللجوء تعطى عىل أساس االضطهاد الذي يتعرض له
اإلنسان يف موطنه .أما اإلقامات األخرى تعطى عىل أساس
الحالة االجتامعية يف فرنسا.
غالباً سيكون عليك أن تثبت باملستندات مدة تواجدك
يف فرنسا ،ومعرفتك باللغة ،وتكيفك مع املجتمع الفرنيس
واألجانب املقيمني بفرنسا...
لهذا السبب من املهم جدا ً االحتفاظ بالكثري من
املستندات التي تثبت وجودك بفرنسا .ملزيد من النصائح
واملعلومات راجع صفحة .4
غالباً يتم طلب بطاقات اإلقامة يف البلد األم من السفارة
أو القنصلية الفرنسية .حيث يجب طلب التأشرية طويلة
األجل (تأشرية  )Dوالتي متنح حق الحصول عىل ترصيح
إقامة ،بسبب( :مل شمل األرسة ،الدراسة يف فرنسا ،تأشرية
عقد عمل) .تختلف التأشرية طويلة األجل عن التأشرية
السياحية التي تكون فعالة ملدة أقصاها  3أشهر (تأشرية
.)C
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ولكن إذا كنت موجود بالفعل يف فرنسا فيمكنك طلب
الحصول عىل بطاقة إقامة معينة من أجل التمتع بالحق يف
اإلقامة عىل األرايض الفرنسية (تنظيم الوضع القانوين).

titre de séjour

أسباب طلب بطاقات اإلقامة:
• إذا كنت يف وضع غري قانوين؛ أي ليس لديك أي أوراق
تثبت حقك يف اإلقامة بفرنسا.
• إذا كنت طالب لجوء يف انتظار انتهاء إجراء الحصول
أيضا التقدم
عىل اللجوء .ستسألك املحافظة إذا كنت تريد ً
بطلب للحصول عىل ترصيح إقامة مع مهلة شهرين للرد.
• يتم استثناء بطاقات اإلقامة العالجية ( 3أشهر) وبعض
الحاالت االستثنائية األخرى (فرتة غري محددة) .وال تتم
معالجة طلبات بطاقات اإلقامة إال بعد تلقي جواب عىل
طلب الحصول عىل اللجوء.

توجد رشوط كثرية للحصول عىل بطاقات اإلقامة وهي
إجراءات معقدة وخطرية .فكل طلب فريد من نوعه
وفرص الحصول عىل بطاقة إقامة تعتمد عىل الوضع
الشخيص لألفراد .قد يؤدي التقدم بطلب الحصول عىل
ترصيح إقامة إىل الرتحيل يف حال رفض الطلب .ملزيد من
املعلومات حول ما يجب القيام به يف حالة االعتقال راجع
صفحة .28

لهذه األسبابمن املهم جدا طلب املساعدة القانونية قبل
البدء باإلجراءات .توجه ألحد مراكز املساعدة القانونية
لتقييم وضعك الشخيص ولتتأكد أنك مستويف رشوط
الحصول عىل بطاقة إقامة ملساعدتك يف ملء ملفك (راجع
صفحة .) 11
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تصاريح اإلقامة التقديرية (اإلقامات التي متنح
حسب الوضع الشخيص أو اإلجتامعي أو السيايس معني)
يصعب ضامن الحصول عليها؛ ألنها تعتمد عىل قرار
املحافظ حتى بعد استيفاء الرشوط .ويعترب ترصيح اإلقامة
بعقد عمل العمل ترصيح تقديري.

بعض بطاقات اإلقامة مضمونة الحصول عليها أكرث من
غريها .لكن يجب التفريق بني (بطاقات اإلقامة الكاملة) و
(تصاريح اإلقامة التقديرية).
رشوط الحصول عىل بطاقة اإلقامة التلقائية هو حق
قانوين.

استيفاء الرشوط ال يعني الحصول التلقايئ عىل ترصيح
إقامة .هناك دامئًا احتامل بالرفض وقرار بالطرد .لهذا ال
تبدأ هذا اإلجراء مبفردك واطلب املساعدة من إحدى
الجمعيات املتخصصة يف تصاريح اإلقامة (راجع صفحة 11
).

عادةً ،عند استيفاء الرشوط يجب عىل املحافظة أن
إصدار ترصيح إقامة فورا ً .ويف حالة الرفض ميكن التقدم
باستئناف .غالبية تصاريح اإلقامة الخاصة بالحياة
االجتامعية هي تصاريح تلقائية (والد/ة الطفل فرنيس/
ـة ،الزواج من فرنيس ،والروابط األرسية) باإلضافة
لبطاقات اإلقامة العالجية لألمراض التي ال ميكن عالجها يف
البلد األصل .يرجى االنتباه! رشوط الحصول عىل اإلقامة
العالجية كثرية ومضللة.

تصاريح اإلقامة للتسوية الوضع القانوين يف فرنسا

بطاقات اإلقامة املستحقة :وهي التي تستويف الرشوط املطلوبة والتي قد تكون غامضة
بطاقات اإلقامة التقديرية :وهي التي تستويف الرشوط املطلوبة باإلضافة إىل إرضاء رأى املحافظ.
وضعك الشخيص
الشباب املكفولني تحت
مؤسسة رعاية الطفولة (بعد
عمر 16عام) والخاضعني
لتدريب مهني.

املوظفني /العامل
املؤقتني
الزواج من مواطن
فرنيس
(يف حالة الدخول بتأشرية)
اباء األطفال املرىض

(ترصيح مؤقت ملدة  6أشهر)

الروابط األرسية
(فرد علئلة من الدرجة
األوىل مقيم بشكل دائم)
املرىض األجانب

(مرض ال ميكن عالجه يف البلد األم)

الشباب املكفولني تحت
أسباب اجتامعية شخصية
رعاية مؤسسة رعاية الطفولة
قبل عمر  16عام.
مستفيد من أمر بالحامية

ضحايا االتجار بالبرش
والتجارة الجنسية

اباء األبناء الفرنسيني

بطاقة إقامة مل شمل
األرسة

حادث يف مكان العمل

بطاقة إقامة عالجية
مولود أو دخل فرنسا
قبل
عمر  13عام وعائش فيها.
ضحية عنف أرسي

بطاقة إقامة أحوال
شخصية
بطاقة إقامة
حامية فرعية
موقت اقامت جواز = *APS

الجزائريون يعتمدون عىل االتفاقية الفرنسية الجزائرية وتصاريح اإلقامة التي ميكنهم طلب الحصول عليها تختلف عن غريها.
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الخارجني من مهنة الدعارة
(ترصيح مؤقت ملدة  6أشهر)

(ترصيح إقامة مؤقت ملدة  12شهر)
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مقيم دائم بفرنسا
ملدة 10

الزوار

طالب الدراسات العليا
 M2يف الباحثني عن وظيفة

بطاقات اإلقامة.
بطاقة إقامة عقد
عمل
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رقم مجاين ميكنك من خالله الحصول عىل
احتياجات أساسية
االستحام م

العالج

الطعام

السكن

صوِر رمز االستجابة الرسيع أو أضف الرقم إىل جهات
لبدء محادثة .أرسل رم ًزا تعبرييًا  Whatsappاتصالك عىل
(اميوجي) يشبه حاجتك ،ثم ارسل موقعك .بعدها
.ستتمكن من التواصل مع أقرب مركز من موقعك

+33 756 798 505
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 تطبيق م ّجاين يساعدكCity Mapper تطبيق
يف تجهيز مسبقًا مشاويرك يف باريس حتى ال
.تضيع
 املرتو يعمل يف باريس فقطMETRO
 هي شبكة من القطارات تسمح بالتنقلRER
.بني باريس وضواحيها

Porte de Clignancourt
Porte de la Chapelle
Porte d’Aubervilliers
Porte de la Villette

Nous remercions les traductrices et traducteurs
bénévoles, pour la plupart exilé·e·s, ainsi que les
imprimeurs solidaires qui permettent à ce guide
d'exister.
Nous vous remercions également pour votre
soutien financier depuis 2019
Action contre la faim - Cèdre Secours Catholique
- Collectif Les Maraudeurs - Direction de l'Action
sociale, de l'Enfance et de la Santé de la Ville de
Paris - Fonds pour le Développement de la Vie
Associative Île de France - Fonds de solidarité et de
développement des initiatives étudiantes de Paris 8
- Ligue des Droits de l'Homme Paris 18 - Paris d'Exil
- Ptits dej solidaires - Solidarités Migrants Wilson nos 146 donatrices et donateurs qui nous ont fait
confiance sur la plateforme HelloAsso ! ️

❤

NOVEMBRE 2022
ARABE
PARIS

إذا كنت الجئ أو طالب لجوء أو باحث عن اللجوء وغري
مسجل يف باريس ,فإن هذا الدليل لك.
يحتوي هذا الدليل عىل عناوين مفيدة ونصائح عن
االجراءات القانونية والتي يتم تحديثها شهرياً.
هذا الدليل متت كتابت ُه ومراجعته من قبل متخصصني يف
شؤون االدارة االجتامعية وطلبات اللجوء وحقوق األجانب
واملهاجرين.
يتوفر هذا الدليل أيضاً عىل اإلنرتنت باللغة العربية,
والفرنسية, ,واإلنجليزية ,والدرية (الفارسية) ,والباشتونية
Ce guide est également disponible en : français, anglais,
arabe (littéral), pachto, dari.

وفيديوهاتنا عىل  www.watizat.orgتجدون محتوانا الرقمي عىل موقع
مواقع التواصل االجتامعي
watizatasso

Watizat, chaine
d’information

watizatparis

Watizat Paris

ال ترتدد يف التواصل معنا إذا كانت لديك أي اسئلة
contact@watizat.org

Si vous êtes une organisation, association ou collectif, commandez les guides en
version papier : commandes.paris@watizat.org
Ce guide est gratuit et interdit à la vente aux particuliers . Ne pas jeter sur la voie publique

