
   Guide Pratique pour les     لبي اللجوء في فرنسا  ا  دليل عملي لط
Demandeurs d’Asile en France  /   

نصائح عامة :

ًا لهذا القانون،3دبلن تخضع طلبات اللجوء في أوروبا لقانون يسمى [ إجراء •  ]، طبق
 ل يسمح لطالب اللجوء أن يتقدم إل بطلب لجوء واحد في أوروبللا، بحيللث يقللوم بلللد

أوروبي واحد فقط بدراسة الطلب.

 بشكل عام، البلد الذي يدرس طلب لجوئك، هو البلد الذي تم توقيفك فيه مللن قبللل•
 الشرطة والذي تقوم فيه بإعطللاء بصللماتك. ضللمنيا، يعتللبر هللذا البلللد المكللان الللذي

طلبت في اللجوء.

يقوم البلد الذي طلبت فيه اللجوء بتسجيل بصللماتك فللي ملللف الكللتروني يسللمى [•
EURODAC[*مما يسمح للشللرطة وسلللطات اللجللوء فللي كللل البلللدان الوروبيللة ، 

 بمعاينة ملفك، يعني ذلك، إن سبق وقمت بإعطاء بصماتك في بلد أوروبي سيصللعب
 عليك لحقا طلب اللجوء فللي بلللد أوروبللي أخللر ترغللب القامللة فيلله، لنلله سلليرفض

تسجيل طلب اللجوء الخاص بك.
  

 ، أدانللت محللاكم أوروبيلة اليونلان بسلبب ظللروف المعيشلة السلليئة2015في العام •
 لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى هناك، قادمون من بلللدان أوربيللة أخللرى، ممللا
 يعني انه في الوقت الحالي، حتى وان تم اخذ بصللماتك فللي اليونللان فانللك تسللتطيع
 تقديم طلب لجوء في بلد أوروبي آخللر دون أن تكللون مهللددا بترحيلللك إلللى اليونللان

مرة أخرى، يبدو أن الحال مشابه أيضا في هنغاريا. 

 تستطيع سلطات اللجوء ترحيلك من أي بلد أوروبي تصل إليه – خاصة ملن انجلللترا–•
 في حال تم الحصول على صورك في بلد أوروبي آخر،لذلك تجنب أن يتللم تصللوريك

من قبل الشرطة، الصحافة، أو أي شخص أخر تعرفه.

 تجنب استخدام اسمك الحقيقي على وسائل التواصل الجتماعي، من عادة سلطات•
الهجرة أن تقوم بإجراء بحث عن اسمك على الفيس بوك.
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إذا كنت ل تريد طلب اللجوء في فرنسا :

يستحسن أل تعطي بصماتك للشرطة الفرنسية.•

 قبل عبورك الحدود من فرنسا إلى بلد آخر، حاول التخلص من كل الدلة التي تثبللت•
 مرورك بفرنسا (أوراق، ملبس عليها كتابللة فرنسللية أو أي لغللة لبلللد أوربللي مللررت

 لبلد أوروبي آخر..).SIMعليه، بطاقة هاتفية 

إذا كنت تريد طلب اللجوء في فرنسا :

 إذا سبق وقمت بإعطاء بصماتك في بلد أوروبي آخر: عنللد ذهابللك إلللى وليللة المللن•
   لول مللرة،  مللن الممكللن للوليللة التعللرف علللى بصللماتكPréfecture في فرنسا

 ] علللى حالتللك. ليللس هنللاك احتمللال أن يتللمدبلنوبالتالي سيتم تطبيق إجراءات [ 
 توقيفك من قبل الشرطة عند ذهابك لولية المن لول مرة، لكن وجب النتبللاه عنللد
 المراجعة على الموعللد اللحلق الللذي مللن الممكلن أن يعطونللك إيللاه، سلليكون ملن

 إجراء خلل فترة تطبيق [ CRAالممكن توقيفك ووضعك في مركز الحجز الداري
]. دبلن

 في كل الحوال، حتى وان لم يتللم وضللعكم فللي الحجللز الداري عنللد حضللورك إلللى
 الولية في البداية، تستمر الجراءات لنحو شهرين وتنتهي  بتوقيفللك عنللد مراجعتللك

  من اجل ترحيلللك إلللى أول بلللد سللبق وان قمللت بإعطللاءPréfectureلولية المن 
بصماتك فيه.

 في حال رفضت فرنسا طلب لجوئك فيها بحجة أن ذلك يدخل ضللمن اختصللاص بلللد
 آخر ( البلد الذي أعطيت فيه بصماتك)، سيكون بإمكانك العتراض على هذا القللرار.
 في كل الحوال، احللرص علللى اخللذ النصللائح عنللد جمعيللات ومؤسسللات المسللاعدة

القانونية، أو حاول التصال بمحام إن أمكن.

 في حال أعطيت بصللماتك فللي بلللد أوروبللي آخللر وأردت طلللب اللجللوء فللي فرنسللا•
  شهر ما بين اليوم الذي تم اخذ بصماتك فيه في بلد أوروبي12بعدها، يجب أن يمر 

  أشللهر5آخر وتاريخ طلب اللجوء في فرنسا، يجب أيضا القامللة فللي فرنسللا لمللدة 
 متواصلللة واثبللات ذلللك بتقللديم الللدلئل (إثبللات سللكن، استشللارات طبيللة عنللد

الطبيب...الخ) . 
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 في حال عدم إعطاء بصماتك في بلد أوروبي آخر: من الفضل التصلريح بأنلك جئلت•
 إلى فرنسا مباشرة، حاول أن تللروي قصللة سللفرك بنللاء علللى رغبتللك بالقللدوم إلللى
 فرنسا مباشرة. حاول التخلص من كل الدلة التي تثبللت مللرورك ببلللد أوروبللي أخللر

  لبلللدSIM(أوراق، ملبس عليها كتابة بلغات البلدان التي مررت بهللا، بطاقللة هاتفيللة 
أوروبي آخر..).

طلب اللجوء :

 إذا قمت باختراع أو تعديل: قصة سفرك/البلدان التي مللررت بهللا/ جنسلليتك، فلتكللن•
 على معرفة بأن ولية المن أو المكتب الفرنسي لحماية اللجئين وعديمي الجنسللية

OFPRA،يتوافر على مترجمين مؤهلين قادرين علللى معرفللة اللهجللات المختلفللة ،* 
 سيطلبون منك الجابة على أسئلة دقيقة فيما يتعلق بطبيعة المنطقة الجغرافية التي

تدعي قدومك منها، عن تاريخ البلد والمنطقة التي قدمت منها.

 من الضروري أن تروي نفس الحداث عند مختلللف المقلابلت ملع أي سلللطة كلانت•
، الوليللة *OFPRA(شرطة، المكتب الفرنسي لحماية اللجئين و عديمي الجنسللية *

Préfectureحضر جيدا قصتك، تدرب بالكتابة على التفاصيل التي سللترويها حللتى .( 
 تتذكرها جيللدا. (الجللراءات طويلللة و سلليتم إجللراء عللدة لقللاءات علللى مللدى بضللعة

أشهر). قد يعرقل أي تناقض في الرواية الجراءات بأكملها.

 حاول أن تتجنب شراء ترجمات أو قصص جاهزة!، أو حللاول علللى القللل أن تعطيهللا•
 لشخص مؤهللل تثللق بلله يقرأهللا لللك قبللل تقللديمها لمكتللب اللجللوء. بإمكانللك طلللب
 مساعدة المتطوعين في المؤسسات والجمعيات المختلفة مللن اجللل هللذه المهمللة،
 من الفضل أن طلب ذلك من مؤسسات مستقلة ل علقة لها بالدولة، وذلك لكتابللة،
 ترجمة، مراجعة (قصة حياتك)، أيضا من اجل التحضير للمقابلة مللع مكتللب اللجئيللن

OFPRA .*

 إذا كنت ل تحسن اللغة الفرنسية، اطلب حضور مترجم. أنت غيللر ملللزم بتوقيللع أيللة•
وثيقة أو ورقة بدون مترجم إذ لم تكن مترجمة بلغة تفهمها.
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 احرص دائما أن تحافظ على نسخة واحدة على اللقل من كل وثيقة تقققدمها
للدارة.  احرص دائما أن ل تعطي أبدا الوثائق والشهادات الرسمية.

المواصلت :

 عند التنقل من مدينة إلى مدينة أو من بلد إلى أخر، من الممكن أن تلتقي بأشخاص•
 يحاولون بيعك خدماتهم ( شرائح اتصال، تذاكر قطار، مكان للسكن...). احترس من
 هؤلء الشخاص!  قد تودي بك مثل هذه الخدمات التي يقدمها هؤلء الشخاص إلللى
 نتائج غير مرجوة، على سللبيل المثللال، قللد تلتقللي بأشللخاص يحللاولون بيعكللم تللذاكر
 بشكل غير قانوني في محطات القطار، قد تدفع ثمن غال مقابل هذه التللذاكر وفللي

المقابل ل تستطيع استخدامها لنها غير صالحة مثل.

 Lesفي محطات المترو: في باريس مثل، حاول تجنب المحطللات الرئيسللية مثللل: ( •
Halles ) أو () Gare du Nord .حيث يتواجد مفتشي التذاكر  بكثرة 

 %50القفز عن الحواجز الحديدية في محطات المترو سلوك شائع، لكن اعلللم بللأن 
 من عللديمي الوراق يتلم تللوقيفهم فلي بلاريس بسلبب عللدم تلوافرهم عللى تلذكرة

المواصلت عند التفتيش في محطات المترو.

 30إذا تم توقيفك من قبل مفتشي المترو، ينصح بأن تللدفع الغرامللة الفوريللة بمبلللغ 
 يورو وتعطيهم عنوانا واسما، قد يكفي ذلك بأن ل يتصل مفتشو المترو في الشرطة

للتحقق من هويتك. إذا كان لديك تذكرة المواصلت فقط بالمكان مفاوضتهم. 
 إذا لم تكن تمتلك تذكرة، حاول مفاوضتهم بهدوء، أعطهم اسما (حللتى لللو كللان غيللر

حقيقي)، تاريخ ميلد وعنوان ( حقيقي) حتى لو لم يكن عنوانك الدائم. 
 طالما لم يتصل مفتشو المترو بالشرطة بعد، اعلم انه ليس لهلم الحلق أن يمسلوك
 طالما لم تحاول مهاجمهم : إذا، من الممكن أن تحاول الهللرب.، افتعللال الفوضللى و
 الطلب من المارة أن يطلبوا من مفتشللي المللترو بللأن يتركونللك وشللأنك، قللد يحللث

بعض المارة على مفاوضة مفتشي المترو ليدعوك تمر قبل وصول الشرطة. 

 في القطار: منذ تطبيق النظمة الجديدة في ما يتعلق بللاللجوء، لسللوء الحللظ أصللبح•
 من الصعب تسجيل المخالفات بدون اخذ البصمات، حاول التنقل ما بيللن المحطللات
 الصغيرة، تجنب الخطوط الرئيسية بين الملدن الكلبيرة. حلاول أن تسللتخدم القطلار

العادي بدل من القطار السريع.

 إذا كنت تمتلك بعضا من النقود، حاول أن تتنقللل بالحافلللَة! فهللي اقللل كلفللة ونقللاط•
 التفتيش اقل علللى المحطللات الطرقيللة، أيضللا ل تفللتيش علللى الممللرات الحدوديللة

البرية غالبا.

4



القاصرين :

 فيما يخص القاصرين، قد تختلف بعض الجللراءات. مللن اجللل القللرار بللأن الشللخص•
 المعني قاصر، تمارس الدولة اختبار جسللدي. ( طللول العظللام، أو إجللراء فحوصللات
 جينية...)، هذه الفحوصات تقريبيللة وغيللر دقيقللة، إذا ثبللت للدولللة بأنللك كللذبت فبمللا
 يتعلق بعمرك، قد تتللم محاكمتللك ويتللم وضللعك فللي السللجن، احللرص علللى أن تتللم
 مساعدتك من قبل أشخاص ومؤسسات ذات ثقة، خاصة في حال عدم توفرك علللى

أوراق رسمية تثبت عمركم.

 حاول أن تكون محاطا دائما بأشخاص أو جمعيات ذات معرفة في كل مرحلة
 من مراحل الجققراء ( كققل حالققة مختلفققة عققن الحققالت الرخققرى، الفضققل أن

.تحصل على كل المعلومات الضرورية)

 اعلم بأن الدولة الفرنسية ستقوم بكل ما فللي وسللعها لتمنعللك مللن البقللاء علللى أراضلليها،
 *، وليللةOFPRAستلقى الكثير من العداء مللن طللرف المؤسسللات الفرنسللية (الشللرطة، 

 ). وستحرم من السللتفادة مللن الخللدمات الللتي تحللق لللك خلل وقللتPréfectureالمن *
. )CADA, ADAطويل مثل: ( أماكن القامة

إجراءات طلب اللجوء :

المرحلققة الولققى : طلققب تررخيققص باللقامققة المؤلقتققة مققن وليققة المققن *
Préfecture  *و استمارة طلب اللجوء الخاصة ب   OFPRA  :   

 خلل هذه المرحلة ستقوم بإعلم السلللطات الفرنسللية برغبتللك بطلللب اللجللوء فللي-1
.Préfectureفرنسا وتأخذ استمارة الطلب. تتم هذه المرحلة في ولية المن *

 * من اجلل طلللب ترخيلص بالقاملة واخلذPréfectureقبل الذهاب إلى ولية المن 
 ملن اجلل اخلذ*PADAاستمارة طلب اللجوء، يجب عليلك اللذهاب أول إللى مركلز  

* Préfecture.موعد مسبق لدى ولية المن

 :  الوثائق المطلوبة-2
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 صور شخصية مطابقة للمواصفات :4•
  بإمكانك عمل هذه الصور في محطات المترو أو فللي وليللة المللن نفسللها. فللي

 يورو من اجل هذه الصور.5بعض الحيان تقوم مراكز اليواء بإعطائك 

عنوان للسكن :•

 إما أن تعطي عنوان احد معارفك: وفي هذه الحالة يلزمللك منللذ البدايللة البطاقللة-
 التعريفية الخاصة به + شهادة سكن + إثبات سكن حصري مؤرخ بأقل من ثلث
 أشهر عند وضع الطلب ( مثل: فللاتورة كهربللاء، فللاتورة الهللاتف المنزلللي، تللأمين

  لذلك، يجللب التأكللد مللن البقللاء فللي هللذاسكن....). الجراءات تأخذ وقت طويل
 العنوان أطول وقت ممكن. إذا كان مكللان إقامتللك مؤقتللا، احللرص علللى إعطللاء

عنوان تكون مدة إقامتك فيه أطول قبل تسليم الطلب.

 أو تتواصل مع الجمعيات التي تعطي عناوين للقامة، (انظر قائمة الجمعيات التي-
تعطي شهادات وعناوين سكن)

 * من اجل طلب موعد في ولية المن: سيقوم الموظف بطرح عدةPADAعند ذهابك إلى 
أسئلة عليك :

 أسئلة تتعلق بمعلوماتك الشخصية : ( السم واسللم العائلللة، الجنسللية، الوضللعية-
العائلية...).

مسيرة سفرك والبلدان التي مررت بها منذ أن غادرت بلدك الصلي.-
الطريقة التي دخلت بها إلى فرنسا.-
إذا سبق وان طلبت اللجوء في فرنسا أو في أي بلد أوروبي آخر.-

 *،Préfectureسيتم تحويل كل هذه المعلومات التي أعطيتها إلللى وليللة المللن 
سيسمح ذلك من التحقق بوجود ملف سابق لك عند الولية أم ل.

 إذا لم تجللاوب علللى السللئلة المطروحللة عليللك أو إذا علمللت وليللة المللن بأنللك
 أعطيت معلومات خاطئة، بإمكان ولية المن أن تقللرر بأنللك ترفللض ( التجللاوب)

وبإمكانها وضعك في وضعية الجراء المستعجل، هذا ليس في صالحك.
.

 *، سيعطونك موعد عند ولية المن، عادة ضللمن اجلللPADAمع انتهاء مقابلتك عند -3
 يوم.15 أيام بعد المقابلة، في الغالب ليس قبل 3

 ، احرص على أن تحمل معكPréfectureخلل فترة انتظار الموعد عند ولية المن 
 *  ، حللتى تتجنللب وضللعك فللي مركللزPADAدائما ورقة الموعللد الللتي تسللتلمها مللن

التوقيف الداري أو ترحيلك إلى بلد أخر في حال توقيفك من قبل الشرطة.
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 ، سوف يتم اخذ بصمات أصابعPréfectureعند ذهابك إلى الموعد لدى ولية المن -4
 يديك العشرة، حتى يتم فحص إذ كان لديك ملف في بلد أوروبي أخللر مسللجل علللى

EURODOC.

 قبل الذهاب إلى ولية المن، من الصعب معرفة وجود ملف للشخص المعنللي علللى
EURODOC.أم ل 

  من المحتمل أن البلد التي مررت (ايطاليا، هنغاريا، اليونان..)، والتي قمت بإعطللاء
. EURODOCبصماتك فيها، لم تقم فعليا بتسجيل بصماتك على 

 اخذ بصمة إصبع أو إصبعين في بللد أوروبلي أخلر ل يطلرح مشلكلة فلي حلال أردت
 طلب اللجوء في فرنسلا. إعطلاء بصلمة أصلابعك يلديك العشلرة هلو ملا قلد يطلرح

مشكلة.
 إذا رفضللت إعطللاء بصللماتك لللدى وليللة المللن سلليتم وضللعك فللي وضللعية الجللراء

المستعجل.
 ستحاول ولية المن إيجاد دلئل على مرورك من بلدان أوروبية أخرى : سللوف يتللم
 طرح أسئلة عليك تتعلق بالبلدان التي مررت بها قبللل وصللولك إلللى فرنسللا، سللوف
 يتم فحص جواز سفرك (إذا كان يحتللوي علللى فيللزا لبلللد أوروبللي أخللر أم ل)، أو أي

وثيقة أخرى تقدمها للولية.

البصماتق :
 جرح أصابع اليد من اجل محاولة إخفاء البصمات قد تنجح أحيانللا، لكللن مللن الصللعب
 معرفة نسبة نجاحها، أحيانا قد يقود وضع طالب اللجوء في وضعية إجللراء مسللتعجل
 وبالتالي تقليل فرصة الحصول على اللجوء، قد تجبرك الدارة علللى النتظللار طللوال
 الفترة التي يشفى فيها تجريح الصابع من اجل اخذ بصماتك فيما بعللد: تكللون بللذلك

قد أضعت شهرين من اجل الوصول إلى نفس النتيجة.

  بتطبيق واحد Préfectureبحسب وضعيتك، وبعد فحص ملفك، ستقوم ولية المن-5
من الجراءات الثلث التالية:

  ستقوم ولية المن بموجب هذا الجراء بالسماح لك بالقامللة  الجراء العادي :•
 في فرنسا وسيسمح لك أيضا بوضع طلب اللجوء لدى المكتب الفرنسي لحمايللة

*). سلليتم منحللك إذن بالقامللة المؤقتللة (OFPRA(اللجئيللن وعللديمي الجنسللية 
APS يللوم، واسللتمارة طلللب اللجللوء لتعبئتهللا وإرسللالها ل (28*) سللاري لمللدة 

OFPRA (* 
 

  ل تسللمح لللكPréfecture: يعنللي ذلللك أن وليللة المللن   الجراء المستعجل •
 :OFPRAبالقامة في فرنسا، و لكن رغم ذلك بإمكانك إرسال طلب اللجوء ل *
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 قد يتم تطبيق الجراء المستعجل على حالتك إذا كان البلد الذي قدمت منله يعتلبر آمنلا ول
 يمارس فيه الضطهاد ضدك، أو إذا تم اعتبار وجودك على الراضي الفرنسية تهديدا للمللن
 العام، أو إذا تم اعتبار طلبك غير جاد، أو إذا صرحت بأنك دخلت إلى فرنسا منللذ أكللثر مللن

  يوما.. قد تعتلبر وليلة الملن ملفلك (غيلر جلاد) بسلبب اسلتخدامك لبطاقلة تعريفيلة120
 مزورة، أو للشتباه بمحاولة محللي بصللمات يللدك وجعلهللا غيللر مقللروءة (حللروق، تعريضللها
 لضغط ماكينة...)، أو للشتباه بمحاولتك طلب اللجوء من اجل عدم ترحيلللك إللى بلللد أخللر

بعد توقيفك.

 من الواجب أن تقوم ولية المن بتزويدك بوثيقة تشرح فيهللا السللبب وراء تطللبيق الجللراء
المستعجل على حالتك.

عند تطبيق الجراء المستعجل على حالتك:

بإمكانك وضع طلب اللجوء بواسطة ولية المن.-
 * ول الحصللول علللى سللكن فلليAPSليس بإمكانك استلم إذن بالقامة المؤقتة  -

*.CADAمراكز إيواء طالبي اللجوء 
 - بإمكانلك العلتراض عللى قلرار وضلعك رهلن الجلراء المسلتعجل للدى المحكملة

  ( ولللدى وليللة المللن) . يستحسللن التصللال بمحللامCNDAالوطنية لقللانون اللجللوء 
 لجراء العتراض. لك الحق في الحصول على إعانة الدولة لدفع نفقللات المحللامي ،

.Aide Juridictionnelleتسمى هذه العانة بالمساعدة القضائية 

  رفضللت القامللةPréfecture : يعنللي ذلللك أن الوليللة *  DUBLIN  إجققراء دبلققن •
*.OFPRAالمؤقتة وأنك ل تستطيع تسليم طلب اللجوء إلى ال

إجراء دبلن :

  وضعك رهن إجللراء دبلللن إذا اعتللبرت بللأن طلبللك*Préfectureبإمكان ولية المن •
 يدخل ضمن اختصاص بلد أوروبي آخر، خاصة إذا سبق وقمت بإعطلاء بصللماتك فلي

بلد أوروبي آخر أو أنك صرحت بأنك دخلت أوروبا من بلد أوروبي آخر.

 حتى لو اعتبرت الدارات الفرنسية أن بلدا أوربيا آخر هو المسئول عن دراسة طلب•
 اللجوء الخاص بك، تبقى هناك إمكانية أن تقللوم الدارات الفرنسللية بدراسللة ملفللك.

 * أي وثيقللة تللدفع الداراتPréfectureلللذلك ل تللتردد فللي إعطللاء وليللة المللن 
 الفرنسية لدراسة ملف اللجوء الخاص بك: مثل، صورة عن بطاقة إقامة سابقة فللي
 فرنسا، صورة عن فيزا فرنسية على جواز سفرك، إثبات بوجود احللد أفللراد عائلتللك

 حاصل على إقامة لجللوءمقيم بفرنسا بشكل قانوني، إثبات بوجود احد أفراد عائلتك 
.بفرنسا

 * خلل المقابلللة،Préfectureإذا قمت بإعطللاء هللذه المعلومللات إلللى وليللة المللن •
 احرص على إرسال الوثائق التي تثبت صحة المعلومات المصرح بها إلى ولية المن
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Préfectureفي أسرع وقت ممكن، من الفضل أن تقوم بإرسال الوثائق بالبريللد * 
 مع وصل استلم، بذلك سيكون لديك دليل بأنك قمت بإرسال هذه الوثائق. في حال

Procédureن  العللتراض علللى وضللع ملفللك تحللت إجللراء دبللل  Dublin*بإمكللان  
 المحامي أو الجمعيات التي قدمت الطعن استخدام وصللل السللتلم. بإمكانللك أيضللا

 * وذلللك بمصللاحبة شللخصPréfectureوضع هذه الوثائق مباشرة لدى ولية المللن 
يقدم شهادة مكتوبة بأنك قمت بوضع هذه الوثائق لدى الولية.

 * بإعلمك بقرارهللا بتطللبيق إجللراء دبلللن علللىPréfectureعندما تقوم ولية المن •
Procédureملفك   Dublinسيتم إرسال نموذج لك، يسمح لك بشللرح السللباب ،* 

 وراء عدم نيتك العودة إلى البلد الوروبي الذي قمت بإعطاء بصللماتك فيلله، سلليكون
  يومللا حللتى تقللوم بإعللادة إرسللال هللذه الوثيقللة إلللى وليللة المللن15لللديك اجللل 
Préfecture،*ينصح بأن تقوم بالتواصل مع جمعية مختصة في شأن اللجوء بفرنسا  

 (انظر قائمة الجمعيات المرفقة) أو بمحام حتى يقوم بتقديم النصللائح اللزمللة الللتي
تساعدك على تعبئة هذا النموذج. 

 من المحتمل انه قد تم معاملتك بشكل سيء في هذا البلد أو تللم اسللتقبالك بشللكل
 سيء، قد تكون أعطيت بصماتك بدون أن تدرك أن ذلك يعني طلبك للجوء في هللذا
 البلد، مشكلة في التواصل والترجمة، كل هذه الحجج قللد تسللاعدك فللي الللرد علللى
 طلب ولية المن بشرح السباب وراء عدم نيتللك العللودة إلللى البلللد الوروبللي الول

الذي أعطيت فيه بصماتك.

 سيكون لدى البلد الوربي الول الذي قمت بإعطاء بصماتك فيه مهلللة شللهرين مللن•
 أثناء هذه الفترة سيتم إعطاءك مواعيد منتظمللة عنللد اجل قبولك كطالب لجوء فيه.

 ، في انتظار قرار البلد الوربي الول بقبولك أو عدم قبولكPréfectureولية المن 
  في حال عدم رد البلد المعني بعد مرور مللدة شللهرين مللن تاريللخفيه كطالب لجوء،

 إرسال الطلب إليه من قبل الدارة الفرنسية، يعني ذلك أن البلللد الول يقبللل ضللمنا
اعتبارك كطالب لجوء فيه وبالتالي هناك إمكانية لترحيلك إليه.

 في حال رفض البلد الول العتراف بك كطالب لجوء فيه وعدم قبولك ترحيلك إليه:•
 ستكون الدارات الفرنسية مجبرة بدراسللة طلللب اللجللوء الخللاص بللك فللي فرنسللا،

* ملزمة بفحص طلبك للجوء في فرنسا.OFPRAوستكون ال 

 إذا قبل البلد الوروبي الذي قمت بإعطاء بصماتك اعتبارك كطالب لجوء فيلله أو لللم•
 يللرد علللى طلللب الدارات الفرنسللية خلل اجللل شللهرين: يمكللن لوليللة المللن

Préfectureترحيلك إليه، سيكون لديك موعد أخير لدى وليللة المللن، سلليتم فيلله * 
إعلمك:

بإعادة قبولك كطالب لجوء في البلد الذي قمت بإعطاء بصماتك فيه. - 
 ، حتى يتم ترحيلك إلى البلللد الللذي تللمCRA- أو، يتم وضع في مركز الحجز الداري 

 قبولك فيه كطالب لجوء. تجدر الشارة، انه فللي مدينللة مرسلليليا مثل، جللرت العللادة
 بوضع طلالبي اللجللوء فلي مركللز الحجللز الداري، مهملا كلانت ظروفهللم، حلتى يتللم

ترحيلهم إلى البلد المعني.
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 -. إل انه بعد هروب–إذا لم تحضر إلى هذا الموعد الخير، سيتم اعتبارك في وضعية •
  شهر ستكون الدارات الفرنسية مجبرة بالنظر بطلب اللجوء الخاصة18مرور مدة 

  شللهر هللذه، سلليتم وضللعك فللي مركللز الحجللز18بك. إذا تم توقيفك خلل فترة ال
 *،TA سيكون بإمكانك الطعن بقرار حجللزك أمللام المحكمللة الداريللة .CRAالداري 

Unملللن الممكلللن أن تقلللوم المحكملللة الداريلللة بتعليلللق احتجلللازك   recours 
suspensif هارب- من قبل ولية المن على قرار المحكمللة*،  ل أثر لعتبارك ك – 

الدارية.

  أشهر التالية والسارية مللن تاريللخ قبللول البلللد6في حال لم يجري ترحيلك خلل ال •
 الول الذي تم قبولك فيه كلجئ، ستصبح فرنسا هي المسللئولة عللن طلللب اللجللوء

 * مرة أخرى، يختلف هللذا الجللل فلليPADAالخاص بك. بإمكانك الذهاب إلى مركز 
 12حالت أخرى: إذا كنت مسجونا ستكون فرنسا مسللئولة عللن طلبللك بعللد مللرور 

  سيتم تطللبيق اجلللPréfecture– هاربا- من قبل ولية المن ذا تم اعتبارك شهر. ا
 شهرا.18

 *،على قرار تطبيق الولية لجراء دبلللنTAبإمكانك العتراض أمام المحكمة الدارية •
*Dublinعلى حالتك. يمكنك طلب المساعدة مللن بعللض المؤسسللات والجمعيللات  

 ( انظر قائمة المؤسسات الملحقة)، أو طلب المساعدة من محام مللن اجللل إجللراء
 15 عادة بدراسللة طلللب العللتراض خلل اجللل *TAالطعن، تقوم المحكمة الدارية 

 CRA *يوم من تاريخ وضللعه، فلي حلال كنللت موقوفللا فلي مركللز العتقللال الداري
 سيسمح لك طلللب العللتراض بتعليللق ترحيلللك خلل فللترة دراسللة القاضلي لطلللب

 يوم). 15الطعن الذي تقوم بوضعه ( 
 قد يوافق القاضي على طلب الطعن الذي تقدمت به لسباب عائليللة أو صللحية. إذا
 كان لديك اعتراض على قرار الترحيللل ذاتلله، اشللرح فللي اعتراضللك إذا كنللت سللبق
 وتعرضت لمعاملة سيئة فللي البلللد الللذي ينللوى ترحيلللك إليلله، أو إذا كللانت ظللروف
 استقبال اللجئين سيئة في هذا البلد ( إهمللال اللجئيللن مللن قبللل الدولللة المعنيللة).
 تعتبر هذه الحجج من السباب المهمة من اجل العتراض على الترحيللل. لقلد سللبق
 أن قام القاضي الداري في مارسيليا بقبللول اعتراضللات ضللد قللرارات ترحيللل إلللى
 ايطاليا مثل، وذلللك بسللب سللوء ظللروف المعيشللة فللي المراكللز المعللدة لسللتقبال

اللجئين الذين تم ترحيلهم في ايطاليا.

 مهما كانت طبيعة الجراء المطبق على حالتك، ليس ملن المسلموح للك أن تعملل.
 * يثبت بأنكrécépisséمن الممكن أن تطلب تصريح بالعمل، إذا كنت تحمل وصل 

 قمت بتسليم طلب اللجوء الخاص بك ، وذلك بعد مرور أكللثر مللن عللام علللى وضللع
 *.OFPRAطلبك لدى ال 

10



 ستقوم ولية المن بإعطائك { شهادة طلب لجوء} سارية لمدة شهر، والتي يظهللر
فيها الجراء المطبق على حالتك {(إجراء عادي)، (إجراء مستعجل) أو (إجراء دبلللن

Dublinتثبت هذه الوثيقة بأنك طالب لجوء: يجب أن تحمل هذه الوثيقة معللك .{(   
 دائما ( نسخة والوثيقة الصلية)، تجنبا لتوقيفك فلي مكلان علام ملن قبلل الشلرطة

وطلب بطاقتك التعريفية.

  *  OFPRA  المرحلة الثانية : تعبئة الستمارة و إرسالها إلى 

 * ابتلداء ملن تاريلخOFPRAى  يوملا لرسلال اسلتمارة طللب اللجلوء إلل21- لديك مهلة 1
 . يجب أن تتم تعبئة الستمارة باللغة الفرنسية وانAPSتسليمك ترخيص القامة المؤقتة *

تكون مفصلة قدر المكان.

 - اتصل في أسرع وقللت ممكللن بجمعيللة أو مؤسسللة لتحضللير قصللتك الشخصللية وتعبئللة2
. OFPRAالستمارة المطلوبة لتسلميها ل *

  فللي بلللدك ل تكفللي، مللن الللواجبالقصة الشخصية: وصف حالة الضطرابات أو الحللروب
 عليك أن تحكي قصتك الشخصية ومحاولللة إقنللاع الشللخص الللذي يقللرأ القصللة بأنللك كنللت
 ضحية الضطهاد، أو أن احد أفراد عائلتك، أقاربك، رفاقك في الكفاح قد قتلللوا أو تعرضللوا

للتعذيب والضطهاد، مما يجعل حياتك أنت أيضا في خطر.

من الخطر أن تقوم بشراء {قصة شخصية} من يد ليد.

  فللي المنطقللة الللتي قمللت بالتسللجيل فيهللا، بإرسللال الملللف إلللىPADAسلليقوم مركللز 
OFPRA.*

 ، يحوي على ما يسللمى: {شللهادةOFPRA- ستتوصل ببريد مع وصل استلم من طرف *3
*}. Certificat d’enregistrement de demande d’asileتسجيل طلب اللجوء 

  Préfecture  المرحلة الثالثة : الرجوع إلى الولية *

Certificat- عنللد تسلللمك {شللهادة تسللجيل طلللب اللجللوء1  d’enregistrement  de 
demande  d’asile* من طللرف {OFPRA* مللن الللواجب عليللك الرجللوع إلللى الوليللة ،

Préfecture.حتى تقوم بتمديد فترة القامة المؤقتة بفرنسا ،

حسب الجراء الذي تخضع له : ب- 2
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  إذا تم وضع ملفك تحت الجراء "*العادي":-أ

* َ   يومللا، مللن28 بعللد APS- في هذه الحالة، عند نهايللة صلللحية ترخيللص القامللة المؤقتللة
  حللتىOFPRAالواجب عليك تقديم {شهادة تسجيل طلب اللجوء} المستلمة من طللرف *

  أشلهر فلي3 أشهر، قابللة للتجديلد كلل 6* لمدة récépisséتحصل على القامة المؤقتة 
طوال فترة إجراءات طلب اللجوء.

 بمقدورك الحصول على التالي:APS- عند تسلمك أول تصريح بالقامة المؤقتة *

Couvertureتأمين صحي (التغطيللة الصللحية الشللاملة *•  Maladie  Universelle 
CMU* عند تسليم ملفللك لوليللة المللن :(Préfectureتقللوم هللذه الخيللرة تلقائيللا ، 

بطلب التأمين الصحي لك.

  يورو يوميللا تعطللى لكللل11,45 : هي إعانة مادية قدرها ADAمنحة طالب اللجوء *•
  سللنة و يتللوافر علللى إقامللة18شخص بالغ، تمنح لكل طالب لجوء عمره أكللثر مللن 

*، ( هذه العانة ل تشمل القاصرين).récépisséمؤقتة 

 :  إذا تم وضع ملفك تحت الجراء"المستعجل"-ب

 أي انه لم يتم قبولك بصفتك طالب لجوء من طللرف وليللة المللن، فلي هللذه الحالللة•
  يومللا. مللن15 باتخللاذ قللرارا فيمللا يتعلللق بوضللعيتك ضللمن أجللل OFPRAسللتقوم *

الممكن أن يتم استدعائك لمقابلة خلل هذه الفترة.

 : التالييمكنك طلب•

 3} وذلك بعد مرور Aide Médicale de l’Etat AME - إعانة طبية من طرف الدولة {*
 %أشهر من تواجدك بفرنسا. هذه حماية طبية مجانية تغطي كافة التكاليف الصحية بنسبة

100.
 

ADA - مسللاعدة ماليللة تقللدم لللك بصللفتك طللالب اللجللوء {*  L’Allocation  pour 
demandeur d’Asile.{

 :  "  DUBLIN  إذا كنت تحت إجراء دبلن "*ج- 

  ترفلض إقامتلك بفرنسلا وليلس بإمكانلك تقلديمPréfecture- مما يعني أن ولية الملن *
  في انتظار جللواب البلللدPréfectureطلب لجوء. سيتم استدعاؤك كل شهر لولية المن *

المعني بطلب لجوئك {عادة البلد الول الذي أعطيت فيه بصماتك}.
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: طلب المساعدة المالية لطالب اللجوء

 بغض النظر عن الجراء المطبق على حالتك، سليكون بإمكانلك السلتفادة ملن المسلاعدة
Allocationالماديللة المقدمللة مللن طللرف الدولللة: مسللاعدة لطللالب اللجللوء (  pour 

demandeur  d’Asile  ADA وذلك حتى قيللام ال ،(OFPRAبللالرد عللى تسللجيل طلللب  
اللجوء الخاص بك.

 ، يتللم تحويلهللا مللن قبللل ال یورو یومیا لکللل شللخص بللالغ11.45قيمة هذه المساعدة هي 
OFII عام فما فوق ويتوافر علللى إقامللة مؤقتللة18 لطالب اللجوء بعمر Récépissé،     

 والذي سبق وان قام بوضع طلب اللجوء (باستثناء القاصرين).سلليتم منللح هللذه المسللاعدة
 طوال فترة إجراءات طلب اللجوء، بما في ذلك الشخاص الذين تم وضعهم تحللت الجللراء

 ، وأيضللاOFPRAطلبهللم مللن قبللل  المتعلللق بالستثنائي حللتى تاريللخ اتخللاذ القللرار النهلائي
للشخاص الذين تم وضعهم تحت إجراء دبلن وذلك حتى تاريخ ترحيلهم الفعلي. 

 :ADA من اجل استلم المساعدة المالية لطالبي اللجوء

  بالمساعدة المالية، والمقترح*Préfectureمن الواجب قبول عرض ولية المن -
عليك في أول نموذج يتم منحك إياه من قبل ولية المن.

يجب أن تقوم بفتح حساب بنكي.-

 برفقة الوثائق التالية:OFIIيجب الذهاب الى ال -

.ADAنموذج طلب المساعدة المالية •

.OFPRAصورة عن تسجيل ملفك لدى ال •

)RIBالمعلومات المتعلقة بحسابك البنكي.(•

نسخة عن بطاقة القامة الخاصة بك :•

 بطاقللة القامللة إذا كان الجراء المطبق على حالتك هللو الجللراء العللادي : بإمكانللك تقللديم
*.récépissé*أو وصل تقديم طلب اللجوء APS المؤقتة 

 إذا تم تطبق الجراء المستعجل: بإمكانك تقديم نسخة عن قرار الولية بعللدم السللماح لللك
بالقامة المؤقتة. 

 إذا تم وضعك في إجراء دبلن: بإمكانك تقديم الدعوة التي تم تسليمها لللك مللن قبللل وليللة
المن.
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 ، من الواجب عليك قبوله، فللي حالللةCADAإذا تم العرض عليك مكان شاغر للسكن في *
عدم القبول سيتم وقف المساعدة المالية التي تقدم لك.

 في الوقت الحالي، في مارسيليا على سبيل المثال، قد تطول فللترة النتظللار علللى قائمللة
  أشهر. من المحتمل أيضا أن ل يعرض عليللك أي سللكن طللوال فللترة8توزيع السكن لمدة 

الجراءات.

  OFPRA  المرحلة الرابعة : اللقاء مع *

  سلليتم باستدعائك لمقابلة في مكتبها فللي بللاريس،OFPRAبعد تسجيل طلبك، ستقوم ال*
 يوما من التاريخ المحدد للمقابلة.15إرسال الطلب قبل 

 يجب التحضير جيللدا لهللذه المقابلللة، حللاول السللتعلم لللدى الجمعيللات المختصللة أو-1
 الشخاص الذين سبق أن قاموا بللإجراء هللذه المقابلللة، مللن الفضللل أن تقللوم هللذه
 الجمعيات أو الشخاص على تحضير القصة التي سبق أن قمت بتسليمها مع الملللف

.OFPRAالمطلوب ل*

  (برفقة مترجم) بطرح السئلة عليك و تدوينها، يجب أنOFPRAسيقوم ضابط من *-2
 تقوم بإقناعه بأنك بحاجة إلى الحماية بطلبك اللجللوء فللي فرنسللا.أحللد أهللداف هللذه

المقابلة هو التأكد من أنك تقول الحقيقة. 
 يجب أن تكون واثقا من قصتك، من المحتمل أن يكللون أمامللك مترجمللا قللادر علللى
 معرفة اللهجللات المختلفللة، سلليطرح عليللك أسللئلة دقيقللة جللدا خاصللة فيمللا يتعلللق
 بجغرافيا المنطقة وتاريخ البلد أو المنطقة أو المدينة، مللن الممكللن أن يتللم سللؤالك
 عن اسم الشللارع الللذي كنللت تسللكن فيلله، اسللم نللادي كللرة القللدم المحلللي، اسللم

مدرستك البتدائية...حاول أن تكون دقيقا في أجوبتك و أن تعطي التفاصيل.
  ساعات، الوقت الذي أمضيته فللي اللقللاء4 قد يمتد اللقاء ما بين نصف ساعة حتى 

 ل يعطي أي إشارة حول فحوى القرار الذي سلليتم اتخللاذه (سلللبي أو ايجللابي)، مللن
 الجيد الحديث عن مشاعر الخوف التي من الممكن أن تنتابك في حال عودتللك إلللى

بلدك الصلي(حتى لو انك غادرت بلدك من وقت طويل).
 * بطرح سؤال أخير عليك، الغلللب أن يكللونOFPRAبشكل عام، سيقوم ضابط ال

 سؤال {مفتوح} حتى يسللمح للك بإضلافة عناصلر جديللدة عللى القصللة الللتي قملت
 بتقديمها، أو ليسمح لك بإكمال ما قلته. إذا كان لديك أشللياء تللود أضللافتها، بإمكانللك

قولها في نهاية المقابلة.

 

  :  OFPRA  السئلة الكثر طرحا عند * 
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- لماذا اخترت طلب اللجوء في فرنسا ؟
- ما هو الحدث الساسي الذي دفعك لهجرة بلدك ؟

 - هل حاولت طلب الحماية من السلطات المحلية في بلدك أو في منطقتك أو في بلد آخر
مجاور؟

- ما هي أشكال الضطهاد التي تعرضت لها ؟ هل تعرضت لذلك بشكل مستمر؟ كيف؟
- هل كان أفراد عائلتك أو أصدقائك مهددون أيضا ؟

- ما هي الخطار التي تهددك إذا رجعت لبلدك ؟
 - ما هو الطريق الذي سلكته حتى وصولك إلى فرنسا؟ ما هي البلدان التي قمت باجتيازها

وبأي وسيلة نقل؟ كيف عبرت الحدود ؟
- كيف قمت بتدبير امورك المالية طوال فترة سفرك؟

 إذا صرحت بأنك لم تصل مباشللرة إلللى فرنسللا أو أعطيللت أي معلومللات أخللرى قللد تضللر
 بطلب اللجوء الذي قمت بتقديمه، بإمكانك تعديل ما صرحت بلله سللابقا خلل مقابلتللك مللع

 *. بإمكانك مثل التصللريح بأنللك كنللت تحللت تللأثير الصللدمة عنللدما قمللت بللإدلءOFPRAال 
 المعلومات الغير مرغوبة سابقا، أو بأنك لم تكن تعرف المكللان الللذي وصلللت إليلله، بحيللث
 انك لم تكن تعرف ل اللغة ول المكان، في كل الحوال، من الفضل أن تحاول جعل قصتك

متناسقة وعدم تعديلها ما بين مقابلة وأخرى.

 *OFPRA* من اجللل اسللتلم محضللر مقابلتللك لللدى ال PADAبإمكانك الذهاب إلى -3
 * في حال تم رفضك، وذلكOFPRAكامل. خاصة إذا أردت أن تعترض على قرار ال 

laأمام المحكمة الوطنية لقللانون اللجللوء(  Cour  National  du  Droit  d’Asile 
CNDA.( 

  OFPRA  المرحلة الخامسة : لقرار ال 

 3المتعلق بطلللب اللجلوء الخلاص بلك بعلد ملرور *OFPRAستقوم باستلم قرار ال •
أيام على مقابلتك، هناك ثلث قرارات ممكنة:

 من الممكن أن يتم منحك اللجوء، وبالتالي بإمكانك الستفادة مللن بطاقللة إقامللة-
 سنوات.10لمدة 

Protection من الممكن أن تحصللل علللى الحمايللة فللي فرنسللا-  subsidaire،* 
 وبذلك يمكنك الحصول على بطاقة إقامة مؤقتللة لمللدة علام، قابلللة للتجديللد كلل

عام، طالما وضعيتك لم تتغير.
برفض طلب اللجوء الذي قدمته.* OFPRAمن المحتمل أن تقوم ال -
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  برفللض طلللب اللجللوء الللذي قمللت بتقللديمه، يبقللى هنللاك فرصللة*OFPRAإذا قللامت ال 
 *OFPRAللحصول على اللجوء، من الممكن أن تحصل على اللجوء بعد الطعللن بقللرار ال 

 .CNDAلدى المحكمة الوطنية لقانون اللجوء 

   * أمققام المحكمققة الوطنيققة  OFPRA  المرحلة السادسة : الطعن فققي لقققرار ال 
     CNDA      لقانون اللجوء

 *.CNDA* أمام المحكمة الوطنية لقانون اللجوء OFPRAبإمكانك العتراض على قرار ال 
 سيكون لديك اجل شهر من اجل عمل هذا الطعن. بإمكانك طلب مسللاعدة محللامي تحللت

Aide{بند المساعدة القضائية   juridictionnelle  (AJممللا يسللمح لللك بالحصللول ،{  (* 
 30على تغطية كاملة أو جزئية لمصاريف المحامي من قبللل الدولللة. سلليكون لللدبك اجللل 

 numéroيومللا للقيللام بللالعتراض ابتللداء مللن تاريللخ اسللتلمك لرقللم تسللجيل العللتراض 
d’enregistrement de recours .*

  *  من اجل استلم محضر مقابلتللك لللدىPADAحاول التواصل مع مركز الستقبال .1
 *، يحللب مراجعللة مللا ورد فللي محضللر المقابلللة معهللم أو مللع جمعيللةOFPRAال 

أخلرى(انظللر قائمللة الجمعيلات) وذللك ملن اجلل تحضللير العللتراض عللى قللرار ال
OFPRAبرفض طلب اللجوء الللذي تقللدمت بلله، حللاول أيضللا التصللال بمحللام فللي * 

باريس أو في مكان آخر ( انظر القائمة المرفقة).

 من الواجب أن يتم كتابة الطعن باللغة الفرنسية، يجللب أن تحلوي كافلة المعلوملات.2
 *اعلللم بللأنOFPRAالشخصللية عللن حالتللك الشخصللية، أيضللا نسللخة مللن قللرار ال .

 العتراض لوحده على القرار ل يكفي، يجب شللرح أسللباب اعتراضللك. ليللس المهللم
 شكل العتراض وإنما محتللواه، إذا أرسلللت العللتراض بللدون شللرح السللباب سلليتم

 * على دوافع رفض طلب اللجوء الخللاص بللك، يجللبOFPRAرفضه. يحتوي قرار ال 
 العلللتراض عللللى كلللل بنلللد ملللن دوافلللع الرفلللض قانونلللا(هلللذا عملللل المحلللامي)

وفعل( العتراض على الحداث المرتبطة بقصتك والتي وردت في دوافع الرفض).

 *  بفحص إمكانية تعرضك للضللطهاد حالللةCNDAستقوم المحكمة الوطنية لقانون اللجوء
 رجوعك إلى بلدك الصلي في لحظة الحكم وليس في لحظة مغادرتك لبلدك، من الواجب
 الثبات في اعتراضللك المقللدم للمحكمللة بللأن هنللاك خطللر لتعرضللك للضللطهاد فللي حللال

 رجوعك إلى بلدك الصلي.

 ستقوم المحكمة الوطنيلة لقلانون اللجلوء بلدعوتك لسلتماع الجلسلة، علدا اذا كلان.3
اعتراضك ل أساس قانوني له بشكل فاضح.

 سللتقوم المحكمللة بإرسللال قرارهللا لللك عللن طريللق البريللد، مللن الممكللن أن تقللوم.4
  سللنوات)، أو الحمايللة البديلللة ( سللنة واحللدة قابلللة10بإعطائللك اللجللوء (إقامللة 

للتجديد)، أو من الممكن أن تقوم برفض طلبك.
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 رفض طلبك من قبل المحكمة، سيضع حدا على إقامتك بشكل قانوني فللي فرنسللا،.5
 لن يتم تجديد القامة المؤقتة التي تم منحك إياها مللن قبللل وليللة المللن. قللد تقللوم
 الوليللة بعللد ذلللك بإرسللال قللرار يسللمى: وجللوب مغللادرة الراضللي الفرنسللية

Obligation de Quitter le Territoire Français* (OQTF( خلل مدة شهر ، 
عادة.

 *، بإمكانللك الطلللب مللن وليللةOQTFقبل إرسال قرار مغللادرة الراضللي الفرنسللية
 * الحصول على إقامة في فرنسا بدافع آخللر غيللر اللجللوء(إقامللةPréfectureالمن 

للعمل، للدراسة، للزواج...).  

الرموز والدللت باللغة العربية

:   ADA-Allocation pour Demandeur d’Asile يتلقاها طالب  مساعدة مالية 
 اللجوء، ملزمة بها الدولة الفرنسية حلتى نهايللة فللترة إجلراءات طلللب اللجللوء. قيمللة هلذه

  يورو يوميا للشخص البالغ، يتم استلم هللذه المسللاعدة عللن11.45المساعدة المالية هي 
 18، للشخاص الذين تزيللد أعمللارهم عللن OFIIطريق المكتب الفرنسي للهجرة والندماج 

 عام ويتوافرون على بطاقة للقامة المؤقتة وسبق إن قاموا بتسليم ملف اللجللوء(يسللتثنى
من ذلك القاصرين).

 بإمكان كل طالبي اللجوء الستفادة من هذه المساعدة المالية مهما كان الجللراء المطبللق
 على حالتهم، أيضا الشخاص المطبق عليهم الحماية المؤقتة والشللخاص الللذين تللم قبللول
 إقامتهم في فرنسا. يمكن الستفادة من هذه المساعدة طوال فترة إجراءات اللجللوء، بمللا
 في ذلك للشخاص الذين تم وضعهم تحللت الجللراء المسللتعجل وذلللك خلل فللترة الجللراء

  بقبول أو عدم قبول طلب اللجوء. بإمكان الشللخاص الللذينOFPRAوحتى صدور قرار ال 
تم وضعهم تحت إجراء دبلن أيضا الستفادة من هذه المساعدة.

AJ-Aide  Juridictionnelle وتعنللي المسللاعدة القضللائية : هللي مسللاعدة تمنحهللا : 
 الدولة لكل الشخاص الذين ل يتللوافرون علللى المصللادر الكافيللة لللدفع تكللاليف المحللاكم،
 تسمح هذه المساعدة بالستفادة بتغطية تكاليف التقاضي بشكل كامللل أو جزئللي بمللا فلي
 ذلك رسوم المحاكم، تكاليف المحامي، تكللاليف الخللبراء التقنييللن عنللد الحاجللة.. الللخ، لللك
 الحق أيضا بالستفادة من المساعدة القانونية منذ اللحظة التي يتم تسجيلك فيهللا كطللالب
 لجوء في فرنسا. ستقوم الدولة بللدفع تكللاليف المحللامي مباشللرة، لللذلك، يجللب أن تقللوم
 بتعبئة نموذج مع محاميك وتقديم كل الوثائق اللزمة، ( بطاقتك التعريفيللة، شللهادة سللكن،

مصادر دخلك..).

AME-Aide Médicale d’Etat وتعني العانة الصحية،  بإمكانك الستفادة من هذه : 
  أشهر على وجودك في فرنسا، هذه العانة الصحية تغطي التكاليف3المساعدة بعد مرور 
%.100الصحية بشكل كامل 
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APS-Autorisation  de  Provisoire  de  Séjour : تصريح بالقامة المؤقتللة : 
   عندما تتقللدم لوليللة المللن لول مللرةPréfectureورقة يتم تسليمها لك في ولية المن

 وتعلن عن نيتك طلللب اللجللوء فللي فرنسللا، سلليتم إعطللاءك هللذه الوثيقللة لحظللة تسلللمك
  يللوم (مللدة28*، تكون هذه الوثيقة سارية لمللدة OFPRAلنموذج طلب اللجوء الموجه لل 

* واستلم شهادة تسجيل الطلب).OFPRAتعبئة نموذج طلب اللجوء الموجه ل 

CADA- Centre d’accueil de demandeurs d’Asile خاص وتعني سكن   : 
 لطالبي اللجوء خلل فترة دراسة طلبهللم: يللدير هللذه السللكنات شللركات أو جمعيللات غيللر
 حكومية، تخضع ظروف المعيشة في هذه المراكز إلى قواعد صارمة، ولكن هنللاك إمكانيللة
 من الستفادة من الدعم القانوني والجتماعي. من الصعب الحصول على مكللان فللي هللذه
 المراكز. إذا كنت ترغب في الحصول على مكان في هذه السكنات من الواجب تحديد ذلك

   لحظللة حصللولك علللىPréfectureفي نموذج طلب اللجوء الذي تتسلمه من ولية المن 
  يوم. بدون طلب ذلك في هذا النمللوذج، ل يمكنللك الحصللول علللى هللذا28القامة المؤقتة 

السكن.

Certificat d’enregistrement de la demande d’asileشهادة وتعني   :   
  قام بتسجيل طلب اللجوء الذيOFPRAتسجيل طلب اللجوء: هي أول وثيقة تثبت بأن ال 

 تقدمت به، سيتم إرسال هذه الوثيقة إللى العنلوان اللذي أعطيتلله. ملن اللواجب الحتفلاظ
 بهذه الشهادة لنك ستحتاجها في للجراءات اللحقة (سللتحتاجها لجللراءات الحصللول عللى

سكن مثل). 

CMU-Couverture  Maladie  Universelle التأمين الصللحي المجللاني. سلليتم : 
 *  لحظللةPréfectureطلب تأمين صحي مجاني لك بشكل تلقللائي مللن قبللل وليللة المللن

تسليمك لملف طلب اللجوء.

CNDA- Cour Nationale du droit d’Asile : ،المحكمة الوطنية لقانون اللجوء 
rue 35العنوان:   Cuvier,  93100  Montreuil  (Parisأمام هذه المحكمللة يمكنلك : ( 

 *، إذا تم رفللض طلللب اللجللوء الللذي تقللدمت بلله،OFPRAتقديم اعتراض على قرارات ال 
.OFPRAبإمكانك العتراض أمام هذه المحكمة بعد رفض طلبك بشكل نهائي من قبل ال 

CRA-Centre  de  Rétention  Administrative مكللان لحبللس الجللانب : 
 المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني، من الممكن أن يتم وضعك فللي هللذا الحبللس مللن
 قبل الشرطة إذا تم توقيفك بدون توافرك على أوراق إقامة في فرنسا.. مللن الممكللن أن
 تقوم بقراءة معلومات عن هذا الموضللوع بتحميللل الللدليل القللانوني المجللاني علن الموقللع

  ، هذا الدليل متوفر بلغات متعددةsanspapiers.internetdown.orgاللكتروني التالي: 
( عربي، انجليزي، صيني...)

Fichier EURODAC شبكة معلوماتية مشتركة بين الدول الوروبية، يتم فيها تسجيل : 
 بصماتك إذا تم أخذها في إحدى دول التحاد الوروبي.. قبل الذهاب إلى الموعد الول لدى

 ، من الصعب معرفة إذا كانت بصماتك مسجلة على هلذه الشلبكةPréfectureولية المن 
EURODACمن الممكن أن ل يقوم البلد الذي تم اخللذ بصللماتك فيلله بتسللجيل بصللماتك  ، 
، مما يسمح لك بطلب اللجوء في بلد آخر. EURODACعلى شبكة 
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Formulaire  OFPRA نموذج  طلب اللجوء : أول نموذج سللتقوم بتعللبئته مللن اجللل : 
 طلللب اللجللوء فللي فرنسللا. سلليتم إعطائللك هللذا النمللوذج عنللدما تللذهب لوليللة المللن

Préfecture 21 لول مرة، من اجل تسجيل طلب اللجوء الخاص بك.  سيكون لديك فترة 
  ابتللداء مللن تاريللخ إعطائللك الذن بالقامللةOFPRAيوم من اجل إرسللال هللذا الطلللب لللل 

 . يجب أن تمل هذا النموذج حول مسيرتك قبل وصولك إلى فرنسا والسللبابAPSالمؤقتة 
 التي تدفعك لطلب اللجوء في فرنسا. من الواجب أن تقوم بتحضير ملفك جيدا، كما يجللب

التحضير أيضا للمقابلة لحقا.

Guichet  Unique ويعني مكتب مشترك، منذ تعديل بعض مواد قللانون اللجللوء فللي : 
  بتسللجيل طلللب اللجللوء بشللكلPréfecture وولية المللن OFII، تقوم 2015 عام 7شهر 

 Guichet ويسللمى (Préfectureمشترك في مكتب واحد يتواجد عادة لللدى وليللة المللن 
Uniqueأي المكتب المشترك : في هذا المكتللب يمكنللك عمللل غالبيللة إجللراءات طلللب :( 

 اللجوء، خاصة موعدك الول لدى ولية المن الذي تقوم خلله بإعطللاء بصللماتك مللن اجللل
طلب اللجوء.

HOMME OFFICEمكتب حكومي في انجلترا، يختص بالنظر في السياسات الداخلية :  
النجليزية مثل المن العام، والمخابرات في انجلترا.

JLD-Judge  des  Libertés  et  de  la  Détention ،قاضللي يختللص بللالنظر : 
 بقانونية حبس الجانب المقيمين في فرنسا بطريقة غيللر قانونيلة، بعللد ملرور اجلل معيلن،
 هناك دليل قانوني جيلد يحللوي معلومللات علن هللذا الموضلوع، ملن الممكللن تحميللله عللى

 ، هذا الملف متللوافر بلغللاتsanspapier.internetdown.orgالموقع اللكتروني التالي: 
كثيرة (عربي، انجليزي، صيني...). 

OFII- Office Français de l’Immigration et de l’Intégration دائرة  : 
 حكومية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، هللذه اللدائرة هلي المسلئولة علن كلل الخطللوات
 المتعلقة بإجراءات القامة للجللانب الللذين يرغبللون القامللة فللي فرنسللا بشللكل قللانوني :
 إعطاء الفيزا للجانب، إجلراءات اللجللوء فلي فرنسلا، إجللراءات الهجللرة والعمللل، ظلروف

 ,CADAاستقبال طالبي اللجللوء فللي مراكللز اليللواء، المسللاعدة الماليللة لطللالبي اللجللوء: 
ADA .

OFPRA-Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides:  
 )، مؤسسة حكوميةrue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois (Paris 201العنوان

 تابعة لوزارة الداخلية، مختصة بالنظر بطلب اللجوء الذي تتقللدم بلله، وهللي المسللئولة عللن
قرار الموافقة على طلب اللجوء الذي تقدمت به في فرنسا، أو عدم الموافقة. 

OQTF- Obligation de Quitter le Territoire Français يعني ذلك {أمر  : 
  القيام بإرسال هللذاPréfectureبوجوب مغادرة الراضي الفرنسية} : بإمكان ولية المن 

   بعدم الموافقة على طلب اللجوء في فرنسا، أو فللي حللال تللمOFPRAالمر بعد قرار ال 
توقيفك بدون توافرك على أوراق للقامة بشكل قانوني في فرنسا.
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 في حال تم رفض طلب اللجوء الخاص بك، سيصبح أمر وجوب مغادرة الراضي الفرنسللية
فعلي، بعد مرور مدة شهر.

 في حال تم توقيفك من قبل الشرطة بدون توافرك على القامللة بشللكل قللانوني سيصللبح
  سللاعة48أمر مغادرة الراضي الفرنسية فعلي بشكل فوري. إل انه سلليكون لللديك مهلللة 

 من اجل تقديم اعتراض على أمر ترحيلك. بإمكانك تحميل دليل قانوني حول هذا الموضوع
  ، هلذا اللدليلsanspapier.internetdown.or  g   مجانا علن الموقلع اللكلتروني التلالي :

متوفر بلغات عديدة: ( العربية، النجليزية، الصينية...).

Pass- Permanence d’accès aux Soins de Santé : تابعة صحية   دائرة 
 للدولة تقدم العلج والمساعدات الصحية للشخاص الذين ل يتلوافرون عللى تلأمين صلحي

  بللدون تقللديم بطاقتللكPassول يمكنهم دفع تكاليف العلج، بإمكانك تلقللي العلج لللدى ال 
التعريفية.

PADA-Plateforme  d’Accès  aux  Soins  de  Santé :  مركللز لتقللديم 
 المعلومات للجئين: مركز يتوافر على كللل المعلومللات القانونيللة، والداريللة، والجتماعيللة،

.OFPRA  وال Préfectureلطالبي اللجوء في فرنسا، لتسهيل عمل ولية المن  

Préfecture: تنللوب عللن وزارة الداخليللة، وهلي الهيئللة المسللئولة عللن : ولية المن  
إعطاء أو عدم إعطاء بطاقة القامة لطالب اللجوء.

Procédure normale : العادي} على إذا تم تطبيق {الجراء  العادي:   يعني الجراء 
  بدراسللةOFPRAملفك، ستقوم ولية المن بالسماح لك بالقامة في فرنسللا وسللتقوم ال 

 28ملف اللجوء الذي تقدمت به، في هذه الحالة، سيتم إعطاءك وثيقللة للقامللة المؤقتللة (
 يوم)، ومن ثم، وثيقة للقامة طوال فترة الجراءات. من المحتمللل أيضللا أن يتللم إعطللاءك

 سكن خلل مدة الجراءات، لك الحق أيضا بالستفادة من التأمين الصحي.

Procédure  accélérée يعني الجراء المستعجل: أذا تم وضع طلبك تحت الجللراء : 
  ل تسللمح لللك بالقامللة فللي فرنسللا، وبللذلك لللنPréfectureالمستعجل، فأن ولية المن 

 تقوم بإعطائك تصريح بالقامة المؤقتة خلل فللترة طلللب اللجللوء، يسللمح لللك رغللم ذلللك،
 لدراسته، والتي ستقوم بدراسته بشكل مستعجل.OFPRAبتقديم ملف اللجوء لدى ال 

Procédure  Dublin  إجراء دبلن: يعني ذلك بلأن وليللة الملن :Préfectureترفللض  
  ، إماOFPRAإعطائك القامة المؤقتة، وبأنه ليس باستطاعتك تقديم طلب اللجوء لدى ال

 لنك صرحت بأنك مررت ببلد أوروبي أخللر سللابقا، أو لنللك قمللت بطلللب اللجللوء فللي بلللد
 أوروبي أخر مختص بالنظر في طلبك، أو لن الشرطة في بلد أوروبلي آخللر قللد قلام بأخللذ

بصماتك.

Procédure  de  réadmission :  ويعني إجراء إعادة قبول طالب اللجللوء: إحللدى 
 إجراءات {قانون دبلن}، بموجب هذا الجراء بإمكان الدوللة الفرنسلية إرسلالك لسللطات
 البلد الذي تم اعتبارك فيه كطالب لجوء. يتوافر هللذا البلللد لمللدة شللهرين مللن اجللل قبللول
 إعادة دراسة ملفك فيه. إذا تقوم السلطات في هذا البلد بالرد على طلب بفرنسا بدراسللة
 ملفك فيه، ستعتبر السلطات الفرنسية بأن هذا البلد يقبل إعادة دراسللة ملفللك. لللو بقيللت
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  مجبرة على دراسة ملف اللجللوءOFPRA شهرا، ستكون ال 18في فرنسا لمدة تزيد عن 
 )، سللتقومTAالخاص بك، من الممكن أن تقوم بالعتراض علللى قللرار المحكمللة الداريللة (

  يلوم ،15 يومللا. خلل اجلل ال15المحكمة باتخاذ قرار فيما يتعلق بالعتراض ضمن أجلل 
 إذا قمت بالعتراض على إجراء دبلن وأنت في داخل الحبس، سلليتم تعليللق قللرار ترحيلللك

حتى يتخذ القاضي قرارا يتعلق بذلك.

Protection  Subsidiaire الحماية البديلة : وضعية قانونية تمنحك بطاقللة للقامللة : 
 في فرنسا لمدة عام واحد، يتم تجديدها كل عام طالما الوضاع التي دفعتك لطلب اللجللوء

لم تتغير في بلدك الصلي.

Récépissé de dépôt de la demande d’Asile  6: بطاقة إقامة سارية لمدة 
  أشهر، حتى نهاية فترة إجراءات طلب اللجوء. ستقوم ولية المن3أشهر يتم تجديدها كل 

Préfectureبإعطائك هذه البطاقة إذا تم وضعك تحت الجراء العادي، وبعللد أن تقللوم ال  
OFPRA.بإبلغك بتسجيل شهادة طلب اللجوء الخاصة بك 

Récit  de  vie قصة حياتك، أو الحكاية التي تقدمها من اجل طلللب اللجللوء: سللتقوم : 
PADAبمساعدتك على كتابة هذه القصة. وصف أوضاع الضطراب والحرب الموجودة في  

 بلدك ل يكفي. يجب أن تحكي قصة شخصللية وتحللاول إقنللاع الشللخص الللذي يقرأهللا بأنللك
 تعرضت شخصيا للضطهاد، أو أن احد أفراد عائلتك، أقاربللك، أصللدقائك، قللد تللم قتلهللم أو

أنهم تعرضوا للضطهاد، مما ترك أثرا سلبيا عليك شخصيا.

Recours ،اعتراض قضائي على قرار الدولة فيما يتعلق بطلب اللجوء الذي تقدمت به : 
بإمكانك العتراض على أي قرار في غير مصلحتك.

Recours suspensif اعتراض قضائي يسمح لك بتعليق (أو تأجيل) قرار الدولة فيما : 
يتعلق بوضعيتك، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل المحكمة فيما يتعلق بهذه الوضعية.

RIB-  Relevé  d’Identité  Bancaire ورقة تثبت معلوماتك البنكية فيما يتعلللق : 
 بحسابك البنكي. بإمكانك إن تطلبها من البنك الللذي تمتلللك حسللابا فيلله منللذ فتللح حسللابك
 لديه.  قد تحتاج هذه المعلومات البنكية من اجللل اسللتلم المسللاعدة الللتي تقللدم لللك مللن

  .ADAطرف الدولة كونك طالب لجوء

 TA-Tribunal  Administratif محكمة تختلص بلالنظر بالقضلايا الداريلة (تختلص : 
 بالنظر بالعتراض على قرارات الدولة)،  تستلم هللذه المحكمللة العتراضللات ضللد قللرارت

تطبيق الجراء {المستعجل} أو إجراء {دبلن}.

Zone  d’Attente عند منع بعض الشخاص من الدخول إلى الراضي الفرنسية، قللد : 
 26يتم وضع الجانب الذين يتم توقيفهم على الحدود في منطقة انتظار لمدة ل تزيللد عللن 

يوما.
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