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إجراءات اللجوء بعد األول من تشرين هذه التغييرات لها تأثيرات على كافة مقدمي طلبات اللجوء ولكن باألخص على الذين بدأوا تغير قانون اللجوء في فرنسا. 

 من املمكن أن تطرأ بعض التغييرات على إجراءاتكم. كنولم إذا بدأتم إجراءاتكم قبل هذا التاريخ، فإن الكثير من األمور لن تتغير بالنسبة لك. 2015الثاني 

 األمور التي لن تتغير بالنسبة لكم:

، باستخدام عنوانكم CNDA)إجراءات عادّية(، بإمكانكم تجديدها حتى حصولكم على القرار النهائي من املحكمة  récépissé إذا كان بحوزتكم ريسيبيسيه

 الحالي.

 عن الريسيبيسيه )يحدث هذا في حال كانت إجراءاتكم "إجراءات مسّرعة"(، فإنه بإمكانكم االستئناف أمام املحكمة إذا كان بحوزتكم "رفض إقامة" ع
ً
وضا

CNDA  في حال قامت األوفبراOFPRA .يرسل لكم "أمر خروج من األراض ي الفرنسّية" وبالتالي ولكن يستطيع البريفكتور بهذه الحالة أن  برفض طلبكم للجوء

 فرنسا قبل قرار القاض ي. إخراجكم من

من أجل كافة اإلجراءات بما يخص األشخاص الذين قاموا  Dom’Asileمن املمكن استخدام العناوين البريدية املمنوحة من قبل أي من مراكز دوم آزيل 

 .2015بتسجيل طلب اللجوء قبل األول من تشرين الثاني 

 األمور التي تغيرت:

ة( شهرية  عالوة )مساعدة ماديّ

في حال واجهتكم مشاكل متعلقة بالدفعات، (. Pôle Emploiبول أمبلوا هو املكتب املسؤول عن إرسال هذه املساعدات وليس مكتب العمل ) OFIIبح األوفي أص

 يجب عليكم مراجعة إدارة األوفي املتعلقة بمنطقتكم. بإمكاننا مساعدتكم بما يخص هذا املوضوع.

لكل شخص آخر )زوج، زوجة، أطفال(. مقدمي طلبات  €3,40في اليوم الواحد للشخص الوحيد +  €6,80هو  ADAل تغيرت املساعدات. مبلغ املساعدة ا

( والغير مستفيدين من عرض سكن معين )كادا، سكن طارئ ملقدمي طلبات اللجوء،  18اللجوء البالغين )فوق 
ً
إضافية في  €4,20( يحصلون على 115عاما

 كان قد منح لكم من قبل ال  اليوم الواحد.
ً
 أن تعلموا األوفي بهذا األمر. 115إذا فقدتم سكنا

ً
 فإنه من املهم جدا

ً
 أو إذا أنجبتم طفال

 OFPRAاملرافقة في مقابلة األوفبرا 

 في منظمة مرخصة لفع
ً
. تقع يمكنك أن تطلب من األوفبرا أن تسمح بتواجد شخص آخر معك في املقابلة: من املمكن أن يكون عضوا

ً
ل هذا الش يء أو محاميا

 يتوجب عليك القيام بهذا الطلب على األقل قبل سبعة أيام من تاريخ املقابلة.على عاتقك مهمة إيجاد هذا الشخص. األوفبرا لن تساعدك بهذا املوضوع. 

 CNDAاملساعدة القانونية من أجل املحكمة 

 فقط، من تاريخ استالمكم لهذا الرفض من مكتب البريد )البوسته(، من أجل  15فإنه لديكم  إنتباه: إذا قامت األوفبرا برفض طلب اللجوء الخاص بكم،
ً
يوما

إذا لم تستطيعوا تقديم هذا الطلب خالل هذه املّدة، يمكنكم تقديمه في نفس الوقت الذي تقومون به بإرسال طلب املساعدة القانونية )محاٍم مجاني(. 

في حال قمتم بإرسال االستئناف ل هذا لديكم شهر واحد ابتداًء من تاريخ استالمكم لرسالة الرفض من البريد "البوست"(. االستئناف إلى املحكمة )من أجل فع

. يمكنكم طلب املساعدة من املتطوعين في دوم آ
ً
 بطلب املحامي املجاني فإنه ليس من املمكن أن تفعلوا هذا الحقا

ً
 أو مسبوقا

ً
 زيل. غير مرفقا

 لطلب اللجوء طلب إعادة دراسة

 للقانون الج
ً
ديد. عليكم في حال تم رفض طلب اللجوء من األوفبرا ومن املحكمة ورغبتم بالقيام بتقديم طلب "إعادة دراسة" فإن هذا الطلب سيتم وفقا

 بطلب ورقة املعلومات حول "إعادة دراسة ملف اللجوء".

 لقد بدأتم معامالت اللجوء؟

 ؟2015تم تسجيل طلب اللجوء قبل األول من تشرين الثاني 

 فيما يلي، األمور التي تغيرت بالنسبة لكم


