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 الحصول على موعد من أجل تسجيل طلب اللجوء .0

 إلى إحدى املؤسسات التي تقوم بتحديد مواعيد للذهاب إلى النافذ
ً
 (Guichet Unique)ة الواحدة توكل مهمة االستقبال األول ملقدمي طلبات اللجوء عادة

 إلى إحدى هذه املؤسسات املسؤولة عن االستقبال األول املسؤولة عن تسجيل طلب اللجوء. 
ً
. في هذه املرحلة، ليس من الضروري لذلك يجب الذهاب بداية

 أن يكون لدى الشخص عنوان بريدي أو عنوان لسكن. سيحصل الشخص على ورقة معلومات يتوجب عليها ملؤها.

 من أجل أن يتم تسجيل طلب اللجوء Guichet Uniqueلذهاب في املوعد املحدد إلى النافذة الواحدة ا .5

 ، سيتم الحصول على بصماتكم وسيتم منحكم:OFIIأو األوفي  Préfectureفي النافذة الواحدة، التي تقع إّما في مكاتب البريفكتور 

 OFPRAا تقديم طلب لجوء يتوجب ملؤه وإرساله إلى األوفبر ملف  -

لن  )انتباه: إذا تم إيقافكم وأخذ بصماتكم في إحدى الدول األوروبية قبل وصولكم إلى فرنسا، أو إذا قمتم بطلب اللجوء في بلد أوروبي آخر،

 على "استدعاء دبلن" 
ّ

 (convocation Dublinتحصلوا إال

 "وثيقة طلب لجوء" صالحة ملدة شهر واحد -

 سكن( -2مراكز استقبال الالجئين وأخرى متعلقة بعالوة املعيشة )الصفحة  وثائق متعلقة بعرض للسكن في إحدى -

إّما بتوجيهكم نحو إحدى مراكز السكن، والتي من املمكن أن تكون خارج باريس وضواحيها، إّما نحو إحدى املؤسسات التي  OFIIفي هذا املوعد سيقوم األوفي 

 ب
ً
 وبمساعدتكم في إجراستقوم بمنحكم عنوانا

ً
 ءاتكم.ريديا

، يحدث هذا في إحدى procédure accélérée يمكن أن يقوم البريفكتور بإعالمكم في هذه اللحظة أنه تم وضعكم ضمن إجراءات تسمى باإلجراءات املسّرعة

 الحاالت التالية:

 قمت برفض وضع بصماتك أو بصماتك ليست واضحة؛ -

 بتقديم طلب لجوء وتم رفضه وتقوم اآلن بتقد -
ً
 يم طلب إعادة دراسة )إطلب ورقة املعلومات : إعادة دراسة طلب لجوء(؛لقد قمت مسبقا

 قمت بإخفاء معلومات حول الطريق الذي سلكته للوصول إلى فرنسا أو حول هويتك؛ -

 ؛obligation de quitter le territoire français (OQTF)" زام بمغادرة األراض ي الفرنسيةلقد حصلت على "إل -

 من تاريخ وصولك لفرنسا، بدون تقديم مبررات؛ 021للجوء بعد أكثر من لقد قمت بتقديم طلب ا -
ً
 يوما

، غانا، جورجيا، الهند، كوسوفو، )كاب فيرت( الرأس األخضر تحمل جنسية إحدى البلدان التالية: ألبانيا، أرمينيا، بينين، بوسنة والهرسك،  -

 يا باإلضافة إلى أي بلد من بلدان اإلتحاد األوروبي.صربمالدوفا، منغوليا، مونتنيغرو، السينيغال، مقدونيا، موريس، 

، أقل من
ً
اإلجراءات  "اإلجراءات املسّرعة" هي إجراءات تسمح بإتخاذ القرار بسرعة أكبر من اإلجراءات العادية ولكن تؤمن لك فرصة قبول منخفضة جدا

 العادية.

  50خالل  OFPRAإيصال ملف طلب اللجوء إلى األوفبرا  .3
ً
 يوما

  تتم تعبئة هذا امللف باللغة الفرنسية. من املستحسن أن تطلبوا املساعدة من إحدى املؤسسات!يجب أن 

 )يجب أن تقوموا بالتوقيع على هذا الطلب )امللف 

 يجب أن ترفقوه بصورتان شخصيتان وبنسخة عن "وثيقة طلب اللجوء" وبجواز سفركم األصلي أو هويتكم األصلية في حال كانوا متوافرين 

 إّما من خالل إرساله عبر البريد برسالة مضمونة  20يتم تسجيل طلبكم في األوفبرا خالل  يجب أن :
ً
 lettre recommandée avec accusé deيوما

réception.وإّما من خالل إيصال امللف باليد إلى مركز األفبرا ، 

 ومملوًء بشكل سليم سترسل لكم األوفبرا "رسالة تسجيل ط
ً

، في الحالة املعاكسة ستقوم األوفبرا lettre d’enregistrementلب لجوء" إذا كان ملفكم كامال

 في هذه الحالة يجب عليك إعادة تعبئة امللف وإعادة إرساله خالل أسبوع. .refus d’enregistrementبإرسال "رفض تسجيل طلب لجوء" 

من أجل الحصول على "وثيقة طلب لجوء  préfectureيمكنكم أخذ "رسالة تسجيل طلب اللجوء" ووثيقة العنوان البريدي والذهاب إلى البريفكتور 

 لحة ملدة تسعة أشهر وقابلة للتمديد حتى صدور القرار النهائي.جديدة" صا

 األولى من أجل تقديم طلب اللجوء الخطوات
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 األمور الصحّية: –الطبابة  .0

 centre d’assurance)لديك الحق بالحصول على تأمين صحي بشكل مجاني. من أجل الحصول عليه، يجب أن تذهب إلى إحدى مراكز التأمين الصحّي 

maladie) بوثيقة 
ً
 (.Attestation de Demande d’Asile)ووثيقة طلب اللجوء  (déclaration de domiciliation)العنوان البريدي  مرفقا

 على دخلك، يجب عليك طلب ال ، %011من أجل الحصول على تأمين صحي يغطي تكاليفك الطبّية بدرجة 
ً
في نفس  CMU Complémentaireاستنادا

وبيان  RIBكافية لكي تطلب الطبابة. يمكنك إرسال رقم الحساب املصرفي  CMU-Complémentaire. الوثيقة الورقية الوقت الذي تطلب فيه التأمين الصحيّ 

 إلى مركز التأمينات االجتماعية  acte de naissanceالوالدة 
ً
من بعد القيام بطلب التأمين  sécurité socialeاملترجم للفرنسية من قبل ترجمان محلف الحقا

 ء باالستفادة من الطبابة.الصحّي. هاتان الوثيقتان غير ضروريات من أجل البد

. خالل مدة االنتظار هذه، في حال كنت بحاجة لزيارة طبيب، يمكنك الذهاب إلى 
ً
 Permanences d’accès aux soins deتستغرق هذه املعامالت وقًت طويال

santé (PASS) اجة إلى دفع أي مبلغ نقدي.املوجودة في عدة مشاٍف. هذه األماكن تسمح لكل بالحصول على الطبابة واألدوية بدون الح 

 السكن .2

 االتصال بالرقم 
ً
ولكن  والذي هو رقم مجاني يسمح لك بالحصول على مكان مجاني للنوم به بمراكز السكن الطارئة. 001عندما تصلون فرنسا، بإمكانك فورا

 بعدم توافر أماكن شاغرة. لألسف، يكون الرد
ً
 غالبا

ما إذا كنت ترغب بالحصول على مكان إقامة في إحدى مراكز استقبال مقدمي  OFIIسيسألك موظف األوفي  (Guichet Unique)عند مرورك بالنافذة الواحدة 

 أو في إحدى مراكز االستقبال الطارئة بشكل مستقر. CADAطلبات اللجوء 

 على مساعدة مادّية )انظر وستحبعرض سكن عليك في أي مكان في فرنسا.  OFIIفإنه من املمكن أن يقوم األوفي إذا قبلت هذا العرض، 
ً
  (.3صل أيضا

 في إذا رفضت هذا العرض املقدم من األوفي أو إذا رفضت مكان سكن تم عرضه عليك، 
ّ

 من الحصول على أية عرض سكن آخر )إال
ً
لن تتمكن الحقا

، في حال قمت برفض العرض، 002فندق من خالل ال 
ً
وإذا كنت تحصل قدمي طلبات اللجوء لن تحصل على املساعدات املادّية املخصصة مل(. أيضا

ة إلى حرمانك عليها في الوقت الحالي، ستفقدها. سيقوم األوفي بتنبيهك من خالل رسالة بريدية بأنه سيتم إيقاف إرسال املساعدات املادّية لك باإلضاف

 من أجل الرد على هذه الرسالة عن طريق إرسال بريد إلى  02من السكن. ستحصل على مهلة 
ً
األوفي األقرب إليك من أجل تجنب العواقب التي قمنا يوما

. في هذه الحالة عليك بطلب املساعدة من إحدى الجمعيات.
ً
 بذكرها. من بعد هذه املهلة سيصبح الرفض دائما

 من وصولك إلى فرنسا، بدون تبرير، أو إذا قدمت طلب إعادة دراسة  021إنتباه: إذا قمت بطلب اللجوء بعد أكثر من 
ً
، من réexamenملف اللجوء يوما

 املمكن أن اليقوم األوفي بإقتراح عرض للسكن عليك.

3. ADA / Allocation pour demandeurs d’asile  اإلعانة الحكومية املادّية ملقدمي طلبات اللجوء 

في هذه مرورك على النافذة الواحدة. من أجل الحصول على املساعدة املادية ملقدمي طلبات اللجوء، يجب قبول العرض املقدم من قبل األوفي عند 

إذا كنتم تمتلكون  livret Aاللحظة، سيقوم األوفي بمنحكم حق الحصول على املساعدات املادّية. سيتم إرساله بداية الشهر التالي على حسابكم املصرفي 

 
ً
 .RIBحسابا

خص آخر )زوج، زوجة، أطفال(. مقدمي طلبات اللجوء البالغين )فوق لكل ش €3,40في اليوم الواحد للشخص الوحيد +  €6,80هو  ADAمبلغ املساعدة ال 

( والغير مستفيدين من عرض سكن معين )كادا، سكن طارئ ملقدمي طلبات اللجوء،  01
ً
 إضافية في اليوم الواحد. €4,20( يحصلون على 001عاما

. إذا لم يكن لديك CNDAاللجوء وحتى نهاية الشهر الذي يتبع قرار املحكمة يتم إرسال هذه املساعدة املادّية بشكل شهري على حسابكم طوال فترة إجراءات 

 .lettre-chèqueحساب مصرفي، يمكنك الطلب من األوفبرا أن يقوموا بالدفع عن طريق الشيكات 

 م األوفي بمنحكم إياها.سيصبح من املمكن الحصول على النقود هذه من دون حساب مصرفي بل من خالل بطاقة سحب يقو  2102ابتداًء من العالم 

4. ») compte bancaire Livret A ( « الحساب املصرفي 

 Banqueفي املصرف البريدي  Livret Aيمكنك فتح حساب على األقل،  50€1من خالل وثيقة طلب اللجوء ووثيقة العنوان البريدي، باإلضافة إلى إيداع 

Postale .)هذا الحساب يسمح لك باستالم اإلعانات كل أول شهر. )بنك البوسته 

 سّري.ومن ثم سوف تستلم الرقم ال lettre recommandéeمن خالل بريد مضمون  carte de retraitبعد فتح هذا الحساب، سوف تستلم بطاقة بريدية 

 اإلجتماعية الحقوق    
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. هذه هي الجهة املسؤولة عن Office Français de Protection des Réfugiés et Apatridesحماية الالجئين وعديمي الجنسية" األوفبرا هو "املكتب الفرنس ي ل

ال يحق لهم السؤال عن أسباب طلبكم للجوء، هذا أمر سري. البريفكتور  OFIIواألوفي  Préfectureاتخاذ القرارت املتعلقة بطلبات اللجوء. البريفكتور 

 يسمح ل
ً
بالبدء بمعامالتكم لطب  كم بالحصول على حق لإلقامة على األراض ي الفرنسية طوال فترة دراسة طلب اللجوء الخاص بكم، ويسمح لكم أيضا

 الحماية.

 األوفبرا ترسل لكم دعوة للقيام بمقابلة .0

 يتم إرسال هذه الدعوة عن طريق بريد عادي بضعة أيام قبل موعد املقابلة.

 لى هذه املقابلة فإنك تقلل من فرصك بالحصول على اللجوء ألنه من املمكن أن تقوم األوفبرا بإغالق ملفك.في حال عدم ذهابك إ

 االلتزام بتاريخ ووقت املقابلة.
ً
 عند ذهابك إلى هذه املقابلة، يجب أن تحضر معك كافة أوراقك. يجب أيضا

 إحضار مستندات لم تكن بحوزتك عند إرسالك مللف  يمكنك خالل املقابلة أن تقوم بإضافة معلومات على قصتك أو تصحيح
ً
بعض املعلومات ويمكنك أيضا

يمكنك أن تطلب من األوفبرا أن تسمح بتواجد األوفبرا. إذا كنت قد ذكرت بأنك التتكلم اللغة الفرنسية، سوف تستفيد من وجود مترجم خالل املقابلة. 

 
ً
. تقع على عاتقك مهمة إيجاد هذا الشخص. األوفبرا  شخص آخر معك في املقابلة: من املمكن أن يكون عضوا

ً
في منظمة مرخصة لفعل هذا الش يء أو محاميا

، يتوجب عليك القيام بهذا الطلب على األقل قبل procédure accéléréeلن تساعدك بهذا املوضوع. في حال كانت إجراءاتك من النوع "إجراءات مسّرعة" 

 أربعة أيام من تاريخ املقابلة.

ن أفضل بكثير من أجل قرر البريفكتور بوضعك في اإلجراءات املسّرعة، فإنه بإمكانية األوفبرا أن تراجع هذا القرار وتعيدك إلى اإلجراءات العادّية، مما يكو  إذا

 زيادة فرصك بالحصول على اللجوء. ال تتردد بطلب ذلك من األوفبرا.

ات العادّية، يمكن أن تقوم األوفبرا بتغييرها ووضعك ضمن اإلجراءات املسّرعة عن طريق إخبارك من إنتباه: حتى ولو قام البريفكتور بوضعك ضمن اإلجراء

 من أجل إتخاذ القرار في حال كان ملفك "إجراءات مسّرعة". 02تحظى األوفبرى ب  خالل دعوى املقابلة أو من خالل قرار الرفض.
ً
 يوما

 ecommandéelettre rيتم إرسال قرار األوفبرا ببريد مضمون  .2

 أن تقوم بمراجعة بريدك مرة في األسبوع على األقل. يوم موظف البريد بترك 
ً
في املركز الذي تستلم منه بريدك: يجب  avis de passageلذلك من املهم جدا

 معك ال  01عليك أن تذهب إلى مركز البريد )البوسته( خالل 
ً
 مصطحبا

ً
الخاصة بك لكي تستطيع الحصول ووثيقة مقدم طلب لجوء  avis de passageيوما

 على قرار األوفبرا.

 إذا واجهتكم مشاكل بما يتعلق بالحصول على هذه الرسالة أو بفهمها، يمكنكم سؤالنا عن املوضوع لكي نقوم بمساعدتكم.

أو الحماية  réfugiéلالجئ ستقوم األوفبرا باتخاذ القرار املتعلق بوجوب حمايتكم من قبل الحكومة الفرنسية: من املمكن أن تمنحكم صفة ا .3

 protection subsidiaireالتكميلية 

ظر للملف إذا قررت األوفبرا منحكم صفة الالجئ: لديكم الحق بالحصول من البريفكتور على بطاقة إقامة صالحة ملدة عشرة سنوات وقابلة للتجديد )ان

 الخاص باملعلومات حول صفة الالجئ(.

 ية التكميلية: لديكم الحق بالحصول على بطاقة إقامة صالحة ملدة عام واحد وقابلة للتجديد.إذا قامت األوفبرا بمنحكم الحما

 CNDAإذا قامت األوفبرا برفض طلب اللجوء الخاص بك، يمكنك تقديم طلب استئناف أمام املحكمة الوطنية لقانون اللجوء  .4

 

 

 OFPRAدراسة طلب اللجوء في األوفبرا 
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من لك الحماية من الطرد اإلعتراض أمام هذه املحكمة يؤ  . إنها محكمة يمكنك من خاللها اإلعتراض على قرار األوفبرا.CNDAاملحكمة الوطنّية لقانون اللجوء 

 لقاض ي.تحظى بهذه الحماية طوال فترة املحاكمة، أي حتى صدور قرار ا من فرنسا؛

مما يعني، شهر من تاريخ استالمكم للقرار  خالل شهر على األكثر من تاريخ استالمكم قرار األوفبرا: CNDAيجب أن يصل طلب اإلستئناف إلى املحكمة  .0

 م.في املركز الذي تستلمون منه رسائلك avis de passageمن مكتب البريد )البوسته( أو شهر من تاريخ مرور موظف البريد ووضعه ل 

. (demande d’aide juridictionnelle)يمكنكم طلب مساعدة من حامي بشكل مجاني من أجل التحضير لإلعتراض الذي سترسلونه للمحكمة  .2

 من تاريخ استالمكم لقرار األوفبرا.  02انتباه: يجب عليكم طلب املساعدة القانونية املجانية خالل 
ً
إذا لم تستطيع القيام بهذا الطلب خالل يوما

ن طلب املهلة املحددة، يمكنكم القيام به في نفس الوقت الذي تقوم به بإرسال طلب اإلستئناف إلى املحكمة. في حال قمتم بإرسال اإلستئناف بدو 

.
ً
 املساعدة القانونية فإنه لن يعود بإمكانكم طلبها الحقا

، أو من lettre recommandée avec accusé de réceptionل بريد مضمون يجب عليك أن ترسل طلب اإلستئناف باللغة الفرنسية إلى رئيس املحكمة )من خال

يقوم بطباعة التاريخ على الظرف(. يجب عليكم محاولة اإلجابة  horodateurحيث يوجد جهاز  CNDAخالل الفاكس، أو من خالل وضعه باليد في املحكمة 

 املساعدة من محاٍم أو من مؤسسة مختصة!على أسباب الرفض املذكورة في قرار األوفبرا. ننصح أن تطلبوا 

 في حال حصولك على محاٍم فإنه سيقوم بمساعدتك في كافة إجراءاتك املرتبطة باإلستئناف )سيحصل على نسخ من رسائلك(.

قرار األوفبرا، أي مع إرسالكم  إنتباه: إذا تم وضع ملفكم في اإلجراءات املسّرعة، يمكنكم اإلعتراض على هذا القرار في نفس الوقت الذي تعترضون فيه على

 اإلستئناف إلى املحكمة.

 يمكنكم من خالله تجديد وثيقة طلب اللجوء من البريفكتور. "reçu de recoursبإرسال "إيصال إستئناف  CNDAستقوم املحكمة  .3

 بإنشاء طلبك: CNDAستقوم املحكمة  .4

 بما يخص قضيتك
ً
)ستصلك الدعوى  دعوى لجلسة إستماع علنيةمن املمكن أن يرسل لك القاض ي . لدى املحكمة خمسة أسابيع فقط لكي تتخذ قرارا

(.  01قبل 
ً
من املمكن أن ترفض املحكمة طلبك بدون أن تقوم بدعوتك للحضور، يحصل هذا إذا قررت املحكمة أن طلبك غير مقنع على اإلطالق. في هذه يوما

 قليلةالحالة سوف يصلك بريد من املحكمة يمنحك 
ً
إذا لم يكن لديك محاٍم ففي هذه الحالة ينصح بشدة بأن تقوم بتوكيل  ي تقوم بإكمال ملفك.لك أياما

 محاٍم لكي يكمل ملفك ويدافع عنه.

 قرارها من خالل بريد مضمون بعد ثالثة أسابيع من تاريخ جلسة اإلستماع CNDAسترسل لك املحكمة  .2

بالتالي صفة الالجئ أو الحماية التكميلية. في هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى البريفكتور من أجل من املمكن أن تقوم املحكمة بإلغاء قرار األوفبرا ومنحك 

 صالحة ملدة ستة أشهر ريثما تتم عملية تحضير بطاقة اإلقامة الخاصة بك. récépisséالحصول على وثيقة إقامة تبين وضعك الجديد 

 أن تقوم برفض طلبك : تم رفض طلبك ل
ً
 لجوء في فرنسا.من املمكن أيضا

 obligation de quitter leسيقوم البريفكتور بهذه الحالة برفض تجديد وثيقة مقدم طلب لجوء الخاصة بك وسيرسل لك "إلزام بمغادرة األراض ي الفرنسية" 

territoire français OQTF. 

 )في بعض  31خالل مدة أقصاها  Tribunal Administratifإدارّية إذا كنت ترغب باإلعتراض على قرار اإللزام باملغادرة هذا، يجب أن تقدمه في محكمة 
ً
يوما

ساعة فقط(. هذا اإلعتراض يعطل بشكل مؤقت قرار الطرد والكن اليمنع إمكانية وضعك في مركز إعتقال. يمكننا أن نعطيك  41الحاالت تكون هذه املدة 

 بهذا اإلعتراض.الئحة بعناوين املؤسسات التي من املمكن أن تساعدك في القيام 

 بالعودة إلى بلدك األم، يمكنك اإلستفادة من مساعدة مخصصة لهذا األمر 
ً
. يجب عليك في هذه الحالة أن تتوجه بطلب تتصمن تذكرة الطائرة إذا كنت راغبا

 .OFIIإلى األوفي 

 للجوء"إذا تواجدت لديك معطيات جديدة من املمكن تقديمها من أجل القيام بطلب "إعادة دراسة لطلب ا .6

 ال تتردد بطلب معلومات إضافية حول هذا املوضوع من قبلنا.

 

اإلستئناف أمام املحكمة الوطنية لقانون اللجوء 
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