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كيفية تحضير
ملفك ؟

ش ه ادات دراس ي ة ألط ف ال ك م ،ش ه ادة
م ����ك ����ان ال ���س ���ك ���ن،ك ���ش ���وف ال �����روات �����ب،
ت ��س ��ج ��ي �لات ف ���ي دروس ال ��ف ��رن ��س ��ي ��ة و
ال دب ل وم ات ،م راس الت م خ ت ل ف ة ...
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ال تنسى القيام بتصريح
ضرائبك كل سنة حتى لو لم
تكن لديك مداخيل:

إحتفظ بجميع الوثائق و الرسائل بإسمك
ستساعدك إلثبات وجودك بفرنسا من أجل
طلب تصريح إقامة.

إنه أفضل دليل وجود في فرنسا !

إحتفظ بالملف لديك و
بنسخة لدى صديق بإمكانه
إحضارها لك إذا لزم األمر.

تأكد دائما من وصول بريدك.

ال تنسى أن ترتب سنويا كل الوثائق المتعلقة
بمايلي:
المشاكل في بلدك

في حال تغيير العنوان :يجب إخبار عن طريق
البريد المسجل كل اإلدارات التي في حوزتها
ملفك (الضمان اإلجتماعي ،المحافظة )...
عليك ب��ال��ذه��اب إل��ى مكتب ال��ب��ري��د للبحث
عن بريدك المسجل .لديك  15يوما فقط
إلستالمه بعد تلقيك إشعار ساعي البريد.
إحفظ جيدا الظرف البريدي.

دخولك إلى فرنسا (تأشيرة ،تذكرة الطائرة أو
القطار )...
وثائق هويتك
إستمارة طلب اللجوء أو اإلقامة
ال��وث��ائ��ق ال��م��ق��دم��ة م��ن ط���رف المحافظة،
المكتب الفرنسي لحماية الالجئين و عديمي
الجنسية « ،»OFPRAالمحكمة الوطنية لحق
اللجوء « ،»CNDAالشرطة و المحاكم
تصريحات العوائد ،وصائف طبية ،شهادات
ال��ض��م��ان اإلج��ت��م��اع��ي ،ف��وات��ي��ر ال��ه��ات��ف أو
الكهرباء ،بطاقة نافيغو « ، » Navigo Pass

كب صاخلا ديربلا ماظتناب ملتسا

ما عليك فعله
قبل تقديم طلب
بالمحافظة ؟
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من المهم جدا اإلتصال بجمعية أو محامي
علي دراية بقانون األجانب.
لمذا ؟
ل��ت��ق��ي��ي��م ف�����رص و م���خ���اط���ر ال����ذه����اب إل���ى
المحافظة :فأحيانا من األفضل اإلنتظار قبل
دف��ع الملف للحد من أسباب الرفض :مثل
اإلنتظار للحصول على المزيد من األدلة التي
تثبت الوجود بفرنسا

لمساعدتك في إنشاء ملفك :التحقق من
الوثائق ،تصنيفها ...
ع��دم ال��ذه��اب ب��م��ف��ردك(ي) ،يجب الذهاب
برفقة شخص فرنسي أو مقيم شرعي.
لمذا ؟
لمساعدتك إذا تلقيت صعوبات :فهم وثيقة،
حاجة إلى شهود و خصوصا في حالة رفض
طلبك في الشباك.
ل��ل��رد ف��ي ح��ال��ة إع��ت��ق��ال :صديقك ل��ن يمنع
ذلك حتما لكنه يستطيع اإلتصال بمحاميك،
الجمعية التي تدعمك أو عائلتك.
لتكون لديك رفقة :مدة اإلنتظار طويلة جدا !

ل��ت��ح��دي��د أف��ض��ل إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ب��ع��ا للوضع
الخاص ب��ك :ملف
كموظف ،أسباب
ع����ائ����ل����ي����ة ،ط��ل��ب
اللجوء ....

ةنس دعب ةنس كب ةصاخلا تادنتسملا مظن

ماذا تفعل
قبيل قرار ملزم
بمغادرة البالد ؟
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قرار مغادرة البالد يمكن أن يسلم لك
في المحافظة أو برسالة مسجلة بناء على
طلب بطاقة إقامة أو طلب لجوء
في مركز الشرطة بعد القيام بالتحقق من
الهوية
إلرسال الطعن لديك  30يوما أو  48ساعة
فقط !
المهلة مكتوبة ع��ل��ى وث��ي��ق��ة المحافظة.
حذاري ،إذا تلقيت الرسالة عن طريق البريد،
ي��ب��دأ إحتساب المهلة عند إس��ت�لام البريد.
إن لم تفعل ذلك فتبدأ المهلة بتاريخ مرور

ساعي البريد.
إتصل فورا بجمعية أو محامي.
ط ع ن ف ي  48س اع ة :إن ل م ت ت ل ق ى ردا م ن
ج م ع ي ت ك أو م ن م ح ام ي ك ،أرس ل ب ن ف س ك
ال ط ع ن األول ع ن ط ري ق ال ف اك س ،ي ج ب
إن ه اؤه ب س رع ة .ف ي ه ذا ال ط ع ن ،ت ح دث
ع ن وض ع ي ت ك ب ف رن س ا :ع ائ ل ت ك ،رواب ط ك
ف ��ي ف ��رن ��س ��ا ،ع ��م ��ل ��ك ،ح ��ال ��ت ��ك ال ص ح ي ة،
ال م خ اط ر ال ت ي ي م ك ن أن ت ت ع رض ل ه ا إذا
قم ت ب ال ع ودة إل ى ب الدك.

ما هو قرار ملزم بمغادرة
البالد ؟
إنها وثيقة تصدرها
المحافظة و التي تأمرك
بمغادرة فرنسا
طعن في  30يوما :خذ موعدا مع محامي أو
جمعية قبل نهاية  30يوما.
و إال فعليك أن تطلب بنفسك مساعدة
قضائية ف��ي مهلة  30ي��وم��ا .ستجد ملف
حول المساعدة القضائية في اإلنترنت ،في
المحاكم و عبر الجمعيات.
المساعدة القضائية تمنح لألشخاص بدون
موارد أو ذات موارد قليلة.
إذا تم تسليمك امر بمغادرة
األراضي،اتصل على الفور بمحام أو
بجمعية

ط��ل��ب ال��م��س��اع��دة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ي��م��ك��ن��ك من
الحصول على محامي مجاني يقوم بالطعن.
بمجرد إرس��ال الطعن ،ال يمكن ط��ردك قبل
جواب المحكمة ،لكن بالرغم من ذلك يمكن
أن تنقل إلى مركز إحتجاز.
إذا تلقيت إستدعاء لجلسة في المحكمة
اإلدارية ،فمن المهم جدا الذهاب.

هام ،الطعن الوحيد ذات
فعالية هو الطعن لدى
المحكمة اإلدارية
عنوان المحكمة مسجل على
وثيقة المحافظة

ال يوجد أي خطر للتوقيف أو اإلعتقال.

االجراء الوحيد الفعال هو طلب
طعن موجه إلى المحكمة
اإلدارية

ما عليك فعله
قبيل الشرطة ؟
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إحمل معك دائما نسخة من:
ش��ه��ادة السكن أو ش��ه��ادة إي���واء  +ف��ات��ورة
الكهرباء «»EDF
ال��وث��ائ��ق المستلمة م��ن ط���رف المحافظة
(إيصال ،إستدعاء ،وصل إستالم ملف تصريح
إقامة)... ،
شهادات طبية و الوصفات الطبية األخيرة
آخر شهادة مدرسية ألطفالك
نسخة لطعونك أو طلب مساعدة قضائية

إذا كان جواز سفرك بحوزة
الشرطة ،فبإمكانها طردك
بسرعة.

إحتفظ برقم هاتف
محاميك أوالجمعية التي
تدعمك أو احفظه جيدا !
إن كان ممكنا فأمشي أو إستعمل الدراجة.
إجتنب السياقة و إرتدي حزام األمن جيدا و
لو كنت راكبا.
إذا ذه���ب���ت إل����ى ال��م��ح��اف��ظ��ة ب��ع��د تلقيك
إلستدعاء مكتوب عليه » لتنفيذ أمر الترحيل
« سوف يتم القبض عليك لنقلك إلى مركز
اإلحتجاز.
لديك الحق في رف��ض دخ��ول الشرطة إلى
منزلك.
ال تستطيع الشرطة ال��دخ��ول بقوة إال في
ظروف معينة و محدودة جدا (تلبس بجريمة،
مذكرة تفتيش).
في حالة تفتيش:
يمكن للشرطة التحقق م��ن هويتك ومن
حقك أن تتواجد في فرنسا

إجتنب مخاطر التفتيش:
ت��ف��ادى األم��اك��ن ال��ت��ي يكثر فيها التفتيش
مثل المحطات الكبيرة (,Gare du Nord
 ،)Châteletالمطارات ،و تجنب البقاء قرب
محطات الميترو و .RER
سافر دائما بتذكرة أو بطاقة نافيغو «Passe
 »Navigoسارية المفعول .هناك العديد من
نقاط المراقبة في النقل العمومي (ميترو،
حافلة ،قطار).

تجنب األماكن التي توجد فيها
التفاتيش المتكررة ومحطات السكك
الحديدية ألرئيسية والمطارات وتجنب
البقاء بالقرب من محطات المترو

لهذا يمكن أن تقاد إل��ى مخفر الشرطة و
تبقى لمدة تصل إلى  16ساعة
قدم الوثائق التي بحوزتك الي الشرطة،اشرح
حياتك في فرنسا (وظيفتك ،عائلتك ،صحتك
 )...وإذا كان لديك حاليا اجراءات في الوالية
او المحكمة
إذا كنت قد وصلت للتو الى فرنسا لطلب
اللجوء أخبر الشرطة واش��رح المخاوف التي
لديك في بلدك
إذا لم تكن وثائقك معك ،لديك الحق في
استردادها بتقديم طلب إلى الشرطة
أعط عنوان ( سكنك أو سكن أحد األصدقاء)
الذي يمكنك تقديم وثيقة اثبات بشأنه أو
شهادة اواء
يمكن للشرطة أخذ بصماتك :إخفاء هويتك
يمكن ان يسبب مشاكل

لست مضطرا ابدا الى
التوقيع على وثائق
الشرطة

 من األفضل اإلجابة على أسئلة الشرطةحول هويتك و وضعك

ال يمكن للشرطة ان تكبلك إال إذا ابديت
مقاومة

إجاباتك تستخدم لمراجعة وضعك من قبل
اإلدارة

في النهاية ،يمكن لإلدارة

وم���ع ذل���ك إذا ك���ان ه��ن��اك س���ؤال م��زع��ج،
بإمكانك االمتناع عن اإلجابة
ل��ك الحق ف��ي طلب مترجم ،ف��ي االتصال
بمحاميك أو محامي مجانا و في مراجعة
الطبيب
لديك الحق ف��ي االت��ص��ال هاتفيا بآسرتك
بقنصلية بلدك ،بمحاميك والشخص الذي
تريد في أي وقت

 - 1التأكد من حقك في التواجد في فرنسا
وإطالق سراحك
 - 2ان تسلمك طلب التزام بمغادرة األراضي
في غضون  03يوما واإلفراج عليك
 - 3ان تسلمك طلب التزام مغادرة األراضي
دون تأخير وأن تاخذك إلى مركز االحتجاز.
ف���ي ج��م��ي��ع ال���ح���االت ،راج�����ع ب���أس���رع وق��ت
جمعية أو محام

ماذا تفعل في
حالة وجودك
بمركز اإلحتجاز؟
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رحلة طائرة ،فبإمكان المكتب ( )OFIIإسترداد
رواتبك و أمتعتك.
ق��م ب��زي��ارة المصلحة الطبية م��ن أج���ل أي
مشكل صحي.
يحق لك إستقبال زي��ارات يوميا :على الزائر
القدوم ببطاقة هويته .من األفضل أن يكون
في وضعية شرعية !
يستطيع أن يحضر لك ما تحتاجه :كتب ،كعك،
أقالم ،تبغ ،هاتف بدون آلة تصوير....
بعض األغراض ممنوعة في اإلحتجاز.
إن ل��م تستطع رؤي���ة الجمعية أ اإلت��ص��ال
بمحاميك:

يمكن للزوار توفير ما تحتاج إليه و
انت قيد االحتجاز

لدى وصولك إلى مركز اإلحتجاز:
إذه��ب ف��ورا لمقابلة جمعية دعم الحقوق:
فبإمكانها أن تعطيك معلومات ،تساعدك
للقيام بالطعن ،اإلتصال بمحاميك ....
إتصل بمحاميك إذا كان لديك
إتصل بالشخص الذي يستطيع أن يحضرنسخة
من ملفك لك و لمحاميك أيضا
ق���م ب���زي���ارة ال��م��ك��ت��ب ال��ف��رن��س��ي ل��ل��ه��ج��رة و
اإلدم��اج ( : )OFIIسيسمحون لك أن تتصل
بعائلتك ،شراء بطاقة هاتفية ،إستعادة كمية
من المال أو كل ما تحتاج له .إن برمجت لك

لديك  48ساعة ،منذ
خروجك من مركز
الشرطة ،إلرسال
الطعن إلى المحكمة
اإلدارية ،بما في ذلك
عطلة نهاية األسبوع.
 أطلب من الشرطة إستمارة الطعن أمامالمحكمة اإلدارية
 ق��م بمأل اإلس��ت��م��ارة موضحا حياتك فيفرنسا
 أطلب من الشرطة أن ترسل الطعن بسرعةإل��ى المحكمة و عليك ب��أخ��ذ وص���ل تبليغ
إستالم الفاكس
 -إتصل بالجمعية في أسرع وقت ممكن.

