نشرة مختصرة  :الخطوات األولى لطلب اللجوء
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نشرة محضرة من قبل ال جيستي ()Gisti
 -5يجب أن يكون لدى الشخص إما عنوان بريدي أو عنوان عند مؤسسة ( .)domiciliationيمكننا الحصول على هذه
الوثيقة و التي ُتدعى دوميسيلياسيون باللغة الفرنسية عند )( France Terre d’Asile (FTDAفرانس تير دازيل) و
معنى إسم هذه المؤسسة  :فرنسا أرض اللجوء و هي عبارة عن مؤسسة تهتم بشؤون طالبي اللجوء  ،و عنوانها :
4 rue Doudeauville, 75018 Paris.
ميترو  :ماركس دورموا ( .)Métro : Marx Dormoyهاتف ( 1515525511 :الثالثاء صباحا).
يجب االحتفاظ بهذه الوثيقة االصلية .تحوي هذه الوثيقة رقما يسمح لك بالمجيء الستالم بريدك .يتم إعطائك موعد للذهاب
إلى بلدية الشرطة ()Préfecture de Police
 -5يجب الذهاب إلى بلدية الشرطة في اليوم و الساعة المحددين في الموعد المعطى من قبل فرانس تير دازيل  FTDAمع
أربع صور شخصية و وثائقك الشخصية و وثائق السفر .إذا لم يعطوك موعد  ،اذهب إلى بلدية الشرطة قبل الساعة
الثامنة و النصف صباحا .عنوان بلدية الشرطة (المسؤولة عن اللجوء في باريس) :
92 boulevard Ney, 75018 Paris.
ميترو  :بورت دو كلينيانكور )(Métro : Porte de Clignancourt
ستأخذ البلدية بصماتك و ستعطيك استمارة لملئها و ستحدد لك موعدا .تستطيع طلب مساعدة احدى الجمعيات (انظر إلى
قائمة الجمعيات في أسفل الصفحة).
 -5ستعطيك بلدية الشرطة سماح مؤقت باإلقامة ( )APSصالح لمدة شهر و ستعطيك أيضا ملف طلب اللجوء من
األوفبرا  ،يتوجب عليك ملؤه باللغة الفرنسية  ،و إرساله لألوفبرا برسالة مسجلة مع وثيقة استالم
( )lettre recommandée avec avis de réceptionأو تسليمه لألوفبرا خالل  55يوم كحد أقصى .يمكنك أن
تطلب نصيحة احدى الجمعيات.
إذا تم التحقيق معك أو اذا طلبت اللجوء في بلد أوروبي آخر  ،ستعطيك بلدية الشرطة ورقة موعد "دوبلن"  ،و لن
تحصل على ملف األوفبرا.
ً
إضافة إلى ذلك  ،إذا طلبتم اللجوء في فرنسا  ،بسبب قانون "دوبلن  ، "5تصبح إذاً فرنسا الدولة المسؤولة عن دراسة
طلب لجوئكم.
 -4إذا كنت تحمل جنسية بلد "آمن"  ،أو إذا رأت البلدية بأن طلبك للجوء غير صحيح  ،أو أنه يشكل تهديدا خطيرا لألمن
العام  ،فلن تحصل إال على ملف األوفبرا فقط (الذي يتوجب عليك ملؤه باللغة الفرنسية  ،و إرساله لألوفبرا
خالل  51يوم كحد أقصى) .فلن تحصل إذاً في هذه الحالة على السماح المؤقت باإلقامة (.)APS
 -1عند تقديم أو إرسال طلبك لألوفبرا  ،يجب أن ترفق نسخة عن السماح المؤقت باإلقامة ( ، )APSوالنسخة األصلية
لجواز سفرك أو لبطاقتك الشخصية إذا كانوا بحوزتك  ،باإلضافة إلى صورتين شخصيتين .يجب أن تشرح لألوفبرا و
بطريقة مفصلة أسباب طلبك للحماية و المخاوف من االضطهاد المتعلقة بك شخصيا أو بأقاربك الذين بقوا في بلدك.
 -2إذا كان ملفك كامل  ،تبعث لك األوفبرا رسالة تسجيل لطلبك للجوء  ،مع رقم ملفك في األوفبرا .يجب حفظ هذه
الرسالة المهمة.
 -7مع رسالة تسجيل طلبك للجوء من قبل األوفبرا  ،و مع عنوان بريدي أو عنوان عند مؤسسة (، )domiciliation
ترجع إلى البلدية للحصول على مستند اسمه باللغة الفرنسية "ريسيبيسي" ( )Récépisséيؤكد بأنك قدمت طلب لجوء.
هذا الريسيبيسي متجدد (يتم تجديده عند انتهاء مدة صالحيته)
إذا وجدت صعوبات  ،ال تتردد بطلب المساعدة من :
آكات ( - )ACATآمنيستي انتيرناسيونال فرانس ( - )Amnesty International Franceال سيماد (- )La Cimade
كوميد ( - )Comedeدوم آزيل ( - )Dom'Asileايلينا ( - )Elenaفاستي ( - )Fastiغاس ( - )GASجيستي (- )Gisti
ج رس فرنسا ( - )JRS Franceجامعة حقوق اإلنسان "ل د ه" () - )Ligue des droits de l'Homme (LdHأطباء
العالم ( - )Médecins du Mondeمراب ( - )Mrapالنجدة الكاثوليكية (...- )Secours Catholique

