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دليل الالجئ

طريقة استخدام دليل الالجئ

كل فص ــل يف ه ــذا الدلي ــل (صف ــة اللج ــوء ،بطاق ــة اإلقام ــة٬
الحال ــة املدني ــة ،اللغ ــة الفرنس ــية…) مقس ــم إىل  ٤أجــزاء :
– الواجب معرفته
– ما يجب عمله
– األساسيات
– روابط مفيدة والنصوص والقوانني
ابت ــداءا م ــن الفهرس ــت ،وبالضغ ــط ع ــى الص ــورةاو الرس ــم،
تس ــتطيع الدخ ــوالىل الفص ــل املطل ــوب مب ــارشة.
ميكنـــك مشـــاهدة كافـــة الرســـوم الكاريكاتوريـــة لدليـــل
الالجئـــن عـــى املوقـــع اإللكـــروين.
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املعجم
P.A.D.A.

Plateforme d’Accueil pour Demandeur d’Asile

P.R.A.H.D.A.

Programme Régional d’Accueil et d’Hébergement
pour Demandeurs d’Asile

C.A.D.A.

Centre d’Accueil pour demandeur d’Asile

A.T.S.A.

Accueil Temporaire Service Asile

H.U.D.A.

Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile

C.A.O.

Centre d’Accueil et d’Orientation

C.P.H.

Centre Provisoire d’Hébergement

G.U.D.A.

Guichet Unique Demande d’Asile

O.F.P.R.A.

Office Français de Protection des Réfugiés
et Apatrides

C.N.D.A.

Cour Nationale du Droit d’Asile

O.F.I.I.

Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

D.I.H.A.L.

Délégation Interministérielle à l’Hébergement
et l’Accès au Logement

D.G.E.F.

Direction Générale des Étrangers de France

D.D.C.S.

Direction Départementale pour la Cohésion Sociale

C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale

S.I.A.O.

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

C.I.R.

Contrat d’Intégration Républicaine

C.A.F.

Caisse d’Allocation Familiale

A.D.A.

Allocation de Demande d’Asile

R.S.A.

Revenu de Solidarité Active

C.P.A.M.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
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املعجم
M.S.A.

Mutualité Sociale Agricole

P.U.Ma.

Protection Universelle Maladie

C.M.U.C.

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

P.M.I.

Protection Maternelle Infantile

C.M.S.

Centre Médico-Social

C.M.P. (I)

Centre Médico-Psychologique (Infantile)

P.A.S.S.

Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé

M.D.S.I.

Maison Départementale de la Solidarité
et de l’Insertion

P.L.I.E.

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

I.A.E.

Insertion par l’Activité Économique

S.M.I.C.

Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
(salaire horaire minimum légal en France)

C.D.I.

Contrat à Durée Indéterminé

C.D.D.

Contrat à Durée Déterminé

C.D.D.I.

Contrat à Durée Déterminé d’Insertion

V.A.E.

Validation des Acquis par l’Expérience

H.L.M.

Habitation à Loyer Modéré

A.V.D.L.

Accompagnement Vers et Dans le Logement

F.S.L.

Fond de Solidarité Logement

A.P.L.

Aide Personnalisée au Logement

C.E.S.E.D.A.

Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers
et Demandeurs d’Asile
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صفة اللجوء

(الحصول عليها -الـمكتب الفرنيس لحامية
الالجئني وعدميي الجنسية  – OFPRAتقديم
طعن…)

الحصــول علــى صفــة اللجــوء ،الحمايــة المؤقتــة أو صفــة
عديــم الجنســية هــو بدايــة لحيــاة جديــدة فيهــا حقــوق و
واجبــات .إنهــا المدخــل الحقيقــي للمجتمــع الفرنســي وهــو
أيضـاً قطع العالقــة اإلداريــة والقضائيــة مع بلــدك األم .يجب
التحضيــر لهــذه المرحلــة الجديــدة ،إنهــا البدايــة لطريــق
طويــل ،الخــوض فــي خطــوات ومراحــل إداريــة ،قــد تكــون
صعبــة.
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صفة اللجوء

الواجب معرفته

عنـد حصولك على صفة اللجـوء أو الحاميـة االحتياطيـة أو صفة عديم
الجنسية ،ستحصل عىل مسـتند الحامية الدولية أو مستند طلب بطاقة
اإلقامة ( )récépisséالذي يسـمح لك بالعمل و مامرسة حقوقك املدنية
واالجتامعيـة (يف ما عدا السـكن االجتامعي ،حيث وجـود بطاقة اإلقامة
رشط أسايس).
كونـك الجئ ،لـك الحق ببطاقـة إقامة ملدة  ١٠سـنوات ،قابـل للتجديد
تلقائيا.
كونـك حاصـل على الحاميـة املؤقتـة ،لك الحـق ببطاقـة إقامـة مؤقتة
ملدة سـنة واحـدة ،قابلة للتجديـد ملدة سـنتني ،مع عبارة (حيـاة خاصة
و عائليـة) (.)vie privée et familiale
إذا حصلـت عىل صفة عديم الجنسـية ،لـك الحق ببطاقـة إقامة مؤقتة
ملدة سـنة واحدة قابلـة للتجديد.
الحاميـة االحتياطية( ،،النـوع  » type 1 « )١و (النـوع : » type 2 « )٢
إذا ص ّنفك الــمكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية Ofpra
ضمـن (النـوع  ٬)١فسـتكون هـي مسـؤولة عـن إصـدار وثائـق الحالـة
االجتامعيـة لـك ،فيما إذا اسـتخدمت مصطلـح (النـوع  ،)٢عنـد ذلـك
يتوجـب عليك طلب الوثائق من سـفارة بلدك .يف حالـة الرفض من قبل
سـفارة بلدك ،قم بإرسال طلب (إعادة تصنيف) إىل (الــمكتب الفرنيس
لحاميـة الالجئين وعدميـي الجنسـية) «  » Ofpraلتحويـل حالتـك إىل
« النـوع  » ١مـع إرفاق رسـالة الرفض التي اسـتلمتها من سـفارة بلدك.
ُصر الذيـن وصلـوا معـك أو عـن طريق مل الشـمل
بالنسـبة ألوالدك الق ّ
األرسي فهم ال يسـتطيعون طلـب بطاقة إقامة إىل أن يبلغوا سـن الـ .١٨

يف حالـة حصولك عىل الحامية املؤقتة ولكنك تعتقد بأنك تسـتحق
صفـة الجـئ ،فيمكنـك الطعـن بهـذا القـرار عـن طريـق (املحكمة
الوطنية لحقوق اللجوء) »« Cour Nationale du Droit d’Asile 
» « CNDA خلال فترة  ٣٠يـوم ابتـداء مـن يـوم اسـتالمك للقرار
بالربيـد إذا كنـت بحاجـة ملسـاعدة قانونيـة ،ميكنك االسـتفادة من
محامـي تابـع اىل االتصال مبحامي من (مكتب املسـاعدة القضائية)
بدعـم كُيل أو جـزيئ مـن الدولـة وميكنـك االتصـال ب ( املحكمـة
الوطنية لحقوق اللجـوء) »« Bureau d’Aide Juridictionnelle 
» « BAJ يف (املحكمـة الوطنية لحقوق اللجـوء) «  » CNDAالتي
اذا وافقت سـتُعني لـك واحدا
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صفة اللجوء
الواجب عمله

عنـد حصولك عىل صفـة الجئ (عـن طريق الــمكتب الفرنيس لحامية
الالجئين وعدميـي الجنسـية »  « Ofpraأو عـن طريـق املحكمـة
»  ،« CNDAسـيتوجب عليك الذهـاب إىل مركز املقاطعة أو املحافظة
( )préfectureالتـي تسـكن فيها ألجل تغيري مسـتند طالـب اللجوء إىل
مسـتند الالجئ و الذي يحـوي عبارة (معرتف به كالجـئ ،حامل البطاقة
لـه حـق العمـل) « reconnu réfugié ; autorise son titulaire à
 .« travaillerللحاصلين على الحاميـة املؤقتة ،فاملسـتند يحـوي عبارة
(قـرار إيجايب من الــمكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية
»/« Ofpra أو مـن املحكمـة » « CNDA بتاريخ… ،حا ِمل البطاقة له
حق العمل) « décision favorable de l’Ofpra/de la Cnda en date
.» du … ٬autorise son titulaire à travailler
ويف هـذه الفترة أيضا سـيتوجب عليـك ملئ البطاقـة العائليـة (Fiche
.)familiale de référence
إن طلبك ملسـتند الالجئ سـيعطي الضـوء األخرض لعمل دعـوة لك عن
طريـق املكتب الفرنيس للهجـرة و اإلندمـاج «l’Office Français de 
 » Ofii « » l’Immigration et de l’Intégrationمـن أجـل اجـراء
الفحـص الطبـي اإللزامي و من أجـل توقيع (عقد اإلندمـاج الجمهوري)
«  .)RIC( » Contrat d’Intégration Républicaineيف حالـة عـدم
اسـتالمك لهـذه الدعـوة بعـد مـرور شـهر على طلبـك مسـتند الالجئ٬
يرجـى حضورك شـخصيا إىل املكتب الفرنسي للهجرة و اإلندمـاج .Ofii

ميكن للـمكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية Ofpra
أن ينهـي صفـة لجوئـك إذا تنازلت عنهـا (راجـع االسـتامرة) ،أو إذا
حصلـت على الجنسـية الفرنسـية ،أو إذا رجعـت طوعـا إىل بلـدك
األم وذلـك بواسـطة عمل طلب عـن طريق القنصلية ،من السـفارة
أو مـن إدارة بلـدك األم ،أو إذا زالـت أسـباب لجوئـك .مـن املمكـن
تقديـم طعـن للمحكمـة  CNDAومن ثـم ملجلس الدولـة .فقدان
صفـة الجئ ال تـؤدي إىل فقدان بطاقة اإلقامة ولكـن ،عند التجديد،
ستقدم طلب إقامة كمقيم ذو جنسـية أجنبية .أما يف حالة الحامية
املؤقتـة ،ففقدان صفـة الحامية سـيؤدي إىل فقدان بطاقـة اإلقامة.
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األساسيات
عند الحصول عىل صفة الجئ،
فأن (مخصصات طالب اللجوء)
« Allocation de Demande
 (ADA) « d’Asileسوف
تتوقفعندنهايةالشهرالذيييل
الشهرالذياستلمتبهقرارمنحك
صفةاللجوء(مثال:ستتوقف
املخصصاتيفنهايةشهرحزيران
إذا كنت قد استلمت الربيد الذي
يحوي القرار يف شهر أيار).
بحصولك عىل مستند الحامية،
سوف تتمتع بحقوق اجتامعية
جديدة ( :دخل التضامن الفعيل)
» ،» RSA بطاقة التأمني الصحي،
املخصصات العائلية…
كونك الجئ ،فأن (الــمكتب
الفرنيس لحامية الالجئني
وعدميي الجنسية) Ofpra
هـو بلديتك و مرجعك اإلدار.
يجـب إخبارها بكل التغريات
التـي قد تحدث يف حياتك
(زواج ،والدة ،طالق ،وفاة…)
بواسـطة رسالة مسجلة مع
كتابة رقـم ملفك .تغري عنوان
السـكن ممكن عمله مبارشة
عن طريق املوقع اإللكرتوين
للمكتـب الفرنيس لحامية
الالجئني وعدميي الجنسية
 Ofpraعىل شبكة اإلنرتن.
يحق لك التواصل بصورة منتظمة
مع عائلتك الباقية يف بلدك األم
(بواسطة الرسائل ،الهاتف ،الربيد
اإللكرتوين ،لقائهم يف فرنسا أو يف
أي بلد آخر عدا بلدك األم) ،بذلك
ال تكون قد خاطرت بفقدان صفة
الالجئ.
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النصوص القانونية
Les articles du CESEDA pour la carte de séjour sont les
articles L.314-11, 8° (Réfugié) et L.313-11 et 13 (Protection
subsidiaire). Pour le retrait ou la fin du statut : L712-3

روابط مفيدة
ستجد كل املعلومات حول صفة اللجوء يف املوقع اإللكرتوين (للــمكتب
الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية) ( Ofpraخدمة املتطلبات
بصورة مبارشة) :
www.ofpra.fr

يف حالـة تنازلـك عن صفة اللجـوء وتود العـودة إىل بلـدك األم ،سـيقدم لك
املكتب الفرنيس للهجرة و اإلندماج  Ofiiمساعدة مادية( ،مساعدة العودة
الطوعيـة) «  .(ARV) « Aide au Retour Volontaireمـن أجل الحصول
عىل مسـتند التنازل عـن الحامية الدوليـة أدخل عىل الرابـط التايل :
www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/
_files/notice_dinformation_et_formulaire_de
renonciation.pdf
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01
بطاقة اقامة

(املحافظة  -عقد اإلندماج  -املكتب الفرنيس
للهجرة و اإلندماج )…Ofii

مــن حــق جميــع األشــخاص ال ُمعتــرف بهــم قانونيــاً
كالجئيــن فــي فرنســا الحصــول علــى بطاقــة إقامــة نافــذة
لمــدة عشــر ســنوات .أمــا بالنســبة لألشــخاص الحاصليــن
علــى الحمايــة المؤقتــة أوعلــى صفــة عديــم الجنســية،
فلهــم الحــق بالحصــول علــى بطاقــة إقامــة مؤقتــة لمــدة
ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد .مــن أجــل الحصــول علــى
بطاقــة اإلقامــة ،يتوجــب عمــل الفحــص الطبــي اإلجبــاري
فــي المكتــب الفرنســي للهجــرة و اإلندمــاج  .Ofiiيجــب
مالحظــة أن توقيــع (عقــد اإلندمــاج الجمهــوري) )(CIR
» « Contrat d’Intégration Républicaineغيــر إجباري
ولكــن يوصــى بتوقيعــه الــى حــد كبيــر.
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بطاقة اإلقامة
الواجب معرفته

يف بعـض املحافظات ،تسـتطيع أن تطلـب بطاقة اإلقامـة بعد توقيعك
عقد اإلندماج  .CIRيف محافظات أخرى يجب انتظار الـمكتب الفرنيس
لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية  Ofpraإلصدار وإرسال وثائق الحالة
املدنيـة كشـهادة امليلاد أو الوثائـق األخـرى والـذي بـدوره قـد يتطلب
اإلنتظـار ملدة قـد تكون قصيرة أو طويلة.
يجـب أن يكـون لديـك عنـوان شـخيص والـذي مـن املمكـن أن يكـون
عنـوان الفنـدق الـذي تقيم فيـه (وثيقـة اثبات مـن الفندق مـع فاتورة
آخر شـهر) ،أو إذا كنت مسـتأجر فاملطلوب من صاحب السـكن (وثيقة
سـكن ،نسـخة من بطاقة اإلقامة ،نسـخة مـن الرضيبة العقاريـة) أما يف
حـال كنت سـاكناً مع شـخص آخـر فريجى جلب (وثيقة سـكن ،نسـخة
مـن بطاقـة اإلقامـة ،نسـخة مـن فاتـورة الغـاز أو أي فاتورة أخـرى…).
بالنسـبة للعنـوان امل ُّسـجل ( )domiciliationبواسـطة منظمـة كمركز
البلديـة فهـو عنـوان ُمعرتف بـه ولكن فيـه بعـض التعقيدات.
الفحص الطبي إلزامي بالنسـبة للق ُّص الذين أعامرهم أكرث من  ١٦سـنة
والداخلني إىل فرنسا بصورة قانونية.
بعـض األخطـاء واردة يف وثائـق حالة اإلقامة (مسـتند الحاميـة ،بطاقة
اإلقامة أو وثيقة السـفر) .عند مالحظتك لهذه األخطاء ،قم بعمل طلب
لتُغري هذه األخطاء يف املحافظـة (.)préfecture

عقد اإلندماج الجمهوري ()CIR
بالنسـبة لالجئين والحاصلين على الحاميـة املؤقتـة ،توقيـع عقـد
اإلندمـاج ليس إلزامي ولكـن ُموىص به بصورة كبيرة أي أن توقيعه
أفضـل مـن عدمه .حيـث يسـمح توقيعـك للعقـد باالسـتفادة من
برامـجاإلندمـاجوكذلـكللحصـولعلىبطاقـةاإلقامةبسـهولةأكرث.
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بطاقة اإلقامة
الواجب عمله

عنـد حصولـك على مسـتند الحاميـة ( ،)récépisséسـتقوم املحافظـة
بإرسـال إشـعار إىل املكتـب الفرنسي للهجـرة و اإلندمـاج ( )Ofiiوالتي
بدورها سـتقوم بإرسـال دعوة لك من أجل عمل الفحص الطبي (فحص
للجسـم ،أخذ اشـعة للصدر ،اللقاحات) وكذلك لتوقيع عقـد اإلندما .إذا
كانـت لديـك فحوصات طبية سـابقة فمـن األفضل جلبهـا معك.
بعـد املقابلـة التـي تجريهـا مـع ممثـل املكتـب الفرنسي للهجـرة
و اإلندمـاج «  ،» Ofiiسـتقوم بتوقيـع عقـد اإلندمـاج ملـدة سـنة
واحـدة والـذي يتضمـن (دورة مبـادئ وقيـم الجمهوريـة الفرنسـية
ومؤسسـاتها) (٦سـاعات) ،ودورة ثانيـة وهـي (العيـش والبحث عن
العمـل يف فرنسـا) ( ٦سـاعات) وكذلـك امتحـان للغـة الفرنسـية.
بعـد تقييـم مسـتواك يف اللغـة الفرنسـية ،سـتخصص لـك دورة إلزامية
تتكـون من إما  ٠٠١ ،٠٥أو  ٠٠٢سـاعة من أجل إعدادك ملسـتوى  A1يف
اللغة وكذلك لتحصل عىل (دبلوم أسـايس للغة الفرنسـية) « Diplôme
 » DILF « » Initial de Langue Françaiseبعـد اجتيـازك امتحـان
اللغة .بعد ذلك تستطيع الطلب من املكتب الفرنيس للهجرة واإلندماج
«  » Ofiiعمـل دورة أخـرى تكميلية للوصول إىل املسـتوى  A2يف اللغة
الفرنسية .يف حالة عدم استطاعتك الحضور عىل دورات اللغة اإلجبارية،
يجب عليك إرسـال رسـالة بريدية مسـجلة إىل املكتـب الفرنيس للهجرة
و اإلندمـاج  Ofiiتشرح فيها األسـباب التي متنعك من حضـور الدورة.
يف حالـة وصـول عائلتـك وانضاممهـا اليـك ،ستسـتلم عائلتـك إشـعار
اسـتدعاء لتوقيـع (عقـد اإلندمـاج للعائلـة) « .» CIRF
يف حالـة انتقالـك لسـكن آخر ،يجـب عليـك أن تطلب تغيير عنوانك يف
بطاقـة اإلقامة عن طريق املحافظة .يف حالة تقدميك طلب للحصول عىل
وثيقة سـفر ٬يجب أن يكون العنوان يف وثيقة السـفر هو نفسـه املوجود
يف بطاقـة اإلقامة .يف كل مرة تغري فيها العنوان يف بطاقة اإلقامة سـيرتتب
عليـك دفـع  ١٩يورو وهي تكلفـة عمل امللف.
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األساسيات
للحاصلنيعىلالحاميةاملؤقتة،ال
توجد أي إشارة عىل حصولك عىل
الحاميةالدوليةعىلبطاقةإقامتك
لذلك يجب إرفاق نسخة من قرار
الـمكتبالفرنيسلحاميةالالجئني
وعدميي الجنسية ( )Ofpraأو قرار
املحكمة()CNDAمعاملستندات
األخرى يف أي وقت تقوم به بعمل
طلب إداري.
الرضيبة والطوابع الرضيبية :
الالجئون والحاصلون عىل
الحامية املؤقتة يدفعون طوابع
رضيبية بقيمة  ١٩يورو إلصدار
بطاقة اإلقامة األوىل ،عىل
عكس األجانب اآلخرين الذين
ال يدفعون شيئاً مقابل إصدار
بطاقة إقامتهم األوىل.
تجديد بطاقة اإلقامة يتم
عن طريق تقديم طلب من
املحافظة قبل شهرين من
تاريخ انتهاء بطاقة إقامتك.
يدفع مبلغ من املال لتجديد
بطاقة اإلقامة (يف عام : ٢٠١٧
أصبح املبلغ  ٢٦٩يورو وهو
مثن رشاء طوابع رضيبية
ورضيبة) .بالنسبة للحاصلني
عىل صفة عديم الجنسية
و بعد مرور  ٣سنوات عىل
إقامتهـم فيمكنهم طلب بطاقة
إقامة نافذة ملدة  ١٠سنوات.
بحصولك عىل بطاقة اإلقامة،
يحق لك فتح حساب جاري يف
املرصف ،تغري رخصة القيادة،
الحصول عىل سكن اجتامعي
وطلب وثيقة سفر.
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النصوص القانونية
Pour connaître en détail le contenu du CIR (épreuves orales
et écrites de langue française et le contenu des journées de
formation), voir la loi du 16/03/2016 :
www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-etaccompagnement/Le-parcours-personnalise-d-integrationrepublicaine

روابط مفيدة
) بعنوان (الوصـول والعيش يف فرنسـاPDF كُتيـب معلومـات بصيغـة
: مرتجـم بلغات عديـدة ميكـن تحميله مـن الرابـط أدناه
www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-etaccompagnement/Le-livret-d-information-Venir-vivre-enFrance

 تسـتطيع االطالع،للحصـول عىل معلومـات أخرى حـول بطاقـة اإلقامة
: عىل املواقـع ذات الصلـة اآلتية
La Cimade		
Forum réfugié		
Le Gisti			
France Terre d’asile

www.lacimade.org
www.forumrefugies.org
www.gisti.org
www.france-terre-asile.org

л
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02
الحالة املدنية

(البطاقة العائلية -دفرت العائلة -شهادة الحالة
املدنية…)

الـــمكتب الفرنســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية
( )Ofpraهــو البلديــة بالنســبة للــا ،و للحاصليــن علــى
الحمايــة المؤقتــة و لعديمــي الجنســية‘ حيــث هــي
المســؤولة عــن اصــدار وثائــق الحالــة المدنية اعتمــاداً على
الوثائــق اإلداريــة األصليــة التــي بحــوزة الالجئيــن و التــي
قامــوا باإلعــان عنهــا وبإرســالها عندمــا كانــوا طالبــي لجوء.
هــذه الوثائــق التــي تصدر مــن الـــمكتب الفرنســي لحماية
الالجئيــن وعديمــي الجنســية ( )Ofpraتحــل محــل الوثائق
األصليــة مــن أجــل إصــدار بطاقــة اإلقامــة و والوثائــق
اإلداريــة األخــرى.
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الحالة املدنية

الواجب معرفته

وثائـق الحالـة املدنيـة التـي تصـدُر عـن الــمكتب الفرنسي لحاميـة
الالجئين وعدميي الجنسـية ( )Ofpraهي شـهادة امليالد ،عقـد الزواج،
شـهادة الوفـاة و دفتر العائلـة (بالنسـبة للـزواج امل ُعلـن بالخـارج و
للأوالد القصر املولوديـن بالخـارج) .بالنسـبة للـزواج و الطفـل املولود
يف فرنسـا ،املجلـس البلـدي هو املسـؤول عن إصـدار عقد الـزواج ،دفرت
العائلـة و شـهادة امليلاد .يصـدر املكتـب الفرنسي لحاميـة الالجئين
وعدميـي الجنسـية ( )Ofpraأيضـا (الشـهادة اإلداريـة) « certificat
( » administratifلألطفـال القرص املتمتعني بالحامية) وأيضا (شـهادة
ال ُعـرف) «  » certificat de coutumeوهـي شـهادة يطلبهـا املجلـس
البلـدي يف حالـة طَلَـب الـزواج.
(البطاقة العائلية املرجعية) « » fiche familiale de référence ت ُرسل
بواسـطة املكتب الفرنسي لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية ()Ofpra
بعـد الحصول على صفة اللجـوء .تسـمح هـذه البطاقة بإنشـاء حالتك
املدنيـة بصورة مثاليـة وتامة .يجب إعـادة إرسـالها إىل املكتب الفرنيس
لحاميـة الالجئني وعدميـي الجنسـية ( )Ofpraبعد ملئها بواسـطة بريد
ُمسـ ّجل مع وصل اِسـتالم ويُرسـل معها جميـع الوثائق األصليـة (بطاقة
اإلقامة ،جواز السـفر ،شـهادة امليلاد ،عقد الزواج ويشـمل ذلـك الزواج
بواسـطة رجل الديـن و الزواج التقليـدي الذي حصل يف بلـدك األم…).
ِ
إذا ِ
َ
وأطفالك
زوجك أو زوجتُ َك
(كنت) وحيدة (وحيدا) يف فرنسـا و
كنت َ
مـا زلوا يف بلدك األم ،سـيقوم املكتب الفرنيس لحاميـة الالجئني وعدميي
الجنسـية ( )Ofpraبتسـجيل الزوج والزوجة فقط بدفتر العائلة .يقوم
املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية ( )Ofpraبتسجيل
األطفال حرصا بعد وصولهم اىل فرنسـا.
ميكنـك االتصـال تلفونيـا بالــ ( ،Ofpraقسـم الحاميـة) « Division
 » protectionعلى الرقـم .01 58 68 10 10
كـن حـذر ودقيـق عندما تقـوم مبـلء البطاقـة العائليـة (كتابة األسماء
بإمالئهـا الصحيح ،تواريخ امليالد ،أعضاء العائلـة…) كون هذا األمر مهم
جـدا من أجل مل الشـمل األرسي والعمليـات األُخرى .الحقا سـيكون من
الصعـب تعديل هـذه األخطاء.

رخصة القيادة
مالحظـة ،ال ترسـل رخصـة قيادتـك األصليـة إىل املكتـب الفرنسي
لحاميـة الالجئني وعدميي الجنسـية ()Ofpraمـع البطاقة العائلية
ألنـك بحاجـة اليهـا مـن أجـل تبديلهـا بإجـازة قيـادة فرنسـية عـن
طريـق املحافظـة.
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الحالة املدنية

الواجب عمله

املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية  Ofpraهو مرجعك
اإلداري األسـايس ،يجـب أن تخربهـا ،بواسـطة الربيـد ،يجـب أن تخبره،
بواسطة الربيد ،عن جميع التغريات املتعلقة بحالتك االجتامعية واملدنية.
الوقت الذي يستغرقه إصدار الوثاثق والشهادات املدنية قد يكون طويل
جـدا .هذا التأخير يف إصدارالوثائق يؤثر عىل حصولـك عىل بطاقة اإلقامة
التي مبوجبها سـتكون لك حقـوق اجتامعية ،مثل دخـل التضامن الفعيل
(،RSAبطاقـة التأمني الصحي) «  ،» Carte vitaleالسـكن االجتامعي…
يف هـذه الحالة يجب مخاطبة قسـم الحامية يف املكتـب الفرنيس لحامية
الالجئين وعدميـي الجنسـية  Ofpraبصـورة منتظمة (بواسـطة الفاكس،
بواسـطة الربيد) وتسـتطيع أيضا طلب مسـاعدة املنظمة املسـؤولة عنك
مـن أجل االتصال بقسـم الحاميـة ملتابعة إصدار هـذه الوثائق.
الـزواج (يف فرنسـا)  :تنطبـق عليـك نفـس القوانين التـي تنطبـق على
الفرنسـيني ،سـتقوم باإلعلان عـن الـزواج يف املجلـس البلـدي للمدينـة
التـي تسـكن فيهـا وتقـوم بأخبـار املكتـب الفرنسي لحاميـة الالجئين
وعدميـي الجنسـية  Ofpraبعد الـزواج .ت ُطبـق نفس املبـادئ والقوانني
بالنسبة ملوضوع (عقد التكافل املدين) « » Pacte Civil de Solidarité
« » PACSوهـو نوع من أنـواع الزواج .يف حالة الطالق ،يجب أن تطلب
من املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية  Ofpraالوثائق
الرضوريـة قبل رفـع الطلـب إىل املحكمة العليـا يف املدينة التي تسـكن
فيها (مـع تقويـم محامي).
الـزواج (يف الخـارج ،خـارج بلـدك األم)  :بعـد عودتـك إىل فرنسـا،
سـتقوم بإرسـال (شـهادة كفـاءة الـزواج) « certificat de capacité de
 » mariageإىل املكتـب الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميـي الجنسـية
( Ofpraتسـتطيع الحصول عىل هذه الوثيقة إما من السـفارة الفرنسية
أو مـن القنصليـة الفرنسـية يف بلدك حيث يقومـان بإصدارهـا) أو تأييد
إعلان الـزواج من املجلس البلـدي يف مدينتك ،دليل عىل سـفرك (تذكرة
قطار ،تذكرة طائرة…) ،نسـخة من عقد الزواج باللغة الفرنسـية مرتجم
بواسـطة مرتجِـم ُم َحلّـف .يف حالـة الطلاق بالخـارج ،سـتقوم املحكمة
العليـا يف باريـس بإعلان هـذا الطالق حسـب القوانني الفرنسـية.

18

02

دليل الالجئ

األساسيات
عند إنشاء الحالة املدنية أو
شهادة امليالد للمرة األوىل،
عند ذلك تستطيع طلب وثائق
الحالة املدنية الجديدة ألقل
من  ٣أشهر عن طريق املوقع
اإللكرتوين للمكتب الفرنيس
لحامية الالجئني وعدميي
الجنسية ( Ofpraالخدمات
اإللكرتونية املبارشة).
يف حالة حدوث (زواج ،والدة،
وفاة…) يف بلد أخر غري فرنسا
أو غري بلدك األصيل ،يجب عليك
طلب الوثائق التي تثبت هذه
األحداث من سفارة أو قنصلية
البلد املعني.
زواج املِثل أو األشخاص من
نفس الجِ نس  :القانون الفرنيس
يُجيز الزواج ،أو عقد التكافل
يل
ث
املدين ( )PACSلألشخاص ِم ّ
الجِنس.
يف حالة الزواج من األجانب،
يجب إعالن الزواج عن طريق
قنصلية الشخص األجنبي الذي
تزوجته.
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النصوص القانونية
Article 25-3 de la convention de Genève : « Les
documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les
actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités
nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à
preuve du contraire ». A lire aussi les articles 12, 25 et 27.

روابط مفيدة
يوجـد الكثير مـن االسـتامرات ،كاسـتامرة تسـجيل الـزواج يف الخـارج
مـن املمكـن تحميلها مـن املوقـع اإللكتروين للمكتب الفرنسي لحامية
الالجئين وعدميـي الجنسـية : Ofpra
www.ofpra.gouv.fr

يف حالـة وجود خطأ يف وثيقة مـن وثائق الحالة املدنية كشـهادة امليالد
أو عقـد الـزواج ،قـم بتحمـل وملـئ االسـتامرة ()Cerfa n°11531*01
(طلب تعديل خطـأ أو حذف فقـرة) (« Demande de rectification
 )» d’une erreur ou d’une omission matérielleإلرسالها إىل السيد
مدعـي عام الجمهورية يف املحكمة العليا يف باريـس (راجع فصل روابط
مفيدة) .يرفق مع االسـتامرة نسـخة من وثيقة املكتـب الفرنيس لحامية
الالجئين وعدميـي الجنسـية  Ofpraاملـراد تصحيحها ،مـع الوثائق التي
تثبـت هذا الخطـأ مع نسـخة من بطاقتـك التعريفيـة .هذه االسـتامرة
 Cerfaممكـن تحميلهـا من رابـط اإلنرتنت التايل :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.
do?numCerfa=11531

(باملسـتقبل سيسـتطيع املكتـب الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميـي
الجنسـية  Ofpraعمـل التعديلات بنفسـه).

 лمحتويات
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03
اللغة الفرنسية

(التقييم – التعلم …)

تعلُــم اللغــة الفرنســية هــو من األمــور األساســية فــي حياتك
اليوميــة وألجــل فهــم أفضــل للمتطلبــات اإلداريــة ،للحصول
علــى عمل وســكن ،للدفــاع عن حقوقــك ولتســهيل إندماجك
فــي المجتمــع .إن تعلــم اللغــة الفرنســية هــو حــق وعلــى
فرنســا أن تَســتجيب  :إِن دور فرنســا كمجتمــع ُمضيــف هــو
تعزيــز إندمــاج الالجئيــن فــي هــذا المجتمــع ،و خاصــة مــن
خــال تعلــم اللغــة الفرنســية .يجــب علــى الالجــئ اســتغالل
جميــع الفــرص للتحــدث وممارســة اللغــة الفرنســية ،حيــث
أن هــذا الموضــوع حيــوي جــدا و أساســي.
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اللغة الفرنسية

الواجب معرفته

بعـد عمـل اختبـار اللغـة الفرنسـية (الشـفهي والكتـايب) ضمـن عقـد
اإلندماج الجمهوري ،سـيقوم املكتب الفرنيس للهجـرة و اإلندماج Ofii
بتوجيهـك ،إذا رأى بأنـك تحتـاج إىل دورات لغـة ،إىل أحـد معاهد اللغة
لفترة  ١٠٠ ،٥٠أو  ٢٠٠سـاعة .ال يتوجـب عليـك دفـع أي مبلـغ مايل.
إذا أظهرت نتيجة االختبار أن مسـتواك يف اللغة الفرنسية هو أصال ،A1
عنـد إذن سـيعطيك املكتب الفرنسي للهجـرة و اإلندمـاج ( Ofiiوثيقة
إعفـاء مـن دورة اللغـة) « attestation de dispense de formation
 .» linguistiqueتسـتطيع أن تطلب عمل دورة لغة فرنسية للمستوى
 A2إذا كنـت بحاجـة لها.
الــ  ( DEFLEوهـو قسـم دراسـات اللغـة الفرنسـية ) يف الجامعـات
الفرنسـية والـذي يتيـح لـك اجتيـاز  ٦مسـتويات مـن اللغـة الفرنسـية
املعترف بها ( مـن  A1إىل  ) C2وبعد اجتياز كل مسـتوى سـيتم منحك
دبلـوم .مـن أجل التسـجيل يف الــ  DEFLEيجب أن تكـون حاصل عىل
شـهادة الثانويـة العامـة ( )BACأومـا يعادلهـا أوأن تثبـت أن مهنتـك
يف بلـدك األم تتطلـب شـهادة البكلوريـا إذا مل تكـن الشـهادة بحوزتك..
ميكنك أيضا االسـتفادة من التخفيضات يف أجور التسـجيل وهنالك أيضا
جامعـات تحجـز مقدمـاً مقاعـد لالجئين .يوجـد أيضا صفوف مسـائية
للذيـن ال ميلكـون شـهادة الثانويـة العامة ولكـن ال مينح الطالـب دبلوم
عنـد إنهاء الـدورة.
الـدورات عـن طريـق اإلنرتنـت  :بعض املنظمات والـوكاالت قامت
بإنشـاء مواقـع وبرامـج على اإلنرتنت من أجـل إحراز تقـدم يف تعلم
اللغة الفرنسـية ،تكـون هذه الخدمـات مجانية بصـورة عامة .كذلك
االسـتامع إىل وسـائل اإلعلام الفرنسـية يُعتبر أَيضـا وسـيلة ف ّعالـة
لجعلـك ُملِـم باللغة.

تقييم مستوى اللغة
يتـم تقييـم مسـتوى معرفتـك و مامرسـتك للغـة وفقـا للمعايير
األوروبيـة والتـي ت َُصنـف اىل  ٦مسـتويات  A1، A2، B1 :و B2،
 C1و .C2
إن املسـتوى األول  A1هو املسـتوى املطلوب حسب عقد اإلندماج
الجمهـوري  ،CIRوهذا هـو الحد األدىن ,ومن األفضـل بذل الجهود
للوصـول إىل مسـتوى  A2ثـم  B1و  B2بـأرسع وقـت ممكـن .عىل
سـبيل املثال فأن املسـتوى  B1هو املسـتوى املطلوب للحصول عىل
الجنسـية الفرنسية و املسـتوى  B2هو املستوى املطلوب للتسجيل
يف الكليـة وكذلك يعطـي أفضلية يف حالة البحـث عن عمل.
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اللغة الفرنسية

الواجب عمله

املسـتوى األول ( A1شـفهي وكتايب) هو املسـتوى املطلوب الوصول اليه
حسـب عقد اإلندماج الجمهوري و للحصول عىل (دبلوم اللغة الفرنسية
األويل) » « DILF » « diplôme initial de langue française إذا
فشـلت يف الحصـول عىل دبلـوم اللغـة الفرنسـية األول ،ميكـن للمكتب
الفرنسي للهجـرة واإلندمـاج  ،Ofiiعـن طريـق تقديـم طلـب ،أن يدفع
أجـور دورة ثانيـة من أجل الحصول عىل هـذا الدبلوم .بعد الحصول عىل
الدبلوم األويل ( ،)DILFتوجد دورة أخرى من أجل الوصول إىل املسـتوى
الثـاين ( A2هذه الدورة ُميولها املكتب الفرنيس للهجـرة واإلندماج .)Ofii
إن عقـد اإلندمـاج الجمهـوري هـو الوسـيلة الرئيسـية لتعلـم اللغـة
الفرنسـية لالجئين ،ولكـن توجـد ُسـ ُبل كثيرة أخـرى متاحـة لالجئين
وهـي عـن طريـق:
 مكتب العمل والبعثات املحلية :ألخذ دورات يف اللغة ( لتعلماملهارات اللغوية األساسية Insup ،و هو معهد متخصص لعمل
الدورات االحرتافية،)...
 الخدمات االجتامعية ،مراكز املحافظات ،األقاليم و املؤسساتاملتخصصة (الدورات االحرتافية)،
 املجلس اإلقليمي ( برامج محو األمية ،دورات اللغة الفرنسية لألجانب)، مركز البلدية للعمل االجتامعي ( ،)CCASاملنظامت والوكاالتاملتخصصة بعمل الدورات.
الشروط الواجـب توفرهـا للحصـول على هـذه الخدمـات  :أن تكون
باحـث عن العمل ،تسـتلم دخـل التضامن الف ّعـال  RSAأومخصصات
الوالـد الوحيـد ،أن تكـن سـاكن يف البلديـة التـي ت ُعطـى فيهـا دورات
اللغـة ،أو لديـك عمـل ،أن تكون شـاب…
إبحث واسـتعلم يف جميـع املنظامت والوكاالت ،فلديـك الحق يف عمل
ذلك.
(الفرنسية كلغة أجنبية) » (FLE) « Le français langue étrangère
ت ُـ ّدرس يف مختلـف املـدارس و املؤسسـات ولكـن كُلفـة تعلـم اللغة قد
تكـون ُمكلِفـة إذا مل تكـن َمدفُوعـة ِمـن قبـل اإلقليـم ،مكتـب العمـل،
البلديـات ،املنظامت…
اعتامدا عىل أعامرهم ،ولتعلم اللغة الفرنسية ،يستطيع أطفالك االستفادة
من فصول دراسـية معينة .بالنسـبة للمستوى االبتدايئ ،بني سـن  ٦اىل ١١
سـنة ،بتوجيه من قبل مجلسك البلدية .بالنسبة للمسـتوى املتوسط ،بني
سـن  ١١إىل  ١٦سنة ،بتوجيه من قبل املدرسة املتوسطة أو من قبل املراكز
األكادمييـة لتعليم التالميذ الواصلين حديثا والتالميذ املنحدريـن من أُرس
جوالة ومسـافرة  .CASNAVبالنسبة للمسـتوى الثانوي أو اإلعدادي بني
سـن  ١٦اىل  ١٨سـنة ،بتوجيه من قبـل (مركز املعلومـات والتوجيه) CIO
».« Centre d’Information et d’Orientation 
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األساسيات
بالنسبة ألطفالك فإنهم يتعلمون
اللغة بفضل التحاقهم باملدارس
وبفضل نظام التعليم اإللزامي
من ع ُمر  ٦سنوات اىل  ١٦سنة.
كونك الجئ مينحك األولوية
يف الدورات التي يدعمها
املكتب الفرنيس للهجرة و
اإلندماج  Ofiiإذا قمت بتوقيع
عقد اإلندماج وكذلك عند
طلبك الحصول عىل الجنسية
الفرنسية كون مستوى B1
إلزامي لتكون فرنسيا.
جميع الفرص للتحدث
بالفرنسية هي جيدة  :بعض
املنظامت واملراكز االجتامعية
ت ِ
ُنظم ما يسمى مقاهي تبادل
اللغة أو دورات مناقشة .التطوع
يف إحدى املنظامت أو املشاركة
يف األنشطة االجتامعية داخل
الحي الذي تعيش فيه س ُيعطيك
فرصة لتحسني لغتك و فرصة
للقاء أشخاص فرنسيني .من املهم
أن تستخدم ومتارس اللغة خارج
إطار الدورات التعليمية.
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النصوص القانونية
Pour l’État français et pour l’Europe, apprendre la langue
du pays est un droit et une nécessité, c’est le passage
obligé pour l’intégration. Ils s’engagent à développer des
formations pour les réfugiés sur tout le territoire national.
Pour savoir tout ce qui existe, en plusieurs langues (avec des
exercices pour tous les diplômes, les tests, etc.), consulter :
www.ciep.fr

روابط مفيدة
 تقـدم على سـبيل املثـال دورات مجانية على اإلنرتنتAFPA منظمـة
: ) (وكذلـك دورات احرتافية يف اللغةA1 ) للمسـتوىMooc FLE( مثل
https://mooc.afpa.fr

 لتُطورها إىل املسـتوىMooc FLE مؤسسـات أخـرى اسـتخدمت دورة
: Alliance française  عىل سـبيل املثـال مؤسسـة،A2
https://mooc-francophone.com/cours/mooc-coursde-francais-langue-etrangere

 قامت أوربا بتطوير دورات مجانيةErasmus يف إطار برنامج اِراسموس
(OLS) – على اإلنرتنت للذيـن يرغبون بتعلـم اللغـات األوربية ومنهـا
: Online Linguistic Support
http://erasmusplusols.eu/fr

л
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املساعدات املالية

(صندوق املخصصات العائلية - CAFاملخصصات
العائلية – دخل التضامن الف ّعال )RSA

كل الجــئ تجــاوز ســن الخامســة والعشــرين ســنة يســتطيع
اإلســتفادة مــن (دخــل التضامــن الف ّعــال) « Revenu de
)solidarité active » (RSAومثــل باقــي األشــخاص
الذيــن لديهــم أطفــال ويعيشــون فــي فرنســا ،لديهــم أيض ـاً
حــق التمتــع (بالمخصصــات العائليــة) « allocations
» familialesومخصصــات ماديــة أخــرى .مالحظــة ،هــذه
الحقــوق الماديــة موجــودة ولكــن عمليـاً ،ولألســف ،ال يتــم
تطبيقهــا بصــورة متشــابهة فــي كل فرنســا ،لهــذا يجــب
االســتمرار بالمطالبــة بهــا بمســاعدة منظمــة أو خدمــة
اجتماعيــة وعــدم التهــاون فــي طلــب هــذه الحقــوق.
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املساعدات املاليةCAF/

الواجبمعرفته/صندوقاملخصصاتالعائلية

املخصصات االجتامعية املمنوحة من قبل صندوق املخصصات العائلية
) (CAF) (Caisse d’allocations familiaesتخضـع لعـدة رشوط :
مصـادر الدخـل ،عدد وعمـر األطفال…
يجب أن تكون مقيم يف فرنسا (أي لديك عنوان إما يف مركز البلدية CCAS
أو عنـوان املنظمة املسـؤولة عنك) ويطبـق هذا الرشط على أطفالك ايضاً
(املولودون يف فرنسـا أو القادمني عن طريق مل الشمل األرسي).
أدناهقامئةباملساعداتاملاليةاملقدمةمنصندوقاملخصصاتالعائلية: CAF
(املخصصات العائلـة) «  » Allocations familialesاملمنوحة ابتداء
من طفلـك الثاين.
(برنامـج مخصصـات الطفولـة املبكـرة) « Prestation d’accueil du
 » jeune enfant » « PAJEاملمنوحـة ابتـدا ًء مـن طفلـك األول ولغاية
عمـر  ٣سـنوات  :منحـة الـوالدة أو التبنـي ،اإلعانة األساسـية…
(إعانة دعم العائلـة))( « Allocation de soutien familial » (ASFوهي
مخصصات ملا يطلق عليه بالوالد الوحيـد» ،« parent isolé إذا كنت تعيش
وحيدا ًيف فرنسا مع أطفالك أي الزوج مع األطفال أو الزوجة مع األطفال بدون
وجـود الوالـد اآلخـر .يف حالة الوالـد الوحيد لن يَطلب صنـدوق املخصصات
العائليـة CAFأَي معلومات َعن الـزوج أو الزوجة املوجود يف البلد األم).
مسـاعدات أُخـرى  :مخصصـات العـام الـدرايس الجديـد ،مسـاعدات
تكميليـة لدخـل األرسة (للعائلات التـي تحتـوي على  ٣أطفـال على
األقل) ،مسـاعدات لألطفال املعاقني أو املرىض ،مسـاعدات نقل السـكن
ُصر)…
(للعائلات التـي تحتـوي أطفـال ق ّ
قد مينح مجلس املقاطعة واملجلس البلدي مسـاعدات لألشخاص الذين
يواجهون ظروف صعبة.
يف حالة اإلعاقة أو العجز ،توجد مساعدات البالغني املعاقني (.)AAH

وثائقاألطفالاملطلوبة
بالنسـبة لألطفال القادمني معـك إىل فرنسـا أو القادمني بعدك ،فيجب
عليـك إرسـال جوازاتهـم وشـهادة ميالدهـم األصليـة (أو نسـخ عنهـا)
مرتجمـة ،أو دفتر العائلـة إىل صنـدوق املخصصـات العائليـة .يطلب
بعض فـروع صنـدوق املخصصـات العائليـة  CAFدفرت العائلـة الذي
استلمته من املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية Ofpra
واملسـجل فيـه أطفالك .يجـب عليك إرسـاله حال حصولـك عليه.
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املساعدات املاليةCAF/

الواجبعمله/صندوقاملخصصاتالعائلية

فتح (حسـاب مرصيف جاري أو حسـاب توفير) «compte courant 
 » ou livret Aمهم جداً ورضوري (راجع الفصل  ٠٥املرصف) .كذلك
يجـب عليك عمـل إقرار رضيبـي لدخلك للسـنتني السـابقتني أو إقرار
خطـي إذا مل يكـن لديك إشـعار رضيبي .بالنسـبة ملخصصـات اإلنتظار
املؤقـت ( )ATAفتعترب مبثابة الدخل ،بينما مخصصات طالب اللجوء
( )ADAال ت ُعتبر دخـل أي ال نقوم بعمل إقـرار رضيبي لها.
الوثائق املطلوبة :
 مستند الحامية الدولية، نسخة من قرار املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية Ofpraأو قرار املحكمة ،CNDA
 وثيقة تظهر دخلك لألشهر الثالثة األخرية (وصل اثبات استالم الراتب،وصل دورة احرتافية ،وصل مخصصات االنتظار املؤقت )…ATA
 وصل اثبات سكن، نسخة من البيانات املرصفية (،)RIB سـيطلب منـك صنـدوق املخصصـات العائليـة  CAFدفتر العائلـةامل ُحـ ّدث من قبل املكتـب الفرنيس لحاميـة الالجئني وعدميي الجنسـية
 .Ofpraإذا مل تكـن قـد اسـتلمته بعـد فيمكنـك طلـب وثيقـة اثبـات
تبين التفاصيـل العائليـة ألرستك من حيـث العـدد و األعامر إمـا من الـ
 ،CADAالـ  PADAو الـ  ،CPHمن املكتب الفرنيس للهجرة و اإلندماج
 Ofiiيف منطقتـك أو مـن املحافظـة (حسـب التعميـم الصـادر يف سـنة
 .)٢٠١١مالحظـة ،ال تطلـب أي وثيقـة من بلـدك األم.
(مفهـوم االعتراف بالحقـوق) «  ( » recognition des droitsخـاص
بالالجئين) ،تسـمح هذه الفقـرة باالسـتفادة مـن مخصصاتـك العائلية
مـن تاريـخ دخـول أطفالـك إىل فرنسـا (لغايـة سـنتني إىل الـوراء مـن
تاريـخ اسـتالم  CAFشـهادة فحصـك الطبـي الـذي اجريتـه يف املكتـب
الفرنسي للهجـرة و اإلندمـاج  Ofiiوالـذي اسـتلمت نسـخة عنـه مـن
ال  .)CAFيطلـق أيضـا على هـذه الفقـرة مصطلـح (األثـر الرجعـي)
«  .» rétroactivitéبعـد ملـئ االسـتامرة الخاصـة بهذه الفقـرة ،يجب
عليـك أن تكتـب رسـالة لطلـب إعـادة (دفع املسـتحقات بأثـر رجعي)
«  » versement rétroactif des prestationsحيـث تُرفَق مع الوثائق
التـي تُبين تاريـخ وصـول أطفالك).
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املساعدات املاليةRSA/

الواجب معرفته  /دخل التضامن الف ّعال

مالحظـة( ،مخصصاتـك لطالـب اللجـوء) «Allocations pour 
 )ADA) « demandeur d’asileسـتتوقف يف نهاية الشهر الذي ييل
حصولـك عىل صفـة اللجوء .طلبـك لدخل التضامن الف ّعـال  RSAيبدأ
مـن لحظة اسـتالمك ملسـتند الحامية الدوليـة (لطلب دخـل التضامن
الف ّعـال يرجـى إرسـال مسـتند الحاميـة  +نسـخة مـن قـرار املكتـب
الفرنسي لحاميـة الالجئني وعدميي الجنسـية  Ofpraأو قـرار املحكمة
 .)CNDAإن صنـدوق املخصصـات العائليـة  CAFليـس بحاجـة إىل
نسـخة من بطاقة إقامتك لحسـاب مخصصات دخـل التضامن الف ّعال
لـك (حسـب املذكرتين الصادرين يف سـنة  ٢٠٠٦ويف سـنة .)٢٠١٠
إن (دخـل التضامـن الف ّعـال) » « Revenu de solidarité active
) (RSAيشـمل األشـخاص الذيـن مل يتمكنوا من الحصـول عىل وظيفة
أو عمـل و الذيـن ال يتمتعـون مبخصصـات العاطلين عـن العمـل أو
األشـخاص ذوي الدخل املحدود .يعتمد املبلغ املمنوح لك عىل وضعك
االجتامعـي (متزوج أو (والـد وحيد) ،أعزب ،منفصل ،أرمـل أو أرملة)،
كذلـك يعتمـد عىل عـدد األطفـال و املـوارد األرسيـة األخرى (أنشـطة
معينـة ،مسـاعدات أخرى…).
ُ ّيول دخل التضامن الف ّعال  RSAبواسطة مجالس املقاطعات و الدولة.
ومينـح للمسـتفيدين عن طريـق صندوق املخصصـات العائليـة .CAF
وألجـل معرفة تفاصيـل املبالغ املمنوحة ميكنـك زيارة املوقـع ادناه عن
طريق الضغـط عىل الرابـط التايل:
http://rsa-revenu-de-solidarite-active.com
يف إطـار دخـل التضامـن الف ّعـال  ،RSAيوجد ما يسـمى مبنحـة أو بدل
النشـاط ( ،)la prime d’activitéوهـي منحـة ت ُعطـى لك عند حصولك
عىل عمـل (كموظفين أو كعامل مسـتقلون) وتعتمد هـذه املنحة عىل
مقـدار ُمرتبك ومصـادر دخلك.
مـن أجـل شـمولك بدخـل التضامـن الف ّعـال  ،RSAيجـب ان تكـون
سـاكن يف فرنسـا وان يكـون لـك عنـوان (حتـى وان كان عنوان مسـ ّجل
كحصولـك عىل عنـوان يف مركـز البلديـة عىل سـبيل املثال أو ما يسـمى
(.)domiciliation

الشباب الذين تقل أعامرهم عن ٢٥سنة
بالنسـبة لألشـخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  ١٨سـنة و  ٢٥سـنة،
ليـس لديهم الحـق بالحصول عىل دخـل التضامن الف ّعـال  RSAإال
إذا كانـوا آبا ًء وحيديـن ولديهم طفل أو أكرث من طفـل مولودين أو
سـوف يولدون ،مثالً أم وحيدة وحامل ،عند ذلك سـيحصل الشـاب
أو الشـابة على ُمنحـة تُسـمى (دخـل التضامـن الف ّعـال للشـباب)
«  .» RSA jeuneيُنصـح بتسـجيلك يف (بعثة محليـة) « mission
 » localeوهـي منظمـة تُعنـى برعاية الشـباب وهنـاك الكثري منها
مثلاً  :خدمـة املسـاعدة الطارئـة( ،ضمان للشـباب) « garantie
 ،» jeuneدورات تأهيليـة احرتافيـة…
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املساعدات املاليةRSA/

الواجب فعله  /دخل التضامن الف ّعال
يُرسـل طلـب الحصول عىل دخـل التضامـن الف ّعـال  RSAإىل صندوق
املخصصات العائلية  CAFالخـاص باملقاطعة التي تعيش فيها والطلب
يشـمل (اسـتامرة دخل التضامن الف ّعال  + RSAنفس الوثائق املطلوبة
للحصول عىل املخصصـات األخرى).
سريسـل لك صندوق املخصصـات العائلية  CAFرسـالة بريدية تتضمن
موافقـة مجلـس املقاطعة على منحـك املخصصـات أعاله (وهـي دخل
التضامن الف ّعال  RSAمن تاريخ إيداع امللف الخاص بطلبك إىل صندوق
املخصصـات العائليـة  )CAFومـن ثم متنح رقـم خاص بك يسـمى)رقم
امل ُستفيد(«  » numéro d’allocataireويتكون من ( ٦أرقام و حرف) مع
كلمـة رس مؤقتة لتسـتطيع بعدها تغري (كلمة الرس الشـخصية) « code
 » personnelاملكونـة مـن  ٨أرقـام التـي تقـوم انـت باختيارهـا .كلمـة
الرس الشـخصية هـذه متكنك من الدخـول إىل املوقع الرسـمي اإللكرتوين
لصنـدوق املخصصـات العائليـة  CAFلتتابـع الدفعات املاديـة املمنوح
لك وتسـتطيع أيضا عمـل الترصيح الربع سـنوي أو الفصلي لدخلك…
مالحظـة ،يجب عليك عمـل ترصيح كل ثالثة أشـهر (الترصيـح الفصيل أو
الربعسنوي) « » déclaration trimestrielleلدخلكومخصصاتك امل ُستلمة
من جميـع الجهات عـدا املخصصات املمنوحـة من صنـدوق املخصصات
العائليـة  ،CAFمثالً  :رواتبك ،العائدات املمنوحة يف حالة تسـجيلك بدورة
احرتافية… وتستطيع عمل ذلك عن طريق الحضور إىل استعالمات صندوق
املخصصات العائلية CAFوبدون أخذ موعد حيث توجد حواسيب جاهزة
وميكنك طلب املسـاعدة من موظفي خدمة العمالء.
إن دخـل التضامن الف ّعـال  RSAهو عقد بينك و بين مجلس املقاطعة
حيـث وبحصولـك على مرجِع دخـل التضامـن الف ّعال  RSAسـيوجهك
مجلـس املقاطعـة عـن طريـق رسـالة بريديـة إمـا إىل مكتـب العمـل
مـن أجـل إنشـاء )املشروع الشـخيص للحصـول على عمـل )(PPAE
»« Projet personnalisé d’accès à l’emploi أو إىل منظمة أو خدمة
اجتامعية (كمكتـب املقاطعة للتضامن و اإلندماج الــ ( ،(MDSIاملركز
البلدي للعمـل االجتامعي) الـ  CCASلعمل عقـد اإلندماج االجتامعي
« .» contrat d’insertion sociale

إنهاء مخصصات االنتظار املؤقت ()ATA
مخصصـات االنتظـار املؤقـت مخصصـة للحاصلين على الحاميـة
االحتياطيـة و الحاصلين على صفـة عديـم الجنسـية والذيـن هـم
يف طـور البحـث عـن العمـل حيـث تكـون عائداتهـم أقل مـن دخل
التضامن الف ّعال ( RSAليس لالجئني حق التمتع مبخصصات االنتظار
املؤقـت) ،مخصصـات االنتظـار املؤقـت  ATAتم الغائهـا ابتداء من
األول من أيلول  .٢٠١٧ال يشمل هذا القرار األشخاص الذين يستلمون
هذه املخصصات إىل يومنا هذا (أي سيسـتمرون باسـتالم مخصصات
االنتظـار املؤقـت  + ATAدخـل التضامـن الف ّعـال RSA = RSA
باملعـدل الكامـل) حيث سـيطبق فقط على األشـخاص ال ُج ُدد.
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األساسيات
ِ
زوجك
إذا كانت زوجتك أو
مع أو بدون األطفال أو فقط
األطفال يف البلد األم أو يف
بلد آخر ولكن (خارج اإلتحاد
األورويب) فيجب الترصيح
بهذه الحالة إىل صندوق
املخصصات العائلية CAF
مع تحديد أو ذكر (انفصال
جغرايف) « séparation
.» géographique
بالنسبة ملساعدات السكن،
راجع راجع الفصل  ٠٦اإلقامة،
السكن .يف حالة حصولك عىل
مساعدة سكن ،عند إذن يطرح
من دخل التضامن الف ّعال RSA
مقدار ( ٤٨يورو) .ويُطبق نفس
املبدأ حتى إذا كنت ساكن
باملجان.
كل ثالثة أشهر ،عند عمل
(الترصيح الربع سنوي أو
الفصيل) «déclaration 
 » trimestrielleلدخل التضامن
الف ّعال ( RSAعن طريق اإلنرتنت
يف املوقع اإللكرتوين لصندوق
املخصصات العائلية  CAFأو عن
طريق ملئ االستامرة و إرسالها
بالربيد) ،ستقوم بذكر أي تغري
قد حصل لك ( عمل ،والدة ٬نقل
سكن…) .يف بعض الحاالت ال
يجب عليك انتظار الترصيح
الفصيل من أجل إخبار صندوق
املخصصات العائلية CAFعن
بعض التغريات املهمة كفقدانك
للعمل ،خسارتك لعقد العمل…
توجد منظامت خريية تقدم
مساعدات مختلفة ،غذائية
ومالية ،يف الحاالت الطارئة.
حاول االستفسار والحصول عىل
معلومات حول هذه املنظامت يف
املدينة التي تعيش فيها.
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النصوص القانونية
En cas de refus d’une prestation par la CAF, demandez
une décision écrite. Recours possibles : médiateur
de la CAF / Commission des recours à l’amiable (CRA)
de la CAF / Tribunal des affaires de sécurité sociale
(TASS). Demandez conseil à une association (délais et
procédures).
En cas de refus ou suspension du RSA : « recours
gracieux » au Conseil départemental dans les deux mois
qui suivent puis, en cas de rejet, au tribunal administratif
dans les deux mois suivants. Consultez le site de la CAF
pour connaître les motifs de radiation.
Recognition des droits (CAF) : Circulaire CNAF n°2008030 du 29/10/2008, lettre-circulaire CNAF n°2013-116
du 23/07/2013, note de service PF 35/2008 AC 34/2008
et article R.348-4 du CASF.

روابط مفيدة
 إما عن طريق أخذ موعد من صندوق،ملعرفة جميع تفاصيل املسـاعدات
 أو تسـتطيع الدخـول إىل املوقـع اإللكتروينCAF املخصصـات العائليـة
:  عن طريق الرابـط أدناهCAF لصنـدوق املخصصات العائليـة
www.caf.fr

بعض الخدمات االجتامعية أو املنظامت تسـتطيع مساعدتك الستخدام
 و خدمـاتCAF التطبيـق اإللكتروين لصنـدوق املخصصـات العائليـة
 عـن طريق خدمةEmmaüs  عىل سـبيل املثـال منظمة أمـاوس٬أُخـرى
:  عـن طريـق الرابـط التايلEmmaüs Connect
www.emmaus-connect.org
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05
املرصف

(حساب التوفري  -الحساب الجاري)

الحصــول علــى حســاب مصرفــي أمــر ضــروري مــن أجــل
اســتالم المخصصــات االجتماعيــة ،العمــل ،الســكن والحيــاة
اليوميــة .القانــون الفرنســي يضمن ما يسـ ّمى (حــق الحصول
على حســاب مصرفــي) « : » droit au compte كل شــخص
يعيــش فــي فرنســا ،ومــن ضمنهــم الالجئين ،لــه الحــق بفتح
حســاب جــاري «( » un compte courant وليــس فقــط
(حســاب توفيــر) أو مــا يعــرف بـــ «.)» livret A 
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املرصف

الواجب معرفته

القانـون الفرنيس يضمن لجميع األشـخاص الذين يقيمون يف فرنسـا
فتـح حسـاب مرصيف جـاري يف مرصف وطنـي ،يف مصرف إقليمي أو
يف (املصرف الربيـدي) «  » La Banque postaleبـدون األَخذ بعني
االعتبـار مصـادر دخلك أو وضعـك االجتامعي.
إن فتـح حسـاب مرصيف هو عقد بينـك وبني املرصف  :تسـتطيع أن تختار
مرصفـك واملرصف من حقه أن يختار عمالئه .ومن هنا نسـتطيع أن نفهم
بـأن من حـق املصرف أن يرفض فتح حسـاب لك و بـدون ذكر األسـباب،
لكن القانون يفرض عىل املرصف اإلشـارة لهذا الرفض عن طريق إعطائك
ورقـة مكتـوب فيها بأنه تم رفض طلبك لفتح حسـاب مرصيف .تسـتطيع
بعـد ذلك و بحصولـك عىل هـذا الرفض الذهـاب اىل املصرف الفرنيس la
( Banque de Franceراجـع الواجب فعله أسـفل هذا املوضوع).
تستطيع محاولة فتح حسـاب مرصيف يف مصارف مختلفة ولكن النتيجة
غير مضمونـة .بالنسـبة لالجئين ،توجـد اتفاقيـة خاصـة مـع (املرصف
الربيـدي) « .» La Banque postale
القانون النقـدي واملايل يقدم أحد عرشة خدمة مجانية متنحها املصارف
وهي (الخدمات املرصفية األساسـية) « services bancaires de base،
 » BBSمنهـا الحصـول على كشـف البيانـات املرصفيـة ( ،)BIRتغيير
العنوان ،العنوان امل ُسـ ّجل ،رصف الشيكات والتحويالت املرصفية ،الدفع
عـن طريق السـحب من الرصيـد ،إيداع وسـحب النقد داخـل املرصف،
استشـارة مرصفـك مبا يخص حسـابك املصريف عن بعد كخدمـة العمالء
مثلا ،الحصول على بطاقـة مرصفية تتضمـن تفويض من املصرف عند
كل استخدام..

حسابالتوفريوالحسابالجاري
حسـاب التوفري الـ( Livret Aمينح هذا الحساب لالجئني وحتى طالبي
اللجـوء وذلـك لوجـود اتفاقيـة مـع (املصرف الربيـدي) « la Banque
 » postaleوهـو حسـاب للتوفير فقـط حيـث ال ميكن اسـتخدامه يف
العمليات املالية اليومية فهو يعمل كسحاب تستطيع من خالله إيداع
املخصصات واملسـاعدات املالية التي تسـتلمها من الدولة وتسـتطيع
رصف الشـيكات أيضا .بطاقة (حسـاب التوفري) «  » livret Aال تُ ِك ُن َك
من الدفع بل فقط تسـتطيع سـحب النقـود .من مزايا بطاقة حسـاب
التوفري أَنك تسـتطيع دفع اإليجار ،الرضيبة ،املاء ،الكهرباء والغاز وذلك
عـن طريق عملية السـحب املصريف الذي تقـوم به الجهة املسـتفيدة
كرشكـة الكهربـاء مثال بعـد إعطائهم تفاصيل حسـابك املصريف .يف ما
يخص الحساب الجاري فإنه يتيح لك إجراء جميع العمليات املرصفية،
فهـو رضوري جدا  :تسـتطيع دفـع فاتورة التلفـون ،اإلنرتنـت ،بطاقة
النقـل ٬الدفـع يكون بواسـطة البطاقة التي سـتحصل عليهـا أوبطاقة
اإلئتمان والتي قد تكون (فيـزا ،ماستركارد ،كارت بلو)…
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لفتـح حسـاب جـاري وحسـب النصـوص القانونيـة ،ال تحتـاج سـوى
لبطاقـة أو وثيقـة تعريفيـة عليهـا صورتك الشـخصية (بطاقـة اإلقامة،
مسـتند الحاميـة لطالـب بطاقـة اإلقامـة أو مسـتند الحاميـة لطالـب
اللجوء) و كذلك وثيقة سـكن (حتى إن كان عنوان ُمسـ ّجل لدى َوكالة
حكوميـة أو منظمـة) ،ولكـن يف الواقـع وعمليـا ،قـد يطلـب املصرف
وثائـق أُخـرى  :كشـف راتـب ،وثيقـة اثبـات دخـل التضامـن الف ّعـال
 ،RSAعقـد عمـل…
أعطـي املرصف (اثبات عدم امتالك حسـاب مصريف) «attestation 
 » d’absence de compteالـذي قـد كتبتّـه أنـت (إمـا باليـد أو
بالحاسـوب) ويكـون شـكل الوثيقـة كالتـايل :
« Attestation d’absence de compte
Je, soussigné (nom, prénom), demeurant (votre
adresse), atteste sur l’honneur que je ne dispose
d’aucun compte bancaire. Attestation établie
conformément aux dispositions de l’article L312-1
du code monétaire et financier.
» Fait à (lieu), le (date) (avec votre signature).

إذا فتـح لك املرصف حسـاب فسـيتوجب عليـه إعطائك عقـد( ،اتفاق
الحسـاب املرصيف) « » une convention de compte
يف حالـة رفـض املصرف فتـح الحسـاب ،ابعـث رسـالة مسـجلة أو
اذهب مبارشة إىل (املرصف الفرنيس) « » La Banque de France
األقـرب إىل سـكنك مـع الوثائـق التاليـة  :رسـالة توضـح فيهـا عـدم
امتلاكك لحسـاب مرصيف ،رسـالة الرفض مـن املرصف اآلخـر البطاقة
التعريفيـة و اثبات السـكن( .املرصف الفرنسي) » La Banque de
 » Franceسـيحدد لـك مصرف آخـر لتذهب اليـه والذي سـيكون
ُملـزم بفتـح حسـاب جـاري لك.
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األساسيات
ال تكن مت َخ ّوفا أو خجوال بسبب
سلوك بعض موظفي املرصف
كون فتح حساب مرصيف هو حق
من حقوقك.
حق فتح حساب مرصيف هو حق
مكفول للجميع وليس لألشخاص
فقط بل للرشكات ،للمؤسسات،
للتجار وأصحاب املتاجر ،أصحاب
األعامل الحرة…
بعض املصارف تتيح فتح حساب
مبارشة عىل املوقع اإللكرتوين
للمرصف .هنالك أيضا بعض
املؤسسات املالية قد أنشأت
حسابات جارية ميكن الحصول
عليها وبدون رشوط مثل حساب
نيكل ( )Nickelيف محالت بيع
الصحف والتبغ حيث تحصل
عىل بطاقة تتيح لك سحب
النقود ،الدفع وكذلك استالم
حواالت أو عمل حواالت مالية…
مالحظة ،بالنسبة للحساب
الجاري بدون رشوط كحساب
نيكل ( ،)Nickelال ميكنك رصف
الشيكات وكذلك بعض رشكات
الهواتف ال تَقبل عمل اشرتاك
لك بواسطة هذه النوعية من
الحسابات الجارية.
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النصوص القانونية
Loi du 29 juillet 1998, « droit au compte bancaire » :
« Toute personne physique résidant en France, dépourvue
d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte
dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des
services financiers de La Poste ou du Trésor public ».
Article L312-1 du Code monétaire et financier :
« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture
d’un compte remet systématiquement et sans délai au
demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte
et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la
Banque de France de lui désigner un établissement de
crédit pour lui ouvrir un compte ».
Sur les informations que peut demander le banquier pour
l’ouverture du compte, voir l’article R.312-2 du code
monétaire et financier.

روابط مفيدة
la Banque de « )شكل الرسـالة التي تطلب فيها من (املرصف الفرنيس
» تحديـد مصرف لك بعـد رفض أحد املصارف فتح حسـاب لك France
.ميكن مراجعتها يف الفصل
https://www.conso.net/content/vousnavez-plus-de-compte-bancaire-vousdemandez-lintervention-de-la-banque-defrance
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السكن – العنوان

(املركز البلدي للعمل االجتامعي
 – CCASاملنظامت – االسكان بإيجار معتدل
 – HLMصندوق التضامن لإلسكان )…FSL

يتمتــع الالجئــون بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا
الفرنســيون فــي مــا يخــص موضــوع الحصــول علــى ســكن.
وإن كانــت خدمــة االســتقبال الوطنيــة ( )DNAالمخصصــة
لهــم ،مــع (مركــز اســتقبال طالبــي اللجــوء) «Centres 
d’accueil (CADA) « pour demandeurs d’asile
و (مراكــز االســكان المؤقتــة) « Centres Provisoires
،(CPH)« d’Hébergementفــإن عــدد المســاكن غير كافي
أبــداً .فــي الواقــع ،إيجــاد ســكن أمــر صعــب .وقــت انتظــار
الحصــول علــى ســكن اجتماعــي (االســكان بإيجــار معتــدل)
« » HLM Habitation à Loyer Modéré٬ طويــل جــدا و
بالرغــم من جميــع المســاعدات والدعــم فمن الصعــب أيضا
إيجــاد ســكن خــاص.
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يف حالـة عـدم امتالكك لسـكن ،يتوجـب عليك طلـب (عنـوان إقامة)
«  » domiciliationيف احـدى املنظمات أو يف املركـز البلـدي للعمل
االجتامعـي  CCASكـون امتالكك عنـوان وصندوق بريـدي مهم جدا
يف مسيرتك كالجـئ .يجـب عليـك تفقد بريـدك ورسـائلك على األقل
مرة يف األسـبوع.
يف فرنسـا ،السـكن الخـاص يف املـدن الكبيرة غـايل ويصعـب إيجـاده.
أصحاب العقـارات أو الـوكاالت العقارية يطلبون ضامنـات  :عقد عمل
دائـم ،امتلاك دخـل عـايل ،مبلـغ ضمان… قـد تواجـه أيضـا نـوع من
التمييـز وعـدم الثقة.
إذا تـم تسـجيلك يف مركـز اسـتقبال طالبـي اللجـوء  ،CADAفسـوف
تحصـل عىل مسـاعدة إليجاد سـكن وإكمال املتطلبـات األُخـرى ولكن
ال ميكنـك البقـاء يف مركز اسـتقبال طالبي اللجـوء ألكرث من  ٦أشـهر بعد
حصولـك على صفـة اللجوء.
املكتب الفرنيس للهجرة و اإلندماج يف باريس  (Paris) Ofiiهو املسؤول
عـن منـح السـكن يف مراكز االسـكان املؤقتـة  .CPHتكـون لـك األولوية
يف حالـة اعتبارك شـخص ذو مؤهلات ضعيفة (الصحـة ،العائلـة ،الوضع
االجتامعـي ،انعـدام مصـادر الدخـل…) بواسـطة املشرف االجتامعـي
املسـؤول عنك أو بواسـطة املكتب الفرنيس للهجرة و اإلندماج املوجود يف
منطقتك .يف مراكز االسـكان املؤقتة  ،CPHيحق لك اإلقامة ملدة  ٩أشـهر،
ميكن متدديها  ٣أشـهر بعد مناقشة أسباب طلب التمديد ،وبعد الحصول
عىل موافقـة املكتب الفرنيس للهجـرة و اإلندماج يف باريـس .Ofii Paris
مركز املحافظة ،البلدية ،املقاطعات و املؤسسـات األخرى متتلك شـقق
محجـوزة يف مجمعـات االسـكان االجتامعي (االسـكان بإيجـار معتدل)
(( : )HLMحصـة األوليـة) «  .» le contingent prioritaireباإلضافة
إىل طلبـك املقـدم للحصول عىل سـكن اجتامعي (أنظـر الواجب فعله)،
قـم بعمل طلب وفتح ملف يف جميع املنظامت املحلية كونك تسـتطيع
الدخـول ضمن قامئـة األولوية.
يف حالـة حصولك عىل سـكن ،يتوجـب عليك دفع مبلغ الضمان (إيجار
شـهر من دون رسـوم) ،كذلك يجب دفع أجور مكتـب العقارات و عمل
تأمني للسكن.
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لتقديم طلب الحصول عىل مكان يف مراكز االسـكان املؤقتة  ،CPHيقوم
املشرف االجتامعـي املسـؤول يف مركز اسـتقبال طالبي اللجـوء ،CADA
موظف برنامج اسـتقبال طالبـي اللجوء ،PADAموظف مركز االسـتقبال
والتوجيـه  CAOأو املوظـف يف املكتـب الفرنسي للهجـرة و اإلندماج يف
منطقتـك بإرسـال اسـتامرة طلبـك مرفق معها نسـخة مـن قـرار املكتب
الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميي الجنسـية  Ofpraأو نسـخة من قرار
املحكمة  ،CNDAنسخة من بطاقة اإلقامة أو مستند طلب بطاقة اإلقامة
بواسـطة الربيد اإللكتروين إىل اىل املكتـب الفرنيس للهجـرة و اإلندماج يف
باريس  Ofii Parisعن طريق هذا العنوان اإللكرتوين (.)dnacph@ofii.fr
ال تضيـع الوقـت  :مبجرد حصولـك عىل مسـتند طلب بطاقـة اإلقامة
قـم بعمـل طلب سـكن اجتامعـي عـن طريق ملئ اسـتامرة السـكن
االجتامعـي ( (Cerfa) 14069*02مـع ارفـاق نسـخة مـن مسـتند
طلـب بطاقـة اإلقامـة) .قـم بإرسـال الطلـب بالربيـد إىل احـدى
منظمات االسـكان بإيجـار معتـدل ( HLMميكنـك الحصـول على
قامئـة أسماء املنظمات مـن البلديـة).
ميكنـك تقديم طلـب أرسع عن طريق التقديـم باإلنرتنت عىل موقع
(طلب الحصول عىل سـكن اجتامعي) « Demande de logement
 » socialوهـو https://www.)(demande-logement-social.
 gouv.fr/بعـد عمـل حسـاب لـك يف املوقـع .يجـب أن يكـون لديك
عنـوان بريـد إلكتروين ورقـم هاتـف .بتقدميـك الطلـب سـواء مبلئك
االسـتامرة أو عـن طريـق اإلنرتنـت سـتحصل على (رقمـك الخـاص
بالسكن االجتامعي) «numéro unique départemental pour 
 .» le logement socialيُعتبر تاريـخ أول طلـب مهـم جـدا حيـث
يفتـح أمامـك الكثير مـن الحقـوق  :حصـة األولويـة ،حـق السـكن
القابـل للتنفيـذ (…)DALO
بعـد ذلك ،مبجـرد حصولك على بطاقة اإلقامـة قم بعمل ملـف متكامل
لتسجيل طلبك والذي يتضمن اسـتامرة الطلب ،نسخة من بطاقة اإلقامة
قرار املكتب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسية  Ofpraأو نسخة
من قرار املحكمة  ،CNDAاثباتات الدخل ( دخل التضامن الف ّعال ،RSA
املسـاعدات املاديـة مـن صنـدوق املخصصـات العائليـة  ،CAFكشـف
الراتـب…) و وثائـق أُخرى .يعتمد الحصول عىل السـكن االجتامعي عىل
مـواردك الفرديـة والعائلية أضف إىل ذلـك حالتك الطارئة.
(سـتقوم اللجنة املانحـة) « » commission d’attribution بدراسـة
ملفـك .سـيكون لديك مـدة  ١٠أيـام لقبـول أو رفض العـرض املقدم من
اللجنة .نظرا لقلة املسـاكن يف املـدن الكبرية ،يُنصح بعدم رفض السـكن
املقـدم لـك ضمـن السـكن معتـدل اإليجـار  HLMبـدون سـبب مقنع
(سـكن غري آمن ،سـكن معـزول…).
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توجد كثري من الحلول الطارئة والبديلة للسـكن ،كام هو الحال بالنسبة
ألي شخص يواجه صعوبة .إذا كان لديك سكن ،أو كان سكنك غري مالئم
أو إذا كنـت بـدون سـكن ،إذا كان لديـك مصـدر دخـل أو بـدون مصدر
دخـل ،إذا كان لديـك عمـل ،لديك عائلـة… املنظامت والطلبـات كثرية
ومتنوعـة .قـم بالتسـجيل يف املركـز البلـدي للعمل االجتامعـي CCAS
(إذا كنـت وحيـدا) ،أو يف مكتب املقاطعة للتضامـن و اإلندماج MDSI
(للعائالت) و يف املنظمات األخرى.
ميكنـك طلـب اإلقامة الطارئـة يف الفنادق بواسـطة االتصـال عىل الرقم
.١١٥
إذا قمـت بالتسـجيل يف (الخدمـة املتكاملـة لالسـتقبال والتوجيـه)
(،» Service Intégré d’Accueil et d’Orientation » (SIAO
سـيتوجب عليك قبول دعمهم االجتامعـي واإلداري من أجل االشتراك
يف خدمـة (مراكـز االسـكان وإعـادة اإلندمـاج االجتامعـي) « Centre
(CHRS) « d’Hébergement et de Réinsertion Sociale،
(املسـاكن التناوبية) « ( ،» Maisons relaiمخصصات السكن املؤقت)
» (ALT) « Allocation Logement Temporaire و خدمـة وسـاطة
اإليجـار (IML) « Intermédiation locative ».جميـع الخدمـات
املذكـورة أعلاه هـي خيـارات مختلفـة ومتاحـة يف مـا يخـص السـكن.
يف حالـة امتلاكك لعمل ،فلك الحـق بالتمتع بخدمة (السـكن الفندقي
االجتامعـي) »« Résidence Hôtelière à Vocation Sociale 
) ،(RHVSخدمـة (اسـكان العمال الشـباب) « Foyers de Jeunes
 ،(FJT) « Travailleursوذلك عن طريق التسـجيل باإلنرتنت) و سكن
(العمال املهاجريـن ) « .» Foyers de Travailleurs Migrants
حلـول أُخـرى ( )ADOMA( :وهـي سـكن اجتامعـي) عـن طريـق
التسجيل باإلنرتنت )Habitat et humanisme( ،والتي تشمل املنظامت،
املسـاكن والخدمات( ،املسـاكن االجتامعية) « ،» résidences sociales
(الوكاالت العقارية االجتامعية) « Agences Immobilières à vocation
 ،» socialeنـزل العائالت ،تأجري من الباطن أي تأجري السـكن من امل ُؤجر
األصيل… بعـض املنظامت كمنظمـة  Welcomو  ،Singaيقومون مبنح
سـكن مؤقـت عنـد العائلات املضيفـة .منظمات أُخـرى متتلـك برامج
خاصة لإلسـكان  :كمنظمة (منتـدى الالجئين) «» Forum Réfugiés 
و التـي متتلـك الربنامـج املسـمى «  » Accelairو منظمـة (فرنسـا أرض
اللجـوء) « » France Terre d’Asile والتـي لديهـا خدمـة « Cap vers
.» l’intégration et Reloref
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السكن – العنوان

الواجب عمله

العـدد محـدود يف مراكـز السـكن املؤقـت  : CPHإن املشرف
االجتامعـي هـو مـن يتلقـى الجـواب مـن املكتـب الفرنسي للهجـرة
و اإلندمـاج يف باريـس  Ofii Parisوالـذي يسـتطيع توجيهـك ألحـد
مراكـز السـكن املؤقـت  CPHاملوجـودة يف كل فرنسـا.
إذا كنت تعمل و مديرك يسـاهم مبا نسـبته  %١للسـكن ،فستكون لك
األولويـة بأنواع سـكن معينة (إسـكان العمـل أو اللوكا -بـاس LOCA-
 .)PASSإذا كان لديـك عمل مؤقت ألكرث من  ٦٠٠سـاعة ،عندئذ ميكنك
التمتـع بخدمـة فاسـت  ( FASTTقـم بطلب هـذه الخدمة مـن وكالة
العمل املؤقت) .التأمني فيسال  ،assurance VISALEميكنك االشرتاك
بهـذا النوع من التأمني عـن طريـق املوقـع (،)https://www.visale.fr
حيـث ميكنك الحصـول على كفيل ،خلال  ٤٨سـاعة ،لصاحب السـكن
الخاص أو وكالـة العقارات.
اعتامدا عىل حالتـك ،يقوم صندوق املخصصات العائلية  CAFبتحديد
مسـاعدة السـكن ( .)…ASL APL٬بالنسـبة للسـكن معتـدل اإليجـار
 ،HLMيقـوم صاحـب العقار بإرسـال الوثائق إىل صنـدوق املخصصات
العائليـة  ،CAFتُدفـع املسـاعدات اعتبارا من الشـهر الثاين.
يف كل مقاطعـة ،يقـوم صنـدوق التضامـن لإلسـكان ( )FSLبتقديـم
مسـاعدات (كفيل للمستأجر أو لخدمة السـكن معتدل اإليجار ،HLM
مسـاعدات مالية ،دفـع أول إيجار ايجار تأمني السـكن…) .يجب عليك
تقديـم ملـف خاص.

حق السكن القابل للتنفيذ ()DALO
وفقا للقانون رقـم  ٢٠٠٧- ٢٩٠املؤرخ يف  ٥آذار  ،٢٠٠٧ت َكفل الدولة
لـكل شـخص (الحـق يف السـكن الالئـق واملسـتقل) .تقـوم لجنـة
الوساطة يف املقاطعة بوضع قامئة باألشخاص ذوي األولوية وإرسالها
إىل املحافـظ لوضع خطـة العمل اإلدارية (إلسـكان األشـخاص ذوي
الحالـة الضعيفـة) «Plan Départemental d’Action pour 
le Logement des Personnes Défavorisées » (PDALP).
بوجـود حق السـكن القابـل للتنفيذ  DALOميكنـك (تقديم طلب
قضـايئ مسـتعجل) «introduire une requête en référé- 
 ،» libertéمبسـاعدة محامـي ،والـذي مبوجبـه سـتقوم املحكمـة
اإلداريـة مبطالبـة املحافظـة بتوفري سـكن طارئ
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األساسيات
التأمني عىل السكن هو رشط
إلزامي ويجب تقدميه عند توقيع
العقد (عقد اإليجار).
ال ترتدد يف االتصال مباليك السكن
املعتدل اإليجار  HLMلطلب
تحديث ملفك ،كإضافة كشوفات
الرواتب الجديدة أو أي عنرص
مهم آخر.
تكون فترة االنتظار للحصول
عىل سكن اجتامعي يف املدن
الكبيرة طويلة جدا .إيجاد
سكن يف املدن الصغرية أو
القـرى قد يكون أرسع بكثري.
التنىستجديدطلبكللحصول
عىل سكن معتدل اإليجارHLM
سنويا،التجديديتمقبلشهرمن
انتهاء السنة أي بعد مرور أحد عرش
شهرا ًمن تاريخ آخر طلب .بدون
تجديدالطلبستُخاطربالعودةإىل
الصفرأيستبدأمنجديد
الرقم الخاص بالسكن االجتامعي
ساري املفعول حرصياً يف
املقاطعة التي تسكن فيها .يف
حالة انتقالك للعيش يف مقاطعة
أخرى ٬سيتوجب عليك تقديم
طلب جديد للحصول عىل رقم
جديد.
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النصوص القانونية
Selon l’arrêté du 14 juin 2010 sur la demande de
logement social et locatif, les titulaires d’une protection
internationale qui n’ont pas d’avis d’imposition français
ne doivent justifier de leurs ressources qu’après leur date
d’entrée en France ou durant les douze derniers mois.
Soit à partir de documents (feuilles de salaire, attestations
de la CAF, du RSA, de l’Ofii…) soit par une attestation sur
l’honneur. Le bailleur social ne peut pas exiger un avis
d’imposition N-1 et N-2 (deux dernières années).

روابط مفيدة
: استامرة طلب سكن اجتامعي
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R149

: )DIHAL( برنامج السكن لجميع العائالت الالجئة
http://www.gouvernement.fr/delegationinterministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-acces-aulogement-dihal

السـكن
َ السـكنية وراجعـوا ( َمراكـز
َ تواصلـوا َمـع َجمعيـات املُسـاعدة
» يف فرنسـا CPH « )املُؤَقـت
л

 محتوياتл
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07
العمل

(الشهادة – الدورة التأهيلية – العمل…)

بعــد الحصــول على صفــة اللجــوء (من لحظــة الحصــول على
مســتند الحمايــة الدوليــة) ،ســيكون لالجئيــن و الحاصليــن
علــى الحمايــة االحتياطيــة كمــا للفرنســيين حــق العمــل
والتســجيل في الــدورات المهنيــة التأهيليــة .عادة مــا يواجه
الالجئــون بعــض الصعوبــات وذلــك لعــدة أســباب منهــا عدم
اتقانهــم اللغــة الفرنســية ،قلــة العالقــات ،مشــكلة االعتـراف
بشــهادتهم وخبراتهــم ،بعــض التعقيــدات التقنيــة للبحــث
عــن عمــل .كذلــك قــد يقعــون ضحيــة التميــز .الطريــق عادة
مــا يكــون طويــل ،و قــد يكــون هنالــك نــوع مــن االحبــاط
والشــعور بالذنــب  :مــن المهــم ايجــاد رفقــة وعــدم البقــاء
وحيــدا فــي مواجهــة هــذه الصعوبــات.
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الشهادة والدورات التأهيلية
الواجب معرفته

اتقـان اللغة الفرنسـية رضوري جـدا إليجاد عمل .قم مبتابعـة الدورات
التأهيليـة ،بعضها يركز على تعليم املفردات املهنيـة االحرتافية.
ميكنـك طلـب ( ُمصدقـة مقارنـة لشـهادتك) «attestations de 
 ،» comparabilitéوذلـك لعـدم وجـود تكافـؤ وتَطابق بني الشـهادة
األوروبيـة والشـهادة غير األوربيـة ،و مـن الجديـر بالذكـر أن هـذه
الخدمـة مجانيـة للحاصلين على الحاميـة الدوليـة .يتـم طلـب هـذه
املصدقـة حرصيا بواسـطة اإلنرتنت مـن خالل مركز انـك ناريك الفرنيس
 ENIC-NARIC Franceوعلى الرابـط التـايل (http://www.ciep.
 .)fr/enic-naric-franceمـن خلال هـذا املوقـع سـتقوم بعمل طلب
التأييد وكذلك ارسـال نسـخة من قرار املكتب الفرنسي لحامية الالجئني
وعدميي الجنسـية  Ofpraأو نسـخة من قرار املحكمة  ،CNDAلسـت
بحاجـة لرتجمة شـهادتك إىل الفرنسـية.
توجـد يف فرنسـا وظائـف ُمنظّمـة ومرشوطـة بالجنسـية الفرنسـية
(الوظائـف الحكومية) أو مرشوطة بشـهادة (الطبيب ،طبيب األسـنان،
املحامـي ،الصيـدالين…) .بالنسـبة لـذوي املهـن الصحيـة ،فيجـب
عليهـم التسـجيل من خلال الوكالة االقليميـة للصحـة Agence) ARS
 )Régionale de Santéوالتعـرف على اجـراءات الحصول عىل ترخيص
مزاولـة املهنة مـن خلال الرابـط التـايل (http://www.cng.sante.fr/-
.)Procedure-d-Autorisation-d-.html
املكتـب الفرنسي للهجـرة و اإلندمـاج  ،Ofiiمراكـز اسـتقبال طالبـي
اللجوء  CADAو مراكز السـكن املؤقت  CPHيسـتطيعون مساعدتك
وتوجيهـك يف مـا يخـص الـدورات املهنيـة التأهيليـة و دورات اللغـة.
للتسـجيل يف املـدارس الثانويـة ،يتوجـب عليـك طلـب وثيقـة اثبـات
للمسـتوى العلمـي مـن خلال الهيئـة الرتبويـة االقليميـة  Rectoratيف
منطقتـك ومـن ثم التسـجيل يف احدى املؤسسـات التعليميـة .من أجل
اسـتئناف الدراسـات العليـا ،يجب أن تكـون من الحاصلني عىل شـهادة
البكلوريا  BACأو ما يعادلها ،مسـتوى  B2باللغة الفرنسـية و أن تطلب
مـن الجامعة املقصودة وثيقة مسـتوى والـذي تم إقراره بواسـطة لجنة
التعليـم .قـد يدعم تأييـد (النـك نـارك) » « ENIC-NARIC طلبك.
قـم بالتسـجيل يف الجامعـة أو املؤسسـة التـي تقيـم الـدورة التأهيلية
التي ترغـب باالنضامم اليها  :رشوط و طريقـة التقديم لهذه الدورات
التأهيليـة عـادة ما تكـون مختلفة.
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الشهادة والدورات التأهيلية
الواجب عمله

تُوجـد الكثير مـن الـدورات التأهيليـة (مدفوعـة األجـر) مقدمـة مـن
قبل الحكومـة ،مكتب العمل ،مجالس املقاطعـات واملجالس اإلقليمية.
تقـدم املجالـس البلدية (الخطـط املحلية متعـددة السـنوات لإلندماج
والعمل) (Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion « )PLIE
 » et l’Emploiحيـث ميكنـك التسـجيل .ميكـن الوصـول لجميـع هذه
الـدورات التأهيليـة ،ولكـن بشروط ،أن تكـون مـن الباحثين عن عمل
ومن املسـتفيدين بدخـل التضامن الف ّعـال .RSA
لقـد قامـت الحكومـة الفرنسـية بتكليـف منظمتين مـن أجـل
تقديـم الـدورات التأهيليـة( ،تقيـم اإلمكانيـات واملهـارات املهنيـة)
)Évaluations de compétence et de capacité » (ECCP
 ،» professionnelleمتابعة (التحقق من املهارات املكتسبة بالخربة)
«  …)VAE) « Validation des Acquis par l’Expérienceيتعلق
هـذا األمـر مبجموعـة مـن املؤسسـات العامـة للتعليـم ( )GRETAو
الرابطـة الوطنية للتدريـب املهني للبالغين ( .)AFPAميكنك االتصال
باملنظمات املذكـورة اعلاه.
(املصادقة عىل املهارات املكتسـبة بالخبرة) (La Validation » (VAE
 : » des Acquis par l’Expérienceإذا كان لديـك خبرة ال تقـل عـن
ثالثة سـنوات يف مهنـة معينة ،مدعومة بدراسـة وشـهادة مرتبطة بهذه
املهنة ،عندئذ ميكنك الحصول عىل شـهادة اعتراف بهذه املهنة .مصدقة
املهـارات املكتسـبة بالخبرة ( )VAEهـي خدمـة غير مجانيـة (ميكـن
الحصـول على متويـل من مكتـب العمل ،مـن الدولـة ،مـن االقليم…).
امتالكك ملسـتوى جيد يف اللغة الفرنسـية يعترب أمر رضوري وفتح ملف
موضـوع ُمعقـد و يتطلب وقت طويـل .يف حالة عدم امتلاكك للوثائق
التـي تثبت خربتك يف هذه املهنة فينصح بعـدم التقديم لخدمة .VAE
ملزيد مـن املعلومات ،ميكنك الدخول للموقـع  ،www.vae.gouv.frكام
ميكنك ايجـاد مكتب استشـاري لهـذه الخدمـة ()Point relai conseil
بالقـرب من محل سـكنك.

الدورات التأهيلية أثناء العمل
إذا كنـت تعمـل ،فلـك الحـق يف املشـاركة يف دورات تأهيلية ضمن
اطـار املؤسسـة التي تعمـل فيهـا  :خطط تدريبيـة ،اجـازات فردية
لغـرض التدريـب (  ،) CIFاجـازة لتقييـم الكفـاءة ،حـق الفـرد يف
التدريـب (…)DIF
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العمل

الواجب معرفته
الوظائـف التـي غالبـا مـا يحصـل عليهـا الالجئـون هـي املطاعـم
والفنـادق ،البنـاء ،التنظيـف ،خدمـة األشـخاص ،العمـل يف املتاجـر
الكبيرة ،العمـل يف األمـن… عـادة مـا تكـون هـذه الوظائـف بعيـدة
عـن مهنتـك األصليـة والتـي قـد تكـون الخطـوة األوىل للحصـول عىل
دخـل مـادي لـك ،للحصـول على سـكن الـخ…
يحـق لـك الحصـول على عمـل والتسـجيل يف مكتـب العمـل منـذ
لحظـة اسـتالمك ملسـتند طلـب الحصول على بطاقة اإلقامـة والذي
يحتـوي عبـارة (يسـمح لحامـل البطاقـة بالعمـل) « autorise son
 .» titulaire à travaillerلعائلتـك التـي قدمـت عـن طريـق مل
الشـمل الحـق يف العمـل.
ال يحـق لـك العمـل اثنـاء فترة طلـب اللجـوء ،وبذلـك ال يحـق لـك
(االسـتفادة مـن مخصصـات البطالـة أو العاطلين عـن العمـل)
«  » Allocation chômageأو (مخصصـات العودة للعمل) )(ARE
» .« Allocation de Retour à l’Emploi لـك الحـق يف مخصصات
العـودة للعمل ( )AREعندمـا تكون قد عملت ملـدة ال تقل عن ٦١٠
سـاعات خلال اخـر  ٢٨شـهر.
الحصـول على رخصـة القيـادة رضوري جـدا للحصـول على عـروض
العمـل  :ال تنسى إبـدال رخصـة قيادتك بأخرى فرنسـية خالل السـنة
األوىل إلقامتـك.

الشباب تحت سن  ٢٥سنة
ال يحـق لـك الحصـول على مخصصـات التضامـن الف ّعـال RSA
ولكـن يحق لـك االشتراك يف برامـج اإلندمـاج الوظيفـي املدفوعة
بواسـطة اللجـان املحليـة لفترة زمنيـة محـددة ،خدمـة (متابعـة
الشـباب للحصـول على عمـل تعاقـدي) )Parcours » (PACE
« Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi
وكذلـك خدمـة (ضمان الشـباب) «  .» Garantie Jeunesميكنـك
توقيـع عقـد تطوع ،مـع املـدارس الداخلية ،مـع مؤسسـة اإلندماج
يف العمل )l’Établissement Pour l’Insertion Dans » (EPIDE
 « l’Emploiأو طلـب االلتحـاق (مبـدارس الفرصة الثانيـة) )(E2C
» .« l’École de la deuxième chance وأخيرا ً ،التطوع يف (خدمة
مدنيـة) « ( » Service civiqueيف منظمـة ،يف جمعيـة أو يف هيئـة
اجتامعيـة) هو خيـار ممكـن ومتاح .تعلـم اللغة الفرنسـية بأرسع
مـا ميكن.
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الواجب عمله
قم بالتسجيل يف املوقع اإللكرتوين ملكتب العمل .التسجيل ليس عملية
سـهلة ،قـم بطلـب املسـاعدة من موظفـي مكتـب العمل ،مـن منظمة
أو مبسـاعدة خدمـة معينـة كخدمـة (امانـوس كونيكـت) Emmaüs
 .Connectبعـد االنتهـاء من عملية التسـجيل سـتحصل عىل (حسـاب
شـخيص) يف املوقع اإللكرتوين ملكتـب العمـل « ،» espace personnel
وذلـك بحصولك على رقم تعريفـي و كلمـة مرور.
بعد التسـجيل سـيتم اسـتدعائك ملكتب العمل من أجل املصادقة عىل
التسـجيل بواسـطة احد مستشـاري مكتب العمل .عنـد ذهابك ملكتب
العمـل قم بجلـب وثيقـة التأمين الصحـي  CMU/CMUCأو (بطاقة
التأمين) » « carte vitale مسـتند الحاميـة أو بطاقـة اإلقامـة وكذلـك
وثيقـة أو اثباتـات السـكن .يفضـل اصطحاب شـخص يتكلم الفرنسـية
عند الذهـاب لهـذا املوعد.
سـتقوم و مبسـاعدة مستشـار مكتب العمـل بوضع (الخطة الشـخصية
للحصول عىل عمل) )votre Plan Personnalisé d’Accès à »(PPAE
 ،» l’Emploiأي مبعنـى تحديـد مرشوعـك املهنـي واملتطلبـات حتـى
املوعـد التـايل .تذّكـر دامئا تحديـث حالة العمـل الخاصة بك عنـد نهاية
كل شـهر .يف حالـة حصولك عىل وثيقـة (انك ناريـك) ENIC-NARIC
قم بتسـليم نسـخة منها ملستشـارك يف مكتـب العمل.
لـك الحق يف الحصـول عىل التدريـب املهني وعقود العمـل املدعومة
كبقيـة طالبـي العمـل  :عقـد (اإلندمـاج يف الحيـاة االجتامعيـة)
«  ،(CIVIS) « Contrat d’Insertion dans la Vie Socialاإلندماج
عن طريـق النشـاط االقتصـادي )Insertion par l’Activité » (IAE
 ،» Économiqueمسـاعدات تأسـيس عمل أو رشكة ،عقود بالتناوب،
التوظيـف يف الشركات الصغيرة جـدا  TPEوالشركات الصغيرة
واملتوسـطة  …PMEال تتردد يف طلـب دورات تأهيليـة (دورات لغـة
فرنسـية ودورات مهنيـة) .العمل املؤقت هـو أحد الخيـارات املتاحة،
كذلـك ورش اإلندمـاج ،العمـل يف خدمة األشـخاص .العمـل التطوعي
قـد يقـودك للحصـول على عمـل مـن خلال اللقـاءات وما سـتتعلمه
اثنـاء فترة التطوع.
ميكنـك أيضـا االسـتفادة مـن (االنغماس املهنـي) «immersion 
 » professionnelleيف احـدى الشركات عـن طريـق مكتـب العمـل،
أو مبسـاعدة لجنـة محليـة ،أو عن طريق منظمة… سـتكون مدعومة،
ميكنـك اكتشـاف مهنـة وميكنك أيضـا الحصول على اتصـاالت ومعارف
جديـدة.
إذا كنـت بحاجة للتنقـل لغرض حضور مقابلة عمـل ،لحضور الدورات
التأهيليـة أو التنافسـية ،يسـتطيع مكتـب العمـل مسـاعدتك ماديـا
بواسـطة (مسـاعدات التنقـل) « ( » l’Aide à la mobilitéوسـائط
النقـل ،االسـكان ،الطعام).
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األساسيات
ميكنك عمل تحديث لحالة
العمـل الخاصة بك بنهاية كل
شهر عىل املوقع اإللكرتوين
ملكتب العمل بالضغط عىل
االختيار ()Je m’actualise
وذلك بعد إدخال رقمك
التعريفي وكلمة املرور
الشـخصية من أجل التأكيد
عىل أنك يف بحث دائم
عن العمل ،وأيضا من أجل
الترصيح عن عمل… يف حالة
عدم قيامك بالتحديث ،سيقوم
مكتب العمل بشطب اسمك
واستبعادك من قامئة الباحثني
عن عمل.
ميكنك االتصال مبستشارك يف
مكتب العمل عن طريق الربيد
اإللكرتوين مستشارك املوجود يف
حسابك الشخيص.
بالنسبة ملتطلبات البحث عن
عمل ،ال تَعطي أبداً النسخ
األَصلية ملستنداتك وإمنا قم
بإرسال نسخ مصورة عن هذه
املستندات.
مكتب العمل هو ليس خدمة
خاصة بالالجئني .خدمة مراكز
االسكان املؤقتة  CPHلديها
اتفاقيات مع مكتب العمل من
أجل مرافقة ومساعدة الالجئني.
ستقوم الجمعيات بتقديم
النصح واملشورة لك ،وتدريجيا،
األشخاص الذين ستقابلهم.
ال ترتدد يف طلب العمل مبارشة
من الرشكات ،من املتاجر
واملؤسسات التجارية ،من
األشخاص الذين تقابلهم…
امتالكك الكثري من العالقات
واملعارف هو أمر رضوري
للحصول عىل عمل.
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النصوص القانونية
Le droit à la formation professionnelle pour toute
personne, dont les réfugiés, est inscrite dans la l’article L
6111-1 du Code du travail. L’article L 751-1 du CESEDA
modifié par l’article 29 de la loi relative à la réforme du droit
d’asile du 29/07/2015 précise que les bénéficiaires de la
protection internationale qui ont signé un CIR bénéficient
d’un « accompagnement personnalisé pour l’accès à
l’emploi et au logement ».

روابط مفيدة
بوابة إقليمية للتدريب والعمل( ٬مركـز املعلومات والتدريب والعمل)
«  ٬» CARIF OREFيُقدم ال َدورات التَدريبية بواسطة املهنة و املنطقة
التي تستطيع مراجعتها :
http://www.intercariforef.org/formations/
recherche-formations.html#

مـن أجـل ايجـاد مركـز لعمـل دورات تأهيليـة  Afpaقريـب مـن محل
سـكنك أدخـل على الرابـط التايل :
https://www.afpa.fr/

املوقـع ملكتـب العمـل (يحتوي على تبويـب خـاص ملعرفـة الخطوات
املطلوبـة للعمـل وألصحـاب املهن) :
http://www.pole-emploi.fr

يوجـد الكثري مـن املنظامت التـي تعمل من أجـل اإلندمـاج االقتصادي
لالجئين .تقـوم منظمـة  Action Emploi Refugiesبوضعـك باتصـال
مبـارش مـع اربـاب العمـل ملتابعـة مهنتـك ويقومـون مبرافقتـك خلال
مسيرتك املهنيـة .التسـجيل و االعالنات على املوقع اإللكتروين التايل :
www.actionemploirefugies.com

 лمحتويات
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الصحة
ّ

(الضامن االجتامعي – العناية الصحية…)

يتمتــع الالجئــون بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا
الفرنســيون فــي مــا يخــص حقــوق الرعايــة والخدمــات
الصحيــة وأيضــا فــي مــا يخــص الضمــان االجتماعــي :
خدمــة (الحمايــة الصحيــة الشــاملة) » Protection
 (PUMA) « universelle maladieوالتــي تمنــح تغطيــة
لجميــع العامليــن وجميــع األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي
فرنســا .بالنســبة لخدمــة (التغطيــة الصحيــة الشــاملة)
( » Couverture maladie universelle » (CMUقــد
تــم الغائُهــا ولكــن تــم اإلبقــاء علــى خدمــة (التغطيــة
الصحية الشــاملة التكميلية) (» CMU complémentaire
 » (CMU-Cلألشــخاص ذوي الدخــل المحــدود .عمليــا
وعلــى أرض الواقــع ،يواجــه الالجئــون صعوبــات حقيقيــة :
الخدمــات الصحيــة غيــر متســاوية فــي جميــع األراضــي
الفرنســية ،غيــاب المترجميــن وعــدم األخــذ بعيــن االعتبــار
مشــاكلهم الصحيــة الخاصــة.
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الواجب معرفته
النظام الصحي الفرنيس يشـمل نظام عام إلزامـي و هو خدمة الحامية
الصحيـة الشـاملة (ُ )PUMAم ّمول من الرسـوم املأخوذة مـن عائدات
العمـل و يشـمل كذلك نظام تكميلي (خاص ،تبـاديل أو خدمة التغطية
الصحيـة الشـاملة التكميليـة  .)CMU-Cيغطـي الضمان االجتامعـي
«  » sécurité socialeتكاليـف العلاج ،األ ُمومـة مـن حمـل و والدة
وحضانـة ،حـوادث العمـل ...جـزء كبري مـن أُجـور االستشـارات الطبية،
األدويـة ،الفحوصـات الطبيـة و أجور الدخـول للمستشـفيات ّميول من
قبـل الدولـة و النظـام التكميلي و من ضمنـه خدمة التغطيـة الصحية
الشـاملة التكميليـة  .C-UMCال يتوجـب عليـك دفـع أُجـور هـذه
الخدمـات الصحيـة ،يف ما عدا الخدمات الغري مشـمولة بهـذه التغطية.

يتوجـب عليـك اختيـار طبيـب عـام و الـذي سـيكون طبيـب العائلـة
(الطبيـب املعالـج) «  .» médecin traitantاختيـارك لهذا الطبيب هو
ليرد لـك ما تدفعـه ،حيث يَجـب الترصيح باسـم الطبيب
رشط إلزامـي ُ
املعالـج (لصنـدوق التأمين الصحـي الرئيسي) « Caisse primaire
 )CPAM( » d’assurance maladieمبسـاعدة اسـتامرة الطلـب التـي
تُ لـئ خلال زيارتـك األوىل للطبيـب املعالـج .لعمـل استشـارة لطبيـب
االختصـاص أو لعمـل فحوصـات طبية ،يجـب أن يتم تحويلك بواسـطة
طبيبـك العـام  -املعالج.
إذا كنـت من املشـمولني بخدمة الحاميـة الصحية الشـاملة  PUMAو
خدمـة التغطيـة الصحيـة الشـاملة التكميليـة  CMU-Cعندمـا كنت
طالب لجوء ،سـتحتفظ بهـذه الحقوق بعد حصولك على صفة اللجوء.
إذا كان لديـك رقم ضمان اجتامعي مؤقت (والذي يبدأ برقم  ٨للنسـاء،
ورقـم  ٧للرجـال) ،يجب عليك إرسـال نسـخة من شـهادة ميلادك التي
حصلـت عليها من املكتـب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية
 Ofpraإىل صنـدوق التأمين الصحـي الرئيسي  CPAMللحصـول على
رقـم الضامن الصحـي الثابت و للحصول على (بطاقة التأمين الصحي)
«  ( » Carte vitaleمالحظة ،وقت االنتظار للحصول عىل بطاقة التأمني
الصحـي قد يكـون طويال ،لذلـك ال تتردد بإعـادة الطلب إمـا بالربيد أو
بالذهـاب مبـارشة اىل مقر التأمين الصحي).

األطفال و العائلة
ان أطفالـك الذيـن ال تتجاوز اعامرهم  ١٨سـنة مشـمولني بتأمينك
الصحـي إذا كانـوا تحـت وصايتـك أي انـت مـن ت ُعيلهـم (بطاقـة
التأمين الصحـي ابتداء مـن عمر  ١٢سـنة) .بالنسـبة للرشيك اآلخر
سـواء الـزوج أو الزوجـة ،فـإن (صفـة ُم ِ
سـتحق) « » ayant droit
سـتُلغى يف سـنة  ،٢٠١٩لذلـك وجب طلـب (انتماء) أو « » affilié
أو (تسـجيل) «  » enregistréيف الضمان االجتامعي تحت اسـمك
مـع رشط اإلقامـة.
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الواجب عمله

عنـد حصولك على رقم الضمان االجتامعي الثابـت (والذي يبـدأ بالرقم
 ١بالنسـبة للرجال ،و رقم  ٢بالنسـبة للنسـاء) ،قم بطلـب (بطاقة التأمني
الصحـي) « » Carte vitaleمن صندوق التأمني الصحي الرئييس CPAM
األقرب إىل سـكنك اما باإلنرتنت أو بواسطة الربيد .سيقوم صندوق التأمني
الصحي الرئييس بإرسـال منوذج اسـتامرة لك حيث سـتقوم مبلئه وتوقيعه
وإعـادة إرسـاله مع وضع صورة شـخصية و نسـخة مـن بطاقـة اإلقامة أو
نسـخة من سـند الحاميـة الدولية بداخـل الظرف املرسـل مع االسـتامرة.
قبل حصولك عىل (بطاقـة التأمني الصحـي) « »Carte vitaleفإن الوثيقة
« » attestationالتـي تحصل عليها من صنـدوق التأمني الصحي الرئييس
 MAPCتوفـر لـك تغطيـة أُجـور العناية الصحيـة .يجب عمـل تحديث
سـنوي (لبطاقة التأمني الصحـي) « ( » Carte vitaleيف أي صيدلية).
اعتمادا على مقـدار دخلـك للسـنة السـابقة ،قـم بتقديـم طلـب
للحصـول عىل خدمة التغطيـة الصحية الشـاملة التكميلية CMU-C
إىل صنـدوق التأمين الصحـي الرئيسي  CPAMعـن طريـق ملـئ
االسـتامرة مـع إرفـاق وثيقـة السـكن ،نسـخة مـن بطاقـة اإلقامـة أو
سـند الحاميـة الدوليـة ،وثيقة دخل التضامـن الف ّعال  RSAأو شـهادة
الراتـب وأي مسـتند آخـر للــ  ٢١شـهرا األخيرة .تذكر أن تقـوم بعمل
تجديـد لخدمـة التغطية الصحيـة الشـاملة التكميليـة  CMU-Cكل
سـنة إذا كان دخلـك ضعيـف ومحـدود.
كنت موظفاَ ،سـيقوم مديرك بتسـجيلك بخدمة الضامن االجتامعي،
إذا َ
عندئـذ يجب عليـك أَن تشترك بتأمني صحي تبـاديل (يختـاره مديرك أو
انت تختاره) .من املمكن أن يسـاعدك صنـدوق التأمني الصحي الرئييس
 CPAMبالدفع.
إذا كنت حاصال عىل املسـاعدة الصحية من قبل الدولة أو أي خدمة أخرى،
قم بطلـب خدمـة الحامية الصحيـة الشـاملة  PUMAو خدمـة التغطية
الصحية الشاملة التكميلية CMU-Cمن لحظة حصولك عىل صفة اللجوء.
اينما كنت تعيـش يف باريس أو يف مـكان آخر ،يف مدينـة أو يف قرية ،قد
يكـون مـن الصعـب الحصول على طبيب أخصـايئ .اسـتقبال و معالجة
امللفـات يف صنـدوق التأمين الصحي الرئيسي  CPAMيكـون متفاوت
وغري متشـابه اعتامدا عىل املنطقة أو املحافظة و يعتمد أيضاعىل وجود
أو عدم وجود املرتجمني .بالنسـبة للمشـاكل الصحية النفسية والعقلية،
املؤسسـات واملعونات الصحية موجودة بشـكل خـاص يف املدن الكبرية.
ال تيأس ،فهنالك منظامت تسـتطيع مسـاعدتك.
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األساسيات
إذا قمت بتغري طبيبك العام
املعالج ،فقم بإرسال الترصيح
الجديد إىل صندوق التأمني
الصحي الرئييس .CPAM
إذا كنت بدون تغطية أو تأمني
صحي بسبب مشكلة إدارية،
فإن (خدمة الرعاية الصحية
الدامئة) « Permanence
)PASS( » d’accès aux soins
تقوم بعمل االستشارات الطبية
وتقدم األدوية بصورة مجانية يف
املستشفيات العامة .قم بطلب
خدمة الطوارئ يف املستشفيات
عن طريق األخصايئ االجتامعي.
ميكنك أيضا االتصال باملنظامت
كمنظمة (أطباء العامل)
« .» Médecins du monde
يف حالة اإلعاقة ،فإن
مخصصات البالغ امل ُ ّعاق
( )AAHتضمن لك الحد األدىن
من الدخل .هذه املخصصات
تُ نح عن طريق صندوق
املخصصات العائلية .CAF
قـم بالطلب من طبيبك وأيضا
من األخصايئ االجتامعي من
أجل تقديم ملف مساعدة إىل
اإلدارة العامة املسؤولة عن
األشخاص املعاقني (.)MDPH
قم بإبالغ صندوق التأمني
الصحي الرئييس  CPAMيف
حالة تغيري عنوانك ،تغري حسابك
املرصيف أو أي تغري يف الحالة
الوظيفية إذا كنت من املتمتعني
بخدمة التغطية الصحية الشاملة
التكميلية .CMU-C
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النصوص القانونية
La Convention de Genève demande aux États d’accorder
« aux réfugiés résidant sur leur territoire le même
traitement en matière d’assistance et de secours public
qu’à leurs nationaux » (articles 23 et 24).

روابط مفيدة
املوقـع اإللكتروين الرئيسي للتأمين الصحـي (تسـتطيع إنشـاء حسـاب
: )شـخيص يف هـذا املوقـع
www.ameli.fr

 توجد مؤسسات،بالنسـبة لألشـخاص الذين يعانون من مشاكل نفسـية
:  ميكنـك االتصال بهذه املنظمات املحلية عن،متخصصة
Comede (Comité pour la santé des exilés)
www.comede.org
Centre Primo Levi
www.primolevi.org
Parcours d’exil
www.parcours-exil.org
France Terre d’asile, CIAPA (pour les adolescents),
contact avec le Centre de ressource des mineurs
étrangers isolés, InfoMIE :
http://infomie.net
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التنقل

(الجواز – رخصة القيادة – الباص – القطار –
منطقة « شنگن -شنغن)» 

التنقــل – القــدرة علــى الســفر داخــل فرنســا و خارجهــا –
موضــوع حيــوي إلندمــاج الالجئيــن ،ســوا ًء كان مــن أجــل
العمــل ،مــن أجــل الســكن أو لغــرض معيــن ولــكلٍ رغبتــه.
غالبيــة الالجئيــن يعيشــون فــي المنطقــة الباريســية علــى
الرغــم مــن تواجــد ظــروف أفضــل للعيــش خــارج هــذه
المنطقــة وفــي مناطــق أخــرى .التحلــي بالشــجاعة أمــر
مطلــوب مــن أجــل االنتقــال مرة أخــرى بعــد الحصــول على
صفــة اللجــوء ،و بعــض الفضــول مطلــوب أيضــا ،وقــد يكون
هــذا مفيــد جــدا.
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التنقل

الواجب معرفته

إذا كنـت الجئ أوحاصـل عىل الحاميـة االحتياطيـة (نـوع ،» type 1 « )١
سـيحتفظ الــمكتب الفرنيس لحامية الالجئين وعدميي الجنسـية Ofpra
بجواز سـفرك ،وألجل السفر ميكنك الحصول عىل (وثيقة سـفر) « titre de
 ،» voyageمـن (املحافظة) «  ،» préfectureوالتي تعترب وثيقة رضورية يف
حالة السـفر ضمن منطقة شنگن  -شنغن (بطاقة اإلقامةغري كافية يف حالة
السـفر خـارج فرنسـا) .ال تحتـاج للحصول على فيـزا يف حال سـفرك داخل
االتحاد األوريب .يف حالة السـفر إلىخارج منطقة شنگن  -شنغن يجب عليك
طلب فيزا من قنصلية البلد الذي تود الذهاب إيل .إذا كنت ممن حصلواعىل
الحامية االحتياطية (نـوع  ،» type 2 « )٢ميكنك اسـتخدام جوازك.
إذا كنـت تفكـر بالبقـاء ألكرث من  ٩٠يومـا يف أحد بلدان منطقة شـنگن
 شـنغن ،يجب عليك طلـب فيزا.رخصـة القيـادة  :ميكنـك تبديل رخصة قيادتـك بأخرى فرنسـية (بدون
مبادلة) «( » réciprocité أي بدون الحاجة إىل اتفاق بني فرنسا وبلدك
األصلي أي ال حاجـة لوجـود موافقـة متبادلـة) .تبديـل رخصـة القيادة
ممكـن خلال السـنة األوىل من عمـر بطاقة إقامتـك .بعد ذلـك ،أي إذا
فشـلت يف الحصول عليها بعد مرور سـنة عندئذ سيتوجب عليك اجتياز
دورة قانـون املرور والقيادة .تبديل رخصـة القيادة ممكن حتى يف حالة
انتهـاء صالحيـة رخصـة قيادتـك قبـل حصولك عىل صفـة اللجـوء ،اثناء
فترة طلب اللجـوء أو قبل دخولك فرنسـا.

سفر األطفال الق ُّص
ُصر( إحضـار وثيقـة
ق
ال
مـن أجـل السـفر ،يتوجـب على أطفالـك ّ
ُصر) «document de circulation pour étranger 
تنقُـل الق ّ
 ،)DCEM( » mineurأمـا املولـدون يف فرنسـا ،فيتوجـب
عليهـم جلـب (بطاقـة الهويـة الجمهوريـة) « titre d’identité
 ،)TIR( » républicainحيـث يتـم طلبهـا بواسـطة الوالديـن من
املحافظـة (صالحـة ملدة  ٥سـنوات داخل منطقة شـنگن -شـنغن).
أما خارج منطقة شـنگن -شـنغن ،فيجـب عليك طلب وثائق سـفر
ألطفالـك ،مـع طلـب فيـزا وذلـك يعتمد على البلـدان املقصـودة.
يجـب عليـك الذهـاب إىل املحافظـة مـع أطفالـك من أجل اسـتالم
وثائـق سـفرهم .وثائـق السـفر مفيـدة أيضـا يف حياتـك اليومية يف
فرنسـا (يف حالـة وجـود نقطة تفتيـش للرشطة ،من أجل التسـجيل
يف صنـدوق التأمين الصحـي الرئيسي .)…CPAM
58

09

دليل الالجئ

التنقل

الواجب عمله

وثيقة السـفر تطلـب من املحافظة حيـث يجب إحضار بطاقـة اإلقامة،
وثيقـة سـكن ٣ ،صـور متطابقة مع اسـتامرة الطلـب بعد ملئهـا .وثيقة
السـفر صالحـة ملـدة  ٥سـنوات بالنسـبة لالجئين ،بينما تكـون صالحة
ملـدة سـنة واحدة بالنسـبة للحاصلين عىل الحاميـة االحتياطيـة (يدفع
الالجئـون  ٤٥يـورو برشائهم طوابـع رضيبية ،و الحاصلـون عىل الحامية
االحتياطيـة يدفعـون  ١٩يـورو) .يُذكر يف وثيقة السـفر البلـد أو البلدان
التـي ال تسـتطيع الذهـاب اليها (خوفا مـن أَن تَفقد الحاميـة الدولية يف
حالـة ذهابـك اليها).
بالنسـبة لرخصـة القيـادة ،الوثائـق الواجـب تزويـد املحافظـة بهـا
تشـمل رخصـة قيادتـك األصليـة مرتجمـة بواسـطة مرتجـم ُم ّحلّـف
(رخصـة القيـادة املحليـة و ليسـت رخصـة القيـادة الدوليـة املؤقتة)،
االسـتامرات الثالثـة بعد ملئهـا (تُطلب مـن املحافظة) ،بطاقـة اإلقامة
وثيقـة سـكن و ٣صـور شـخصية متطابقـة .بالنسـبة لرخصـة القيـادة
نـوع  Cو  ،Dيتطلـب عمـل فحص طبـي إلزامي (غري مجـاين) من قبل
طبيـب ُمعتمـد مـن قبـل املحافظة.
يف حالـة عـدم امتلاكك رخصة القيـادة األصليـة أو متلك فقط نسـخة
منهـا ،يجـب أنتثبـت أنـك كنـت متلـك واحـدة مسـبقاً (كامتلاكك
وثيقةتأمين ،بطاقة سـائق تكسي ،إعالن فقـدان رخصة القيـادة الخ).
يف حالـة رفـض املحافظـة منحـك رخصـة قيـادة ،ميكنـك رفـع دعـوة
مبسـاعدة محامـي
يف حالـة رغبتـك يف اإلقامة يف بلد آخر ،يجب عليك أن ت ُرسـل إىل املكتب
الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميـي الجنسـية  Ofpraبواسـطة الربيـد
طلب (نقل حامية) « .» transfert de protection بعد ذلك سـيقوم
املكتـب الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميـي الجنسـية  Ofpraبعـرض
ملـف طلبـك إىل البلـد املعنـي والذي بـدوره سـيقبل أو يرفـض اعتامدا
على حالتـك ( العمل ،العائلـة ،إتقانك للغة…) .نظام نقـل الحامية غري
موجود بالنسـبة للحاصلني عىل الحاميـة االحتياطية حيث يجب عليهم
تقديم طلب نقل الحامية بأنفسـهم إىل البلـد الذي يريدون اإلقامة فيه.
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األساسيات
الحصول عىل رخصة القيادة :
من املمكن الحصول عىل
مساعدة مالية من أجل الحصول
عىل رخصة قيادة إذا كان لديك
مرشوع أو خطة توظيف وكذلك
توجد مدارس تعاونية وتضامنية
لتعليم القيادة حيث تقدم
دورات بأسعار ُمخفّضة.
وسائل النقل العامة  :اعتامدا
عىل املدينة ،اإلقليم أو املحافظة،
توجد بطاقات مجانية للنقل
العام لألشخاص امل ُس ّجلني يف
مكتب العمل Pôle emploi
أو األشخاص املتمتعني بدخل
التضامن الف ّعال  RSAوتشمل
 :الباص ،املرتو ،الرتام وخدمة
قطارات األقاليم ( .)TERكذلك
توجد البطاقات العائلية (cartes
 )famillesلرشكة يس ان أس أف
 Sncfللنقل .بالنسبة لبطاقات
النقل العام الخاصة بالشباب و
الصغار و البطاقات ذات التعريفة
امل ُخفّضة فيمكن الحصول عليها
ابتداء من عمر  ٥سنوات.
نصائح :التنقلبواسطةالسيارةمع
خدمة (بالبالكار) « » Blablacar
ممكنأنيكونمفيداً،خصوصا
إذاكانلديكبطاقةمرصفية
أو(كردت كارد) حيث تستطيع أن
تجدالرحلةاملناسبةعنطريق
هذا املوقع اإللكرتوين (https://
 .)www.blablacar.fr/من املهم
معرفة أن رشكة (أس أن يس أف)
«  » Sncfللنقل دامئا ما تقوم بعمل
عروضجيدةألسعارالتذاكر،حيث
ميكنكحجزالتذكرةمسبقاقبل
موعدالسفرعىلموقعالرشكة
اإللكرتوين (https://www.
( .)voyages-sncf.com/مكتب
العمل)« » Pôleemploiقديتكفل
باملساعدةيفعمليةالتنقلإذاكانت
ألهدافمهنية.مالحظة،امتالك
سيارةقديكون ُمكلِفوذلكلوجود
مرصوفاتكثريةمثل :أوراقتسجيل
السيارة،التأمنيعىلالسيارة،أجرة
موقفالسيارة،أُجورالتصليح…
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النصوص القانونية
Article R.321-1 du CESEDA : « Les étrangers séjournant
régulièrement en France y circulent librement » y compris
dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) et les
Collectivités d’Outre-Mer (COM) où il existe cependant
des restrictions pour l’exercice de certaines professions.
Permis de conduire :
arrêté du 12/01/2012 :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000025175223
circulaire du 03/08/2012 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/10/
cir_35951.pdf

روابط مفيدة
 » يستطيع مساعدتكplateforme « ) هو (خدمة أو برنامجWimoov
.). اختيار واسـطة النقـل املناسـبة الخ،(للحصـول على رخصـة القيـادة
 » البعثـات املحليـة أو الخدمـاتPôle emploi « )(مكتـب العمـل
 كامWimoov االجتامعية تسـتطيع ابـداء النصيحة و توجيهك لخدمـة
: ميكنـك معرفة تفاصيـل أكرث عبر املوقـع أدناه
www.wimoov.org

association France terre d’asile منظمـة فرنسـا أرض اللجـوء
 ملساعدة الالجئني يف منطقة،)Clef de France( ،) لديها برنامجFTDA(
Ile-  للبحث عن عمل وسكلمساعدة الالجئني يف منطقةIle-de-France
 توجد منظامت. للبحث عن عمل وسـكن يف املناطـق األخرde-France
) تقدم مسـاعدات للتنقـل أو خدمة تأجريAPREVA أخـرى (كمنظمـة
.السـيارات بتعريفة مناسـبة وأدناه املوقع الرسـمي للمنظمة
www.france-terre-asile.org

л

 محتوياتл

دليل الالجئ

10
الوحدة األرسية

(مل الشمل  -إعادة تجميع…)

إن مبــدأ (الوحــدة األســرية) «» l’unité familiale 
يطبــق علــى الالجئيــن ،حيــث لهــم حــق (لــم الشــمل
األُســري) « » réunification familiale لخوفهــم علــى
أزواجهــم وأطفالهــم بــدون الشــروط المطلوبــة مــن
المهاجريــن اآلخريــن الراغبيــن بـــ (إعــادة تجميــع األســرة)
«( » regroupement familial الســكن ،مصــادر الدخــل،
الوقــت الــذي قضــوه فــي فرنســا…) .لــم الشــمل األســري
يطبــق أيضــا علــى األشــخاص الحاصليــن علــى الحمايــة
االحتياطيــة واألشــخاص عديمــي الجنســية الواصليــن إلــى
فرنســا بصــورة شــرعية .بالنســبة للعائــات الداخلــة بصــورة
غيــر شــرعية  -بعــد حصــول أحد أفـراد العائلــة علــى الحماية
– يجــب عليهــم عمــل طلــب لجــوء.
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الوحدة األرسية
الواجب معرفته

مـن أجل االنضامم اليك يف إطار (مل الشـمل األرسي) « réunification
 ٬» familialeيجـب أن يكـون أفـراد أرستـك قـد تـم الترصيـح بهـم
للمكتـب الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميـي الجنسـية  Ofpraعـن
طريـق البطاقـة العائليـة أثنـاء طلـب الحاميـة .للعائلة الحـق ببطاقة
إقامـة لــ  ١٠سـنوات (سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد للحاصلين على
الحاميـة االحتياطيـة وعدميـي الجنسـية)
 زوجتك البالغة/زوجك البالغ ،إذا حصل الزواج قبل الحصول عىلصفة الجئ .بالنسـبة لألشخاص الذين يعيشون حياة مشرتكة مستقرة
(بـدون زواج) قبـل طلب اللجـوء أو ما يعـرف باملعارشة بـدون زواج،
يجب عليهم اثبـات ذلك.
 أطفالك غري املتزوجني ،بعمر  ١٩سنة كحد أقىص. أطفالك أو أطفال زوجتك أو زوجك من زواج سـابق إذا كان لديهأو لديهـا حـق الحضانـة (نسـخة مـن القـرار القضـايئ و تخويـل من
الطـرف اآلخر).
 والديك إذا كنت قارص.بالنسـبة للحاالت األخرى ،الطلب يقدم ضمن إطار (إعادة جمعاألرسة)
«  ،» regroupement familialمثـل باقـي املهاجريـن ،عـن طريـق
املكتـب الفرنيس للهجـرة و اإلندمـاج «  » ofiiاألقـرب إىل بيتك.
تذكرة الطائرة  :اجمع النقود إلحضار عائلتك ،ال توجد مسـاعدة رسمية
يف هذا املوضوع.

مكتب (عائالت الالجئين) )Le Bureau des familles de » (BFR
 » réfugiésسـيبعث لـك برسـالة عندما تقـوم عائلتـك بطلب فيزا
يف القنصليـة .يجب عليك إرسـال نسـخة من بطاقة اإلقامة ،نسـخة
من شـهادة امليالد التـي حصلت عليها من املكتـب الفرنيس لحامية
الالجئني وعدميي الجنسـية  Ofpraإذا كانت بحوزتك ،وثيقة سكن،
وثيقـة من التأمين الصحي ،وثيقة مـن  CAFو إثباتـات أخرى تدل
على أنـك بتواصـل دائـم مـع عائلتـك .بعـد ذلـك يرسـل املكتـب
الفرنسي لحاميـة الالجئين وعدميـي الجنسـية  Ofpraإىل مكتـب
عائلات الالجئني تركيبـة عائلتك.
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الوحدة األرسية
الواجب عمله

على عائلتـك أن تطلـب فيـزا طويلـة األمـد مـن القنصليـة الفرنسـية
أو السـفارة الفرنسـية حيـث تسـكن عائلتـك .يجـب أن تأخـذ العائلة
موعـد عـن طريـق الهاتـف أو االنرتنـت .مـن املمكـن أن تكـون هذه
الخطـوة معقـدة بعض الشيء (اللغة الفرنسـية و أحيانـا طلب وثائق
غير مطلوبـة مبوجـب القانون).
يجـب إحضـار  :اسـتامرة طلب الفيـزا لكل شـخص يريـد الحصول عىل
الفيـزا ،جـواز سـفر (أو إذن مـرور) ،صـور شـخصية متطابقـة ،نسـخة
مصدقـة مـن شـهادة امليلاد و/أو عقـد الـزواج ،كل الوثائـق التي تثبت
الصلات العائلية ،وثيقـة حصولك عىل صفـة الجئ مع مقـدار من املال
بعملة بلـدك مـا يعـادل  ٩٩يورو.
يجـب أَن تكون الوثائق واالسـتامرات مرتجمة باللغة الفرنسـية من قبل
مرتجم ُمعرتف به من قبل القُنصلية الفرنسية .يجب أَن ترسل إىل عائلتك
نسـخة من وثيقـة الحالة املدنية أو شـهادة امليلاد التي تم إرسـالها اليك
من قبل املكتـب الفرنيس لحامية الالجئني وعدميي الجنسـية ،OFPRA
إذا كانـت بحوزتك ،هـذا من املمكن أَن يُسـاعد كثريا .مـن جهتك ،يَجب
أَن تتصل مبكتب الالجئني (راجع الصفحة السـابقة).
القنصليـة مـن جهتهـا سـوف تقـوم بإعطـاء عائلتـك (وصـل)
« » quittance مـؤرخ (احفـظ نسـخة منـه) .سـيكون الـرد بعـد ٤
خلال شـهرين قابـل للتجديد مـرة واحدة  ٤ +أشـهر إضافيـة يف حالة
خب عائلتـك
التحقـق مـن شـهادة امليلاد (كحـد أقصى  ٨أشـهر)َ .سـ ُت ّ
بصـورة منتظمـة من قبـل القنصليـة .العمليـة قد تأخذ وقـت طويل.
عنـد إصـدار الفيزا ،سـيكون لعائلتـك فرتة  ٣أشـهر كحد اقصى للقدوم
إىل فرنسـا وطلـب بطاقة إقامة عـن طريق مركز املقاطعـة أو املحافظة.
مـن جانبك يجب أن تر ِاسـل املكتب الفرنيس لحاميـة الالجئني وعدميي
الجنسـية  Ofpraمن أجـل اعالمهم بوصـول عائلتك عن طريق إرسـال
دفتر العائلة وجوازات السـفر ألجل تسـجيل أطفالك.
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األساسيات
مكتب عائالت الالجئني  :احفظ
جميع إثباتات تواصلك املستمر
مع عائلتك (رسائل الربيد
اإللكرتوين – اإلمييالت ،الصور،
وصوالت التحويالت النقدية،
الهاتف…) من أجل إرسالهم إىل
املكتب.
من بني أسباب رفض منح
الفيزا أن يكون هنالك نقص
يف املستندات ،خلل يف إثبات
النسب العائيل ،االحتيال،
تهديد النظام العام ،عدم احرتام
املبادئ األساسية للحياة يف
فرنسا (زواجك من أكرث من
زوجة حيث يف فرنسا مينع تعدد
الزوجات)…
يف حالة رفض منح الفيزا من
قبل القنصلية أو عدم الحصول
عىل جواب بعد مرور  ٨أشهر :
القنصلية دامئا ما ترشح أسباب
رفضها منح الفيزا .لديك شهرين
كحد أقىص لتقديم طعن إىل
لجنة االستئناف ضد قرار رفض
منح فيزا دخول لفرنسا ،العنوان
BP 83609٬ 44036 Nantes
 ،cedex 1يف حالة الرفض،
من املمكن أن تقدم طعن إىل
املحكمة اإلدارية .ننصحك
بتوكيل محامي يف كال الحالتني.
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النصوص القانونية
Le droit à l’unité familiale est, entre autres, reconnu par la
déclaration universelle des droits de l’Homme, la Convention
de Genève de 1951, la convention européenne des droits
de l’Homme (art 8), la chartre des droits fondamentaux de
l’Union européenne et la Directive 2003/86/CE.
En France, le droit spécifique pour l’unité familiale se
trouve dans le CESEDA.
CESEDA : L. 752-1, L. 812-5, R. 752-1 à 3 et R. 812-4.

روابط مفيدة
 » مـع عبـارة ( بطاقة إقامةvisa long séjour « )(الفيـزا طويلـة األمـد
carte de séjour à valider dans « )نافـذة لشـهرين بعـد الوصـول
 ميكـن تحميلهـا مـن أجـل ملئها،» les deux mois suivant l’arrivée
: (ميكنك أيضا ملئها ثم تصويرها و ارسـالها إىل عائلتك) من الرابط ادناه
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_14571.do

vivre « مـن أجل معرفة تفاصيل أخـرى عن الفيزا أضغط عىل العنـوان
:  » يف الرابط ادناهen France
www.diplomatie.gouv.fr
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يســتطيع الالجئون طلــب الحصول على الجنســية الفرنســية،
بواســطة ال َت َج ُّنــس « ،» par la naturalisation منــذ
لحظــة حصولهــم علــى صفــة اللجــوء بينمــا يتوجــب علــى
الحاصليــن علــى الحمايــة المؤقتــة أو الحاصليــن علــى صفــة
عديمــي الجنســية االنتظــار خمــس ســنوات مــن اإلقامــة في
فرنســا لطلــب ال َت َج ُّنــس إال فــي حــاالت معينــة .حتــى و إن
لــم يكــن ســوى خطــوة واحــدة ،فال َت َج ُّنــس محطــة مهمــة
بالنســبة لالجئيــن حيــث يفتــح أمامهــم الكثيــر مــن الحقوق
والواجبــات بــل و إنــه يمثل خطــوة كبيــرة من أجــل اإلندماج
داخــل المجتمــع الفرنســي.

67

11

دليل الالجئ

ال َت َج ُّنس

الواجب معرفته
أن تصبـح فرنسـيا بال َت َج ُّنـس هـو ليـس حـق  :الحكومة الفرنسـية هي
التـي تقـرر منحك الجنسـية مبرسـوم.
يتوجـب على الحاصلني على الحاميـة االحتياطيـة واملمنوحين صفة
عدميي الجنسـية االنتظار لخمس سـنوات من اإلقامة يف فرنسا لتقديم
طلـب الجنسـية إال يف حـاالت معينـة (عمـل سـنتني دراسـات عليـا،
مسيرة إندمـاج اسـتثنائية…) .يحـق لالجئين طَلـب ال َت َج ُّنـس ابتداء
مـن حصولهـم عىل سـمة اللجوء ،ولكن يفضـل االنتظـار لغاية اكتامل
بعض الشروط  :إتقـان اللغة الفرنسـية ،احضـار العائلـة ،الوصول إىل
نوع مـن االسـتقرار…
لعمل طلب للحصول عىل الجنسية ،يجب توفر الرشوط التالية :
 أن يكون عمرك أكرث من  ١٨سنة ،حاصل عىل بطاقة إقامة، أن يكون سكنك يف فرنسا ودخلك الرئييس من فرنسا، لديك معرفة كافية باللغة الفرنسية (مستوى  B1للمحادثة باللغةالفرنسية ،لديك شهادة دبلوم أو وثيقة من منظمة مذكور فيها عبارة
(اللغة الفرنسية لغرض اإلندماج)،
 أن يكون لديك املعرفة األساسية للتاريخ الفرنيس ،املعرفة األساسيةللثقافة واملجتمع الفرنيس ،معرفة حقوق وواجبات امل ُواطَنة وقيم
الجمهورية الفرنسية (ما هو متوقع منك يف (كُتيب املُواطَنة)
«.» livret du citoyen 
 أن تكون ( َحسن السرية والسلوك) «  ،» bonne vie et mœursوأَن تَ تلك (حس الترصف بوالء ) «  » comportement loyalتجاه
املؤسسات الفرنسية،
 -مل يتم إدانتك ومل يصدر بحقك حكم قضايئ.

طلب ال َت َج ٌّنس ألطفالك
تأكـد مـن تسـجيل أطفالك يف طلبك الـذي قدمتـه للحصول عىل
الجنسـية .إذا ُرزقـت مبولـود جديـد بعـد تقديـم الطلـب ،فقـم
بعمـل إعلان لهـذا املولـد عـن طريـق اسـتامرة (تغيير الحالة).
الطفـل القارص يصبح فرنسـيا بحكـم القانـون إذا كان يعيش مع
الوالـد الـذي أصبح فرنسـيا ،حتى بعـد الطالق (التأثير الجامعي
للتَ َج ُّنـس) «  .» effet collectifإذا مل تكن فرنسـيا ،فمن املمكن
حصـول طفلـك املولـود يف فرنسـا على الجنسـية الفرنسـية عند
بلوغه سـن  ١٨سـنة.
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ال َت َج ُّنس

الواجب عمله
يجـب أن تُسـلِم إىل املحافظـة نُسـختي (اسـتامرة طلـب ال َت َج ُّنـس)
«َ » demande de naturalisation مـع الوثائـق املطلوبـة وطابـع
رضيبي بقيمة  ٥٥يورو .إذا أردت تغري اسـمك أو اسـم العائلة إىل أسماء
فرنسـية ( ،)franciserفعليـك أن تقوم بذلك يف نفـس هذا الوقت .بعد
إيـداع ملفك سـتحصل على وصل اسـتالم.
قـم بالتأكد مـن جميع الوثائـق املطلوبة إما يف املحافظـة أو عن طريق
أداة املسـاعدة يف االنرتنت من خالل املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية.
بالنسـبة لنسـخ الوثائق املكتوبة بلغتك األم ٬يجب أن تجلب معها نسخ
مرتجمـة من قبـل مرتجم ُم ّحلّـف .من الجديـر بالذكـر أن امللف يتكون
مـن نسـخ للوثائـق ولكـن يتوجـب عليـك أيضـا جلـب جميـع الوثائق
األصلية ليتـم معاينتها.
سـيتم إجـراء مقابلة لـك يف املحافظة لسـؤالك عن (ما هـو متوقع منك
معرفتـه وما موجـود يف كُتيـب امل ُواطَنـة) وبعض املعلومـات املجموعة
عنك ،عىل سـبيل املثال من الحي الذي تسـكن فيه ،ما تتوقعه املحافظة
منك (حسـن السيرة والسـلوك و الترصف بوالء).
إن هـذه املقابلـة مهمـة جـدا ،حـاول أن تكـون على اطلاع مبـا يـدور
مـن حولـك واحفظ بعـض املعلومات عىل سـبيل املثـال (اسـم الرئيس،
الحكومـة والـوزراء ،األحـداث األخيرة يف فرنسـا…).
لـدى الحاكـم أو املحافـظ مـدة  ٦أشـهر لرفـض ملفـك ،او تأجيلـه ،أو
اعلان عـدم قبولـه أو أنـه (مقبـول) «  » recevableويف هـذه الحالة
سـيقوم املحافـظ بإرسـاله إىل الوزيـر املسـؤول عـن طلبـات التَ َج ُّنس.
للإدارة املعنيـة مـدة أقصاهـا  ١٨شـهر مـن تاريـخ االسـتالم التخـاذ
القـرار .يف حالـة قبـول طلبـك ،سـتصبح فرنسـيا عندمـا يظهر مرسـوم
التَ َج ُّنـس يف (الصحيفـة الرسـمية) «  .» Journal officialسـتقوم
املحافظـة بإعالمـك بهـذا الخبر.
يف حالة رفض طلبك لل َت َج ُّنس من ِقبل املحافظ ،سـيكون لديك شـهرين
لعمـل الطعن اإلداري إىل الوزير املسـؤول عن التَ َج ُّنـس .يف حالة الرفض
أوعـدم الحصـول عىل رد خلال أربعة أشـهر ،قم بعمل طلب اسـتئناف
للمحكمـة اإلدارية يف (نانـت)  .Nantesيفضل توكيل محامي.

69

11

دليل الالجئ

األساسيات
العمل و استقرار مصادر
دخلك  :تشري الكثري من
النصوص القانونية إىل أن
مسريتك املهنية هي التي تؤخذ
بعني االعتبار وأيضا جهودك
للحصول عىل عمل منذ حصولك
عىل صفة اللجوء ،ليس فقط
وضعك حني تقديم الطلب.
ميكنك أيضا أن تُضيف إىل ملفك
وثيقة اثبات عملك التطوعي،
األنشطة االجتامعية ،السياسية،
الفنية والثقافية.
كالجئ ،أو حاصل عىل الحامية
االحتياطية أو حاصل عىل صفة
عديم الجنسية ،ال يحق لك إرفاق
سجل السوابق القضائية التي
تحصل عليها من بلدك األم إىل
ملف طلب ال َت َج ُّنس.
لست مجربا عىل التنازل أو
التخيل عن جنسيتك األصلية،
ففرنسا بلد يسمح ويعرتف
بازدواج الجنسية ،وينطبق ذلك
عىل الالجئني أيضا.
يتم تنظيم احتفال ترحيب
جامعي للحاصلني عىل الجنسية
الفرنسية يف جميع املحافظات،
بعد  ٦أشهر تقريبا من الحصول
عىل الجنسية .يعترب هذا الحفل
خطوة رمزية مهمة ،حيث
ستقوم بتوقيع ميثاق حقوق و
واجبات املُواطَ َنة الفرنسية.
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النصوص القانونية
Article 34 de la Convention de Genève : « les États
contractants faciliteront, dans toute la mesure du
possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés.
Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure
de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du
possible, les taxes et les frais de cette procédure ».

روابط مفيدة
تقدم وزارة الداخلية أداة مسـاعدة عن طريـق املوقع اإللكرتوين لها من
: أجل مسـاعدتك لتهيئة ملفك وادنـاه رابط املوقع
http://accueil-etrangers.gouv.fr/modeles/articles-lies/
article/outil-d-aide-a-la-constitution-des-dossiers-denaturalisation

: ميكنك تحميل استامرة طلب التَ َج ُّنس من الرابط التايل
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_12753_02.do

إذا اردت تغري اسـمك أو تغيري اسـم العائلة إىل أسماء فرنسية فيمكننك
: تحميل االسـتامرة عن طريق الرابـط ادناه
http://accueil-etrangers.gouv.fr/modeles/articleslies/article/formulaire-cerfa-no-65-0054

 وأيضا،من أجـل االسـتعداد للمقابلة التـي يتم فيهـا فحص اسـتيعابك
» livret du citoyen « )مدى معرفتك مبا موجود يف (كُتيب املُواطَنـة
: ميكنـك تحميـل الكُتيب من الرابـط أدناه
www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-etaccompagnement/La-nationalite-francaise/Lelivret-du-citoyen
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اإلندماج يف نظر الالجئني

املقابالت
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االندماج يف نظر الالجئني
يتطلـــب اإلندمـــاج مجهـــودا مـــن املهاجريـــن ،مبـــا فيهـــم
الالجئــن ،مــن أجــل التكيــف والتأقلــم يف املجتمــع الفرنــي
وكذلـــك يتطلـــب مجهـــودا مـــن املجتمـــع ومؤسســـاته
الســـتقبالهم واســـتيعابهم .يســـتند نشـــاط وديناميكيـــة
اإلندمـــاج عـــى أســـاس العالقـــة املتبادلـــة بـــن املجتمـــع
واملهاجري ــن  :احــرام قواع ــد وقي ــم البل ــد و اإلندم ــاج يف
مجتم ــع يكون ــون في ــه أف ـرادا كام ــي العضوي ــة إىل جان ــب
أولئــك القادمــن إىل فرنســا ; اح ـرام االختالفــات واالع ـراف
القانـــوين ،االقتصـــادي ،االجتامعـــي والثقـــايف مـــن جانـــب
املجتم ــع الفرن ــي ومؤسس ــاته .من ــذ م ــا يق ــارب الثالث ــن
عامــا ،يعتــر (اإلندمــاج) «  » l’intégrationمبــدأ وعقيــدة
رســـمية لفرنســـا .حيـــث حلـــت هـــذه العقيـــدة محـــل
م ــا يس ــمى بـــ (االســـتيعاب) «  » l’assimilationوال ــذي
كان ينـــص عـــى أن الخصوصيـــات االجتامعيـــة والثقافيـــة
للمهاجري ــن يج ــب أن تبق ــى محص ــورة يف نط ــاق مح ــدد
وخ ــاص ،أو حت ــى تن ــى.
تظهــر اليــوم كلمــة جديــدة ،أال وهــي الشــمول  :االجتامعــي،
االقتص ــادي ،الثق ــايف ،الرتابط ــي .ب ــدل أن نفك ــر بسياس ــات
لالجئ ــن ،س ــنفكر به ــذه السياس ــات معه ــم .ب ــدل أن تك ــون
معامل ــة باملث ــل ،س ــتكون مبادل ــة.
هـــذا املصطلـــح يعتـــر جديـــد نســـبيا ،يف أَعقـــاب العمـــل
إلنشــاء دليــل الالجئــن مــع مجموعــة مــن الالجئــن والذيــن
ه ــم أَعض ــاء يف فري ــق العم ــل ،قمن ــا بس ــؤالهم ع ــن كيفي ــة
فهمه ــم ملصطل ــح اإلندم ــاج وأي ــن اصبح ــوا اآلن يف حياته ــم
من ــذ وصوله ــم.
أُجريت هذه املقابالت باللغة الفرنسية.
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جوزيف  ٣٥سنة ،وصل إىل فرنسا يف عام .٢٠١٣
أصله من الكونغو
« اإلندم ــاج ،ه ــو أن متتل ــك نف ــس الحق ــوق الت ــي ميتلكه ــا
اآلخــرون .هــو أن تقبــل بحضــارة و طريقــة عيــش ،حتــى وإن
ان كانــت مختلفــة عــا يف بلــدك ،لتكــون مواطنــا ،جمهوريــا
صالحـــا كـــا تقولـــون يف فرنســـا .تقـــوم بتغـــر بســـيط يف
ثقافت ــك ،تضي ــف ش ــيئا جي ــدا م ــن هن ــا وتأخ ــذ ش ــيئا جي ــدا
آخ ــر م ــن ثقافت ــك ،وهك ــذا أن ــت ح ــر .وهن ــا ،تك ــون ق ــد
اندمج ــت كلي ــا .ولك ــن ال يج ــب علين ــا أن نن ــى ثقافاتن ــا
األصلي ــة ! فأن ــت متل ــك تاري ــخ ،ال تس ــتطيع ذل ــك .ك ــا ل ــو
كنـــت أنـــت تعيـــش يف أفريقيـــا  :فباســـتطاعتك التكيـــف
م ــع املجتم ــع والثقاف ــة االفريقي ــة ولك ــن يف داخل ــك ،تبق ــى
فرنس ــيا.
لق ــد اعط ــاين املجتم ــع الفرن ــي الكث ــر إلع ــادة بن ــاء حي ــايت
بقبول ــه يل ،بتقدمي ــه العم ــل يل ومبس ــاعدته يل .بع ــد م ــرور
خم ــس س ــنوات ،أش ــعر ب ــأين ق ــد اندمج ــت جي ــدا به ــذا
املجتم ــع .إن ــه مل ــن الجمي ــل العي ــش هن ــا .م ــع الفرنس ــيني،
لي ــس م ــن الس ــهل التق ــرب م ــن ش ــخص ال تعرف ــه ،ونف ــس
ال ــيء بالنس ــبة له ــم وخصوص ــا م ــع املهاجري ــن .كل واح ــد
باقــي يف مكانــه .وهــذا األمــر محــزن ،ال توجــد هنــا صداقــات
ك ــا يف افريقي ــا حي ــث هن ــاك تُك ــون صداق ــات برسع ــة.
بالنســبة للعمــل ،ال يجــب البحــث دامئــا عــى نفــس العمــل
ال ــذي كن ــا نعمل ــه س ــابقا ،يج ــب التكي ــف م ــع الوظيف ــة
والعم ــل الش ــاق م ــن أج ــل النج ــاح .لق ــد قم ــت بتبدي ــل
مهنت ــي .أن ــا أتق ــدم ك ــوين أمل ــك اإلرادة .إذا كن ــت ش ــجاعا
وتعمــل بصــورة جيــدة ،فلــن يكــون هنالــك مشــكلة بلونــك
أو بأصلـــك» .
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حسام  37سنة ،وصل إىل فرنسا يف عام .٢٠١٤
فلسطيني عديم الجنسية من سوريا
« كل يشء هنــا مختلــف .يجــب أوالً أن تفهــم هــذا املجتمــع
لتعــرف كيــف تعيــش فيــه و كيــف تجــد الطريقــة لتندمــج
م ــع األش ــخاص .إن ــه ق ــدري أن أك ــون هن ــا.
أول صعوب ــة ،كان ــت اللغ ــة ومل يك ــن ل ــدي أي مع ــارف هن ــا.
مل أرد البق ــاء داخ ــل مجتمع ــي و لك ــن أردت أن أك ــون م ــع
الفرنســينيُ .يقــال يل دامئــا بأنــه علينــا تعلــم اللغــة مــن أجــل
اإلندمــاج و لكــن كيــف نتعلــم اللغــة بــدون أن نندمــج مــع
اآلخري ــن ؟
يج ــب علين ــا تعل ــم الكث ــر م ــن األش ــياء يف نف ــس الوق ــت
البع ــض ال يزال ــون يعان ــون م ــن صدم ــة م ــا عاش ــوه .لق ــد
حصل ــت ع ــى املس ــاعدة ،م ــن قب ــل أش ــخاص ،م ــن قب ــل
الدولــة ومــن قبــل الجمعيــات وهــذا األمــر مهــم جــدا هنــا.
كن ــت محظوظ ــا الس ــتمراري بالعم ــل بنف ــس مهنت ــي.
لقــد قابلــت كث ـرا مــن الفرنســيني وأنــا معجــب بهــم كث ـرا.
اآلن االن أش ــعر أين يف بل ــدي .ل ــدي الكث ــر م ــن األصدق ــاء،
ل ــدي وظيف ــة ،ل ــدي ش ــقة .مل يك ــن ذل ــك س ــهال ولك ــن ل ــدي
اآلن حي ــايت الخاص ــة .كذل ــك ف ــإين اندمج ــت بص ــورة جي ــدة
بهـــذا املجتمـــع  :لقـــد دفعـــت أول غرامـــة يل ألين مل أضـــع
ح ـزام أم ــان يف الج ــزء الخلف ــي يف الس ــيارة… مل أك ــن أع ــرف.
مـــن أجـــل اإلندمـــاج ،ال يجـــب أن نكـــون منغلقـــن عـــى
مجتمعاتن ــا أو اديانن ــا،أو عـــى أنفس ــنا .ه ــذا مه ــم ج ــدا،
يج ــب أن نك ــون منفتح ــن .االس ــام يق ــول ذل ــك ،يج ــب أن
يك ــون لدين ــا اتص ــال باآلخري ــن» .
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عبري  ٤١سنة ،وصلت اىل فرنسا يف عام .٢٠١٥
عراقية األصل
« بالنس ــبة يل ،ه ــو اإلندم ــاج باملجتم ــع الفرن ــي يف نواح ــي
كثــرة ،فه ُمنــا للفرنســيني والتــرف بصــورة صحيحــة وذلــك
لوجـــود كثـــر مـــن االختالفـــات بـــن املجتمـــع الفرنـــي
واملجتمـــع العـــريب الـــذي اتيـــت منـــه .يجـــب أن أشـــارك،
أن اك ــون عض ــوا ف ّع ــال والخط ــوة األوىل ه ــي تعل ــم اللغ ــة
الفرنس ــية .ب ــدون ذل ــك ،فأن ــك تعي ــش يف فرنس ــا بجس ــدك
فق ــط ،كال ــذي يعي ــش ع ــى كوك ــب آخ ــر.
لقــد قَبلنــي هــذا املجتمــع وهــو بالنســبة يل التـزام يجــب أن
احافــظ عليــه .بالنســبة لالجئــن ،املســاعدات التــي يحصلــون
عليهــا تُ ّــول مــن رواتــب اآلخريــن .إذا حصلــت عــى عمــل،
فأنــت تشــارك أيضــا .لقــد منحنــي املجتمــع الفرنــي امللجــأ
وأيض ــا منحن ــي االحس ــاس بالعي ــش بس ــام .مل أع ــد أفك ــر
باألمـــان .هـــذا املجتمـــع منحنـــي كثـــرا مـــن األمـــل .لقـــد
اض ــاف يل ه ــذا ش ــيئا وأن ــا س ــأضيف ش ــيئا له ــذا املجتم ــع.
إن ــه أس ــلوب التعاي ــش املش ــرك.
إذا حصل ــت ع ــى الجنس ــية الفرنس ــية ،س ــأكونفرنيس م ــن
أص ــل عراق ــي ع ــريب .ال أس ــتطيع أن ان ــى أص ــويل وال أري ــد
ذلــك ،فأنافخــور بأصــي .خــال ســنتني ،تعلمــت الكثــر مــن
األشــياء ومــا زلــت أتعلــم .أعمــل كل مــا بوســعي مــن أجــل
اإلندم ــاج بص ــورة رسيع ــة .العم ــل يشء رضوري  ،ه ــذا م ــا
أَفتق ــده الي ــوم م ــن أج ــل التق ــدم بالعم ــل ال ــذي أُتقن ــه ،و
حت ــى ال أَفق ــد مه ــاريت ك ــا ُيق ــال» .
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كلمنتني  ٥٠سنة ،وصلت إىل فرنسا يف عام.٢٠١١
من ساحل العاج
« فهمـــي لإلندمـــاج هـــو أن أندمـــج يف بلـــد مـــا ،هـــو أن
اندم ــج يف مجتم ــع .ل ــدي اآلن حصان ــة م ــا كان يح ــدث يف
بلــدي ،ميكننــي أن أحظــى بحيــاة مل أكــن ألحظــى بهــا ســابقا،
أصنـــع حيـــاة أُخـــرى .قدومـــي إىل هنـــا قـــد غـــرين ،لقـــد
تَعلم ــت أَش ــياء كث ــرة .م ــن ال ــروري ج ــدا أن ان تتأقل ــم
وتندمـــج ألنـــك ســـتتعلم كثـــرا .عـــدم ســـفرك ســـيحرمك
م ــن فرص ــة التع ــرف ع ــى أش ــياء كث ــرة .بس ــفرك و إندم ــاج
س ــتصبح ش ــخصا آخ ــر يف طريق ــة نظرت ــك وفهم ــك لألش ــياء،
س ــتحظى مبعرف ــة أوس ــع.
ال ميكنن ــي أن أن ــى أص ــي ،ثقافتي.أن ــا أعل ــم جي ــدا أنن ــي
أَتيــت مــن هنــاك .أنــا أُفضــل مثــا التعليــم يف بلــدي ولكــن
يعجبن ــي تط ــور األش ــياء هن ــا .أق ــول لنف ــي رمب ــا الحق ــا،
ســـأقوم بتعريـــف الفرنســـيني عـــى بلـــدي باصطحابهـــم
لهنـــاك.
احـــرام األشـــخاص ،التقاليـــد والقانـــون مهـــم جـــدا هنـــا.
حالي ــا أن ــا أعم ــل ،أدف ــع ج ــزءا م ــن مرتب ــي لآلخري ــن .أمن ــح
مســـاعدات ألشـــخاص ،لكبـــار الســـن عـــى ســـبيل املثـــال.
أشـــعر أننـــي مندمجـــة بشـــكل جيـــد ،بعالقـــايت وبعمـــي.
بالرغــم مــن أننــي ال أحــب الــرد ! فأنــا أنــوي البقــاء هنــا ،مل
يعــد يل مــأوى يف بلــدي .أنــا انتظــر أطفــايل ،الذيــن ســيأتون
لينضم ــوا إيل .ه ــذا م ــا افتق ــده» .
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آنا  ٤٨سنة ،وصلت اىل فرنسا يف عام .٢٠٠٦٢٠١١
من أصول روسيا

« اإلندم ــاج ه ــو أن تك ــون جنب ــا إىل جن ــب م ــع اآلخري ــن
تعم ــل ،ت ــدرس وتق ــوم ب ــكل األع ــال اليومي ــة معه ــم .إنه ــا
عملي ــة تب ــادل أو تقاس ــم .ال يج ــب أن تنغل ــق ع ــى نفس ــك
داخــل املنــزل وتبقــى مختفيــا .خــال مســرة اإلندمــاج ،يجب
أن نتق ــدم خط ــوات ونش ــطب خان ــات .يج ــب أن نعم ــل كل
م ــا نس ــتطيع للعي ــش هن ــا ونتق ــدم يف كل املج ــاالت .ولك ــن
ب ــدون دع ــم املجتم ــع ،ال ميكنن ــا عم ــل ذل ــك .عندم ــا وصلن ــا
لفرنس ــا ،كان التعلي ــم ،الخدم ــات الصحي ــة ودورات اللغ ــة
الفرنس ــية جميعه ــا مجاني ــة .الي ــوم ،بعملن ــا ،نق ــوم بفع ــل
م ــا نس ــتطيع م ــن أج ــل ه ــذا البل ــد وم ــن أج ــل انفس ــنا.
م ــن أج ــل ذل ــك نس ــعى للحص ــول ع ــى الجنس ــية ،لنك ــون
مواطن ــن له ــذا البل ــد.
نح ــن ال نن ــى أب ــدا أصولن ــا وم ــن أي ــن أتين ــا ،وإال س ــنصبح
ب ــا م ــايض وب ــا تاري ــخ .يج ــب أن يع ــرف أطفالن ــا أصوله ــم.
ه ــذا ل ــن مينعن ــا م ــن تقدي ــم يشء لفرنس ــا .نح ــن ال نحتف ــل
بأعي ــاد املي ــاد يف البي ــت ع ــى س ــبيل املث ــال ولك ــن نحتف ــل
بهــا يف املدرســة حتــى ال نشــعر بأننــا مختلفــون عــن اآلخرين.
نحــن نجمــع كال الثقافتــن وبذلــك أنــا مؤمنــة بأننــا ســنصبح
أك ــر ثــراء.
أش ــعر اآلن بارتي ــاح .أطف ــايل بأم ــان وأق ــول له ــم إن هنال ــك
الكثـــر مـــن النـــاس يحلمـــون بالقـــدوم إىل هنـــا ،ويجـــب
عليه ــم أن يس ــتفيدوا م ــن ه ــذا االمتي ــاز .أش ــتاق ألصدق ــايئ
ولعائلت ــي ،أواص ــل االتص ــال به ــم .اش ــتاق لطع ــم الفواك ــه
أيض ــا ،ولكن ــي تع ــودت» .
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احمد  ٣٨سنة ،وصل اىل فرنسا يف عام .٢٠١٤
من أصول مينية
« « اســـمع دامئـــا كلمـــة اإلندمـــاج يف التلفزيـــون .ولكـــن
اإلندم ــاج يف داخ ــي من ــذ زم ــن طوي ــل .ج ــزء م ــن عائلت ــي
يعي ــش يف فرنس ــا ،وال ــدي كان يعي ــش يف باري ــس ،أتح ــدث
الفرنس ــية من ــذ أن كن ــت يف املدرس ــة ،تعرف ــت ع ــى الثقاف ــة
الفرنس ــية وم ــن ث ــم عمل ــت يف مج ــال الس ــياحة يف اليم ــن
م ــع الفرنس ــيني.
لق ــد فتح ــت فرنس ــا أبوابه ــا يل ،لق ــد اســـتقبلتني بص ــورة
جيـــدة يف حـــن جرياننـــا مـــن الـــدول العربيـــة مل يفعلـــوا
ذل ــك .اآلن أن ــا أعم ــل ،لق ــد دخل ــت يف النظ ــام الفرن ــي ،مل
يع ــد ل ــدي وق ــت ملس ــاعدة الالجئ ــن م ــع بقي ــة املتطوع ــن
الفرنســيني واملنظــات كــا كنــت أفعــل .هــؤالء الفرنســيني
يعكس ــون حق ــوق االنس ــان يف فرنس ــا ،انه ــم يلعب ــون دورا
مه ــم يف حياتن ــا .يج ــب أن ال ننس ــاهم.
البدايــة كانــت صعبــة ،كنــت أُعــاين مــن الحنــن إىل الوطــن،
فكـــرت بالعـــودة بعـــد انتهـــاء الحـــرب .منـــذ أن عملـــت،
شـــعرت مبســـؤولية أكـــر اتجـــاه عائلتـــي .لـــدي أخـــت يف
الــروج ،وأخــرى يف بلجيــكا وأُســاعد والــداي اللــذان يعيشــان
يف اليمـــن .ادركـــت بأنـــه مـــن املمكـــن أن أعيـــش بعيـــدا
عنهــم ،كــا لــو أن العــامل أصبــح أصغــر .اشــعر بارتيــاح ،لــدي
االس ــتقرار .مل ــدة عرشي ــن عام ــا ،كن ــت اس ــتقبل الفرنس ــيني
يف اليم ــن ،كمرش ــد س ــياحي ،ألُعرفّ ُه ــم ع ــى بل ــدي .لق ــد رد
الفرنس ــيون يل ه ــذا املع ــروف ،ب ــل وأك ــر م ــن ذل ــك» .
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شكر
Le Guide du réfugié a été réalisé en collaboration
avec une équipe de réfugiés. Ils ont également
raconté leurs perceptions de l’intégration et
leurs expériences qui sont devenues des histoires
courtes en bande dessinée.
Pour le travail et le temps partagé, un grand
merci à Anna, Abeer H. Rashid, Joseph, Hosam
Kamal, Ahmed Al Kubati, Clémentine Yapi
ainsi que d’autres réfugiés qui ont participé plus
ponctuellement.
Le Guide a été rendu possible grâce au soutien
actif de l'association Welcome Bordeaux,
membre du réseau JRS Welcome. Ce réseau
organise, entre autres, un accueil en famille des
demandeurs d’asile et réfugiés dans l’attente
d’un logement. JRS France (Jesuit Refugee
Service) mène différentes actions de soutien pour
accompagner, servir et défendre les réfugiés.
Deux mécènes privés, qui ne souhaitent pas en
faire publicité, ont permis par leur contribution la
réalisation de ce travail, de même que le Conseil
départemental de la Gironde. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés !
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شكر
Le Guide du réfugié a été réalisé par :
Ligne éditoriale et conception :
Anne Rouffi et Christophe Dabitch
Rédaction (Guide et bande dessinée) :
Christophe Dabitch
Dessin : Cami
Graphisme et site Internet : Laurent Labat
Traduction : Joëlle Kolich (anglais), Tatiana de
Sousa (russe) et Abeer H. Rashid (arabe).
Relecture et correction : Chantal Wionnet et
Jérôme Thollon-Pommerol (français), Clare
Durif-Scott (anglais), Issam Al Khatib et Iyad
Kallas (arabe), Tatiana de Sousa (russe). Pour
leur contribution, merci à Olya Deveix (russe) et
à Menni-Liza Lekehal-Bruniau (arabe).
Ce Guide du réfugié ne remplira son rôle que s’il
est diffusé le plus possible par les associations,
administrations et structures qui travaillent avec
les réfugiés en France, mais aussi par les réfugiés
eux-mêmes.
Pour leur soutien à la diffusion du Guide,
merci à : JRS France, Conseil départemental
de la Gironde, Amnesty International, Groupe
d’Intervention et de Soutien aux Immigrés (Gisti),
Singa, FNARS, Forum Réfugié, Cimade, France
Terre d’Asile (FTDA), Médecins du Monde, Action
Emploi Réfugiés, Alifs, Foyer Notre-Dame…
Merci également à : La Croix-Rouge, Samu Social
de Paris, Coalia, Secours Catholique, Secours
Populaire, Adoma, Centre Primo Levi, COS, LDH,
AIR, France Horizon, Asti, Emmaüs… et toutes les
associations, collectifs et réseaux de volontaires
ou bénévoles qui accompagnent les réfugiés.
Nous remercions par avance les services de
l’État qui travaillent à l’intégration des réfugiés
de leur aide à la diffusion de ce document, les
départements et leurs MDSI, les mairies et leurs
CCAS. Nous remercions également l’OFPRA
pour son attention.
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