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في مدينة   ااً  يدخطوااتت لطالبي االلجوءء في فرنسا وو تحد 10ددليل مبسط في       

مرسيليا.  

إإعداادد   

إإيناسس االدررسي   

تصميم:  

 

 

 

مقدمة:  

 

االتي ااالساسية  دداارريةإل اا االخطوااتت تشرححمبسط في عشر نقاطط  اال هذاا االدليل *

عناووين  يتضمن أأيضا على ، وو  لب االلجوءءتقديم ط ساعدكك خاللل إإجرااءءااتتت

.البي االلجوءءط ةةساعدعمل على ماالجمعياتت وواالمؤسساتت االتي ت  
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نن في فرنسا ووتحديداا في مدينة مرسيليا اانت ااآل   

 

1. كما بالعنواانن االموااضح في ااألسفل  ”prefecture”ابب إإلي االمحافظةاالذه 

كالتالي االالززمة هي وو االمستندااتت ، لتقديم طلب االلجوءء،  

# شخصية صورر  4-  

أأوو جواازز االسفر  االشخصيةاالبطاقة إإحضارر  #  

االتي االرسمية معلوماتت االوو وثائق وواالأأاالبياناتت االشخصية اايي ووثيقة تحتويي   #

اابتدااءء من مغاددررتك لبلدكك.،لفرنسا تتعلق بظرووفف ددخولك   

ثباتت االعنواانن الررسالل االبريد االمتعلق بوضع إإقامتك في فرنسا.مستند إل  #  

لديي ااحد االبريديي إإذذاا لم يكن لديكم سكن دداائم يمكنكم ووضع عنواانك ( 

االمذكوررةة في خاتمة االدليل) االجمعياتت إإحدىى (ااوو لديي االمقربين معاررفك 

لتوفر لك عنواانن بريديي خاصص بك.  

ووااتمامم االتبصيم اااللكترووني لطلب ااإلقامة ، ااإلستماررةةتعبئة #  

تطلبونن نموذذجج  ”prefecture” في االمحافظة  

"Offre De Prise En Charge D'Hebergment En CADA  au titre De l'aide social "  

للحصولل علي سكن. صوررةةما هو موضح في االك  
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أأيامم ووساعاتت عمل االمحافظة   

 ظهراا ، 12االي االساعة صباحا  8(ااإلثنين،ااإلرربعاءء، االخميس االجمعة) من االساعة 

لكن يجب عليك االتوااجد هناكك قبل االساعة االتاسعة.
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2. صوررةة البموضح هو كما ،شهر  اقامة مدتهلل علي تصريح إإبعد االحصو  

.االموضحة  

 

 

 

3.  Plate" لتصريح تذهب االي مكتب تقديم االلجوءءبعد االحصولل علي هذاا اا  

Forme Asile " خاللل  في ااألسفل لتقديم ملف االلجوءءاالعنواانن موضح

يتم إإررسالل  االمؤقتة لمدةة شهر، حتي ااسبوعين من االحصولل علي ااالقامة

. نسي لحماية االالجئين ووعديمي االجنسيةطلبكم االي االمكتب االفر   
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"  Plat Forme Asile"بمؤسسة ساعاتت عمل  أأيامم وو  

صباحا االي  9جميع أأيامم ااالسبوعع من ااألثنين إإلي االجمعة من االساعة 

.مساءء 5االساعة   

 

 

 

 

 

4. االخاصص  ملفاالررقم مستند به "ااالووفبراا "سبوعين سوفف ترسل لكم اا بعد  

يتوجب اا االمستند بعد االحصولل علي هذ طلبكم ،دررااسة ب قوممت ا وواانهبكم ،

  . االي االمحافظة اادداالذهابب مجدعليكم 
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5. عن طريق ااستالمم بطاقة االتصريح االمؤقت باإلقامة سوفف تحصلونن علي  

.أأشهر  6مدتها  "سيي"رريسيب  

 

فتح ملف عند ، كما يمكنك  يمكنكم فتح حسابب مصرفي بهذه االبطاقة( -

مساعدةة االللحصولل علي  pole emploiإإلي  تقديم ملفوو  ، OFIIاالل 

 ،صالتت االمجاني ااكرتت االمو كما يصبح بإمكانك االحصولل على مالية ،اال

كل هذه سوفف نشرحح وو  ، تأمين االطبيكما يمكنك من ااالنتفاعع بخدماتت اال

.)االنقاطط االتالية علي االتواالياالخطوااتت في   

 

6. )  POSTALE LA BANQUE  (االبنك االبريديي أأحد فرووعع االذهابب إإلي  

، ()موضح بالصوررةة هو كما ،االمدينة  مناطقفي كل االمتوفرةة   

 ،االعنواانن االبريديي االخاصص بكم)إإثباتت (االمستندااتت االتالية يتوجب إإحضارر 

في           ،"ااالووفبراا "مستند " ،سييمة "رريسيببطاقة االتصريح االمؤقت باإلقا

، LIVRE Aفي من نوعع االوثائق لفتح حسابب مصر االمقابلة ستقومونن بتوقيع 

وواالرقم االمصرفية لكم بريد به ررقم االحسابب وواالبطاقة بعد ااسبوعين سيص

.االخاصص بحسابكماالسريي   
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7. ، لفتح ملف عند "Plat forme Asiel "عن طريق OFIIطلب موعد مع  

"Pole Emploi  "كما يتوجب عليكم سكن مؤقت ، ووللمساعدةة في توفير

 ،"يتصريح االمؤقت باإلقامة "رريسيبس، كاالمطلوبة  مستندااتتاالااحضارر 

نموذذجج وو ، "ااالووفبراا"مستند   

"Offre De Prise En Charge D'Hebergment En CADA  au titre De l'aide social"  

 

أأيامم االعمل وو  كما موضحا في االصوررةة ، OFIIعنواانن تجدوونن   

) 8:30كل أأيامم ااالسبوعع من ااالثنين االي االجمعة من االساعة (  
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8. يجب إإحضارر عند االلقاءء  pole emploiموعد مع  بعد االحصولل علي  

 وومستند" ، سيياالتصريح االمؤقت باإلقامة "رريسيباالتالية: االمستندااتت 

)  RIPمستند يسمي (،ررقم االحسابب االمصرفي  "OFPRA" ااالووفبراا

" بوضع االمبلغ pole emploi" تقومم  (تحصلونن عليه من االبنك االبريديي 

االمالي بالحسابب االخاصص بكم ).  

 
 

 

 

9. من شركة االعامة صالتت اابطاقة االمو باستطاعتكم الحقا االتمتع بخدماتت  

RTM  االي (عليكم االذهابب"Centr Communal Action Social" ، هذاا

مركز قربب يمكنكم االذهابب ألطق، كما امناالاالمركز لديه فرووعع في كل 

انكم ب " االذيي يثبتPOLE IMPOLOI"مستند عكم حضرين ممنكم لسك

،وواالعنواانن " سيي"رريسيب مستندوو،) ATA( خدماتتمن االمستنفعين ب

. االبريديي االخاصص بكم  
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االذهابب االي ااحد "VITALE CARTE"االتأمين االطبي لالستنفاعع بخدماتت  .10

اتت قسم للخدم هذاا االمستشفي به, "La Conceptionاالعامم " االمستشفي

االتي جتماعية ااإل مساعدةة االجد ااووهناكك تتو االمستعجلة بالمجانن ،االطبية 

،       CMUعند االتأمين االطبي خاصص بكم ؟؟؟؟ملف بفتح تقومم 

االعنواانن  " ،يسيتصريح ااالقامة االمؤقت"رريسيب( االمستندااتت االمطلوبة 

يثبت ااستنفاعكم  POLE EMPLOI مستند من،االخاصص بكم بريديي اال

بعة ااشهر ن شهرين االي اارر خاللل فترةة تترااووحح ما بي,  ATAبخدماتت 

مجانن بالنكم االتعالج امين االطبي، وولكن بإمكستتحصلونن علي بطاقة االتأ

.االمذكورر سابقاددااخل االمستشفي في االقسم 
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 في ماررسيليا: االمجموعاتت االتي تساعد طالبي االلجوءءووين االجمعياتت وو ا عن

  la Croix Rouge  *االصليب ااالحمر

 

  CIMADE سيمادد*
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