
القصّر غير المصحوبين

عمرك أقل من 18 عاماً

أنت وحيد في فرنسا

وهربت من بلدك  األصلي

وال تعرف إلى من تتوجه؟

جهات اتصال مفيدة

 إن احتجت إلى معلومات، ال تتردد في طلبها من المشرفين
 االجتماعيين، أو المشرفين التربويين أو الجمعيات التي ترافقك

 إن أردت العثور على أفراد من عائلتك، يمكن للصليب األحمر
 الفرنسي أن يساعدك بفضل خدمته بإعادة الروابط العائلية
 التي تساعد في البحث وإعادة توحيد العائالت المتفرقة

للحصول على المساعدة!

هيئة حماية الطفولة

recherches@croix-rouge.fr أو 60 12 43 44 1(0) 33+

17#الشرطة

يمكن االتصال بهم

#119
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 اإلقامة وتوحيد

طلب اللجوءتقييم العمر

 بطاقة
دراسة الطلب

الخطوة 2#الخطوة #1

الخطوة #4

الخطوة #3

  يمكنك التوجه الى هيئة
  اإلعانة االجتماعية للطفولة 

أو االتصال بالرقم 119 لطلب المساعدة منها

يمكن كذلك االتصال بالشرطة
على الرقم 17، هي موجودة لحمايتك:
 قل للشرطة أن عمرك أقل من 18 عاماً

وبأنك تحتاج للمساعدة

لديك الحق بأن يتم وضعك في مأمن
 حال وصولك إلى فرنسا. سيتم إجراء مقابلة معك

لتقييم عمرك ووضعك. بعد أن يتم تقييم وضعك ويتم االعتراف بك كقاصر,
سيتم وضعك في مركز أطفال مالئم لمتطلباتك

 إن هربت من خطر ما في بلدك األصلي،
 يمكنك طلب اللجوء في فرنسا. تحدث

 عن ذلك مع المشرفين االجتماعيين أو مع
 المشرفين التربويين أو مع الجمعيات التي

تساعد األطفال

 يجب تقديم طلب اللجوء في المحافظة
 سيكون هناك شخص يسمى “متصرف خاص”

 )أدمينستراتور آد أوك(” أو “وصي إداري” موجوداً
 ليقوم بتمثيلك ومرافقتك خالل طلب لجوئك. يمكن أن

تحصل على مساعدة مترجم فوري

إن كان هناك فرد من أفراد عائلتك )أب، أم، أخ، أخت، عم/خال، عمة/
 خالة( موجود في بلد آخر من بلدان االتحاد األوروبي بصورة قانونية، يمكن لك
 الذهاب لتعيش عنده إن رغبت بذلك وإن وافق هو على ذلك. تحدث عن هذا

الشيء خالل تقديم طلب لجوئك في محافظة الشرطة

 إن حصلت على اللجوء في فرنسا وكان
 عمرك أكثر من 16 عاماً، سيتم منحك بطاقة

إقامة عندما تقدم طلباً للحصول عليها
 في محافظة الشرطة. يمكن ألبويك و إخوتك

 وأخواتك الذين تقل أعمارهم 18 سنة
االلتحاق بك في فرنسا. قم

بالطلب في أقرب وقت ممكن. 

 ستتم دراسة طلبك من طرف المكتب
 الفرنسي لحماية الالجئين وعديمي

 الجنسية )أوفبرا( وسيتم االستماع الى
 أقوالك “.من طرف شخص يسمى “ضابط

الحماية

 خالل المقابلة سيكون عليك الحديث عن
 مسارك. سيرافقك ممثلك الشرعي. يمكن

 لك كذلك أن تطلب أن تتم مرافقتك من
 طرف عضو جمعية أو من طرف أخصائي
صحي عبر طلب ذلك من مكتب األوفبرا

 إن رفض مكتب أوفبرا طلب لجوئك، يمكنك تقديم
 طعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي تقوم بدراسته من جديد. يمكن

لممثلك الشرعي ولجمعيات أن تساعدك في عمل الطعن

واإليواء

العائلة


