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ASEA de Maine et Loire 

CADA 

 مركز استقبال طالبي اللجوء

5, Clos Doré- Impasse du Petit Caporal- 49400 SAUMUR 

سيرالنظام   
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

لمركز استقبال طالبي اللجوء  
 

بهذه المنظمة  نالمقيميشروط أخذ على عاتقه هدف نظام السير مركز استقبال طالبي اللجوء هو توضيح 

  بالمؤسسة فهو ملصق

 

الدخول  1المادة   

مير يتم على اساس قرار الديوان سمركز استقبال طالبي اللجوء الكادا بأسيا طالبي اللجوء الى دخول 

 الفرنسي للهجرة و االندماج. عقد االقامة ينعقد بين المقيمين و المسيرين او ممثلهم 

 

بالمركزاإلقامة   2المادة   

 وجود طالبي اللجوء بالمركز مؤقت

 فهو معين بعقد االقامة الموقع عليه عند الدخول

 فرنسي لحماية الالجئين و معدوميدراسة طلب اللجوء من قبل األفبرا الديوان المدة االقامة محددة بمهلة 

 الجنسية ثم من المحتمل من المحكمة الوطنية لحق اللجوء

ه بعد المهلة المحددة و نهاية األخذ على العاتق و ال ينح الحق البقاء في قد إيجارال يعتبر عقد االقامة كع

 المبلغ من مسؤول المركز او بالمهل المحددة للبقاء المؤقت بالمركز

ش مع اشخاص آخرين محتمل تغيير مكان االقامة خالل األخذ على العاتق او قسمة محل السكن او التعاي

ر المركزمسيعند الحاجة و يقرر من   

 

المقرات و المرافق الجماعية  3المادة   

انباس بتي كبران بسمير-كلو دري 5مقر المكاتب موجود ب   

5 clos doré- Impasse du Petit Caporal. Saumur 

0241402870يمكنكم االتصال بالعمالء االجتماعيين بالرقم   

مسجل هاتفي في احتياطكم  ،المكتب افتتاحخارج مواقيت   

 

 

 

 

 

ARABE 
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للجمهورالكادا  مواقيت افتتاح مكتب   

 أيام االسبوع الصباح بعد الظهر

17.00الى  14.00 12.00الى  9.00   االثنين 

17.00الى  14.00 10.30الى  9.00   الثالثاء 

17.00الى  14.00 12.00الى  9.00   األربعاء 

17.00الى  14.00 12.00الى  9.00   الخميس 

قمغل 12.00الى  9.00   الجمعة 

قمغل قمغل   السبت 

قمغل قمغل   األحد 

  

بمساعدة احد اعضاء الكادا. مقيمين المسكن يلتزمون باحترام استعمال هذه االلتجاء الى موقع آلي ممكن 

لهم الحق  االجتماعيوناالجهزة و القواعد التي تسمح صيانة االماكن لكي تبقى في نظافة كافية. إال العمالء 

تقدير هذا االستعمالل  

سير المحالت يؤدي الى اقتطاع الضمان المؤلف و في الحاجة نظام  او عدم احترام كل تخريب او إهمال 

 الى نهاية األخذ على العاتق و الطرد من المركز

 

المحالت ذات االستعمال الشخصي   4المادة   

ا يمكن ان االشخاص المقيمين سكنات منتشرة. كممركز استقبال طالبي اللجوء كادا يوضع تحت تصرف 

 تكون السكنات الموزعة في اطار االشتراك السكني، االشخاص المقيمين يقتسمون استعمال بعض الغرف

جرد المسكن. يسلم لكل راشد مفتاحعند تسليم المفاتيح يتم بيان االشياء الموجودة و   

الدخول الى حسب بيان االشياء الموجودة عند الذي اقرض له  لتزف الشخص بصيانة و تسليم الموادي

ضمانالخروج من المركز و مقتطعة من  المسكن. كل االشياء المفقودة او المخربة ستقيم عند  

السكنات الموزعة في  للمساحات المحجوزة لهم. في حالة المقيمين بالمسكن مسئولين عن الصيانة الدائمة 

فق العامة بالشقةاطار االشتراك السكنى يجب على المقيمين اخذ بعين االعتبار صيانة المرا  

تتعلق بالشقة كتسرب الماء او مشكلة كهربائية او تخريب بكل مشكلةيلتزم المقيم بإعالن الجمعية   

أمني أو نقائي  لكادا للدخول الى الغرف و الشقق لسببالحق لموظفي ا  

كل تغيير او تعديل في التجهيزات الموجودة كما استعمال اجهزة كهربائية او اخرى  تتم إال بتصريح من 

ول المركزمسؤ  

)نظام الشركة العمومية ش ل م سمير م النظام الداخلي الجاري بالمبنى احترعلى كل شخص مقيم ايلتزم 

مسكن  الظاهر في كل  

يدفعها المركز كادا. في حالة استهالك تجاوزي تتخذ اجراءات تسديد استهالك الغاز و الماء و الكهرباء 

من االشخاص المقيمين جزئي  

 

منحة طالب اللجوء و المساهمة المالية المتعلقة بتكاليف السكن 5المادة   

االشخاص المقيمين بالكادا يستفيدون بمنحة )ادا(. هذه المنحة تسلم حسب شروط متعلقة بالموارد خالل 

من قانون دخول و اقامة  9-744خذ على العاتق و حسب تأسيس األسرة وفقا لمقتضيات المادة ل. مهلة اال

 االجانب و طلب اللجوء
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قرار وزير المكلف باللجوء على اساس المادة مسير السكن يطلب ضمان من كل شخص مقيم طبقا 

يرجع للمعني باألمر عند من قانون دخول و اقامة االجانب و طلب اللجوء. هذا الضمان  5-744ل.

خروجه من المركز ما عدا في حالة تخريب الموقع بالكادا او في حالة بقائها بعد المهل المحددة قانونيا. 

 الكل او جزو من الضمان سيحتفظ من قبل مسير المركز و حسب تكاليف تصليح الألماكن  المخربة 

 

 

الحياة الجماعية  6المادة   

ل شخص غير مسجل في سجالت الحضور بالمركزيمنع منعا تاما اقامة ك  

ول مسؤلمقيمين بالمركز. يجب اعالن ااستعمال المحالت و االجهزة الجماعية مخصصة إال لألشخاص 

المركز بزيارات االشخاص االجانب عن ااكادا. في حالة اطار السكن المشترك في نفس المسكن ال يجب 

 ان تسبب هذه الزيارات مضايقات للمقيمين اآلخرين 

صباحا  7.00الى الساعة  22.00يجب احترام هدوء الجار بعدم استعمال الضجيج من الساعة   

و الدينية و االجتماعية  ها احترام اآلخر و الفروق الثقافية و السياسيةيعتبر الكادا جمعية اين الحياة اساس 

كل  المشتركة للكل،الحياة  الشخصي. لمحاولة االحتفاظ على جدية الممارسةاطارفي  يجب ان تبقى

في كل وقت اتخاض موقف سليم و محترم مع اآلخرين. شخص عليه   

وعة و ال تسمح بالكاداديني ممنالسياسي او الطابع الكل المظاهرات ذات   

 

االجراءات االدارية  7المادة   

اللجوء(  االفبرا و المحكمة الوطنية لحق -االجراءات االدارية المتعلقة بطلب اللجوء )الوالية برفكتور

مركز استقبال طالبي اللجوء )كادا(. في حالة رفض االجابة عن الدعوات و عن يجب ان تعامل مع عمال 

يسبب الطرد من المركز الطلبات المعلومات  

 

الغياب 8المادة  

الفريق التربوي للكادا. كل غياب مدته   وح لكن على الطالب اللجوء ان يخبرالغياب القصير المدة مسم

إذن من مسؤول المركز. في حالة عدم طلب اإلذن سيعتبر كهجر من السكن. غلق اكثر من اسبوع يجب 

م بمراقبة محضر قضائيالغرفة و الحفظ على االشياء الشخصية ستت  

آليا المصلحة االقليمية المؤهلة )الديوان الفرنسي للهجرة و اإلندماج( هذا الهجر  مسيرين المراكز يخبرون

 من السكن أكثر من أسبوع

 

الصحة و الفحوصات الطبية االجبارية  9المادة   

الكادا. ا حسب الدخول  إلى م فحص طبي كل خمسة عشرة يومينظبشراكة مع المركز أالستشفائي لسمير، 

 التطعيم االجباري ألوالد يتم في مصالح حماية االم و االطفال أو عند الطبيب المعالج

 

الحوادث الجسدية  و األضرار  10المادة   

تأمين كل األشخاص المقيمين بالمسؤولية المدنية لألضرار مركز استقبال طالبي اللجوء مجبر عليه 

 المسببة
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هم و ال يتحمل عواقب األحداث األولياء مسؤولين عن اوالدهم. المسير غير مسؤول عليخالل االقامة، 

الوالدينمراقبة  المسببة لعدم وجود  

 

و التنبيه العقوبات 11المادة   

لألسباب التالية المركز مديرية  يغ منتبلب يتم الطرد من الكادا  

 إخالل بالنظام الداخلي

اآلخرين بالمركزاستعمال العنف ضد المقيمين   

 مخالفة للقانون الفرنسي كالجرائم التي تؤدي الى عقوبات قضائية

لالستفادة  الحالة االجتماعية و خاصة المتعلقة بالمعايير تصريحات مزورة التي تخص الهوية و

 بالمساعدات االجتماعية للدولة

 رفض تحويل الى مركز او سكن آخر

بالحماية االحتياطية الدخول الى إقامة أو إسكان المستفيد رفض من الشخص الذي اعترف به كالجئ أو  

إجراءات الطرد 12المادة   

، بعد قرار نهائي و من قانون دخول و إقامة االجانب و طلب اللجوء 12-744و ل. 5-744المواد ل. طبقا

من الديوان  اتخذمهلة بالبقاء المسموح بالكادا ينتهي، المسير يطبق هذا القرار المتعلق بالخروج الذي 

والي الواليةالاالندماج )أوفي( و يخبر الديوان و  الفرنسي للهجرة و  

)األوفي( يمكنه االتصال بوالي لو شخص بقى بعد قرار الرفض النهائي في المسكن، مسير الكادا أو 

يرسل إنذار للخروج من المكان لوالوالية بمقر السكن. فهذا األخير   

، لم يطلب المساعدة للرجوع الى الوطن اراديا المقترحة من االوفيال يحمل الشخص بطاقة اإلقامة  

فرنسية و رفض سكن او عددت سكنات او اسكان المقترحة له لكي يخرج من  يحمل الشخص بطاقة اقامة

 المركز

رئيس المحكمة المسير او من االوفي االلتماس بيمكن للوالي بعد إبالغ من  لو كان اإلنذار غير مثمر

 االدارية على اساس المادة ل.521-3 من القانون العدالة اإلدارية لكي يأمر الشاغل الخروج من المكان

لو لشخص سلوك عنيفة او اتكب مخالفة للنظام السكن و لم تترك السكن  اإلجراءات يمكن كذلك أخذ هذه

11دة بعد قرار الطرد من الكادا المقرر من مديرية المركز وفقا للما  

 

مساهمة االشخاص المقيمين لسير الكادا  13المادة   

طبقا للمادة د.311-21 من قانون للنشاط اإلجتماعي، األشخاص المقيمين يساهمون في سير الكادا حسب 

المصلحة أو بمكان اإلستقبال مرة كل ثالثة أشهر و للتعبير على مستوى  تالطرق اآلتية: بتأسيس مجموعا

في السنةعلى األقل مرتين   

 

مراجعة نظام السير  14المادة   

 هذا النظام يراجع كل سنة

 


