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يقاف إ ةما العمل في حال ،جراءات الطردإمواجهة  : غير شرعينالالمهاجرين  كراس

 ،منذ ذالك الحين .9002؟ تمت مراجعته آلخر مرة في سبتمبر من طرف الشرطة

ها في ئنهاإتم  ،هذه الحلة. ستعمالإللصبح غير صالح أف ،تغيرت القوانين بشكل جذري

مكان على التجربة تعتمد بقدر اإل. عتبار هذه التغييراتوهي تأخذ بعين اإل 9009فبراير

ن هذه التجربة أغير (. لمنطقة الباريسيةبا خصوصا)الميدانية و تطبيق القوانين الجديدة 

 .ييرات مستقبال محتملةغو ت ،و تآويل النصوص الجديدة يخلق نقاش ،تبقى محدودة

.حتياجاتنعمل على مطابقة هذا الكراس لإل نحن  

                                  

عداد ملف إيجاد الوسائل الناجعة لمواجهة الطرد و ليس إ هوالهدف من هاذا الكتيب  

لكل شخص أن يتعامل معه ، خرىأمن جهة  .شرعيةالغير قامة لتسوية وضعية اإل

رات المتخدة رغم الى آخر تختلف القرإالشخصية كما من قاض  تهعتبار وضعيإب

.العدالة الطبقية هي كذالك لعبة يناصيب. تطابق الوضعيات  

 

في كل الميادين والقمع  ،ددالمهاجرين الغير الشرعين تتشمطاردة  ،بينما القوانين تمر

 .ضرورية تصبحأفي هذه المرحلة من األزمة أكباش الضحية  أن خصوصاكذلك، 

ن كان لديكم تعقيبات أو تجارب إ .ر أدوات جديدة للمقاومة و تبادلهالذالك يجب تصو  

 anticra@laposte.net :يمكنكم مكاتبتنا على
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 مقدمة

 

لتمكن من ، القوانين بخصوص الهجرة تتالحق بشكل سريع، منذ عدة سنوات        

جل حرية التنقل أفي غياب حركة قوية من . يندروطالرفع المتواصل من عدد الم

 .منع الطرد مكانية الدفاع و بشكل جماعي خصوصا لمحاولةإتبقى ، ستقرارواإل

 

الهوية في تحقيق ) الشرعيين يتم تفتيشهم خالل الحمالتعدد كبير من المهاجرين الغير 

بما في ذالك )  و يتكاثر عدد الملقى القبض عليهم بمحل سكناهم( عتبار مالمح الوجهإب

 .عدد المقبوض عليهم و المطرودين يرتفع كل سنة. أو بآماكن عملهم( الفنادق و المآوي

 

 : لتتمكن الدولة من الطرد يجب ،نظريا

لقاء القبض و قرار إحترام شروط قانونية متعلقة بإعلى الشرطة و الوالية  -         

 (CRA) داريةاإل حتجازالطرد و شروط الحبس داخل مراكزاإل

 .ستقبال الشخص المطرودإأن يقبل أحد البلدان  -         

 

ذا تمكنا من إ. ستعماله لتفادي الطردإطار القانوني تمكن كل شخص من معرفة هاذا اإل

ذا انتهت المدة القانونية إ .يطلق صراح المعني ،قناع القاضي بأن المسطرة لم تحترمإ

 صيخو ترأو لم تتمكن الشرطة من الحصول على جواز السفر  (يوما 45) للحبس

 . يطلق صراح المهاجر الغير الشرعي  ،بالمرور من طرف قنصل 

ر الشرعيين و يمكن أن هاذا الكتيب يشرح المسطرة المتبعة في طرد المهاجرين الغي

ن من عداد الدفاع كما يمك  إقلم مع لغة القانون و معرفة المراحل من أجل أيفيدهم في الت

 .ختيار أنجع طريقة للدفاع من طرف المعني و محاميهالتفكير في الوضعية الشخصية إل

 

ي للتصدي للدولة من المفضل المشاركة ف. طار القانونيالدفاع ال يتركز فقط على اإل

ا ستعداد الشخص ومن يحيطون به للتدخل فورإجماعات المهاجرين الغير الشرعيين و 

خفاء جواز السفر إ ،جانبتصال بمحامي مختص في حقوق األاإل)لقاء القبض إحالة  في

" بعض النصائح"نظر أ...ممارسة الظغط، جمع الوثائق الالزمة للدفاع ،في مكان آمن

  (. 8ص

يجب أن يكون بحوزتها ، لى بلد أجنبيإمن بعث شخص ما لتتمكن الدولة الفرنسية 

 بمعنى .بالمرور من طرف قنصلية بلده االصلي صيخجواز سفره قابل الصالحية أو تر

حجز مقعد  الإال يبقى  ،و الوالية على جواز السفرأذا حصلت الشرطة أو القاضي إ أن

 .على متن طائرة
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فأن الشرطة تتوفر على ، دارة نسخة منهذا كان جواز السفر منتهية صالحيته أو لإلإ 

ذا لم تتعرف السلطات إأما . لى القنصلية المعنيةإالهوية الحقيقية و بالتالي تقدم الشخص 

ن الشرطة تقدمه أمام قنصليات مختلفة إف ،صلي للمهاجر الغير الشرعيعلى البلد األ

 .بأمل التعرف عليه

 

 : نعرف نوعين مهمين للدفاع

 

لقاء القبض إتقنية الدفاع تتركز من جهة على ظروف  .تقدم بالهوية الحقيقيةال -         

و من جهة أخرى على الوضعية  (المسطرة القانونية)و الحبس على ذمة التحقيق 

في هذه الحالة من . (38ص "داريةالمحكمة اإلالمثول أمام "أنظر)دارية و الشخصية اإل

 .لم يوضع بالواليةوضع أو  ل أن يكون لديكم ملف معد  المفض  

مل في  أنه الأذا كنتم تعتقدون بإ (سم و لقب أو الجنسيةإ) التقدم بهوية مزيفة -         

مما يعني  ،سم المزيفيجب التقدم دائما بنفس اإل ،في هذه الحالة. تكمتسوية وضعي

و يجب على ، ملتفادي أن تحصل الشرطة على أسماء أخرى تتطابق مع بصماتك ،تذكره

بطاقة )سمكم الحقيقي إتفادي حمل وثائق تحمل . سمكم و جماعاتكم معرفة هاذا اإلأقارب

كتشفت الشرطة أنكم تتقدمون بهوية مزيفة إذا إ :تحذير. ...(عانة الطبية للدولةاإل ،النقل

سنوات من الحبس و المنع من التراب الفرنسي  3ضون حسب القانون لعقوبة فأنتم معر  

(ITF.) ن كل .أشهر من الحبس 6و 3لعقوبات الممارسة هي ما بين لكن في الواقع ا

 . مائدامارس ت يجب أن نعرف بأن المتابعة من أجل الهوية المزيفة ال

 

 (حيتهحتى ولو منتهية صال) جواز السفربالتجول  عدم من المفضل ،في كل الحالت

في ) متكمقاإال يجب أن يتواجد جوازكم بمقر  كما .لتوفر على الوقت لمواجهة الطردل

خصوصا  ،حتفاظ به عند األصدقاءمن المفضل اإل .(حالة تدخل الشرطة للحصول عليه

 .و تفادي وضع نسخة منه عند األدارة ،شرعيةال ينميقالم
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 بعض النصائح
 

 .عتبار التقدم بهويتكم الحقيقية أم الإوضعيتكم و ب و ال تطبق حسبأتطبق  :تحذير

 

، RESF ،جماعة المهاجرين الغير الشرعيين:  د الطردشط ضتنتصال بجماعة اإل -

 .جماعة ضد الطرد

 

  .تفادي حمل جواز السفر -

لشرطة الحصول لفي بعض الحاالت يمكن  .حتفاظ بجواز السفر بمكان عيشكمعدم اإل -

 .عليه بمحل سكناكم

 .لحاحهمإلى مركزالشرطة رغم إال يجب على أقاربكم حمل جواز سفركم  -

 

ذا أخذتم النقل إ .التفتيشإحتماالت من  تقللأخذ تذكرة النقل . مراقبي النقلحذروا إ -

على القدر المالي الكافي لتأدية الدعيرة لتفادي  العمومي دون تذكرة يجب أن تتوفرو

 .تحقيق الهوية

في باريس . الشرطة تقوم بصفة متكررة بتفتيش الهوية داخل النقل العمومي ،حذروإ -

 .بمتنها ألن المراقبة أقل (ميترو)قطار األنفاق  الحافلة على وفضل

 .عتبار هندامكم أثناء التفتيشالشرطة تأخذ بعين اإل -

 

كفل تهذا الملف يجب أن ي .عداد ملف يحمل كل ما يدل على العيش بفرنساإفكرو في  -

 .لقاء القبضإشخص يمكنه التدخل سريعا في حالة  به

نكم يجب  -  .خبار أقاربكم و الجماعاتإتصال بشخص يمكنه اإلأن تكونو بحوزة ما يمك 

 .سم محامي مختص في حقوق األجانبإيجب أن يكون لديكم  -

 .فذالك يعني الطرد" بعاداإل"وأ"لى الحدودإيصال اإل"دارة عن عندما تتكلم اإل ،حذروإ -

 .ستدعاءات الواليةإالحذر من  ،  أخذبشكل عام -

حتفاظ به داخل مراكز و ألة تصوير يمكنكم اإلذا كان لديكم هاتف بدون كاميرا أإ -

 .الحجز

 

كذا  .تكم الجمعيات التي تطالب بأموال باهظة و تعد بتسوية وضعي لحذر منا ذخأ -

 .ستطالع على كفاءة و ثمن المحاميناإل

كون لديكم التأشيرة الطبية التي تحمل قائمة األدوية التي تيجب أن  ،ذا كنتم مرضىإ -

في حالة تفتيش يمكن تقديمها  .قامتكمإفي محل  منها حتفاظ بنسخةمع اإل ،ليهاإتحتاجون 

  .حباطهم في القبض عليكمإمما يمكن ، للشرطة و شرح وضعيتكم الصحية
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عن  ترددوحملوا معكم شهادات تمدرسهم و ال تإن كان لديكم أطفال ممدرسين إ -

  .تقديمها للشرطة في حالة تفتيشكم

 

 

 

 

 الشرعيةقامة الغير جنحة اإل

 

معظم المقبوض عليهم من . "قامة غير شرعيةإ"يعتبر عدم التوفر على الوثائق جنحة 

ساعة من الحبس على  24لى الحجز بعد إغير الشرعيين يبعثون مباشرة الالمهاجرين 

قرار ببعث المهاجر الغير الشرعي أمام محكمة لكن الوكيل يمكنه اإل ،ذمة التحقيق

 .جنائية

 تهقامإبرت محكمة العدل األوروبية حبس أجنبي فقط بسبب وضعية عتإ 2011 بنهاية

ص المجلس لكن منذ ذالك الحين رخ  . غير شرعية مخالف للتشريع األوروبيال

. ذا كان اليتوفر على الوثائقإمكانية فرض عقوبات الحبس في حق شخص إالدستوري 

و أن بعض القظاة حضة  هماهو ممارس في هذه الل  . تأويل هذه القرارات يخلق نقاش

 .يفرضون عقوبة الحبس في حق المهاجرين الغير الشرعيين

قامة الغير شرعية يمكن معاقبتها في أقصى الحدود بسنة من الحبس مع المنع جنحة اإل

يجب أن  .أورو 3750من التراب الفرنسي لمدة ثالث سنوات و غرامة مالية بقدر

. قامة غير الشرعيةات فقط بسب اإلنعرف بأن قليل من األشخاص تفرض عليهم العقوب

لمدة ثالث  (ITF)أشهر من الحبس و المنع من التراب الفرنسي  3هي  ةالعقوبة عام

 .بعد قضاء عقوبة الحبس ينقل الشخص عموما لمركز الحجز. سنوات

 

  نفرق دائما بين العقوبة القصوى المفترضة و  ،حكامبخصوص األ:  مالحظة عامة

التخويف بعقوبات هوهدف نصوص القانون  ،فعال .ن طرف المحاكمالعقوبة المعلنة م  

 .حكام القصوى المفروضة بالقانوناألبالقضاة  نطقمذهلة لكن في الواقع نادرا ما ي
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  فقااإلي - ولالباب األ
 

 تفادو حمل جواز سفركم  -              

 لتبرير هويتكم بما أنها  (AME)عانة الصحية للدولة ال تقدمو بطاقة اإل -              

 وضعية غير شرعية تمثل معيار بأنكم في                

 

مكان الشرطة تفتيش أي إالواقع أنه ب .القوانين المأطرة لتفتيش الهوية غير واضحة

 :معرفة القانون يمكن أن تنقذكم من الطرد  ،كمعلي ذا قبضإلكن  .شخص في أي مكان

 .ذا اعتبرت غير قانونيةإجراءات الطرد إن تلغي لقاء القبض يمكن أإظروف 

 

  العام في الشارع -1

 

 : هوية أي شخص فييمكن للشرطة التحقيق 

  ؛مشبوه بأنه قام أو حاول القيام بخرق قانوني أو يستعد للقيام بجريمة أو جنحة -    

 ؛يحتمل بأن لديه معلومات بخصوص تحقيق في حالة جريمة أو جنحة -    

 .طلوب من طرف العدالةم -    

 ".شخاص و الممتلكاتالخلل بالنظام العام و أمن األ"من للوقاية  تحقيقكذلك ال اهيمكن

 .من طرف الشرطة المدنية ةتتم التفتيشات عام:  تحذير

 

تعليمات مكتوبة  يعطيالوكيل  .هي عندما يكون تفتيش مكثف بالشارع العام : الحمالت

 .(طار المقابل أنظر اإل)اص في زمن و مكان معين شخللشرطة للتحقق من هوية األ

رية و محطات القطار الدولية بو المطارات و المحطات ال وانئكالم، ةعينفي مناطق م 

 فيلشرطة التحقيق ل ، يمكنكلم من الحدود 20أو المناطق الواقعة على بعد أقل من 

شكل عام كل بالمحطات الكبيرة في باريس و ب مثال .هوية أي شخص في أي لحظة

 .المحطات الدولية حيث يكثر التفتيش
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 الحمالت

 

ذات شخاص األ ال يتم تفتيش إال) عتبار مالمح الوجهإالحمالت هي تفتيشات مكثفة ب

أو المغاربة  سيويين فقطتفتش الشرطة األمثال بعض الحاالت   في. (جنبيةاألمالمح ال

ت تتم بأشكال مختلفة قد تكون مرئية و الحمال. بأمر من وكيل الجمهوريةتتم هي  .فقط

  : مكثفة

 ؛ة بملتقى الطرقشرطال سياراةوقوف واضح لحافالت و  -      

   و خصوصا  ،محاصرة محطات الميترو تواجد الشرطة بالمداخل و الممرات -      

  كما تستعين برجال  الخدمة التابعين  ؛المحطات القريبة من مآوي المهاجريين        

 ؛ RATPللنقل         

 شات؛الورافي تفتيش  -      

 ؛(مثال شاتلي في باريس) ر بمحطات القطار أو الميتروتتفتيش مست -      

 ؛"ماكدونالد" محالت الكبرى،ال ،المخادع الهاتفية ،تدخل سريع بالمقاهي -      

  ؛نسانيةغذية من طرف الجمعيات اإلتفتيش بقرب أماكن توزيع األ -      

 ...تفتيش قرب القنصليات -      

باكرا في الصباح أو في ساعات الخروج  ،واجرتتم غالبا هذه العمليات في ساعات ال

مثل ) حياء الشعبية و مناطق تشغيل المهاجريينتتم الحمالت باأل .من العمل

تم تنظيم شبكات هاتفية (. النساء التي تعمل في البيوت باريس ضد في "لينا"ميترو

مما يسمح بالتجمع سريعا في  ،محاولة التصدي لهاوم بأن هناك حملة تفتيش عاللإل

 .معرفة منطقة و وقت التدخللطلب من الشرطة تصريح الوكيل يمكن ال. مكان الحملة

ذا إ. اتيفقتولاو منع بشكل واضح  الشرطة بعادمن إن يمك  هذه الحمالت التجمع وقت 

 .ة بأن هناك تفتيش من الشرطةنذار المار  إ يمكن ،شخاص قليل بعين المكانكان عدد األ

الشرطة   ،لهذا .كلما كانت الحمالت واضحة و طويلة كلما كان من الممكن التصدي لها

 .طريقة متنقلةتسرع في تدخلها و ب

المراقبون يطلبون  لى ذلك أنإأضف  .تتكاثر مراقبة تذاكر النقل بحضور الشرطة

المالي لتأدية الدعيرة و ال يحمل بطاقة  ذا لم يكن للشخص القدرإتدخل الشرطة 

 .تعريف
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 في العمل -2

 

:  لقاء القبض بأماكن العملإن تقوم الشرطة بتفتيشات و أيمكن  ،بتصريح من الوكيل

الشرطة ملتزمة  ،نظريا. و مفتشية الشغل URSSAFقة فكما يمكنها مرا...مطعم ،ورشة

  .لين حين دخول الشرطة مكان العملبمعنى العام فقط،لين وشخاص المشغبتفتيش األ

  .للعاملين هالتجنب دفع ،روجأرباب العمل الشرطة وقت تأدية األطلب أن و قع و 

 

 ( Préfecture)بمقر الوالية  -3

 

 لى مقر الوالية إالذهاب مرفوقا        

 

عندما يتخذ في  .لى مقر الوالية و ال نذهب منفردينإيجب توخي الحذر عندما نذهب 

 ،يةحقابل الصال ( 21صأنظر الباب الثالث  ،APRFأو  OQTF ) ا قرار الطردحقن

 .مقر الوالية إلى فظل عدم التقدم من األ ،حتى ولو قمنا  بالطعن في القرار

ذا ما تقدم الشخص إغير الشرعي بمقر الوالية هو شرعي اللقاء القبض على المهاجر إ

لقاء القبض عليه إشرعية  ،ستدعاءإعندما يتقدم الشخص ب، في المقابل .من ذاته

ستدعائه إعلى الوالي أن  يكون أمينا في "يذكر بأن  2006فبراير  21منشور  .مطعونة

في ذاتها غامظة  هذه الجمل". ستدعاء غامظةال يجب أن تكون أسباب اإل"و " لألجنبي

 "لعتقاالمثول أمام قاضي الحريات و اإل"أنظر، JLD)عتقال قاضي الحريات و اإل إذ

بعادكم أو إل"ستدعاء ذا ذكر باإلحذار، إ. ستدعاء واضحن كان اإلإ من يقر  هو (41ص

 ! ألنه الطرد الفوري ،لى الموعدإال يجب  الذهاب " دماجكمإعادة إ
في الوظعية " بتحقيق فعال " لقاء القبض شرعي يجب على الوالية كذلك القيام إليكون 

 ".بحيث الحقيقة تكون واظحة التثبيت"

لك بمكتب يسمى كذ لذيا 8ستدعاءات المكتب إي باريس يجب الحذر خصوصا من ف 

 .(يتواجد بالطابق العلوي ،للتعرف عليه بمقر والية باريس )بعادات اإل
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 في المسكن -4
 

 فتح الباب للشرطة عدم          

 ب على األسئلة الملقات من خلف البابواجعدم ال         

 از السفر عند أحد األصدقاء ترك جو         
 

لقاء القبض إ ،بشكل عام .لقاءات القبض بالمسكن بتبليغ من الجيرانتمت إ حصل و أن

  .الشرعيةالغيرقامة بالمسكن يتبع قرار رفض لتسوية  وضعية اإل

، غرفة فندق:  مثل)قامة ممكن إيتعلق بأي مكان  .ما هو المسكن ؟ مفهوم المسكن واسع

طار مهما كان اإل سكناه، و هذا محلأنه مكن للشخص أن يقول بحيث ي...( مكتب

 .القانوني لشغله و تشخيصه

ذا إال  إ ،ذا  لم يفتح لها البابإلى أي مكان يعتبر مسكن إليس للشرطة الحق في الدخول 

. مر يتعلق بتفتيش مأمور من طرف ظابط الشرطة القظائية أو وكيل  أو قاضي كان األ

 .هفضل رفض فتحمن األ .ليفتح لها الباب حجةدائما  تجد الشرطة:  تحذير

 

بالنسبة للفظاء  .الفنادق أو المستشفيات ي،وآال الغرف مسكن داخل المإال تعتبر 

يعتبر في مسكنه و بالتالي يعود له هو الوحيد الذي  رالمسي   ،وى أو فندقئالجماعي لم

عليكم في الفظاء الجماعي ذا تم القبض إ. القرار  في السماح للشرطة بالدخول أم ال

ر قد أعطى من أن المسي   ،عتقالعند المثول أمام قاضي الحريات و اإل ،يجب التحقق

 ،ستمارةإ هذا الترخيص يمكن أن يكون .ترخيصه  و أن ذالك مذكور في المسطرة

سمه و العنوان و التاريخ و الساعة مع تعبير إتحمل  ،رمكتوبة بخط اليد من طرف المسي  

" lu et aprouvé "  ال يمكن للشرطة أن تحصل على ترخيص دائم  .مظاءقبل اإل. 

 

حتجاز دون لى مركز اإلإكن نقلكم مباشرة مفمن الم ذا ألقي القبض عليكم في مسكنكمإ

في هذه . يمكن نقلكم مباشرة على متن طائرة كما ،أن تمرو بالحبس على ذمة التحقيق

أن سبق و رادة أمام الشرطة حتى على هذه اإلحاح لالحالة يجب طلب اللجوء فورا و اإل

عتبار إذا رفضت الشرطة إ : جوء بالمطارليمكن القيام بطلب ال. أن قمتم بهذا الطلب

بفاكس للوالية  هذا الطلب أن يبعث (فضل محاميمن األ)شخص أخر ل ، يمكنطلبكم

 كملكن ،يوقف الطرد هذا ذا نجحإ. لحاح بالهاتفكما يجب اإل .(PAF) شرطة الحدودو

 .حتجازلى مركز اإلإ تبعثون
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  اإلقاف بأماكن أخرى -5
 

طلب من أي شخص سائق المن حق الشرطة  : (على الطريق) قيةيمراقبة طر -  

كما يمكنها التحقق من هوية . البطاقة الرماديةو التأمين، سيارة الوثائق كرخصة السياقة

  (.نمألا ستعمال حزامإدم مثل ع)ن كانوا في حالة خرق قانوني إالمرافقين 

  : القيام بتحقيق الهوية هاكما يمكن

 الجمهورية؛ بطلب من وكيل -

  .لقيام بجريمة أو جنحةالقيام أو محاولة خرق القانون أو باذا كان مشبوه بكم إ -    

خصوصا قرب المدن الكبرى  ،اربالطريق السي  في حواجز الدفع حتياط يجب أخذ اإل

 .لقاءات القبض على المهاجريين الغير الشرعيين إت و حيث تكثر التفتيشا

منذ صدور قانون  .لهوية حيال الباعة المتجولينت اتكاثرت تحقيقا : البيع المتجول -   

خالل بالنظام العام مما يكفي للقيام إكيعتبر البيع المتجول  ،من الداخليبخصوص األ

 .هويةفي بتحقيق 

 

  .بها شات ممارسة بشكل مستمرالتفتي : حياء السياحيةاأل -   

 

القبض على مهاجر غير شرعي بالبلدية يوم زفافه حيث  يلقأأن و قع و : البلدية -   

ثم تغييره للزواج فبالتالي ينصح بتحديد تاريخ معين  .تخبر البلدية الوالية بتاريخ الزواج

ر  أثناء مراسيم خذو الحذ .تغيرات التواريخبعامة ال تخبر البلدية الوالية  .فيما بعد

. صدقاء في قاعة الزواجتركو جواز سفركم ألحد األأالتتقدمو منفردين و  ،الزواج

بعضهم يقوم بذالك أو يبلغون الشرطة   لكن .البلديات رفض زواج رئساءشرعيا اليحق ل

  .بيضة الزواج األحجب

 

ض البنوك بع :(...CAF) صندوق االعانة العائلية ،قطب العمل ،البريد، بنوكال -   

 شدهم تقوم بتبليغ الشرطة عن المهاجرين الغير الشرعيين و تستعمل وسائل مختلفة ل

أو  وثائق أو رفض تسليم النقودالحتفاظ باإل : مثال)بعين المكان حتى حضور الشرطة 

في  .مجراءاتكإمرفوقين عند القيام ب وحاولو أن تكون .(أخر "كمين" اعطاء ميعاد

لكن الواقع ذالك  ،القيام بالنسخ ةحجصلية بلموضفون وثائكم األيطلب منكم ااإلدارات 

 .لتفادي هذه الوضعية يجب عليكم حمل النسخ مسبقا .تأكد من أن الوثائق غير مزيفةلل
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 .رغم مختلف التبريرات القانونية لتفتيشكم هاذا ال يمنع الشرطة من تفتيشكم دون سبب

حيث يمثل  (43ص اإلطارأنظر ) ن كان هناك خرق للمسطرةإ ةعرفممن المهم 

لقاء إ أيام من 6بعد ( JLD)عتقال المهاجر الغير الشرعي أمام قاضي الحريات و اإل

 طالق صراحإلقاء القبض قانوني أم ال و بالتالي إن كان إيحدد القاضي  ثم .القبض عليه

فرصتكم . (41ص "عتقالالمثول أمام قاضي الحريات و اإل"نظرأ) هأو حجز الشخص 

 .لقاء القبض غير قانونيإلرئيسية للخروج هي أن يعتبر القاضي ا

 .ألن الشرطة ال تحترم دائما المسطرة القانونية ،فتر حبسكم مهمة كذالك

 

 

 

 

 قامة غير شرعيةإالحبس على ذمة التحقيق بسبب 

 

من تحرير عدد من ( CJUE)وروبية للعدل ن قرار المحكمة األمك   2011 في

المثول أمام "نظرأ، JLD) عتقالشرعيين أمام قاضي الحريات و اإلالمهاجرين الغير ال

وروبية للعدل بأنه ال يحق للدولة تقول المحكمة األ .(41ص "عتقالقاضي الحريات و اإل

ال يحق حبس شخص على ذمة نه أما ب .بعادمتثاله لقرار اإلإحبس أجنبي فقط لعدم 

حالتكم على الحبس على ذمة إ يمكن نظريا ال فإنه ،بالحبس اذا لم يكن مهددإالتحقيق 

التراب الفرنسي  إلتزام مغادرةالتحقيق لتواجدكم بفرنسا بعد أن صدر في  حقكم قرار 

(OQTF)  لى الحدود إيصال داري لإلإأو قرار(APRF.) 

بعض القظاة يعتبرون بأنه ال يمكن حبس مهاجرغير  ،تأويل هذا القرار يخلق نقاش

  .فقط قامة الغير شرعيةب اإلشرعي على ذمة التحقيق بسب

 ،ال زالت الشرطة تقوم بحبس المهاجرين الغير شرعيين على ذمة التحقيق واقع،في ال

ذا لم يتم إلكن  .خرى للملفأضافة جنحة إقوم بتو لتفادي خرق المسطرة القانونية 

 يمكن التقدم "خرق للمسطرة"ستنطاقكم أو متابعتكم بخصوص هذه الجنحة فهذا يمثل إ

  .أمام القاضي به

بعاد إمتثال لقرار عدم اإل وقامة غير شرعية أإذا تم حبسكم على ذمة التحقيق بسبب إ

حترام قرار إلى عدم إشارة يمكنكم أن تطلبو من محاميكم اإل ،دون خرق آخر للقانون

 .تمت تحريرات عدة بهذا السببإذ  (CJUE) وروبية للعدلالمحكمة األ
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 حبس على ذمة التحقيقال - الباب الثاني
  

 

 حقوق و معايير الحبس على ذمة التحقيق -0

 

ساعات دون  4هويته يمكن أن يستغرق حتى  فيالتحقيق  ،عندما يتم تفتيش شخص ما

لى مركز الشرطة إبالتالي يمكن قيادتكم  .أن يوضع الشخص بالحبس على ذمة التحقيق

 .وثائق الهوية ن لم تكن لكمإربع ساعات حتى و أثم يطلق صراحكم بعد 

 

ل جابة على أسئلة الشرطة و من المفض  من حقكم رفض اإلبالحبس على ذمة التحقيق 

المقبوض عليهم  ،بشكل عام .من المستحسن قرائته لكن مظاء المحضر القظائيإعدم 

ن كنتم تسكنون برفقة مهاجرين إ. العنوان وزدياد تاريخ و مكان اإل ، لقب،سمإيعطون 

 .عطاء عنوانكم الحقيقيإفمن المفضل عدم  ،غير شرعيين أخرين

 

قامة غير شرعية ال يجب أن إحبس مهاجر غير شرعي على ذمة التحقيق بسبب 

 أكثر من يستغرق أن يجب ال الحبس على ذمة التحقيق  .حسب القانون ساعة 24يتعدى 

        يهقبوض علمر بتحديد الهوية الحقيقية للمفي هذه الحالة يتعلق األ .يزم للتحر  الال الوقت

ذا تجاوز الحبس على ذمة إ. قوالو جمع األ (سم الوالدينإالجنسية و  قب،الل ،سماإل)

  (JLD). يمكن ذكر هذا أمام القاضي ساعة، 24التحقيق 
 

ن أالحبس على ذمة التحقيق يمكن  ،ذا ألقي القبض عليكم بسبب جنحة أخرىإ : تحذير

أيام التي تلي  7خالل  (JLD)يتم تقديمكم للقاضي ذا لم إ في هذه الحالة .ساعة 48 دومي

 اللخإلمثلة لبعض األ"نظرأ)طالق سراحكم إفمن الواجب  ،لقاء القبض عليكمإ

 .(59ص "المسطرةب

 

  .لقاء القبض عليكمإعموما الحبس على ذمة التحقيق يبدء عند 

 : جالألحترام بعض اإساعة بداية الحبس على ذمة التحقيق مهم ألن الشرطة ملزمة ب
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ار الوكيل بوضع شخص بالحبس على بخإالشرطة ملزمة ب :الجمهورية ار وكيلبخإ -

تأخر دون  كان هناكذا إ(. ساعة حسب القانون )و في أقرب أجل أذمة التحقيق فورا 

هذا الوضع  ،الشرطةبمعنى خارج عن إرادة  ،"ةادربظروف خارجة عن اإل"تبرير 

رغم أن  ،يجب ذكر هذا الخرق في المسطرة القانونية الذ .جراءلغاء هذا اإلإلى إيأدي 

 .ن كانت تبريرات الشرطة مقبولة أم الإيحدد هو الذي القاضي 

 

 فوراكل شخص وضع بالحبس على ذمة التحقيق يجب أن يعلم  : الحقوقب مالعاإل -

 : سبب وضعه بالحبس على ذمة التحقيق و بحقوقه

 (يتهو قنصل)خبار أحد االقارب إ -        

 (رب العمل)خبار مستخدميه إ -        

 طبيب ةيؤر -        

 توكيل محاميه -        

 (الصمت) عدم التكلم  -        

ي بحضور مترجم أو أ ،باللغة التي يفهمهاالشخص بحقوقه  خبارإالشرطة ملزمة ب

 تهاتم ترجمذا تم تأخيرها أو لم تإ .الحقوقب عالمإلاستمارة و هذا يسمى بإستعانة بباإل

 .جراءلغاء اإلإيمكن  ،شخاص الذين ال يتكلمون الفرنسيةبالنسبة لأل

 

في  ،ذا طلب ذالك المقبوض عليهإ ،الشرطة ملزمة بتطبيق الحقوق : تطبيق الحقوق -

ال إ" نطالقا من الحين الذي طلب فيه الشخص ذالكإساعات  3يتعدى أجل ال يجب أن 

 : ساعات ب 3جل أة ملزمة في الشرطلذلك، . " ةوسفي حالة ظروف ق

 

 : تصال بأحد اقاربكم و رب عملكماإل -    

  أحد أفراد  أو المهاجر الغير الشرعي عتيادياإتصال بشخص يعيش معه بمعنى اإل      

  ذا كان الشخص من جنسية أجنبية فمن حقه إ. خبار رب عملهإلى إضافة عائلته باإل      

 ن كنتم إتصال بقنصلياتكم ال ننصحكم باإل لكن. نية بهتصال بالقنصلية المعاإل      

 ذا لم يتم إلكن  .ن من التحقق من هويتكمذالك سيمك  ألن مهاجريين غير شرعيين       

 .عتباره خرق للمسطرة القانونيةإتبليغكم بهذا الحق فيمكن       

  ن تختارو من لكم أ (.لى رب عملكمإضافة باإل)شخص واحد  إالخبار إال يمكنكم       

 .تريدون لكن يجب أن تقولو للشرطة بأنه أحد أفراد عائلتكم أو تعيشون معه      

 

 : طبيب ةيؤطلب ر -    

     ذا كنتم إ .ةساعات و يجب أن تكون سري   3تتم بعد أجل  يمكن أن زيارة الطبيب      

 ن إطبيب حتى وطلب ال .صابات يمكنكم طلب شهادة طبية من الطبيبإتعانون من       
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  بهذا الطلب الشرطة زمتلذا لم تأن إحيث ب يمكن مساعدتكمكنتم ال تعانون من شيء       

 .كخرق للمسطرة القانونية هستعمالإيمكن       

 

 : محاميخبار إ -    

  ن تنظر ساعتين قبل أذا قمتم بالطلب و يجب على الشرطة إن يتم فورا أيجب       

  .ستنطاقكمإ      

 .و محامي مكلف من طرف الدولةأختياركم إن يكون المحامي من أيمكن       

    يمكن طلب ف ء،يجو يتعذر عليه المأختياركم إتصال بمحام من إلايمكن ال  كانذا إ      

 المحامي منذ بداية الحبس على حضور يمكن طلب . محام مكلف من طرف الدولة      

 التنسو أنه، بعكس ما يمكن أن يقوله  .ستنطاقاإل ذمة التحقيق و خالل كل حصص      

 ون به يمكن أن يستعمل كل ما تقر  ، (النصح اوحسنبعض المحامين ال ي)المحامي       

 ص في تمن المفضل معرفة محامي محنك و مخ .لتحديد هويتكم  و تسهيل طردكم      

   بالخارج يمكن أن تتصل  عالقاتكم .لقاء القبض عليكمإجانب و ذالك قبل حقوق األ      

 الشخص الذي طلبتم . (19ص "؟مركز الشرطة  ما يجب فعله خارج"أنظر )به       

  سم محامي لكن يجب أن تأكدو للشرطة بأنه المحامي الذي إعطاء إاخباره يمكنه إ      

 .عداد القظيةبعد الحبس على ذمة التحقيق يمكنكم تغير المحامي إل .تريدون      

 

اإلفراج لإلخالل "أنظر)لم تحترم األجال فهذا يعتبر خرق للمسطرة القانونية  ذاإ

 .طالق سراحكمإمما ينتج عنه  (JLD) من طرف القاضي  (42ص "بالمسطرة

 ،لقاء القبضإمكان  : يجب أن ننتبه لكل ما هو مكتوب في المحاظير القضائية

ذا  الحضتم خطء إ .لمسطرةخرق لكأي خطء يمكن للمحامي أن يستعمله  .إلخ...،الوقت

 .مام المحكمةأتستفدو منه لصالحه و إقوم بتفي المسطرة ال تخبرو الشرطة به حتى ال 

  .عند نهاية الحبس على ذمة التحقيق دةعا (APRF،OQTF)يحرر قرار الطرد 

 

ن قرار الطرد يبقى إطلق صراحكم بعد نهاية الحبس على ذمة التحقيق فأ و لو:  تحذير

 .(21ص" قرارات الطرد"نظرأ)ه ئلغاإالكفيلة بالوحيدة دارية هي محكمة اإلال .صالحا

م به و تسم الذي تقدمإلباها نيحتفظ بها و يقارنو هإنف ،بصماتكم تذا أخذإعلمو بأنه إ

 .جانبتوضع بملف األ
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  ستنطاقالشرطة و اإل تاضغوط -9
 

و كانت للشرطة ( ألصل و ا قبالل ،سماإل)التقدم بهويتكم الحقيقية عدم خترتم إ ذاإ

و أهددكم بالحبس تأن  ا مثاليمكنه .ستنطاق بمركز الشرطةخضاعكم إلإ يمكنها ،شكوك

زائد الشتائم   ،الشرب و حرمانكم  من األكل و المرحاض: ممارسة بعض الضغوط 

 …من كل صنف أخرى تهديدات و العنصرية 

 . حتجازهذا النوع من الضغوط يتم  كذالك بمراكز اإل

المهاجريين  نلى جماعة للدفاع عإن كنتم تنتمون إمثال ، كنتم معروفون لدى الشرطة ذاإ

في  .ستنطاق خاص بمقرهاإص لكم الوالية في هذه الحالة تخص   ،الغير الشرعيين

 .(ستخبارات العامةمايسمى سابقا اإل، DRPP)ستخبارات دارة اإلبمقر  إ متي ،باريس

 لى إقودكم كذالك تيمكن أن  .نشاطكم السياسي ستنطاقكم حولإبحينها تقوم الشرطة 

DRPP لقي القبض عليكم بمكان عملكمأذا إ. 

 

 ما يجب فعلهه خارج مركز الشرطة ؟ - 6         

 

  عموما يخبر قريب بالوضع بالحبس على ذمة  .ين نقل الشخصأمعرفة .            

  . الشرعي المقبوض عليهالتحقيق من طرف الشرطة بطلب من المهاجر الغير          

  ذا األخيرتصال بهيجب اإلفمحام يعرف  صخشال لم يكن هناك إتصال و كان ذاإ         

  ي أطلب من ين أيمكن ، فن لم يكن يعرف محامإ .خبارهإن كان قد تم إلمعرفة          

 اشرة ل مباتصاإلأو يمكن  .تصال بمراكز الشرطة لمعرفة مكان تواجدهمحام اإل         

   الشخصن كان إلحاح على الشرطيين لمعرفة يجب اإلعلما أنه  بالشرطة         

 طار التحري عن العمل إذا تم القبض على الشخص بمكان عمله في إ. بمقرهم         

  ،هذا القبض تم بباريس أو ضواحيها كان و( و معمل أبورشة )الغير الشرعي          

   كون ييمكن أن لى والية الشرطة و الحبس على ذمة التحقيق إرة يمكن نقله مباش         

 .DRPPبمقر          

  يقوم سالذي  محاميالسم إقتراح إالشخص المعلوم من طرف الشرطة يمكنه          

   ن يأكد المقبوض أيجب  .بزيارة المقبوض عليه خالل حبسه على ذمة التحقيق         

  .ن يرى طبيباأطلب ين أكما يمكن  .لمحاميسم هذا اإعليه         

 

  : تصال بمحامياإل.            

   خير يمكنه زيارة المهاجر الغير ألهذا ا :ي اختار محامإالمقبوض عليه  -               

 . (شيء يرفضه الكثير من المحامين)الشرعي منذ بداية الحبس على ذمة التحقيق          

 لقاء إخبار المقبوض عليه و معرفة ظروف أطالع على اإل مكنناحالة يفي هذه ال         
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 عداد الدفاع أمام إيسمح ب هذا .ي وثيقة تم تحريرها من طرف الواليةأ والقبض          

 (.15ص"المحاكم و الطعون"أنظر )المحاكم          

 الحبس على مكلف من طرف الدولة خالل  يمحام ىالمقبوض عليه رأ -               

 إذا يجب . لكن يمكن لمحام أخر أن يتكلف بالدفاع أمام المحاكم ،ذمة التحقيق         

   ثمنرغم أن  .في قضايا المهاجرين الغير الشرعيين يجاد محام محنك و مختص  إ         

          نظرأ)ال يجب التردد في المساومة  مرتفع،هذا النوع من المحامين عمل          

 طرف  عداد ملف نقدمه للمكلف منإجب يال  فإو (. 13ص"المساعدة القضائية"         

 (.47ص "؟ الخارجفي ما يجب فعله "نظرأ)مام المحاكم أالدولة حين المثول          

 

 

 : ن نتمكن منأفضل هو األ ،منفردين اءبقلوقات ال يجب أفي هذه األ ،كما قلنا من قبل

 

  جماعة )تصال بالجماعات المتواجدة بمنطقتكم و اإل شخاصد من األخبار أكبر عدإ.      

 لى إن  كان الشخص ينتمي إ .(…و آخرين  RESF ،المهاجرين الغير الشرعيين       

 ال فالجماعات يمكنها أن تفيد إو  .خيرة تشارك في تنظيم التحركفهذه األ ،جماعة       

 .عطاء النصائح إب       

 ظهار أن الشخص محاط في أسرع وقت ممكن إل مركز الشرطة أمامجمع تنظيم ت.      

 .لقاء القبض عليه معروف عند الرأي العام إو مسند و ليصبح        

 لهذا  يجب  .عن طريق الهاتف و الفاكسو الوالية الضغط على مركز الشرطة .      

 سم الذي تقدم كذلك اإلو ،أرقام هاتف مركز الشرطة و الوالية عنشر و بشكل واس       

  ن من طلب الضغط على الوالية يمك   .به المهاجر الغير الشرعي المقبوض عليه       

 .عدم تحرير قرار الطرد      

 

الجماعات المدافعة عن المهاجرين الغير الشرعيين من طلق  اتطونت ضغسبق أن مك  

مكانيات الدولة إكما أن  .سراح المقبوض عليه بعد قضاء فترة الحبس على ذمة التحقيق

 .طالق السراحإتمكن من  (و الحجزأمراكز الشرطة  مثال إكتضاض)
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 قرارات الطرد - الباب الثالث
 دارية التي تهدف طردكمالقرارات اإلما هي هذا الباب يشرح 

  

   .داريةالطعن يجب أن يقدم أمام المحكمة اإل، بخصوص كل هذه القرارات         

 (15ص "المحاكم و الطعون" نظرأ)         

 

داري إقرار ، (OQTF)التراب الفرنسي إلتزام مغادرة  : القرارات يمكن أن تكون        

هذه  هي  ."IIدوبالن"تفاق إدماج أو عادة اإلإقرار ، (ARPF)لى الحدود إيصال إلل

كنتم ال  ذاإ .بهدف طردكم( الوالية )دارة القرارات المتخذة في حقكم من طرف اإل

تتقنون اللغة الفرنسية فيجب أن تجدو شخص يشرح  لكم محتوى الوثائق التي تعطيكم 

دارة ال تستعمل اللغة و اإل ،لفهم عامةلالوثائق صعبة هذه  .الوالية وياها الشرطة أإ

 ."يصال الى الحدوداإل"و أ "بعاداإل"رد بل طال تتكلم عن ال مثال دارةفاإل .العامة

تبدء في حين جال الطعن أ ألن دارةعطتكم اإلأي وثيقة أن تعرفو اجدا من المهم 

 مثال"نظر أ) تاريخ و ساعة بالغ الحقوق مكتوب على هذه الوثيقة. الوثائق تسليمكم

OQTF" جل في بعض القرارات األ ؛حترام آجال الطعنالوقت مهم إل : تحذير. (55ص

 .ساعة 48ال يتعدى 

 

 :  تمنحون قرار الطرد

      

حتى  ،حذروإ .و فترة الحبس على ذمة التحقيقأنهاية التحقق من هويتكم في  .        

ن تمنحكم أولو أطلق سراحكم بعد نهاية فترة الحبس على ذمة التحقيق من الممكن جدا 

 .الشرطة قرار طرد

 

ملف لتسوية وضعية  موضعتقد هذه الحالة تنطبق عندما تكونون  .عبر البريد .        

هذه  في(.  OQTF على حينئذ صلونحتت) قامة وتم رفضهاو تجديد بطاقة اإلأ تكمقامإ

ستلمتم الرسالة المضمونة المبعوثة من إحالما  (ساعة 48يوم أو  30) جلاأل يبدءالحالة 

نطالقا من إن بالغ الحقوق هو فعلي أعلمو بإذا لم تتسلمو الرسالة فإ. دارةطرف اإل

 . ستالم الرسائل المضمونةإإذا مهم من ال .اهساعي البريد ب قدمتيوم 

 

 .الوالية اء إلىستدعإ عند.        
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 (APRF)لى الحدود إيصال داري لإلالقرار اإل -0

 

يعتبر بعض المحامون و  و ،القانون غامض ،غير واضحة (APRF)حاالت تطبيق 

 .القضاة بأنها مخالفة للقوانين االوروبية

جانب المقيمين بفرنسا منذ و األأوروبيين لأل APRF حال يمكن  منيقول القانون بأنه 

يقل عن  لو بصفة متواصلةو كان تواجدكم بفرنسا  إذا نأبمعنى  .كثر من ثالث شهورأ

 .نتم معرضون لهذا القرارأف ثالث شهور

 

 : في حالتين  APRF يمنح

  نح هذا القرار يم. يهدد النظام العام يجنبن تصرف األبأعندما تعتبر الوالية  -      

   جنبي قد قام بخروق قانونية كالسرقة أو المتاجرة في ن األأعندما تعتبر الوالية ب      

 .بمكان ما قانونيعلق كذلك بالسكن الغير تمر ياأل… درات المخ      

 ن كان ذالك في فترة صالحية إحتى و )جنبي دون رخصة عمل عندما يعمل األ -      

 .(أشهر تأشيرته أو توصيل ثالث      

 

 .الحقوقب اإلعالم  منإبتداءا ساعة  48هو  APRFأجل الطعن في 

 

ألن هذا القرار ئه، لغاإدارية تنجح في أمام المحكمة اإل APRFكثير من الطعون في  ال

  .يعتبر غير مطابق للقوانين االوروبية

  .لعمل غير شرعي APRF األمرخصوصا عندما يتعلق هذا 

 

 2011يوليو 18ما قبل تاريخ  APRFال : تحذير  .واتهي ثالث سن APRFصالحية 

لكن  .ستعمالها لمحاولة طردكمإ أنه يمكنبمعنى ؛ صالحية ثالث سنواتذات هي كذلك 

 .حتجازخذ قرار لوضعكم بمركز اإلأدارة إلعلى ا

 .خذ الوالية في حقكم قرار جديد للطردأن تأمن المحتمل جدا  ،في الممارسة

 

 .OQTFدارة تمنحكم  اإل ى،خراأل تفي الحاال 
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 (OQTF)  تزام  مغادرة التراب الفرنسيلإ -2

 

 (DDV) ختياريللذهاب اإل فترةم ال بأ اقومرفيمنح  OQTFال  

ن أيجب  .(IRTF) لى التراب الفرنسيإبالمنع من العودة ن يرفق أيمكن  OQTFال 

 .(15ص "طعونالمحاكم و ال"نظرأ)  تالقرار ههذكل تقومو بالطعن في 

 

 (DDV)ختياري للذهاب اإل فترةمع   OQTF ( أ
 

خالل  .حيث ال يمكن طردكم ،ختيارييوم للذهاب اإل 30يمنح أجل  OQTFال  ،نظريا

لكن  .نفسكمأهذه الفترة أنتم أحرار و من المنتظر أن تخلو التراب الفرنسي من ذات 

 .ز و طردكمفمن الممكن وضعكم بمركز الحج ،ذا ألقي القبض عليكم بعد نهاية الفترةإ

و أسباب شخصية أن تبررو ذالك بأيجب  .جلن تطلبو من الوالية تمديد هذا األأيمكنكم 

 ...(.تحاليل طبية ،متحان مدرسي مهمإ)عائلية 

منذ ( DDV) ختياريللذهاب اإل فترةمع  OQTFجل المحدد للطعن  في يوم هو األ 30

 .(15ص "طعونالمحاكم و ال"نظر أ) صدور البالغ

ن تتخذ أدارة على اإل ،ذا قبض عليكم بعد فوات صالحيتهإ. صالح لمدة سنة OQTFال 

  .يه مجدداف نعطو يمكنكم الللطرد قرارا جديدا 

 

          ختياري الذهاب اإل فترةي لحظة من أن تحرمكم في أدارة يمكن لإل :تحذير        

        (DDV .) هذا الحق متعددة  الحاالت المقترحة من طرف القانون لحرمانكم من 

  ن تقوم بذالك عن طريق منحكم أدارة كما يمكن لإل(. أنضر النص التالي أسفله)        

 في كلتا الحالتين يجب صياغة  .ختياريللذهاب اإل فترةجديد دون  OQTFقرار         

 .القرار بالغبعد إساعة  48جل أالطعن في         

   

 اريختيللذهاب اإل فترةدون   OQTF  ( ب

 

عدم التوفر  مثال. ختياريلذهاب اإلل فترة منحرفض بدارة إلتسمح لالحاالت  من عديدةال

 .ره كتابيايدارة تبراإلهذه الفترة، على رفض ل. حيةالعلى بطاقة تعريف قابلة الص

 .ختياري يمكن من وضعكم بمركز الحجزدون أجل للذهاب اإل OQTFال 

  .ساعة 48هو  DDVدون  OQTFفي  جل القانوني للطعناأل
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كما يجب  .(15ص "طعونالمحاكم و ال"نظر أ) (يحدد بالدقيقة)دقيق جدا جل األ :تحذير

 .ختياريلذهاب اإلل فترةن تقومو في نفس الوقت بصياغة طعن في رفض أ

 

دون  OQTFمع  طلق سراحكم بعد نهاية فترة الحبس على ذمة التحقيقأن إ:  تحذير

ن ألقي القبض عليكم مجددا إ ،دون هذا الطعن. ساعة 48الطعن قبل  يجب صياغة ،أجل

 .الذي منحكم من قبل الزال قابل للصالحية فال يمكنكم صيغة الطعن OQTF أل و كان

 .في قرار الوضع بمركز االحتجاز أمام المحكمة االداريةإال طعن الال يمكنكم حينئذ 

 

دارة ان تتخذ على اإل ،ذا قبض عليكم بعد فوات صالحيتهإ. صالح لمدة سنة OQTFال 

 .يه مجدداف نعطو يمكنكم الللطرد قرارا جديدا 

 

 ( ITF)المنع من التراب الفرنسي ( ج        

 ( IRTF)لى التراب الفرنسي إو المنع من العودة             

 

وهو ( ITF)المنع من التراب الفرنسي  : يوجد نوعان من المنع من التراب الفرنسي

وهو ( IRTF)لى التراب الفرنسي إو المنع من العودة  ،جنائي معلن من طرف قاضي

 .دارة محر ر من طرف اإل

 

غرامة  وأ \لعقوبة حبس و لييو تكمأهي عقوبة معلنة بشكل رئيسي  ITFال .    

سنوات في أقصى  10و أسنوات  5 ،سنوات 1 ،سنة)كون مؤقت تن أو يمكن  .مالية

 .ةو نهائيأ( الحدود

عند كاتب الظبط  ،بعد بالغ القرار ،أيام 10في أجل  ITF حكميمكنكم الطعن في 

 .ستئنافبمحكمة اإل

 

محكمة العقوبات )القضاء الجنائي  امعنكم أم عقوبةال هيمكنكم كذالك المطالبة برفع هذ

 .ذا  كانت هذه العقوبة تكميليةما إفي حالة   علنهأي لذا( ستئنافو محكمة اإلأ

  .معلنة في حقكمالرئيسية العقوبة إذا كانت ال ITF لاال يمكننا طلب رفع :  تحذير

ذا كنتم خارج التراب الفرنسي أو بالسجن أو إ الإطلب الرفع ال يجوز في كل الحاالت، 

الطلب قد  ، وشهر من صدور الحكمأ 6ال يمكن القيام به قبل و. جبارية بفرنساإقامة بإ

في رفع المنع من التراب  ذا رفض القضاء طلبكمإ .يكون عبر المكاتبة أو محامي

لكن فرص نجاح هذه  .رئيس الجمهوريةالعفو عند لتماس إمكانية إتبقى  ،الفرنسي

 .قليلة المطالب
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سنتين في لى مدة إن يصل أهذا المنع يمكن  .OQTF ال يرافق قد قرار IRTFال .    

جل أ كمل منحيذا لم إ سنوات 3و  ،ختياريللذهاب اإلأجل  لكمذا منح إ قصى الحدودأ

 .ختياريإلالذهاب ل

 

ه من طرف المحكمة ئلغاإل OQTFال طعن يجب الطعن في هذا القرار في نفس وقت 

من طرف  IRTFال ذا لم يلغى قرار إ .(15ص "طعونالمحاكم و ال"نظر أ)دارية اإل

يمكنكم ) هئلغاإجراء لطلب الوالية بإيبقى  ،و لم تقومو بالطعن فيهأدارية المحكمة  اإل

 : نترنيتالجراء على هذا العنوان باعلى هذا اإل التطلع

 http://vosdroits.service-public.fr/f2782.xhtml.) 

بالتالي  .(وروبيأسجل ) Schengenهذا المنع من التراب يسجل بنظام معلومات 

بحيث ال يمكن الحصول على تأشيرة  ،كذالك وروبيمر يتعلق بالمنع من التراب األفاأل

 .طيلة مدة المنع وروبيةان األالبلدهذه لكل 

ن كان إو بعد نهاية االجل أ ،ختياريجل للذهاب اإلأكن لم ين إيبدأ مباشرة  IRTFال 

  .جلأ هناك

فهذا المنع يمدد  ،في حقكم IRTFن أتخذ قرار أبعد  ن تم القبض عليكم مرة اخرىإ

  .لسنتين 
 

 

 (التسليم لدولة من دول شينكان ) اإلدماج عادةإقرار  -6

 

 : في حقكماإلدماج عادة إن يتخذ قرار أمكن ي

  ؛عندما يتم تفتيشكم بجوار الحدود -      

 شيرة أن كانت لكم تإ:  تحاد االوروبيحدى دول اإلقامة إلإعندما تحملون بطاقة  -      

 ضعكم ال يتطابق مع بعض كان وو" شينكان"دول  يحدإمن أو بطاقة إقامة        

  ،(اشهر و ليس لديكم شهادة سكنى 3كثر من أتواجدكم بفرنسا منذ  مثل) المعايير       

  .اإلدماج عادةإالوالية قرار لكم تمنح        

 

الذي مررتم به قبل  تحاد االوروبيحد بلدان اإلأتجاه إيسمح بطردكم هذا القرار 

نسا من تتمكن فر ،جراءبفضل هذا اإل ....(ايطاليإ ،سبانياإ ،بولونيا)لى فرنسا إالوصول 

عدد  مما يمكن من رفع ،صليشخاص خارج ترابها دون البحث عن بلدهم األطرد األ

 .المطرودين
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ه تجاإالطرد ب .اإلدماج عادةإضد قرار  ساعة 48جل أن تقومو بالطعن في أيمكنكم  

لى مركز إ كملوصو حين فييجب القيام بالطعن ، لهذا ن يكون سريعاأهذا البلد يمكن 

قبل النضر في يمكن طردكم ما يعني أنه  ،هذا الطعن غير موقف : يرتحذ .حتجازاإل

نظر أ) "مرجع التعليق" قا بون يكون مرفأللتمكن من تعليق طردكم يجب  .الطعن

  .عيسر ،داريإمام قاضي أ ،المثولبهذا يكون . (46ص "طلب قاضي عاجل"

و أحدا أكنتم تعرفون ن إو محامي أتصلوا بالجمعية الموجودة بالمركز إ ،للقيام بالطعن

  .خر في الخارج يمكنه فعل ذالك بسرعةأشخص 
 

  "II دوبالن"عادة طلب اإل -4
 

 .تتعلق بطالبي اللجوء

وروبي يسمى أيوجد سجل  .تأخذ الوالية بصماتكم ،ذا طلبتم اللجوء بفرنساإ

"Eurodac" الحدود  عبروا نيلذشخاص اليجمع كل بصمات طالبي اللجوء و األ

تتمكن الوالية من معرفة مروركم  لجسبفضل هذا ال : كل غير شرعياالوروبية بش

 .خرأشيرة بلد أن كانت لكم تإو معرفة أالبلدان االوروبية  ىحدإب

البلدان االوروبية فهي ترفض طلب لجوئكم  ىحدإذا عثرت الوالية على دليل مروركم بإ

يمكن  الذيلى هذا البلد إعود دراسة طلبكم تنه أبمعنى  ،بكم فلو تطلب من هذا البلد التك

 .طردكم نحوه

ختلف من ما يحدث حينها ي .نتظار جواب البلد المعنيإتعلق دراسة طلب لجوئكم في 

تكتفي الوالية بتبليغ القرار عبر البريد كما هو  حضرياتفي بعض ال .خرىألى إوالية 

 ".في باريسو سين سان دني "الحال في 

ذا قبل إ .نتظار جواب البلد المطلوبإيوم في  15ستدعائكم كل إخرى يقم أفي واليات 

فور  .عادةاإلتسلمون بالغ رفض دراسة طلب لجوئكم من طرف فرنسا و قرار الطلب 

 .حتجازنتم مهددون بالقبض و الوضع بمركز اإلأ ،صدار هذا القرارإ

ة تم ساعة موعدكم بالوالية في لحظة تسليمكم الوثائق المتعلقي القبض عليكم قد : تحذير

 . 8في المكتب  كونستدعاء يفي باريس اإل .بالقرار

و بسرعة أن تلتمسو مرجع تعليق أيمكنكم  .عادة ال يمنع الطردالطعن في قرار اإل

في هذه الحالة  .داريةمن المحكمة اإل (46ص" اجلعطلب قاضي "نظر أ)مرجع حرية 

 .(15ص "نطعوالمحاكم و ال"نظر أ)ز اجتحيجب الطعن في قرار وضعكم بمركز اإل

ن الوالية تقوم بحجز مقعدكم على متن حتجاز ألبمركز اإل ةقاماإلال تطول عموما، 

 .عنيطائرة فور تسلمها موافقة البلد الم

يعاد النظر في طلب لجوئكم و  ، وكم نحوهطردل بكم فال يمكن فذا لم يقبل هذا البلد التكإ

 .OFPRAستمارة إقامة مؤقتة و إتمنحكم رخصة 
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 بلدجابي للإشهر بعد جواب أ 6 من كثرأذا تمكنتم من البقاء بفرنسا إ ،رىمن جهة اخ

 18لى إن يمدد أجل يمكن لكن هذا األ .طلب اللجوءعن تصبح فرنسا مسؤولة  ،خراأل

 .(ستدعاء الواليةإ إلىجابة عدم اإلأو لى الطائرةإرفض الصعود )شهرا في حالة فرار 

 

 قرارات الطرد -5

 

ن كان إ م الأقامته شرعية إي مهاجر كانت أار الطرد في حق تخاذ قرإمن حق الوالي 

هي عقوبة :  حكم جنائي ةيرفق عام هذا". تهديد خطير للنظام العام"يشكل  هوجود

 . المنع من التراب الفرنسي حكمعندما ال تصدر المحكمة  إضافية

 .داخل السجن ال يزال عندما يكون الشخص  ةجراء عاديأخذ هذا اإل

لتزام إدون ( Comex)ستشارة لجنة مكونة من ثالث قضاة أوال إدارة ى اإليستوجب عل

كما  .يوما مسبقا 15جنة لمام الأالمعني بالمثول الشخص م عالإ يجب .هارئيباألخذ ب

 .عانة القضائيةمحامي و اإل طلبله  يمكن

طلب " نظرأ) "مرجع تعليق"ظافة يمكن أيضا إ. جراءيعلق اإلال يمكن الطعن لكنه 

 .(05ص "ضي عاجلقا

 48أجل  عندئذ لكم .حتجازإحالة على مركز نتم مهددون باإلأالخروج من السجن  ندع

ال يعلق هذا الطعن كذلك . حتجازساعة للقيام بالطعن في قرار الوضع بمركز اإل

 .(28ص "حتجازمركز اإلفي "نظر أ)جراء اإل

 

من أل رورة قسوىفي حالة ضن يؤخذ من طرف وزير الداخلية أقرار الطرد يمكن 

 .جراء نادرهذا اإل. من العامو األأالدولة 

 

 

 
 

 .المث هايعلظغط  جودفي حالة و، تخذتها مسبقاإن تلغي القرارات التي أيمكن للوالية 
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 حتجاز مركز اإلفي  - باب الرابعال
 

  قي ضد قرار الطرد وبا (TA)دارية إمام محكمة أساعة  48جل أالطعن خالل  -      

 .القرارات المرافقة         

 .بالبقاء بمركزالحجز (JLD) عتقالستئناف في كل قرار قاضي الحريات و اإلاإل -      

 .خرينلمحتجزين األمع ام بشكل جماعي يتنضال و منفردينقاء بعدم ال -      

 .جل التنظيم بالخارجأل المقربينتصال بإعلى  ءبقالا -      

  .عداد اللقاءاتإجل أات من المحتجزين بخصوص القناصل من أخذ معلوم -      

 

حتجاز بعد نهاية الحبس على ذمة التحقيق يحال المهاجر الغير الشرعي على مركز اإل

أو  JLD) عتقالقاضي الحريات و اإل مامأقصى قبل المثول األيام على أ 5لمدة 

 35bis) .ل بالطعون فيجب التك( ضدOQTF و أAPRF )حال  داريةحكمة اإلمام المأ

المهم  .ستماراتو اإلأالجمعية المتواجدة بالمركز بعانة ستحتجاز باإلوصولكم مركز اإل

ذا لم تحصلو على إ. (15ص "طعونالمحاكم و ال"نظرأ) جال المحددةاألفي  الطعنهو 

ن يسجل طعنكم على أيجب على كاتب الظبط بالمركز  ،عانة قضائيةإو أستمارات إ

 ."عترض على كل القرارات المتخذة في حقيأ" تحتوي على الجملةية شكل رسالة عاد

هذا " ضافةإب  (TA) داريةمن الخارج عبر الفكس للمحكمة اإل يمكن بعث هذه الرسالة

 .لحاح على كتابة الرسالة بنفسكميجب اإل ."مام الجلسةأبحضور المعني  أكدالطلب سي

 

ن تحاول أيمكن  ،ترخيص بالعبور وأذا كان بحوزة الوالية جواز سفركم إ: تحذير

بمنزلكم  ،لقاء القبض عليكم مبرمجاإما يحدث حين يكون ) يامأطردكم خالل الخمسة 

التدخل ضد الطرد "نظرأ) ستعداد للطرديجب عليكم اإلو هنا (. و مقر عملكمأمثال 

ال يمكن  OFPRAنتظار جواب إفي  : الممكن طلب اللجوءمن  .(50ص "بالمطار

 .عتقالمام قاضي الحريات و اإلأطردكم قبل المرور  عن منهذا يمك   .كمللدولة طرد

 .جال الطعنأخالل  أي ،ساعة التي تلي تبليغ قرار الطرد 48ال يمكن طردكم خالل 
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 ؟ حتجازماهو مركز اإل -0

 

هو سجن مخصص للمهاجرين الغير ( CRA) حتجازمركز اإل ،رغم نفي الدولة

. دلطرلدارة لتجميع الوثائق الالزمة هو منح الوقت لإل حتجازالهدف من اإل. الشرعيين

قصى حد تحت مراقبة الشرطة أيوما ك 45المهاجريين الغير الشرعيين يحتجزون لمدة 

 .يجادهاإخفاء هويته فالشرطة تحاول إذا حاول المحجوز إ. و الدركأ

  .المهاجرين الغير شرعيين محتجزين في مباني مختلفة ،في العديد من المراكز

قتراح مهدءات إأطباء المركز متعودون على  .العزلزنازن هناك كما توجد 

 . تدس الشرطة هذه المهدءات في الطعام ،في بعض الحاالت .للمحتجزين

 LRAلى  إي مكان أل ن تحو  ألدولة امن حق (. LRA)دارية إتوجد كذالك مباني حجز 

 ي بجهة باريسثنان من هذه المبانإهناك  .كز الشرطةابمر ةوتوجد عاد

(Cergy-pontoise   و Choisy-le-Roi).  قصىساعة على األ 44 فيهاالحبس. 

 

 ما هي حقوقكم ؟ -2

 

 : حتجازبمركز اإل

 :تحذير .عبر المخادع الموجودة بالمركز تصال بالهاتف بأي شخصمن حقكم اإل .

 .الهواتف النقالة التي تحتوي على مصورة ممنوعة

 .ن خالل الزيارةختيار لقاء من تريدوإلكم . 

لقاء الطبيب ليس سهال و الممرضات  ،في الواقع .في أي وقت من حقكم رؤية طبيب. 

 .ينجزتصحة المحفي الحقيقة ليسوا هنا ل و خاصة أنهم .بالمركز 24\24ليست حاضرة 

 .ي التأشيرات الطبيةضطبيب يمالو  "دوليبران"رق المهدءات و فالممرضات ت

هذا ) ق المحتجزين في كل المراكز لكن الشرطة ال تقترحهاهناك مالبس لح ،مبدئيا. 

  .يجب طلبهالذا  ؛(OFIIدور 

 .للجمعية المتواجدة بالمركز طلب معلومات بخصوص ملفكميمكنكم . 

 .قليل من المحامين ينتقلونالالواقع في لكن  ،ي وقتأمن حقكم لقاء محاميكم في . 

قليمي اللجوء اإل) حتياطيةو الحماية اإلأ اللجوء السياسييمكنكم طلب :  طلب اللجوء. 

فالت من الطرد عندما نعلم هي طريقة لإل .كمحتجازإل ةوليام األأخالل الخمسة ( سابقا

دراسة الطلب تتم  .كميمكنكم طلب اللجوء في كل مرة يتم حجز .ن هناك طرد مبرمجأب

جواز سفر قابل ) طردكملمكانية إذا  كانت للدولة إفي حالة  .يامأربعة أخالل عموما 

مام القاضي أطرد قبل المثول ال  جراء يمكن منعهذا اإل ،(و ترخيص عبورأالصالحية 

JLD. ستمارة المخصصة لهذا الطلبعطائكم اإلإالمركز ملزم ب. 
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 . ظار الرد ليس للدولة الحق في طردكمتنإفي 
 

 أي  و لم تقدموا عتبار حتى ولطلب اللجوء يؤخذ بعين اإل: طردالذا أردتم عرقلة إ -  

 .ةقيوث    

   .عطائهإب كملزمي ال جواز سفركم إعلمو أن وجوب  : ذا كان طلب لجوئكم حقيقيإ -  

   ،صلي يهددكمن بلدكم األأبالبرهنة على يكون على اللجوء السياسي ل حصوال    

  بالنسبة للحماية . سنوات 10قامة صالحة لمدة إبطاقة التحصل على  يسمحو    

 و  ،نكم مهددون من طرف جماعة ما وليس الدولةأيجب البرهنة على  ،حتياطيةاإل    

  ن يكون لديكم ملف أيجب  .قامة صالحة لمدة سنة واحدةإبطاقة على ون صلمنه تح    

 .يجابيإ نادرا ما يكون الرد. مرةول أل كامل و يتبع بلقاء عندما تقومون بالطلب    

 .يمكن للدولة طردكمالطلب بعد رفض :  كمعطيتم جواز سفرأذا إ:  تحذير 

اليوم الخامس و اليوم  فيلتزامية خارج الجلسات اإل  عتقالطلب قاضي الحريات و اإل. 

 .(46ص" طلب قاضي عاجل"نظرأ) الحجز نالخامس و العشرون م

 

الحقوق المحددة بالقانون  ىحدإحرمانكم من  .حجزالظروف إلى ه انتبإلمن المهم ا

ن كل شيء أمثال تحققو ب)خالل بتطبيق المسطرة القانونية إأو ...( لهاتفا، الزيارة)

هذا  .سراحكم من طرف المحكمة قالإطقد يسمح ب( 45صنظر أ ،مكتوب في السجل

مثال في حالة تغيير مركز  ؛خالل تغيير وضعية" المس بالحقوق"ينطبق على حالة 

هناك أيضا حاالت أخرى  .انونيةلمسطرة القاخرق إلى غالبا  أدينتقال ياإل :حتجازاإل

لكن المهم المحاولة و  .حظوظ النجاح قليلة وستعمال هذا الحل إ .تسمح بإلقاء السراح

و أعالن جلسة إالقاضي له الحق في :  مع العلم .و محاميأفضل هو تحفيز جمعية األ

 .و محاميهأستدعاء المعني إرفض الملف دون 

 .و قبل في بعض الحاالتأيوما  45ل نهاية مدة يطلق سراحكم خال ،ذا لم يتم طردكمإ

 .ذا رفض طعنكم فقرار الطرد يبقى صالحاإهذا ال يعني تسوية وضعيتكم و 

 

لقاء إمن  يامأ 7تحميكم لمدة حتجاز تسلمكم الشرطة وثيقة د خروجكم من مركز اإلنع

رار لكن ق ،حمل هذه الوثيقة مفيد .حتجازو حبسكم بمركز اإلأالقبض عليكم مجددا 

 .الطرد يبقى صالحا

 

مثال )خالل فترة حجزكم ( ITF)ذا حكم عليكم بالمنع من التراب الفرنسي إ:  تحذير

بقاءكم إدارة الحق في لإل ...(طردالو رفض أو اعمال عنف ألرفض مقابلة القنصل 

 .ضافيةإيوم  45حتجاز بمركز اإلأ
 

 



 

31 

 

 من ستواجهون ؟ -6
 

كما يجب الحذر من الجمعيات  .لة الطردفهما عمالء آ ،OFIIو أبالشرطة  وثقتال 

دورهم هو  .نساني لهذه االلةفهي تمثل الوجه اإل ،حتجازالخمس التي تعمل بمراكز اإل

 .للحجز و الطرد  "نسانياإل"طار القانوني و السهر على اإل
 

 

ملفات  ، الزيارات،نتقاالتاإل ،حراسة المحتجزين)ير المركز يل بتسفتتك الشرطة. 

تقوم  .شكال المقاومةأقمع كل ت ،حتجازاإل "حسن سير"مسؤولة عن  .(…المحتجزين 

 ،و الطرد الفوريأتهدد بالحبس :  او متمردأبالظغط على كل محتجز تعتبره مزعجا 

 .البحث عن هوية المحتجز و جنسيته اكما يمكنه... ضربتو  العزلزن احبس بزنت

نتظام اإلعلموا بأن لكن إ ،يرام الشرطة بالهدوء ليكون كل شيء على مادائما تنصحكم س

إحباط خرين و تنظيم الظغط من داخل و خارج المركز هو ما يسمح بمع المحتجزين األ

 .الطرد محاوالت

 

 دة ووالعمساعدة م بتيه .تعاون مع وزارة الداخليةيهو تنظيم تابع للدولة  OFIIال . 

باب العمل الفرنسين رأخصية لصالح ربحث عن اليد العاملة الفي الخارج ت تكاالبو

ل بالتنظيم المادي فتكي OFII ، الداخل المركز(. عمال الموسميةخصوصا في األ)

 .ن لم يكن بعيداإن كانت عند شخص آخر إحواقبكم من الخارج حتى و  لمستي:  للطرد

توفر على ي. ن قبض عليكم بمكان عملكمإسترجاع مالكم من عقد رب عمل إيمكنه 

 .تصال ببلدكمكما يمكنه اإل. أبدايقترحها  تجزين لكن التحتى تصرف المحمالبس 

 

المكالمات الهاتفية من خالل مكتبهم  كل : تحذير  .يبلغ للشرطة OFIIكل ما يقال عند 

 .مسجلة من طرف الشرطة

 

  ،CIMADE)داخل المركز  أحد الخمس جمعيات المكلفة من الدولة. 

l’Ordre de Malte, Forum Réfugiés ASSFAM, France Terre d’Asile, ) دورها

دارية و العدلية اإل همجراءاتإهتمام بخبار المهاجريين الغير الشرعيين بحقوقهم و اإلإ

لذالك  اإلداري؛ التطلع على ملفكم أحيانا يمكنها ....(طلب اللجوء ،مام محكمةأالطعن )

كانت ن إمثل معرفة . للحصول على معلومات بخصوص ملفكمن تتصلو بها أيمكنكم  

تقدم ن أ من المفروضنصائح قضائية و  قدمت". بالمرور صيختر" تقد منح ةالقنصلي

لكنها ليست حاضرة بشكل يومي  .مكاتبها من ستقبال الفاكسإبعث و يمكن . طعونكم

عموما إستقبال م كيمكن. داعياألسبوع و بعطلة نهاية األ ةفمكاتبها مغلق ،داخل المراكز

يجب في هذا الحال  .(هو شرطي و ضبط بالمركزمكتب  مثال)أخرى كاتب مبالفاكس 
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ذا رفضت الشرطة إ .يقع بيد الشرطةال ي كستقبال فاكس لإن تكونو حاضرين ساعة أ

لى إكان الفاكس مبعوث  إذاال إألنه من حقكم ذالك  ،لحاحبعث فاكس يجب عليكم اإل

 .(لمحاميبنقله ل ليتكف هذا االخير)ق يصدل القول أنه يمكنكم لذلك  ؛محامي

 

نصح الدولة بأيضا م وقت .نسانية للدولةإهي ضمانة  .طبيعة هته الجمعيات متناقضة

ت نصح  ،Vincennesبعد حريق مركز ) تفادي التمرد لحتجاز فضل لمراكز اإلأتسير ل

 تقدمن أفي نفس الوقت يمكن لكنها . (صغيرة الحجم وحداتبناء ب CIMADEال 

 .ركزخراجكم من الممساعدة فعلية  إل

 

حظ  لهان أعتقد تالملفات التي أولويا ساند تحيث  ،لملفاتفي اتقوم هذه الجمعيات بفرز 

حتى  .و الملفات المسندة من طرف الجماعاتاإلقامة، أتسوية وضعية الوصول إلى في 

يطبقون  األغلبيةف ،ن لمساعدة كل المحتجزينومستعد هناك عاملين بهان كان إو 

 .العمل المسند لهم عتبار حمولةإسبقية باأل

 

طالق إن هذه الجمعيات يمكنها الدفع ببعض الملفات و مساعدتكم على إرغم هذا ف

من كثر أهتم ببعض الوضعيات و عموما هي ت .افوق طاقتهيعادة العمل  .سراحكم

 ...متدهورة تكمو صحأطفال أو لديكم ألى جماعة لمواجهة الطرد إتنتمون  مثال: أخرى 

جمعيات )شخاص بالخارج خبار األإتصال و اإل احيث يمكنه كذالب اخبارهإيجب 

 .عليهالحاح اإلعلى مساعدة بمنها كما يمكن الحصول  .(…RESF، نسانيةإ

في لتساعدكم حتجاز الجمعية التي تعمل بمركز اإلالضغط على من الضروري 

 .جراءاتكمإ
 

 بعض تقنيات الشرطة عندما تشك في رفض الطرد -4

 

 : خباركمإتحاول الشرطة طردكم دون يمكن أن طرد ول للبعد الرفض األ

 ؛عالنإ ال -      

 ؛(…طالق سراح مزيفحتى إلو أمام قاضي أ)ستدعاء إوهامكم بإ -      

  ؛محتجزين ةحسب شهادة عد ،مقاومة أي عم لمنادس مهدءات بالطع -      

فهي تترك ،أنه لطردكم خباركم إدون ألخذكم تي الشرطة أعندما ت:  تحذير -      

الشيء الذي  ،غراضكم الموجودة بالصندوقأن تستعيد أمن المفترض  .متعتكم بالغرفةأ

 .غالب االحيان ال تقوم به في
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 ؟ حتجازما يجب فعله خارج مركز اإل -5
 

 هممعالشخاص بالخارج إلتصال باأليمكنكم اإل ،حتجازلى مركز اإلإحالما تصلون 

 .JLDال دارية و المحكمة اإل:  المحاكم امالمثول أمحتجازكم و تواريخ إبمكان 

 

 

 :مام المحاكم أقبل المثول .    
 

 : عداد دفاعهإزيارة المحجوز لمساندته في وال من المستحسن أ

 OQTFو أ APRFتجميع الوثائق الالزمة للطعون ضد :  داريةبالنسبة للمحكمة اإل -   

 ؛(38ص "ة اإلداريةمحكمالمثول أمام ال "نظرأ)

لقاء القبض عليه و الحبس إستخبرو من المحتجز عن ظروف إ:  JLD بالنسبة ل -   

مام قاضي أالمثول "نظرأ)جبارية قامة اإلن كان يريد طلب اإلإعلى ذمة التحقيق و 

 ؛(41ص "عتقالالحريات و اإل

  جانبمحامي مختص في حقوق األعن  وبحثأن تذا لم يكن للمحتجز محامي يمكن إ

 مساعدةال"نظرأ ،شخاص المحتجزينلصالح األ JLD مماأئية عانة قضاإالتوجد )

سرع أحاولو في  .مناقشة الدفاع وثائق الملف و هميوزيارته لتقد( 13ص "القضائية

ن كان إ معرفة (و كاتب الظبط بالمركزأالجمعية  ،من طرف المحامي) وقت ممكن

حالة اإل ،فهذه الحالة .بالمرور صيخو ترأالمحتجز  (قابل الصالحية) للوالية جواز سفر

حتمال برفقة ستعداد لهذا اإلاإلحينئذ من المهم  .ةوليام األطائرة قد يتم في األمتن على 

 (.50ص "تدخل ضد الطرد بالمطارال"نظر أ)جماعة متضامنة  ،قاربهأ ،المحتجز
 

 يةعن وضع حتجاز يسمح بأخذ معلوماتتصال هاتفيا بالجمعية المتواجدة بمركز اإلاإل

تصال اإلمحاولة كما يمكن  .(…بالمرور قنصلي صيختر ،سفر مبرمج)تجز المح

 .(شرطي هو و)بكاتب الظبط بالمركز 
  

 : الزيارة.     

 .حتجازمركز اإلفي سم الذي تقدم به الشخص تحقق من اإلال -   

 .مسبقاخبار الوالية إحيث يجب  ة،زيارلكم الترفض حتى ال جمعية كال تتقدمو  -   

  ففي بعض المراكز بطاقة  ،ال فحاولو شيء آخرإن تكون لكم بطاقة تعريف و أ يجب -   

 .ستخبار مسبقااإل من المستحسن .النقل قد تكفي     

 .المالبس مسموحة .آخر ىلإيختلف من مركز  حملهما يسمح ب .يتم تفتيشكمس -   

و  لى جانب الزائرإفي الحضور  نفسهاالشرطة  سمحت ،في بعض المراكز -   

 ".الحق في الحرمة"طلب محاولة يمكن  .حتجزمال
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 : تنظيم الظغط.     
 

و المحكمة  JLDمام ه أبعد مرورحتجاز بمركز اإلالمهاجر الغير الشرعي  يبقإذا 

لم يكن  إذا) قنصليالالمرور  صيخدارة سوى الحصول على تردارية فال يبقى لإلاإل

 .(بحوزتها جواز سفر قابل الصالحية

 

حيان يكون هذا في غالب األ .من الخارج يصبح ضروري في هذا الحين يمنضتال

خراج المهاجر الغير الشرعي إل ،لى الظغط على القنصلإضافة باإل ،الوسيلة الوحيدة

حتجزين مو الأنه ما لم يطلق سراح المحتجز أن نبين بأيجب  .حتجازقبل نهاية فترة اإل

 .شخاص و الوقتعدد من األكبر توفر أ لهذا ينبغي .ستمرتسلفوضة ا نإف
 

 وأ APRFو لو من النادر إلغاء  .صدرت قرار الطردأالضغط على الوالية التي . 

OQTF  ن مهذا  .قف الطرديوو األشخاص أر تحر  أحيان عدة بقرار والئي، ففي

 .حاطة بالمعنيإا عندما يكون تحرك و ومخذ هذه القرارات عمأت .صالحيات الوالي

الكاتب  ،واليال) لح المسؤولةابعث يوميا للمص ،لى الواليةمن بين طرق الضغط ع

طالق سراح الشخص بإلب او الفاكس تطأنترنت رسائل باأل( جانبمصالح األ ،العام

شخاص كبر عدد من األأنجع هو كتابت نص موجه للوالي و تفريقه على ألا. المحتجز

 .و الفاكسأنترنت باألبعثوه لي
 

يمكن بعث  .(زعاجإكثر أ الفاكس يسبب)نترنت ن رسائل األكثر مأقرأ الفاكس الوالية ت

 : فاكس مجانا عبر هذا الموقع
http://www.educationsans-frontieres.org/faxgratuit 

 

 :رقام هواتف و فاكس الواليات على الموقع أتجدون 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/le_ministere/    

organisation/les_prefectures  

 

                    :أخذ هذا الشكل ين االعنو ،نترنت لمسؤول بالواليةلبعث رسالة عبر األ

                                   prénom.nom du prefet@département.gouv.fr 

  

 :يكون حترافي فعنوانه اإل Jean Ferme   باريس هو  واليةسم والي إكان  إذا مثال

                                                                  jean.ferme@paris.gouv.fr 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/le
mailto:jean.ferme@paris.gouv.fr
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قوم ت تناك ،الغير الشرعيين قوية و نشيطةعندما كانت جماعات الدفاع عن المهاجرين 

 ذالك. (8 يسمى المكتبفي باريس بعاد مكتب اإل)حتالل المكاتب المعنية بمقر الوالية إب

 .د من المهاجرين الغير الشرعيينيعدالطالق سراح إسمح ب

 

 ضى،مر) هميتتصال بجمعية الدفاع عن المهاجرين الغير الشرعيين حسب وضعاإل .

 ..(…شاذ جنسي، ممدرسينطفال أوالدي 

 .(48ص "القناصل"نظر أ) "بالمرور صيختر"ريتحر لعدمالضغط على القنصلية . 

 : جعل التحرك و النشاط واضح بالمركز. 

لناس لمكن ي ى بحيثفوضب للقيامحتجاز مركز اإل أمامتنظيم تجمعات  مثال من الممكن

اهو كم)ذالك ممكن ن كان إالتكلم معهم عبر النوافذ ، و داخل المركز من سماع ذالك

 .(Vincennes الحال عليه بمركز

شخاص تتواجد أو شهادات  ،عالنات و منشورات تخص الوضعإكما يمكن تفريق 

لتكلم عن لة صهي فر. تصال بين خارج و داخل المركزإمحاولة خلق  : المركزداخل ب

 .داخلفي الحتجاز و ما يعيشه الناس مراكز اإل وجود

تباادل معلوماات لجماعية  اتن نقوم بزيارأكة جماعية بالمركز يمكن حر ت هناكناكن إ

 .تحرك جماعي و منسق إنشاءمحاولة  شخاص بالداخل وكبر عدد من األأ نع

 .ندان الشخص محاط و مسأبو الوالية يبين للشرطة  المحتجزات لنفس زيارقيام بعدة ال

 

لكن ما . ي ثمنأطرد الشخص بلى إالوالية  انقد يدفع تنضيمالتحرك و ال ،في النهاية

 .في كل الحاالت يجب المحاولة . يحصل غالبا هو تحريره
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 المحاكم و الطعون –الباب الخامس 
 

 .لقاء القبض عليكمإمحامي محنك قبل بتصال اإل       

 .داريةجال المحددة بالمحكمة اإلالقيام بالطعن خالل األ       

 .لمحاميإبالغ اخروقات المسطرة القانونية و  منرفع ما يمكنه        

 .الوثائق الالزمة للدفاع ، تجميعبالخارج       

 .الحضور المكثف بقاعة الجلسة       

 .جباريةقامة اإلكد من الحصول على اإلأتفي حالة الال إ سفرالم جواز يتقد عدم       

 

 : مام نوعين من القضاةأيمكنكم المثول 

إذا  ؛و مهمته النظر بالعمق في القرارات المتخذة في حقكم داريةحكمة اإلقاضي الم -  

 .لغاء الطردإشرح وضعيتكم للحصول على عليكم يجب  فإنه أمامه الذي

 .لقاء القبض و الحجزإجراءات إ إال فيينظر ال وهو  عتقالقاضي الحريات و اإل -  

 

في نفس  .بسيطةجراءات إات مون يعتبرون هاته الجلساالقضاة و المح معضم : تحذير

خذ الوقت الكافي للتطلع أو ال يالقضاة مستعجلون  ،د من الحاالتيعداللع على ط  يالجلسة 

لمحامين الوقت خرى ليس لأمن جهة  .جداقليل ما يحق لكم قوله خاللها  .على الملف

بالمحكمة  ىعدد قليل من القرارات تلغ .متحمسين الدراسة الملفات و ليسوالكافي 

ليدرس  كميجب مضاعفة جهدعلى كل حال . حتجازاإل عامة عيدي JLD لادارية و اإل

 .كل الجلسات عمومية .حضور مساندكم بالمحكمة مهم .ملفكم بشكلف دقيق
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 (L'aide juridictionnelle)  القضائية مساعدةال
 

التمنح للمهاجرين  .عانة مالية ألداء متاعب المحاميإهي ( AJ) ة القضائيةمساعدال

ستمارة طلب إ ىيمكن الحصول عل .جراءات الطردإال للدفاع ضد إالغير الشرعيين 

 : نترنت لوزارة العدلة القضائية عبر موقع األمساعدال
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/aide-a-lacces-au-droit-11952/aide-

juridictionnelle-20262.html 
 .كما يمكن سحبها  من كل المحاكم

بمعنى في  كنتم أحرار،ذا إال إة القضائية مساعدال تمنح ال ،داريةلمحكمة اإلبا -     

ة القضائية قبل القيام مساعديجب طلب ال .ختياريجل للذهاب اإلأمع  OQTFحالة 

ذا حررتم إ في نفس اليوم وأ ؛ن يقوم المحامي بالطعنأذا كنتم ترغبون في إ بالطعن

بعد الطعن فهي موها ذا طلبتإ .يترافع إال أن المحامى نيدون مترال نفسكم و أالطعن ب

 . ترفض

لكن يبدو  ،حتجازنتم بمركز اإلأنظريا ال يمكنكم الحصول على المساعدة القضائية و 

 .داريةمن طرف رئيس المحكمة اإل "ستراسبورغ"في انها منحت 

سيدافع عنكم :  ، ال توجد هناك مساعدة قضائيةJLDفي الجالسات أمام ال  -     

عموما، تتوفر . حامي مكلف من الدولة؛ إذا أردتم محامي أخر فيجب عليكم دفع أجرهم

الجمعيات المتواجدة داخل مراكز اإلحتجاز على قائمة محامين مختصين في حقوق 

 .المهاجرين

 

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/aide-a-lacces-au-droit-11952/aide-juridictionnelle-20262.html
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/aide-a-lacces-au-droit-11952/aide-juridictionnelle-20262.html
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/aide-a-lacces-au-droit-11952/aide-juridictionnelle-20262.html
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 دارية مام المحكمة اإلأالمثول  -0

 

هي نها أبمعنى . اريةدلطعون المقدمة ضد القرارات اإلا (TA) داريةتحكم المحكمة اإل

قامة اإلقرارات  ،حتجازقرارات الوضع بمركز اإل ،لغاء قرارات الطردإالقادرة على 

لى التراب إالمنع من العودة قرارات  ،ختياريجل الذهاب اإلأ قرارات رفض، جباريةاإل

في حالة . قامةرفض بطاقة اإل ،ليهاإون طردقرار تحديد الدولة التي ت ،الفرنسي

الجمعية المكلفة بالمساعدة . الطعنل فاكس اجألقرب اأفي و بعث ي إليها اإلحتجاز،

هذه  وء الحضلس .نوحتجاز يمكنها مساعدتكم عل القيام بالطعالقضائية داخل مركز اإل

رجال الشرطة  التوجه إلىبالتالي فيجب . سبوععطلة نهاية األغائبة في الجمعيات 

ما يجب فعله "نظر أ)خص من الخارج شمن مساعدة طلب  إذا كان ممكن بالمركز و

 .(33ص "؟ مركز اإلحتجاز خارج

 

 .نتم و محاميكم و ممثل للواليةأ ،قاضيالتتم بحضور  ،الجلسة عمومية

 

 : مثال .دارية تتحقق من صالحية القرارات في الشكل و العمقالمحكمة اإل

 

ية من طرف الوثائق محررة بالشكل الالئق و ممض نأيتحقق القاضي من :  الشكل -

ن أيمكنه  لكنالقرارات تمضى من طرف الوالي  ،في المبدأ)شخص له هذه الصالحية 

 (.خر بالنيابة عنهأيكلف شخص 

 

حسب فب .وضعيتكممع وافق تن قرار الطرد مأيتحقق القاضي من :  في العمق -

ياة يمس بشكل مبالغ بالح" ن أنسان ال يصح لقرار الطرد المعاهدة االوروبية لحقوق اإل

و أكة مع شخص فرنسي رحجة حياة مشتكن تستعملو أيمكنكم  ."الشخصية و العائلية 

تواجدكم بفرنسا منذ عدة  يمكنكم أيضا أن تذكرو .نكم مرضىأو أطفال فرنسيين أن لكم أ

شهادة رب العمل  ،و وعد بالتشغيلأعقد عمل  ، مثال،مع تقديم)ندماجكم إ ،سنوات

 .ليهإن يوجهمبالبلد ال كمو تهديدأ( …قاربأدة شها ،عالن الضريبةإ ،لصالحكم

  .ونل مكتوبة عما تقر  ئن تكون لكم دالأيجب 
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 جبارية إقامة إو بأمحجوز عليكم أنتم  -(أ    

 

 ، قرارات الطرد : داريةساعة ضد كل القرارات اإل 48يجب القيام بالطعن خالل 

لى التراب إنع من العودة الم ،جباريةقامة اإلفرض اإل ،حتجازالوضع بمركز اإل

:  تحذير. ليهإقرار تحديد البلد الذي توجهون  ،ختياريجل الذهاب اإلأرفض  ،الفرنسي

 .(حتجازلى مركز اإلإوليس ساعة وصولكم ) بالقرار كمتبليغفي وقت جل يبدأ هذا األ

 .الساعة مكتوبة على الورقة التي تقدم لكم ساعة التبليغ

علمو ان السبت و إو .ض طعنكمفحد الدقيقة حتى ال يرجل على حترام هذا األإيجب 

الجمعة على  أجل يومدون  OQTF، إذا قدمت لكم مثال .جلحد يحسبان في هذا األاأل

 .15h16حد على الساعة فيجب القيام بالطعن قبل األ 15h17الساعة 
 

 .ونيةجال القانذا قمتم بالطعن في األإدارية اليمكن طردكم قبل قرار من المحكمة اإل

 . فهذا يسمح بربح الوقت ةن كانت حظوضكم قليلإلهذا يجب القيام بالطعن حتى و 
 

ن يكون لكم ملف أالمهم لذلك فمن  ،قلأو أيام أدارية خالل ثالث مام المحكمة اإلأتمثلون 

و  ،و مكلف من طرف الدولةأختياركم إستفادة من محامي من يمكنكم اإل. مسبقا كامل

ن تلغي بعض القرارات دون أمن المحتمل  .نهاية الجلسة فيا خذ المحكمة قرارهأت

" ضمانات التمثيل"أنضر) كمعتبار ضماناتإب كمحجزقرار  يلغمثال، يمكن أن ت .أخرى

 .يطلق سراحكم لكن يمكن طردكم .لغاء قرار الطردإدون  (00ص

يجب  ،ةتخذ في حقكم قرار بالطرد مسبقا و الزال قابل الصالحيإذا كان  قد إ:  تحذير

 .لكن هذا الطعن ال يمنع الطرد .ساعة 48جل أالطعن في قرار الوضع بالحجز خالل 

ن تعرفو أيجب  .هنطق بال بعديوما  30جل أ فيدارية اف حكم المحكمة اإلئنستإيمكن 

 .يةستئنافالمحكمة اإلنطق  وقتقد يطول  .ال يعلق قرار الطرد فنائستن هذا اإلأب

 

 أنتم أحرار -(ب   

 

 (DDV)ختياري للذهاب اإل فترةمع   OQTF كمديل*       

 

للقيام  كم بهيوم منذ ساعة تبليغ 30جل ألكم ، DDVمع  OQTFن كان لديكم إ         

 قامةإعتراض في نفس الوقت على رفض يجب اإل .داريةمام المحكمة اإلأبالطعن 

 فيقديم الطعن ينصح بت .IRTF و قرارليه إقرار تحديد البلد الذي توجهون  ،محتمل

 .عداد الدفاعالوقت إلهذا ستفادة من إللجل نهاية هذا األ
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 .القضائية قبل القيام بالطعن مساعدةطلب اليجب 

 

لكن ال يمدد المدة  قيام بالطعن اإلداريجل المن أة القضائية يمدد دعمساوضع طلب ال

ة القضائية دعمساجواب مكتب العلى صلون ححالما تت. طردكم خاللهاال يمكن التي 

من  .داريةلكم لطلب المحكمة اإل يمنحجل جديد مدته شهر أ( قبول أو رفوض)

لإلستفادة من ذلك  ةوليوم األ 10المستحسن إذا القيام بهذا الطلب في نهاية أجال ال 

 . الوقت إلعداد ملف الطعن

 

جل الذهاب أحتجاز عند نهاية يمكن وضعكم بمركز اإل ،في كل الحاالت:  تحذير

 .(OQTFتقديم ال يوم بعد  30 غالبا) يراختياإل

عليكم أو على دارية فيجب ن تقومو بالطعن بالمحكمة اإلأالقبض عليكم قبل  يلقأذا إ -

 ساعة 48 لديكم .في حين وصولكم إلى مركز اإلحتجازسراع بالقيام بالطعن اإلمحاميكم 

 .للقيام بذالك

كان لكم جواب مكتب )ساعة  72في أجل  تعجلفهو يحكم ب ،ذا كنتم قد قدمتم الطعنإ -

 .(م الأة القضائية مساعدال

 

  DDV دون OQTFم ديكل*       

 

 48جل ألكم  ،ختياريجل للذهاب اإلأدون  OQTFقرار  غكمقا من تبلينطالإ:  تحذير

يجب الطعن في كل القرارات المتخذة في حقكم ، و هنا كذلك .عة للقيام بالطعنسا

 .(إلخ… قامةرفض بطاقة اإل)
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 ضمانات التمثيل
 

 : قامة المحددةفي حالة طلب اإل (JLD)عتقال مام قاضي الحريات و اإلأ -  

وصل  ،عقد سكن)سكن الجواز سفر قابل الصالحية و دليل  بجي ،في كل الحاالت

ى، وأم)قامات يرفض القاضي بعض اإلقد  .(و الهاتفأفاتورة الكهرباء  ،كراء

مرفوقة  من يأويكم،يد من طرف السكان مكتوبة بخط إيجب تقديم شهادة  .(...فندق

 .حاضر بقاعة الجلسة يأويكم ن يكون منأو من المفضل  .يببطاقة تعريفه و دليل سكن

 

 : داريمام القاضي اإلأ -  

 ،وصل كراء ،عقد السكن)سكن اللى دليل هويتكم و دليل إفي كل الحاالت تحتاجون 

المعطيات المتعلقة بحياتكم العائلية تدعم  .(و الهاتفأورة الكهرباء فات ،سكانإشهادة 

 : طلبكم

  ؛حياة مشتركة مع شريك فرنسي -       

 ؛لتكمفاوالد طفل ولد بفرنسا وهو على ك -       

 ؛جنبيين في وضعية شرعيةأزدياد بفرنسا من والدين اإل -       

 ؛لتهمفاحت كنت تأتعيشون عند والديكم بفرنسا و -       

  .يمكن أيضا أخذها بعين اإلعتبار معطيات تتعلق بوضعكم الصحي
 

 

 

 

 

 (JLD)عتقال مام قاضي الحريات و اإلأالمثول  -2

 

نسبة لرقم فقرة القانون ) 35bisيدعى كذالك  ،(JLD)عتقال قاضي الحريات و اإلمهمة 

حترمت إطة  ن الشرأفهو من يتحقق من  .شخاصحبس األ فيق يالتحقهو( الذي شكله

بعد  على األكثريام أ 5بعد مامه أتمثلون  .لقاء القبض عليكمإالمسطرة الجنائية منذ 

و ، نتم و محاميكمأ ،قاضيالبحضور  تكون الجلسة عمومية .حتجازوضعكم بمركز اإل

 .حجزالبقائكم بإمهمته طلب الذي ممثل للوالية 
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 .ف من طرف الدولة ومترجمو مكلأختياركم إلكم الحق في محامي من  و هنا كذالك

غالبا ما يقترح المحامون  ،مثال. فضل لكمقتراحات المحامي ال تكون دائما األإ:  تحذير

لحاح على المحامي ليجد خروقات يجب اإل .ة و هذا قد يكون فخجباريقامة اإلطلب اإل

و  (01ص" ؟ مس بممارسة الحقوقيما خرق بالمسطرة "أنضر) لمسطرة القانونيةل

من المهم تقديم  .بذالك هن تخبروأفيجب ذا الحضتم خرقا للمسطرة إ. فراج عنكمطلب اإل

سباب هي ألن هذه األ ،ضيامام القأول فراج خالل المثول األإلسباب اأكبر عدد من أ

ستعمال كل إبطبيعة الحال يجب  .ستئنافالوحيدة التي يمكنكم تقديمها في حالة اإل

 .ستئنافالوسائل خالل اإل
 

  :  قراراتثالث أن يتخذ  JLD يمكن ل

 ؛تمديد الحجز - 

 ؛لمسطرةاب لإلخالل فراج اإل - 

 .محددةاإلجبارية القامة إلا - 
 

  تمديد الحجز -(أ      
 

 24جل ألكم  و ستئنافيمكنكم اإل (.األولةيام أالخمسة  زيادة على)ية ضافإيوم  20

ستئناف  إلابم محاميكم وقن يأمن المفضل  .غير معلقهذا للقيام بذالك لكن  ساعة

نفسكم بالمركز عن طريق بعث فاكس بأن تقومو بذالك أ كما يمكن .مباشرة بعد القرار

 .ستئنافخر تابع لمحكمة اإلأ JLDمر فينظر في األ .ستئنافلكاتب الظبط بمحكمة اإل
 

 لمسطرةبا لإلخالل فراج اإل -(ب    
 

ذا لم تحترم الشرطة بعض إنى بمع ،ذا وجد خرق للمسطرة القانونيةإغاء لإيعلن 

 أيضا، .هذه الشروط خفف من (2011ويوني Bessonقانون )خير القانون األ .الشروط

عبارة  ،"(fait grief ")ن خرق المسطرة قد مس ببمارسة حقوقكم أيجب ثبت األن 

حاح على ليجب اإل. (التالي لمأطرنظر اأ)ل اتستعمعند اإلبه ماتسمح غامضة سنرى 

 "المسطرةب اللخإلمثلة لبعض األ"نظرأ )ن يقدمها أجد كل الخروقات و المحامي لي

 .(59ص

على ساعات  5يمكن أن تصل  تبقون محبوسين لمدة ، فراج عنكمذا قرر القاضي اإلإ 

كما يمكن للوالية   .طلق سراحكم عيمن ألذيستئناف ليتمكن الوكيل من القيام باإلاألكثر 

ال ينصح وستئناف لإلستكون جلسة عندئذ  .فرج عنكملكن في هذه الحالة ي ،ن تستئنفأ

 .بحضورها
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 ؟ مس بممارسة الحقوقيما خرق بالمسطرة 
 

 ماهو خرق المسطرة القانونية ؟ -  
 

هذه الشروط هدفها  .حترامهاإطار شروط على الشرطة إقانون المسطرة الجنائية يضع 

 تمحترإ انهأرطة بثبت الشتل .أيدي الشرطةب ودهاوج حينشخاص ضمان حقوق األ

لقاء إسباب أفنجد في هذه المحاضر  .حرر محضر قضائي في كل مرحلةت ،المسطرة

ساعة تبليغ الحقوق خالل فترة الحبس  ،ساعة الوضع بالحبس على ذمة التحقيق ،القبض

يتطلع المحامي على الملف قبل المرور . إلخ…ساعة حضور المحامي ،على ذمة التحقيق

عندما . المسطرة من خالل وثائق الشرطةإحترام ليه التحقق من يجب ع ؛مام القاضيأ

بسبب غياب ذلك ن نعرف أو عندما ال يمكن أ ،حد الشروطأ عدم إحترامحدى الوثائق إتثبت 

 .بذالكلقاضي على المحامي إعالم أنه تم خرق للمسطرة القانونية و يجب أفنقول ب ،وثيقة

لق بالتحقق من الهوية و الوضع بالحبس خصوصا ما يتع ،الشروط غير واضحةن أيبقى 

ن كان هناك إ قررالقاضي هو من ي .مجاال لصالح الشرطةبذلك تترك  .على ذمة التحقيق

على الشرطة تبليغ حقوق المعني حالما يوضع بالحبس على :  مثال .م ال للمسطرةأحترام إ

ن إهو من يحدد  و القاضي. "ةادرظروف خارجة عن اإل"هناك  ذا كانتإال إذمة التحقيق 

 ".ةادرالظروف الخارجة عن اإل"طار إدخل في تالتأخير  ت أسبابكان
 

  (fait grief) "المس بممارسة الحقوق"ماذا يعني  -  
 

حترام إعدم  أن بمعنى .ن يكون الخرق قد مس بممارسة حقوقكمأجراء يجب لغاء اإلإل

 عتبارو يختلف اإليقرر ذلك  هو الذيلقاضي ا .حد حقوقكمأالمسطرة قد منعكم من ممارسة 

حجز عند نهاية فترة الحبس على في الحقوق الالشرطة  بل غت : مثال .خرألى إمن قاضي 

، كلم 4الذي يبعد  ،حتجازلى اإلإمن مركز الشرطة الشخص ستغرق نقل إذمة التحقيق و 

2h30. الشخصكن تميو بالتالي لم لها تبرير  وال فيها ن هذه المدة مبالغأعتبر القاضي بإ 

و  ممارسة الحقوقبالخرق بالمسطرة قد مس  إذا فهذا. ه المدةمن ممارسة حقوقه خالل هذ

 .فرج عن الشخصفأ حتجاز غير قانونيبالتالي فالوضع بمركز اإل

كبر عدد من الخروقات يجبر أتقديم  .JLD يجب تقديم كل خروقات المسطرة ل : مهم

 .ال يمكن تقديم إلى نفس الخروقاتاف ستئناإل عند .القاضي على النظر في الملف

قاضي خرق الذا قبل إ. خر هذا الكتيبأمثلة عن خروقات المسطرة بالملحقة في أهناك 

أخرى على ساعات  6يمكن أن تبقو محتجزين يفرج عنكم لكن  .جراءللمسطرة فهو يلغي اإل

يبقيكم القاضي فلمسطرة لذا لم يثبت خرق إ أما .ستئنافإم بياقبالللدولة األكثر للسماح 

  تن تلتزم بها الشرطة قد ذكرأالشروط التي يجب  .قامة المحددةإلباو أيوم  20بالحجز لمدة 

 ".حتجازمركز اإلفي " ، "الحبس على ذمة التحقيق" ، "فقااإلي"بواب السابقة في األ
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 المحددة اإلجبارية قامة اإل -(ج    
 

 .المذكورة بالباب الثاني داريةقامة المحددة اإلاإل ها وبينن نفرق بينأيجب 

أن و المفترض  .حتجازهي تسمح لكم بالخروج من مركز اإل .JLD ال هانادرا ما يمنح

 .يوم 15 ةعام ،جل يحدده القاضيأفي  بنفسكملى بلدكم إ وعودت

 

 : عتبار ثالثة شروطإتمنح ب

رو التراب ن لم تغادإلشرطة العثور عليكم امكن تتحيث : عنوانكم  تقدموأن  -     

ضمانات "نظرأ)التي تقدمونها التمثيل ضمانات  قوةفي  تنضرلمحكمة ا .الفرنسي

  لقبول ذلك العنوان؛ (41ص "التمثيل

 ؛ن تقدمو للوالية جواز سفر قابل الصالحيةأ -     

 .جال المحددة من طرف القاضيتتعهدو بمغادرة فرنسا في األأن  -     

 

إذا . لى مركز الشرطةإن يجبركم بالتقدم بشكل متكرر أجل يمكن للقاضي خالل هذا األ

ما اذا لم تحترمو هذا القرار أ .لذى يجب التقدم مصحوبين فعلتم ذلك يمكن توقيفكم،

 .ن تبحث عنكم في العنوان الذي قدمتمأمكان الشرطة إفب

 : وحذرو إال فإ .قامة المحددةفمن المفضل طلب اإل ،لوالية جواز سفركملن كان إ

لى مركز إتعادون  رفض الطلبذا إ .في الطلب ي يطلب جواز السفر قبل النضرالقاض

 .و باخرة لطردكمأحتجاز و ال يبقى للشرطة سوى حجز مقعد على متن طائرة اإل

 

يمكنه   .ن تطلبو من محاميكم عدم تقديم جواز سفركمألتفادي هذا الخطر يجب 

ن كنتم ال إ .قامة المحددةاإل في حالة قبول تسليمهعد بالتوه و ئعطاإدون  إضهاره

 إضهاره ميمكنه .بالقاعة ينقارب الموجودد األعنتثيقون بمحاميكم فاتركو جواز سفركم 

 .في الوقت الالزم( عطائهإدون )للقاضي 

 

 ،ةحيث عام .مع محاميكمذلك قامة المحددة و مناقشة قبل طلب اإلعميقا يجب التفكير 

خرق للمسطرة القانونية و باللتالي ال يمكنهم طلب ي أ ننهم ال يروأالمحامون يقولون ب

خذون الوقت الكافي لدراسة الملف للعثور على ألكن في الواقع فهم ال ي ؛قامة المحددةاإل

 لكم ن منحتإحتى و  (.معه مسبقا تمتناقشيجاد محامي إمما يجعل مهما )الخروقات 

 .م فيما بعدحصول الشرطة على جواز سفركم يسهل طردك ،قامة المحددةاإل
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 في حالة مشكل صحي

 .ستشارة طبيةإفراج عن مقبوض عليه بفضل عتقال اإلقاضي الحريات و اإللال يمكن 

 48ي خالل طب   أيبر يلى طبيب يدلإمر الوالية بتقديم المقبوض عليه أن يأ هلكن يمكن

د و الطرأن الحالة الصحية ال تتطابق مع الحجز أي الطبيب هو أذا كان رإ .ساعة

 ستعمال مرجع حريةإب JLDال فيجب طلب إو  .فراج عن المقبوض عليهفيجب اإل

 .(05ص "عاجلقاضي  طلب"نظرأ)

  .سباب صحيةراج عن مقبوض عليه ألفن تقرر باإلأيمكن للوالية كذالك 

 
 

 

 JLDمام أمثول الثاني ال -6     
 

ن كان يمدد فترة إرر الذي يق JLDأمام يتم مجددا تقديمكم  ،وللمرور األايوم بعد  20

 .ضافيةإيوم  20 حجزكم ب

 

 : ه ترافع مكنما يهنا 

بمعنى  دارةاإلإستهزاء عن ذا ترافعنا إفراج ن نحصل على اإلفي بعض األحيان أيمكن 

هناك مشروع منطقي و ليس أجراءات الالزمة للطرد دارة ال تقوم باإلن اإلأثبت بنن أ

 .بعادلإل

ول بعد المرور األ ترتكبإات المسطرة القانونية التي ن يبحث عن خروقأعلى المحامي 

خرق يمس بحقوق المقبوض عليه داخل مركز يمكن مثال أن يكون  .مام القاضيأ

خر  ألى إو خرق خالل النقل من مركز أ( …رفض الزيارات ،التمتع بالهاتف) حتجازاإل

ن سجل أ يجب التحقق من ،ةعام. (ن تسجل ساعة الذهاب و الوصولأيجب :  مثال)

ن تكون أجراءات المتعلقة بالمقبوض عليه يجب كل اإل ؛حداثحتجاز مطابق لألمركز اإل

 .فهذا يعتبر خرق للمسطرة القانونية الإو ة مسجل
 

ستئناف هذا اإل .ساعة 24جل أستئناف خالل اإلن كان قرار القاضي ضدكم فيمكنكم إ

ضا ييمكنكم أ .النطق بالقرارن يقوم به المحامي مباشرة بعد أفضل من األ .ير معلقغ

بعد  .ستئنافلى كاتب الضبط بمحكمة اإلإفاكس  عثببحتجاز اإلالقيام بذلك في مركز 

 . ستئنافخر تابع لمحكمة اإلأ JLDمام أون سريعا ثلستمذلك 
 

رفض تن أبتقديم طلبية لكن يمكن  وقتي أنكم طلب قاضي في يمك ،ن كنتم بالمركزإ 

 (.46ص "طلب قاضي عاجل"نظرأ)
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عند  مثال)ت في بعض الحاال أو أقل يوم 45 ذا لم يتم طردكم فيطلق سراحكم خاللإ

 .لكن هذا ال يعني  تسوية وضعيتكم  (.حتجازكتضاض مراكز اإلإ

 

 

 

 طلب قاضي عاجل

 

ا و نادرستعمل ي ءجرااإل اهذ .طلب قاضي في بعض الحاالتنفسه يمكن لمقبوض عليه 

ن أعتبار إجراء بن يتزايد طلب هذا اإلأمن الممكن  .توفر شروط خاصةال ينجح إال ب

 .حاالت يجب طلب محاميمعضم الفي  .الشرطة تخول لنفسها تجوزات قانونية

 

 : جراءاتإهناك ثالث 

 

 مرجع حرية -

 غيرنه أضح بوايسمح لقاضي المراجع تعليق قرار  .((TA داريةإمحكمة  مماأ فعير

ثبات سبب التعجيل و عدم إيجب  .ساسيةاألالحريات إحدى يمس بشكل خطير و قانوني 

 .بالحريةخطير مس أن هناك الشرعية و 

غير )قرار طرد سابق  هلقاء القبض عليكم سببإن كان إستعماله إيمكن  : حالة متداولة

زدياد طفل إك ،الطرد عو قد ظهر معطى جديد يمن (و رفض الطعن فيهأمعترض عليه 

 .فرنسي الجنسية

 

 مرجع التعليق -

ال يمكن أنه بمعنى  .قبجعله معلدارية و يسمح المحكمة اإل مماأتعمل تكميليا لطعن يس

مر عاجل و ن األأب تباثيجب اإل .ن  ينطق القاضي بحكمهأتطبيق القرار المعلن قبل 

 .ن القرار المطعون فيه غير شرعيأب

 

 (JLD)عتقال طلب عاجل لقاضي الحريات و اإل -

تم المس بحقوقكم  إذا (25و اليوم 5اليوم ) تين الرسميتينيمكن القيام بهذا خارج الجلس

ن أمن حق القاضي  ،مثل المراجع. (29ص "ما هي حقوقكم ؟"نظرأ)حتجاز اإلخالل 

 .ستدعاء المعنيإيرفض الطعن دون 
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 ؟ الخارج يما يجب فعله ف -4

 

مام أد المثول عداإدون المساعدة على يجماعات الذين يرالالعائلة و  و صدقاءبالنسبة لأل

 .مرالمعني باأل يةمن المهم معرفة وضع ،القاضي

 

 .لوضعيةامناقشة  مكن بذالكي .حتجازمكانكم زيارته بمركز اإلإن كان لكم الوقت فبإ

زيارة لهذا ف .على قرارات المقبوض عليه انثرأيقد لحجز و التهديد بالطرد االتواجد ب

وإال فيجب محاولة  .حددة و جواز السفرقامة الماإل حول ةخاصتفاق قريب تمكن من اإل

 .هاتفياذلك 

 

من المهم  .دقائق لكل شخص 6والجلسة تدوم  سات فاضيةالجال اتتكون قاع ةعام

 النضر دقيقا فيبالقاضي وإلرغام ن الشخص مدعوم أب ضهارإللالحضور بكثافة 

 .المحاميأن يشجع  هذا يمكن أيضا .الملف

 

 سطرة الممكنةخبار المحامي بخروقات المإيجب 

شرح كيف  ميمكنه ،و رفض زيارةألقاء القبض إثناء أ ينشخاص حاضرهناك أن كان إ

مس بممارسة يما خرق بالمسطرة "نظر أ)تم ذالك و ما قد يمثل خرقا للمسطرة القانونية 

 .(43ص "؟ الحقوق

 ن نتدخل في عملهم و ال يقبلونأرفض ت أغلبيتهمن أبة حيث عالمناقشة مع المحامين ص

عتبار خذ بعين اإلأعمق للملف و ألكن النقاش مع المحامي يدفعه لدراسة  .النصائح

 اتالمحامين المكلفين من طرف الدولة لهم ساعتين  لدراسة كل ملف. خصختيارات الشإ

 .يجاد الدالئل القانونيةإن كان المحامي متحمس فقلة الوقت ال تسمح بإحتى و  .يومأل

 

دون إعطائه  (قامة المحددةفي حالة طلب اإل) لقاعةاب جواز السفرب اإلحتفاضيجب 

 .للقاضي أو الوالية

 

و شهادة أدليل السكن  : (قامة المحددةفي حالة طلب اإل) يجب جلب ضمانات التمثيل 

 .سكانكمإسكان مع نسخة من بطاقة التعريف و دليل السكن للشخص الذي يقر باإل
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 القناصل -الباب السادس 
  

 الترخيص بالمرور  يال يجب مض             

 خرين ستخبار عن القنصل عند المحتجزين األاإل             

 

ن لم يكن للشرطة جواز سفركم فعليهم الحصول على ترخيص إ ،حتجازبمركز اإل    

ن المقبوض أعتراف بجد قنصلية تقبل باإلتن أيجب  .للطرد بالمرور من طرف قنصلية

 . د الذي تمثلهعليه ينحدر من البل

 

أمام دارية و لمحكمة اإلام امأالطعون لم تنجح ال ن إ ،جراء الطردإفي هذه المرحلة من 

JLD صيخمضاء الترإقناع ممثل القنصلية بعدم إيجب  ،الضغوط الخارجية و ال 

 .بالمرور كأمل لتفادي الطرد

يوم من  45د القنصلية التعاون مع الدولة الفرنسية يطلق سراحكم بعممثل ذا رفض إ

ا فهو فهمن كان متإ .(مثال حتجازكتضاض مراكز اإلإ عند ،انايحأقل من ذلك أ) الحجز

  .حجزالو يسلمه بعد خروجكم من أبالمرور  صيخمضاء الترإيرفض 

حتجاز للقاء المهاجرين الغير ون مباشرة لمركز اإلبعض ممثلي القنصليات يمر  

 .لى مكتب القنصليةإشخاص خرين يطلبون نقل األأو  ،الشرعيين

 

 .بالمرور صيخمضاء الترإقناع القنصل بعد إيجب  ،م ال بهويتكم الحقيقيةأتقدمتم  

 

  ايجب عليهحينئذ  .ذا لم تدلو بهويتكم الحقيقيةإكثر تعقيدا أيكون عمل الشرطة 

بعدها، حتى و إن تعاونت  .جد بلد يتعرف عليكمتن أمكم لقنصليات مختلفة حتى يقدت

سمكم العائلي و الشخصي قبل تحرير إجد ت الدولة الفرنسية، فعليها أنمع قنصلية 

 .بالمرور صيخالتر

تكلمو  ،التحدث فضلتمذا إ .التحدث مع القنصل يتفاد، من المفضل هويتكميتم خفأ إذا

 الشرطة تعرف تذا لم إ .مام قنصل بلدكمأكم مقدي و ف على لغتكمبالفرنسية حتى ال يتعر  

 .طردكم افال يمكنه و إسمكم صلكمعلى أ
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شخاص الذين يعيشون بالمرور لحماية األ خيصمضاء الترإبعض القناصل يرفضون 

 ذاإ .همبلد إلىو خصوصا الذين يبعثون المال  (عمل ،عائلة)بشكل مستقر بفرنسا 

 ،قرباءشهادة األ)مع البراهين  اجكمندمإعن معه التحدث تعرف عليكم القنصل يجب 

ستخبار عند يجب اإلحتجاز داخل مركز اإل. ..(.، سكند عملعق ،و الزوجةأالزوج 

صات يخترالمضاء إبعضهم ال يتردد في  .خرين عن القنصل الذي قابلوهالمحتجزين األ

ن الذي تم التعرف عليهم من طرف القنصل يو التونسيأبعض المغاربة  مثال)بالمرور 

 (.م طردهم نحو الجزائرتالجزائري 

هذا يتعلق  .و ضدكمألى جانبكم إن ممثل القنصلية سيقف كا إذا ةعرفممن الصعب 

 .و شخصية القنصلأ لرشوةا ،الضغط الخارجي، تفاقيات الدبلوماسيةإلبا

 

عبر هذا ممكن  .بالمرور صيخقارب الضغط على القنصلية لكي ال تمضي الترألليمكن 

 ،ق العملرفي، الزوج ،العائلة)المحيط . و التدخل بالقنصليةأو الزيارة أالفاكس 

لى إجماعات الدفاع عن المهاجرين الغير الشرعيين يمكنهم الحضور و  ...(صدقاءاأل

لعدم هذا الضغط الخارجي قد يكون محددا  .بفرنساالشخص  علقثبات تإالقنصلية و 

الجماعات تقوم بحرب سياسية على القنصليات التي تتعاون  .بالمرور صيخالترإمضاء

 .مسائل الهجرة فيمع فرنسا 

 

ذا تم إ .ختالف البلدانإبمختلفة بالمرور له مدة صالحية محدودة  صيخالتر :تحذير

مكان الشرطة طردكم إفب ،بالمرور قابل الصالحية صيخالتر كان القبض عليكم و

 .نتهت صالحيته فهم لديهم هويتكم الحقيقةإن إو . (كما إذا كان لديها جواز سفر)سريعا 

ول ن كان القنصل قد سلمهم األإبالمرور جديد و صيختر ان يطلبوألكن لطردكم يجب 

 .تسليمهم الثانيفي خر أن يتأفراج عنكم فال يمكنه بعد اإل
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 التدخل ضد الطرد بالمطار -الباب السابع 
 

 مام الشرطة أليس فقط و خرين مام المسافرين األأالتعبير عن الرفض         

 قد يكون كافي شخاص تدخل قليل من األ        

  كمةاو إعالمه بإحتمال وجود محبمحامي مسبقا  لاتصاإل        

 ضمانات التمثيل دعداإ        

  بمركز  ةوليام األأو خالل الخمس ألقاء القبض عليكم إلمطار بعد إلى اذا تم نقلكم إ        

 .الطائرةحتى قرب اللجوء  يمكنكم طلب ،الحجز        

 

 

 : تحذير

 

بالمرور يجب  صيخجراءات القانونية و حصولهم على التركل اإل لاعمستإبعد        

خبار المسافرين على متن نفس إيجب واقعيا، . هعستعداد للتدخل ساعة الطرد لمناإل

دفع المسافرين السفر رفقة مطرود يرفض  .عتراض على الطردقناعهم باإلإالطائرة و 

بطبيعة الحال يجب على الشخص . ر الشرعينزال المهاجر الغيإلى إبربان الطائرة 

نه مهدد في هذه أن يعلم بأيجب  .لى الطائرةإن يبدي رفضه في الصعود أ دروطالم

 .عتيادياإلكن هذا ليس ( ITF)الحالة بالحبس و المنع من التراب  الفرنسي 

 

قلم مع آالشرطة و الدولة تت .حلول سحرية تيسل هانأب توضيحيجب  ،النصائح هذهقبل 

فشل يوميا عدد من هذا ت رغم .جل نجح الطردأاتها من ئجراإر الوضعيات و تغي  

شخاص قاومت الطرد ونجحت في تسوية أ منمثلة أا عدة دينل. ت الطردمحاوال

 .وضعيتها فيما بعد
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بهذا  اعندما يكون المقبوض عليه مهدد

النداء  .يكون الوضع عاجل ،الطرد

نترنت  لى التحرك و المقاومة عبر األإ

ستعمال الهاتف و إيجب  .غير كافي

 .(SMS)الرسائل الهاتفية 

 .الطرد عبر الطائرة إال نىنذكر هال 

الطرد عبر الباخرة يمارس عادة في 

الجزائريين و المغاربة   ،حق التونسيين

ن للمحتجز أو م) فشاللإلصعب أوهو 

ن سجلنا بعض أحتى و . (الخارج

و أالمحاوالت الناجحة بمرسيليا 

"Sète".  بمرسيليا تمكن بعض

لى الباخرة إشخاص من التسلل األ

من  االمتجهة نحو الجزائر وتمكنو

نزال إقناع قبطان الباخرة من إ

ن جنسية أيجب معرفة ب. المطرود

شركة المالحة التي  هي جنسيةالباخرة 

الشرطة الفرنسية ال  نأبمعنى  ،تديرها

يمكنها التدخل دون ترخيص من الدولة 

 .الباخرة صاحبة

 

رغم صعوبة مواجهة بعض  ،خيصتللل

جب ال ي ،خرىأكثرمن أعمليات طرد 

خلق  مكنيأكيد أنه . اإلستسالم لليئس

 .لعرقلة الطرد وسائل أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 جماعية طيران رحلة 
 

 شخاص عبرتم طرد بعض األ :تحذير

 (.العادية الرحالتعوض )رحاالت خاصة 

و بعض أطفال أ ذو ةطرد عائل في حالة مثال

سبق  : عالميةإيتمتعون بمساندة  شخاصأ

و أن قامت بكراء طائرات خاصة أللدولة 

 .ل طائرات شرطة الطيران و الحدوداستعمإ

شخاص عبر أفي بعض الحاالت تم طرد 

ما تسميه الدولة  في إطار رحاالت خاصة

برعاية " رجاع جماعيةإعملية "وروبية األ

 .Frontexوبية ورالوكالة األ

وروبية تستعمل مجموعة من الدول األ

شخاص أال إطائرات ال يكون على متنها 

الشرطة و ، من نفس الجنسيةمطرودون 

من الصعب  .حمرعضاء الصليب األأبعض 

الحصول على معلومات بخصوص هذه 

عادة لكن  .2006الرحاالت التي انطلقت منذ 

  ،باكستان، نيجيريا : ما تخص نفس البلدان

  ،كوسوفو ،كاميرونال ،كواتوراإل ،كولمبيا

 .فغانستانأ ،العراق ن،منغوليا ،لبانياأ، الفيتنام

مقاومة هذا النوع من ل تمحاوالبعض الرغم 

ن من ألاحتى أحد تمكن يلم ، الطرد الجماعي

يجب البحث عن حلول لذا  .منع هذه الرحاالت

 .مناسبة
 



 

52 

 

 

 

 التدخل بالمطار -0

 

 ي طائرة سيتم الطردبأمعرفة متى و   -(أ

 

قليلة تجاه بلد ما إبعندما تكون الرحالت   .تم الطرديي طائرة سبأصعب هو معرفة األ

. وقات الرحالتأيام و أيستوجب تسجيل سابقا  (الكنكو الديمقراطية مثال)سبوع األخالل 

و  (بلدان المغرب العربي مثال)متعددة في اليوم الواحد  لكن عندما تكون الرحالت

عموما كل الشركات تقبل على . مر معقدايصبح األفة مبرمجة من طرف شركات مختلف

 .XL AIRWAYSنجليزية ال الشركة اإل، إشخاص مطرودينأمتن طائراتها 

 
في بعض  .خبار المحجوزين مسبقا عن تاريخ و طريقة الترحيلإجب امن الو ،نظريا

هذه  .سماء المطرودينأبرنامج الطرد و على ي تحتوهناك الئحات معلقة  المراكز

في بعض الحاالت القليلة  .دطرو صبيحة يوم الأ عشاء يوم قبل يوم الطردبرامج تعلق ال

 .يام مسبقاأنتمكن من معرفة تاريخ الطرد بضعة 

 ،ن الطرد يواجه بالرفض و تحرك خارجي نشيطأدارة بعندما تعتبر اإل ،عمليا ،لكن

 .ةئطخاو تقدم له معلومات أفهي تخفي المعلومات عن الشخص 
الحاضرة بالمراكز تتمكن من الحصول على ( CIMADE   ،ASSFAM)ت الجمعيا

قدم لها ما ت ةلكن الشرطة عادو إعالم من في الخارج ؛ معلومات بخصوص التواريخ 

 .أيضا معلومات خاطئة

بالشخص المعني يوميا تصال يجب اإلا نرغب في التدخل من الخارج ضد الطرد ذا كن  إ

 .الحصول على معلومات من تمكنذا  إن يتصل أا له كم .لمعرفة اليوم المحدد لطرده

 

يجب  .لطرداخير من الحجز لتقوم بدارة اليوم األفي بعض الحاالت تنتضر اإل:  تحذير

حتجاز ينتهي على الساعة الثانية ن كان اإلإ : مثال .خر ساعةألى إ يقضين اءبقال

(14h)،  من المركز على الساعة الواحدةإخراجكم يمكن (13h)  طردكم على الساعة و

نهاية ساعة حتجاز قبل خراجكم من مركز اإلإم قد تم اهذا قانوني ماد. (16h)الرابعة 

 .حجزال

و  خرينصدقاء و العائلة للمحتجزيين األرقام هاتف األأن يترك الشخص أمن المفضل 

ن ألشرطة يمكن ل : تحذير. لى المطارإم الشرطة لكقنخبارهم عندما تإبالطلب منهم 

 .عند القاضي هتقودالشخص يضن أنها س تجعل
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على الرحلة و المطار الذي سيتم به طرد  ايجب التعرف سريع حضةلنطالقا من هذه الإ

يجاد بإوقات الطائرات يسمح أل ADP طالع على دليلاإل ،الباريسية بالمنطقة .المهاجر

 .الرحلة التي سيتم بها الطرد

 

يمكنكم  .المحطة و بهو رحلة الذهابيجب معرفة  ROISSY بالنسبة ل : تحذير

" مطارات باريس"وقات الرحالت عبر االنترنت على الموقع أطالع على اإل

http://www.adp.fr و على موقع أExpédia  عندما تكون الرحالت غير مباشرة و تمر

 .خرى غير مباشرةأ تستعملإن أقع ولكن  ،دارة الرحاالت المباشرةتفضل اإل .خرأببلد 

و الباكستان أ( عبر البرتغال)خضر س األأو الرأ (لمانياأعبر ) نغوليهلملنسبة با مثال

 (.وسطعبر دول الشرق األ)

سمح لنا فمعرفة تاريخ و توقيت الرحلة قد ي المركز، بخارج اتذا لم تكن لنا عالقإ

و أخروج من زنزانتهم في بعض المراكز يرفض المحتجزون ال. باإلستعداد لها

 .عطاء نصائح قد تعرض  المحتجز لعنف الشرطةإمن الخارج يصعب  .يختبؤون

 

 طرد السيتم  طائرةي مسبقا بأون رفن كنتم تعإ -(ب

 

( AIR FRANCE  خصوصا) ةتصال بنقابات المطار و الشركيمكنكم اإل ،من الخارج

قرير مكتوب حول الشخص تقديم ت ،ن كان ممكنإو  .من جهتهم طلب منهم الظغطالو 

ن تبعثو لهم فاكس بعد شرح الوضعية عبر أيمكن  .سباب منع طردهأالمطرود و 

 .الهاتف

يجادها على االنترنت يمكن إ. عناوين النقابات مرتبطة بالمطار الذي سيتم به الطرد

 ( SUD aérien ،section CGT Orly ou Roissy ou ADP  ،CGT Air françeمثل )

 

 مع المسافرين كلمالت:  الخارج فيشخاص ر بالنسبة ألبالمطا -(ج

 

تصال بالمسافريين ساعات قبل موعد الذهاب لإل 3لى المطار إيجب الحضور  ،نظريا

نقل المحتجز من )ن حضرتم و الوقت قليل إحتى في الواقع،  .متعةتسجيل األأو بعد قبل 

فهناك دائما بعض  ين،ى المسافرلإفهذا  اليمنع من التحدث ( خر لحظةأالمركز في 

 .خرينأشخاص المتاأل

 

 

http://www.adp.fr/
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طلبو منهم رفض السفر أ .من المهم التحدث مع المسافرين و شرح لكل منهم الوضع

صعاد عدم إن ربان الطائرة له سلطة القرار في أشرحوا لهم بإ .برفقة شخص مطرود

عن ة لدى طاقم الطائر ان يعبروأو يمكن للمسافريين  .الشخص المطرود إنزال في أو

ل شركة طيرانهم المطرودين و أنهم سينشرون هذه تقب  هم حتقارعن إو رفضهم 

 .المعلومة

المسافرين  نصحمن المهم  .ليس ضروريا تفريق منشورات لتفادي تدخل الشرطة

تفاقهم عل رد فعل إتداول المعلومات و ل متعةفيما بينهم خالل تسجيل األبالتحدث 

 . جماعي داخل الطائرة

ضع حزام و يمكن للمسافرين التعبير عن رفضهم برفض الجلوس و ،ةالطائرفي 

لى الطائرة حتى يتم إمكانهم رفض الصعود إتفاق جماعي فبهناك إذا كان إو  .نماأل

جراء ال هذا اإل. يجب معرفة أنه ال إرغام في الصعود إلى الطائرة .لمطرودنزال اإ

 .المسافرينكبر عدد من أ يضمذا كان إ الإيجدي 

يوضع بمؤخرة  .خرينلى الطائرة قبل المسافرين األإصعاد المطرود إما يتم عمو

 (. في حاالت أخرىو بغرفة مضيفي الطائرة )الطائرة و في بعض الحاالت خلف ستار 

ن ألقاء نظرة على مؤخرة الطائرة مع العلم إى يجب على المسافرين ذل .قد يكون مقيدا

 .كون بزي مدنيت ةالمرافق ةالشرط

هذا يأدي  .حراجهمتدخل إلالقد تقوم الشرطة بيعترض المسافرين لعملية الطرد  عندما

في كل الحاالت ال يجب  ".outrage et rébellion" ةبتهم في بعض األحيان إلى التوقيف

كتفو بالتحدث مع إ. فليس لهم القرار داخل الطائرة ،الشرطة المباشر معىالتحدث 

  .طاقم الطائرة
 .ن الشخص المطرود مجرمأقناعكم بإاول ن تحأيمكن للشرطة 

 

 : مهم جدا
يجب إعالم المسافرين أنه بإمكان الشرطة إعطائهم مختلص مبالغ فيه حول ما 

نزال من الطائرة و متابعة إلنفسهم أنهم يعرضون أال تخفو للركاب ب. يتعرضون إليه

إلى حد ه أيضا أنشرحو لهم إ و .لى المحكمة بسب عرقلة الطيرانإقضائية و دعوة 

من الخروج من هذه  االركاب الذين كانو محاطون تمكنو. لم يحكم على أحد بالسجناألن 

 .في أسوء األحوال الوضعية بغرامة مالية مرقوبة التنفيذ

  

  : في كل الحاالت

تصال قدمو لهم كيفية اإل .رقام هاتفهمأبتبادل المستعدين للتدخل يجب نصح الركاب 

لى إيمكن التدخل فبفضل هذه اإلتصاالت  .حد الركابأت متابعة بكم في حالة اذا ما تم

 .خرينعبر شهادات الركاب األ ذالك الراكب جانب
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 لى الطائرة إبعد الصعود  -(د

 

تصال بمفوظي شركة الطيران و طلب لقاء رئيس اإلخبار باقي الركاب يمكن إبعد 

بتواجدكم بالمطار و  ائرةخبار ربان الطإ لطلب (مسؤل تنظيم الطيران بالمطار) التوقف

سيرفض يجب توضيح أن الشخص . بطائرتهطردون أو أكثر سيشخص هناك ن أب

جبار شخص على الصعود الى رفض إعلى شركة الطيران  هنألى الطائرة وبإالصعود 

 . اتهاطائر

  : ن تم طرد شخصإكيف نعرف 

لن على شاشات ر الطيران و يعخ  أي ،لى الطائرة بشكل عاديإعندما ال يتم الصعود 

ملزمين  اليسو هم .من موضفي الشركةخير أهذا الت سبابأيمكنكم طلب  .المطار

 .حد الركابأنزال إرغم توفرهم على معلومة  ،جابتكمإب

مل في جواب لكن أدون  (PAF)ستخبار لدى شرطة الطيران و الحدود يمكنكم كذالك اإل

 بعدتخبركم " عادبإمصلحة "ية الولكل  .ن الشخص المعني محاطأن نظهر بأهذا يسمح ب

 .ن تم طرد الشخصإقالع الطائرة إ

 

 دور المطرود في رفض الطرد -(ه

 

د يعدال. لى الطائرةإن تكونو محاطون لتنجحو في رفض الصعود أليس من الضروري 

 .هذا كل يوم نجحونمن المهاجرين الغير الشرعيين ي

عموما تنجح  .ردكم عدة مراتط ةحاولمللشرطة ما يسمح  ،يوم 45حتجاز هي مدة اإل

بالنسبة للرفض  .للطرد ةولولة األالى الطائرة عند المحإبسهولة في رفض الصعود 

عن تعبيره في المطار  بمجردحتجاز مركز اإلاألول، أعادت الشلطة الشخص إلى 

 .لكن رفض المحاوالت التالية يعرضكم لضغوطات و عنف الشرطة .كوبرفضه الر

لى إن تنتظرو الصعود أنصحكم كتم في ردة فعل الشرطة، نعلى أي حال، إذا شك

ذا لم يعبر إ .لتعبير عن رفضكم و بصوت عاليلالركاب  و حضور معضمالطائرة 

من المحتمل أن يتجاوب فليس  ،المهاجر الغير الشرعي بشكل واضح عن رفضه للطرد

 .الركاب

داخل  ىوضف و خلقأخبار طاقم الطائرة يكون ذالك بإ .مرئيالرفض جعل يجب 

 .الطائرة

حتجاز دارة مراكز اإلإستعملت إن أحيث سبق  و شرب يوم طردكمأال تقبلو طعام 

  .كملطرد صديالت لىمهدءات مدسوسة بالطعام تجعلكم غير قادرين ع

 

 



 

56 

 

 

 النزول من الطائرة:  فشل الطرد-  (2

 

ذمة  و الحبس علىأحتجاز لى مركز اإلإيتم نقلكم : عندما تنجح في مواجهة الطرد 

و منع عمل أبذريعة العنف  (ساعة 48عادتا قبل )مام محكمة أالتحقيق ليتم تقديمكم 

ول الرفض األ لى الحبس على ذمة التحقيق بعدإعموما ال تحالون … و التمردأالشرطة 

ن يطلق سراحكم دون أكما يمكن  .دارة على الوقت لمحاولة طردكم الحقالتوفر اإل

برفضكم صعود  قر  يمضاء المحظر القضائي الذي إرفض في كل الحاالت يجب  .متابعة

 .كمو عنفأالطائرة 

 

 حتجازلى مركز اإلإعادة اإل -(أ  

 

كثر شدة حيث أستعد بشكل تدارة ستحاول طردكم الحقا وهذه المرة سن اإلأهذا يعني ب

أن تحاول أيضا يمكنها  .لطرداو تاريخ أخفاء كل المعلومات المتعلقة بطريقة إيتم 

شخاص من مواجهة عدة تمكن عدد من األو أن سبق فقد  ،ملاليجب فقدان األ .كمفيخوت

 .محاوالت للطرد

 

 مام القضاء الجنائيأالمثول  -(ب

 

نظر أل، يتمثضمانات ال)أنفسنا  ناعددقد أأن نكون عندما نقرر رفض الطرد يجب 

 .لرفض الركوب مام محكمةأحتمل لمثول م ...(ختيار محاميإ ،41ص

هذا يعني على المحكمة ف تمحلأذا تم وضعكم بالحبس على ذمة التحقيق و إ ،مبعد رفضك

بالنسبة لمهاجر غير شرعي عقوبة الحبس تكون مرفوقة  .حكم ضدكم ريددارة تاإل أن

لى مركز إينقل الشخص مباشرة  لذلك (.ITF) بقرار المنع من التراب الفرنسي

رفض قرار المنع من التراب  على المحامي طلب .حتجاز بعد خروجه من السجناإل

  .الفرنسي

 

لى إثبات شرعية رفض الصعود إعداد دفاع قوي و محاولة  إيجب في كل الحاالت 

 ....(قضائية جارية طعون ،قامةجراءات تسوية وضعية اإلإ ،رتباط بفرنسااإل)الطائرة 

لحبس ا"نظرأ)واحدة  يةهاتف أداء مكالمةخالل الحبس على ذمة التحقيق لنا الحق في 

تصال اإل ،مكانه تنظيم دعمإتصال بشخص بمن المفضل اإل. (16ص "على ذمة التحقيق

  .مام المحكمةألى جانبكم يوم المثول إبمحامي و تنظيم حضور 
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 حقا و الأن كنتم تريدون الحكم في الحال إمام المحكمة يطلب القاضي أعندما نمر عاجال 

حتياطي ستوضعون بالحجز اإل في المقابلن جل لكاأليمنح هذا  .عداد الدفاعجل إلأمع 

لى إفي حالة رفض الصعود . نتظار الجلسةي إو يطلق سراحكم تحت رقابة قضائية فأ

ضمانات "نظرأ) ليالتمثذا كان لكم دعم خارجي و ضمانات إطائرة و خصوصا لا

 .جل مع اطالق السراحيمنحكم األ (41ص  "التمثيل

 

 الطرد عنفشل م - (6

 

كيفية  لمتابعة التنديد بهذه الممارسة و اهيتمقليلة رغم أهالطرد  الشهادات بخصوص

ن االجراءات أرجاع الشخص عبر الطرق القانونية رغم إمحاولة  أيضا مكني .قيامها

 .ن نجحت بعض الحاالتأ ألنه سبق و المحاولة جبي ؛طويلة وغير مؤكدة
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 ملحقات
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 خالل بالمسطرةمثلة لإلبعض األ
 

مة أو محك JLD لتي قبلت من طرف قضاةاالمسطرة ب إلخاللمثلة لهذه بعض األ

قرارات القضاة تختلف . فراج عن مهاجرين غير شرعيينستئناف و التي سمحت باإلاأل

ن أال تنسو ب. كبر عدد من خروقات المسطرةأ ضرعننصحكم ب .الوضعيات تشابهرغم 

 .(42ص "خالل بالمسطرةإللفراج اإل"نظرأ)لمسطرة ليدفع القاضي لقبول خرق الضغط 

لن نذكر كل . خترنا بعضا منها ليتمكن كل شخص من فهم ما يعتبر خرق المسطرةإ

الملف الممنوح من طرف  ةءقرا دال بعإو عدد منها ال يتضح  ،الخروقات الممكنة

 .تنترناألفي كبر أيمكنكم الحصول على عدد  .الشرطة

  "Pole juridique"نترنت خذنها من موقع األأخروقات المسطرة المذكورة هنا 

(http://www.pole-juridique.fr/debase.php)       

 .تتوفر على قاعدة معطيات ADDEو  Gisti يموقع

 

 : لقاء القبضإثناء أ *   

و أهوية ي خرق قانوني يبرر التحقق من الأيتم  مل ،طار التحقق من الهويةإفي  -

 ؛تجاه السيرإتغيير ؛ عتبار شخص مشبوه غير كافيإ:  مثال .من طرف الشرطة فيقالتو

 .الطرد من سكن غير شرعي ولم يكن هناك خرق جنائي  ؛الجري عند رؤية الشرطة

 .مرور الفترة المرخصةالتفتيش تم بعد :  (rafle) طار حملةإفي  -

يشرح بأن ستدعاء ال اإل:  قر الواليةغير الشرعي بماللقاء القبض على المهاجر إ -

 .بعادجراء اإلإتطبيق هو ههدف
 

 : ثناء الحبس على ذمة التحقيقأ*    

حاجة الشخص لدواء و  ؛رغم طلبه ذالك و محاميأ ةزيارة طبيجنبي من د األيلم يستف -

 .الطبيبإياه لم يمنحه 

 .ليهإ بسبب متابعته و طبيعة الخروقات المنسوبة جنبيخبار األإعدم  -

للشخص الموجود بالحبس  و رب العملأخبار العائلة إفي بالغ الحقوق ال يذكر الحق  -

بالغ الحقوق دون تبرير إساعات بعد  3و رب العمل أخبار العائلة ؛ إعلى ذمة التحقيق

 ." * ةادرظروف خارجة عن اإل"بالشرطة 

 ." * ةادرظروف خارجة عن اإل"بتبرير الدون  خر في طلب مترجمأالت -

 
 ،"ةادرظروف خارجة عن اإل"ت ذلك ببررإذا قوانين المسطرة بعض حترام إعدم يمكن للشرطة  *

 اتتبرير تن كانإيقرر  هو الذيالقاضي  .جالحترام األإبخاصة مر يتعلق األ .سبب منطقيببمعنى 

 ".ةادرظروف خارجة عن اإل" تعتبر الشرطة 
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  .س على ذمة التحقيقجراء الحبإبمدة ألمر ابلم يخبر المعني  -

ثناء الحبس عليه أته ئو المحضر القضائي لبالغ الحقوق لم تتم قراؤ قري الجنبي األ -

 .تقرؤ بعض المحاضر و أخرى ال .على ذمة التحقيق

ن أيجب  ، بينماحد الشرطيين بالترجمةأجنبي اللغة الفرنسية و قيام عدم تحدث األ -

 .يكون المترجم محايد

 .لقضائي لنهاية الحبس على ذمة التحقيق بالملفغياب المحضر ا -

 .خرأخباره بتإو أخبار الوكيل بالوضع بالحبس على ذمة التحقيق إلم يتم  -

 .بعد نهاية الحبس على ذمة التحقيقمباشرة حتجاز لم يوضع الشخص باإل -

 

 : حتجازثناء اإلا*    

 

ن تبرر أحتجاز دون اإل لى مركزإجنبي من مركز الشرطة األ نقل مدةفي  المبالغة -

 ".ةادرظروف خارجة عن اإل"ذلك بالشرطة 

و أعدم منحه هاتف ل ،ختيارهإي شخص من أل مع اتصعدم تمكن المعني من اإل -

 .حتجازبعد وضعه باإل ،المرافق المناسبة

  .حتجازبمركز اإل رفض زيارات -

التي تشرح  ...(زالوضع باالحتجا، قرار الطرد) ةدارياإل اتالقرارببالغ اإلم عد -

 .إمكانيات الطعن

خبار الوكيلين التابعين لهما إيجب ، خرألى إحتجاز إفي حالة النقل من مركز  -

أي يقبل ال و  "النضام العام"طار إفي  دخلجراء يهذا اإل. لنقلاقبل القيام ب ينالمركز

 (.حتجازإحالة حريق مركز ) ستثناءإ

 .وتوماتيكيةأو موزعات  OFIIال  ابغيحالة  فيقتراح بطاقات هاتفية إعدم  -

 .بالمرور قنصلي صيخلم يطلب من السلطات القنصلية منح تر -

ثر لألحداث التي وقعت أحيث ال  JLDغياب نسخة السجل في الملف المقدم لقاضي  -

 .(45ص " JLDالمثول الثاني أمام "نظرأ)حتجاز خالل فترة اإل

 

 (ستئنافإلخالل ا ذكرت) JLDمام أثناء المثول أ*   

 

 .خرهأبتمسبقا خبر أنتضار المحامي الذي إدون  JLDال قرار  -

 .ال يضمن السريةباألمر المرفق الممنوح للمحامي و المعني  -
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 حتجاز بفرنسامراكز اإلالهاتف و عناوين رقام أ
 

 

 .ن تتغيرأرقام يمكن هذه األ.حتجازداخل مراكز اإلالهاتفية رقام المخادع أهذه 

يجب  ،ياتانببعض المراكز تحتوي على عدة  .ن هم من يجيبون على الهاتفالمحتجزي

 .يجاد المحتجز المطلوبإتصال بعدة مخادع للتمكن من اإل

 .سم الجمعية المتواجدة داخلهإسم المركز تجيدون إبجانب 

رقام هاتف الجمعيات أتجيدون  ،نترنتنسخة هذا الكتيب الموضوعة على األفي 

 .ض المراكزالمتواجدة داخل بع

 

 

 
Paris 

Sites de Vincennes  - ASSFAM  

 École nationale de police de Paris, avenue de l’Ecole-de-Joinville, 75012 PARIS 

 Bâtiment 1 : 01 45 18 12 40 - 01 45 18 02 50 - 01 45 18 59 70  

 Bâtiment 2 : 01 48 93 69 47 - 01 48 93 69 62 - 01 48 93 90 42  

 Bâtiment 3 : 01 48 93 99 80 - 01 43 76 50 87 - 01 48 93 91 12  

 

Site du Palais de justice de Cité  - ASSFAM 

 Dépôt, 3 quai de l’Horloge, 75001 PARIS 

 « Unité haut »Tél. : 01 56 24 00 - 01 43 29 49 58 

 « Unité bas » Tél : 01 56 24 01 72 - 01 44 07 39 53 

 

Mesnil-Amelot  ( Roissy  قرب مطار ) - CIMADE 

CRA 1  

 1 rue Périchet, 77990 LE MESNIL-AMELOT  

 Tél. : 01 49 47 02 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 84 

 ( تغيير الرقمين األخيرين فقط ) 

 01 49 47 60 60 - 01 49 47 49 53 

 

CRA 2 ( مركز جديد) 

 6 rue de Paris 77990 LE MESNIL-AMELOT 

 Le CRA 2 est divisé en 3 zones, la zone 3 est pour les familles et femmes. 

 Zone 1: 

 bat 9 : 01 60 54 16 57  et  01 60 54 16 56 

 bat 10 : 01 60 54 16 55  et  01 60 54 16 53 

 

 



 

62 

 

 Zone 2: 

 bat 11 : 01 60 54 16 51  et  01 60 54 16 52 

 bat 12 : 01 60 54 16 49  et  01 60 54 16 50 

 Zone 3 : famille et femmes (  عائالتونساء  ) : 

 Bat 13B1 : 01 60 54 16 46 

 Bat 13B2 : 01 60 54 16 45 

 Bat 13B3 : 01 60 54 27 89 

 Bat 13A1 : 01 60 54 16 48 

 Bat 13A2 : 01 60 54 16 47 

CRA 3 (  (  دمركز جدي

 Tél: 01 60 54 27 84 - 01 60 54 27 76 - 01 60 54 26 02 

 

 

Cergy ( LRA مبنى حجز إداري -  ) - CIMADE 

 Commissariat, 4 rue de la Croix des Maheux 95000 CERGY 

 Tél. : 01 34 35 67 89 - 01 34 43 81 36 - 01 34 43 86 97 - 01 34 43 80 46 

 

Palaiseau - France Terre d’Asile  

 Hôtel de police, rue Emile-Zola, 91120 PALAISEAU 

 Tél. : 01 60 12 97 50 - 01 60 14 74 59 - 01 60 14 90 77 - 01 69 31 29 84                  

 - 01 69 31 17 81 

 

Bobigny - ASSFAM 

 Hôtel de police, 45 rue de Carency, 93000 BOBIGNY 

 Tél. : 01 41 50 48 87 - 01 41 50 02 86 - 01 48 30 83 75 

 Tél. : 01 48 30 32 07 - 01 41 50 43 37 

 

Choisy-le-roi ( LRA  مبنى حجز إداري -  ) - CIMADE 

 9 avenue Léon Gourdault 94600 CHOISY-LE-ROI 

 Tél. : 01 48 92 73 06 - 01 48 90 15 53 

 

Plaisir  - FRANCE TERRE D’ASILE      

 889 avenue François-Mitterand, 78370 PLAISIR     

 Tél. : 01 34 59 35 30 - 01 34 59 30 86 - 01 34 59 49 80  (رجال و نساء)  

 

Nantes 

 Hôtel de police, place Waldeck-Rousseau, 44000 NANTES 

 Tél. : 02 40 37 22 68  

 

Calais ; Coquelles - FRANCE TERRE D’ASILE 

 Hôtel de Police, Bd du Kent, 62231 Coquelles 

 Tél. : 03 21 00 91 55 « zone 1» - 03 21 00 82 16 «zone 2» - 03 21 00 96 99 «zone 3» 
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Lille (  ORDRE DE MALTE – (  مطارالقرب 

 Route de la Drève, 59810 LESQUIN 

 Hall : 03 20 44 74 13 - Zone A : 03 20 32 76 20 - Zone B : 03 20 32 70 53 - 

 Zone C: 03 20 32 75 31 -Zone D: 03 20 32 75 82 (  (  نساء و عائالت
 

Rennes (  CIMADE - (  مطارالقرب 

 Lieu-dit Le Reynel, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 

 Tél. : Bâtiment 1 et 2 : 02 99 35 64 60 - Bâtiment 3 et 4 : 02 99 35 28 97 

 Bâtiment 5 : 02 99 35 13 93 - Bâtiments 6 et 7 : 02 99 35 64 59 

 

Metz – ORDRE DE MALTE  

 Rue du Chemin-Vert, 57070 Metz-Queuleu. 

 Tél. : hommes رجال -   03 87 18 16 63 - 03 87 18 16 64 - 03 87 18 16 66 

 Tél. : femmes et familles  نساء و عائالت-   03 87 18 16 55 

 

Nice – FORUM REFUGIES  

 Caserne d’Auvare, 28 rue de Roquebillière, 06300 NICE 

 Tél. : 04 97 08 08 23 - 04 93 55 84 68 - 04 93 55 54 61  

 

Nîmes - CIMADE 

 Rue Clément-Ader, 30000 NIMES 

 Tél. : «Peigne B» : 04 66 27 79 59 - 04 66 27 79 81 ; « Peigne B1 »: 04 66 27 79 79 ;   

 « Peigne C » : 04 66 27 79 20 - 04 66 27 79 71 ; « Peigne C1 » : 04 66 27 79 77 ;  

 « Peigne A » ( familles  69 79 27 66 04 - 78 79 27 66 04 : ( - عائالت 

  

Rouen – FRANCE TERRE D’ASILE 

 École nationale de police, route des Essarts, 76350 OISSEL 

 Tél. : pavillon hommes  56 61 68 35 02 - 42 65 68 35 02 - 09 77 68 35 02 :  - رجال

 pavillon femmes  42 11 69 35 02 - 22 09 69 35 02 :  - نساء

 

Cornebarrieu ( Toulouse  CIMADE - (  قرب مطار 

 Avenue Pierre-Georges-Latécoère, 31700 Cornebarrieu 

 Tél. : secteur A : 05 34 52 11 06 - secteur B : 05 34 52 11 05 (    - (  نساء

 secteur C : 05 34 52 11 02 (   - secteur D : 05 34 52 11 03 - (  عائالت

 secteur E : 05 34 52 11 01 

 

Perpignan - CIMADE 

 Avenue Maurice Bellonte, lotissement Torremillla, 66000 PERPIGNAN 

 Tél. : 04 68 52 96 07 (bâtiment 6) -  04 68 52 98 79 (bât.7) - 04 68 52 92 21 (bât. 4) -   

 04 68 52 92 23 (bât. 5) - 04 68 52 92 13 (bât.3) 
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Lyon (  FORUM REFUGIES – (  مطارال في

 Poste de police aux frontières, espace Lyon St-Exupéry, 69125 LYON AÉROPORT 

 Tél. : 04 72 23 81 37 - 04 72 23 87 35 - 04 72 23 86 42 - 04 72 23 83 75 -  

 04 72 23 81 03- 04 72 23 82 69 – 04 72 23 83 55 – 04 72 23 82 63 

 

Strasbourg  - ORDRE DE MALTE 

 Rue du Fort Lefèvre, 67118 GEISPOLSHEIM 

 Tél. : Cour : 03 88 55 07 85 

 Femmes  74 90 67 88 03 : - نساء 

 Hommes  رجال - : 03 88 67 41 25 - 03 88 67 19 72 - 03 88 67 29 94 - 03 88 67 39 92 

 

Marseille – FORUM REFUGIES 

 26 bd Danielle-Casanova, 13014 MARSEILLE 

 Tél. : 04 91 81 34 17 - 04 91 42 34 86 - 04 91 63 13 05 - 04 91 81 17 58 -  

 04 91 81 39 54 - 04 91 67 41 56 - 04 91 81 45 89 - 04 91 67 93 29 - 04 91 67 94 06 -   

 04 91 81 53 12 

 

Sète  - CIMADE 

 15 quai François-Maillol, 34200 Sète 

 Tél. : 04 67 51 83 15 - 04 67 51 83 33 

 

Bordeaux 

 Commissariat central, 23 rue François-de-Sourdis, 33000 BORDEAUX 

 Tél. : 05 56 99 61 86 - 05 56 99 62 04 

 

Hendaye - CIMADE 

 Rue Joliot-Curie, 64700 Hendaye 

 Tél. : 05 59 48 33 27 ( ) 32 70 20 59 05 - (   رجال  (  نساء

 

Orléans- Cercottes ( مبنى حجز إداري ) 

 23, route de Paris – 45 Cercottes 

 Tél. : 02 38 75 30 53 

 

Tours (local de rétention)  -  CIMADE  

 Commissariat principal de police de Tours – 70 rue Marceau – 37000 Tours 

 Tél : cellule « hommes  رجال-  »: 02 47 20 27 62 - cellule « femmes  نساء-  » :  

 02 47 20 03 52 

 

Cayenne Rochambeau - CIMADE 

Route nationale 4 -  97351 Matoury 

05 94 35 79 53 - 05 94 35 64 86 
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 ختزاالت المستعملة بالكتيباإل

 

 ADP : مطارات باريس 

AJ : القضائية مساعدةال 

APRF : لحدوداإلى يصال داري لإلالقرار اإل 

AR : قامةتحديد اإل 

ASSFAM : ينلمهاجرل يةلعائلاجتماعية جمعية الخدمات اإل 

CEDH : نسانو معاهدة حقوق اإلأمحكمة  : حسب الحالة 

CIMADE :  عانة المنقولين و المطرودينإلجنة 

CJUE : وروبيتحاد األمحكمة العدل لإل 

CRA : داريحتجاز اإلمركز اإل 

DDV : ختياريالذهاب اإل فترة 

DIRECCTE : العمل و الخدمة ،ستهالكاإل ،المنافسة ،دارة الجهوية للمقاوالتاإل 

DRPP : خبارات لوالية الشرطةستاإل دارةإ 

GAV :  الحبس على ذمة التحقيق 

IRTF :  لى التراب الفرنسيإالمنع من العودة 

ITF : المنع من التراب الفرنسي 

JLD : عتقالقاضي الحريات و اإل 

OFII : دماجالمكتب الفرنسي للهجرة و اإل 

OQTF : لزام بمغادرة التراب الفرنسياإل 

PAF :  (طة الطيران و الحدودسابقا شر)شرطة الحدود 

RESF :  تربية دون حدودالشبكة 

TA : داريةالمحكمة اإل 

TGI :المحكمة العليا 

URSSAF : عانات العائليةجتماعي و اإلالضمان اإلإشتراكات تحاد تغطية إ 
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OQTF  مثال 
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ساعة يبدء في هذه الساعة 08أجل   
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 الالزمةالوثائق على  لعدم توفرك تكيوم لمعاقب 45

 

" Bessonقانون "ما يدعى  ،جراءات جديدة لقانون الهجرةإ ،2011يوليو 18ثنين اإل

يوم سابقا في حق  32يوم عوض  48حتجاز صبحت مدة اإلأ .حيز التنفيذ تدخل

 .المهاجرين الغير الشرعيين

 

يوم من القلق و القهر في  45عنى ي .دارة لتنظيم الطردفي يد اإل ،يوم من الحبس 45

سمكم عبر مكبرات إسماع القلق من  ،سمكم على الئحة الرحالت الجويةإ ةيأنتظار رإ

 .لى زنزانتكمإحضور الشرطة  ، القلق منالصوت

 

محاولة إلى مر شخاص يصل بهم األعدد من األ، يوم بعد نفاذ كل السبل القضائية 45

 .جل تفادي الطردأنتحار من اإل

 

ية العائلة و أيوم من الحرمان من ر 45 فهي ،ذا ساعف الحظ و لم يتم الطردإو حتى 

 ، عملالفقدان يمكن خاللها يوم  45. يوم من عدم التنقل بحرية 45 .صدقاء بشكل حراأل

 .دارةاإلموضفي مسلوبة منكم من طرف يوم  45. المنزل و الحاجيات

 

أخر غير المهدئات،  دواء على ،قلم للحصول على :ول ستيوم من الحرمان و ال 45

 .األكل القذر في المركزغير ر أخكل أ على

 

 .لة الطردآيوم من التضامن الجماعي و التمرد على  45ن تكون أيمكن  لكن

 

 ...شعال الناريوم إل 45 

 

 14هذا ما ذهبنا ترديده هذا الخميس  .فيوم من الحرية مسلوب يعتبر قسوة ،مهما يكن

 .لى جانب المحتجزينإنداد بالحرية لإل Vincennesحتجاز وار مركز اإلأصيوليو خلف 

  

 ستقرار حرية التنقل و اإل ،حتجاز و ال طردإال            

  للكلو ال وثائق أقامة للكل إوثائق            

 

 
fermeturetention@yahoo.fr 

mailto:fermeturetention@yahoo.fr
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 نترنتأمواقع 

 

 : جانببخصوص حقوق األ
gisti.org           

adde-fr.org 

pole-juridique.fr 

 

 :  م الأوراق لمواجهة الشرطة و العدالة حاملين األ

actujuridique.com 

 

 : و جديد القوانينحول النضال لمعلومات  RESF موقع شبكة

educationsansfrontieres.org 

 

 : بخصوص النضال الحالي و الماضي للمهاجرين الغير الشرعيين

pajol.eu.org 

 

 : الباريسية رقام هاتف مفيدة بالمنطقةأيجاد إللحصول على هذا الكتيب و 

sanspapiers.internetdown.org 
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تترددو على القيام بنسخ و نشر و استعمال هذا الكتيب على  ال

 .أوسع نطاق ممكن

 

 

 sanspapiers.internetdown.org:  يمكن تحميله من الموقع

 anticra@laposte.net            : تصال إجل كل تعليق و أمن 

 

http://sanspapiers.winterhost.org/
mailto:anticra@laposte.net

