ف رن سا ف ي أوراق ب دون أجان ب :ت راجع
ماذا تفعل قبل أمر بمغادرة األراضي ؟
إلرسال طعن ضد قرار مغادرة األراضي الفرنسية لديك  30يوم أو  15يوم أو
 48ساعة فقط
اتصل فورا بجمعية أو محام
 حالة الطعن خالل  48ساعة أو  15يوماإذا لم تتلقى رد من جمعيتك أو من محاميك ،أرسل بنفسك الطعن األول عن طريق
الفاكس ،يجب إنهاؤه بسرعة .في هذا الطعن ،تحدث عن وضعيتك بفرنسا واطلب من
القاضي إلغاء قرار المحافظة.
تحدث عن عائلتك ،روابطك في فرنسا ،عملك ،حالتك الصحية ،تحدث عن المخاطر
التي يمكن أن تتعرض لها إذا تم ترحيلك إلى بالدك .اطلب المساعدة من محامي من
خالل مكتب المساعدة القضائية واطلب حضور مترجم بلغتك إذا كنت بحاجة إليه.
احتفظ بوصل تبليغ استالم الفاكس لتثبت إرسال الطعن ضمن المهلة المحددة.
ماذا تفعل عند وجود الشرطة؟
لديك الحق في رفض دخول الشرطة إلى منزلك .ال تستطيع الشرطة الدخول إلى
منزلك بالقوة إال في ظروف محدودة جدا :تلبس بجريمة ،مذكرة تفتيش ،بقرار من
قاضي الحريات واالحتجاز إذا ُوضعت تحت اإلقامة الجبرية.
في النهاية يمكن لإلدارة:
التأكيد على حقك في التواجد في فرنسا وإطالق سراحك
أن تسلمك قرار بالطرد واإلفراج عنك
أن تسلمك قرار طردك وأن تضعك تحت اإلقامة الجبرية أو تأخذك إلى مركز
االحتجاز.
في جميع الحاالت راجع بأسرع وقت جمعية أو محاميا

ماذا تفعل إذا ُوضعت تحت اإلقامة الجبري
ما هي اإلقامة الجبرية؟ إنها وثيقة من المحافظة (بريفيكتور) التي تجبرك على
اإلقامة الجبرية في مكان ثابت وعلى التوقيع إلثبات حضورك بانتظام في مركز
الشرطة أو الدرك في انتظار طردك .هذا االلتزام يستمر لمدة  45يوما قابلة للتجديد
مرة واحدة.
قرار اإلقامة الجبرية يمكن أن يسلم لك:
في المحافظة (بريفيكتور) أو برسالة مسجلة بناء على رفض طلب بطاقة إقامة أو
طلب لجوء
في مركز الشرطة أو الدرك بعد القيام بالتحقق من الهوية.
لديك  48ساعة بعد الخروج من مركز الشرطة إلرسال الطعن إلى المحكمة
اإلدارية ،بما في ذلك خالل عطلة نهاية األسبوع
اتصل فورا بجمعية أو محام
إن لم تتلقى رد من جمعيتك أو من محاميك ،أرسل بنفسك الطعن األول عن طريق
الفاكس ،يجب إنهاؤه بسرعة .في هذا الطعن ،اطلب من القاضي إلغاء قرار المحافظة
(بريفيكتور) .اطلب مساعدة من محام مناوب ومترجم بلغتك إذا كنت بحاجة إليه.
عنوان المحكمة ورقم الفاكس مسجل على وثيقة القرار .احتفظ بوصل تبليغ استالم
الفاكس لتثبت إرسال الطعن ضمن المهلة المحددة.
تتلقى استدعاء لجلسة في المحكمة خالل  3أيام! اتصل بالمحكمة بأسرع وقت (بعد
يوم من إرسال الطعن) لتعرف تاريخ الجلسة .من المهم جدا حضور جلسة المحكمة.
ال يوجد أي خطر في أن يتم توقيفك أو اعتقالك.
الطعن ال يمنع الطرد! من المهم ،حتى بعد إرسال الطعن ،التواصل مع جمعية أو
محام يقوم بمساعدتك للحصول على معلومات عن متابعة إجراءاتك.

