
 

Human Translation 

 الجوانب القانونية، والمخاطر وا�ستراتيجيات ضد القمع

يونيو/مايو بروكسل إلى ستراسبورغ من احتجاج سيرة  

 المخاطر و النتائج القانونية

التظاھر حق  

 لكل.  مؤاقتا بأ2قامه لھم وألمسموح أللجوء طالبي  على أيضا ينطبق أللتظاھر قانون  
 .ألشخصيه ألھويه لتدقيق وألتحقيق ألتفتيش مخاطر ياددأز يكمن ھنا. ألتظاھر يحق أنسان

  تقييد حريه ألسفر.

 أو ألموئقه إقامته تلغى أن ممكن. معينه بدائره فقط إقامته محصوره ألمفتش أن ثبت وأذا
 ھذا لمخالفه ألولى ألمره في. بھا أ2قامه له ألمسموح ألدائره إلى ألعوده منه يطلب

 يليھا .محامي بواسطه أ2ستئناف طلب يمكن حينھا. 75€ دفع إلى ألعقوبه تصل ألقانون

 يجازى ألقانون عن ألخروج يسمى ما  تكرار حاله في. ألمخالف على قانونيه دعوه رفع
 16   مايو(  مثE  متتاليه أيام لثEثه ھذا تكرر إذا أمأ. 300€ وثم  200€ بدفع ألشخص

 ألمخالفتين تلغى قانونيا Hنه فقط هواحد قانونيه مخالفه ھذا يعتبر) مايو 18 و 17 و

 أ�خرتين

 ألمعونات أ2جتماعيه

 طويله لمده مؤاقتا، بأ2قامه له أوألمسموح ألجوء طالب غياب حاله في ھنا تكمن ألمخاطر
 لھذه يحق ألنقود HستEم أ2جتماعيه ألشئون لدائره ألذھاب عدم أو إقامته دائره عن

 من ألمستحقات على للحصول ألطلب يقدم أن ألممكن من عامتا. ألدفع تلغي أن ألدئره
 جديد

 من إياكم. رسمي تقرير ألدائره من اطلبوا ألمستحقات تسليمك ألدائره رفض حاله في أما
منكم طلب إذا توقعوا أن   

أل أو بمحامي ھاتفيا أ2تصال مرتين قانونيا لكم يحق إعتقالكم تم وإذا  

  Legal Support  

 ألمعتقل يساق أن أيضا يمكن قانونيا. ألمظاھره في ألمشاركين على سيوزع ألھاتف رقم
بمحامي أHتصل لكم يحق ألحاله ھذه في أيضا. ألمانيا من بترحيله ليبث إداري لسجن  



أل أخبروا مباشره صراحكم إطEق بعد   

Legal Support. 

 بعد نھايه ألمظاھره

 صندوق تترقبوا أن عليكم لھذا. ألمظاھره في إشتراككم بسب للمحاكمه تقدموا أن يمكن
 يكون أن يجب لذا. فقط أسبوعين غالبا. محدوده لOعتراض ألقانونيه ألمده Hن. بريدكم

جدا سريع ألقانوني وألرد  أ2عترض . 

أل بلغوا أو بمحامي مباشره إتصلوا. أصفر لونه  ألقانون لمخالفه ألرساله غEف     

Legal Support 

ألتظاھره في عليه ألحصول يمكن ألعنوان . 

 ألتضامن. وحدكم نترككم لن. ومساعدتكم بدعمكم سسنقوم حال كل على
جميعا يقوينا   


