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ما ھي حقوقك عند/بعد التوقیف؟
 لكل الموقوفین الحقوق التالیة، ۱ یجب إبالغھم بأسباب التوقیف أو االعتقال حین

 التوقیف وبلغة یفھمونھا. ۲ یجب اإلتاحة لھم بالوصول إلى محامي ومنظمات غیر
 حكومیة ۳ لدیھم الحق باالتصال باألقارب او منظمات غیر حكومیة واستقبال

زیارات منھم
 للشرطة الحق بإخضاع ھذه االتصاالت للمراقبة یجب إبالغ الموقوفین بأي محطة

.للشرطة أو مركز اعتقال سوف یتم توقیفھم

 بإمكانك مكافحة اعتقالك بالطرق الثالث التالیة
 تحویل قضیتك الى المحكمة(معالجة قضائیة 

أ. االستئناف للمحكمة اإلداریة ضد قرارات اإلعادة أو الحجز بغرض الترحیل
 إذا تم إصدار قرار إعادة أو حجز و/أو بغرض الترحیل بحقك لدیك الحق بالطعن

.قبل المحكمة اإلداریة
 بإمكانك الطعن في حجزك أو/و  أمر ترحیلك، سویا أو كل منھم على حداً،

 یتوجب علیك فعل ذلك في مدة أقصاھا 75 یوماً ممن تاریخ إبالغك بالقرار.
 یمكنك تقدیم الطلب بنفسك أو عن طریق المحامي. في حال لم تقدر مادیاً لتكلیف

 المحامي، لدیك الحق بأن تطلب المعونة المادیة من المحكمة بشكل مساعدة
 قانونیة. إذا تم قبول طلبك تقوم المحكمة بالدفع للمحامي الذي تختاره أنت من

 .ضمن قائمة محامین محددین یقومون بتقدیم المساعدة القانونیة
 للمزید من المعلومات و المشورة حول كیفیة االستئناف للمحكمة اإلداریة إضافة

  للمساعدة القانونیة اتبع الرابط التالي
www.kisa.org.cy/administrative-court/

ب. االستئناف للمحكمة العلیا من أجل مدة الحجز
 یمكنك الطعن بمدة حجزك عن طریق طلب للمحكمة العلیا، یمكنك الطعن بكل من

 قانونیة حجزك ومدتھ. للمزید من المعلومات والمشورة حول االستئناف لدى
 المحكمة العلیا والحصول على مساعدة قانونیة اتبع الرابط التالي

www.kisa.org.cy/supreme-court

ت.التقدیم للمحكمة األوروبیة  لحقوق اإلنسان بعد استنفاذ الخیارات المحلیة
 في حاالت استثنائیة یمكن للمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان وتحت القانون 39

 من قوانین المحكمة أن تصدر أمراً بإیقاف الترحیل. یتم ذلك فقط في الحاالت
 التي فیھا خطر محتم من الترحیل یعّرض الشخص للضرر الشدید أو الدائم

 یعتدي على حقھ األساسي بأن یكون في مأمن من التعذیب واالضطھاد و المعاملة
 الغیر إنسانیة. إذا رغبت بتقدیم قضیتك للمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان من

 األفضل االتصال و االستعانة بمنظمة غیر حكومیة. للمزید من التفاصیل
 والمشورة حول االستئناف لدى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان اتبع الرابط

.(www.kisa.org.cy/echr) التالي
 لتقدیم طلب استناداً للقانون 39 یجب أن یتم ذلك عبر إرسالھ إلى رقم الفاكس

 التالي: +33 (0)3 88 41 39 00

 الطلب من وزیر الداخلیة مراجعة ودراسة حجزك .
 من قانون الھجرة والمغتربین لك الحق بالطلب من وزیر ΠΣΤاستناداً للبند 18
 الداخلیة مراجعة وإعادة دراسة موضوع حجزك عن طریق كتابة رسالة للوزیر

مباشرة
 تأكد من ذكر معلوماتك (االسم) رقم جواز السفر، رقم الھویة، رقم االعتقال أو

 الحجز، رقم القضیة أو الملف، رقم الھاتف والبرید اإللكتروني. و ذكر المدة
 النھائیة لحجزك و تفاصیل و ظروف الحجز و السبب الذي من أجلھ تم حجزك

.وإصدار القرار بترحیلك
 یجب أن تعنون الرسالة لوزیر الداخلیة بشخصھ، و أن تذكر رقم البند من 
.القانون الذي استناداً إلیھ أمكنك ممارسة خیار كتابة ھذه الرسالة أو الطلب

 بإمكانك إرسالھ باللغة اإلنجلیزیة. (أن أمكن، یفضل كتابتھ باللغة الیونانیة، و
 ھنالك منظمات تساعد على ذلك). لالستفادة من ھذه الخدمة أرسل فاكس للرقم

التالي: 22676709

 حق الشخص بحریتھ ھو من حقوق اإلنسان األساسیة التي یكفلھا التحریم الدولي
.لالعتقال التعسفي ضمن قوانین أخرى

 أي حرمان أو تقیید لھذه الحریة یجب أن یكون فقط ضمن القانون وان یكون ذلك
 كمالذ أخیر وخاضع لإلجراءات القضائیة السریعة والفعالة. فیما یلي معلومات مفیدة
 تساعدك في مكافحة اعتقالك. لمزید من المعلومات حول االعتقال ضمن إطار
المھاجرین و سبل مكافحتھ اتبع الرابط التالي

(www.kisa.org.cy/claim-your-rights).
 إذا تعرضت لالعتقال، ننصحك بشدة أوال بالتواصل مع منظمة غیر حكومیة. فیما

 یلي قائمة بمنظمات غیر حكومیة تعاون المعتقلین وتعمل على حقوقھم. بإمكان ھذه
:المنظمات المساعدة وتقدیم النصیحة حول الكیفیة األفضل للتعامل مع قضیتك

الحركة من أجل المساواة والدعم، ومكافحة العنصریة – كیسا 
ھاتف: +35722878181 / +35799098189 

فاكس: +http://www.kisa.org.cy 35722773039 :الموقع  
info@kisa.org.cy :البرید اإللكتروني 

كاریتاس – المحبة المسیحیة للبشریة؛جمعیة خیریة 
فاكس:+35722662656 ھاتف: +35722662606, +35797787830  

البرید اإللكتروني www.caritascyprus.com :الموقع 
جمعیة الصلیب األحمر قبرص 

ھاتف: +35722666955 ، فاكس:  +35722666956 
 www.redcross.org.cy  :الموقع 

admin@redcross.org.cy البرید اإللكتروني
وقف االتجار بالبشر قبرص 

،ھاتف: +35722771063 / +35799428952 / +35799906691 
البرید ،http://www.cyprusstoptrafficking.com :الموقع 

cyprus.stop.trafficking@gmail.com :اإللكتروني 
مركز "العالم في المستقبل" – إف.دبلیو.سي 
،فاكس:  35722873821 ھاتف:  35722873820
،/www.futureworldscenter.org  :الموقع 

. hau@futureworldscenter.org  :البرید اإللكتروني 



Funded 
by:

تقدیم شكوى لسلطات مستقلة .
 بإمكانك تقدیم شكوى بخصوص حجزك إلحدى السلطات المستقلة عن

 طریق اإلنترنت أو البرید اإللكتروني أو الفاكس أو البرید. تذكر بأن تقوم
 بسرد أكبر كم من التفاصیل المتعلقة بقضیتك في ھذه الطلبات، على

 الرغم من أن توصیات ھذه السلطات المستقلة ال تؤخذ دائما بعین
 االعتبار وإن أُخذت فقد ال یكون على وجھ السرعة، إال أننا ننصح بتقدیم
 ھذه الشكاوى ألن صدور مثل ھذه التوصیات یسلط الضوء على قضیتك

ویشكل نوعاً من الضغط على الجھات المعنیة بمعالجة قضیتك

 Ombudsman مفوض إدارة حقوق اإلنسان 
ھاتف: +35722405500/501 ، فاكس35722672881

 ،ombudsman@ombudsman.gov.cy :برید إلكتروني ،
. https://goo.gl/R6W2zC :موقع الویب

 یمكنك التقدم بشكوى لھذا المفوض لفتح تحقیق ضد أي جھة حكومیة أو
 موظف بھا للبحث عن أي إجراءات تعتقد أنت بأنھا انتھكت حقوقك

 اإلنسانیة . قد یقود ھذا التحقیق إلى إصدار تقریر للجھة المعنیة للوصول
.إلى استنتاجات و توصیات

مفوض حقوق األطفال 
،ھاتف: +35722873200، فاكس: +35722872365 :

: الموقع ،childcom@ccr.gov.cy :البرید اإللكتروني 
https://goo.gl/IaLdf9. 

 إذا تم حجز األطفال حتى غیر المصطحبین من بالغ أو تأثروا بطریقة
 ما، على سبیل المثال بسبب حجز أبویھما، فیحق لك تقدیم شكوى أخرى

 لمفوض حقوق األطفال. یحق للمفوض التدخل وإصدار توصیات من
.أجل أن تقوم السلطات المسؤولة باحترام حقوق األطفال و العمل بھا

 

السلطة المستقلة للتحقیق باالدعاءات و الشكاوى ضد الشرطة 
،ھاتف: +357 22872412 

،فاكس:  +357 22872413  
 ،iaiacap@iaiacap.gov.cy :البرید اإللكتروني  

.https://goo.gl/tK5TFl  :الموقع 
 إذا اعتقدت بأنھ و خالل احتكاكك بالشرطة من اعتقال و حجز قد تعرض لتعامل یر

 محترم، و مستبد، أو معّنف بطریقة ما من قبل أحد أفراد الشرطة یمكنك التقدم
.بشكوى لھذه الھیئة للتحقیق باألمر

 ھذه الھیئة ربما تقوم بتحویل قضیتك لمكتب النائب العام، في حال
 وجدت إمكانیة أن جریمة قد ارُتِكَبت بحقك، و في ھذه الحالة یعود

 لتقدیر النائب العام مباشرة اإلجراءات القضائیة. بدال من ذلك، قد یتم
 اإلشارة بقضیتك إلى رئیس الشرطة، إذا وجدت الھیئة أن ھناك إمكانیة
 أن مخالفة تأدیبیة قد ارُتِكَبت. في ھذه الحالة، رئیس الشرطة یقع علیھ

.واجب بدء التحقیقات ضد الشخص الذي قمت بتقدیم شكوى ضده




