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 التي يحويهاالمعلومات ، ولذا فإن : يتم تحديث هذا الُكتيّب باستمرارتنويه

قانون الهجرة ع ذلك، فإن كتابتها، وفقا لمعلوماتنا. ومفي وقت  دقيقة وصحيحة

هجرة من أن تكون الار محام أو مستشباستشارة   باستمرار ولذلك ننصحيتغير 

 النصائح في هذا الُكتيّب محدثَة ومناسبة لحالتك.
 
 
 
 

 منظمة الكفالة لمحتجزي الهجرة
Bail for Immigration Detainees (BID) 

 
 عنوان البريد:

Freepost RTSU-ZJCB-XCSX 1b Finsbury Park Road 
London N4 2LA 

 
 خط المساعدة:

  02074569750  

 (ظهرا12صباحا ل 10)من يوم االثنين ليوم الخميس 
 
 فاكس:

 02037455226 
 

 البريد االلكتروني: 
casework@biduk.org 

 
 نترنت:موقع اإل

 www.biduk.org 
 
 
 

ولذلك : حاولنا تجنب استعمال المصطلحات صعبة الفهم. مالحظة للقراء

 المصطلحات التقنية في آخر الُكتيّب. لتعريف قاموسأضفنا 
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 :تمهيد
 ى جميع المحتجزينرسالة من معتقل سابق إل

 

 
لفترة  ثالث شهور تقريبا بعد ما قضيت  المهاجرينفي مركز احتجاز  تم احتجازيس. ينيسمي دا 

 قام أحد مسؤوليمركز الهجرة  إلىفي السجن بسبب ارتكاب جريمة. عندما وصلت  اشهر 15

ن هناك إمكانية في أعتقد ألكفالة ألنني لم ني لم اقدم طلب ااستمارات للكفالة لكن بإعطائيالهجرة 

ي إلى مركز االحتجاز بفترة بعد وصوللكن وعنوان سكن. أ ضامنالحصول عليها. لم يكن لي أي 

يم طلب الكفالة، لكن طلبه قوبل بالرفض، وهو األمر الذي قدبترفيقي في الزنزانة  قصيرة، قام

من ماله يه استرليني جن 1500ذلك قد دفع مبلغ  رفيقيفإذا كان . أفقدني األمل في مسألة التقديم

 فأي أمل أملكه بمبلغ جنيه استرليني واحد؟  وقوبل طلب كفالته بالرفض،

 

دليل شة عمل في مكتبة مركز االحتجاز. فأخدت عن ور BIDبعد فترة رأيت إعالن من منظمة 

شعرت انه جيد لدرجة انى لم اصدق اننى يمكن ان احصل على الكفالة لذلك قررت الكفالة وقرأته و

 .على ان اعرف المزيد عن  كيفية التقديم للكفالة ان

 



 

 

منظمة قد ساعدتني ون احصل على الكفالة. إمكانية أعندما حضرت ورشة العمل بدأت التفكير في 

BID لقاضي  ينبغي علّي شرحهاالدوافع التي  كذلك وألفهم لذلك، الممكنةالطرق  كافة ألفهم

طلبي األول بعد تم رفض لكفالة أكثر من مرة. طلب ا تقديم أنه يمكننيالهجرة. في الورشة عرفُت 

 جديد.آخر يمكنني تقديم طلب  علمت أنهولكن بفضل الورشة تقديمه. 
 

في فقدت الرغبة و. بانزعاج شديدالمرة  فشعرت في تلكفلم ينجح أيضا. للكفالة  طلبي الثانيأما عن 

الموجز المكتوب للرد على وكان . األمل في الحصول على الكفالة تالتقديم مرة أخرى ألنني فقد

وقد أزعجني ما كانت وزارة . أشد سوءا كنت أبدوكل مرة في شخصا سيئا و ينأن يُظهر طلبي

 الداخلية تقوله عني.
 

شعرت جلسة االستماع يوم في و. وهو ما فعلته ثالثةمرة لتقديم لل أحد األصدقاء شجعنيالحقا، 

نفس  على اعتمادا سراحي إطالق وقرري الكفالة. وقد وافق القاضي على منحالتفاؤل. ببعض 

 .رفض طلبييعليه القاضي السابق ل اعتمدالسبب الذي 
إذا قمتم بتقديم  أيضايمكنكم الحصول إلى الكفالة أؤمن أنه هذه القصة ألنني إنني أقّص عليكم 

 ولى فإنكمأخفقتم في المرة األ إن. مرات إذا لزم األمر. يجب أن تحاولوا عدة قضيتكم بأنفسكم

.  ومن الممكن ان تجنوا الكثيرال يكلف ماالاألمر طلبكم القادم.  تحسينستتعلمون كيف يمكنكم 

 بالتوفيق! 
 

 

 

 

 

 

 طريقة بأفضلنفسك  تقديمكيفية  حولنصائح 
 

 

 

 جميع الوثائق التي أرسلتها لك وزارة الداخلية أو ممثلك القانونيتأكد من االحتفاظ ب .1
 فلربما .الوثيقة غير مهمةة على اإلطالق حتى وإن بدت تلك ال تتخلص من أي وثيق

 وبكافة خطاباتفض الكفالة تك. احتفظ بكافة موجزات رفي حالتكون شديدة األهمية 

محام أو مستشار, أية رسائل أخرى من وزارة الداخلية. وفي حالة لقائك بأي الكفالة و

 . اصطحب معك كافة تلك الوثائق ليقرأها

 

نسخة ب أن تحتفظاحرص على رسالة إلى وزارة الداخلية عبر الفاكس, ية أأرسلت  إذا .2

 .الرسالة رسلتأ   قد أنك يثبت الذي الفاكس بإيصال كذلك واحتفظ ها.من
إيصاالت الفاكس كإثبات بأنك أرسلت رسالة إلى وزارة من الممكن االحتفاظ ب

تلقيك الرد على  وفي حالة إثبات عدم. عليك الردالوزارة إذ يجب على الداخلية. 

 يساعدك في قضيتك. رسائلك فإن ذلك قد 
 

ع مسؤولي مع موظفي مركز االحتجاز وم بلطف وأدباحرص على أن تتعامل  .3

 الهجرة وقضاةوزارة الداخلية 

لربما تشعر بالغضب واإلحباط بسبب يتعاملون معك بطريقة سيئة أو تشعر بأنهم  قد

ضدك  ذلكفقد يُستخدم  وانيمهذب أو عدغير ان صار سلوكك ولكن وضعك. 



 

 

قيد االحتجاز. ولذا ال تتسبب في إعطاء المسؤولين سببا في جعل  إلبقائك كذريعة

 عبرأو قم بتسليمها مكتوبة، شكوى  لديككان  وإذا. هو عليهأصعب مما  وضعك

( الموجودة في مراكز IMBالمراقبة المستقلة ) مجلس إلى صناديق الشكاوى

 االحتجاز.
 

 . تطورات قضيتكمعرفة ل ملفّكللمسؤول عن  اكتب رسالة  .4
جادة خطوات ب تقوميضا سيثبت للمحكمة انك هذا سيسمح لك بمتابعة الوضع وأ

 سراحك. طالقد يساعدك إللتحسين وضعك، مما ق

 
 

 
 

 مقدمة
 

 من كتب هذا الكتّيب؟
 مراكز من أو الداخلية وزارة من اجزء لسنامنظمة مستقلة.  هي منظمة "الكفالة لمحتجزي الهجرة"

لحصول على ي الحرية. نساعد المحتجزين لمواجهةاحتجازهم ول. نؤمن بأن كل فرد له الحق فاالحتجاز

 . نفعل ذلك عن طريق:حريتهم
 .كيفية تقديم طلب الكفالة إعطاء نصائح تليفونية عن -

توجيه تنظيم ورش عمل ودورات المشورة القانونية في بعض مراكز االحتجاز والسجون بغرض  -

 كفالة بأنفسهم. الطلب  المحتجزين في كيفية تقديم

نقوم لذلك ال يمكننا أن ات للكفالة نيابة عن المحتجزين. ونظرا لكوننا منظمة صغيرة، تقديم بعض الطلب -

 من المحتجزين. محدودعدد مع  بذلك إال

نقبل أن يتم احتجاز أّي شخص ال  إنناالكفالة. بالحتجاز والمتعلق با القيام ببعض النشاط السياسيالبحث و -

محاكم لوو السياسيين للحكومة  األدلة كان، ولكن نظرا الستمرار سياسة االحتجاز فإننا سنستمّر في تقديم

 راءات الكفالة وظروف االحتجاز.مراكز االحتجاز لتحسين إجلالهجرة و

 في تحدي االحتجاز الغير القانوني  موكليهمالقانونيين ليساعدوا  الممثليندعم  -
 

 

 لماذا تم إصدار هذا الكتيّب؟
لقد أصبح من الصعب للمحتجزين أن يجدوا ممثلين قانونيين أكفاء يتقدمون بطلبات الكفالة نيابة عنهم. 

ً بتقديم طلب الكفالة نيابة  BID  منّظمة ىوتر أن كل محتجز يجب أن يكون له ممثل قانوني يقوم تلقائيا

ك عنه. وإلى أن يتسنى حدوث ذلك، يظل خيارك الوحيد هو التقدم بطلب الكفالة بنفسك. هذا الكتيّب يعلم

 كيفية القيام بذلك.
 

 

 كيفية استخدام هذا الكتيّب
 اقرأ الكتيّب كله   ·
 القادمة. الورشةتنظم ورش عمل في مركز احتجازك، فاحرص على حضور  BIDإذا كانت منظمة    ·
(. هذه االستمارة تُوجد في مكتبات 48صفحة  )انظر المرفقات B1 Application for Bailامأل استمارة    ·

 مراكز االحتجاز والسجون
 (اكتب إفادة )تُسمى أيضا بإسم "دوافعك للكفالة" ·  



 

 

 رسل طلب الكفالة إلى المحكمةإ ·  
 جلسة االستماعل قم باإلعداد   ·

 

. ورغم أواللجوء بالهجرة لمتعلقةا الرئيسية قضيتك يتناول والهذا الكتيّب يتناول موضوع الكفالة فقط 

  منفصلتان, وذلك ألن:  -على الرغم من ذلك  –إال أنهما  أن القضيتان مرتبطتين بعضهما ببعض،

  .االحتجاز من سراحك بإطالق تتعلق كفالةلل طلبك قضية⦁ 

 .المتحدة المملكة في كببقائ تدّعم التي باألسباب فتتعلق, لجوئك/ هجرتك قضية أما ⦁
   

 

 الفصل األول: ماذا أفعل هنا؟
 

 

ترغب في معرفة ما  ، وأنك أو احد معارفك قيد االحتجازأنك إذا من المحتمل كنت تقرأ هذا الكتيّب، فإذا 

معرفة عميقة  ملديهكثير من المحتجزين ليس إذ أن هذا الكتيّب. لك  هذا كتبنا نبغي عليك فعله. ولي

 ...ولنبدأ إذن باألساسيات. يمكن للجميع فهمها.حاولنا أن نكتب هذا الكتيّب بطريقة  ولذلك .القانونب
 

 حتجاز الهجرة؟ما هو ا
ليس لديهم الحق من تعتبر أنهم الحكومة إذ تحتجز  .في المملكة المتحدة هناك العديد من مراكز االحتجاز

حقهم القانوني للبقاء هنا. باإلضافة  الذين على وشك الحصول علىأو  البالد، داخللبقاء افي  القانوني

 هناك بعض السجون التي تُستخدم لهذا الغرض.  ،إلى تلك المراكز
 

 ؟تم إحتجازي لماذا 
 من ضمن من يتكرر احتجازهم: المجموعات التاليةن حتجاز ولكتختلف أسباب اال

 .دخولهم إلى المملكة المتحدةأجانب تم القبض عليهم لحظة  -
 .لم يكن لديهم تأشيرة )فيزا( صالحةوجانب تم القبض عليهم في المملكة المتحدة أ -
 .عقوبتهم أجانب اعتقلوا بسبب ارتكاب جريمة وقاموا بإكمال فترة االحتجاز ضمن -
 .القرار انتظار وال يزالون في  أو طلب االقامة الدائمة  اللجوء موا طلبقدّ انب أج -
 .تظار ترحيلهماجانب ُرفض طلبهم للجوء وهم بان -

 
إخبارك بأسباب احتجازك وقت زارة الداخلية تجازك، ويجب على وحهناك أسباب أخرى القد تكون 

ستمارة ينبغي أن تطلبها من ذه االه إذا لم يقوموا بإعطائك". IS91Rستمارة تسمي "اعتقالك، في ا

 وزارة الداخلية. 
 :لمعرفتهاهناك عدة طرق فسباب احتجازك ومع ذلك إذا لم تكن تعرف أ

 .سباب احتجازكالداخلية واطلب منهم أن يشرحوا أ اكتب لوزارة -
هي وثيقة من الضروري أن و( Monthly Progress Report)اقرأ التقرير الشهري لتقدّم قضيّتك  -

 سباب احتجازك.على أالتقرير ينص ذلك وفترة احتجازك. لك وزارة الداخلية شهريا طوال  هاترسل
بيوم  هي وثيقة تُرسل لك قبل جلسة االستماع الخاص بكو(. Bail Summaryالكفالة ) موجزاقرأ  -

 في الفصل التاسع( واحد )تُوجد تفاصيل أكثر عنها
 

 االحتجاز؟ الغرض منما هو 
أنه ينبغي عليها احتجاز األشخاص بغرض منعهم من طانية يالحكومة البرتعتقد   هذا سؤال جيد جدا!

بأن االحتجاز ضروري. ونؤمن ال تعتقد  BIDيتم ترحيلهم من المملكة المتحدة. منظمة  أنقبل االختفاء 



 

 

يبقوا على اتّصال بالسلطات )دون تعرضهم لإلذالل أو  لألشخاص بأنبدائل لالحتجاز تسمح  بأن ثّمة

 (.نتيحة احتجازهمالحرية  هم منحرمانل
 

 ؟حسنا، وكم من الوقت ينبغي علّي تقضيته هنا
لبية الناس يقضون بعض األيام از الهجرة في المملكة المتحدة. أغتجلألسف ليس هناك أي حد زمني الح

 تصل إلى سنوات.أطول بكثير، وربما  فترات أيضا من يمكثلكن هناك بعض األسابيع،  أو
 

 سنوات؟ل من الممكن أن أبقى هنا لانتظر. ه
يطبّق على من تستحيل عودته إلى بلده األصلي، ل االحتجاز المطوّ ، ذلك هذه الحاالت نادرة جدا. عادة 

 خطرا على الجمهور.ذلك الشخص  يشّكلأو في حالة أكثر تعقيدا، كأن 
  

 من االحتجاز؟ أخرجكيف حسنا، 
 لفصل القادم هذا الموضوع.حتجاز. ويتناول اإلطالق سراحك من االهناك أكثر من طريقة 

 
 

 

 الفئات الخاصة من المحتجزين:

 
تنتمي إلى واحدة من الفئات التالية فمن المهم أن تتحدث مع ممثلك القانوني أو مستشار خدمة كنت إذا 

و هو المحامي المقدم بموجب المساعدة القانونية في مركز  (:Detention Duty Advisorاالحتجاز )

  الحتجاز الخاص بك.ا

 
 

 ( Removal Directions) بحقك أوامر ترحيلقد صدر  كان إذا  •

إذا أصدرت وزارة الداخلية بحقك "أوامر ترحيل" )وهي عبارة عن تاريخ ترحيلك من المملكة المتحدة( 

ال  BIDن منظمة المدّة الزمنية التي تنتطبق عليها هذه األوامر. وألكفالة في طلب ال بتقديم ال يُنصحفإنه 

أي شخص من المملكة المتحدة، لذا ينبغي عليك التواصل مع محام متخصص في منع ترحيل  تملك

 .ترحيلكمنع  ليحاولحاالت الهجرة 

 

 

 إذا كان عمرك تحت الثامنة عشرة من العمر•  
م عن تنص إرشادات وزارة الداخلية الموجهة إلى خدمة الهجرة على أن األشخاص الذين تقل أعماره

، بينما فقط سنة، والذين يعيشون في المملكة المتحدة بمفردهم، يجب أال يتم احتجازهم إال لليلة واحدة 18

 . أخرى ترتيباتيتم إجراء 

سنة فأطلب من ممثلك القانوني أو مستشار  18قل من وزارة الداخلية ال تصدق أن عمرك أإذا كانت 

 Refugeeمجلس الالجئين ) لدىفال ن يتصل بقسم األطأ( Detention Duty Advisorخدمة االحتجاز )

Council5.30صباحا ل 9.30من يوم االثنين ليوم الجمعة من    02073461134 : (. رقم الهاتف 

 ظهرا.

  children@refugeecouncil.org.ukبريد االكتروني: 

 

mailto:children@refugeecouncil.org.uk


 

 

 من التعذيب إذا كنت ناج  • 
التعذيب هو أقصى درجات سوء المعاملة. ومن الممكن أن يؤثر عليك بدنياً )يؤثر على جسمك( و/ أو 

 (. ويمكن اعتبار االعتداء الجنسي أو االغتصاب نوعاً من أنواع التعذيب أيضاً.عقلكنفسياً )يؤثر على 

في حالة وجود "دليل مستقل" على  وتنص إرشادات وزارة الداخلية الموجهة إلى خدمة الهجرة على أنه

أن شخصاً ما قد تعرض للتعذيب، فإن هذا الشخص يجب أال يتم احتجازه إال في "ظروف استثنائية 

، وأن تتأكد أيضاً من ذلك للمركز الطبي الموجود داخل مركز االعتقالللغاية". ويجب عليك أن توضح 

( Rule 35 Report" )35 سمي "تقرير القاعدةيُ  ما هذاوأن وزارة الداخلية لديها علم بمسألة تعذيبك. 

 نسخة من هذا التقرير.في الحصول على ت وممثلك القانوني( ولك الحق )أن

 

 

إذا كنت تعاني من حالة طبية خطيرة، أو إذا كانت لديك مشكالت خاصة  •

 بالصحة العقلية.
خاص الذين يعانون من حاالت تنص إرشادات وزارة الداخلية الموجهة إلى خدمة الهجرة على أن األش

طبية خطيرة، أو من مشكالت خاصة بالصحة العقلية، يجب أال يتم احتجازهم إال إذا حالتهم يمكن أن 

 الحتجاز.داخل أماكن ا" تُعالج بطريقة ُمرضية"

 

 

  إذا كنت تعاني من مشاكل صحية خطيرة فمن الالزم أن تبلغ موظفي مركز

 االحتجاز.
)باللغة  اإلنترنتهم ( عبر موقعMedical Justiceة "العدالة الطبية" )مع منظم يمكن التواصل

 يقوم بهذا نيابة عنك. أن  زائريكأو  ألحد أقربائكممثلك القانوني أو العربية( ويمكن ل

 02075617498: الهاتفرقم   www.medicaljustice.org.uk: اإلنترنتموقع 

ضيح عدم مالئمة  الصحية للمحكمة بغرض تو أدلّتك وبتقديم يجب عليك التقدّم بطلب الكفالة فورا،

 لحالتك.االحتجاز ظروف 

 

 

  أن تاخذالداخلية   وزارة، فيجب على المملكة المتحدة داخل طفل/طفلةإذا كان لديك 

 احتجازك. الوزارةعندما تقرر راحة أطفالك بعين االعتبار 

 

 
 

 

 
 



 

 

طرق  4الفصل الثاني: 

 من اإلحتجاز للخروج
 
 
 
 

 طرق لإلفراج عنك من االحتجاز أربع هناك 
·    
·    
 ناجحةالخاصة بك إذا كانت قضية الهجرة األساسية    ·
 ((Bail from the Immigration Judgeكفالة من قاضي الهجرة )   ·
 ((High Courtالمحكمة العليا )   ·

       وزارة الداخلية  كفالة            

 
  

 
 
 

 الدرحة محمكة و الداخلية  وزارة الى الكفالة طلب أقدم ان أستطيع  هل

  الوقت؟ نقس في االولى
 . المحمكة الى لكفالةا طلب بتقديم تقوم عندما حتى و الداخلية وزارة الى الكفالة تقديم دائما  بإمكانك. نعم

 طلب رفض ولو حتى للمحاولة جيدة فكرة تعتبر بل. الداخلية وزارة الى كفالة على التقديم دائما المفيد من

 . منهم إجابة على الحصول دائما المفيد فمن, الكفالة
 

 الداخلية وزارة كفالة

 
ويجب ان يتم إعطائك . 401ارة يمكنك تقديم طلب الكفالة الى وزارة الداخلية وذلك بالحصول على إستم

االستمارة من قبل الموظفين في مركز الهحرة و االحتجاز الخاص بك, او من قبل وزارة الداخلية اذا كنت 

 محتجزا في السجن. 

 

وقمنا التي تستخدم لتقديم طلب الكفالة لمحكمة الدرجة االولى . B1تشبه استمارة الكفالة  401استمارة 

 الحقا في هذا الكتيّب. B1ستمارة بشرح كيفية إمالء اال

  االوراق فقط. ولن يتم تحديد جليسة لالستماع. عن طريق كفالة وزارة الداخليةتتم اجراءات و 

 يجب ان تستلم قرار الكفالة الخاص بك من وزارة الداخلية خالل عشرة ايام من تاريح تقديم الطلب.

في حال عدم  استالمك اية رد  رسائل قد تكون مفيدة.حرص على االحتفاظ بنسخة من طلب الكفالة او اية ا

طلب كفالة للمحكمة, فإنه من المفيد أن تعطي القاضي  تقديمب الوقت  الذي تقوم  من وزارة الداخلية خالل

سوف يرى القاضي أنك لم تستلم اية اجابة من وزارة  تسخة عن طلب الكفالة و اية رسائل اخرى.

  طلب تفسيرا من وزارة الداخلية لشرح ذلك.الداخلية و من المحتمل ان ي

 



 

 

    

 
 

 كانت قضية هجرتك األساسية ناجحة الكفالة في حال
إذ لن ، يجب أن يتم اإلفراج عنك، او طلبك للجوء إذا حققت نجاحاً في القضية األساسية الخاصة بهجرتك

 احتجازك. الحق فيلسلطات بعد ذلك ل يكون

وء و جقضية الل نجاح بالرغم من  الداخلية باالبقاء على احتجازكوفي بعض االحيان قد تقوم وزارة ,

 طعن. بالاذا كانوا سوف يقومون خالل محاولتهم  الطعن بالقرار او تقريرهم  وذلك  الهجرة الخاص بك. 
 
 

 (High Court) عن طريق المحكمة العلياالكفالة 
لترا وويلز. ومن بين اختصاصاتها األخرى، المحكمة العليا هي واحدة من المحاكم الكبرى بالنسبة إلنج

تملك المحكمة صالحية النظر في الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات من جانب المحاكم والسلطات 

 األخرى )بما في ذلك وزارة الداخلية(.
 أنبطريقة مخالفة للقانون، يمكنك أن تطلب من المحكمة العليا وإذا قامت وزارة الداخلية باحتجازك 

- JR -و ال. وهذا يسمى "طلب مراجعة قضائية" ) انون أي إطار الققد تم فان احتجازك تحدد إذا ما ك
Judicial Review) 

 الذهاب إلى المحكمة العليا عملية معقدة ومكلفة، وعادة ما تحتاج فيها إلى محام وإلى مساعدة قانونية .
 

  (Bail from an Immigration Judge) الكفالة من قاضي الهجرة
 

"الكفالة" اإلفراج عن شخص احتجزته وزرة الداخلية من قبل قاضي الهجرة في هذا الكتيّب، تعني كلمة 

مضى على دخولهم المملكة المتحدة لجميع المحتجزين الحق في الطلب للكفالة إذا وتحت ظروف معينة. 

 قل.أيام على األ 7
 
 

 ؟ لكفالةلن اهتم بتقديم طلب ألماذا يجب 
 

ي ( ينظر فدرجة األولىالمن وف يعين لك شخص مستقل )يسمى قاضي هجرة أو مقعد قضاء سن أل   ·

في االحتجاز. وإذا  حجج وزارة الداخلية قوية بالقدر الكافي لتبرير بقائكاحتجازك للتحقق مما إذا كانت 

 إال وزارة الداخلية نفسها.احتجازك وضع بمراجعة  فلن يقوم أحدلكفالة لم تقّدم طلب ا

 
 خلف جدران مركز االحتجاز.ومحتجزاً محجوباً  سوف يكون صوتك مسموعاً، ولن تبقىألن    ·
 
·    

 
 

 لتقديم طلب الكفالة بنفسك
 أنت لست بحاجة إلى معرفة القانون• 
 أنت لست بحاجة إلى معرفة المصطلحات القانونية• 
 مترجم.أنت لست بحاجة إلى التحدث باإلنجليزية. فبإمكانك طلب االستعانة ب• 

 



 

 

 
قاضي الهجرة، ألن هذا النوع من طلب للكفالة يعتبر  الكفالة من مسألةيتناول هذا الكتيّب في معظمه 

حتجازك. ويمكنك أن تطلب من قاضي الهجرة اإلفراج عنك المراجعة المستقلة الوحيدة لوضعية ا طلب

 محام. لديكدون أن يكون 
 
 
 و
 
 

 لتعامل مع مستشار قانوني.على المشورة القانونية وعن المقبل نتحدث عن الحصول في الفصل ا
 
 

 

الثالث: الحصول على الفصل 

 المشورة القانونية
 
 
 
 
 

 طلب من ممثل قانوني التقدم بطلب الكفالة نيابة عني؟يف أك
 

حول الكفالة، ة هو أفضل شخص يمكن أن تطلب منه المشورفإذا كان لديك ممثل قانوني، مثل المحامي، 

 مكانية تقديم طلبات لإلفراج عنك.يقوم بدراسة إجزء من عمله أن وكفالة نيابة عنك. أو تقديم طلب ال
 

ولكن إذا كان لديك المال  .يزورون مراكز االحتجاز ممن المتطوعين مجانامستشارين اليوجد العديد من 

 قضيتك. لمتابعةمن المفضل أن تدفع لمحام 
 
 
 
 

جد إذ . أهل للثقةمنظمة ل تابعأنه ع لمحام أو مستشار دون التحقق من مهم: ال تدف يو 

لربما يجعلونك في وضع ك أو يساعدو دون أنمالك  ربما يأخذون أمناءمستشارين غير 

 قانوني أسوأ. يمكنك العثور على قائمة محامين من أهل الثقة في مكتبة مركز احتجازك.
 

 
 
 
 

  DDA: Detention Duty Advisor :دليل مساعدة المحتجزبرنامج 

 
 



 

 

حاماة التي ة قانونية مجانية تّقدمها شركات المشور( هو برنامج مDDA)دليل مساعدة المحتجز برنامج 

 (Legal Aid Agency - LAAتنّظمها هيئة المعونة القانونية )
وا مشورة في كل من مراكز االحتجاز أسبوعيا ليعط المحامين عدد من وضمن هذا البرنامج، يتواجد

 التابعينالمحامين ونؤكد على أن . للقائهمتحتاج إلى تسجيل اسمك في مكتبة المركز سنية. اجقانونية م

مويل لقانونية )التالمعونة ا ضمنقضيتك  الوحيدون الذين يمكنهم أن يدرجواهم  DDAالبرنامج  لهذا

 .حكومي(ال
 
 

 

يزال  بالفعل، والل على قضيتك قبل احتجازك بدأ العم قد DDA تابع لبرنامج إذا كان لديك محام غير

ساعات  5كثر من كان قد قضى بالفعل أفي تمثيلك إذا  يستمرفمن المسموح أن مستمرا في العمل معك، 

 أن يتم احتجازك.على قضيتك قبل  عمل
 
 

يرجى قراءة الصفحة ،   DAA معلديها عقد  التابعة لمركز احتجازك ي من المنظماتلمعرفة أ

ولكن تأكد من أن المعلومات دقيقة ومحدّثة ألن في أخر هذا الكتيّب.  DDAـال لبرنامج المخصصة

 المحامين الذين يزورون تلك المراكز يتغيّرون باستمرار.
طلبك للكفالة بطريقة  دراسة عليهمينبغي  أنهم ـDDAبرنامج ال العاملين ضمنلمحامين تم إخبار اوقد 

قضية  إذا كانتلكفالة  حتى ن الحاالت ينبغي أن يقدّمون طلب اممنفصلة عن قضية هجرتك. وفي كثير 

 هجرتك االساسية ال تُمنح تمويل حكومي. 

إذا محام لمساعدتك  ويمكنك االتصال بأي فإن وضعك مختلف.ن وسجأحد ال محتجزا داخلإذا كنت أما 

 تتواجدالسجن الذي  منريبين السجن. اطلب من موظف السجن قائمة المحامين الق عنمكتبه يبعد  لم يكن

 فيه.
 
 
 

 تقديم شكوى؟الذي يمثلني سيء. هل يمكنني مي حاالم
 

فينبغي أن تُحّل المشكلة، في البداية، من األفضل أن تقول للمحامي انك لست راض من عمله. ولو لم 

 . فمن واجبات الممثل القانوني التعامل مع الشكاوى والرد في غضون فترةمكتوبة إليهتقدّم شكوى 

شكوى لهيئة المحامين التنظيمية او ديوان  تقديمإمكانك عن اإلجابة فب. وفي حال عدم رضاءك محددّة

 Office of the Immigration Servicesالمظالم القانوني أو مكتب مفوض خدمات الهجرة )

Commissioner) 
 
 التنظيمية  عند هيئة المحامين هكيتإذا كان ممثلك القانوني محام فمن الممكن أن تش - 1

Solicitors’ Regulation Authority 
 03706062555: الهاتفرقم 

 www.sra.org.ukموقع انترنت: 
 
 ديوان المظالم القانوني : لدى وأيضا يمكنك أن تشكتيه – 2

Legal Ombudsman 
 ظهرا. 5:30صباحا ل 8:30ن ساعة ) االثنين إلى الجمعة م 03005550333: الهاتفرقم 
  www.legalombudsman.org.uk: انترنتموقع 

 
مراقبة كل مستشار قانوني متخصص في مسؤول عن تنظيم والمكتب مفوض خدمات الهجرة هو  -3 

 لهجرة:أمور ا

http://www.sra.org.uk/
http://www.legalombudsman.org.uk/


 

 

Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) 
  03450000046: الهاتفرقم 
  https://goo.gl/qVnSRn: اإلنترنتعلى   موقع

 
 
 

 ؟يألنابة عنبالكفالة الممثل القانوني الخاص بي بطلب ا قدمسيهل 
 

 قد تدفعمن األسباب التي يمكن أن هناك العديد الكفالة. ف عليك أن تسأل محاميك إذا كان سوف يقدّم طلب

  ممثلك القانوني لعدم تقديم طلب الكفالة، وعلى سبيل المثال:
 

 أنه يحاول إخراجك من مركز االحتجاز بطريقة أخرى.   ·

 أنه ينتظر حدوث تغيير في قضيتك )خصوصاً إذا سبق لك تقديم طلب للكفالة وُرفض طلبك(.   ·

 مسكن.إلى ضامن أو إلى  أنك في حاجة يعتقدأنه    ·

)أصدرتها وزارة الداخلية بحقك، مع إشعار بأنه  (Removal Directions)أن هناك "أوامر ترحيل"    ·

 سيتم ترحيلك من المملكة المتحدة(

أنه يعتقد أن فرص نجاح طلب كفالتك قليلة، أو أن يقول أنه ليس بإمكانه استخدام التمويل العام. والحظ    ·

 قانونيةلمعونة المن برنامج  رفض طلب لتمثيل قانوني( قرار استئنافعة )أنه من حقك مراج

  
 

إمكانك ب أنهفي حال عدم تقديم طلب للكفالة من قبل ممثلك القانوني فال تنسى 

 .ذلكيشرح لك كيفية سقية الكتيب تقديم طلب  بدون محامي. ب
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/qVnSRn


 

 

 
 
 

ئلة المكررة الفصل الرابع: األس

 الةالكف حول
 

 
 
 

نك . ال نعتقد أإلطالق سراحكلديك  فرصة أفضللكفالة هو طلب افإنه من األرجح أن  اإذا كنت محتجز

ومهما  .احتجازك إلنهاء جادّة نك تأخد خطواتفهذا الطلب يعني ألكفالة. في حالة قديم طلب استندم ت

 في المحكمة.  مستقل قاض  كانت النتيجة ستُسمع قضيتك من قبل 
 
 

فأنها غالبا ما تتلقى نفس االسئلة ، الكفالةإجراءات لهم  أو تشرحمحتجزين بال BID تلتقي منظمة عندما

 .شيوعا. سنبدأ بإجابة االسئلة االكثر من المحتجزين
 
 
 

 هل يمكنني تقديم طلب للكفالة؟
يمكنك ال ايام يمكنه تقديم طلب الكفالة. و 7مضى على احتجازه داخل المملكة المتّحدة  أي شخصنعم. 

يوم أو )ولم يتغير وضعك بشكل  28 السابق كطلب لم يمضي علىإذا تقديم طلب جديد في حالة ما 

امر ترحيلك من المملكة المتحدة الداخلية أو صدرت وزارةبكفالة إذا أال يمكن االفراج عنك  ملحوظ(.

تاريخ فعلي بحقك الترحيل الصادر وعليه يجب ان يتضمن أمر  منحك الكفالة. من تاريخيوم  14خالل 

 وزارة الداخلية بترحيلك. متى تنوي 
 
 

 الكفالة؟ تتكلفكم 
لتقديم بمحام خاص فسيحدد هو أجرته إذا استعنت أما بنفسك.  تقوم بهتقديم الطلب إذا كنت  كال شيء. ال يكلف

ال يستحق ربما (. استرليني جنيه)  1000£و £ 400يطلب بين قد  اضافة الى رسوم استمارة الطلب .الطلب

 .اال اذا كنت تمتلك ماال كثيرا األمر أن تكلف نفسك عناء اإلنفاق على تقديم طلب الكفالة
 
 

  ضامن؟هل أحتاج إلى 

من الممكن ان تسألك وزارة الداخلية او المحكمة العليا اذا كنت على 

الضامن هو شخص مستعد أن يأتي إلى المحكمة ويتعهد بدفع  .استعداد لتوفير ضامن مالي

 المال في حال هروبك.

 المعلومات من للمزيد المقبل الفصل قراءة يرجى. كفالةال طلب لتقديم ضامن إلى تحتاج ال

 .الضامنين عن



 

 

 
 

 بدون عنوان سكن؟بكفالة من االحتجاز  أخرجهل يمكنني أن 
 

في  االسهل دائما ان تحصل على كفالة من المحكمة اذا كان لديم عنوان او مسكن لالقامة فيه.  تعم, ولكن من

بانك التعرف ايا شخص قادر على دعمك او توفير حال عدم توافر ايا مكان للعيش, فيمكنك شرح ذلك للمحكمة 

اخلية بتأمين مسكن لك في حال حصلت على كفالة. مسكن لك و انك تحتاج وزار الد  

 

 

 

من كفالة . هل يمكنني أن أطلب بتقديم طلب كفالة لوزارة الداخليةقمت 

 المحكمة ايضا؟ 
فراج الداخلية )السلطة التي تحجزك( لإلطلبك من وزارة   كفالة وزارة الداخلية هي نعم. اإلذن المؤقت

 (.First Tier Trubinalعنك. يمكنك أن تقدّم طلب للكفالة من محكمة الدرجة االولى )
 
 

قضية على  تأثير ذلكبشأن  قلق يننولك .لكفالةأرغب في طلب ا

 الهجرة الخاصة بي.
 ال يؤثر على قضية الهجرة. الكفالة فطلب. ال تقلق من ذلك.

 
 

 ؟ التقدم بطلب الكفالة كم مرة يمكنني 
 ليس هناك حد لهذا االمر طالما كنت محتجزاحاجتك يمكنك التقديم الى الكفالة مرات عديدة حسب رغبتك و

ا بعد جلسة االستماع، اال إذا تغيرت ظروفك بشكل يوم 28 مرورتنتظر هو أن والشرط الوحيد 

 جوهري.
 
 

 ما هو "تغير الظروف"؟
إنه سؤال جيدا واألمر يعتمد على بعض العوامل. إذا كنت تعتقد أن ظروفك قد تغيرت بما يكفي لتقديم 

 .BID عن األمر مع التحدث يوم فإنه بإمكانك  28طلب لجلسة استماع قبل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس: الضامنون
 
 
 

ولكن إذا كان لديك  لتقديم طلب للكفالة ضامنال تحتاج إلى إذا قرأت الفصل السابق فستعلم أنك 

 كيفية االستفادة منه.فهذا الفصل يشرح لك  ضامن
 

 من هو الضامن؟
 

 ه:المحكمة أن يتعهد أمامهو شخص  الضامن
 .إذا تم االفراج عنك تواصل مع السلطات  يحرص من ايقائك على  -
 التي تم إقرارها لإلفراج عنك.( أو في حال لم تلتزم بالشروط abscondسيدفع ماال في حال هروبك ) -

 

 أن يساعد في نجاح طلبك. هيمكن الضامنولكن  الكفالةلتقديم طلب  ضامنال تحتاج إلى 
 
 

 
 

 لتقديم طلب الكفالة؟ ضامنحتاج إلى هل أ
 

 طلبك. إنجاحيساعد في  الضامن قدلتقديم طلب للكفالة ولكن  ضامنال تحتاج إلى 
 أن تكتبإمكانك . وبضامنك في استمارة الكفالةفمن الالزم أن تسّجل تفاصيل  ضامن،إذا كان لديك 

 إلدراج أسماء مساحة توجد". الكفالة أسباب" تحت بند في قسم االستمارة  الضامنعالقتك مع  عة يطب

 أيضا. أو واحد فقط.ثر من اثنين داخل االستمارة ولكن بإمكانك أن تُسّجل أك ضامنين

 
 

 ؟ضامنامن يمكنه أن يكون 
 

 لديهم تأشيرة منبما في ذلك ضامنك، لمتحدة أن يكون بشكل قانوني في المملكة ا مقيميمكن ألي شخص 

الخاصة عمل اللديهم رخصة  أشخاص بشكل قانوني، أو كالجئين )فيزا( طالب، أو أشخاص مقيمين

ولكن  ضامنين جوء وللعاطلين عن العمل أن يكونوامواطني االتحاد االوروبي. ويمكن لطالبي اللب

جنائية فربما  المحتمل، لديه أية سابقة أو إدانة ضامنكإذا كان  لديهم ما يكفي من المال. يكون شريطة أن

 . BIDمع  في هذايمكنك أن تتحدث و. اختيارهمن االفضل عدم 
 



 

 

أنه يعرفك معرفة الهجرة  قاض ليتمّكن من إقناع قلضامنك اكثر من مرة على األمن األفضل أن يقابلك 

مرات تتحدثون هاتفيا لكثيرا لكن  ضامنكلم يقابلك  مع السلطات. واذاتواصل ك على تكفي للتأكد من بقائ

 .ضامنكيقبل القاضي  أنفمن الممكن  عدّة،
 

يرغب في أن يحضرون جلسة االستماع ألن قاضي الهجرة سوف  لضامنينا يجب على 

 لم يحضر الجلسة. الضامن الذيمعهم وعادةً ال يقبل القاضي التحدث 
 

 تُعقد يسكن في لندن فهل من الممكن أن ضامني: "BID تالي علىيطرحون السؤال الثير من الناس ك

 ؟استماع آخرجلسة االستماع في مركز 
 لألسف ال.

 

 الداخلية؟ لوزراة كفالة بطلب اتقدم عندما الماليين الداعمين مسبقا اقدم ان أستطيع هل

 

إدخال التفاصيل على نعم. يمكنك استخدام ضامنك المالي كجزء من طلب كفالة وزارة الداخلية زذلك ب

 B1على استمارة المحكمة عادة  بنفس الطريقة المتبعة 401ة استمارة وزارة الداخلي
 

وهذا يختلف الحضور إليها.  ينبغي على ضامنك ي من المحاكم لتعلم أ 31اقرأ صفحة 

 من مركز االحتجاز إلى آخر.
 

 
 

 ؟الضامن إيداعهكم من المال يلزم 
 

 ال يوجد مبلغ محدد
 غجنيه استرلين 100£عني مبلغ وهذا قد ي أن يفقده. يرغب فيال  امبلغ ضامنكالزم أن يقدّم من ال

 ومدخراته. راتب الضامنحسب أو أكثر، وذلك ب غجنيه استرلين 2000£يصل إلى  قد اآلخربعض لول
 أشهر 3لمدة  الضامنوأن يكون موجودا في حساب مصرف  للضامن،يجب أن يكون المال المقدَّم ملكا 

 .على سبيل المثالصدقاء األالبنك أو من من على األقل. وال يمكن تقديم ماال مقترضا 
 يصالت محكمة مع بياناته المصرفية الخاص باألشهر الثالث األخيرة و/او بإإلى الالضامن يجب أن يأتي 

 .الالزم المالاتب، والتي تثبت للقاضي أنه يملك دفع الر
 

 ال في حال هروبك.ن إمن الضام لن يؤخد المال 
 
 

 ؟ضامنكلمحكمة عن تخبر امتى ينبغي أن 
 

( للكفالة ألن وزارة B1) 1من االستمارة ب 4في قسم  ضامنكمن الالزم أن تعطي معلومات عن 

بتحريات أمنية عن الضامن. ليس من الممكن لشخص أن يرافقك إلى  القيامالداخلية ستطلب من الشرطة 

. عادة تحتاج إلى إبالغ المحكمة ووزارة الداخلية عن  منك في اليوم نفسهجلسة االستماع ثم يصبح ضا

 األمنية. اإلجراءاتالجلسة للقيام بجميع  منساعة على االقل  48 ضامنك قبل معلومات
 
 
 



 

 

 ؟الضامنلمال ماذا يحدث 
 

  

إذا التزمت 

بجميع شروط 

 الكفالة

ت أو إذا حصلت على اإلذن المؤق إذا لم تلتزم بشروط الكفالة

في المملكة  البقاءعلى اإلذن 

المتحدة أو إذا تم ترحيلك من 

 المملكة المتحدة

فال يحتاج 

إلى  الضامن

إعطاء المال 

 للمحكمة

أن يأتي إلى المحكمة  ضامنكيحتاج سف

 forfeiture)في جلسة المصادرة 

hearing)  حيث يقرر القاضي كم من

 الضامن سيتكلفالمال 

وال  عنك ضامنكإنهاء مسؤولية 

 يعد في خطر فقدان المال

 
 
 

صدقاء أو عائلة في هل يمكنني الحصول على ضامن إذا لم يكون لي أ

 المملكة المتحدة؟
 

 تسنحالمملكة المتحدة. ربما  داخلصدقاء اللجوء والمهاجرين ليس لديهم عائلة أو أالكثير من طالبي 

أن يكون  فيقترحأو جمعية خيرية ظمة الفرصة أن تبني عالقة مع زائر من مجموعة الزوار أو من من

 للمحتجزين. ضامنينجد منظمة توفر ضامن لك. بشكل عام ال تو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل السادس: المسكن
 

 

سوف يتم مراجعة قسم المسكن في هذا الكتّيب على فترات منتظمة كلما تم تغيير او  
دعم أيا إجراءات و سياسات تقديم تعديل قوانين المسكن بالنسبة لحقوق المحتجزين و 

 الطلبات التي قد تعّرف من قبل وزارة الداخلية في الشهور القادمة. 

 

 اليوجد مكان لكي أسكن فيه حتى يتم إطالق سراحي بكفالة، ماذا أفعل؟ 

 

  لتوفير مسكن لهم.  4ستطيع االشخاص الذين تم اطالق سراحهم أن يتقدموا بطلب عبر القسم رقم ال ي 

 

ذا كان ال يوجد لديك مكان للسكن فيه اذا ربحت طلب الكفالة، فربما من األفضل أن تقوم بتقديم طلب الكفالة ا
لمحكمة الدرجة االولى بدال من وزارة الداخلية.وذلك للسبب التالي: عندما تقدم طلب الكفالة لمحكمة الدرجة 

عنوان للسكن عندما يتم إطالق سراحك وفي هذا  االولى يمكنك القول بأنك فقير و معدوم الحال و اليوجد لديك
الحال يجب على وزارة الداخلية منحك الكفالة مع مسكن. سوف يكون االمر عائد الى محكمة الدرجة العليا لتقرر 

ما إذا كان يجب منحك كفالة مع إعطاء األمر لوزارة الداخلية لتوفير مسكن لك. او اذا يجب منحك كفالة 
 لن يتم اطالق سراحك حتى توفير مسكن لك من قبل وزارة الداخلية. مشروطة وتعني انه 

 

ماذا يجب ان افعل اذا قرر مكتب وزارة الداخلية في ملخص الكفالة أنني ال 
 شروط دعم الحصول على تمويل استثنائي؟   احقق 

 

 يمكنك المجادلة والقول:

 مسكن في حالة وجود ظروف استثنائية. لحد االن اية نظام للحصول على  ان وزارة الداخلية لن تعّرف 

  .انك معدوم الحال وال تملك المال او تعرف ايا شخص يكمن ان يوفر لك السكن او الدعم
  

ماذا لو منحت كفالة من قبل محكمة الدرجة االولى بشرط ايجاد مسكن لي ولكن وزارة 
 الداخلية رفضت توفير كفالة مع مسكن لي؟ 

 

لكي تعرف ما هي الخطوات التي  BIDنصيحة قانونية من محاميك أو منظمة سوف تحتاج لكي تحصل على 
يجب اتخاذها. قد يكون من المحتمل أن تعترض على هذا اإلجراء بشكل قانوني لكي تحرص على أن وزارة 

  الداخلية سوف توفر لك المسكن و الدعم.

 

راقبتي ماذا لو ان محكمة الدرجة االولى عازمة على منحي كفالة على شرط م
 الكترونيا او/و حظر التجول, ولكن ال ليس لدي عنوان إذا أطلق سراحي بكفالة؟ 

 

هذا قد يجعل من حالتك للحصول على مسكن أقوى بكثير حيث سيتوجب على وزارة الداخلية التزام لضمان  
  الترتيبات المقررة, والتي تتضمن الدعم و المسكن, موضع التنفيذ حتى يطلق سراحك بكفالة.

 

ماذا لو بعد قضاء مدة الحكم الجنائي و بقائي محتجز تحت قوة قانون الهجرة, و اريد 
 عنوان من أجل الكفالة والتي يجب الموافقة عليها من قبل خدمة مراقبة السلوك؟

 



 

 

ان سياسة وزارة الداخلية تطلب بان تكون هناك )خطة إطالق سراح( محضرة عند نهاية مدة العقوبة الجنائية) 
 والتي تحدد أيضا ماذا كان لديك مسكن عندما يتم إطالق سراحك.  ا يتم اطالق سراح مشروط بالعادة( عندم

 

 يجب عليك أن تسأل وزارة الداخلية أو خدمة مراقبة السلوك عن نسخة من من خطة إطالق السراح الخاصة بك. 

 

قدم بطلب الكفالة. اذا كنت ال يجب أن تكون حريصا على الحصول على نسخة من خطة إطالق سراحك عندما تت
تستطيع ان تسال محكمة الدرجة العليا بإصدار رسالة الى وزارة الداخلية  ،تملك نسخة من خطة إطالق السراح

 لتوفير نسخة من خطة إطالق سراحك مع موجز عن الكفالة والتي سوف تصدر لك يوم قبل جلسة االستماع. 

 

ظروف خاصة تتعلق بي و قررت انني ال ماذا لو خطة إطالق سراحي لم تذكر اية 
  احتاج الى مسكن او مساعدة؟

 

 للّطعن بهذا القرار. وايضا: يجب ان تتحدث الى محاميك 

 

  أن تتحقق من أسباب الرفض الصادرة عن وزارة الداخلية لترى كيف يمكنك االعتراض على هذه القرارات: 
 ن؟ لماذا قرار وزارة الداخلية خاطئ؟ هل تمكنت وزارة الداخلية من تحديد أين يمكنك السك 
 هل تمكنت وزارة الداخلية من تحديد كيفية تقديم الدعم لك؟ لماذا قرار وزارة الداخلية خاطئ؟ 

 

 ماذا يحدث إذا تقدمت بطلب الكفالة و لم يكن لدي عنوان للسكن؟ 

 

يه، يمكنك أن تسأل وزارة في حال تقدمت بطلب كفالة الى وزارة الداخلية من دون أن تملك عنوان للسكن ف
الى إظهار أنه يجب إعطاء   الداخلية عن عنوان يمكنك العيش فيه. و عندما تتقدم بطلب الكفالة سوف تحتاج 

 . ظروفك االستثنائية عنوان لك بسبب

 

يجب أن تكون على علم انه وزارة الداخلية تطلق سراح األشخاص في بعض األحيان من دون توفير عنوان 
 ه. لديهم اختبار صعب لكي تحقق شروط تأمين السكن.للعيش في

 

  ماهو اختبار "الظروف االستثنائية" من أجل الحصول على كفالة مع عنوان للسكن؟ 
 

 عليك أن تُظهر: 

 جمعيات خيريّة او ايه منظمات اخرى تستطيع تأمين مسكن لك في حال  ،عائلة ،أنك التملك اية اصدقاء
 تم إطالق سراحك بكفالة. 

 يوجد أية خيارات أخرى في ايجاد مسكن.ال 
  .ال تملك أية مكان للسكن أو أية طرق أخرى لتدعم حالك في حال إطالق سراحك 
  سوف تجبر على للسكن في الشارع و هذا سوف يكون معاملة غير انسانية ) وخذا يكون خرق لقانون

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(. 3رقم 
   

فمن الممكن ان تؤثر على قضية الهجرة  ،جادل هذه االمور المتعلقة بمسألة احتياجك لمسكنكن حذرا عندما ت
إذا أخبرت وزارة الداخلية في السابق أنك ال تملك عائلة في المملكة المتحدة, او  :الخاصة بك. على سبيل المثال

ة الداخلية بهذه االدعاءات. يجب وفي حال عدم اقتناع وزار ،اخبرتهم انك عشت في المملكة المتحدة لمدة طويلة
 وزارة الداخلية في السابق والوقت الحاضر.  عليك أن تحرص على التناسق و الصدق بين ما أخبرت به 

 

 إذا كنت ساعي لطلب اللجوء او رفض طلبك للجوء ولكن تحتاج لمسكن. 

 



 

 

من  95او مقطع  4( 2قطع رقم)سوف تحتاج الى القيام بتقديم طلب لوزارة الداخلية إما من أجل الدعم تحت م
" استمارة لدعم  ASF1. هذه الطلبات والتي تستخدم نموذج 1999قانون اللجوء و الهجرة لعام 

 متوفرة على موقع وزارة الداخلية.  اللجوء" 

 

 السكن مع صديق أو قريب

 

يكون مقيما في  يستطيع األصدقاء واألقارب أن يقدموا لك المسكن. الشخص الذي يوفر لك المسكن يجب أن 
  المملكة المتحدة بصورة قانونية. وال يشترط ان يكون بريطاني الجنسية.

 

 : يقوم ب عادة من المستحسن على الشخص الذي يوفر لك السكن أن

  أوراق  أو األوراق الخاصة بالوضع)  ،أو رخصة القيادة ،تقديم وثيقة إثبات هوية,مثل جواز السفر
  ستثنائي بالبقاء/بالبقاء الجل غير محدد أو رخصة اإلقامة(.أو اوراق التصريح اال ،وضع الالجئ

   ايضا تقديم خطاب من المالك إذا لم يكن موضحا    ،وتقديم عقد/دفتر اإليجار ،إذا كان المسكن مستاجرا
 في عقد االيجار ان المستأجر مسموح له باستقدام آخرين لإلقامة في المسكن. 

 تقديم وثائق الرهن أو ما يثبت ان البيت/  ،كن مالكا لهذا المسكنإذا كان الشخص الذي يوفر لديك المس
 الشقة مملوكة له. 

 

أنه ما يزال  ،وحتى في حال عدم القدرة على الحصول على إثبات من المالك بالسماح باستقدام آخرين في المسكن
 من المفيد للتقديم على كفالة من محكمة الدرجة األولى. 

 

 المحكمة حضور موفّر المسكن إلى 

 

أن يحضر الشخص الذي يوفّر لك المسكن الى المحكمة. وقد  ،مما يزيد من فرص نجاح وقوة طلب الكفالة
يرفض قاضي الهجرة طلب الكفالة في حالة عدم حضور ذلك الشخص. وإذا تعذر حضور هذا الشخص الى 

لتمكن من الحضور إلى المحكمة و المحكمة, قد يقبل قاضي الهجرة خطابا  منه أو منها ليوضح فيه أسباب عدم ا
 للتأكيد على توافر المسكن. 

 

السماح لي بالبقاء او السكن  مالك المسكن/او موفّر المسكن قلقون انه ال يحق لهم 
 في هذا العنوان. 

 

فإن وزارة الداخلية سوف  ،في حال قررت المحكمة منحك كفالة على شرط العيش في عنوان موفّر المسكن
 جار في هذا العنوان. تمنحك حق اال

 

 اذا اطلق سراحك تحت المراقبة

 

سوف تحتاج الى التحقق من أي عنوان مقترح من قبل  ،يتوجب عليك ان تكون حذرا إذا تحت شرط المراقبة
 خدمة التأهيل قبل التقديم على طلب الكفالة. 

 

لية و ومديري الجنايات العمل معا فإنه يتطلب على وزراة الداخ ،في حال قضائك مدة العقوبة للجريمة المرتكبة
 . هذه الخطة سوف تأخذ بالحسبان وضعك إذا تم منحك الكفالة مايلي:خطة إطالق سراحكلتحضير 

 

  .اذا كنت بحاجة لمسكن من قبل وزارة الداخلية 
 (اذا كان لديك أية متطلبات خاصة بالمسكن ) على سبيل المثال أمور تتعلق بموقع مكان المسكن 
 ادرا على دعم نفسك في مكان اقامتك.إذا كنت ق 



 

 

  اذا كانت تنطبق عليك شروط "الظروف االستثنائية", والتي تعني انك ال تستطيع أن تدعم نفسك و من
 الممكن أن تتعرض للتشرد في حال لم تحصل على دعم او مسكن. 

 اء يحق لك سواء كنت تشّكل خطرا  وقادر على اإليذاء أو ال عندما يطلق سراحك من الحجز: و سو 
 او ال التقديم على دعم كطالب لجوء او كان طلب لجوئك مرفوضا.          

 

 ‘ إطلب نسخة عن خطة إطالق سراحك

 

يمكنك تقديم  ،يمكنك ان تسأل وزارة الداخلية عن نسخة من خطة إطالق السراح الخاصة بك. إذا تم رفض طلبك
 إطالق السراح. طلب رسمي تحت قانون حرية المعلومات للكشف عن خطة 

 

تستطيع أيضا الشرح للمحكمة انك طلبت من وزارة الداخلية نسخة من خطة إطالق السراح و أظهر لهم جميع 
 الرسائل المتعلقة بطلبك. 

 

إذا كنت بحاجة ألي نصيحة عن الخطوات الواجب اتباعها للحصول على  BIDيمكنك ايضا التكلم مع منظمة 
 نسخة من خطة إطالق سراحك. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب السابع: كيفية تقديم طلالفصل 

 للكفالة
 
 

 

 أعتقد أنني جاهز لتقديم طلب الكفالة للمحكمة. ماذا علّي ان افعل االن؟ 

 

 ( للكفالة وإرسالها للمحكمة الصحيحة. B1) ١هذه هي المرحلة السهلة. عليك فقط ملء استمارة ب

 



 

 

 (B1)١استمارة ب

( وهي B1)  ١لطلب الكفالة تحتاج ال ملء استمارة تسمى " تقديم طلب لإلفراج عنك بكفالة" أو استمارة ب
"على محرك االنترنت او يمكنك ان تجد هذه B1 bail application formمتاحة على االنترنت. اكتب " 

 . BID االستمارة على موقع 
 

وسنرسل لك  BIDجاز. اسأل موظف عنها او اتصل ب يمكنك ايضا ان تحصل على استمارة من مركز االحت
 . BIDاستمارة متضمنة " حزمة التوعية" الخاصة ب 

 

  .(والتي هي ) طلب كفالة وزارة الداخلية 401عن استمارة  B1 تختلف استمارة :مالحظة 
 
 

مع بعض النصائح عن كيفية  b1 1جد عينة االستمارة بعلى الصفحات التالية ست

 .استكمالها
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

اكتب عنوان مركز 

 احتجازك هنا
 

اكتب 

تفاصيلك 

 الشخصية هنا
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ال تقلق إذا لم 

 تعرف هذه األرقام
 

 

 1£”اكتب فقط "

هنا. ال يهم األمر 

 كثيرا.
 
 

 

بوضع عالمة على 

كلمة "نعم" وتوقيع 

هذا الجزء فإنك توافق 

على المراقبة 

اإللكترونية إذا قرر 

 ذلك.القاضي 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنا، اكتب تفاصيل 

ضامنك )أو ضامنيك( 

الشخصية. حاول أن تمأل 

جميع المعلومات. واذا لم 

يكن لديك ضامن يمكنك 

 تركه فارغا.

هنا، أكتب أسباب 

طلبك للكفالة 

وبإمكانك الكتابة على 

ورقة إضافية 

وإرسالها مع 

االستمارة. ولكن 

حاول عدم كتابة نص 

 طويل جدا. 
خط حاول أن تكتب ب

واضح وسهل 

 القراءة.
احرص على تناول 

 النقاط الرئيسية:
 لماذا لن تهرب. .1
لماذا لن يتم ترحيلك  .2

من المملكة المتحدة 

 قريبا.
أي مسائل خاصة  .3

بقضيتك مثل مسألة 

طبية أو مسألة  تتعلق 

 بملفك الجنائي.
 



 

 

م الحظ أن هذا القس

من االستمارة 

مشطوب ألنه في 

حال تقديم طلب 

للكفالة بنفسك فال 

 تمأل هذا الجزء.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تذكر! إذا كنت تريد 

أن تقدّم سبب معيّن 

في المحكمة )مثل 

مشكلة صحية( فإنه 

ن الالزم إرسال م

دليل مع االستمارة 

( بغرض B1) 1ب

مراجعته من قبل 

 المحكمة.
 

إذا كنت محتاج إلى 

مترجم فوري خالل 

الجلسة في المحكمة 

فاكتب لغتك هنا. وهي 

 خدمة مجانية.
 

إذا كنت تعاني من إعاقة جسدية 

فاكتبها هنا بغرض إجراء 

 ترتيبات مناسبة في المحكمة.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إذا كان محاميك 

هو من يمثلك 

فإنه سيكتب هذا 

الجزء نيابة 

 عنك.
 

 



 

 

وقّع واكتب 

 تاريخ اليوم
 

 

االن تم مأل 

 االستمارة
 

 
 

 

 رسل هذه االستمارة؟أين ـ
 

 في المحكمة التي تتعامل مع مركز تحتاج إلى إرسالها لموظف الكفالةسستمارة فعند استكمال اال

 أنك أرسلتها. الدليل على لديكاستمارتك عبر الفاكس ليكون  إرسال.من األحسن احتجازك
 

 
 
 لفة:تفاصيل المحاكم المخت اهن

 



 

 

 رقم الفاكس المحكمة مركز االحتجاز

Brook House Taylor House 08707394055 

Campsfield House Newport 0870 739 4406 

Colnbrook York House 0870 761 7670 

Dungavel Glasgow 0141 242 7555 

Harmondsworth York House 0870 761 7670 

Morton Hall Stoke, Bennett House 0870 324 0108 

Tinsley House  Taylor House 0870 739 4055 

The Verne  Birmingham 0870 739 5792 

Yarl’s Wood  Yarl’s Wood IAC 01264 347 997 

Yarl’s Wood Birmingham (أقرأ المالحظة تحت) 5792 739 0870 

 في سجنك أحد الضبّاطأسأل  السجون

 
 

 2015ام ولكن منذ منتصف عام هرمينغيتُستمع في مدينة ب Yarl’s Woodمن  ضاياقال: كانت مالحظة 

 الوضع الحقا.  . قد يتغيرYarl’s Woodفي مركز تحكيم  صارت تُسمهفإنها 
 واحد فقط لجميع محاكم الهجرة: هاتفرقم  هنا

 

  IAC رقم هاتف مركز دعم
(immigration and asylum chamber)  

0300 123 1711 

 

 

 

 

 ستمارة؟اال مع شيئارسل من الالزم أن أهل 
 

شهادات أو  وتعتمد عليه مع استمارة طلبك للكفالة، بمعنى وثائق طبية أدليل  أيّ من االفضل أن ترسل 

يمكنه أن يأتي إلى المحكمة مع  ضامن من كل وثيقة. إذا كان لديك احتفظ بنسخ خره. إلى آوثائق رسمية 

الوثائق. إذا كان الشخص  تلكال ينسى أإيصاالت دفع الراتب إلخ(. يجب وثائقه بنفسه )شهادات من البنك و

يتمّكن وثائق المسكن واذا لم معك إلى المحاكمة، فاألفضل أن يحضر معه  الذي يوفر لك مسكن سيحضر

 هذه الوثائق مع استمارتك. أن تقوم بإرسالالحضور فيجب  من
 
 

 االستمارة؟ماذا يحدث بعد إرسال 
 

القاضي سيقرر ذهب إلى المحكمة ويخ ستالتار في هذالسة اإلستماع. تاريخ ج حكمة إليكالم سوف ترسل

 .ما كنت سيوافق على طلب الكفالةإذا 



 

 

مزيدا من الوقت ( ولكن قد يأخذ B1) 1من تسليم االستمارة بثالثة ام أيتاريخ الجلسة قبل ما يكون وعادة 

 .أحيانا
 عندما ترسل االستمارةبذلك  ة فيجب أن تخبر المحكمة خطيا وعد معيّن للجلسإذا كنت ترغب في تحديد م

 .لالستمارةتاريخ تسليمك  منيام  على األقل ثالثة أ بعديقع التاريخ الذي تختاره يكون ومن الالزم أن 
 موجزالكفالة" ) موجزستكتب " بدورها التيمن استمارتك إلى وزارة الداخلية، و سترسل المحكمة نسخة

 جلسة االستماع( -ي الفصل التاسع فموضح الكفالة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سباب الكفالةالفصل الثامن: أ
 

 
 

 (1لب الكفالة )بالخاصة بط من االستمارة 5القسم  يرّكز علىهذا الفصل  
 

 " وهو بهذا الشكل:يسمى "األسباب التي يعتمد عليها طلبك للكفالة 5وهذا القسم 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابق الكفالة طلب تقديم تاريخ من يوم 28 خالل الكفالة لطلب التقديم لةمحاو إعادة 

على اذا كنت تقوم بتقديم طلب كفالة مرة ثانية فيجب عليك شرح الظروف التي سمحت لك للقيام بذلك.  

 سبيل المثال: 

  يوجد ان طلب تقديم الكفالة السابق قد رفض بسبب عدم توفّر ضامنين ولكن االن إظهار

 يك ضامن.لد
 المطلوبة من  د رفض بسبب عدم توفّر االدلة ق طلب تقديم الكفالة السابق انظهار إ

حصول بعض لقاضي الهجرة و لكن أصبحت متوفّرة االن. الضامن او موفّر المسكن 

على سبيل المثال: التطورات والتي تظهر انه اليمكن ترحيلك من المملكة المتحدة. 

منحك وثيقة سفر لكي تستطيع الخروج من المملكة رفض السلطات في بلدك ان ت

 ترحيلك بهذه الحالة غير وشيك. المتحدة. 
 تسطيع االن االجابة على السبب الذي تم على اساسه رفض طلب الكفالة السابق . 

 

أنه ينبغي  الهجرة لماذا تعتقدوهي فرصة لتخبر قاضي . شديد األهمية  هذا الجزء من االستمارة

سبابك للكفالة. الصفحات التالية قد تساعدك في ك. ننصحك باستخدام ورقة منفصلة لشرح أاإلفراج عن

 . ويرجى قراءة الصفحات المناسبة لك.تلك األسبابكتابة 
 

 :قبل أن تبدأ، هناك بعض النقاط الهامة
ضافية. إ أوراقا  تستعمل ويمكنك أن  1االستمارة بليس من الضروري أن تكتب أسبابك داخل ورقة  .1

 من هذا الكتيّب. 43 صفحة الموجودة في النموذجيةستعمال الورقة ننصح با
 

إلى  تم ترحيلي"سوف ا قتَل  إذا  ال تقل مثالقضيتك للهجرة.  لمناقشةال تستعمل أسباب طلبك للكفالة  .2

إذا  حول رغبتك في الهربالقاضي  يزيد شكوكيمكن أن حتى وإن كان ذلك صحيحا. إذ أن ذلك بلدي" 

 عنك.فراج باإل ما قام
 

 

 

 كفالة:لطلب ال دوافعك توضيح

 
 األسباب، ومن أكثر تلك األسباب شيوعا ما يلي: لنفس  يتم رفض طلبات الكفالة لكثير من المحتجزين 

 "( abscondأن طالب الكفالة سيهرب )" يظنّ القاضي  .1
 قد يتم ترحيله قريبا.أن طالب الكفالة  يظنّ القاضي  .2

 ب ثالث لرفض طلب الكفالة يُستعمل في كثير من الحاالت:وهناك سب
 أن طالب الكفالة سيرتكب جريمة مرة اخرى.  يظنّ القاضي  . 3

 . على األشخاص المدانين بارتكاب جريمة سابقةوهذا يُطبق فقط 
. فلذلك ننصح أن شيوعاة هي االكثر للكفالة ولكن هذه االسباب الثالثرى لرفض طلبك هناك اسباب أخ

 حالتك، وأنك جدير بالثقة. ال تنطبق علىأن هذه االسباب  ما يثبت من الحججدوافعك للكفالة  تذكر ضمن

م قرار عدتكتب كل االسباب التي ترى أنها تداخل الصندوق، المطلوب منك هو أن 

 إطالق سراحك
 



 

 

 

 

 هربلماذا لن أ .1
 

 الكفالة.ة منحك في حال سيضعهالشروط التي في التزامك باثق يجب أن تشرح للقاضي لماذا ينبغي أن ي
ستهرب في حال اإلفراج  أنكنه من المحتمل الكفالة و أمام القاضي ستجادل وزارة الداخلية بأ موجزفي 

 الملف الجنائي الخاص بكوا ملفات الهجرةإلى  سيرجعونبات ذلك؟ إثكيف ستحاول وزارة الداخلية عنك. 

ولذلك متعلّقة بالهجرة فيما مضى، : " ارتكب هذا الشخص مخالفات يقولوا (. وقد واحد)إذا كان لديك 

سيعيد فعلته "هذا الشخص قد ارتكب جريمة في الماضي ولذلك  لوا ربما يقو خرى" أوسيعيد فعلته مرة أ

 خرى".مرة أ
وأن تثبت أنك  ا.ليس صحيح بشأنكالوزارة  هومن الالزم أن تستعمل جميع الحجج التي تثبت أن ما تقول

  محّل ثقة.
 

 

 إليك بعض الحجج التي يمكنك استخدامها:

 
خطأ في  وجدت أي. إذا في الماضيك ارتكبت جريمة قد تكون وزارة الداخلية مخطئة عندما تقول أن-

 ذلك.عليك تنبيه القاضي ل الكفالة فيجب موجزأو في  تقاريرك الشهرية
 

بقاء في المملكة لديك طلب مستمر للقد يكون طلبك لللجوء أو بلهجرة أو قد تنتظر قرارا متعلقا بقضيتك ل-

ولذا ر قضيتك. فإن مخالفة شروط كفالتك ستضالمتحدة، وال شك أنك تتمنى صدور قرار إيجابي. ولذا 

 قضيتك. يتم فيه مناقشةمصلحة في الهروب في الوقت الذي  أيةليس لديك  يمكنك القول أنه
 

بإمكانك أن تقول أن لديك  ةالحال قد تسكن مع أقارب او أصدقاء وفي هذهأو  ضامنونقد يكون لديك  -

 كبير في السن أو مريض.  قريبرعاية طفل أو  يكعلقوي للبقاء في المسكن وخصوصا إذا كان  اسبب
 

ك حالة صحية أو مشكلة تحتاج إلى عالج ولذلك يجب أن تبقى في مسكنك للحصول على يقد تكون لد -

 .كفالتكخالل فترة  ال يمكنك التفكير في الهربالعالج. وفي هذا الحال 
 

 

هروبك. فمثال، قد تكون قد  د على إمكانيةللتأكيفي بعض الحاالت ستقدّم وزارة الداخلية أسباب قوية  -

الشرطة أو مركز تسجيل  قسم مراجعة  سراحك سابقا أو  توقفت لسبب معين عن  إطالقشروط خالفت 

بعض  تجهيزبإمكانك ال يزال ولكن  ثانية.القاضي مرة  بك ثقة قد ال يالحال شؤون الهجرة، وفي هذه

 :لعرضهاالحجج 
 

قد يتعاطف القاضي معك إن وّضحت أسبابك بشكل  المرة األولى أو خالفت الشروط؟  لماذا هربت في-

 قوي.
 

هل تغير شيء منذ المرة األخيرة التي خالفت الشروط فيها؟  ربما كان لديك مشكلة إدمان وتعالجها حاليا  -

وّضحت أن الوضع قد  المستمرة.  إذاالمراجعة وتسببت في منعك من لديك مشكلة مسكن  كانأو ربما 

  تغير عما سبق بالفعل فلربما تستطيع كسب ثقة القاضي.
 

 

عي أن لديك . مثال إذا كنت تدّ على كل ما تقولدليل تقوم بتقديم  أنسيتوقع القاضي  :هامةمالحظة 

شخصا في  سترعىمشكلة صحية فيجب تقديم تقرير من الطبيب يثبت أن لديك مشكلة صحية. إذا كنت 

 .على هذا أيضاالالزم تقديم الدليل  فيه، فمنيتم اإلفراج عنك سي الوقت الذ

 



 

 

 أمامهذا ب تعترفضل أن مت بالهرب في الماضي، فإنه من األفقخالفت الشروط أو  كنت قد : إذاال تنسى

األمر فقد تبدو غير جدير أما إذا حاولت التهوين من . صدقك في االعتراف بخطأكسيثبت  هالقاضي ألن

 بالثقة.
 

 

 لماذا لن يتم ترحيلك قريبا .2
 

لن ترحيلك  أن إثباتبغرض ترحيلك من المملكة المتحدة. إذا نجحت في  قد تماحتجازك أن ب التذكيريجب 

ترحيلك في سيتم إثبات أنك وزارة الداخلية دائما ما تحاول . يتم قريبا، فسينبغي إذن أن يتم اإلفراج عنك

 شهور. لسابيع أو حتى حتجازك لمدة أيام أو ألوقت قريب، على الرغم من ذلك، قد يستمر ا
 

 التي يمكنك تقديمها: األمثلة على الحججبعض  اهن
 

المحكمة فينبغي أال يتم ترحيلك. فهل  أمامقضيتك  وطالما أنالمحكمة.  أمامقد يكون لديك قضية ما زالت  -

 من الممكن أن يتم اإلطالق عن سراحك حتى تنتهي قضيتك؟
 

ليس لديك جواز سفر ساري المفعول وفي بعض البالد قد تستغرق  هوثائق سفر ألن قد تكون في انتظار -

وزارة الداخلية أن  تسعىالوقت الذي  خالل آخر يدعم اإلفراج عنكهذه العملية وقتا طويال. وهذا سبب 

 سفر لك. يقةتحصل على وث
 

وثائق سفر. وفي السنوات  تمتلك كنتقد يمنع الوضع السياسي في بلدك ترحيلك إلى هناك حتى إذا   -

ممكنا. إذا عرفت أن  ي والصومال وإيران والعراق وسوريازيمبابوة لم يكن الترحيل إلى بالد مثل األخير

الترحيل إلى بلدك مرة  يتم فتح بابسراحك حتى  إطالقفينبغي أن تطلب  ممكنا ترحيلك إلى بلدك ليس

 خرى.  أ
 

 

 سيتمأن ترحيلك  تكرر القولة طويلة ووزارة الداخلية ما زالت رهن االحتجاز لفتر بالفعل في حال بقاءك -

 .ا"قريبا جدا" فربما قولهم ليس صحيح
 

 

  الترحيل مذكرة إصدار

 تاريخ يوما من14إذا أثبتت وزارة الداخلية انه تم إصدار مذكرة ليتم ترحيلك من المملكة المتحدة خالل 

طلب  احنجفي حال رفض طلب الكفالة, او  ىرة عل, فمن المحتمل ان يجبر قاضي الهحجلسة االستماع

 بكفالة.  فسوف تقوم وزراة الداخلية بمنع اطالق سراحك الكفالة,

 

 : الوضع هذا في تقديمها يمكن التي الحجج بعض هنا

  اذا قامت وزارة الداخلية باثبات ان مذكرة الترحيل قد صدرت ولكن اليوجد تاريخ محدد بعد

يوما من تاريخ  14ة انه اليوجد دليل ثابت على انه سيتم ترحيلك خالل لترحيلك, يمكنك المجادل

 جلسة االستماع. 
  ,اذا كانت وزارةالداخلية تقوم باالجراءات الالزمة لترحيلك ولكن اليوجد تاريخ محدد للترحيل

 يوما.  14يمكنك ايضا اثبات انه لن يتم ترحيلك خالل 
  و , ذلك  يوما و لم يحدث 14حيلك خالل ره سيتم تانارة الداخلية في السابق وز عت¬إد اذا

من المحتمل انه  سبب قوي لعدم ترحيلك. وزارة الداخلية عطاءإال في حال إيمكنك إثبات هذا, 

 لن يتم ترحيلك. 
  



 

 

 

 

 
 

 لماذا لن أعود إلى ارتكاب جريمة أو مخالفة .3
 

ه من الالزم أن فستواجه مشكلة إضافية فيما بعد. ستقول وزارة الداخلية أن سابقة جنائية  إذا كان لديك إدانة

 . الحقا رىأخقد ترتكب جريمة  كالجنائية ألن عقوبتككملت قد أأنك  الرغم منتبقى رهن االحتجاز على 

شكلون خطورة على المجتمع. يرون أنهم يشخاص من اإلفراج عن أ ون سيترددّ  بطبيعة الحال والقضاة

 ع صعوبة في إقناع القاضي باإلفراج عنك.تتوق أنجريمة عنيفة أو جنسية فينبغي مدانا نتيجة إذا كنت و
ينبغي أن تبقى رهن اإلحتجاز ألنه من المحتمل أن تعود إلى ارتكاب  كإذا كانت وزارة الداخلية تجادل بأن

 استعمالها. الحجج التي يمكنك محاولة فإليك بعض ،جريمة
 
 .تقضية عقوبة إضافيةتستمر في  أنال ينبغي  عقوبتك بالفعل، ولذاكملت قد أك أِشر إلى أن -
 . ظروفك قد تغيّرتقد تغيرت أو وّضح لماذا لن ترتكب جريمة أخرى، إما أنك  -
أو من  في الفترة التالية العتقالك؟در تقرير إيجابي بخصوص سلوكك من الهيئة التي تراقبك هل ص -

قاء أو من صدلك أن تحصل على رسالة توصية من أ فهل يمكنئة أخرى؟ إذا كانت اإلجابة ال، هي

حتى من موظفين في مركز االحتجاز؟ كل دليل تقدّمه يثبت عضاء الكنيسة أو موِظفين سابقين أو من أ

 سلوكك الجيّد سيساعدك.
ما فعلته وتشعر تبعات عب تستو بأنكخطورة جريمتك. حاول أن تقنع القاضي بمن المهم أن تعترف  -

 لن ترتكب جريمة أخرى.أنك بالندم و
 المراقبة شملا قد يذبإمكانك القول أنك تستعد في االلتزام بأي شرط يمثل بديل عن االحتجاز. فه -

 يعة الحال عندما يطلق سراحك بكفالة. طبوالتي سوف تحصل باإللكترونية 
 

 ينبغي ذكر ذلكفال  تسببت في سجنكبريئا من التهمة التي  نككنت ترى أ: إذا مالحظة مهمة

هي المكان المناسب لمجادلة األمر. كما أن لكفالة ليست فجلسة االستماع الخاصة باللقاضي. 

 الجنائية. عقوبتك يعيد النظر فيقاضي الهجرة ال يستطيع أن 
 

 

 لكفالة.ى أسبابك للحصول علالصفحة القادمة يوجد قالب فارغ لكتابة  في 
 

 
 

 كيفية كتابة دوافعك لطلب الكفالة
 
 

. ولذلك أكتب هذا الطلب بنفسي وليس لدي محام يمثلني لطلب الكفالة ________________انا اسمي

 .Bail for Immigration Detaineesمن قبل منظمة  الصادرستخدام الكتيّب با
 
 

 انا لن اهرب ألن:
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 لن يحدث ألن:ترحيلي من المملكة الكتحدة 
 
 
 
 
 
 

 
 

 من االحتجاز: الخروجخرى لرغبتك في قد تكون لديك دوافع أ
 
 
 
 
 
 

 
 أعودلماذا لن "اخرى لشرح  رتكبت جريمة جنائية و أكملت فترة العقوبة فلربما تريد إضافة فقرةكنت قد ااذا 

 مخالفة اخرى اذا تم اطالقي من الحجز" وارتكب

 
 
 

 الكفالة طلب إدارة

 
إدارة طلب الكفالة الى وزارة " هل توافق على تحويل  5في أسفل القسم رقم  B1وذج االستمارة تسأل نم

الداخلية في المستقبل؟" اذا وافقت على هذا او اذا قرر القاضي هذا, سوف يعني انك منحت الكفالة و 

ن وزارة هذا يعني ايضا الة عن وضع الشروط المتعلقة بكفالتك. وسوف تكون وزارة الداخلية مسؤ

الداخلية تستطيع فرض شروط جديدة عليك و لن يسمح لك باللجوء الى محمكة الدرجة االولى اذا لم توافق 

 مع وزارة الداخلية. 

 

عن الشروط التي نفرضها على اشخاص على الغالب ان وزراة الداخلية سوف تقوم باتخاذ تدابير مختلفة 

تحويل ادارة الكفالة الى وزارة  بندعلى  على  الموافقة عدمبننصح  ،قد تم منحهم الكفالة. في هذا الحالة

 تستطيع شرح السبب بالقول:الداخلية. 

 

"اريد ان اّطلع على الموجز الصادر عن وزارة الداخلية و الشروط التي التي تريد فرضها علّي في حال تم 

 "الكفالة قبل موافقتي على تحويل ادارة الكفالة الى وزارة الداخلية منحي 



 

 

من مراجعة هذا يعني عند مراجعتك لموجز الكفالة الصادر من قبل وزارة الداخلية, يجب عليك التأكد 

عليك. وعليك االعتراض على اّي من الشروط التي لفرضها وزارة الداخلية  تسعىالتي الشروط وقراءة 

 من الشروطالمطلوب  يمكنك المجادلة انه يجب فرض الحد االدنىترى انها ليست ضرورية او قاسية جدا. 

 لضمان عدم هروبك.

 

 كفالتك الى وزارة الداخلية من قبل قاضي الهجرة:  يوجد اسباب اخرى لعدم رغبتك في تحويل مسؤولية

 

اكثر صرامة من الشروط الموافق عليها من قبل قاضي اذا طلبت وزارة الداخلية بان يتم فرض شروط  1

تكون جذرا من ان وزراة الداخلية سوف تحاول ان تفرض  . يجب انعند اطالق سراحك بكفالة الهحرة

 شروط صارمة عندما تعطى االحقية في ادارة شؤون كفالتك. 

 اذا طلبت وزارة الداخلية بمنعك من الدراسة اذا تم اطالق سراحك:  2

 

A  .يمكنك االعتراض على هذا بالقول انه ليس لهذا عالقة فيما يتعلق على محاولتي الهرب 

  b كنك القول أنك قلق الن هذا يثبت ان وزراة الداخلية قد تفرض شروط غير ضرورية اذا تم اعطائهم يم

  حق ادارة الكفالة الخاص بي.

C   .اذا كنت بالفعل تسعى للدراسة فعليك القول بان هذا اثبات واضخ انك لن تحاول الهرب 

 

و تعتقد انه لم يكن من بعد اطالق سراحك اذا كان قد تم اعتقالك مرة ثانية من قبل وزارة الداخلية  3

في حال اطالق بنفس الظروف فيمكنك المجادلة بانك قلق بانه سيتم اعتقالك مرة اخرى  ،الضروري فعل هذا

 سراحك. 

ة في جلس المناشدةاجل تجديد كفالتك عند  فقد يكون سبب جيد من طعنالقرار نتيجة ل اذا كان لديك  4

 و من اجل المحكمة لتبقي على مسؤولية ادارة كفالتك.  ،االستماع من قبل المحكمة

 

اذا منحك قاضي الهجرة كفالة بنفس الشروط المفروضة من قبل وزارة الداخلية في موجز كفالتك مالحظة: 

وذلك فمن االغلب ان يقوم قاضي الهجرة بتحويل ادارة كفالتك الى وزارة الداخلية.  ،او في جلسة االستماع

اشد صرامة عند اطالق سراحك من تلك قاضي بان وزارة الداخلية لن تقوم بفرض شروط بسبب اقتناع ال

 التي طلبت في جلسة االستماع. 

 

ا التاكيد الى قاضي الهجرة في جلسة االستماع بانك سوف تحترم و تتقيد بجميع الشروط ضيمكنك اي

وزارة الداخلية او من قبل  سواء تم ادارة كفالتك من قبل ،المفروضة عليك في حال تم منحك كفالة

 المحكمة. 
 
 
 

 

التاسع: جلسة االستماع الفصل 

 لكفالةلطلب ا
 
 
 



 

 

 

 .ذلك الطلبيتم تحديد جلسة االستماع بخصوص بعد قيامك بإرسال استمارة طلبك للكفالة،  
 
 

 :الشائعةسئلة األ
 
 
 

 ماذا يحدث بعد ذلك؟
 صلك عبر الفاكس.( وعادة ما يNotice of Hearingبعد عدة أيام سيصل لك إشعار الجلسة )

 
 

 عرف تاريخ الجلسة؟كيف أ
 Notice( وثيقة على صفحة واحدة تُسمي "إشعار الجلسة" )IACسوف ترسل لك محكمة الهجرة واللجوء )

of Hearing ،إلخبارك عن التاريخ الذي ستذهب فيه إلى المحكمة. وإذا لم يصلك إشعار الجلسة هذا )

   03001231711على الرقم:وللمتابعة للتحقق اتصل بالمحكمة 

 
 

 متى سوف ت حّدد جلسة االستماع الخاصة بي؟ 
ما حيانا رسلت فيه استمارة طلب الكفالة. وأستماعك خالل األسبوع الذي أما يتم إخبارك عن جلسة اعادة 

 .الذي قد يمتدّ ألسبوعينبعض  منشغلة. وربما يحدثالمحكمة  تكون
 
 

 للجلسة؟خا محددا هل يمكنني أن اطلب تاري
. اكتب طلبك في اإلستمارة في التاريخ المطلوبستحدّد ال يوجد ضمانة على أن الجلسة يمكنك هذا ولكن 

 (.B1) 1ب
 
 
 

 حصل على تاريخ الجلسة؟ماذا أفعل عندما أ
 عن التاريخ الذي حددته المحكمة حتى يتمكنوا من الحضور إلى المحكمة معك ضامنيك قم بإبالغ 
  الشخص الذي يوفر لك المسكن عن التاريخ الذي حددته المحكمة حتى يتمكن من الحضور قم بإبالغ

 إلى المحكمة معك
  كل من يدعم طلبك عن التاريخ إذا كان يرغب في الحضورقم بإبالغ. 
  )تأكد من أن المترجم سيكون متواجداً )إذا طلبت حضور مترجم على استمارة الكفالة الخاصة بك

 IACالـ عن طريق االتصال ب
 

  قم بتجميع كل الوثائق التي ستحتاج إليها في الجلسة. وفيما يلي قائمة بالوثائق التي قد تحتاج إليها في

 المحكمة:
 

 نسخة من استمارة طلب الكفالة -
 نسخة من اإلفادة التي أعددتها -
 موجز الكفالة )انظر ما يلي( -



 

 

نسخة منه( أو مع  ليسالمحكمة مع جواز سفره األصلي )و إلى يحضر ضامنكيجب أن  -

 صلية.وثيقة هوية أ
 ، لألشهر الثالثة األخيرة.بضامنكالخاص  المصرفيكشف الحساب  -
، مثل إيصاالت الراتب أو خطابات اإلعانة عن األشهر الثالثة ضامنكما يثبت مقدار دخل  -

 األخيرة.
ما  يجب على الشخص الذي يوفر لك مسكن أن يحضر معه ما يثبت أنه يمتلك العقار. وعادة -

يكفي لذلك بيان الرهن العقاري. وإذا كان العقار مستأجراً، يحتاج الشخص إلى خطاب من 

مالك المسكن يسمح لك باإلقامة في العقار )أو يوضح ما إذا كان عقد اإليجار يسمح باستقدام 

أشخاص لإلقامة في العقار(. وال يمكنك اإلقامة مع شخص يسكن في مسكن تابع وزارة 

( إال إذا كان فرداً من أسرتك Home Office Asylum Supportم اللجوء )الداخلية لدع

 المباشرة.
يمكنك  ,المسكنفي عنوان موفّر   امكانية العيش  يثبت من الحصول على دليل تمكنك  _في حال عدم 

 او سوف تقوم بما هو ضروري;القول انه اليوجد اية دليل لعدم امكانيتك العيش في عنوان موفّر المسكن

    لتقديم دليل للمحكمة او وزارة الداخلية عند منحك الكفالة.

 
(، أو طلبات  (Temporary Admission، مثل طلبات اإلذن المؤقتقد تفيدأنها  إضافية تظنّ أي وثائق 

( التي لم تتلق رداً عليها؛ والوثائق التي IS151Fاالطالع على استمارات المراجعة الشهرية )استمارات 

سفر،  ةوثيقعلى  الحصول صاب بحالة مرضية؛ والوثائق التي تثبت أنك تعاونت مع عمليةتثبت أنك م

 ولكنك لم تتسلم وثائق السفر بعد.
 

 

 ماذا يحدث قبل جلسة االستماع؟
وهي . (bail summary)عندما تقدّم طلب للكفالة، يجب أن ترد وزارة الداخلية بـ "موجز كفالة"     ·

الكفالة. وسوف تسجل وزارة الداخلية في هذه  كأسباب معارضتهم منحعبارة عن وثيقة توضح 

 .بناء عليها الوثيقة كل األسباب التي تعتقد أنه ال ينبغي اإلفراج عنك
الساعة  أو بحلولساعة قبل جلسة االستماع  24 خالل يجب أن يكون موجز الكفالة قد وصلك    ·

 .الثانية بعد ظهر في اليوم السابق ليوم الجلسة
  

يجب عليك االطالع على كل نقطة من نقاط موجز الكفالة، والتفكير في الطريقة التي سترد بها على كل 

نقطة أثناء عرض قضيتك. وقد تحتاج إلى تدوين النقاط التي تنوي التحدث فيها أمام المحكمة، حتى ال 

تتمكن من توضيحها بهدوء  تنساها. وإذا كانت هناك معلومات غير صحيحة في موجز الكفالة، دّونها حتى

 أمام القاضي.
  

وإذا تم تسليم موجز الكفالة لك عند دخولك المحكمة، تستطيع أن تطلب من القاضي منحك مزيداً من 

ساعة أو ساعتين للقيام بذلك، إذا لم تتسلم  أن تطلب المنطقيالوقت إلعداد ردودك قبل الجلسة. ومن 

 موجز الكفالة إال في يوم الجلسة.
 
 

 م الجلسةيو
 إشعار الجلسةمكتوبا على وثيقة "ستماع ستجد موعد جلسة اال" (Notice of Hearing)  . ولكن

حتى موعد  ستكون مضطرا لالنتظارمن المحتمل انك في نفس الساعة. ولذلك جميع الجلسات تُحدَّد 

 سيقرر ترتيب جلسات االستماع.  هو من لقاضيواجلستك. 
 



 

 

 الفيديو وصلة طريق عنيتم عقدها  معظم الجلسات (video link).  سوف تكون في غرفة في

مركز االحتجاز، وسوف ترى المحكمة على شاشة التليفزيون. في بعض الحاالت ستذهب إلى 

 مة(المحك
 
 

 ماذا سيحدث أثناء جلسة االستماع؟
هذا ال عن األخرى ولكن ما يلي يصف ماذا يحدث في جلسة استماع عادية. ال تنسى أن  كل جلسة تختلف

 في كل جلسة. بالضرورة يحدث
 

بدالً من و أنك لن تذهب إلى المحكمة بنفسك. يعني ذلكف إذا تم ربط جلستك بالمحكمة عن طريق الفيديو

ذلك، سوف تذهب إلى غرفة في مركز االحتجاز، وتتحدث مع القاضي ومع الضامنين عن طريق شاشة 

ة في مركز االحتجاز متصلة بالمحكمة عن سوف يقوم أحد الحراس بإحضارك إلى غرف وميكرفون.

 طريق شاشة.
 إلى قاعة الجلسة، فيقف الجميع.  (Judge)يدخل القاضي 

 

  يقوم القاضي بالتحقق من التفاصيل الخاصة بك، مثل االسم، وتقديم اآلخرين الموجودين

 في القاعة.
 

  يسأل القاضي الـHOPO  ممثل وزارة الداخلية((Home Office Presenting Office - 

بالفعل ا هو مدون مشيئاً أكثر م HOPOإذا كان يريد أن يقول شيئاً. وعادة ما ال يقول الـ 

 في موجز الكفالة، فيما عدا أنه يجب أن تظل رهن االحتجاز.
 

  يسألك القاضي عما إذا كان لديك ما تقول. تحقق من أن القاضي قد قرأ إفادتك. وأشر إلى

 كتبت فيها وزارة الداخلية معلومات خاطئة.أي أجزاء من موجز الكفالة 
 

  سوف يطلب منك القاضي أن تلخص األسباب التي تعتقد أنها تستوجب اإلفراج عنك. ال

تكرر كل ما هو مدون في اإلفادة. أخبر القاضي بالنقاط الرئيسية التي ترى أنها في 

 صالحك. واحرص على الرد، نقطة بنقطة، على ما ورد في موجز الكفالة.
 

  قد يوجه لك الـHOPO .بعض األسئلة 
 

 .قد يوجه القاضي أسئلة حول أي شيء يكون غير واضح 
 

  يذكر الـHOPO .أسباب ضرورة بقائك رهن االحتجاز 
 

 · الشخص الذي ضامنيك ومع مع هو سيتحدث فإذا اعتقد القاضي أن حالتك مالئمة للكفالة

 يوفر لك مسكن.
 

 . 
 

  الكفالة، يتم مناقشة شروطها. كمنح قرربقراره. وإذا في النهاية يخبرك القاضي 
 

 

 

 هذا الشكل يبين تخطيطاً إلحدى المحاكم
 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 القرار

 
 هناك ثالث نتائج محتملة لجلسة الكفالة:

  

 ماذا بعد ذلك ماذا تعني يجةالنت

 تم قبول طلبك
  

حققت نجاحاً وسيتم اإلفراج 

 عنك
  يقوم القاضي بملء استمارة، وشرح شروط اإلفراج

على أنك يجب أن تنص هذه الشروط عنك. وعادة ما 

تقيم في العنوان الذي قدمته. وأن تتواجد على فترات 

 معينة لدى مكتب من مكاتب الهجرة.
 
 اأن تلبس توسيم عليك يجب ي أنهإذا قرر القاض 

فغالبا ما سيستغرق األمر يومين عمل على  االكتروني

 عنك. اإلفراجقل قبل األ
 

تم رفض 

 طلبك
  

لن يتم اإلفراج عنك، وستتم 

إعادتك إلى مركز االحتجاز 

 قد حضرت إلىإذا كنت 

ستبقى في  أنك المحكمة أو

كنت قد  مركز االحتجاز إذا

 حضرت الجلسة عن طريق

 وصلة فيديو.

  احرص، وأنت في المحكمة، على الحصول على

نسخة خطية من قرار رفض طلبك الكفالة. فهذا من 

شأنه مساعدتك على تركيز استعداداتك لطلب كفالتك 

 التالي.
 

  .ال تيأس! ومن المهم أن تتقدم لطلب الكفالة مرة أخرى

بعد  فكثير من المحتجزين ال يتم اإلفراج عنهم إال

 القاضي
 

 الحاجب
 

محام )إذا كان ال

 لديك محام(
 

الجمهو

 ر
 

ممثل وزارة 

 الداخلية
 

انت )عن 

طريق وصلة 

 فيديو(

 مترجم
 



 

 

      خمسة طلبات كفالة أربعة أو

 

   يوماً. 28تستطيع تقديم طلب كفالة جديد بعد 
 

  إذا طرأ تغيير فيما يتعلق بقضيتك، تستطيع تقديم

الطلب الجديد دون أن تضطر إلى االنتظار حتى نهاية 

ً ولكن سيكون مطلوب منك تبرهن  28فترة الـ  يوما

للمحكمة كيفية تغيير وضعك قبل ما يقبلون تقديمك 

 جديد. طلب
 

قمَت بسحب 

 طلب كفالتك
  

هذا يعني أنك قررت عدم 

المضي قدماً في القضية 

بسبب مشكلة ما. على سبيل 

 ضامنكالمثال، عدم وصول 

إلى المحكمة في الموعد 

المحدد أو وصوله بدون 

 كشوف حساباته المصرفية.

  حل المشكلة التي منعت استمرارك في قضية

 مرة أخرى. الكفالة، ثم تقدم بطلب الكفالة
 

  أحياناً يطلب منك قاضي الكفالة سحب قضيتك. فإذا

كان القاضي هو الذي يقترح ذلك، فمن غير 

المحتمل أن تحصل على الكفالة في هذه المرة. 

وربما من األفضل بالنسبة لك سحب طلب الكفالة 

 ثم التقدم بطلب جديد.

 

 لقى االستمارات؟أين يمكنني أن أت
 

 

 ( B1) 1ين توجد استمارة بأ
 

" على محرك البحث. B1 bail application form. اكتب "اإلنترنتهذه االستمارة متاحة على 

 (. ويمكنك ايضاwww.biduk.org)اإلنترنت  BIDعلى موقع  تجدهايمكنك أيضا أن 
 

. واذا تحصل عليها"ين تستطيع أن ركز االحتجاز: اسأل موظف المركز "أم الحصول على االستمارة في

 .حزمتنا اإلرشاديةلك نسخة منها مع  تواجه صعوبة في الحصول عليها فاتصل بنا وسنرسلكنت 
 

 
 

 

 ( و سنرسلها لك فورا.BIDضا أن تتصل بنا )ويمكنك أي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعات الزوار
  

 تقدم الدعم لبعض المحتجزين وتزورهم.مجموعات الزوار ال تقدم مشورة قانونية ولكنها 
 عية الزوار في احتجاز الهجرةمجل بيمكنك االتصاأن يزورك شخص ما  وترغب فيإذا كنت محتجزاً 

The Association of Visitors in Immigration Detention 
  .Mare street, London. E8 4RU, UK 115 وعنوانها

. 
  .02072810533 هاتفهارقم 

 enquiries@aviddetention :إميل
 
 

 
 

 تفاصيل االتصال واراسم مجموعة الز مركز االحتجاز

Brook House 

and 

Tinsley House 

Gatwick Detainees Welfare 
Group 

 

Tel: 01293 657 070 
Fax: 01293 474 001 

www.gdwg.org.uk  

 

Campsfield House 
 

 

Asylum Welcome 

 

Tel: 01865 722 082 
Fax: 01865 792 532 

www.asylum-welcome.org.uk  

Dungavel 
 

Scottish Detainees Visitors Tel: 0141 248 9799 
www.sdv.org.uk  

 
Harmondsworth IRC 

and 
Colnbrook IRC 

 

 

Detention Action 
 

Freephone: 0800 587 2096 
Tel: 020 7226 3114  
Fax: 020 7226 3016  
www.detentionaction.org.uk   

  

Morton Hall Morton Hall Detainee 
Visitors Group 

Tel: 07758 604 293 
www.mortonhallvisitors.org.uk  

   

Yarl’s Wood Yarl’s Wood Befrienders Tel: 01234 272 090 
www.ywbefrienders.org.uk  

http://www.gdwg.org.uk/
http://www.asylum-welcome.org.uk/
http://www.sdv.org.uk/
http://www.sdv.org.uk/
http://www.detentionaction.org.uk/
http://www.mortonhallvisitors.org.uk/
http://www.ywbefrienders.org.uk/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 قد تكون مفيدة لك التي منظماتقائمة ال
 

 المجموعات التالية تقدم أنواع مختلفة من المشورة والمعلومات.
 باستثناء) من االستشاراتنواع المجموعة فاعلم أنها منظمة تقدم عدة أ اسم  بعد  هناك شرح إذا لم يكن 

مقّر  منقرب مجموعة  اتصل بأطالبي اللجوء والمهاجرين. ل ادعمأنها تقدم المشورة القانونية( أو 

 المكان الذي كنت تعيش فيه قبل احتجازك.  منقرب مجموعة احتجازك أو بأ
 

Asylum Support Appeals Project (ASAP)   
 يقدمون خدمات المشورة عن تقديم طلب للجوء

 العنوان:
Studio 11/12  

Container City Building, 48 Trinity Buoy Wharf, London, E14 OFN 

  0284 3716 020  :الهاتفرقم 

  0272 3716 020 الفاكس:
  0283 3716 020 :االستشاراتخط 

 ظهرا( 4للساعة  2بعاء والجمعة من الساعة )يوم اإلثنين واالأ
    www.asaproject.orgنترنت:   موقع اإل

 
 

Asylum Aid 
 .انوني لطالبي اللجوء ولديهم خط مساعدةقانونية وتمثيل ق استشارةيقدمون 
 العنوان:

Berol House, 25 Ashley Road, London N17 9LJ:9631 7354 020 الرقم   

   5620 7354 020 الفاكس:
 ظهرا 4عة ظهرا لسا 1: )يوم الثالثاء من ساعة االستشاراتخط 

Advice Line: 020 7354 9264 (Tuesday 1pm-4pm) 

  www.asylumaid.org.uk  موقع انترنت:
 

Detention Action 
 منظمة تقوم بحملة سياسية ضد احتجاز المهاجرين وبزيارة المحتجزين.

 العنوان:
Leroy House, Unit 3R, 436 Essex Road, London N1 3QP  

  2096 587 0800)مجانا( الهاتف

   3114 7226 020  :الهاتف
   3016 7226 020 الفاكس:
  www.detentionaction.org.uk  :اإلنترنتموقع 

http://www.asaproject.org/
http://www.asylumaid.org.uk/
http://www.detentionaction.org.uk/


 

 

 
 

Freedom from Torture 
 الذين تعرضوا للتعذيب. لألشخاصونية وطبية نير قامنظمة تقدم دعم طبي ودعم نفسي وتقدم تقار

 العنوان:
111 Isledon Road, London, N7 7JW  

   7777 7697 020 :الهاتف

   7799 7697 020 الفاكس:

    www.freedomfromtorture.org  :اإلنترنتموقع 

 
Medical Justice 

 تقوم بترتيب زيارات طبيبين في مراكز احتجاز الهجرة جمعية
   7498 561 0207   :الهاتف

   529370 08450 الفاكس:
    www.medicaljustice.org.uk :اإلنترنتموقع 

 
Refugee Council 
 ات قانون اللجوء.والدعم بخصوص أساسي االستشارةمجلس الالجئين يقدم 

    www.refugeecouncil.org.uk  :اإلنترنتموقع 
    6700 7346 020  مكتبهم في مدينة لندن: هاتفرقم 

    9581 3743 020 الفاكس:
 

عمره فوق الثامنة عشر سنة فينبغي  أنإذا كنت طفال أو تعرف عن طفل تم اعتقاله ألن وزارة الداخلية تعتقد 

 الخاص لحاالت االطفال: Refugee Councilقسم الاالتصال ب عليك
(The Children’s Section) قسم لالطفال 

  02073461134: الهاتفرقم 

   il.org.ukchildren@refugeecouncالعنوان االكتروني: 

 
Scottish Refugee Council  
 الرعاية االجتماعية لطالبي اللجوء والالجئين. حول االستشارةمجلس الالجئين في اسكتلندا يقدم 

 العنوان:
Scottish Refugee Council, 5 Cadogan Square, Glasgow, G2 7PH 

   9799 248 0141:الهاتفرقم 

   2499 243 0141 الفاكس:

 ww.scottishrefugeecouncil.org.ukw    :نترنتاإلموقع 

 
 
 
 
 

 ساعدة التمثيلية القانونية وتقديم شكوى:مإيجاد 
 

    Law Centres Network شبكة المراكز القانونية
 لمعرفة وجود مركز قانوني في منطقتك.

 العنوان:

http://www.freedomfromtorture.org/
http://www.medicaljustice.org.uk/
http://www.refugeecouncil.org.uk/
mailto:children@refugeecouncil.org.uk


 

 

Floor 1, Tavis House, 1-6 Tavistock Square, London WC1H 9NA  

   1330 3637 020 :الهاتف

 www.lawcentres.org.uk    نترنت:موقع اإل

 
Office of the Immigration and Services Commissioner (OISC)  

مستشارو الهجرة يخضعون لمكتب مفوض خدمات الهجرة. يعني ذلك أن المستشارين يجب عليهم الوفاء 

 ن مستشاري الهجرة حتى يمكنك االتصال بهم.ه قائمة مديل OISCمكتب   OISCباشتراطات ومعايير مكتب 
يتعامل أيضاً مع الشكاوى الخاصة بخدمات كل من يقدم المشورة وتصرفاتهم، بما في ذلك  OISCمكتب 

عن الهجرة أو خدمات أخرى بصورة  االستشارةأو شخص يقدّم  OISCمكتب الخاضعين لشروط المحامين 

  غير قانونية وشرعية.
 العنوان:

5th Floor, 21 Bloomsbury Street, London, WC1B 3HF 

  ;  1500 7211 020اسعار محلية 0046 000 0345  :الهاتفرقم 

   1553 7211 020الفاكس:

 

The Law Society  

 
 والممثل لجميع المحامين في انجلترا و ويلز مجتمع القانون  الهيئة التنظمية يعتبر 

13 Chancery Ln, London WC2A 1PL 
 02072421222هاتف: 

 

      www.solicitors.lawsociety.org.uk  :على االنترنت يمكنك أن تبحث عن محام على موقعهم 

 
 

 مالحظة بشأن تقديم شكوى:
بشكوى. ننصح بأن تحاول حل المشكلة بالكتابة إذا لم تكن سعيداً بالخدمة التي يقدمها لك ممثلك، يحق لك التقدم 

إلى الشخص المسؤول عن التعامل مع الشكاوى في المؤسسة/الشركة الخاصة بممثلك القانوني قبل التقدم 

 Legal Ombudsmanأو إلى  Solicitors Regulation Authorityأو إلى  OISCبشكوى إلى 
 

Solicitors Regulation Authority 
 لمحامينهيئة تنظيم ا

   2555 606 0370 :الهاتفرقم 

   1999 616 0121 الفاكس:

 www.sra.org.uk   :اإلنترنتموقع 

 
Legal Ombudsman 

 أمين المظالم القانوني:
   0333 555 0300 :الهاتفرقم 

  www.legalombudsman.org.uk  :اإلنترنتموقع 

 
 

 

 لتقدم بشكوى إلى عضو من أعضاء البرلمانا
 

http://www.solicitors.lawsociety.org.uk/
http://www.legalombudsman.org.uk/


 

 

في  في منطقتهم.( يمثلون األفراد المقيمين MPs) Members of Parliamentأعضاء البرلمان )

الطلبات محاوالت تقديم ظروف تدعو إلى الشفقة، وحينما تبوء جميع ثمة بعض الحاالت التي تكون فيها 

 تدخل بالنيابة عن المحتجز.ال MPsيمكن لـ  بالفشل، واالستئنافات األخرى
   02072194272يمكنك أن تعرف عضو البرلمان الذي تتبعه عن طريق االتصال بهاتف رقم: 

 
ذكر عنوانك إذا كنت تعيش في لمركز االحتجاز الذي أنت فيه أو أن تيتعين عليك أن تذكر الرمز البريدي 

  المملكة المتحدة قبل احتجازك.
   02072193000 و البرلمان الذي تتبعه على هاتف رقم:يمكنك بعد ذلك االتصال بعض

   www.parliament.co.uk  نترنت:موقع اإل

 
 
 

دليل برنامج قائمة المحامين الذين ينتمون الى  

 مساعدة المحتجز
 

LIST OF IMMIGRATION SOLICITORS OPERATING THE DETENTION DUTY 
ADVICE SCHEME 

 

 االسم العنوان رقم التليفون رقم الفاكس
 
020 8880 3393  
 

 
020 8808 7535 

 

697 High Road,  
Tottenham,  
London, N17 8AD  
 

www.wilsonllp.co.uk 

 
Colnbrook, Harmondsworth,  
Harmondsworth Fast Track,  
Yarl’s Wood  

 
Wilson & Co 

 
020 8733 7250  
 

 
020 8733 7200 
 

10th Floor Tower,  
1 Olympian Way,  
Wembley,  
Middlesex, HA9 0NP 
  
www.lawrencelupin.co.uk 
 
Brook House, Campsfield  
House, Harmondsworth,  
Tinsley House, Yarl’s Wood 
 

 
Lupins 

Solicitors 
 

 
020 7923 3320  
 

 
020 7923 4020 
 

 
1 Kingsland High Street,  
Hackney,  
London, E8 2JS  
www.duncanlewis.co.uk 
Brook House, Campsfield  
House, Colnbrook, 

 
Duncan Lewis 

http://www.parliament.co.uk/
http://www.wilsonllp.co.uk/
http://www.lawrencelupin.co.uk/


 

 

 
Harmondsworth, Morton Hall,  
Tinsley House, The Verne,  
Yarl’s Wood 

 
 
020 8675 5985  
 

 
020 8672 8779 
 

 
257-259 Balham High Road,  
London, SW17 7BD  
 
www.fadigaandco.com 
 
Colnbrook, Harmondsworth,  
Morton Hall, The Verne, Yarl’s  
Wood 

 

 
Fadiga & Co 

 
020 8840 7209 

 
020 8840 4688  
 

 
1010 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex, TW8 9BA  
www.howe.co.uk  
 
Harmondsworth, Tinsley 
House, Yarl’s Wood  

 

 
Howe & Co 

 
0191 269 6838  
 

 
0191 477 7728 
 

 
Collingwood Buildings,  
38 Collingwood Street,  
Newcastle upon Tyne, NE1 1JF  
 
www.hallidayreeves.co.uk  
 
Morton Hall, The Verne  

 

 
Halliday Reeves 

Law 
Firm 

 

 
01709 371 917 

 
01709 511 100 
 
 

 
The Point,  
Bradmarsh Way  
Bradmarsh Business Park  
Rotherham S60 1BP  
 
www.prhsolicitors.co.uk  
 
Morton Hall  
 

 

 
Parker Rhodes 

Hickmott 
Solicitors 

 

 
0208 682 4500 

 
0208 682 4040  
 

 
First Floor 14-16  
Mitcham Rd,  
London, SW17 9NA  
 
www.thompsonlaw.co.uk  
 

 
Thompson & Co 

http://www.fadigaandco.com/
http://www.howe.co.uk/
http://www.hallidayreeves.co.uk/
http://www.prhsolicitors.co.uk/
http://www.thompsonlaw.co.uk/


 

 

Harmondsworth, Morton Hall, 
The Verne, Yarl’s Wood  
 
 

 
01865 749099 

 
01865 770111  
 

1 Agnes Court,  
Oxford Road,  
Oxford, OX4 2EW 
  
www.turpinmiller.co.uk  
 
Campsfield House  
 

 
Turpin and Miller 

LLP 

 

 

  مدينة غالسغو
(Dungavel  غافالنمركز دو ) 

 

 االسم العنوان رقم التليفون رقم الفاكس
0141 420 1337  
 

0141 429 8166 
 

84 Carlton Place,  
Glasgow, G5 9TD  
www.livbrown.co.uk  
 

 
Livingstone 
Brown 

0141 946 9402 0141 946 7777  
 

16 Bilsland Drive,  
Maryhill,  
Glasgow, G20 9TH  
www.grayandcoglasgow.co.uk  
 

 
Gray & Co 

0141 552 0333  
 

0141 552 0033 70 Royston Rd,  
Glasgow, G21 2N  
 

 
Peter G Farrell 

0141 429 0650 0141 429 0600 63 Carlton  
Place  
Glasgow, G5 9TW  
www.hamiltonburns.co.uk  
 

 
Hamilton Burns 

0141 332 8295 0141 332 0086  
 

65 Bath Street,  
Glasgow, G2 2DD  
www.drummondmiller.co.uk  
 

 
Drummond 
Miller LLP 

 

 

مصطلحات   
 
 
 

 هنا يوجد توضيح بعض المصطلحات المستخدمة في الكتيّب

http://www.turpinmiller.co.uk/
http://www.livbrown.co.uk/
http://www.grayandcoglasgow.co.uk/
http://www.hamiltonburns.co.uk/
http://www.drummondmiller.co.uk/


 

 

 
 

 
Detention Duty Advice Scheme 

دليل مساعدة المحتجزبرنامج    
نامج روتم تمويل البتقدّمها شركات المحاماة للمحتجزين في مراكز احتجاز الهجرة . شورة قانونية مجانية م 

 من قبل الحكومة.

 

Dispersal 
 التوزيع / تيتالتش 

طانيا. يمنطقة جنوب شرق بر الى مسكن خارج لندن  او  عندما تنقل شخص توزيعتقوم وزارة الداخلية بعملية  

 توزيعمعالجة طلبه وموافقته يتم  عدفيها طلبه لللجوء. وب جلعائي" في الفترة  التي يبدمسكن اوال يتم نقله الى "م

دة.الشخص الى منطقة اخرى في المملكة المتح  

 

Facilitated Return Scheme 

نامج العودة المسهلةرب  

  وتقوم وزارة الداخلية بادارة هذا البرنامجالى بلدهم االصلي.  جانباالناء سجل هل عودةبرنامج يسالهذا 

 

 

First-Tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) 

 محكمة الدرجة االولى )محكمة الهجرة واللجوء(

:  
طعون  قرارات  ناول تت محكمة الهجرة واللجوء  هي محكمة مستقلة  محكمة الدرجة االولى  التي تسمي ايضا

ومسؤولي الحكومة عن أمور  الهجرة واللجوء والجنسية. وهذه المحكمة تتعامل مع جميع  وزارة الداخلية 

 طلبات الكفالة. 
 

الداخلية وزارة كفالة  
 احد او المحتجز الشخص الوحيدة الطريقة هي( الهجرة رئيس كفالة) سابقا والمعروفة الداخلية رةوزا كفالة

  . السراح اطالق اجل من الكفالة طلب بتقديم يقوم عنه بالنيابة
 

Home Office- UK Visas and Immigration 
 للمملكة المتحدة  هجرةالتأشيرات وال قسم –وزارة الداخلية 

وزارة الداخلية يدير مراقبة الحدود ويطبّق قوانين الهجرة والجمارك. وهو  يتعامل مع طلبات هذا القسم في 

وطلبات للمواطنة واللجوء. الدخول والبقاء في المملكة المتحدة  

 

Human Rights 
 حقوق االنسان

دة هذه الحقوق في المملكة المتح .الكل هاع بتيستم سية ومن المفترض اناسا هي حقوق حقوقالهذه  بمعنى عام

تشير الى الحقوق تُوجد في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وهو األطار االوروبي لقانون حقوق االنسان 

عرض للتعذيب والمادة حق االنسان في عدم التفي االتفاق تتناول  3دة. المادة بعه المملكة المتحالذي يلزم ان تت
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The Immigration and Asylum Chamber (IAC) 

 محكمة الهجرة واللجوء



 

 

محكمة الهجرة واللجوء هي جزء من محكمة الدرجة االولى التي تستقبل طعون قضايا الهجرة ومحاكمات 

 الكفالة.

  
Immigration Judge (IJ) 

 قاضي الهجرة

اللجوء.الهجرة ومحكمة الدرجة االولى ومحكمة  هذا اسم عضو  

 

Immigration Removal Centre (IRC) 

 مركز ترحيل المهاجرين  
إلعتقال الناس تحت صالحيات قانون الهجرة و بينهم   مراكز ترحيل المهاجرين هي مراكز احتجاز وتُستخدم 

حيلهم.راجراءات طلب اللجوء وليس فقط الذين سيتم ت ما من الذين في مرحلة  

 

Initial accommodation 

كن "المبدئي"الس  

في الفترة التي ينتظرون  الذي وافقت وزارة الداخلية على دعمهم او توفير مسكن لهم ئي للناسيُوفر سكن مبد

دة الى اشخاص ليس لديهم اية تقدم هذه الخدمة عا و في العادة   للمعونة من وزارة الداخلية.فيها نتيجة طلبهم 

  في منطقة اخرى. فيتم نقل طالب اللجوء لسكن اذا كان طلبهم ناجح  مخالفات جنائية .

 

Judicial Review (JR) 

 مراجعة قضائية

خذها الهيئات العامة. تت التي القرارات قانونيةفيه   العليا  المحكمة بحيث تحدد فيه إجراء   و هي عبارة عن 

عراض المسائل القانونية وال تشمل إستعراض مزايا القرار اإلداري او وقائع وتقتصر المراجعة القضائية إلست

 القضية.

 
 
 
 
 
 

Legal Aid 

 المعونة القانونية 

سوم لعدم قدرتهم على دقع الرمشورة قانونية ممولة من الحكومة لألشخاص الذين ينطبق عليهم معايير معينة 

 بأنفسهم والن نسبة نجاج قضايهم عاليه
 

Legal Representative 
ل القانونيالممث  

ما يتعلق الممثل القانوني هو محام او موظف محام او شخص مرخص الذي يمثل مقِدم طلب او مستأنف في 

 دعاء في المحكمة.بإ

 
Monthly Progress Report (MPR) 

 تقرير التقدم الشهري

ن إعتقالك ما زال ا( تستعرض إعتقالك بإنتظام للتحقق بأ وزارة الداخلية  علىينبغي  هنينص القانون على ا

ضاروري و ب( لتقديم اسباب مكتوبة إلعتقالك المستمر. وتقوم بهذا اإلستعراض مرة في الشهر عن طريق 

 تقرير التقدم الشهري.

 



 

 

Notice of Hearing 
 وثيقة "إشعار الجلسة".

واللجوء تخبرك  عن التاريخ والساعة والمكان لجلستك للكفالة. رسالة من محكمة الهجرة  
 

Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) 

 مكتب  مفوض خدمات الهجرة 

 مفوض خدمات الهجرة يفحص وينظم خدمات المشورة القانونية في المملكة المتحدة.

 

Reporting 
 اإلبالغ

 ذين لم يتم اعتقالهم ضرورة التبليغ بشكل دورى الى مراكز االبالغ او قسم الشرطة على جميع طالبى اللجوء ال

 

Section 4 Support  
4دعم من القسم   

ز1999سنة ل من قانون الهجرة واللجوء   ( ( ) 1)  4القسم يشير الى الدعم المقدم للمحتجزين تحت   

1999من قانون الهجرة لعام  10ل رقم , جدو9وتم الغاء هذا القسم االن و استبداله لب القسم     
 

Tagging 

 المراقبة اإللكترونية
على ساق شخص بغرض مراقبة تحركاته كتروني الرونية هي عندما تضع وزارة الداخلية سوار المراقبة اإللكت

 في  جميع االوقات.
 

Temporary Admission (TA)  
 اإلذن المؤقت

. وقد تم استبدال هذا المصطلح   .باطالق السراح الصادر عن وزارة الداخلية  اإلذن المؤقت هو اإلشعار  

 بمصطلح كفالة وزارة الداخلية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غرض هذا الكتيّب "كيفية الخروج من اإلحتجاز"  هو إبالغ المحتجزين عن 

للبقاء في المملكة  حقوقهم بالنسبة للكفالة و ال يسعى الى إعطاء مشورة عن طلبك

المتحدة. وليس  بيان  عن قانون اإلحتجاز او الكفالة وال يمكنه ان يحل محل ممثل 

فانوني. نحن حاولنا ان نجعل هذا الدليل دقيق قدر اإلمكان في وقت طبعه ولكن ال 

يمكننا ان نحمل المسؤولية  عن اي خطاء ونريد ان نحذرك ان قد يتغير القانون 

ز. للتحقق من ان لديك احدث نسخة من الدليل اتصل بنا على الرقم:وسياسة اإلحتجا  

020 7456 9750 

سنرسل احدث نسخة لمحتجزي الهجرة مجانا. للممثلين القانونيين الدليل متاح على 

. على االنترنت.  موقعنا  

www.biduk.org 

http://www.biduk.org/


 

 

Bail for Immigration Detainees (BID) 

.  وتم ترخيص هذا الدليل من قبل 03803669و مسجلة في انجلتيرا كشركة برقم 1077187هي منظمة خيرية مسجلة برقم 

200100147مكتب مفوض خدمات الهجرة برقم   

 
 
 

2018سنة   حزيران تم تحديث هذه النسخة في شهر   
 
 
 

 


