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صلخّ مُ   
 

عیش من یك صار األمرناك مكان للنوم أو األكل. لم یعد ھ ،اضيمأن أزالوا [مخیم كالیھ] العام المنذ 
 في الجحیم.

 2017یونیو/حزیران  30، عاما) 29( یعقوب س.، رجل إثیوبي -
 

یأتون الیوم من إریتریا ومن بلدان كثیرة أخرى، وھم  ،النساء والرجال الذین قدموا أوال من سوریا
 .من أجل الحریة، یجب أن نرّحب بھم في أوروبا وتحدیدا في فرنسایقاتلون 

 2017یولیو/تموز  13الرئیس إیمانویل ماكرون، ترییستي، إیطالیا،  -
 

 400المعروف باسم "الغابة"، یعیش ما بین  ،على تخوم كالیھ لمخیم الكبیریة لق السلطات الفرنسإغال منأشھر  9بعد 
 .الشمالیةمحیط المدینة الفرنسیة  خرون في الشوارع والمناطق القریبة من الغابة فيطالب لجوء ومھاجرون آ 500و
 

عشرات عّمال طالب لجوء ومھاجر في كالیھ ودنكرك ومحیطھما و 60إلى مقابالت مع أكثر من  یستند ھذا التقریر
وصول المساعدات اإلنسانیة  تعطیلانتھاكات الشرطة ضد طالبي اللجوء والمھاجرین، و لیوثّقاإلغاثة في المنطقة، 

 عدد المھاجرین. بالرغبة في تقلیصا ، مدفوعوھو سلوك یبدو، في جزء منھ على األقل –ومضایقة عّمال اإلغاثة 
 

تستخدم بانتظام رذاذ ) "سي أر أس"مكافحة الشغب (شرطة وتحدیدا  ،وجدت "ھیومن رایتس ووتش" أن شرطة كالیھ
رّش أكیاس ؛ كما تفیھا أي خطرین خالل نومھم أو في ظروف أخرى ال یشكلون راشدالفلفل ضد المھاجرین األطفال وال

عطلت . ھاجرینمعلى طعام وشراب ال الفلفل رذاذ ترشبعض األحیان  وفي ؛أو تصادرھا یابالنوم والبطانیات والث
وصول إلى خدمات األطفال وعلى قدرة الشرطة توصیل المساعدات اإلنسانیة. انتھاكات الشرطة تؤثر سلبا على ال

 تقدیم طلبات لجوء.المھاجرین على 
 

اإلنسانیة والمھینة، غیر  أو العقوبة حظر المعاملةل للسلطة وانتھاك ومحیطھا ھو تجاوزالیھ سلوك الشرطة ھذا في ك
استخدام القوة عندما بإمكان الشرطة  ،الطعام والماء. بموجب المعاییر الدولیةفي تدّخل غیر مبرر في حق المھاجرین و

  ، ولسبب مشروع یتعلق بإنفاذ القانون. حتى في ھذه الحالة مع ضبط النفسوال یمكن تفادیھا فقط، 
 

رفض  طالبي اللجوء والمھاجرین. المنتشرة حول انتھاكات الشرطة ضدّ عن التقاریر  ة الطرفالسلطات الفرنسی غضت
لقوة بشكل فینسان برتون، نائب محافظ كالیھ، بشدة التقاریر حول استخدام الشرطة رذاذ الفلفل وأشكال أخرى من ا

 ال تستند إلى حقیقة".ول لـ ھیومن رایتس ووتش: "ھذه ادعاءات وتصریحات فردیة اقعشوائي وغیر متناسب. 
 

منعت السلطات المحلیة المجموعات اإلنسانیة من توزیع الطعام والماء والبطانیات والمالبس  2017في مارس/آذار 
مارس/آذار معتبرة أنھا ترقى إلى المعاملة  22ھذه األوامر في على طالبي اللجوء والمھاجرین. علّقت إحدى المحاكم 

الفرنسي (المدافع عن الحقوق) أیضا ھذه اإلجراءات وغیرھا التي تتخذھا  التظلّماتانتقد محقق  غیر اإلنسانیة والمھینة.
 كالیھ. البي اللجوء والمھاجرین فيطأنھا تساھم في "ظروف عیش غیر إنسانیة" ل رأىو ،السلطات المحلیة

 
، في منطقة صناعیة السلطات بتوزیع المساعدات مرة واحدة یومیا خالل ساعتین تسمح ،نھایة یونیو/حزیران حتى
 الشرطة للتوزیع وقت الغداء. لكنسمح راھب محلي باستخدام الكنیسة  ،مخیم المھاجرین السابق. باإلضافة إلى ذلك قرب
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إحدى المرات التي حاصرھم فیھا رجال الدرك إغاثة بانتظام. وصف عمال انیة األخرى توزیع المساعدات اإلنس عرقلت
 ،بمنع المھاجرین قسرا من الوصول إلى عّمال اإلغاثةشرطة مكافحة الشغب  فیھا ومرات أخرى قامت ،المسلحون

 لدى محاولتھم تقدیمھ إلى المھاجرین. ورمت الطعام أرضا من أیدي العّمال
 

في  ،بمصادرة ھواتفھم كما یسمح لھم القانون الفرنسي. قالوا إن الشرطة ردّت الشرطة، بدأ العمال بتصویر تصرفات
 .ومحت أو فحصت محتواھا بدون إذن ،بعض األحیان لفترات قصیرة

 
أحیانا مرتین أو أكثر في غضون ساعات. التدقیق  –تدقق في أوراقھم بانتظام قال عمال اإلغاثة أیضا إن الشرطة 

الھویة توزیع في یؤخر التدقیق  ،. في كالیھاستغاللھلكن یمكن للشرطة  ،في القانون الفرنسي ھب بالھویة مسموح
 قھم.معاملة الشرطة للمھاجرین بعد تفریالمساعدات اإلنسانیة، كما یمنع العمال من مراقبة 

 
یولیو/تموز أعلنت حكومتھ عن  12اعتماد مقاربة إنسانیة لالجئین وطالبي اللجوء. في بتعھد الرئیس إیمانویل ماكرون 

مبادرات من شأنھا تحسین الوصول إلى إجراءات اللجوء وتأمین منازل إضافیة وأنواع أخرى من الدعم لطالبي اللجوء 
واألطفال غیر المرافَقین. تتعارض ھذه الخطوات المرحب بھا بشدة مع المعاملة التي یحصل علیھا طالبو اللجوء 

 كالیھ.ومھاجرون آخرون حالیا في 
 

ھ الشرطة فورا وبشكل ال لبس على السلطات المحلیة والوطنیة أن توجّ للوفاء بھذه التعھدات وبالتزامات فرنسا الدولیة، 
واالمتناع عن السلوك الذي یتعارض مع توصیل المساعدات  ،المتعلقة باستخدام القوةاللتزام بالمعاییر الدولیة إلى افیھ 

 .ات السیئةتخدام السلطة أو غیرھا من السلوكتأدیبیة مناسبة لسوء استدابیر اتخاذ و ،اإلنسانیة
 

إقامة مكتب لجوء عبر حمایة، بما في ذلك ال التي تعیق حصول الالجئین علىعلى وزارة الداخلیة أن تزیل فورا العقبات 
والمجموعات  الوكاالت. علیھا أیضا أن تعمل مع في المكاتب الموجودة ، لمن یرغب،تسھیل المعامالتفي كالیھ أو 

طوارئ لجمیع المھاجرین كن امسبما في ذلك  ،لتأمین مسكن بأسرع وقت ممكن لجمیع طالبي اللجوء المعنیة اإلنسانیة
 .بدون مأوى غیر المسجلین في كالیھ

 
حمایة حصول األطفال المھاجرین غیر المرافَقین على خدمات في النھایة، على السلطات المحلیة والوطنیة ضمان 

 .كافیة وموظفین مالئمینبما في ذلك مالجئ ذات قدرات  ،األطفال
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توصياتال  
 

 للحكومة الفرنسية

على السلطات البلدیة واإلداریة ووزارة الداخلیة أن توجھ فورا وبشكل ال لبس فیھ شرطة مكافحة الشغب  •
أو ، خرى ضد المھاجرین النائمیناألقوة العدم استخدام رذاذا الفلفل أو أشكال األخرى إلى شرطة الات ووق
 استخدام القوة غیر متناسب مع ھدف شرعي.فیھا یكون  أي ظروف في

إنشاء نقاط بالبلدیة  كمة في یونیو/حزیران الذي طالبأن تلتزم فورا بقرار المحلى سلطات كالیھ البلدیة ع •
 للجوء والمھاجرین.واتخاذ إجراءات أخرى لحمایة حقوق طالبي ا ،توزیع میاه، ومراحیض وحمامات

یسمح لمن یرغب بالتقدم بطلب لجوء، أو تسھیل  (ُشبّاك موّحد) على وزارة الداخلیة إنشاء مكتب في كالیھ •
 .دیم الطلب في مكاتب أخرىانتقالھم إلى أماكن أخرى في فرنسا لیتمكنوا من تق

الستقبال، وضمان االسراع في الخاصة با على فرنسا التقیّد بالتزاماتھا بموجب توجیھات االتحاد األوروبي •
مسكن لجمیع طالبي اللجوء الذین یفتقرون إلى اإلمكانیات الكافیة لتأمین حاجاتھم، لدى معالجة طلباتھم  توفیر

 مع المجموعاتمنذ اللحظة التي یعلن فیھا الشخص عن نیتھ طلب اللجوء. على الحكومة أیضا أن تعمل 
اإلنسانیة وغیر الحكومیة للمساعدة في تأمین مساكن طوارئ للمھاجرین بدون مأوى وغیر المسجلین في 

 كالیھ. ینبغي أن تكون ھذه المساكن في شمال فرنسا.
طلب ، وإبالغھم بحقھم في على السلطات المحلیة والدولیة ضمان تحدید ھویة األطفال غیر المرافقین بسرعة •

لقیام بذلك، وحقھم في الوصول إلى مالجئ حمایة أطفال حصول على الدعم القانوني لوال ،اللجوء في فرنسا
 مناسبین.ذات إمكانات كافیة وموظفین 

على الشرطة تقدیم سجل مكتوب أو استمارة  "،لحقوق األساسیةاالتحاد األوروبي ل وكالة"توصیات ب عمال •
تحقیق محاسبة أفضل. یجب أن تتضمن استمارات و تفتیش لكل تدقیق باألوراق لتشجیع حاالت التفتیش المبررة

عنصر أو عناصر الشرطة نیة لتفتیشھ والنتیجة واسم المبررات القانووعلى األقل اسم وسن الشخص  التفتیش
 .ھایلإوالوحدة التي ینتمون  اضطلعوا بالتفتیش نالذی
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