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تعرف عىل حقوقك مع موظفي إنفاذ القانون
لديك الحق يف االلتزام بالصمت ورفض
اإلجابة عن أي أسئلة من سلطات انفاذ القانون

ال يتعني عىل غري املواطنني اإلجابة عن
األسئلة املتعلقة بوضعهم كمهاجرين .يجب أن ال تكذب
بشأن وضع جنسيتك أو أن تقدم مستندات مزيفة

SUMMARY

يجب عىل موظفي إنفاذ القانون امتالك
مذكرة تفتيش دقيقة موقعة من قبل القايض للدخول
والبحث يف منزلك

إذا تم القبض عليك ،اطلب التحدث إىل
محامٍ وال تتحدث إىل الرشطة حتى تتقابل مع املحام
اﺗﺻل مبجلس العالقات اإلسالمية األمريكية
(كري) لإلبالغ عن أي متييز أو ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ من قبل اﻟﺷرطﺔ

هذه املعلومات ليست استشارة قانونية
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تعرف عىل حقوقك مع سلطات إنفاذ القانون
لديك الحق يف االلتزام بالصمت ورفض اإلجابة عن
أية أسئلة متعلقة بتطبيق القانون (املحيل ،أو عىل مستوى الوالية،
أو الفدرايل) .ال ميكن احتساب رفض إجابتك عىل األسئلة أم ٌر
ضدك وذلك ال يعني بأنه لديك أي يشء تخفيه .تطبيق القانون
قد يطلب منك تحديد الهوية أو تسجيل السيارة .لكنه يجب عىل
هذه املواقف أن تكون مخترصة ،وليس عليك اإلجابة عن أية
أسئلة أخرى

إلقاء القبض عليك استنادًا إىل العنارص املوجودة أثناء
البحث .يجب عليك أن ال تقاوم أمر االعتقال
الكذب أو التضليل أو تقديم إقرارات غري
حقيقية إىل سلطات إنفاذ القانون تعترب جرمية ويجب
عدم القيام بها تحت أي ظرف من الظروف

ماذا تفعل إذا تم االتصال بك من قبل جهات
إنفاذ القانون يف األماكن العامة +:+
إذا تم إيقافك مشياً عىل األقدام ،فإنه ال يتعني عليك اإلجابة
عىل أي أسئلة ،ولكن توفري اسمك وعنوانك وعمرك إذا تم طلب ذلك منك
(والهوية إذا تلقيت مخالفة) قد يساعدك يف تجنب االعتقال
ال تحاول الوصول إىل حقائبك أو جيوبك دون أن تخرب الضابط
بأنك عىل وشك القيام بذلك (قد يعتقد بأنك تحاول الوصول إىل سالح)ا

يحق لك أيضً ا أن يكون لديك محامٍ عندما تتحدث
مع سلطات تطبيق القانون (املحل ًية أو الوالئية أو الفدرالية)،
وذلك حتى إذا مل تكن قيد االعتقال أو يف أية مشكلة قانونية .يتم
منح هذه الحقوق لجميع األفراد واملواطنني وغري املواطنني
ال يتوجب عىل غري املواطنني اإلجابة عن األسئلة
املتعلقة بحالة الهجرة الخاصة بهم .عليك أن ال تكذب بشأن وضع
جنسيتك أو أن تقدم مستندات مزيفة .هذا وتجنب حمل وثائق
هوية مزورة
يجب عىل موظفي إنفاذ القانون امتالك مذكرة
تفتيش قبل الدخول إىل منزلك .إذا قالوا بأنهم ميتلكون تفويضاً،
فاطلب االطالع عىل املستند دون السامح لهم بالدخول إىل املنزل
(عرض املستند من خالل نافذة ،إدخال املستند عرب أسفل الباب،
وما إىل ذلك) .ستحتوي مذكرة التفتيش بالضبط عىل ما ميكن
تفتيشه ويجب أن تكون م ّوقعة من قبل القايض .إذا مل يكن
التفويض كامالً أو إذا رأيت أي خطأً ،فقل إنك “ال توافق عىل
البحث” .كن مهذبًا ومؤدباً وتذكر بأنه لديك الحق يف االلتزام
بالصمت .إذا كان لديك محامٍ  ،فاتصل مبحاميك عىل الفور وابق
معهم عىل الهاتف أثناء البحث .قم بتدوين مالحظات حول كل
ما يتم التقاطه وما هي املناطق التي تم البحث فيها أو تصويرها،
ولكن ال يجب أن تتدخل أثناء عملية البحث .أمر التفتيش ال
يعطي الحق يف القبض عليك .ومع ذلك ،فقد يكون من حقهم
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ماذا تفعل إذا تم االتصال بك من
قبل سلطات إنفاذ القانون :
إذا كنت يف البيت ،اخرج من الباب وأغلق
الباب خلفك قبل التحدث معه
إذا كنت يف العمل ،فقم بإبعادهم عن مكان
عملك الشخيص بأسلوب مهذب
إذا تم االتصال بك ،فانتقل إىل مكان هادئ
اطلب من املوظف أو الوكيل بطاقة العمل
الخاصة به أو الحصول عىل اسم الوكالة واسم
الضابط  /الوكيل والهاتف والربيد اإللكرتوين
محامي
بعد ذلك وبكل أدب قل “سوف يقوم
َّ
باالتصال بكم” وأنهي املقابلة
اتصل ﺑـمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية
(كري) عىل اﻟﻔور للحصول عىل املساﻋدة اﻟﻘﺎنونية

إذا كنت معتقالً ،يحق للرشطة تفتيشك
وتفتيش املنطقة املحيطة بك .ومع ذلك ،عليك دامئًا
أدب ووضوح“ ،أنا ال أوافق عىل البحث”ة
الترصيح بكل ٍ
يجب عىل املوظف أن يقرأ لك حقوق
مريندا قبل استجوابك ،تشمل هذه الحقوق حقك يف
االلتزام بالصمت وحقك يف الحصول عىل محامٍ  .من أجل
أدب
حامية حقك يف االلتزام بالصمت ،عليك الترصيح بكل ٍ
ووضوح“ ،أنا أريد أن أبقى صامتًا” .ال ميكن استخدام حقك
يف الصمت ضدك .يجب أيضً ا أن تؤكد رصاحة حقك يف
الحصول عىل محامٍ ويجب أن ترصح “أنا أريد التحدث إىل
محامٍ ” .إذا كان عمرك أقل من  18عا ًما ،فيمكنك أيضً ا أن
تطلب التحدث مع والدك أو الويص عليك .مبجرد تأكيدك
لحقوقك ،ال تتحدث إىل الرشطة حتى تقابل محامٍ

لديك الحق يف طلب اسم الضابط ورقم
الشارة .حافظ عىل يديك حيث ميكن للرشطة رؤيتها .ال
تقاوم أو تهرب أو تلمس ضابط الرشطة .كن هادئًا وال
تجادل .إذا ُوضعت بالقرب من أو داخل سيارة الرشطة،
وحتى إذا مل يكن ضابط الرشطة بالقرب منك وكنت تعتقد
أنك وحدك ،فضع يف اعتبارك بأن أي يشء تقوله قد
يتم تسجيله
ال تقم بتقديم أي معلومات خاطئة
إذا كان بحوزتك هاتف خلوي  ،فإنه ال يُسمح
لوكالء إنفاذ القانون بالبحث داخل هذا الجهاز ما مل يكن
لديهم تفويض أو ما مل متنحهم اإلذن

