برنامج حامية املهاجرين يقوم مبراقبة عمليات إلقاء القبض التي تقوم بها دائرة الهجرة والجامرك
(رشطة الهجرة) ,أو آي يس إي
(ICE) Immigration and Customs Enforcement

اعرف حقوقك مع آي يس إي
من املعرض لخطر الرتحيل؟

للمقيمني بشكل دائم قانوين و املدانني سابقا

احذر --فقد تكون مستهدفا بالرتحيل حتى يف الحاالت التالية:
∙ لو متت إدانتك منذ فرتة طويلة
∙ مل تتعرض للسجن بعد إدانتك
∙ لومتت إدانتك بقضية ثانوية أو جنحة
∙ حصلت عىل اإلقامة الدامئة منذ وقت طويل أو /و
∙ كل أو بعض أفراد عائلتك يحملون الجنسية األمريكية

يسمح القانون للحكومة الفيدرالية برتحيل رشيحة من املهاجرين .من الرشائح املستهدفة:
∙ األشخاص املقيمني بشكل غري قانوين
∙ األشخاص املقيمني (اقامة قانونية ،الجئني ،حملة الفيزا) واملدانيني جنائياا
تتضمن املجموعة التي قررت إدارة ترامب البدء برتحيلها عرب آي يس إي الفئات التالية:
∙ األفراد املتورطني بقضايا جنائية عالقة أو من متت إدانتهم سابقا بهذه األفعال
∙ األفراد الذين صدر بحقهم قرار بالرتحيل
∙ األفراد الذين قدموا معلومات مزورة أو مغلوطة عند تعبيئتهم طلبات موجهة للحكومة
∙ األفراد الذين تعتقد الحكومة بأنهم يشكلوا خطرا عىل السالمة العامة أو األمن القومي

هل يقوم عمالء ال آي يس إي باالقرتاب من أي شخص يعتقد أنه ميكن اعتقاله ؟

بعد تحديد هوية الشخص املراد إعتقاله ،يقوم عمالء ال آي يس إي بالبحث عنه يف منزله ،امللجأ ،املحكمة ،مكان عمله
و يف بعض األحيان قد يكونوا بانتظاره يف الشارع إللقاء القبض عليه .

ماذا بإمكاين أن أفعل إن كنت معرضا لالعتقال؟

∙ ضع خطة مع عائلتك و من حولك يف حال تم اعتقالك
∙ تجنب التواصل مع إدارة الهجرة أو القيام بتعديل حالة إقامتك أو تجديد اإلقامة أو السفر لخارج الواليات املتحدة قبل
التحدث مع املحامي املختص
∙ تجنب التواصل مع نظام العدالة الجنائية -حيث أن الرشطة تشارك بصمتك مع إدارة الهجرة

دائرة الهجرة والجامرك ,اوآي يس
إي ,هي أحد أجهزة الحكومة
الفيدرالية املسؤولة عن ترحيل
األفراد .آي يس إي هي فرع من
فروع وزارة األمن الداخيل دي
اتش اس

إن كنت أنت أو أحد أفراد أرستك وأصدقائك معرضا للرتحيل ،ضع خطة
إذا أردت التبليغ عن اعتقال يف مدينة نيويورك اتصل ب برنامج حامية
املهاجرين عىل الرقم التايل212-725-6422 :
إذا أردت التبليغ عن اعتقال خارج مدينة نيويورك اتصل ب:
United We Dream at 1-844-363-1423

معرفة حقوقك و مامرستها يف الوقت املناسب أمر معقد
لتفاصيل أكرث قم بزيارة للحصول عىل معلومات أكرث بخصوص آي يس إي
،فضال راجع كتيب آي دي پي
KYR@immdefense.org

هذه املادة ألغراض تعليمية وال متثل نصيحة قانونية.
Images & Content © IDP 2017

ماذا أفعل يف حال اقرتب مني عميل آي يس إي بغرض اعتقايل يف الشارع او يف مكان عام؟

عندما يقوم عميل باعتقال شخص يف الخارج عادة تكون عملية االعتقال رسيعة .قد يقوم العميل مبناداة اسمك و يطلب منك تأكيد اسمك قبل اعتقالك.
∙ قبل أن تؤكد اسمك او تجيب عىل أي س ْوال آخر ،قل" :هل أستطيع الذهاب؟"
∙ يف حال كان الجواب نعم :أخربهم بأنك ال تريد أن تجيب عىل أي أسئلة  ،أو أنك تفضل أن ال تتحدث معهم االن و قم باالبتعاد
∙ يف حال كانت اإلجابة ال :يحق لك البقاء صامتا .أخربه بالتايل“ :أريد أن أستخدم حقي بعدم إجابة األسئلة ،وأريد التحدث مع املحامي"
∙ إذا بدأ عميل ال آي يس إي بتفتيشك وتفتيش حقيبتك أخربه" :أنا ال أوافق عىل هذا التفتيش"
∙ ال تكذب أو تقوم بتقديم مستندات مزيفة .ال تهرب أو تحاول مقاومة اإلعتقال
∙ ال تجيب اسئلة عن حالة الهجرة الخاصة بك أو مكان والدتك ألنه من املمكن استخدام أي معلومات تقدمها ضدك .ال تسلمهم أي مستندات
اجنبية مثل جواز سفر ،او بطاقة هوية ،او فيزا منتهية
∙ إذا كنت يف املحكمة الجنائية لحضور موعد ،اطلب التحدث ملحاميك قبل أن يتم ابعادك

إذا قدم العمالء ملنزيل هل سأمتكن من معرفة أنهم من آي يس إي؟
لن تتمكن من معرفة انهم عمالء آي يس إي دامئاً لذلك احذر! عادة عمالء آي يس إي يقومون باالدعاء بأنهم رجال رشطة و يريدون التحدث
إليك بخصوص تزوير هوية أو تحقيقات جارية

هل باستطاعة عميل ال آي يس إي دخول املنزل العتقايل؟

ال يستطيع عمالء ال آي يس إي الذين ال يحملون ترصيح موقع من قبل قايض دخول املنزل بدون اذن شخص بالغ .ومجرد فتح باب املنزل ال يعد
إذن لدخول منزلك

اذن ،ماذا افعل اذا كان عمالء ال آي يس إي أمام املنزل؟

∙ اعرف اذا كانو عمالء آي يس إي أو دي اتش إس
∙ حاول أن تبقى هادئا ،حافظ عىل األدب وال تكذب  .اخربهم" ال أريد التحدث إليكم اآلن"
∙ بلطف ،اطلب منهم إدخال الترصيح املوقع من قبل القايض من تحت الباب .يف حال أنهم ال ميلكون ترصيح ال تسمح لهم بدخول املنزل
∙ اذا كانوا يبحثون عن شخص آخر ،قم بطلب معلومات التواصل معهم .ال يتوجب عليك اخبارهم مبكان تواجد الشخص و يجب عليك أن ال تكذب

-

ماذا بإمكاين أن افعل إذا كان عمالء ال آي يس إي داخل املنزل؟

∙ قم بأخبارهم يف حال تواجد أطفال وكبار يف السن باملنزل
∙ اطلب منهم الخروج من املنزل إذا كانوا ال ميلكون ترصيح موقع من قبل قايض
∙ اذا قاموا بدخول املنزل من غري إذن اخربهم " ال أوافق عىل وجودكم يف املنزل ،فضال غادروا"
∙ اذا بدأو بتفتيش بعض الغرف أو مقتنياتك يف املنزل أخربهم أنك "غري موافق عىل هذا التفتيش"
∙ إذا قام عمالء ال آي يس إي باعتقالك أخربهم بأي مشاكل صحية تعاين منها و برضورة إيجاد من يعتني باألطفال

ما هي حقوقي يف حال اعتقايل؟

ِ
ِ
متلك/ك حق التحدث للمحامي
لك/لك الحق بالبقاء صامتا ،و
∙
تكذب/ب النه سيرضك يف املستقبل
∙ ال
ِ
∙ ال يتوجب عليك مشاركة أي معلومات عن مكان والدتك ،حالة إقامتك ،سجلك الجنايئ .اطلب التحدث اىل محامي بدال عن إجابة األسئلة
∙ ال يتوجب عليك اعطائهم هويتك الوطنية ،جواز السفر إال يف حال انهم ميلكون ترصيح موقع من قبل قايض
∙ ال يتوجب عليك توقيع أي مستند

قام برنامج حامية املهاجرين بتحديث هذه املعلومات بتاريخ يناير  ٢٠١٧باإلشرتاك مع الدعم القانوين يف مركز الحقوق الدستورية.
للحصول عىل معلومات أخرى وتفاصيل أكرث فضال قم باالطالع عىل الكتيب
immdefense.org/ice-arrests

KYR@immdefense.org

