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 اعرف حقوقك

االحتجاجات  في  المهاجرين   مشاركة 

 2020  نوفمبر

                             مقاومة غالب ا ما كانت تقودها وهي   ،من تاريخ طويل من مقاومة االضطهاد في الواليات المتحدة اجزءيشكلون  المهاجرون  

لجميع المقيمين في الواليات المتحدةهما التنظيم والمشاركة السياسية    . إنالسوداء  المحلية  المجتمعات   ،من الحريات الممنوحة 

األمريكية )  مراقبة و  تواجد  عن الواردة تقاريرالفإن   ،بما في ذلك المهاجرين. ومع ذلك وكالة  و(  DHSوزارة األمن الداخلي 

الجماهيرية  لل(  ICE)  األمريكية بالواليات المتحدة الهجرة والجمارك إنفاذ قوانين                        تضامن ا مع حياة السود  التي تشكلت  مظاهرات 

الفيدرالية  ،في وقت سابق من هذا العام والقوات  مخاطر للمهاجرين    تخلققد    ،                                                            فضال  عن وجود ضباط إنفاذ القانون المحليين 

لحضور مظاهرات في المستقبل.  1الذين يخططون 

الموثقين/بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين  ،المهاجرون يواجهون مخاطر إضافية من أي مواجهة مع سلطات    ،غير 

اعرف "  موردإن  قد يؤدي إلى الترحيل.    ،حتى لو لم ينتج عنه تهمة جنائية أو اعتقال  ،لشرطةمع األن أي تفاعل  ،إنفاذ القانون

من معرفة حقوقهم يوفر  هذا " حقوقك معلومات دقيقة حتى يتمكن المهاجرون  وفهم المخاطر المحتملة    ،للمهاجرين وحلفائهم 

 لمشاركة بشكل فعال وآمن وكامل في ديمقراطيتنا.اإمكانية  بأن لديهم    اإلحساسو  ،للمشاركة في االحتجاجات

لالنخراط في أعمال  ،الشرعيينن غير  بمن فيهم المهاجري  ،ما هي الحقوق التي يتمتع بها المهاجرون

 االحتجاج؟

تقييد حقك في حرية التعبير. هذا يعني الحق في حرية التعبير • األول لدستور الواليات المتحدة على الحكومة  . يحظر التعديل 

التعديل األول أيض ا حرية   والمظاهرات السياسية. يحمي  الصحافة                                                                                                  أن لك الحق في المشاركة في االحتجاجات والمسيرات 

كل شخص في الواليات المتحدة الهجرة. ومع  وضعبغض النظر عن    ،)من بين حقوق أخرى(. تنطبق هذه الحقوق على 

ليست متسقة في  ،ذلك األول للمهاجرين. لذلك    صيانةفإن المحاكم  غير الموثقين )غير األشخاص  فإنحقوق التعديل 

حماية  بالمحاكم    قيام  ألنهم ال يستطيعون االعتماد على ،التخطيط بعنايةيتعين عليهم   (الهجرة القانونية الحاصلين على وثائق

 حقوق التعديل األول الخاصة بهم.

االنتقام منك لممارستك حقوقك في حرية التعبير  الحق في عدم التعرض لالنتقام •                                                                                   . يحظر التعديل األول أيض ا على الحكومة 

إدار ،واالحتجاج. ومع ذلك لالنتقام منهم بسبب التحدث   من بين ة ترامب قادة ونشطاء وطالبفقد اعتقلت  المهاجرين 

                       فيجب أن تفكر ملي ا في   ،                                       إذا كنت قلق ا بشأن وضع الهجرة الخاص بك  ،. لذلكباإلدارةعالنية ضد سياسات الهجرة الخاصة  

عند اتخاذ قرار بشأن المشاركة  هجرة موثوق به لشئون المحامي    القيام باستشارةوربما   ،وأن تضع خطة أمان  ،المخاطر

 في إجراءات احتجاجية رفيعة المستوى.

التزام الصمتا  •  طرحهاتيحق لك التزام الصمت ورفض اإلجابة على األسئلة التي    ،. بموجب التعديل الخامسلحق في 

أو ممثلو    ذ القانونإنفا  أحد ظباطالهجرة. إذا بدأ   ممثلي إدارةوالتي تشمل ضباط الشرطة و  ،سلطات إنفاذ القانون عليك

ممارسة هذا  وأختار   ،في التزام الصمت  الحق           أنه لدي   عرفنا أ"أ ،أن يكون ردك  نبغيفي  ،في استجوابك  إدارة الهجرة

 ".الحق

https://www.nbcnews.com/news/latino/federal-immigration-agents-detain-floyd-protester-nyc-n1226086
https://www.nytimes.com/2020/06/19/us/politics/george-floyd-protests-surveillance.html
https://www.nytimes.com/2020/06/19/us/politics/george-floyd-protests-surveillance.html
https://www.nytimes.com/2020/06/19/us/politics/george-floyd-protests-surveillance.html
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يحميك التعديل الرابع من عمليات التفتيش والالحق في رفض الموافقة على التفتيش • ال يتعين عليك  ضبط.  غير المعقولة. 

إنفاذ القانون  ت. إذا طلبتعلقاتكملتفتيش أو    الذاتيتفتيش  الخضوع للالموافقة على     ،تكتعلقاتفتيشك أو تفتيش م  سلطات 

." الحظ أن التفتيش"أنا ال أوافق على هذا    ،قولأن تب ،بطريقة واضحة  على ذلك  رفض الموافقةبفقط  فيجب عليك الرد  

أنك على   ذلك  يمكن تفسيرف ،  إذا امتثلتو ، ما     شيء  بعمل  عن طريق إخبارك  وذلك  ،يسأل بشكل غير مباشرالضابط قد  

الضباط  موافق أو يطرح عليك   ،"أفرغ جيوبك"   ،على سبيل المثال ،على التفتيش. ضع ذلك في اعتبارك إذا قال لك أحد 

حقيبتك؟"  ،أسئلة حول ممتلكاتك مثل  "ماذا يوجد داخل 

ال • إلى محامالحق في  نا  "أ ،فيحق لك االتصال بمحام. يمكنك ببساطة أن تقول  ،أو احتجازك القبض عليك. إذا تم تحدث 

الخاص بيالتحدث مع    بحاجة إلى  ".المحامي 

 ما هي أفضل الممارسات لحماية نفسك واآلخرين عند المشاركة في االحتجاجات؟

 فتذكر ما يلي:  ،مظاهرة عامة أخرىأو أي    تجمعأو مسيرة أو   احتجاجإذا كنت تشارك في  

 تأهبللوضع خطة 

احتجاجسالمة قبل حضور  للضع خطة قم بو • االتصال الخاصة بمحام متاحة 1. يجب أن يكون لديك )أي  ( معلومات 

احتياجات أخرى. إذا كنت تشارك في  أي ألطفال أو ارعاية متطلبات خاصة ب( خطة جاهزة لتلبية أي  2بسهولة و )

 البعض. بعضكمفضع خطة للحفاظ على سالمة    ،خرينااالحتجاج مع 

معلومات حول برامج                                     احمل مستند ا ورقي ا يسرد الموارد. • الخاصةيجب أن تتضمن هذه الموارد  الكفالة ب المساعدات 

القانوني.  والمنظمات التي تقدم الدعم 

يقوم بتنظيم  من اعرف • األخرىالخاصة ب  على معلومات االتصال  حصلالحدث وا   الذي  أو شبكات الدعم المحلية    ،المنظمين 

 إذا كانت متوفرة.

ومخارج الطوارئ.  الذي سيسلكه  طريقالتعرف على   •  2االحتجاج 

الرقمية وا  وسائل التواصل االجتماعيالخاصة بحتياطات الالخصوصية 

أو قم بإيقاف تشغيل التعرف على بصمات األصابع والوجه. • المحمولة في المنزل    اخذإذا كنت بحاجة إلى    اترك األجهزة 

فيجب عليك إيقاف تشغيل أنظمة التعرف على الوجه وبصمات األصابع حتى ال يمكن الوصول إلى    ،هاتف إلى االحتجاج

 إلى محتويات هاتفك دون موافقتك. سلطات إنفاذ القانون. هذا يقلل من احتمالية وصول القفلجهازك إال عن طريق رمز 

االحتجاج.استخد  • بخصوص  التواصل  الرسائل المشفرة عند  و   Signalمثل   ،ض تطبيقات المراسلةتقوم بع  م تطبيقات 

WhatsApp، .بتشفير رسائلك وتجعل من الصعب على اآلخرين اعتراض عمليات تبادل الرسائل 

بما في ذلك   ،للجهات المختصة بإنفاذ القانونيمكن    على اإلنترنت.خاصة بمشاركتك في االحتجاجات  تجنب نشر صور   •

أي منشورات عبر اإلنترنت مراقبة حسابات وسائل ا ،الهجرة  ممثلي إدارة الخاصة بك واستخدام  لتواصل االجتماعي 

 ضدك.

الوالية  • بالصور والفيديو   فيما يخصاعرف حقوقك وقوانين  القانونلسلطات التوثيق  بينما يمكنك التقاط الصور  3.إنفاذ 

في األماكن العامة فيما يتعلق بما إذا كان محتوى أي    ،ومقاطع الفيديو أثناء التواجد  يختلف القانون في الواليات المختلفة 

إلى سلطات إنفاذ   ،                                                مقاطع فيديو تلتقطها في األماكن العامة يعتبر خاص ا                                                                 وما إذا كان يمكن أن ي طلب منك تسليم هذا المحتوى 

 4القانون.
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إنفاذ القانون  التعامل مع ضباط أو وكالء 

أسئلة • أدناه(. ،ال يتعين عليك اإلجابة على أي  يمكنك القول إنك تمارس   ولكن قد يتعين عليك تقديم بطاقة هوية )انظر 

 حقك في التزام الصمت. ال تقدم أي معلومات خاطئة.

إيقافك • كان لك الحرية في المغادرة. ،إذا تم  نعم. ال    ارحل اسأل عما إذا  دون أن تسأل. إذا كان    ترحلإذا كان الجواب 

بالنفي مع محام وال    وينبغي عدمفأنت محتجز   ،الجواب  أي وثائق أو   تقم بالتوقيع علىاإلجابة على أي أسئلة. اطلب التحدث 

 تتطوع بأي معلومات.

ذكر بوضوح أنك ال توافق على قيام الضابط بتفتيشك أو تفتيش  اف  ،تعرضت للتفتيش باليدإذا    ال توافق على التفتيش. •

 متعلقاتك.

مع محام أوال  وا  ال توقع على أي شيء • اطلب نسخة مترجمة إذا كنت ال تقرأ اللغة                             دون التحدث  لتأكد من فهمك للمستند. 

 اإلنجليزية.

أو تقاوم االعتقال • القوة  قم بتوثيق جميع الحقائق    ،                                                     حتى إذا كنت تعتقد أن حقوقك يتم انتهاكها. بدال  من ذلك ،ال تستخدم 

                                                   دث واتصل بمحام  لتقييم أي خيارات قانونية متاحة لك.بالح   المتصلة

مع محام وتفهمت    دعوى ضدك في المحكمةتهمة أو  على   رد ال تقدم   • التي  الهجرة ب الخاصة  عواقبالما لم تكن قد تحدثت 

 .ردكعلى   ستترتب

 تعريف نفسك

أو ما إذا كان يمكنك التزام    ،لديها هذا المطلب  واليتك                        اعرف مقدم ا ما إذا كانت  تعريف نفسك.ب كلباتط  الوالياتبعض  •

هويتك  5الصمت. أو شكل آخر من الوثائق الصادرة  الواليةن  مفيمكنك تقديم وثيقة هوية صادرة    ،إذا كان يجب عليك تحديد 

 في الواليات المتحدة.

أي معلومات خاطئة أو وثائق  • األصلي أو   الخاص بك الهجرةوضع                         لست مطالب ا باإلفصاح عن    .زائفةال تقدم  أو البلد 

أخرى متعلقة بالهجرة. مارس حقك في التزام   أو أي معلومات  تاريخ الميالد أو تاريخ الدخول إلى الواليات المتحدة 

 الصمت.

أخرى. ،غير موثقمهاجر كنت  إذا   • التي تحملها والتي تم   تجنب حمل وثائق صادرة عن دول  المستندات  يمكن استخدام 

                                                                                                           إصدارها من دول غير الواليات المتحدة إلثبات أنك لست مواطن ا أمريكي ا. إذا كنت محتجز ا وتحمل جواز سفر أو وثيقة 

  فيمكنك ممارسة حقك في التزام الصمت وعدم اإلجابة على أي  ،هوية أخرى صادرة عن بلد آخر غير الواليات المتحدة

       محام .إلى أن يحضر معك أسئلة  

عامين على دراية    عن لمدة تقلفي الواليات المتحدة    الشرعيين المتواجدونأن يكون المهاجرون غير    ينبغيمالحظة:  

  لوكالة)وهي عملية تسمح    لعاجلاالترحيل  عملية  والتي توسع  ،2020                   اعتبار ا من أكتوبر سارية المفعول    ،بسياسة جديدة

ICE  .)استماع ستحملها معك وأيها  أي    وأنت تقررضع ذلك في االعتبار   6بترحيلك دون جلسة  في    ستتركمستندات 

وأفضل الممارسات ذات الصلة فيما   الموسع  العاجل لترحيلالمنزل. نقترح عليك معرفة المزيد عن حقوقك فيما يتعلق با

من أن هذه ان لديك تخوف الهجرة إذا ك  مختص بشئون  استشارة محامينقترح عليك كما   7.يتعلق بحمل مستندات معينة

 السياسة قد تؤثر عليك.

أن تحمل "البطاقة الخضراء" معك.  ،                                  إذا كنت مقيم ا دائم ا بشكل قانوني • من المقيمين    فيجب  يتطلب القانون الفيدرالي 

القانونية الشرعيين حمل دليل على وضع إقامتهم الدائمة   أو "البطاقة الخضراء". ،الدائمين 

 مخاطر إضافية

االنتقامية • اإلجراءات  المناصرة إذا كنت تعتقد أنك مستهدف بسبب مشاركتك في احتجاج.    .خطر  اتصل بإحدى المنظمات 

باعتقالك وأي معلومات تتعلق بمشاركتك في    تأكد من توثيق جميع الذي أدى إلى االعتقال.الح الحقائق المحيطة   دث 

https://www.ice.gov/news/releases/ice-implements-july-23-2019-expedited-removal-designation
https://www.ice.gov/news/releases/ice-implements-july-23-2019-expedited-removal-designation
https://immigrantjustice.org/know-your-rights/know-your-rights-ice-enforcement-actions-and-expanded-expedited-removal
https://immigrantjustice.org/know-your-rights/know-your-rights-ice-enforcement-actions-and-expanded-expedited-removal
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إذا   •  :مهاجر غير شرعي كنتمخاطر متعلقة بالهجرة 

حاضرين في االحتجاج (  ICE) األمريكية بالواليات المتحدة الهجرة والجمارك وكالة إنفاذ قوانينإذا كان موظفو   −

الحساسة  فقد يعتقلونك. بموجب    ،غير الشرعيوعلموا بوضعك     وكالةال يجوز ل ،ICE  8  الصادرة منمذكرة المواقع 

ICE  العامة. ومع ذلك أو اعتقال أو تفتيش األفراد المشاركين في المظاهرات  فإن    ،كبيان عام للسياسة ،استجواب 

لألفراد ضد  ال توفر الحماية الكاملة  الحساسة  . كما أنها لم تمنع لفعالياتفي مثل هذه اللقانون   ICE  إنفاذمذكرة المواقع 

ICE  في أن ممارسة حقك في التزام الصمت واتخاذ االحتياطات عند   9.االحتجاجات  جد فيالتوا  من هذا هو السبب 

 أمر بالغ األهمية.هو ،وضع الهجرة الخاص بكفيما يتعلق بخاصة  ،التحدث عالنية

إنفاذ القانون إلى مواجهة − حتى لو لم ترتكب جريمة أو لم يتم   ،ICE مع وكالة  يمكن أن يؤدي أي تفاعل مع سلطات 

 توجيه تهمة لك.

كان لديك وضع هجرة قانوني • إذا  بارتكابها  مخاطر متعلقة بالهجرة  بارتكاب جريمة اتهمت  . إذا تمت إدانتك في المحكمة 

تتعلق بالهجرة  ،أثناء احتجاج  بما في ذلك احتمال ترحيلك.  ،فقد يكون لإلدانة عواقب 

 

 استهدافك لمشاركتك في االحتجاجات؟تم  أو   تعرضت إلجراء انتقاميإذا    االتصاليمكنك  بمن 

بمجموعة    فاتصل  ،بسبب مشاركتك في االحتجاجات منكاالنتقام تم أو احتجازك أو   أحبائكأنت أو أحد   القبض عليكإذا تم 

أدناه.  اطلع علىأو   reply@nilc.org  علىاتصل بنا    ،لمزيد من المعلومات  10.المحليةالدفاع عن حقوق المهاجرين    الموارد 

 إضافية  موارد

قم بزيارة    ،إنفاذ القانونسلطات  و  ICE  وكالة  عند مواجهة  شكلبأفضل  لمعرفة المزيد حول حقوقك وكيفية االستجابة   •

/www.nilc.org/lawenf 

باالحتجاج لمعرفة المزيد عن حقوق   •  /www.nilc.org/demonstrations  قم بزيارة  ،اتالمهاجرين المتعلقة 

 هجرة:ال  مختص بشئون  للعثور على محامي •

للخدمات القانونية للهجرة −   ،(Immigration Advocates Network) الدليل الوطني 

https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/ 

  ،(American Immigration Lawyers Associationهجرة )شئون المختص ب                 البحث عن محام   −

https://ailalawyer.com/ 

  ،(Informed Immigrantبالقرب منك )  للخدمات هيئةبحث عن  لا −

https://www.informedimmigrant.com/service-organization-search/ 

الهجرة: •  إذا تم احتجازك أنت أو أي شخص تعرفه من قبل الشرطة أو سلطات 

  ،التي تواجه االعتقال أو المعرضة لخطر الترحيل )الحرية للمهاجرين( موارد للعائالت −

https://www.freedomforimmigrants.org/for-immigrants 

   10.المحليةبمجموعة الدفاع عن حقوق المهاجرين  اتصل  −

 
؛ n1226086-nyc-protester-floyd-detain-agents-immigration-https://www.nbcnews.com/news/latino/federalالتواجد:  1 

  https://www.nytimes.com/2020/06/19/us/politics/george-floyd-protests-surveillance.htmlالمراقبة: 

 و/tips-gear-safely-protest-to-https://www.wired.com/story/howللحصول على إرشادات إضافية حول كيفية االستعداد لالحتجاج، راجع  2 

https://www.teenvogue.com/story/how-to-prepare-protest 

take-to-want-rights/#i-rights/protesters-your-https://www.aclu.org/know-لمزيد من المعلومات حول حقوق المصورين، راجع  3 

pictures-or-shoot-video-at-a-protest 

for-tips-security-digital-6-https://unitedwedream.org/2020/06/top-للحصول على إرشادات إضافية حول األمان الرقمي، راجع  4 

undocu-folks/ 

https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/10029.2-policy.pdf
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 5من  5 صفحة اعرف حقوقك: مشاركة المهاجرين في االحتجاجات 

 

 
 statutes-state-identify-and-stop-https://www.ilrc.org/chartفيما يخص كل والية، راجع  محددة للحصول على معلومات 5 
6 designation-removal-expedited-2019-23-july-implements-ice.gov/news/releases/icehttps://www. 
7  -expanded-and-actions-enforcement-ice-rights-your-rights/know-your-https://immigrantjustice.org/know

expedited-removal. 
8  policy.pdf-outreach/pdf/10029.2-https://www.ice.gov/doclib/ero .ادرة من قامت مذكرة المواقع الحساسة الصICE مواقع  بتحديد

أن تتم فيها أنشطة إنفاذ القانون )بما في ذلك االعتقاالت  ينبغيالمظاهرات والمسيرات والتجمعات والمواكب العامة باعتبارها "مواقع حساسة" ال 

 والمقابالت وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بالهجرة(.
9  n1226086-nyc-protester-floyd-detain-agents-immigration-https://www.nbcnews.com/news/latino/federal 

10  search/-organization-https://www.informedimmigrant.com/service 

https://www.ilrc.org/chart-stop-and-identify-state-statutes
https://www.ice.gov/news/releases/ice-implements-july-23-2019-expedited-removal-designation
https://immigrantjustice.org/know-your-rights/know-your-rights-ice-enforcement-actions-and-expanded-expedited-removal
https://immigrantjustice.org/know-your-rights/know-your-rights-ice-enforcement-actions-and-expanded-expedited-removal
https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/10029.2-policy.pdf
https://www.nbcnews.com/news/latino/federal-immigration-agents-detain-floyd-protester-nyc-n1226086
https://www.informedimmigrant.com/service-organization-search/



