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إذا كنت تتحدّث الفرنسية
لديك الحق في العديد من الحاالت في الحصول على الخدمات الحكومية
والدعاوى القضائية باللغة الفرنسية ،بما يشمل عقد جلسات االستماع أمام
صناع قرار يتحدّثون باللغة الفرنسية.
محام أو عيادة قانونية
إذا واجهتك مشكلة قانونية ،يمكن االستفسار من
ٍ
مجتمعية عن حقوقك الخاصة باللغة.
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يحق للشرطة ووكالة خدمات الحدود الكندية ( )CBSAأن تعتقل وتحتجز
األشخاص الذين ال يحملون الجنسية الكندية لألسباب المحددة في قانون
حماية الهجرة واللجوء )CBSA( .مسؤولة عن تطبيق قانون الهجرة.
ومن أجل إلقاء القبض على شخص يحمل بطاقة اإلقامة الدائمة في كندا أو
احتجازه ،يتوجب على الوكالة الحصول على إذن مسبق باألمر.
للمعلومات والنصيحة عن التوقيف واالحتجاز ألسباب تتعلق بالهجرة
برجاء التحدث مع أحد محامي الهجرة .انظر صفحة  25للمعلومات
الخاصة بالحصول على المساعدة القانونية.

في معظم الحاالت ،إذا استوقفتك الشرطة واستجوبتك ،فإنك غير مجبر على
إجابة أسئلتهم ،لكن يستحسن أن تحافظ على أدبك.

❚❚❚ ماذا أفعل لو طلبت الشرطة مني تقديم معلومات عن هويتي
الشخصية؟
تسأل الشرطة عن معلومات شخصية تتعلق بهويتك إذا كانت تريد إلقاء القبض
عليك .يوجد عدة أسباب لقيامك بإخبار الشرطة عن هويتك:
●إذا كانت الشرطة تبحث عن شخص آخر ،فيمكنك تجنب إلقاء القبض
عليك عندما تثبت لهم بأنك لست الشخص المعني
●لو اعتقدت الشرطة بأنك قد تكون قد ارتكبت جريمة ،وأنك ال تخبرهم
من تكون ،فبإمكانهم إلقاء القبض عليك واحتجازك في مركز الشرطة
لحين التحقق من هويتك الحقيقة ،أو حتى يأخذونك إلى المحكمة في
جلسة استماع لدفع كفالة من أجل إطالق سراحك
●لو اعتقدت الشرطة بأنك ارتكبت جنحة ما ،وأنك أخبرتهم من تكون،
عندها ،وبدال من إلقاء القبض عليك ،سيعطونك ورقة يبلغونك فيها
بموعد المثول أمام المحكمة
لو كذبت بشأن اسمك وعنوانك ،فس ُتتهم بإعاقة سير العدالة أو إعاقة عمل
الشرطة.
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لو كنت تقود دراجة هوائية ،فبإمكان الشرطة إيقافك لو اعتقدوا بأنك خرقت
قوانين المرور الخاصة بالمقاطعة أوالبلدية .في هذه الحالة ،عليك التوقف
والكشف عن اسمك وعنوانك .وإذا رفضت ،فبإمكانهم إلقاء القبض عليك.
ال داعي لحمل الهويات الشخصية ،لكن في بعض الحاالت ،قد يكون من
الواجب أن يكون بصحبتك هوية شخصية معينة مثل رخصة سياقة سارية
المفعول إذا كنت تقود سيارة.

قواعد جديدة
وضعت الحكومة قواعد جديدة تحدّد متى يمكن للشرطة أن تطلب
منك التعريف عن نفسك ،ومن المتو ّقع أن يبدأ العمل بتلك القواعد
بدءاً من  1يناير/كانون الثاني  .2017س ُتطبَّق تلك القواعد عندما
تح ّقق الشرطة في جرائم محتملة أو نشاطات مريبة ،أو تجمع
معلومات تساعدها في القيام بعملهم.
لن ُتطبَّق تلك القواعد عندما:
●تعتقد الشرطة أن هناك جريمة وقعت أو ستقع
●يتم إلقاء القبض عليك أو احتجازك
●ينصّ قانون آخر على وجوب تعريفك عن نفسك
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●تعمل الشرطة بموجب مذكرة توقيف أو أمر محكمة
●يعمل أفراد الشرطة متخ ّفين بينما يتحدّثون إليك

الحدّ من التنميط العُنصري
تنص القواعد الجديدة على أنه لن يُسمح ،بوجه عام ،ألفراد الشرطة
أن يسألوك من تكون إذا كان بعض السبب الذي يسألونك من أجله هو
فقط اعتقادهم أنك تنتمي إلى جالية ذات أساس عنصري محدّد .ويسري
ذلك حتى في حالة بحثهم عن شخص من ذات عرقك أو جنسك أو فئتك
العمرية.
ولكن إن كانت لديهم أسباب أخرى تجعلهم يعتقدون أنه من المحتمل أن
تكون أنت الشخص الذين يبحثون عنه ،فقد يستطيعون أن يسألوك من
تكون.
فيما يلي بعض األمثلة حول األسباب األخرى التي تجعلهم يستطيعون
سؤالك من تكون:
●هيئتك ،بما في ذلك طولك ووزنك ،أو لون شعرك وعينيك ،أو ما
ترتديه
●مكان توقيفك ،ولكن ليس فقط ألنه مكان ُ
يكثر فيه وقوع الجرائم
●نوع السيارة التي تركبها
●األشخاص المتواجدون معك
●ما تفعله
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وإذا رفضت اإلجابة أو التحدّث إلى أفراد الشرطة عندما تمتلك حق
الرفض ،لن يتمكنوا من استخدام رفضك كسبب لسؤالك من تكون.

ما الذي سيتوجب على أفراد الشرطة قوله لك
عندما تسألك الشرطة من تكون ،سيكون على أفرادها إخبارك بما يلي:
●حقك في عدم اإلجابة
●

●وسبب توجيه السؤال لك

لكنهم لن يفعلوا ذلك إذا اعتقدوا أن ذلك قد يهدّد سالمة شخص آخر.
ولن يكون عليهم إخبارك عن سبب سؤالك إذا كان ذلك من شأنه الكشف
عن هوية شخص عليهم حمايته ،أو ما إذا كان سيؤثر على مجرى تحقيقات
الشرطة.
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❚❚❚ ما أفعل لو أوقفتني الشرطة أثناء القيادة؟
بإمكان الشرطة توقيفك أثناء القيادة ،وطلب رخصة القيادة وأوراق تسجيل
السيارة والتأمين .وإذا لم تقدم لهم هذه األوراق ،فستوجه إليك تهمة إرتكاب
جريمة خرق قوانين المقاطعة.
إذ ألفراد الشرطة الحق في توقيفك حتى لو لم يروك تخرق القانون ،ولكن ال
يفترض بهم توقيف الناس على أساس عرقهم .إذا حدث ذلك ،قد ترغب في
الحصول على مشورة قانونية.
لو أن الشرطة كان لديها “أسباب معقولة” تعتقد بموجبها بأنك كنت تتسابق على
الخط السريع أو تمارس “حركات بهلوانية” ،فبإمكانهم أخذ سيارتك منك وسحب
رخصة القيادة الخاصة بك .ولو حصل هذا األمر فلن تعاد إليك السيارة إال بعد 7
أيام على األقل وسيتم تعليق رخصة القيادة بصورة أوتوماتيكية لمدة  7أيام.

لو شكت الشرطة بأنك كنت تشرب الكحول
لو شكت الشرطة بأنك كنت تشرب الكحول ،فيمكن أن تطلب منك إجراء فحص
للتنفس على جانب الطريق .كما يمكن أن يطلب منك رجال الشرطة عمل
فحوص تتعلق “بتوافق الحركات الجسدية” على جانب الطريق أيضا .فعلى سبيل
المثال قد يطلب منك أن تسير مسافة ثم تستدير أو أن تقف على رجل واحدة أو
أن تتابع هدفا معينا بعينيك .والهدف من هذه الفحوصات هو معرفة إن كانت
الكحول قد أثرت على قدرتك على القيادة.

قوى الشرطة :المفارز والتفتيش |

5

إذا كانت لدى الشرطة أسبابا معقولة لإلعتقاد بأن الكحول أثرت على قدرتك
على القيادة أو أن مستوى الكحول في دمك أعلى من الحد القانوني المسموح به،
فبإمكانهم أن يأخذونك معهم إلى مركز الشرطة إلجراء فحص تنفس من أجل
التعرف على مستوى الكحول .ويدعى هذا النوع من الفحص أحيانا “فحص
تحليل التنفس” )Breathalyzer Test(.
وبناء على نتيجة فحص التنفس الذي يجرى عليك على جانب الطريق أو فحص
تحليل التنفس داخل مركز الشرطة ،فقد يتوجب عليك تسليم رخصة القيادة
الخاصة بك للشرطة ،وتصبح عندها رخصتك معلقة بطريقة أوتوماتيكية لفترة
معينة من الزمن.

وإذا شكت الشرطة بأنك كنت تتعاطى المخدرات
وإذا شكت الشرطة بأنك كنت تتعاطى المخدرات ،فإنها ستطب منك إجراء
فحص للحركات التوافقية الجسدية للتأكد إن كانت المخدرات قد أثرت على
قدرتك على القيادة.
وإذا كانت لدى الشرطة أسسا معقولة لالعتقاد بأن المخدرات كانت سببا في
التأثير على قدرتك على القيادة ،فبإمكانهم أن يطلبوا منك مصاحبتهم إلى مركز
الشرطة إلجراء فحص لتقييم مستوى المخدرات .عندها سيقوم شرطي مدرب
خصيصا لهذا الموضوع بإجراء سلسلة من فحوص التقييم والمراقبة الجسدية.
وإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية ،فإن الشرطي سيطلب منك تقديم عينات من
اللعاب أو البول أو الدم إلجراء فحص تقييم المخدرات.
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بدءًا من  2أكتوبر /تشرين األول  ،2016وبحسب نتائج فحوصات التنسيق
الجسدي أو تقييم نسبة المخدرات ،قد يتعين عليك تسليم رخصة قيادتك إلى
الشرطة ،حيث سيتم تلقائيا ً إيقاف رخصتك لمدة من الوقت.

إذا أرادت الشرطة إجراء تحليل الكحول أو المخدرات
ال يحق لك التحدث إلى المحامي قبل إجراء الفحص على جانب الطريق .لكن
يحق لك االتصال بمحامي قبل إجراء فحص التنفس أو قبل تقديم عينة إلجراء
تحليل المخدرات في مركز الشرطة.
وإذا رفضت الفحص ،فإن من حق الشرطة اتهامك برفض االمتثال ألوامر
إجراء الفحص .وبعد ذلك ،فإن المحكمة ستكون هي من يقرر فيما إذا كان عندك
“عذر منطقي” للرفض .لكن من الصعب أن تبرهن بأن لديك عذر منطقي.
وإذا استنتجت المحكمة بأنه ليس لديك عذر منطقي ،فستوجه إليك نفس العقوبة
وكأن الشرطة أمسكت بك أثناء قيادتك السيارة تحت تأثير المخدرات أو أن نسبة
الكحول في دمك كانت أعلى من المستوى القانوني المسموح به.
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❚❚❚ ماذا أفعل لو استجوبتني الشرطة؟
يحق للشرطة التقرب منك وتوجيه بعض األسئلة لك لكن عليهم أن يتركونك
ترحل لحال سبيلك ،إال إذا أرادوا إلقاء القبض عليك ،أو كانت لديهم أسسا
قانونية الحتجازك.
من حق الشرطة احتجازك إذا كانت تحقق في جريمة وكان لديها “شك مقبول”
بأنك على صلة بالجريمة .ومن حقهم أيضا احتجازك عند “حاجز مقام في
الطريق” إذا كانوا يتصرفون وفق تقارير وردت قبل فترة وجيزة تفيد بأن
شخصا ما شهد أناسا في الجوار يحملون مسدسات.
لو شكت الشرطة بارتكابك جريمة ،لك أن تختار أن تكشف لهم عن هويتك،
لكن في معظم الحاالت ال يجب عليك أن تجيب على أية أسئلة .يمكنك أن تخبر
الشرطة بأنك ال ترغب في قول أي شيء حتى تستشير محاميا.
لكن إذا كنت في حادث سيارة فقد تطلب منك الشرطة معلومات تحتاجها لكتابة
تقرير الحادث .إذا امتنعت عن اإلجابة على أسئلتهم ،فقد توجه إليك تهمة
ارتكاب جريمة.
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التحدّث إلى الشرطة
أي شيء تبلغه للشرطة يمكن أن يستخدم ضدك كدليل في المحكمة .اإلفادات
الوحيدة التي ال يمكن أن تستخدم ضدك هي تقارير الحوادث التي يحتم
عليك القانون إعطائها .حتى لو قلت شيئا قبل احتجازك أو بينما كنت في
سيارة الشرطة ،قد يستخدم ضدك .وهذا صحيح حتى في حالة اإلفادة التي
لم توقع عليها.
لكن إذا ألقت الشرطة القبض عليك أو احتجزتك ،فعليهم التوقف عن سؤالك
حالما تطلب محامي .فقط قل لهم “أريد أن أتحدث إلى محامي” .ال يتوجب عليك
قول أي شيء آخر .إذا استمرت الشرطة في مساءلتك ،ال تقدم أي إجابات ،فقط
اطلب مرة ثانية بأنك تريد التحدث إلى محامي.
في أونتاريو ،تدفع إدارة “المساعدة القانونية” مصاريف المحامين الذين يُعرفون
باسم “المحامين المكلفين” الذين يقدمون المشورة القانونية مجانا لمدة  24ساعة
يوميا .أطلب من الشرطة أن تعطيك الرقم المجاني لالتصال بالمحامي المكلف.
أو يمكنك أن تطلب محاميا تعرفه.
في معظم الحاالت ،سينصحك المحامي بأن ال تتحدث للشرطة .وهذه عادة
أفضل نصيحة .وإذا اخترت أن تتحدث إلى الشرطة ،فتذكر بأن تقديم أي
معلومات غير صحيحة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .وإذا كذبت على
الشرطة ،فإن حقيقة أنك قد كذبت قد تستخدم دليال ضدك.
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إذا حاولت منع أشخاص آخرين من التعاون مع الشرطة ،فستتهم بعرقلة سير
العدالة أو عرقلة عمل الشرطة.
بعد أن تتحدث إلى محام ،قد تواصل الشرطة توجيه بعض األسئلة إليك .وحتى
إذا أخبرتهم بأنك ال تريد أن تجيب ،فبإمكانهم االستمرار بالسؤال .لكن ،يحق لك
أن تبق صامتا وال يتوجب عليك اإلجابة.

❚❚❚ لو اشتبهت الشرطة بارتكابي جريمة ،هل سيلقون
القبض علي؟
ليس في جميع األحوال ،لو كانت الجريمة غير خطيرة ،فقد يوجه إليك االتهام
دون إلقاء القبض عليك إذا قلت الحقيقة وكشفت هويتك الحقيقية وصدقت
الشرطة:
●بأنك لن تتلف األدلة
●ولن تكرر الجريمة
●وأنك ستذهب بنفسك للمحكمة بالشكل المطلوب
وإذا كانت الجريمة خطيرة ،فسيتم إلقاء القبض عليك .ولتعرف ما إذا كانت
الشرطة فعال تلقي القبض عليك ،فبإمكانك أن تسألهم بأدب “هل أنا قيد االحتجاز
؟” .وإذا كانت اإلجابة بنعم ،اسألهم عن السبب.
وبعد ذلك يمكن للشرطة أن تطلق سراحك من مركز الشرطة ،وقد يطلبون منك
الموافقة على شروط معينة قبل السماح لك بالمغادرة .أو ربما يبقونك تحت
رعاية الشرطة ومن ثم يأخذونك إلى المحكمة ،وعادة ما يتم هذا األمر خالل 24
ساعة من إلقاء القبض عليك.
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وفي المحكمةُ ،تمنح فرصتك األولى للمثول أمام القضاء في جلسة استماع
بشأن الكفالة .وفي هذه الجلسة ،سيقرر القاضي أو قاضي الصلح ما إذا توجب
استمرار احتجازك حتى االنتهاء من محاكمتك أو قد يأمر بإطالق سراحك،
ووفق أي شروط ومعايير.

❚❚❚ هل يمكن للشرطة توقيفي لمنع نشاط إرهابي؟
نعم .إذا كانت لديهم أسس معقولة للشك في أنه من المرجّ ح أن يؤدي إلقاء القبض
عليك أو وضع شروط معينة عليك إلى منع النشاط .وعندئذ لو وجد القاضي أن
الشرطة كانت لديها أسس معقولة يمكن للقاضي أن يأمرك بالموافقة على شروط
معينة .فعلى سبيل المثال قد يطلب منك الموافقة على:
●عدم حيازة أي أسلحة نارية أو مواد متفجرة
●تسليم جواز سفرك أو أي وثيقة سفر أخرى
●البقاء في منطقة بعينها
وإذا لم توافق على الشروط قد يتم احتجازك لفترة تصل إلى سنة.

قوى الشرطة :المفارز والتفتيش |
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ي أو تم احتجازي؟
❚❚❚ ما هي حقوقي لو ألقي القبض عل ّ
يشرح ميثاق الحقوق والحريات ،الذي هو جزء من الدستور الكندي ،حقوقك.
فإذا ألقي القبض عليك أو أو تم احتجازك ،يجب أن:
●يتم إبالغك بأسباب احتجازك أو إلقاء القبض عليك
●ويتم إبالغك حاال بأن من حقك توكيل محامي
●ويتم إبالغك بوجود إدارة المساعدة القانونية ،وحقك في الحصول على
المشورة القانونية بشكل مجاني ،و
●أن يسمح لك بالتحدث إلى محام على انفراد في أسرع وقت إذا
طلبت أنت ذلك

وإذا كنت أقل من سن 18
إذا كنت أقل من سن  18ينبغي أيضا إعالمك بأنه ال يتعين عليك قول شيء وأن
كل شيء قد تقوله قد يتم استخدامه كدليل ضدك .وينبغي إعالمك بأنه من حقك
االتصال بالوالدين أو الوصي /ولي األمر وحضورهم معك ،إذا أردت وجودهم
معك ،أثناء حديثك مع الشرطة .ويجب أن يسمح لك باالتصال بوالديك أو
الوصي/ولي األمر .ال يجب عليك أن تختار بين االتصال بوالديك أو بالقائمين
على رعايتك واالتصال بمحاميك .يمكن أن تطلب الطرفين.
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إذا طلبت التحدث إلى محام
إذا طلبت التحدث إلى محام ،فعلى الشرطة التوقف عن استجوابك .وإذا تم إلقاء
القبض عليك فإن على الشرطة أن تعطيك الرقم المجاني الذي يعمل  24ساعة
للحصول على المشورة القانونية من المحامي المكلف وهو محامي توفره منظمة
المساعدة القانونية التابعة لمقاطعة أونتاريو.
بعد أن تتحدث مع المحامي ،فإن الشرطة قد تستمر باستجوابك ،حتى وإن قلت
بأنك غير راغب باإلجابة .ومع ذلك ،من حقك التزام الصمت وعدم اإلجابة.

❚❚❚ هل يحق للشرطة دخول بيتي؟
يمكن للشرطة أن تدخل بيتك إذا كان لديها:
●أمر قضائيا يسمح لهم بدخول بيتك إللقاء القبض على شخص ما
●أمر قضائيا يسمح لهم بالتفتيش ،أو
●إذن منك أو من أي شخص مسؤول آخر في بيتك
وبإمكانهم أيضا دخول منزلك في حاالت مستعجلة (انظر الصفحة .)16
ال يحق للشرطة المجيء إلى بيتك لتفتيشه من أجل العثور على أدلة تستخدم
ضدك .لكن لو كان لديهم شكا مقبوال بأن سائقا متهورا متوقف عند الدرب
الخاص ببيتك ،فإن من حق الشرطة دخول درب بيتك.

قوى الشرطة :المفارز والتفتيش |
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❚❚❚ ما هي حقوقي لو كان بحوزة الشرطة أمر بالتفتيش؟
أمر التفتيش هو أمر خطي يصدره قاضي أو قاضي الصلح .هذا األمر يمنح
الشرطة حق تفتيش بيتك وأخذ أشياء معينة يعثرون عليها .وإذا كان للشرطة
أمرا قضائيا بتفتيش بيتك ،فيحق لهم كسر الباب إذا لم تسمح لهم بالدخول.
يجب أن تطلعك الشرطة على األمر .وإذا لم يطلعونك عليه ،اطلب منهم أن
يطلعونك عليه.
تأكد من أن المعلومات المذكورة في أمر التفتيش صحيحة .وتأكد من أن عنوانك
صحيح ،وانظر ما إذا يبين األمر التواريخ والساعات التي يمكن استخدامه فيها.
وقم أيضا بفحص اسم القاضي أو قاضي الصلح الذي أمر بإصداره .األمر يجب
أن يبين اسم الشخص الموقع عليه ومكان التوقيع وتاريخ ووقت التوقيع.
إذا احتوى أمر التفتيش على معلومات خاطئة ،أبلغ الشرطة على الفور .عادة
ما يبقى األمر ساري المفعول حتى وإن ظهرت مشاكل صغيرة مثل خطأ
في التهجي .وإذا كان هناك أخطاء في األمر ،بإمكانك أن تطلب من الشرطة
المغادرة ،لكن ال يجب عليك أن تحاول منعهم من الدخول أو أن تجبرهم على
مغادرة بيتك.
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وإذا كان مع الشرطة أمر ،فباستطاعتهم استخدام ”حد معقول من القوة“ لدخول
بيتك .وإذا حاولت وقف عملية التفتيش القانوني ،فيمكن أن تتهم بعرقلة عمل
الشرطة.

❚❚❚ ما هي حقوقي لو طلبت الشرطة دخول بيتي؟
إذا لم يكن لدى الشرطة إذن بالتفتيش ،فهم بحاجة إلذن بالدخول ،باستثناء بعض
الحاالت الطارئة (انظر الصفحة  .)16هذا اإلذن قد يأتي منك أنت أو من
شخص آخر في بيتك لديه السلطة للسماح لهم بالدخول .ويكون هذا الشخص
عادة أحد البالغين.
إذا كنت ترفض دخول الشرطة ،فأخبرهم بذلك .وإذا لم تخبرهم ،فقد يعتقدون
بأنك موافق على دخولهم.
إذا دخلت الشرطة من أجل التفتيش ،وقاموا باحتجازك أو إلقاء القبض عليك،
فعليهم أن يبلغونك بحقك في االتصال بمحامي.
ومرة أخرى إذا دخلت الشرطة بيتك من غير إذن ،ال تحاول منعهم .أخبرهم
برغبتك باالتصال بمحامي حاال.
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❚❚❚ في أي حاالت طارئة يحق للشرطة دخول بيتي؟
عادة قبل دخول بيت إللقاء القبض على شخص ما يجب أن يكون لدى الشرطة
أمرا قضائيا بذلك ،وعليهم أن يقولوا من هم ولماذا يودون الدخول.
لكن الشرطة تستطيع الدخول بدون إذن أو تصريح من أجل إلقاء القبض على
شخص ما أو احتجازه عندما تكون هناك أسس منطقية لالعتقاد:
●بأنهم يحتاجون الدخول من أجل منع شخص ما موجود بالداخل من
إصابته بجروح بليغة أو منع قتله ،أو
●بأن هناك دليال موجودا في بيتك يتعلق بجريمة خطيرة ،وهم بحاجة
للعثور على ذلك الدليل حاال وإال فقد يتم إتالفه أو فقدانه
وبإمكان الشرطة أيضا دخول منزلك بدون إذن أو تصريح إذا كانوا يتعقبون
شخصا ما لديهم السلطة باعتقاله .على سبيل المثال ،يكونون في حالة “تعقب
قصوى” إذا كانوا يالحقون شخصا ما من مشهد الجريمة وأنهم شاهدوا ذلك
الشخص يدخل بيتك.
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بإمكان الشرطة أيضا أن تدخل بيتك:
●لتقديم اإلسعافات الطارئة لشخص موجود في الداخل
●لحماية حياة أو سالمة شخص موجود في الداخل إذا كانت لديهم قناعة
منطقية بوجود حالة طارئة تهدد الحياة
●لحماية حياة أو سالمة أشخاص موجودين في البيت في حال سماع
شخص ما صوت إطالق نار
●للتحقيق بشأن مكالمة مع رقم الطوارئ 911
●لمساعدة شخص أبلغ عن اعتداء منزلي في نقل ممتلكاته بأمان
●لحماية األشخاص من اإلصابة إذا كان لدى الشرطة أسباب تتعلق
باالشتباه في وجود مختبر لتصنيع المخدرات في البيت ،أو
●لمساعدة الحيوانات التي هي في محنة بسبب إصابة أو مرض أو سوء
معاملة أو إهمال
ووفق قانون حماية األطفال فإن من حق الشرطة دخول بيتك بدون إذن مسبق
لنقل طفل إذا كان لديها أسسا منطقية لالعتقاد بأن الطفل:
●مهمل ويتعرض لسوء المعاملة و”بحاجة للحماية”
●أو أنه تحت سن ال  16و”هارب” من جمعية حماية األطفال ،وأن صحة
الطفل أو سالمته قد تكون في خطر أثناء الفترة الالزمة الستخراج
االذن القانونية
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●أو أنه تحت سن ال  12وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون إذا ارتكبها
شخص في عمر ال  12أو أكبر
ومن حق مالك العقار دخول بيتك في حالة الطوارئ .وبإمكان أصحاب العقارات
دعوة رجل الشرطة الصطحابهم.
وما لم تعط للشرطة إخطارا بعدم دخول ملكك أو بيتك ،فإن بإمكانهم فعل ذلك من
أجل حماية عقارك من الدمار أو السرقة.

❚❚❚ متى يمكن للشرطة تفتيش بيتي؟
يمكن للشرطة تفتيش بيتك إذا:
●كان عندهم إذن قانونية بالتفتيش
●فهمت ما يريدون فعله ومنحتهم االذن – وهذا يعرف باسم “موافقة تم
إبالغها” ،أو
●كان لديهم أسباب منطقية لالعتقاد بأن هناك مخدرات غير قانونية أو
أسلحة أو دليل على وجود جريمة أخرى في بيتك قد تختفي أو تتلف إذا
ضاع الوقت في الحصول على إذن قانونية بالتفتيش
وقد تكون الشرطة قادرة أيضا على تفتيش بيتك إذا وافق شخص مسؤول في
بيتك على التفتيش.
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قيود على سلطة التفتيش
هناك حدود تتعلق بشأن مكان وكيفية قيام الشرطة بالتفتيش ،وهم ال يستطيعون
تدمير أمالك معينة إال إذا استدعتهم الحاجة لذلك .يمكن للشرطة أن تفتش فقط
عن األدلة المنصوص عليها في مذكرة التفتيش ،وبإمكانهم البحث فقط في
األماكن التي يعتقدون أنهم سيجدون فيها أدلة .إذن ،على سبيل المثال ،ال يمكنهم
البحث عن سيارة مسروقة في دواليب المطبخ.
لكن إذا كانت الشرطة تبحث عن أدلة مثبتة في مذكرة التفتيش وعثروا أثناء
التفتيش على مواد متعلقة بجريمة أخرى فبإمكانهم أخذ تلك المواد واستخدامها
ضمن األدلة.

استعادة ممتلكاتك
عادة ،إذا استحوذت الشرطة على شيء هو ملكك قانونا ،فعليهم إعادته إليك
خالل  3أشهر ،إال إذا أمر قاضي الصلح إبقاء هذا العنصر فترة أطول .إذا لم
توجه إليك اتهامات ولم ترجع الشرطة ممتلكاتك بعد مرور  3أشهر ،اتصل
بالشرطة واطلب منهم إعادة ممتلكاتك وإذا استدعى األمر ،فيمكنك استعادة
ممتلكاتك عن طريق المحكمة.

قوى الشرطة :المفارز والتفتيش |
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❚❚❚ متى يحق للشرطة تفتيشي؟
عند إلقاء القبض عليك
عندما تلقي الشرطة القبض عليك ،يمكنهم تفتيشك لضمان سالمة أفراد الشرطة
أو سالمة العامة ،أو لمنع إتالف األدلة ،أو إليجاد دليل الجنحة التي قبضوا عليك
ألجلها .في بعض الحاالت ،قد يملكون كذلك حق تفتيش سيارتك لألسباب ذاتها.
إذا ألقي القبض عليك بسبب اعتداء جنسي حديث ،قد يملكون حق أخذ مسحة من
عضوك الذكري.
قد يحق للشرطة تفتيش هاتفك الخليوي عند إلقاء القبض عليك .ويحدث هذا على
األرجح في حالة القبض عليك في جنحة خطيرة ،كتهريب المخدرات على سبيل
المثال ،أو جريمة أو وقوع عنف .ولكن يقتصرون على البحث عن دليل وفقط
في حالة وجود ضرورة للتفتيش السريع من أجل التحقيق ،ولن يكون من العملي
الحصول على إذن تفتيش .ولكن عادة ال يملكون حق االطالع على جميع األشياء
في هاتفك الخليوي.
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الموافقة على التفتيش
بإمكان الشرطة كذلك التفتيش إذا أعطيتهم “موافقة عن علم” ،وهذا يعني أنك
تفهم العواقب المحتملة للتفتيش ،وأنك توافق على السماح لهم بتفتيشك .يجب أن
يقتصر التفتيش على ما وافقت عليه ،ولكن عندما يطلبون موافقتك ،على أفراد
الشرطة أن يعطوا فقط األسباب التي يعرفونها في ذلك الوقت.
إذا لم تضع قيو ًدا على كيفية استخدام الشرطة لما يجدونه ،قد يتمكنون من
استخدامه ضدك في المستقبل .على سبيل المثال ،يمكنهم االحتفاظ بعينة من
الحمض النووي الذي تعطيه لهم ويفحصونه مستقبال في التحقيق.

أسباب التفتيش من أجل السالمة
إذا اعتقلتك الشرطة ألن لديها أسسا منطقية للشك في أنك متورط في جريمة
وأنهم يريدون اعتقالك للتحقيق في الموضوع ،فإن قدرتهم على تفتيشك ستكون
محدودة .بإمكانهم إجراء “تفتيش وقائي” على الجسم من الخارج بحثا عن
األسلحة إذا شعروا بأن سالمتهم أو سالمة اآلخرين في خطر .كما يمكن للشرطة
أيضا التفتيش عن األسلحة في منطقتك إذا كان لدى أفرادها قلق خطير بشأن
السالمة وكان “التفتيش الذاتي” ليس كافيا.

قوى الشرطة :المفارز والتفتيش |
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يمكن للشرطة كذلك إجراء “تفتيش السالمة” إذا:
●كان لديها أسسا منطقية لالعتقاد بوجود تهديد وشيك يهدّد سالمة
الشرطة أو العامة
●كان التفتيش ضروريا ً إلزالة التهديد

التفتيش في المرافق العامة
يعطي القانون للشرطة كذلك سلطة تفتيشك في أو أثناء دخولك إلى:
●الدعاوى القضائية
●محطات توليد الكهرباء
●المرافق النووية
ويشمل ذلك سلطة تفتيش ما تحمله من أغراض والسيارة التي تتواجد بها.

التفتيش بخلع المالبس
ال يعتبر التفتيش بخلع المالبس إجراءا روتينيا .ال يحق للشرطة إجراء تفتيش من
هذا النوع إال إذا كانوا أجروا “التفتيش الذاتي” وكانت لديهم أسسا منطقية تدفعهم
لالعتقاد بأن التفتيش بخلع المالبس ضروري إليجاد أسلحة أو أدلة متعلّقة بسبب
القبض عليك .ينبغي أن يُجرى التفتيش بخلع المالبس في قسم الشرطة (المخفر)،
إال إذا كان هناك سبب طارئ إلجراء هذا التفتيش قبل أخذك إلى قسم الشرطة.
ال تخلع مالبسك أمام شخص من الجنس اآلخر .إذا طلبت الشرطة موافقتك على
تفتيشك بنزع مالبسك ،يجب أن تخبرهم بأنك تريد التحدث مع محامي فورا.
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أسباب أخرى لتفتيشك
يمكن للشرطة تفتيشك أيضا ً إذا:
●عثروا عليك في مكان يف ّتشون فيه عن مخدرات ولديهم سبب لالعتقاد
بأنك تمتلك مخدرات
●عثروا عليك في سيارة ينقل فيها الناس الكحول أو يتعاطونه بشكل
غير قانوني ولديهم أسبابهم لالعتقاد بأنك تمتلك الكحول بشكل غير
قانوني ،أو
●لديهم أسبابهم لالعتقاد بأنك تمتلك سالحا غير مرخص أو أن هذا
السالح اس ُتخدم الرتكاب جريمة ما ،وأنه قد يُخفى أو يُتلف إذا أضاعوا
الوقت في استصدار أمر بالتفتيش
إذا أرادت الشرطة تفتيشك ألي من األسباب المبينة في أعاله ،فال خيار أمامك
وال يحق لك أن تمنعهم.
وإذا كانت لدى الشرطة أسس معقولة للكشف في حيازتك لمواد مخدرة غير
قانونية ،يمكنهم االستعانة بأحد الكالب المدربة على شم المخدرات لتفتيشك.
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العثور على دليل في أثناء التفتيش
إذا فتشتك الشرطة ألنها تعتقد بأنك ارتكبت جريمة ما وعثرت على شيء متعلق
بجريمة ثانية ،فبإمكانهم توجيه اتهام لك في الجريمة الثانية .على سبيل المثال،
إذا عثروا على عقاقير غير قانونية أثناء بحثهم عن ممتلكات مسروقة ،فبإمكانهم
توجيه تهمة حيازة عقاقير غير قانونية إليك.
إذا كنت تعتقد بأنه تم تفتيشك بصورة غير قانونية أو بدون سبب
مقنع ،أخبر الشرطة بأنك تعترض على هذا التفتيش وتحدث مع
محامي في أسرع وقت ممكن.
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❚❚❚ كيف أحصل على المساعدة القانونية؟
إدارة المساعدة القانونية في أونتاريو تقدم الدعم القانوني لألشخاص ذوي الدخل
المحدود .وتشمل خدماتهم:
●توفير المساعدة من قبل محام مكلف في بعض القضايا للعمالء الذين
تنطبق عليهم الشروط والذين يمثلون أمام هيئة المحكمة بدون محامي ،و
●تقديم طلبات الحصول على المساعدة القانونية والمعلومات عبر الهاتف ،و
●تقديم المصادر القانونية واإلحاالت ،و
●إدارة برنامج لدفع أجور المحامين
من أجل الحصول على خدمات إدارة المساعدة القانونية ،يجب أن تكون قضيتك
القانونية واحدة من القضايا التي تغطيها إدارة المساعدة القانونية في أونتاريو ،ويجب
أن تنطبق عليك شروط الموقف المالي .وإذا لم تتمكن إدارة المساعدة القانونية في
أونتاريو من مساعدتك ،فإنها قد تستطيع إحالتك لجهة ما قادرة على مساعدتك.
لمزيد من المعلومات ،زوروا  www.legalaid.on.caأو اتصلوا
باألرقام التالية:
الهاتف المجاني 1‑800‑668‑8258...............................
منطقة تورونتو 416‑979‑1446...................................
الهاتف النصي لضعاف السمع المجاني 1‑866‑641‑8867.........
الهاتف النصي لضعاف السمع في منطقة تورونتو416‑598‑8867.
إن خدمة اإلحالة بجمعية المحامين هي خدمة إلكترونية تزودك باسم محام في
منطقتك يمكنه تقديم استشارة مجانية لمدة تصل إلى  30دقيقة.
قوى الشرطة :المفارز والتفتيش |
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يمكنك طلب محام يتحدّث بلغتك ،أو محام يقبل شهادات المساعدة القانونية.
يمكنك كذلك االتصال بهم من خالل خط األزمات إن لم تستطع استخدام الخدمة
اإللكترونية ،على سبيل المثال ،إذا كنت محتجزاً ،أو في مركز لإليواء ،أو
في بلدة نائية ال يمكنك الوصول إلى اإلنترنت .يتاح هذا الخط من االثنين إلى
الجمعة من الساعة  9:00صباحا ً حتى الساعة  5:00مساءً.
يُرجى زيارة www.lawsocietyreferralservice.ca
أو االتصال بهم من خالل:
خط األزمات المجاني1-855-947-5255....................
خط األزمات المجاني في تورونتو 416-947-5255..........
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يعطيك هذا الكتيب معلومات عامة ،وينبغي عليك الحصول على
االستشارة القانونية حول وضعك الخاصة.

أنتجته:
جمعية التثقيف القانوني المجتمعي في أونتاريو CLEO
بتمويل من:
إدارة المساعدة القانونية في أونتاريو
وزارة العدل في كندا
تنشر  CLEOمطبوعات مجانية بشأن أمور قانونية أخرى.
نقوم بمراجعة منشوراتنا بشكل منتظم لنعكس التغيرات في القوانين .وتبلغكم
الئحة المواد المنبوذة بأسماء المطبوعات التي يجب االستغناء عنها ألنها
أصبحت قديمة.
وللحصول على الئحة المنبوذات أو لطلب منشوراتنا عبر اإلنترنت أو لالطالع
عليها ،الرجاء زيارة  .www.cleo.on.caيمكنك االتصال بنا عبر الهاتف
من خالل الرقم .416‑408‑4420
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