
حقوقك اعرف     
  میل ۱۰۰ال  حدود منطقة 
 

.والتفتیشالتعدیل الرابع لدستور الوالیات المتحدة یحمي الناس من التوقیف العشوائي والتعسفي   
میل من  ۱۰۰على الرغم من ادعاء الحكومة الفیدیرالیة بان لدیھا القدرة إلجراء أنواع محددة من التوقیف غیر المأذون ضمن 

 ۱۰۰ال رابع المھمة ال تزال تطبق. ھذا یساعدك ان تفھم حقوقك ضمن منطقة حدود المتحدة، حمایة التعدیل الحدود الوالیات 
 میل 
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اشخاص داخل الوالیات المتحدة كلیاً؟ إیقافمسؤولي الھجرة  بإمكانھل   
 

؟ ما ھي "المسافة المنطقیة"  
 

مسؤولي الھجرة؟ھل ھناك حدود لصالحیات   
 

  والقطاراتالحدود في الباصات  وحمایةكیف ھذا یعمل بالحیاة الحقیقیة؟: جمارك 
 

    كیف ھذا یعمل بالحیاة الحقیقیة؟:     نقاط التفتیشالحدود في  وحمایةجمارك  
 

الحدود في دوریات متنقلة وحمایةكیف ھذا یعمل بالحیاة الحقیقیة؟: جمارك   
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اً؟اشخاص داخل الوالیات المتحدة كلی إیقافمسؤولي الھجرة  بإمكانھل   

 
وكالة الجمارك و حمایة الحدود االمریكیة، ھي الوكالة الفیدیرالیة المكلفة بمھمة دوریات الحدود و المناطق التي تؤدي وظیفة 

وكالة الجمارك و  كحدود، تدعي بان لھا صالحیة إقلیمیة  اكبر بكثیر مما تتخیل. قانون فیدیرالي یقول بأنھ بدون مذكرة قانونیة،
مكانھا ركب متن العربات و السفن و البحث عن أُناس بدون أوراق ھجرة " داخل مسافة منطقیة من أي حدود حمایة الحدود بإ

 خارجیة للوالیات المتحدة ". ھذه "الحدود الخارجیة"  تتضمن أرض و حدود دولیة، و لكن ایضاً كامل خط الساحل األمریكي.  
     

 
 

 شارك ھذا السیناریو:     
 
 
 

"المسافة المنطقیة" ؟ما ھي   
 

میل ھوائي من أي حدود خارجیة للوالیات المتحدة، لذلك بضم ھذا  ۱۰۰الحكومة الفیدیرالیة تعرف "المسافة المنطقیة" ب 
الحدود تدعي صالحیة  وحمایةالنظام الفیدیرالي مع القانون الفیدیرالي حول التفتیش غیر المأذون للمركبات، وكالة الجمارك 

میل ھذه.  ۱۰۰باص او قطار بدون مذكرة تفویض قضائي ضمن أي مكان داخل منطقة ال ركب متن أي   



سكنون ضمن ھذا اإلقلیم الحدودي المتوسع، بناًء على احصائیات سنة ملیون نسمة ی ۲۰۰او حوالي  المتحدة،ثلثا سكان الوالیات 
تقع ضمن ھذا اإلقلیم.  وشیكاغو إنجلیس ولوس الكبرى في الوالیات المتحدة، كمدینة نیویورك، ۱۰. معظم المدن ال ۲۰۱۰

 بعض الوالیات، مثل فلوریدا، تقع كلیاً داخل ھذا الحزام لذلك جمیع سكانھا یتأثرون.
 
 

 شارك ھذا السیناریو:     
 
 
 

ھل ھناك حدود لصالحیات مسؤولي الھجرة؟     
 

    
أمالك الناس، حتى في منطقة الحدود المتوسعة  ومصادرة التعسفيالتعدیل الرابع لدستور الوالیات المتحدة یحمي من التفتیش 

الفیدیرالیة. واعتماداً  والجرائم، باإلضافة لذلك، بشكل عام، صالحیة ھؤالء الموظفین تمتد فقط الى الى مخالفات الھجرة ھذه
تویات شبھة متفاوتة بك حجزك من قبل الضابط، على الضباط ان یكون لدیھم مس ومدةعلى مكان وجودك في ھذه المنطقة 

مع وكالة الجمارك و حمایة الحدود. یواجھاللشخص ان سیناریوھات محددة من الممكن  بعمق اكثر لحجزك. سوف ندرس  
الدخول.  وموانئھذه تطبق على كل حالة خارج الجمارك   

النظر عن لك حق التزام الصمت، او القول للضابط بانك ستجیب على أسئلة فقط بوجود محامي، بغض --
  الخاص بك. جنسیتك او وضع الھجرة

ال ترید إجابة ھذه  أنكالقول ببساطة  بإمكانكال یتوجب علیك إجابة أي أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بك، 
الغالب، ولكن صمتك لوحده لیس  ىاكثر علاألسئلة اذا اخترت التزام الصمت، الضابط لن یسألك أي أسئلة 

، او تفتیش ممتلكاتك.العتقالكشتباه منطقي اكافي لدعم سبب محتمل او   
ھناك استثناء محدود: لألشخاص المسموح لھم بالوجود بالوالیات المتحدة لسبب محدد. وفي العادة وقت محدد 

"مھاجر" بتأشیرة مثالً)، القانون یتطلب منك إعطاء معلومات عن وضع الھجرة الخاص بك اذا تم (غیر 
ه الفئة األشخاص في ھذ على ،التزام الصمت او رفض طلب رؤیة اوراقك كانكیزال بإمسؤالك. و مع انھ ال 

 العلم زنھم قد یواجھوا عواقب االعتقال. علیك استشارة محامي.
بشكل عام ضابط ھجرة لیس بإمكانھ حجزك بدون "اشتباه منطقي". --  

اً غریزیاً،بالتأكید لیس احساساً أو شعور ولكنھاالشتباه المنطقي ھو اقل صالبة من السبب المعقول،   
الضابط ان یكون لدیھ حقائق محددة حولك تؤدي الى ایمان منطقي بانك ارتكبت او ترتكب مخالفة لقانون 

السؤال عن أساس االشتباه المنطقي، و علیھم ان یقولوا لك. بإمكانكالھجرة الفیدرالي. اذا اوقفك الضابط،   
 

جرة ایضاً ان یفتشك او یفتش ممتلكاتك بدون "سبب معقول" او موافقتك.ــ لیس بإمكان ضابط الھ  
سالك الضابط اذا كان بإمكانھم تفتیش ممتلكاتك، لك الحق بالقول ال. إذا  

 
 ــ لیس بإمكان ضابط الھجرة ان یعتقلك بدون "سبب معقول".

انك ارتكبت او ترتكب ھذا یعني ان الضابط علیھ ان یمتلك الحقائق حولك تؤدي الى ایمان منطقي ب
 مخالفة لقانون الھجرة الفیدرالي.

 
صمتك لوحده ال یرقى ألي من ھذان المعیاران. أو عرقك أو أصلك لوحدھم یكفوا الي من السبب ــ 

 المعقول او االشتباه المنطقي.
 عوامل مھمة أخرى للبقاء في الذھن:

سالك الضابط عن اوراقك، ما ترید إعطائھ یختلف بناًء على وضع الھجرة الخاص بك. اذاــ   



ال یتوجب على المواطنین االمریكیین حمل اثبات جنسیتھم معھم اذا كانوا موجودین في الوالیات 
، القانون یلزمك بحمل ھذه الوثائق ۱۸اكبر من عمر ال المتحدة. اذا لدیك وثائق ھجرة صالحة و ات 

. اذا تم سؤالك من قبل ضباط الھجرة بان تقدمھا، تُنصح بان تري الوثائق للضابط او انك معك
 ستجازف باالعتقال. 

أسئلة  رفض طلب الضابط، على الغالب الضابط سوف یسالك بإمكانكانت مھاجر بدون وثائق،  إذا
اكثر اذا رفضت طلبھ. بغض النظر عن أي فئة تكون تنتمي الیھا، ال تعطي ابداً أوراق مزیفة لضباط 

 الھجرة.
األشخاص الذین دخلوا الوالیات المتحدة بدون تفتیش من قبل مسؤول ھجرة قد یتعرضوا لترحیل ــ 

 سریع من الوالیات المتحدة.
ھجرة. الحكومة الفیدرالیة تقول بانھا سوف تحاول تطبیق ال اجمالي قاضيھو ترحیل الترحیل السریع 

یوماً، تم مواجھتھم  ۱٤الترحیل السریع لألشخاص الذین دخلوا الوالیات المتحدة بدون تفتیش بآخر 
علیھم ھذه المعاییر. ویطبقمیل من الحدود،  ۱۰۰من قبل ضباط الھجرة بغضون   

ع ضمن ھذه الفئات، علیك إخبار الضابط.اذا قیل لك بانك معرض لترحیل سریع و لكن ال تق  
اذا عدت الى بلدك األصلي، علیك اخبار الضابط مباشرة  داالضطھاایضاً اذا كنت تخاف من 

 بمخاوفك.
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الحدود في الباصات  وحمایةكیف ھذا یعمل بالحیاة الحقیقیة؟: جمارك 

  والقطارات
 

 إقلیم الضمن  والقطاراتالحدود، تركب على متن الباصات  وحمایةكجزء من جھودھا لتطبیق قوانین الھجرة، وكالة الجمارك 
میل الحدودي سواًء   من المحطة او خالل رحلة الباص. ۱۰۰  
المسافرین ان او یسالوا  المسافرین حول وضع الھجرة لخاص بھم، ویسألوامن ضابط واحد یصعد الى الباص،  أكثرعادة 

 یروھم وثائق الھجرة او كال االمرین.
بالتحقق من وضع وجود الشخص القانوني في الوالیات المتحدة. ومتعلقةھذه األسئلة علیھا ان تكون قصیرة   

 بإمكانكمع ان ھذه المواقف مخیفة و قد تظھر بان ضباط الھجرة یعطونك أوامر حین سؤال األسئلة، ال یتوجب علیك اإلجابة و 
ضع دائماً لك الحق بالتزام الصمت.وو كما ھو ال باإلجابة،تقول ببساطة انك ال ترغب  ان  

حصل ھذا الشيء، علیك السؤال اذا انت یتم اعتقالك.  إذا. باألسئلةرفض إجابة أسئلة الضابط قد یؤدي الى إصرار الضابط 
بكلمات أخرى انت لست حراً للمغادرة  -ابط یرید اعتقالكالضطریقة أخرى لسؤال ھذا الشيء القول " ھل انا حراً للذھاب؟" اذا 

 ــ الضابط یتطلب على األقل اشتباه منطقي بانك قد ارتكبت مخالفة ھجرة لیفعل ھذا.
ایضاً اذا الضابط بدأ سؤالك حول أشیاء غیر متعلقة بالھجرة، كان یسالك حول تھریب مخدرات، او اذا انزلوك من الباص، 

مؤقتاً حینما یحققوا. إلیقافكقل اشتباه منطقي بانك قد ارتكبت مخالفة، یتطلب منھم على األ  
اخبارك. وعلیھمأسس توقیفك  لان تسأل ضابط حو بإمكانك  

 من المؤقتالحدود كلما یتطلب منھم اشتباه منطقي آن تحول التوقیف  وحمایةتم ابقائك لفترة اطول من قبل وكالة الجمارك كلما 
 الى الطویل.



ان تسال الضابط حول  بإمكانكبداخل بممتلكاتك یتطلب منھم سبب معقول بانك قد ارتكبت مخالفة.  وبحثاعتقلك الضابط  إذا
و علیھم ان یشرحوا اشتباھھم.  المعقول،أسس السبب   
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جمارك و حمایة الحدود في نقاط التفتیش     كیف ھذا یعمل بالحیاة  

    الحقیقیة؟: 
 

األساسیة ـ نقاط تفتیش دائمةـ الحدود تمارس نقاط التفتیش في داخل الوالیات المتحدة على الطرق  وحمایةوكالة الجمارك 
نقاط تفتیش تكتیكیةـ" كجزء من استراتیجیة تطبیق قانون الھجرة." –الفرعیة  والطرق  

شم المخدرات موجودة مع الضباط. وكالبون ھناك كامیرات تقود الى نقطة التفتیش توقفاً على نقطة التفتیش، قد یك  
عن وضع الھجرة الخاص بھ، الضباط ال یحتاجون الن یكون لدیھم أي  والسؤالسائق في نقاط التفتیش ھذي، یتم إیقاف كل 

بالتحقق من وضع الھجرة. ومتعلقةرة اسئلتھم علیھا ان تكون قصی ولكنفي نقطة تفتیش قانونیة.  وسؤالك إلیقافكاشتباه   
للمزید من  في نقطة التفتیش ةبإمكانھم ایضاً ان یتفحصوا سیارتك بصریاً. بعض السائقین سیتم بعثھم الى مناطق فحص ثانوی

ام حول وضع الھجرة وال یتم سؤالھا لكل سائق خالل ازدح وروتینیةأسئلة محدودة  فقط لسؤالالمسائلة. ھذا یجب ان یتم فعلھ 
وجدت نفسك في نقطة تفتیش الھجرة حین قیادتك، ال تھرب منھاـ ھذه جنایة. إذاالمرور.   
الضابط بانك ترفض إجابة أسئلتھم او قل للضابط بانك  أخبر صامتاً،عندما تكون بنقطة تفتیش، بإمكانك البقاء  قبل،كما من 

 ستجیب على األسئلة بوجود محامي فقط.
لالستجواب، اإلحالة الى نقطة تفتیش فرعیة، او كال االمرین. أكثرإجابة أسئلة الضابط سیؤدي على الغالب الى تأخیر رفض   

مدد اإلیقاف لوقت طویل لسؤال أسئلة حول  إذامدد الضابط اإلیقاف لسؤال أسئلة غیر مرتبطة بتطبیق قوانین الھجرة، او  إذا
یھ اشتباه منطقي بانك قد ارتكبت مخالفة قانون الھجرة او مخالفة القانون الفیدرالي وضع الھجرة، یتطلب الضابط ان یكون لد

ان تسال الضابط اذا كنت حراً  بإمكانكمن مجرد أسئلة قصیرة،  ألكثرتم ایقافك في نقطة تفتیش  إذاالن یكون تصرفھم قانونیاً. 
لمتابعة ایقافك.ان یحتاجوا لوجود اشتباه منطقي  ال، علیھمالن تذھب. اذا قالوا   

اخبارك. وعلیھمان تسأل الضابط عن أسس االشتباه المنطقي،  بإمكانك  
اذا اعتقلك الضابط، او اوقفك لمدة طویلة، او فتش ممتلكاتك او الفراغات في سیارتك التي ال یتم رؤیتھا بمرأى الضابط   العام ، 

جرة او خالفت القانون الفیدیرالي.انك قد ارتكبت مخالفة قانون الھالضابط یحتاج الى سبب معقول   
   أسس السبب المعقول. علیھم اعالمك بھا. بإمكانك ان تسأل الضابط ان یخبرك
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الحدود في دوریات  وحمایةكیف ھذا یعمل بالحیاة الحقیقیة؟: جمارك 

 متنقلة
 



 وحمایةالحدود تؤدي ایضاً نشاطاً داخلي آخر: دوریات متنقلة. خالل ھذه الدوریات، وكالة الجمارك  وحمایةوكالة الجمارك 
تطلب من وكالة بإیقاف السائقین، لھذه العملیات، المحكمة العلیا ت ویقومواالحدود یدورون بالسیارات داخل الوالیات المتحدة 

المسافرین في السیارة التي تم ایقافھا ارتكبوا مخالفة قانون الھجرة او  الحدود اشتباه منطقي بان السائق او وحمایةالجمارك 
ان ال یطیل  على الضابطو  إلیقافكجریمة فیدیرالیة. إذا تم إیقافك أسئلة الضابط علیھا ان تكون محدودة لالشتباه الذي لدیھم 

سؤال الضابط على  بإمكانكسبب معقول.  قاف طویل یتطلبیغیر مرتبط بسبب اإلیقاف. أي اعتقال او ا الستجواباإلیقاف 
لدیھم الحق بالتزام الصمت و ان ال  والمسافرینو علیھم اعالمك بھ. في ھذا الموقف كل من السائق  المعقول،أسس السبب 

بھم.   قیجیبوا أي أسئلة حول وضع الھجرة المتعل  
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