
إسأل أسئلة

أثناء التفتيش، ميكن أن تطلب الرشطة بطاقتك الشخصية. تعاون بهدوء. ميكنك طرح

األسئلة الهامة: ملاذا يتم تفتييش؟ هل ارتكبت جرمية؟ هل أنا مشتبه به؟ هل هناك إنذار؟ 

ضباط الرشطة ليسوا مجربين عىل إخبارك عن سبب قيامهم بتفتيشك.

أنت والرشطة
تعرف عىل حقوقك وواجباتك!

السلوك
والتواصل 

ماذا يجب أن تفعل إذا قامت الرشطة بتفتيشك يف الشارع؟

ما املسموح للرشطة القيام به وماذا ميكنك أن تفعل؟

بعض النصائح والتحذيرات.

ابق هادئا

حاول أن تبقى هادئًا وودوًدا ومتعاوناً. اجعل صوتك وحركاتك تحت السيطرة. من املمكن

أن يؤدي سلوك التحدي أو التعجرف إىل خروج املوقف عن السيطرة. أخرج يديك بهدوء من 

جيوبك وقم بالتواصل بالعني. أظهر أنك ال متلك شيئًا تخفيه.

 

إنه تفتيش وليس مواجهة. ارشح شعورك وأنت بحالة التفتيش وأجب عىل أسئلة الرشطي.

ميكنك أن تسأل عن سبب تفتيشك، ولكن عليك أن تعرف أن الرشطة

ليست ملزمة بالرد.

إذا كنت ال تريد أن تقول شيئاً، اسأل إذا كنت مجرباً عىل اإلجابة.

التصوير
 

وفقا للقانون الدويل ميكنك تصوير عمل الرشطة.

 ميكن أن يثبت مقطع الفيديو كيف ترصف ضباط الرشطة وما قلته أو فعلته. لكن يف بلجيكا ميكن 

أن يسبب التصوير مشاكالً لك ألن القوانني غري واضحة. من األفضل توخي الحذر حتى يتم

تعديل هذه القوانني.

 

 بعض النصائح: حاول أن تخرب الرشطة بأنك تقوم بالتصوير وال تعيق عمل ضباط الرشطة. ال تنرش

 الصور عىل وسائل التواصل االجتامعي إال إذا كان لديك إذن من ضباط

 الرشطة أو قم بإخفاء مالمح األشخاص الظاهرين يف

 التصوير بحيث ال ميكن معرفتهم )ألسباب تتعلق بالخصوصية(. ال يُسمح

 للرشطة بحذف صورك، ولكن من املمكن أن يصادروا هاتفك.

الرشطة: ملحة رسيعة

فريق الحي: ممكن الوصول إليه برسعة ويضمن جودة املعيشة يف الحي.

التدخل: تقوم بالدوريات والتدخل يف حاالت الطوارىء.

الوحدات الخاصة SRT فريق التدخل الرسيع يف أنتويرب:

ضباط الرشطة املدربني تدريباً خاصاً الذين يتدخلون يف املواقف الخطرة.

  

ضابط الرشطة الذي يرتدي الزي العسكري دامئا يضع بطاقة اإلسم. يجب

  عىل ضباط الرشطة الذين يرتدون مالبس مدنية أن يعرفوا عن أنفسهم

  ببطاقة خدمتهم إذا قاموا بتفتيشك أو البحث عنك

 وإذا كان الوضع يسمح بذلك.



 الحقوق و
الواجبات

متى ميكن لجهاز الرشطة البحث عنك؟

 يف بعض األحيان، قد تقوم الرشطة بتفتيشك يف الشارع، عىل سبيل املثال إذا كان لديهم سبب

  وجيه لالشتباه يف أنك تحمل سالًحا أو إذا كنت موقوفًا أو يف بعض التجمهرات العامة. ليس من

املسموح تحت أي ظرف من الظروف أن يكون التفتيش عشوائيًا.

التحقق من الهوية

 يجب أن تحمل بطاقة هويتك ابتداًء من سن الخامسة عرش. ميكن للرشطة التحقق من هويتك

  إذا كان لديهم سبب وجيه لإلشتباه يف أنك تهدد األمن أو ارتكبت )أو تريد أن ترتكب( جرمية

أو أنه يتم تعقبك. اليجوز أن تحدث عمليات التفتيش بشكل تعسفي أو دون سبب.

 

  ال يجب عليك إظهار بطاقة هويتك الشخصية فقط، بل عليك تسليمها أيًضا. إذا قاومت التحقق

من الهوية بعنف، ميكن للرشطة إلقاء القبض عليك.

هل يسمح للرشطة بدخول بيتك دون سبب؟

 من أجل الدخول إىل منزلك وتفتيشه، تحتاج الرشطة إىل أمر تفتيش )ما مل يتم القبض
  عليك بالجرم املشهود(. ميكنك دامئًا طلب ذلك قبل السامح لهم بالدخول. إذا وافقت

عليه بنفسك، فيجوز أن تدخل الرشطة أيًضا بدون أمر تفتيش.

تقديم شكوى

إذا كنت تشعر بأنك خضعت للتفتيش بشكل خاطئ أو للمعاملة السيئة أو للتمييز ضدك

ميكنك تقديم شكوى.

هذا ليس باألمر السهل، لكنه مهم. ميكنك اإلبالغ عن التمييز إىل مؤسسة يونيا.

هناك العديد من االمكانيات األخرى:

 • ميكنك تقديم شكوى إىل رئيس الرشطة أو قسم الرقابة الداخلية يف 

قوى الرشطة املعنية.

.Comité P ميكنك االتصال بلجنة الرقابة الربملانية الخاصة بالرشطة •

• ميكنك الذهاب إىل مكتب أمني املظامل يف املدينة.

 • إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما، ميكنك اإلتصال باملكتب الفلمنيك 

ملفوض حقوق الطفل.

مواقع مفيدة

www.amnesty-international.be/etnischprofileren •

www.unia.be •

www.comitep.be •

• www.kinderrechten.be )أقل من 18 عاما(

• www.obspol.be )فقط باللغة الفرنسية(

• www.quelsdroitsfacealapolice.be )فقط باللغة الفرنسية(
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