
هل يجب أن أُجيب عن أسئلة الشرطة؟
إذا تم إيقافك واستجوابك بواسطة الشرطة، أو تحدثوا إليك في أثناء مظاهرة، فإنه يحق لك االمتناع عن 

اإلجابة، إال إذا كنت مشارًكا في سلوك "معاٍد للمجتمع" )ُيسبب أو ُيحتمل أن يسبب "مضايقة أو ذعًرا أو 
محنة"(. ينبغي أال ُتدلي بمعلومات خطأ للشرطة، فذلك يمثل جريمة جنائية. ال يمكن أن تخضع للتفتيش أو 

اإليقاف لمجرد رفضك اإلجابة عن أسئلة الشرطة بشكل قانوني.
هل يحق لي التظاهر؟

نعم. فحقك في التظاهر يكفله قانون حقوق اإلنسان، ويمكن للشرطة تقييده بشكل قانوني ألغراض معينة 
ومحددة )مثل منع الجريمة أو الفوضى( وبطريقة تتناسب مع مقتضى ذلك. 

لمزيد من المعلومات واإلرشادات بشأن تنظيم مظاهرة، وسلطات الشرطة فيما يتعلق بتقييد أو حظر 
 المظاهرات، وحقوقك حال اعتقالك، ُيرجى زيارة

libertyhumanrights.org.uk/advice-and-information وحدد موضوع "protest" )التظاهر(، أو 
استخدم رمز االستجابة السريعة.

هذه المعلومات كانت صحيحة في 3 مارس 2022.



ماذا أفعل إذا تم اعتقالي؟
 قبل اعتقالك، يجب أن توضح الشرطة أنك معتقل وسبب ذلك. إذا تم اعتقالك، فأجب بقولك 

"NO COMMENT" )ال تعليق( عن جميع األسئلة وال تعترف بأي اتهام يوجه إليك حتى تحصل على المشورة 
القانونية. اطلب المشورة من محاٍم ذي خبرة في قانون التظاهر )راجع ما يلي(. يحق لك ما يلي:

إخبار شخص ما بأنه تم اعتقالك	 
الحصول على مترجم إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األولى	 
االستعانة بشخص بالغ مناسب إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما أو كنت تعاني ضعًفا ما	 

إنك غيرملزم قانوًنا باإلفصاح عن جنسيتك أو وضعك كمهاجر عند اعتقالك، على الرغم من أن الشرطة قد 
تتحقق من ذلك إذا اشتبهت في أنك لست مواطًنا بريطانًيا. للحصول على إرشادات بشأن اآلثار المترتبة على 

jcwi.org.uk/immigration-advice-for-protestors :االعتقال في أثناء مظاهرة، راجع

يقدم المحامون المشورة المجانية على مدار 24 ساعة وكذلك المراقبون القانونيون:

ITN SOLICITORS 020 3909 8100
HODGE JONES & ALLEN 0844 848 0222 
KELLYS 01273 674 898 / 0800 387 463

BPLS @blkprotestlegal / blackprotestlegal@protonmail.com 
GBC @GBCManchester / 07761 911 121 / manchestergbc@riseup.net

COMMONS 020 3865 5403
BINDMANS 020 7305 5638
MTC 07956 308 127


