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 أهالً وسهالً بكم في المملكة المتحدة

 القانون والحياة في المملكة المتحدة

 
 الشرطة في المملكة المتحدة موجودة لحماية الناس وحقوقهم والقانون. 

 احترام القانون مهم جداً في المملكة المتحدة وعلى الجميع أن يلتزم بالقانون. 

 هناك عواقب لخرق القوانين. يمكن أن تحصل على غرامة أو يمكن أن تذهب 

 إلى السجن. كما يمكن أن يؤثر ذلك على طلبك المستقبلي للحصول على 

 الجنسية في المملكة المتحدة.

من واجب الشرطة أن تطبق القانون بحزم وتمنع الجريمة وتحضر من يخرق القانون للعدالة 

وتحافظ على سالم وحماية ومساعدة المجتمع. كما أنهم موجودون لمساعدتك وال يجب أن 

تخاف من مخاطبتهم عندما تكون في موقع الضحية أو عندما تكون شاهداً على جريمة أو من 

 أجل مساعدة عامة عندما تكون تائهاً على سبيل المثال.

من المهم أن تعلم أن بعض األشياء المسموحة في بالد أخرى غير مقبولة في المملكة المتحدة ومن مسؤوليتك أن تعيش في حدود 
 قانون المملكة المتحدة. من المهم أيضاً أن تفهم أن بعض األشياء غير المسموح بها في بالد أخرى مسموح بها في المملكة المتحدة.

 في المنزل في المملكة المتحدة

لكي تكون جاراً جيداً يجب أن تحاول أال تصدر ضجيجاً في وقت متأخر من 

الليل أو في الصباح الباكر وعليك أن تبلغ الجيران إذا كنت تخطط إلقامة 

حفلة أو استضافة عدد كبير من الضيوف. من األفضل أن تبقي األبواب 

والنوافذ مغلقة طوال الوقت وأن تحتفظ بالدراجات واألجهزة اإللكترونية في 

مكان آمن. إذا أردت مشاهدة التلفاز في منزلك، يقول القانون أنه يجب عليك 

الحصول على رخصة تلفاز. كما عليك أن تعرف في أي يوم عليك رمي 

القمامة من أجل أن يتم جمعها وإعادة السلة عندما يتم إفراغها. في معظم 

 المناطق هناك حاويات قمامة وصناديق أو سالل تجميع مختلفة ألنواع مختلفة من القمامة )مثل إعادة التدوير(.

في المملكة المتحدة يتشارك الجميع مسؤولية العناية بالبيئة المحلية. وهذا يعني أنه ال يجب عليك أن تترك وراءك أي قمامة في 

األماكن العامة أو في الشارع وعليك دائماً استخدام سلة القمامة وسلة إعادة التدوير. يعتبر رمي/وضع القمامة في الخارج وليس في 

السلة جريمة وهذا يتضمن العلكة، السجائر والبزر. وهذا يدعى برمي النفايات في الشارع ويمكن أن تتعرض لغرامة. كما أنه من 

 غير المقبول أن تبصق في الشارع أو في أي مكان عام آخر ويمكن أن يؤدي إلى غرامة أيضاً.

في المملكة المتحدة من غير القانوني أن تقود الدراجة على الرصيف ويمكن أن تتعرض للغرامة بسبب ذلك. من المهم لسالمتك 

 وسالمة اآلخرين أن يكون هناك أضواء أمامية وخلفية على الدراجة أثناء قيادتك ليالً.

  

 

 القيادة في المملكة المتحدة 

 DVLAال يسمح لوكالة منح رخصة القيادة والمركبات والتي يشار إليها بـ 

بمنحك رخصة قيادة إذا لم تكن "مقيماً بشكل قانوني" في المملكة المتحدة. 

أن تلغي  DVLAوهذا ينطبق على الناس الذين ليس لديهم إقامة. يمكن لـ 

رخصة القيادة الخاصة بك إذا علمت بأنك موجود في المملكة المتحدة من 

إعالمك بأنها ألغت رخصتك وهذا يعني  DVLAدون موافقة. وليس على 

أنك قد تكتشف بأنك تقود بشكل غير قانوني عندما يتم إيقافك من قبل 

 الشرطة.

إذا كان لديك رخصة قيادة صالحة بشكل كامل تم إصدارها في بلدك األم 

شهر  21أوالً. بعد  DVLAشهر من تاريخ وصولك إلى هذه البالد لكن يجب مراجعة  21فيمكنك القيادة في هذا البلد لمدة 

عليك الحصول على رخصة قيادة بريطانية. من المحتمل أنك تحتاج إلى دروس في القيادة قبل أن تنجح في اختبار القيادة 

 قبل أن تستطيع القيادة في المملكة المتحدة. 21وتحصل على رخصة قيادة بريطانية. يجب أن يكون عمرك 

الحصول على رخصة قيادة صالحة هو أحد األشياء التي تحتاجها قبل القيادة بشكل قانوني في المملكة المتحدة كما أنك سوف 

 تحتاج إلى:

 شهادة تأمين تغطيك لتقوم بالقيادة 

 ضريبة استخدام الطريق 

  خضوع السيارة الختبار سالمة طريق سنوي يعرف باسمMOT 

يجب أن تكون حذراً جداً عند قيادة السيارة إذا كنت قد استعرتها من صديق ألن قيادة مركبة من دون رخصة صالحة أو شهادة 

يعتبر مخالفة. تملك الشرطة السلطة إليقاف السائقين ألي سبب  MOTتأمين أو ضريبة استخدام الطريق أو اختبار السالمة 

كان. وهذا يعني أنهم يستطيعون إيقافك حتى لو لم تعتقد بأنك فعلت شيئاً خاطئاً. إذا أوقفتك الشرطة أثناء القيادة، فيمكنهم أن 

. إذا لم تكن هذه المستندات بحوزتك فعليك أخذها إلى قسم الشرطة MOTيطلبوا منك الشهادة والتأمين وشهادة اختبار السالمة 

ً للقانون وقد يتم استدعاؤك إلى المحكمة. إذا اعتقد ضابط  1أيام. وإذا لم تفعل ذلك خالل  1خالل  أيام فأنت تعتبر خارقا

 الشرطة أنك ال تملك تأميناً فيمكنه أن يأخذ السيارة حتى تثبت حصولك على التأمين.

 إذا قررت قيادة سيارة فعليك أن تعلم أنه من المخالف أن:

  تقود فوق حدود السرعة المسموح بها في طرق مختلفة. السرعة في المملكة المتحدة تقاس بالميل في الساعة وليس

 بالكيلومتر.

 .تقود أو تكون مسؤوالً عن مركبة على شارع أو مكان عام إذا كنت تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات 

 .تستخدم هاتفك الجوال أثناء القيادة 

 .تدخن في سيارتك في حال وجود طفل معك 

 .يجب أن يكون لكل راكب في السيارة مقعده الخاص ويضع حزام األمان 

  بأن يكونوا يضعون حزام األمان أو كرسي معززأو كرسي سيارة. 21السائق مسؤول عن جميع األطفال تحت سن 



 
3 4 

 العمل في المملكة المتحدة

ال يسمح لطالبي اللجوء بالعمل في المملكة المتحدة حتى يحصلوا على إقامة. إذا 

شهر لتحصل على قرار مبدئي على طلبك فيمكنك طلب  21انتظرت أكثر من 

اإلذن بالعمل. إذا تم منحك اإلذن للعمل فلن يسمح لك بأن تعمل لحسابك الخاص 

وسوف يسمح لك فقط بالقيام بأحد األعمال الموجودة على الئحة المهن التي 

تحتاج إلى عمال وتلك القائمة منشورة على موقع فيزا المملكة المتحدة والهجرة. 

إذا حصلت على عمل قبل ان يسمح لك فيمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب راتبك 

 وممتلكاتك منك من قبل الحكومة. كما أن هناك خطراً باالحتجاز أو الترحيل.

 

احذر من أن يقدم لك أحد أي عرض للعمل فقد يعلمون أنك ال تملك الحق 
بالعمل ومن الممكن أنهم يستغلونك لتجريمك فقد يحاولون إجبارك على العمل 

باستخدام التهديد والقوة والخداع أو استغالل القوة. مثالً قد يعرفون عنك 
معلومات شخصية ثم يستخدمونها للتهديد ضد عائلتك للتالعب والتحكم بك أو 
استخدام مخاوفك المتعلقة بوضع الهجرة لديك للسيطرة عليك. في المملكة 

المتحدة، هذا يعرف باالستعباد الحديث إذا كنت قلقاً من أنك أو أي أحد تشعرون 
بأنكم مستغلون بهذه الطريقة فيجب أن تتصل بالشرطة. وبما أن طلب اللجوء قد 

يأخذ وقتاً طويالً للبت فيه فحتى لو لم تكن تستطيع العمل فيمكنك استغالل وقت فراغك بأن تكون جزءاً من المجتمع المحلي بحيث 
 تشارك في نشاطات وتقابل الناس وتشارك في فرص تطوعية.

 
 قوانين المملكة المتحدة المتعلقة بالجنس     

في المملكة المتحدة، حصول تواصل جنسي في أي وقت من دون موافقة الطرف اآلخر يعتبر جريمة )هذا يعني أن الشخصين يجب 

أن يكونا راضيين عما يحدث والتعبير عن الحرية والقدرة على القيام بهذا االختيار( وهذا يتضمن التواصل الجسدي غير المرغوب 

 فيه مثل اللمس بأي طريقة والتقبيل أو اإلمساك بشخص. وهذا الشخص قد يكون زوجتك أو صديقتك أو شريكك.

 

من المهم أن تتذكر أنه إذا كان أحدهم مخموراً أو تحت تأثير المخدرات فمن الممكن أن 

يرفض. وإذا كنت في وضع جنسي مع أحد مخمور أو تحت تأثير المخدرات أو ال يعرف 
 ما يحصل حوله وبالتالي ال يستطيع منحك الموافقة فهذا يعني االغتصاب.

 
  

 

جريمة وهذا يتضمن هاتفك الجوال. إذا تلقيت صورة جنسية لطفل تحت  21كما تعتبر حيازة الصور الجنسية لألطفال تحت سن 

فال تمررها ألحد بل عليك حذفها وإيقاف التواصل مع الشخص الذي أرسلها. إذا كنت تعتقد أن أحدهم يتم استغالله أو  21سن 

 معاملته بشكل سيء فعليك إعالم الشرطة بذلك.

جريمة حتى إذا كان ذلك بموافقتهم. من المهم أال  21يعتبر قيام الذكر أو األنثى بممارسة الجنس مع شخص بعمر أقل من 

ألنك قابلتهم في مكان مثل الحانة أو النادي الليلي. في المملكة المتحدة  21نفترض أن نفترض أن الشخص يبلغ أكثر من عمر 

 سنة. 21ليس من المقبول اجتماعياً أن تقيم عالقات رومانسية مع أشخاص أقل من 

فمن المهم أن تخبر شريكك قبل االرتباط بعالقة جنسية. وإذا لم تفعل ذلك فقد  HIVإذا كنت تعلم أنك مصاب بمرض اإليدز 

لن يؤثر على طلبك في اللجوء ولن يؤدي إلى ترحيلك من المملكة  HIVيؤدي ذلك إلى اتهامات إجرامية. إصابتك بمرض 

 المتحدة.

قد تكون تعيش في مناطق حيث يكون العاملون في الجنس أو الدعارة موجودين في الشارع لكن يجب أن تعلم أنه من غير 
ً بالمعاكسة. ال يجب أن تتحدث مع  القانوني أن تقترب من أحد في مكان عام وتطلب منه ممارسة الجنس فهذا يعرف غالبا

 العاملين في الدعارة ألن هناك مواقف ثقافية متنوعة وتوقعات قد تؤدي إلى سوء تفاهم وقد تضعك في خطر.

 
  الكحول والتبغ والمخدرات

جريمة.  21سنة. يعتبر شراء البالغ لمشروبات كحولية ألي شخص تحت سن  21إن العمر القانوني لشراء الكحول هو 

تخصص بعض األماكن العامة على أنها "منطقة خالية من الكحول". وفي حال تم ضبطك وأنت تشرب الكحول في أحد هذه 

ً تقييدات على اليافعين تحت سن  بشأن شرائهم مشروبات طاقة تحوي جرعات  21األماكن فيمكن أن يتم تغريمك. هناك أيضا

 عالية من الكافيين.

سنة. يعتر شراء البالغ للسجائر ألي شخص  21إن العمر القانوني لشراء السجائر أو التبغ هو 

جريمة. يعتبر التدخين في األماكن العامة المغلقة أو المناطق وأماكن العمل  21تحت عمر 

المغلقة بشكل كامل غير قانوني. وهذا يتضمن التدخين في العربات التي تخدم العموم مثل 

الحافالت والقطارات. ليس هناك تقييد قانوني على التدخين اإللكتروني في المملكة المتحدة لكنه 

 ممنوع في أماكن العمل وأمام المستشفيات وبجانب األبنية العامة.

يمكن أن يتم اعتقالك إذا تم ضبطك وأنت تستخدم أو تستحوذ أو تبيع عقاقير غير قانونية. يمكنك 
أن تحمل العقاقير التي تشتريها من الصيدلية أو العقاقير الموصوفة لك من قبل الطبيب. يتم 

على أنها األخطر من قبل  Aويتم معاملة العقاقير من الصنف  Cو  Bو   Aتصنيف العقاقير بـ 

في المملكة المتحدة ومن  Bالقانون. الحشيش وعلى الرغم من أنه قد تم إلغاء تجريمه في بعض البالد هو عقار من التصنيف 

غير القانوني استخدامه حتى في منزلك. من الجدير ذكره أن القات هو نبات يستخدم كمنشط في بعض المجتمعات الصومالية 

 في المملكة المتحدة.  Cغير قانوني ويعتبر عقار من التصنيف 
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   القيم والمسؤوليات والحقوق والحريات البريطانية

القيم البريطانية االختالفات الثقافية والدينية والتسامح والعدل قيم هامة. 

المتطرفون الدينيون والجناح اليميني المتطرف أو اآلراء العرقية غير محتملة. 

يجب على الجميع احترام آراء اآلخرين ودياناتهم ولباسهم حتى لو كانت مختلفة 

 كما هم معتادون عليه.

أنت حر في ممارسة ديانتك في المملكة المتحدة ويمكن أن تجد الكنائس 

 والمساجد والمعابد اليهودية أو أي أماكن أخرى من العبادة في البلدات والمدن.

من غير القانوني في المملكة المتحدة أن تعامل الناس بطريقة سيئة أو مختلفة 

بسبب أصلهم وجنسهم وتوجههم الجنسي وديانتهم وآرائهم السياسية وعمرهم أو 

إعاقتهم وهذا يعرف بجرائم الكراهية. يمكن أن تتضمن جرائم الكراهية: إلقاء 

األلقاب والتنمر واالعتداء والسرقة وتضرر المنزل أو السيارة والكتابة على 

 الجدران والتحرش.

وسوف يقومون بالتحقيق  202إذا كنت تعاني من جرائم الكراهية فيمكنك أن تخبر الشرطة مباشرة من خالل االتصال بالرقم 

ً بالكامل.  وعرض المساعدة والنصيحة. ليس عليك أن تعطي اسمك عند اإلبالغ عن جريمة كراهية. وسوف يكون بالغك سريا

تستطيع الشرطة تمييز أثر جرائم الكراهية على األفراد والمجتمعات وتتعامل معها بجدية كاملة. إذا كان أحدهم عدائياً تجاهك فخيارك 

األول هو إبعاد نفسك عن الموقف واالبتعاد وحجز نفسك في منزلك أو الدخول إلى متجر وطلب المساعدة. ثم االتصال بالشرطة. 

وأخيراً فلديك الحق بالدفاع عن نفسك عند الحاجة إلبعاد نفسك عن الموقف. لكن من المهم أن تعلم أنك في المملكة المتحدة ال تستطيع 

 حمل األسلحة لحماية نفسك.

يمكنك الحصول على الدعم العاطفي والعملي من جمعية دعم الضحايا إذا كنت ضحية لجريمة ما. تقدم هذه الخدمة المساعدة سواء 
ً مساعدتك على اإلبالغ ومنها جريمة الكراهية. يرجى زيارة الموقع  قامت الضحية بإبالغ الشرطة أم ال. يمكنهم أيضا

www.victimsupport.org.uk  01012118222للبحث عن فريق دعم الضحايا المحلي أو االتصال بشكل مباشر على الرقم. 

  
 اإليقاف والتفتيش

يمكن للشرطة أن توقفك وتستجوبك في أي وقت على الرغم من أن ذلك ليس شائعاً وال يجب أن يحدث بشكل متكرر. من الممكن أن 

 يوقفك ضابط الشرطة ويسألك عن اسمك وعم تفعل في المنطقة وعن مكان توجهك.

يمكن للشرطة أن تفتشك حسب الحاجة وتفتيشك ال يعني اعتقالك. يجب على ضباط الشرطة أن يكون لديهم "أسباب منطقية" للتشكيك 

 بأنك تحمل: عقاقير غير قانونية، سالح، مسروقات، أي شيء يمكن استخدامه الرتكاب جريمة مثل العتلة مثالً. 

يمكن أن تتضمن األسباب المنطقية أشياء مثل أن يرى ضابط الشرطة شيئاً ظاهراً من حقيبتك أو جيبك أو أن تكون مع أحد يعرف 

 عنه ارتكاب أشياء كهذه في الماضي.

ً عندما يوقفك. يجب األخذ بالعلم أن ضباط الشرطة أحياناً  PCSOيجب أن يكون ضابط الشرطة الداعم للمجتمع  ً رسميا يرتدي زيا

ً فيجب أن يظهر  ً رسميا ً ولكن إن لم يكن يرتدي زيا ً رسميا ً زيا ً مرتديا يقودون سيارات ال تحمل شارة الشرطة وال يكون دائما

 المذكرة.

  

يمنح القانون الشرطة السلطة لإليقاف والتفتيش وإذا رفضت فسوف يتم تفتيشك   –إن عملية اإليقاف والتفتيش ليست اختيارية 
 بالقوة.

       االتصال بالشرطة  

ً من خالل الذهاب إلى مخفر الشرطة أو على  يمكنك االتصال بالشرطة شخصيا

 ساعة يومياً. 11الهاتف 

هو رقم التواصل مع الشرطة في الحاالت غير الطارئة مثل أن يكون منزلك  202

 قد تضرر أو لتعطي معلومات عن جريمة أو من أجل أّي استفسار عام.

ً اإلبالغ عن جرائم غير طارئة للشرطة باستخدام اإلنترنت باستخدام  يمكنك أيضا

طلب إبالغ بسيط. سوف تحتاج للبحث على اإلنترنت عن طلب إبالغ قوة الشرطة 

 عن جريمة على اإلنترنت.

هو الرقم الذي يجب أن تتصل به في حالة الطوارئ مثل أن تكون ضحية  888

العتداء أو شاهداً على جريمة تحدث. عندما تتصل قل أنك تريد "الشرطة" ألن هذا 

 مجاني. 888الرقم هو رقم اإلسعاف أيضاً أو اإلطفاء. االتصال بـ 

إذا كنت بحاجة إلى مترجم ال تغلق السماعة. أخبرهم  888عندما تتصل بالرقم 

دقائق( ثم  20باللغة التي تتحدثها. سوف يكون هناك صمت على الخط )حوالي 

ً وال يمكنك االنتظار  سيظهر شخص على الخط يتكلم لغتك. إذا كان الوضع طارئا

 على الهاتف، قل اسم الشارع وسوف تحضر الشرطة.

 سوف يساعدك أن تتعلم:

 كيف تطلب الشرطة 

 كيف تقول عنوانك باللغة اإلنكليزية 

 .إذا لم تكن في منزلك، عليك أن تتعلم كيف تستخدم عالمة فارقة لتدل على مكانك مثل اسم متجر أو اسم شارع 

 .أن تقول اللغة التي تتحدثها 

في المملكة المتحدة، الشرطة ليست فوق القانون، يمكنك أن تتقدم بشكوى ضدهم. يمكنك أن تتقدم بشكوى ضد الضابط أو ضد 

أي فرد من أفراد الشرطة إذا لم تكن سعيداً بأفعالهم. يمكنك القيام بذلك من خالل زيارة مخفر الشرطة شخصياً أو االتصال بـ 

 أو على موقع قوة الشرطة المحلية. 202
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