
 اعرف حقوقك 
 تطبیق القانون في المطارات

 
 تعلم حول حقوقك عند مواجھة قوى تطبیق القانون في المطار

 شارك ھذا الموضوع
 
 
 أختار سیناریو 
 

 ما انواع سلطات ضباط تطبیق القانون من المحتمل ان أواجھ حین دخول أو خروج الوالیات المتحدة؟
 

 إذا كنت داخالً الوالیات المتحدة بأوراق صالحة ھل بإمكان ضابط تطبیق القانون ان یوقفني و یفتشني؟
 

 ھل بإمكان ضابط الحدود أن یسأل أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بي؟
 

 معتقداتي و ممارساتي الدینیة أو آرائي السیاسیة؟ھل بإمكان ضابط الحدود أن یسأل أسئلة حول 
 

 علّي إعطاء بصمات أصابعي حین دخول البلد؟ھل یتوجب 
 

 ، ماذا بإمكاني ان أفعل؟لمقابلة أطول حین قدومي إلى الوالیات المتحدة اختیاريإذا تم 
 

 ھل علّي إعطاء كلمة السر لحاسوبي المحمول (الب توب) أو فتح ھاتفي الجوال لضباط تطبیق القانون على الحدود؟
 

 تعري على الحدود؟ماذا إذا تم اختیاري لتفتیش ال
 

 األمنيمن الممكن لي ان اواجھ خالل إجراء الفحص  نوالمسؤولون الحكومیون اآلخرون اللذیما أنواع ضباط تطبیق القانون 
 في المطار؟

 
 تفتیش حقائبي او تفتیشي بعد المرور بكاشف المعادن او بعد ان یرى االمن ان حقائبي ال تحتوي ھي سالح؟  باإلمكانھل 

 
 ماذا إذا كنت البساً غطاء رأس دیني و تم اختیاري من قبل مسؤولي أمن المطار لفحص إضافي؟ 

 
 أطفال؟ بصحبةماذا إذا كنت مسافراً 

 
 و معي حلیب صدر أو غذاء بدیل عن الحلیب؟ماذا إذا كنت مسافراً 

 
 النزول من الطائرة؟إذا كنت في الطائرة ھل بإمكان موظف شركة الطیران أن یستجوبني أو أن یطلب مني 

 
من قبل ضباط تطبیق القانون كل ما أسافر جویاً و أنا أعتقد اني على قائمة منع الطیران أو قائمة  استجوابيماذا أفعل إذا تم 

 "أمن قومي" أخرى؟
 



 االتصالإحالة إلى معلومات 
 
 

 متعلقة بمعرفة حقوقك
 ھل بإمكان الضباط تفتیش اجھزتك االلیكترونیة؟

-border-checkpoints/can-and-borders-logy/privacytechno-https://www.aclu.org/blog/privacy
-your-search-agents-border-future/can-electronic?redirect=blog/free-your-search-agents

complicated-its-devices-electronic 
 

 ماذا تفعل اذا كنت تعتقد بانك على قائمة عدم الطیران؟
 

list-fly-no-youre-think-you-if-do-rights/what-your-https://www.aclu.org/know 
 

 ماذا تفعل عند مواجھة قوى تطبیق القانون
 
-enforcement-law-encountering-when-do-rights/what-your-https://www.aclu.org/know

questioning 
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ما انواع سلطات ضباط تطبیق القانون من المحتمل ان أواجھ حین دخول 
                              أو خروج الوالیات المتحدة؟ 

 
                                                (CBP)على الحدود، من الغالب ان تواجھ ضباط الجمارك و حمایة الحدود  

    أمن الوطن األم                                                                                 و من اإلمكان أن تواجھ ممثلین تحقیقات 
                                                                                                                            .                   (HSI)  

رة والجمارك األمریكیةھي جزء من مكتب الھج                                                                                        
 

 شارك ھذا السیناریو
 

 
إذا كنت داخالً الوالیات المتحدة بأوراق صالحة ھل بإمكان ضابط تطبیق  

 القانون ان یوقفني و یفتشني؟
 

علي الحدود لتحدید ما إذا كانوا مقبولین لدخول الوالیات المتحدة.           بشكل عام ، بإمكان ضباط الجمارك إیقاف أشخاص   
 و بإمكانھم أیضاً تفتیش أمتعة األشخاص للبحث عن الممنوعات.

الصالحیة للتفتیش بدون اشتباه  ھذهھذا صحیح حتى إذا لم یكن ھناك أي شيء مثیر للشبھة حول حقائبك. الحكومة تؤمن بأن 
مر متنازع علیھ قانونیاً. لیس تمتد إلي تفتیش األجھزة اإللیكترونیة مثل الحواسب المحمولة و الھواتف الجوالة، و لكن ھذا األ

بإمكان الضباط أن یختاروك للتفتیش الشخصي بناًء على دینك، عرقك، اصلك الوطني،  جنسك، أصلك العرقي ، أو إیمانك 
  السیاسي. 

 
 
 

 ھل بإمكان ضابط الحدود أن یسأل أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بي؟
 

وضع الھجرة الخاص بك لتقریر ما إذا كان لك الحق أن تدخل البلد.ضباط الجمارك لدیھم الصالحیة أن یسألوا حول   
إذا انت مواطن أمریكي، تحتاج إلجابة األسئلة التي تثبت ھویتك و جنسیتك، ولكن رفض إجابة أسئلة روتینیة حول طبیعة و 

ى وضعك ، علیك فقط اإلجابة حافظت علسبب سفرك قد تؤدي الى تأخیر و/ أو مزید من التفتیش. إذا أنت مقیم قانوني دائم و 
على األسئلة التي تثبت ھویتك و إقامتك الدائمة. رفض إجابة أسئلة أخرى قد ىؤدي على الغالب إلى تأخیر، و لكن المسؤولین 

 ربما ال یمنعوك من الدخول إلى الوالیات المتحدة لفشلك باإلجابة على األسئلة األخرى.
دخولك إلى الوالیات المتحدة إذا رفضت إجابة أسئلة غیر مواطن، ربما یتم رفض إذا كنت حامالً لتأشیرة دخول أو زائر 

الضباط .  على الضباط أن ال یختارونك لإلستجواب بناًء على دینك، عرقك، اصلك الوطني،  جنسك، أصلك العرقي ، أو 
 إیمانك السیاسي.  

یتم إضطھادك أو تعذیبك إذا تم إرسالك إلى البلد الذي سافرت إذا تم القول لك بأنھ لیس بإمكانك دخول البلد و انت تخاف من أن 
 منھ، علیك أن تقول لضابط الجمارك حول خوفك و أن تسأل للجوء.

 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

 



            
 

   
  
 

 

حول معتقداتي و ممارساتي  ھل بإمكان ضابط الحدود أن یسأل أسئلة
 الدینیة أو آرائي السیاسیة؟

 
 

 االیمان الدیني و السیاسي و اإلنتماء، ھي حقوق محمیة بالتعدیل األول للدستور. 
ضباط الحدود احیاناً كانوا قد سألوا المسافرین حول إنتمائھم الدیني، ممارساتھم الدینیة، إنتمائھم إلى مؤوسسات دینیة، و آرائھم 

 على الغالب مسلمون.السیلسیة. المسافرون الذون تم إستھدافھم بتلك األسئلة كانوا 
فوظة بالدستور و القانون حقد یتعدى على الحقوق الم  ،  معتقداتھم السیاسیة، إنتمائھم، و ممارساتھمسأل األشخاص حول دینھم

 الفیدیرالي ـ ھذه الحقوق ال تسقط على الحدود. 
إذا انت مواطن أمریكي أو مقیم دائم قانوني، ال یتوجب علیك إجابة أسئلة حول إیمانك الدیني، و ممارساتك، أو آرائك السیاسیة، 

 ولیس باإلمكان منعك من دخول الوالیات المتحدة للرفض إجابة ھكذا أسئلة.
رف علیھ. إذا كنت غیر مواطن و حامل السؤال بأن ترى المشإذا أصر ضابط الجمارك على سؤالك ھكذا أسئلة، بإمكانك 

لتأشیرة دخول أو زائر، بإمكانك رفض إجابة أسئلة عامة حول إیمانك الدیني، و آرائك السیاسیة و لكن فعل ھذا الشيء قد یؤدي 
 إلى تأخیر أو أسئلة إضافیة، أو من المحتمل رفض دخولك إلى البلد.

انت تخاف من أن یتم إضطھادك أو تعذیبك إذا تم إرسالك إلى البلد الذي سافرت  إذا تم القول لك بأنھ لیس بإمكانك دخول البلد و
 منھ، علیك أن تقول لضابط الجمارك حول خوفك و أن تسأل للجوء.

 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 
 
 

 ھل یتوجب علّي إعطاء بصمات أصابعي حین دخول البلد؟
 

خارج البالد.ن و الزائرین حین دخولھم الوالیات المتحدة من یتم أخذ بصمات أصابع المقیمین الدائمین القانونیی  
 
 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 



 
 
 

أطول حین قدومي إلى الوالیات المتحدة، ماذا  إذا تم إختیاري لمقابلة
 بإمكاني ان أفعل؟

 
 أطول حین دخولك إلى الوالیات المتحدة.  وضعك القانوني في في البلد قد یعلمك بما ستقرر فعلھ إذا تم إختیارك  إلستجواب

المواطنون األمریكیون لدیھم الحق بدخول الوالیات المتحدة،  لذلك إذا أنت موطن أمریكي و أسئلة الضابط أصبحت متطفلة ، 
 فتیش.د من التیبإمكانك أن ترفض إجابة تلك األسئلة، و لكن علیك أن تعلم أن فعل ھذا الشيء قد یؤدي إلى تأخیر و/أو مز

صحیح للمقیمین القانونیین الدائمین: بشكل عام لیس باإلمكان رفض دخولك إلى الوالیات المتحدة، و لكن رفض نفس الشيء 
 قد یؤدي إلى تأخیر و/أو مزید من التفتیش. إجابة األسئلة 

 الرفض من قِبل حاملي تأشیرة دخول أو الزوار إجابة األسئلة قد یؤدي إلى رفض الدخول.
بأن ترى المشرف علیھ ( ھذا یُطبق على  أصبحت أسئلة الضابط أصبحت متطفلة و غیر الئقة، علیك التذمر و السؤالإذا 

 المواطنین، المقیمین الدائمین القانونیین، أو حاملي تأشیرة دخول و الزوار).
، ستجواب األساسي و الفرعيعلى الرغم من أن الجمارك و حمایة الحدود تأخذ موقف بأنھ لیس لك الحق بمحامي خالل اإل

نحثك بأن یكون لدیك رقم ھاتف لمحامي أو منظمة خدمات قانونیة وأن تسأل لإلتصال معھم إذا لدیك اإلحساس بأن حقوقك تم 
یحاول دخول الوالیات المتحدة، إذا أخبرك ضابط الجمارك أو موظف انتھاكھا أو إذا تم حجزك لمدة زمنیة غیر عادیة. ألي أحد 

بأنك تحت قید اإلعتقال، أو إذا أصبح من الواضح بأنھ أو أنھا تشتبھ بأنك ارتكبت جریمة، یتوجب علیك السؤال بأن الحدود 
  تتكلم مع محامي قبل إجابة أي أسئلة أخرى ـ أو إذا ترید ممارسة حقك بإلتزام الصمت، علیك أن تقول ذلك بصوت عالي. 

 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 
 

كلمة السر لحاسوبي المحمول (الب توب) أو فتح ھاتفي ھل علّي إعطاء 
 الجوال لضباط تطبیق القانون على الحدود؟

 
 

ضباط الجمارك كانوا قد سألوا المسافرین في بعض األوقات بأن یعطوا كلمات السر للحاسب المحمول أو فتح ھواتفھم المحمولة 
مة السر أو في البلد قد یعلمك بما ستقرر فعلھ إذا تم سؤالك عن كلعند دخولھم أو خروجھم الوالیات المتحدة. وضعك القانوني 

بفتح جھازك. لیس باإلمكان رفض دخول المواطنون األمریكیون إلى الوالیات المتحدة لرفضھم إعطاء كلمات السر أو فتح 
ل الضباط على جھازك قد یؤدي إلى تأخیر و/أو مزید من التفتیش و/ أو اإلستیالء من قب أجھزتھم. رفض عمل ھذا الشيء

كمیقیمین دائمین قانونیین و أبقوا لتفتیش إضافي. نفس الشيء صحیح بالنسبة للذین تم قبولھم بخول الوالیات المتحدة من قبل 
لیس باإلمكان سحب الكرین كارد منھم بدون محاكمة من قِبل محامي ھجرة. أما حاملوا تأشیرة دخول و  –وضعھم القانوني 

إذا رفضوا إعطاء كلمة سر، فھم یجازفون بإحتمال رفض الدخول و علیھم أن دان التي التتطلب تأشیرة دخول السواح من البل
یأخذون ھذا الشيء بعین اإلعتبار قبل أن یقرروا كیف سیكملوا. إذا فحص الضابط و/ أو صادر حاسوبك اإللكتروني أو ھاتفك 

 الجوال، إحصل علي إیصال بممتلكاتك.
 ول تفتیش األجھزة اإللكترونیة على الحدود، إضغط ھنا:لنصائح إضافیة ح

   



-its-cesdevi-electronic-your-search-agents-border-future/can-https://www.aclu.org/blog/free
complicated 

 
  
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

 ماذا إذا تم اختیاري لتفتیش التعري على الحدود؟
 

تفتیش التعري على الحدود لیس تفتیشاً روتیني. یتوجب أن یكون دعمھ ب " إشتباه معقول" و یجب أن یتم فعلھ في منطقة 
 خاصة.

 
 شارك ھذا السیناریو

 
 
 

 نالقانون والمسؤولون الحكومیون اآلخرون اللذیما أنواع ضباط تطبیق 
 في المطار؟ األمنيمن الممكن لي ان اواجھ خالل إجراء الفحص 

 
 

 
 ضباط تطبیق لیسوا (TSA)یقیمون بمعظم التفتیش األمني، معظم موظفي  ) (TSAإدارة أمن النقل  موظفي في المطارات، 

أن   TSAبتفتیش المسافرین، الحقائب، و الحمولة. بإمكان مفتشي ال قانون مكلفون، و دورھم ھو أن یقوموا 
یفتشوك أنت و حقائبك في نقاط التفتیش، و لكن لیس بإمكانھم أن یعتقلوك. ضباط تطبیق قانون آخرون مثل 

                                                                   شرطة المطار، یكونون مجودون في المطارات. 
  
 

    
 شارك ھذا السیناریو

 
 
 
 

تفتیش حقائبي او تفتیشي بعد المرور بكاشف المعادن او بعد  باإلمكانھل 
 ان یرى االمن ان حقائبي ال تحتوي ھي سالح؟ 

 
لم یظھر أي شيء یدعوا للشبھة، المفتشون لھم الصالحیة إلجراء  TSAمبدئي لحقائبك من قبل ال نعم. حتى و لو أن التفتیش ال

مزید من التفتیش لك و لحقائبك. لیس للمفتشین أن یختاروك للتفتیش اإلضافي بناًء على دینك، عرقك، اصلك الوطني،  جنسك، 
 أصلك العرقي ، أو إیمانك السیاسي.  

 

https://www.aclu.org/blog/free-future/can-border-agents-search-your-electronic-devices-its-complicated
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 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

رأس دیني و تم اختیاري من قبل مسؤولي أمن ماذا إذا كنت البساً غطاء 
 المطار لفحص إضافي؟ 

 
 

بأن ترتدي غطاء رأسك الدیني. علیك ذكر حقك بارتداء غطاء رأس دیني إذا تم سؤالك بنزعھ قبل دخول تفتیش لك الحق 
غطاء رأسك  یتم إحساسد المطار األمني. اال إذا جھاز إنذار زمر فلموظفي أمن المطار أن یسألوك للتفتیش اإلضافي، ھنا ق

یدویاً أو تُسأل بأن تخلع غطاء رأسك. لك الحق أن تسأل  بأن یتم اإلحساس أو الخلع في منطقة خاصة و من قبل شخص من 
 نفس جنسك المذكر أو المؤنث .

ي بنفسك. أن یلمس غطاء رأسك الدیني، علیك الرفض و القول بأنك تفضل أن تحس غطائك الدین TSAال ترید موظف ال  إذا 
علیك خالل إحساسك غطاء رأسك. بعد إنتھاء اإلحساس سوف یشرف   TSAسوف یتم أخذك جانباً و موظف  كعند ذل

قد یمسح یدیك بقماشة قطنیة صغیرة ثم وضعھا في جھاز للبحث عن بقایا كیمیائیة إذا نجحت في ھذا  TSAالتفتیشي موظف ال 
 رحلتك.بالعودة إلى اإلختبار الكیمیائي علیك أن یتم السماح لك 

 أصر عل خلعك لغطاء رأسك لك الحق بأن تسأل أن یتم فعلھا في منطقة خاصة.  TSAإذا موظف ال 
 الضباط لیس لھم إجراء تفتیش إضافي بناًء على دینك، عرقك، اصلك الوطني،  جنسك، أصلك العرقي ، أو إیمانك السیاسي.  

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

 أطفال؟ بصحبةماذا إذا كنت مسافراً 
 
 

بإمكانك أن تستثني أطفالك من فحص المطار، ولكن لیس ھناك أي استثناء لألطفال من فحص الحس الیدوي. األطفال تحت 
   سنة بإمكانھم إبقاء لبس أحذیتھم، سترة خفیفة، و غطاء الرأس خالل الفحص.  ۱۳عمر ال 

 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 

 كنت مسافراً و معي حلیب صدر أو غذاء بدیل عن الحلیب؟ ماذا إذا
 

یسمح للوالدین و مقدمي الرعایة المسافرون بصحبة أو بدون صحبة أطفال إحضار حلیب صدر و غذاء بدیل الحلیب (و علب 
موظف في نقطة أونسات طالما أعلمت ال ۳حلیب الصدر أو بدیل الحلیب) بكمیة ال تزید عن ثلج أو مستلزمات متطلبة لتبرید 

 التفتیش األمنیة. عند حملك حلیب صدر أو بدیل حلیب عبر نقطة التقتیش ، سوف یتم فحصھم.
 قد یفحصوا السوائل بحثاً عن متفجرات. TSAموظفي ال

 بأن تفتح العلب الحاویة خالل إجراءات الفحص. TSAمن الممكن أن یسألك موظفي ال



في حقائبك و تسلیمھا  باإلضافة إلى سوائل أخرى و المواد الھالمیة(جیل) حلیب الصدر و بدیل الحلیب أیضاً من الممكن وضع 
 لشركة الطیران.

 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

إذا كنت في الطائرة ھل بإمكان موظف شركة الطیران أن یستجوبني أو أن 
 یطلب مني النزول من الطائرة؟

 
طیار شركة الطیران من الممكن أن یرفض الطیران بمسافر إذا عنده/ا إیمان بناء على المالحظة بأن المسافر ھو خطر لسالمة 

، ھذا یتضمن أیاً بناًء الرحلة. ولكن لبس بإمكان الطیار أن یستجوبك أو رفض السماح لك على رحلة الطیران إلنحیازات نمطیة
 جنسك، أصلك العرقي ، أو إیمانك السیاسي.على دینك، عرقك، اصلك الوطني،  

 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

ماذا أفعل إذا تم إستجوابي من قبل ضباط تطبیق القانون كل ما أسافر   
جویاً و أنا أعتقد اني على قائمة منع الطیران أو قائمة "أمن قومي" 

 أخرى؟
 
 

 و تقدیم طلب تحقیق من خالل استعمال  TSAاإلتصال بال إذا كنت تؤمن بأنھ تم وضعك على قائمة بالغلط، علیك 
 

https://trip.dhs.gov31T/  
 

 معلومات إضافیة موجودة ھنا
 

list-fly-no-youre-think-you-if-do-rights/what-your-nowhttps://www.aclu.org/k 
 

 ى نصیحة محامي.إذا تعتقد بأن ھناك سبباً ما لوضعك على القائمة، علیك الحصول عل
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو

https://trip.dhs.gov/
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 إحالة إلى معلومات اإلتصال
 
 

 American- Arab Anti- discriminationجمعیة العرب األمریكیون ضد التمییز 
Committee (ADC) 

(202) 244-2990 
http://www.adc.org31T/ 

 
American Immigration Law Foundation (AILF)                  مؤسسة قانون الھجرة األمریكي 

                                                                                                     (202) 742-5600 
 http://www.ailf.org31T/ 
 

American Immigration Lawyers Association (AILA)منظمة محامیي الھجرة األمریكیي 
(800) 954-0254 

http://www.aila.org31T/ 
 

Council on American-Islamic Relations (CAIR) اإلسالمیة -مجلس العالقات األمریكیة  
(202) 488-8787 

http://www.cair.com31T/ 
 

 األمریكي -صندوق الدفاع القانوني المكسیكي
 

Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) 
(213) 629-2512 
 

http://www.maldef.org31T/ 
 
 

                                      National Lawyers Guild (NLG)       نقابة المحامیین الوطنیة 
                                        (212) 679-5100 

http://www.nlg.org31T/ 
 
 

                     National Immigration Law Center (NILC) مركز الھجرة الوطني القانوني 
                                       (213) 639-3900 

http://www.nilc.org31T/ 
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 قانوني صندوق الدفاع و التعلیم ال
NAACP Legal Defense and Education Fund (NAACP LDF) 
(212) 965-2200 

http://www.naacpldf.org31T/ 
 
 
 

                                               National Immigration Project مشروع الھجرة الوطني
(617) 227-9727 

http://www.nationalimmigrationproject.org31T/ 
 
 
 

 صندوق الدفاع و التعلیم البویرتوریكي القانوني 
Puerto Rican Legal Defense and Education Fund (PRLDEF) 
(800) 328-2322                                                                         
 

http://www.prldef.org31T/ 
 
 

 قادة غداً جنوب اآلسیویین 
South Asian American Leaders of Tomorrow (SAALT) 
(310) 270-1855 

http://www.saalt.org31T/ 
 
 
 

 الوالیات المتحدة للحقوق المدنیة لجنة
U.S. Commission on Civil Rights (UCCR) 
(800) 552-6843                                                                    

http://www.usccr.gov31T/ 
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