
 
 

 إذا تم إستجوابك أو زارك او تحدث اليك 

 مكتب التحقيق الفدرالي:

  

حاول الحصول على أسماء موظفي أالمن -1
وألشرطة الذين تحدثو اليك وأسماء المنظمات 

 التابعين لها وأرقام شاراتهم.

 
لقانون األسيوي،مجلس العالقات كتلة اأبلغ -2

اإلسالمية  األمريكية،أو نقابة حرية العمال 
األمريكية في جنوب والية كاليفورنيا.                

                                      

 714-878-1117القانون األسيوي            كتلة
                

                                                 
714-489-4817 األمريكيةسالمية ألمجلس العالقات ا  

 

714-921-7244نقابة الحريات المدنيه األمريكية    

كاليفورنيافي جنوب والية   

 

 لطلب ندوة إعرف حقك و معلومات ومواد إضافية

 ألرجاء اإلتصال بكتلة القانون األسيوي.  

  

،الباشتو، الهندية الفارسية،الدارينتحدث العربية،   
،االسبانية, األوردو، واللغات األسيوية اآلخرى.    

  

                              

     

 

 يمكننا مساعدتك 

 :إعرف حقوقك 

  إقراء النصائح الواردة في هذا المنشور على كيفية الرد على

اسئلة موظفي القانون و طلب تفتيشك او امتعتك الخاصة بك في 

 المنزل وأماكن اخرى.

  الممارسة مع عائلتك كيفية الرد على المكالمات

الهاتفية)التلفونية( والزيارات الى منزلك او مكتبك،و كيف يمكنك 

الرفض بأدب السماح لموظفي االمن أين كانوا من الدخول الى 

سيتواصل المحام منزلك عن طريق أخذ بطاقة أعمالهم وأن 

 معهم.

  لديك الحق في إلتزام الصمت وعدم التحدث مع موظف

 االمن،ولن يستخدم ذلك ضدك.

 ك الحق ان يتواجد محام أثناء اإلستجواب.ل 

  إذا بدأت في الحديث من دون حظور المحام، يمكنك التوقف في

أي وقت. قل لنوظف أالمن أنك ال تريد الرد على أي اسئلة 

 أخرى من دون وجود محام.

 هل يجب عليك التحدث الى مكتب التحقيق الفدرالي؟ 

  حتى وان لم يكن لديك ما تخفيه،،من السهل إرتكاب أالخطاء في

المحادثة العادية،وهناك عواقب وخيمة ضد إعطاء معلومات 

غير صحيحة لظابط أالمن. يجب أن يكون هناك محام حاظر 

 عندما تتحدث مع مكتب التحقيق الفدرالي.

  القانون راجع )كتلة خذ باقة عمل موظف أالمن و

األسيوي(,)مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية( أو) نقابة 

(]راجع كاليفورنيا الحريات المدنيه األمريكية في جنوب والية 

الصفحةالخلفية للحصول على معلومات االتصال[.سنستطيع 

ماعدتك في معرفة أفضل طريقة للمضي قدما،بتمثيلك في 

 المقابلة،،أو إحلتك الي محام لحماية حقوقك أثناء المقابلة.

 مكتب التحقيق الفدرالي، لتحدث الى إن وافقت على ا 

 لديك الحق في إختيار الوقت والمكان إلجراء المقابلة.

حظور محام و/أو مرافق أثناء المقابلة ألحد من مواضيع 

المقابلة.رفض التوقيع على أي وثيقة،و تستطيع إلغاء المقابلة في 

 أي وقت.

 نصيحتنا لك 

  الفدراليإستشارة محام قبل التحدث الى مكتب التحقيق 

التحقيق           مكتب "إذا وجدت نفسك تتكلم مع عميل من 

،توقف عن الكالم وقل له"هل من الممكن أن أحصل الفدرالي

 على بطاقة عملك؟ سيتواصل المحام الخاص بي معكم".

 

 

تفعل اذا اراد مكتب التحقيق الفدرالي   ما ذا
 إستجوابك 

    ةثديد حقوقك وقد حاكأت   

            :9/11 

  الجديد سي ممارفت مكتب   

 التحقيق الفدرالي       

 عديفيت التقامل موالشرطت  



  لديك الحق في التزام الصمت وال يلزم عليك مناقشة وضع

الهجرة الخاص بك مع الشرطة،موظفي الهجرة أو أي 

 .مسآل ؤخر

   لست مظر لإلجابة على أي أ سئلة بخصوص محل

والدتك،،أوإن كنت مواطن أمريكي،،أومي أو كيف دخلت 

هذا البلد) هناك قوانيين أخرى تطبق على الحدود 

والمطارات الدولية،والذين لديهم تأشيرات غير الهجرة، بما 

 األعمال (في ذلك السياح والمسافرين من رجال 

  على رغم من أن لديك الحقوق المذكورة أعالة، في

وطلب امريكي ظروف محدودة،،إذا لم تكن مواطن 

موظف الهجرة اوراق الهجرة،يجب عليك تقديمها إذا 

عام،إحمل أوراق  81كانت معك.إذا انت فوق سن ال

 .الهجرة معك في كل االوقات

 : إيا ةض الق م عليك

  إذا تم القبض عليك،، لدى الشرطة الحق)من الناحية

العملية( تفتيشك و تفتي  المنطقة المحيطة بك.مع ذلك،،من 

  أجل حمايتك ضد عمليات التفتي  الغير قانونيةايجب ان

 “ اضح "أنا ال اوافق على هذا اتفتي وتقول بأدب وبشكل  

   ال تكذب على وضع جنسيتك )إن كنت امريكي ام ال( أو

 .تقديم وثائق مزورة

  ينبغي على ضابط الشرطة أن يقراء للك حقوقك والتي

تسمى "حقوق ميراندا" والتي تشمل أن لديك الحق في ان 

تبقى صامتا والحق في اإلستعانة بمحام. تحلى بحقوقك 

الى التحدث   بأدب و بشكل واضح"أريد  ، قلومارسها

سنه،  81سن ال  تحتكنت محام وإلتزم الصمت"،أيضا،إذا 

 .أطلب التحدث الى والديك أو ولي أمرك

 ورقم شارتة)تذكر   لديك الحق في أخذ إسم ضابط الشرطه

 (هذة المعلومات

 السلوك الصحيح             

أبقي يديك حيث يمكن للشرطة رؤيتها.ال 

تقاوم،،تهرب،أو تلمس ضابط الشرطة.كن 

 تجادلهادئا وال 

  لديك حقوقق    

 حقوق ةحا قيد احعتقاق 

 القانون األسيوي و نقابة الحريات المدنية كتلة من فع كال ر

قضائية) بموجب كاليفورنيا دعوى األمريكية في جنوب والية 

ضد مكتب التحقيقات الفدرالي و حصلوا المعلومات( قانون حرية 

صفحه من الوثائق الحكومية والتي  03,333على ما يزيد عن 

واألفريقيين لعرب على المسلمين االمستهدفه المراقبة شدة اظهرت 

ء،والنشطاء السياسيين،بما ؤسياجنوب ومجتمعات ،االوسطوالشرق 

   ذلك ما يلي: في

  إفتخدام مكتب التحقيقات الفدراليت التجمقات األجتماعيت للحصوق

على أي مقلومات ةخص اسراك المجتمو عالمؤفسات عالمنظمات 

 التجمقات.سي هذة دين المشار

  صل مكتب ح: 8331:سان فرانسيسكو عام على ف يل المثاق

التي جرت بين   سماء وتسجيل المحادثاتأالتحقيقات الفدرالية على 

في اإلفطار الرمضاني الذي أقامته إحدى المنظمات لحاضرين ا

اإلجتماعية.بعد اإلفطارأجري المكتب عمليات بحث على اإلنترنت 

  للحصول على معلومات إضافيه عن من حضر اإلفطار.

   كقيقتمواك ةدري يت منحازة عغير  

 أألمثله على يلك:
" الوهابيين متحكمين في القرؤن الكريم و انهم ]كذا وكذا[ وإصداره 

و توزيعه في العالم. وال يتم توزيع القرؤن الكريم إال بموافقة من 

 المآسسات الحكومية الدينية في المملكة العريبة السعودية"

  إذا كان العربي خائف،فإنه في الغالب يكذب ليتجنب المشاكل."”

  الدينيتالقرقيت لخرائط رفض ا 

يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بجمع البانات الديموغرافية لرسم 

، الدينيهعراق وألطوائف ألجناس واألالمناطق الجغرافيه لمختلف ا

مما يعكس إعتماد الوكاله على العوامل التمييزيه لتنبآ الجرائم.على 

سبيل المثال:عثر على وثائق في سان فرانسيسكو تظهر رسوم 

   لخرائط المجتمعات الروسية و الصينيية.

 :القمل من أجل إيجاك حلوق 
إن كال من كتلة القانون األسيوي،ونقابة الحريات المدنية األمريكية 

في جنوب والية كاليفورنيا،و مجلس العالقات أألسالمية األمريكية 

 يسعون بقوة لردع هذة الممارسات التعسفية عن طريقا

  توفير ندوات بعنوان"إعرف حقوقك" في المجتمعات المتضررة

 من هذه الممارسات.

  العمل مع افراد المجتمع والمنظمات لتمرير القوانين التي تمنع
الشرطة المحلية من الممارسات الخاطئة والغير سلمية.على سبيل 

 المثال "قانون الحقوق المدنية،امن سان فرانسيسكو"

  إستجابة لجهودنا و جهود األخرين لكشف المواد التدريبية ذات

االنحياز،قام مكتب التحقيقات الفدرالي بمراجعة وإزالة ما يزيد عن 

  اإلسالم  صفحة من المواد التي كانت مصممة للتخويف من 033

 المشكلت:   

  التشديد ع التمييز سي المراق ت

  إيا ةض إيقاسك فيرا على األقدام:

  يمكنك عدم الرد علي أي سآال، و الكن تزويد إسمك

وعنوانك وعمرك عند الطلب،)والبطاقة الشخصية إذا 

 اعطيت مخالفة( قد تساعدك على تجنب األعتقال.

  إذا اخترت الرد على اسئلة، التعطي اي معلومات

الكذب على الشرطة قد يآدي الى  -كاذبه او خاطئه

 عواقب وخيمة.

  يجوز للشرطة تحسس المالبس بغرض التفتي  إذا

شكت في وجود أسلحه مخبأه. التقاوم بدنيا ولكن قل 

 لهم بأدب"أنا ال اوافق على التفتي ".

  ال تكلم ضابط الشرطة بردائه أو تجادل أو تحول

الهرب، حتى و لو كنت تعتقد أن ما يحدث ظلم ألنه 

  قد يآدي إلى إعتقالك.

يا ةض إيقاسك أأنا قياكةك السيارةإ :    

  أظهر رخصة القيادة، اوراق و إثبات تأمين السيارة

 إذا طلب منك ذلك.

 وراجع المحكمة واحدةالمخالفة إن اعطيت بتوقيع  قم،

 قبل او في التاريخ المكتوب على المخالفة.

  تستطيع الشرطة تفتي  سيارتك بدون إذن محكمة

طالما لديهم سبب محتمل للتفتي .لحماية نفسك في 

حالة تفتي  غير قانوني،قل بهدوء ووضوح"انا ال 

 أوافق على التفتي "

 إيا أنا سي منزلك:

  ،إذا أتى موظفي الحكومة إلى منزلك وأرادوا الدخول

بادر بالخروج إلى عتبة الباب واقفل الباب خلفك عند 

التحدث اليهم.ال توافق على دخول الشرطة، الشريف

)أي عمدة البلد( أو العمالء الفيدراليين منزلك او 

 تفتيشه.

  : ويمكنهم الدخول دون الحصول على موافقة 

 سي احدى الحاالت التاليه:

  بالتفتي  موقعه من قبل قاض المحكمة مذ درةوجود

و تأكد من العنوان ونطاق )أطلب رعيت المذ دره!( 

المنطقه التي سيتم تفتيشها و أعترض على أي تفتي  

 

 إيا ةض إفتجواوك حوق ع و الججرة الخاذ وك


