
معرفة حقوقك 
ما هي االحتياطات التي ننصح باتّخاذها 
أثناء المقابالت في السفارة االمريكية 
وفي حال سحب جواز السفر

الرجاء اعتبار المعلومات المزوّدة هنا كمعلومات إرشادية  
وال تمثل نصائح قانونيّة أو آراء قانونيّة 



تشهد منظّماتنا ارتفاعا ملحوظا في االستفسارات التي نتلقّاها من أعضاء 
جاليتنا والتي تتعلق بحقوقهم أثناء المقابالت في السفارات األمريكيّة. تهدف 
هذه المطبوعة بين أيديكم إلى توفير مرجع لمعرفة حقوقكم، كما وتدرج 
الخطوات التي يمكن اتباعها في حال سحب جوازات السفر وأين يمكن 

الحصول على استشارات قانونية مجانية.  

الرجاء اعتبار المعلومات المزوّدة هنا كمعلومات إرشادية وال تمثل نصائح 
قانونيّة أو آراء قانونيّة.
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ما هي السفارة األمريكية؟ 

سفارات الواليات األمريكيّة المتحدة هي الهيئة المسؤولة عن الشؤون الدبلوماسيّة 
للواليات األمريكيّة المتحدة ضمن حدود بلد أخرى. تتبع السفارات لوزارة الخارجيّة 

األمريكيّة. تقدم األقسام القنصليّة في السفارات األمريكيّة الخدمات المتنوعة 
للمواطنين األمريكيين ولغير األمريكيين في البلد الذي تقع به السفارة. باإلضافة 

للعديد من الخدمات األخرى، السفارة االمريكيّة مسؤولة عما يلي: 

يصّرح عدد متزايد من األفراد، وبالذات من أصل يمني، بقيام موظفين في سفارة 
الواليات األمريكيّة في صنعاء بسحب وإلغاء جوازات سفرهم األمريكيّة، كما 

يتعرضون للضغط من قبلهم أحيانا للتوقيع على اعترافات لم يكونوا قادرين على فهم 
مضمونها بدون توفّر االستشارة القانونيّة. 



معرفة حقوقك في 
المقابالت في السفارات 

إن كنت مواطنا أمريكيّا أو مواطنة أمريكيّة  
واتصلت بك السفارة األمريكيّة ألي سبب من األسباب  

فكن على علم بأنك تتمتع بالحقوق التالية:

طلب معلومات االّتصال بموظف أو موظفة السفارة وإعالمه بأّنك تريد 
استشارة محامي أو محامية قبل اإلجابة عن أيّ من األسئلة. 

عدم التوقيع على أيّ اعترافات أو أي بيانات أخرى قبل استشارة 
محامي. 

عدم اإلجابة عن أسئلة تتعلق باحتيال محتمل أو أمور متعلّقة بجواز 
سفرك األمريكي قبل استشارة محامي. 

قد يتم استخدام أي شئ تقوله أو توقّع عليه أثناء المقابلة 
في سفارة الواليات األمريكية المتحدة ضدك بوقت الحق. 
ليس من الصحيح أن يقوم موظف السفارة بالضغط عليك 
لتوقيع أي شئ أو القيام بتهديدك باألذى إن لم ترضخ لذلك. 
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األسباب التي يمكن على أساسها أن 
تسحب الحكومة جوازات السفر 

هناك بعض الحاالت التي يمكن بها قيام موظّفي سفارة الواليات األمريكية المتحدة بسحب جواز سفر 
مواطن أمريكي وهي: 

االحتيال

الديون 

النفقة أو الوصاية 
أي إن كان جواز السفر قد تم 
إصداره بطريقة غير قانونيّة أو 
باالحتيال أو بالخطأ. على سبيل 

المثال: في حال كان االسم 
المسّجل بجواز السفر هو غير 

االسم الصحيح لحامله.  

في حال سوء استخدام جواز في حال سوء استخدام جواز 
السفر أو التعديل عليه عن 

طريق االحتيال.

إن كان حامل الجواز مدينا 
بأكثر من 2500 دوالر أمريكي 

للنفقة.  

إن كان عمر صاحب الجواز إن كان عمر صاحب الجواز 
أدنى من العمر القانوني، 

واعترض الوصي على حصوله 
على جواز السفر أو إن كان 
طرفا في قضيّة خالف على 

وصاية.

عدم األهليّة 
إن لم يكن صاحب الجواز 
مواطنا أمريكيّا حين تم 

إصدار الجواز. 
  

إن تم إلغاء شهادة إن تم إلغاء شهادة 
المواطنة أو شهادة 

التجنيس من قبل محكمة 
أمريكية فيديرالية إثر 

محاكمة.

في حال التهرب من دين 
تم الحصول عليه من 
الواليات األمريكية 

المتحدة من أجل التسفير 
عودة إلى أرض الواليات 
األمريكيّة المتحدة أو 
المساعدة االضطرارية.

في حال تمّ إصدار 
جواز السفر عن طريق 

الخطأ. 

خطأ من طرف 
الوكالة 

أمن قومي
إن كانت نشاطات حامل 
الجواز في الخارج "من 

الممكن أن تؤدي إلى ضرر 
حقيقي يهدد األمن القومي 

أو السياسة الخارجية 
للواليات األمريكية." 

                إن تمّ سحب أو إلغاء جواز السفر فال يزال المرء مواطنا 
أمريكيا. ال يحقّ إالّ لمحكمة فيديراليّة سلب الجنسية األمريكية وذلك 

بعد إجراء المحاكمة فحسب. 

مالحظة 

: : :

:

:

::



أمور تتعلّق بالقضاء ويمكن أن تؤدي 
إلى سحب جوازات السفر األمريكيّة 

ض  مذكّرة قب
إن كان قد صدر بحقّ المرء مذكّرة قبض 
فيديراليّة، أو على مستوى الوالية، أو 

محليّة، أو أجنبيّة. 

استدعاء لمحكمة من 
أجل الشهادة 

إن كان قد صدر أمر استدعاء للمحكمة باسم 
صاحب الجواز من قِبل مدّعي فيديرالي أمريكي 

للشهادة في محكمة جنائيّة. 

حظر السفر 
إن كانت محكمة أمريكيّة قد أصدرت 
بحقّ حامل الجواز أمرا بمنعه من 

مغادرة الواليات األمريكيّة المتحدة. 

تسليم قضائي 
إن كان صاحب الجواز مطلوبا 

للتسليم القضائي من أو إلى الواليات 
األمريكيّة المتحدة. 

جرائم مخدّرات 
إن كان صاحب الجواز قد أدين بتهمة مرتبطة بالمخدّرات 
في الواليات األمريكيّة المتحدة، وكان قد استعمل الجواز 

للمرور عبر حدود دوليّة بغرض ارتكاب الجريمة. 

إجراءات قضائيّة أو جنائيّة أخرى 
إن كانت محكمة أمريكيّة قد أصدرت قرارا بإدخال صاحب الجواز لمصحّ 

نفسيّ أو أعلنت بأنّه عاجز قانونيّا.

إن كان قد صدر باسم صاحب الجواز أمر بالتوقيف أو االعتقال من قِبل 
القوّات األمريكيّة المسلّحة.
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ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها 
في حال سحب جواز سفرك 
إن قام موظّفو السفارة األمريكيّة بسحب أو إلغاء جواز سفرك

لك الحق باصطحاب محامي أو محاميّة ليكون 
حاضرا في مقابالت السفارة قبل سحب الجواز. 
إن سألتك السفارة األمريكيّة أيّ أسئلة تتعلّق بخلفيّتك أو بجواز سفرك، فلك 

الحقّ برفض اإلجابة عن أيّ من األسئلة حّتى حضور محامي. ليس من 
المفروض على الحكومة توفير محامي لك، ولكن لك الحقّ باصطحاب 

محامي من طرفك. يمكن استخدام اعترافاتك الشفهيّة أو المكتوبة ضدّك. 

إن كنت خارج الواليات األمريكيّة المتحدة، فلك 
الحقّ بالعودة إلى الواليات األمريكيّة المتحدة 

حّتى لو تمّ سحب جواز سفرك. 
حّتى لو تمّ سحب جواز سفرك، فلك الحقّ بالعودة إلى الواليات األمريكيّة 
المتحدة. ممارسة حّقك بالعودة للواليات األمريكيّة ليس مشروطا بإجابتك 

على أيّ أسئلة أو توقيع اعتراف. 

.ال تزال مواطنا أمريكيّا
قد يأخذ موظّفو الواليات األمريكيّة المتحدة جواز سفرك في بعض 

الظروف، ولكن ال يمكنهم سلب جنسيّتك. ال يحقّ أليّ جهة سلب جنسيّتك 
إالّ محكمة أمريكيّة وذلك بعد عقد محاكمة حيث ينوب عنك محامي. 

:



يجب تزويدك بإعالم خطّي

يحقّ لك الطعن بأيّ قرار لسحب 
جواز سفرك.

مالحظة 

من المفروض على الموظّفين الذين سحبوا أو ألغوا جواز سفرك 
أن يزوّدوك بإعالم خطيّ يصل بالبريد إلى عنوان بيتك وويفسّر 
األسباب وراء سحب جواز سفرك ويعلمك بحّقك باالستئناف. 

إن قامت الحكومة األمريكيّة بسحب جواز سفرك فيحقّ لك 
المطالبة بجلسة استئناف. عليك المطالبة باالستئناف خالل 60 
يوم من حصولك على اإلعالم الخّطي. يجب أن تُعقد الجلسة 
خالل 60 يوم من طلبك لالستئناف. يجب أن تُمنح ما ال يقلّ 

عن 10 أيّام من بعد إعالمك عن موعد ومكان الجلسة.

إن كنت بحاجة للعودة إلى الواليات األمريكيّة من بعد سحب أو إلغاء 
جواز سفرك، فعليك التقدّم بطلب وثيقة سفر ”عودة مباشرة“ من سفارة 
الواليات األمريكيّة المتحدة أو من المكتب الذي أرسل لك القرار النهائي.

             إن كنت قد حصلت على جواز السفر عن 
طريق االحتيال، قد تتمّ مالحقتك قانونيّا بتهمة 

االحتيال إذا عدت إلى الواليات األمريكيّة 
المتحدة. قم باستشارة محامي أو محاميّة.  

تحذير :

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها 
في حال سحب جواز سفرك 
:إن قام موظّفو السفارة األمريكيّة بسحب أو إلغاء جواز سفرك

.



حقوقك في جلسة استئناف  
إن تمّ سحب جواز سفرك وطالبت بجلسة الستئناف قرار السحب فلديك الحقوق 

التالية أثناء جلسة االستئناف: 

لديك الحقّ باصطحاب محامي

لديك الحقّ بالحصول على جلسة استئناف خاّصة

بإمكانك المطالبة بسجلّ مكتوب 
عن الجلسة.

لديك الحقّ بالحصول على القرار بشكل خّطي 
ويفسّر األسباب وراء الوصول إلى هذا القرار.

لديك الحقّ بمراجعة كلّ األدلّة ضدّك، كما ويمكنك 
تقديم شهادة، وأدلّة، واستدعاء شهود للدفاع عنك.

يمكنك اصطحاب محامي من طرفك ولكن ليس من المفروض 
على الحكومة توفير محام لك.

يعتمد القرار على توصيات موّظف الجلسة التي يرفعها  إلى 
نائب مساعد سكرتير خدمات جوازات السفر.

على موّظف الجلسة عدم اعتبار أيّ معلومات عدا عن تلك المتاحة 
لديك والمقيّدة في السجلّ. كما لديك الحقّ بمعرفة مصدر 

المعلومات المستعملة ضدّك. ويمكنك تقديم األدلّة الخاّصة بك 
لتوظيفها بالدفاع عنك.

جلسة االستئناف خاّصة حيث ال يمكن أن يتواجد بها إالّ أنت 
والمحامي من طرفك وموّظف الجلسة وموظّفي الحكومة ممن 

هم من أطراف القضيّة.

.

.
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ّص على سحب جواز سفرك،  إن كان القرار النهائيّ ين
فلديك الخيار بتحدّي القرار لدى محكمة فيديراليّة في 

الواليات األمريكيّة المتحدة.

لديك الحقّ بالعودة إلى الواليات األمريكيّة المتحدة بأيّ 
وقت، إالّ إن كانت قد سحبت محكمة فيديراليّة في الواليات 

األمريكيّة المتحدة جنسيّتك بعد إجراء محاكمة.
   يمكن للحكومة األمريكيّة سحب جواز 
سفرك اعتمادا على آراءك أو عالقاتك 
الدينيّة أو السياسيّة أو األيديولوجيّة. 

إن كنت بحاجة للعودة إلى الواليات األمريكيّة من بعد 
سحب أو إلغاء جواز سفرك، فعليك التقدّم بطلب وثيقة 
سفر ”عودة مباشرة“ من سفارة الواليات األمريكيّة 
المتحدة أو من المكتب الذي أرسل لك القرار النهائي.

مالحظة 

ال 

حقوقك ما بعد جلسة استئناف 
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