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 القيام به الذي ينبغي علي  ما 

 ؟قبل أن أسافر
 

إن كنت قد أو لك دعوى هجرة القضاء ينظر في  ن كانإ

إنفاذ القانون  أجهزةللمراقبة من قبل  تخضعأ  أو وقفت أ  

يمكنك فإنه ينبغي عليك التحدث مع محام قبل أن تسافر. 

مجاناً إذا كانت لديك أية أسئلة أو  CLEARاستشارة 

 لسفر الدولي أو الداخلي.مخاوف بشأن ا

 

معك تذكر أن كل شيء تحمله  :كمع هخذتأأن يتوجب ما 

 للتفتيش من قبل موظفي المطار. معّرضأو في أمتعتك 

 

 الوثائق التي يجب عليك إحضارها معك:

  في رحلة داخلية إبراز جواً يجب على المسافرين

رخصة كوثيقة شخصية صادرة عن الحكومة 

 .مثلً  السواقة

 سواء  ،في رحلة خارجيةجواً لى المسافرين يجب ع

ز سفر احمل جو ،أم ال أمريكيينأكانوا مواطنين 

 ساري المفعول.

  غرين كارد البطاقة ينبغي على غير المواطنين حمل

وأوراق التأشيرة باإلضافة إلى أية وثائق ذات صلة 

 .I-20 و I-94 مثل

  كذلك نوصي أن تحمل معك ورقة مطبوع عليها

ومعلومات االتصال الخاصة الجوية تك تفاصيل رحل

 بك في حاالت الطوارئ.

 

التي أو  في الطائرة معكها حملك األشياء التي يمكن

 :مع األمتعةيمكنك تسليمها 

 

  القيود على راجع موقع شركة الطيران للتعرف على

 .األمتعةالمواد المحمولة والمشحونة مع 

  توقع لكن  ها،ي تريدتالكمية األمتعة يمكنك إحضار

 أن يطرح عليك موظفو المطار األسئلة إذا ظنوا أن

 كمية زائدة أو قليلة جداً.الك تل

 فسيتوجب فأكثر،  دوالر 10,000بحوزتك ن كان إ

يفضل حمل وعليك اإلعلن عنها لموظف الجمارك. 

 عند السفر.من ذلك مبالغ أقل 

 

 المنتظر أن أصادفهما 

 ؟سفريمن إجراءات عند 
 

ي المطار سؤالك عن هويتك موظفل . ي سمحاالستجواب

 .المتعلقة برحلتكووضعية هجرتك والمعلومات األساسية 

أية عليك اإلجابة عن هذه األسئلة بصدق، لكن ال تتبرع ب

 معلومات إضافية.

 

 الدينية أو قد يحاول موظفو المطار سؤالك عن آرائك

هذه أسئلة غير  .ماالسياسية أو إن كنت تعرف شخصاً 

خارج نطاق صلحياتهم ويمكنك رفض  ملئمة وتقع

عن أسئلة  بارتياح ألن أجيب أشعر اإلجابة عنها قائلً: "ال

 نحول معتقداتي الدينية أو السياسية أو عمن أعرف". وإ

ـ ألحوا عليك بالسؤال، اطلب التحدث مع محاميك. اتصل ب

CLEAR حصول على التمثيل القانوني أو اإلحالة لل

 مجاناً.

 

شخصياً ز لموظفي المطار تفتيشك . يجوالتفتيش

للتقليل من يمكنك القيام بها إجراءات لكن، هناك وحقائبك. 

عند قيام الموظف بتفتيش . والتفتيشدرجة االقتحام في 

أية بتقديم طوع حاجياتك أو تفتيشك شخصياً ال تت

التفتيش عملية الموظف الذي يقوم ببدقة . الحظ معلومات

سل عن االسم  .ناظريكبعيداً عن إذا تم أخذ أية أشياء ما و

قم ه وهويته وشارت دائرته ورقماسم الكامل للموظف و

 ن تلك المعلومات.يدوبت

 

 تفتيش حاجياتك:عند 

 ظفي المطار تفتيش حقائبك أمامك.اطلب من مو 

  إذا قام موظف بمصادرة أي من مقتنياتك، اطلب

 إيصاالً بذلك وسجل اسم الموظف.

 د إلكترونية تعود لك أو إذا قام الموظف بنسخ موا

، اطلب إيصاالً بذلك وسجل اسم بمسحها ضوئياً 

 الموظف والتاريخ والمكان والوقت.

 

 :يعند التفتيش الشخص

  يجب على كل المسافرين الخضوع للتفتيش الروتيني

 .خلل اإلجراءات األمنية

  إذا كانت توجد في المطار أجهزة المسح الجسدي

الجهاز أو التفتيش ب الكامل، يمكنك االختيار بين

الجسدي اليدوي من قبل موظف من نفس تفتيش ال

يدوي ال تفتيشإجراء الجنسك. ومن حقك أن تطلب 

في منطقة خصوصية. وإذا وافقت على التفتيش 

الذي  موظفأن يكون البالماسح فمن حقك أن تطلب 

 .يشاهد صورتك في الماسح من نفس جنسك

  يمكنك أن التفتيش في منطقة خصوصية أردت إذا

أن صديق لحد أفراد العائلة أو ألطلب السماح ت

 .يرافقك

   يمكنك الطلب من الموظف ترتدين الحجاب  إن كنت

استخدام العصا الكاشفة لتفتيش منطقة الرأس، وإن 

إال نزعه عدم أصر على نزع حجابك فلك الحق في 

 .وأمام موظفةفي منطقة خصوصية 

  تفتيش إضافي.إلجراء قد يتم اختيارك 

 يقتضي نزع الملبس  تفتيش ال يجوز للمفتشين إجراء

 .كتدبير روتيني ضمن المطار

 

أنه تم  شعرت إذاما الذي يمكنني فعله 

 ؟على نحو غير مالئم استجوابي أو تفتيشي
 

  التي يمكنك  الحادثةاحتفظ بسجل بكل تفصيلت

ها أسماء الموظفين المشاركين أو ضمن تذكرها ومن

معلومات التعرف عليهم وإيصاالت بالمواد 

 .المصادرة وأسماء وعنوانين االتصال بأي شهود

 ـ اتصل بCLEAR دراسة. يمكننا مساعدتك في 

 .القيام بهاالخيارات التي يمكنك 
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  إنصافلبرنامج التحقيق في يمكنك التقدم بشكوى 

إذا ما  من الداخليلدى وزارة األ( TRIP) المسافرين

تم استجوابك أو تفتيشك أو توقيفك أو منعك من 

، أو إن تمت بطريقة غير مناسبة الصعود إلى الطائرة

 أو عرقك أو أصولك القومية.مضايقتك بسبب دينك 

o  يمكنك تسجيل الشكوى عبر اإلنترنت على

 .http://www.dhs.govالموقع: 

o  إلى:إلكترونية يمكنك أيضاً إرسال رسالة 

trip@dhs.gov. 

o  إن كانت لديك أية أسئلة بشأن العملية المتعلقة

أو كنت تحتاج للمساعدة في  (TRIP)ببرنامج 

ـ تسجيل شكوى لدى البرنامج، اتصل ب

CLEAR. 

 

 المراقَبيناألشخاص قوائم 
 

بقائمتين على األقل لألشخاص تحتفظ الحكومة الفدرالية 

وقائمة  لطائرةالممنوعين من السفر باالمراقبين: قائمة 

. وعلى الرغم من أن قانونية إضافي لتدقيقالخاضعين 

اعتراض في المحاكم، إال أنك هي محل هاتين القائمتين 

لن تحصل على بطاقة الصعود إلى الطائرة وسيتم منعك 

 من الركوب فيها إذا كنت على قائمة الممنوعين من السفر

خضع وإذا كنت على قائمة التفتيش اإلضافي فست .جواً 

 لك بالطيران. سي سمحإلجراءات أمنية إضافية إال أنه 

 

 موظف شركة الطيران أنك على "قائمة" ما كإذا أبلغ

ال تجب عن أية حافظ على هدوئك وأطلب منه توضيحاً. ف

مكتب التحقيقات من موظف أراد وإذا  أسئلة إضافية

"لن بتهذيب له غيره التحدث معك فقل من أو  الفدرالي

اطلب التحدث عليك ة أسئلة اآلن" وإذا أصر أجيب عن أي

 .CLEARـ مع محاميك أوالً واتصل ب

 

 ـ اتصل ب ذا كان اسمك على أي من القائمتينإ

CLEARك في استكشاف الخيارات . يمكننا مساعدت

، (TRIP)والتقدم بشكوى لدى برنامج  كالمتاحة ل

 .مجاناً 

 التبعات على

 الهجرة معاملة
 

كارد فإنه يتوجب عليك أن تقيم في إذا كنت تحمل الغرين 

 يوماً )ستة أشهر( 180الواليات المتحدة لمدة ال تقل عن 

كنت ستغادر البلد فإنه يتوجب عليك العودة ن كل سنة. وإ

إليها في غضون ستة أشهر. وإن كنت تعلم أنك ستبقى 

خارج البلد ألكثر من ستة أشهر فقد تضطر للتقدم بطلب 

 ة.ثانيتصريح دخول لمرة 

 

يعمد موظفو الهجرة غالباً إلى توقيف األشخاص غير 

حتى انتهت صلحية وضعيتهم المزودين بوثائق أو الذين 

. إذا حدث لك ذلك فل تجب عن لو كانوا في سفرة داخلية

أية أسئلة سوى التعريف عن نفسك بذكر االسم ثم اتصل 

بمحام. إذا كانت هناك دعوى هجرة لك في المحكمة فإنه 

الجلسة التالية للمحكمة  إشعار لك حمل نسخة من ينبغي

 .عند سفرك

 

 اتصل بنا للحصول على الدعم القانوني
 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة القانونية  CLEARـ اتصل ب

أو المشورة أو اإلحالة إلى الجهة المناسبة. نحن نقوم 

بتمثيل األشخاص وتقديم المشورة إليهم فيما يتعلق 

من قبل سلطات إنفاذ القانون،  فتيشوالتباالستجواب 

رة عن هيئة المحلفين الكبرى دومذكرات االستدعاء الصا

أو المحكمة، والتبرع لألعمال الخيرية، والسفر وغيرها. 

 نحن نقدم لكم خدماتنا مجاناً.

 

 !ساهم في التوعية

 

التي تعقدها ‘ قوقكحاعرف ’عمل  حلقةقوموا باستضافة 

CLEAR في المركز مسجدكم أو  حول هذه المسائل في

 مجاناً. حلقات العملعقد ت CLEARبأن  علماً  المجتمعي

 !اعرف حقوقك

 

 السفر بالطائرة للمسلمين
 

أصبح السفر بالنسبة للمسلمين أيلول/ سبتمبر  11بعد 

ين تجربة مضنية على نحو جنوب آسيويوالعرب وال

تتعلق ة بالمعلومات التي يتزودك هذه المطو. استثنائي

وبما يمكنك اتخاذه من إجراءات كي السفر قك عند بحقو

 تجعل من سفرك تجربة آمنة وأقل إزعاجاً.

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 كلية الحقوق –جامعة مدينة نيويورك 

 

 المحامون المشرفون

 آمنة أكبر  نيكول سميث  رمزي قاسم 

 مجانية وتقدم لكم بال مقابل CLEARخدمات 

 على: وا بناللمزيد من المعلومات أو لطلب الدعم، اتص
(718) 340-4558 | cunyclear@mail.law.cuny.edu 

www.law.cuny.edu/cunyclear 

 


