
 

  لجنة  االتحقيیقق  في  فرراانكفووررتت
  منن  أأجلل  تقدديیمم  االعوونن  االقانووني  للمتظظاهھھھررااتت  وواالمتظظاهھھھرريینن

 منن  أأجلل  فررضض  حرريیة  االتظظاهھھھرر

  

 قبلل  االمظظاهھھھررةة

x يیجبب  أأنن  تشارركوواا  في  لقاءااتت  االتحضيیرر  
x نظظموواا  أأنفسكمم  عبرر  تكوويینن  مجمووعاتت  
x 016095654726  :سجلوواا  ررقمم  هھھھاتفف  لجنة  االتحقيیقق  ووهھھھوو  

  االتجهھيیززااتت

  :االمشارركة  في  مظظاهھھھررةة  أأشيیاء  يیجبب  حملهھا  لددىى
x   بططاقة  شخصيیة  سارريیة  
x   لالتصالل  االتلفووني  ووأأيیضا  ما  يیكفي  منن    ووبططاقةقلمم  ووأأووررااقق

  االنقوودد
x   في  حالل  ااستخدداامم  أأيي  نووعع  منن  ااألددوويیة(ااألددوويیة  االضرروورريیة(  
x االمالبسس  االمناسبة  وورربما  كذذلكك  مالبسس  إإضافيیة  كغيیارر  
x مأكووالتت  خفيیفة  ووخرريیططة  للمدديینة  

  :أأشيیاء  ال  يیجبب  حملهھا  إإططالقا
x ررووباتت  كحووليیة  أأوو  أأيي  نووعع  آآخرر  منن  االمخددررااتتمش  
x   عناوويینن  ووأأررقامم  تلفووناتت  مسجلة  في  ددفترر  أأوو  في  ددليیلل  االهھاتفف

  االمحموولل
x     بيیاناتت  محفووظظة  في  أأيي  ووسائلل  للحفظظ  ااالليیكتررووني  كالفالشش

  ووغيیررهھھھا  ووهھھھذذاا  يینططبقق  على  االبيیاناتت  االشخصيیة

  أأثناء  االمظظاهھھھررةة

x   حالة  إإبقاء  االمظظاهھھھررةة  متماسكة  وواالبقاء  ضمنن  االمجمووعة  ووفي
  االضررووررةة  االووقووفف  في  صفووفف

x عددمم  االمغاددررةة  ددوونن  إإخططارر  ااآلخرريینن  
x االتززاامم  االهھددووء  ووعددمم  نشرر  االشائعاتت  
x مغاددررةة    مكانن  االمظظاهھھھررةة  بشكلل  جماعي  لددىى  نهھايیتهھا  

  لددىى  تعررضكك  لالعتقالل

x قلل  بصووتت  عالل  ااسمكك  وومحلل  ااقامتكك  
x   يیمكنن  للسلططاتت  ططلبب  معلووماتكك  االشخصيیة  كاالسمم  ووااسمم

بشكلل  عامم٬،  أأيي  إإنن  (  دد  وواالمهھنة  االعائلة  ووتارريیخ  وومكانن  االميیال
في    ليیسس  لهھا  االحقق٬،  لكنن  )كنتت  عامال  أأوو  مووظظفا  أأوو  ططالبا

معررفة  ااسمم  االجامعة  أأوو  االمددررسة  أأوو  مكانن  أأوو  جهھة  االعملل٬،  أأوو  
معلووماتت  تخصص  االوواالدديینن٬،  ووليیسس  للسلططاتت  االحقق  في  االسؤؤاالل  

  .عنن  صلة  االقرراابة  أأوو  االصالتت  االشخصيیة  االخاصة  ااألخررىى
x   إإذذ  ال  يیمكنكك    على  أأيي  شيء٬،عليیكك  ااالمتناعع  عنن  االتووقيیع

قانوونيیا    غيیرر  ملززمممعررفة  ما  سيیتررتبب  على  تووقيیعكك٬،  كما  أأنكك  
بالتووقيیع٬،  لذذاا  لنن  يیكوونن  المتناعكك  عنن  االتووقيیع  أأيیة  تبعاتت  سلبيیة  

  .عليیكك
  

  نصائح  حوولل  كيیفيیة  االتصررفف
  أأثناء  االمظظاهھھھررااتت

  

  ااإلستجوواابب

x تمسكك  بحقووقكك.  
x   قيیققمع  لجنة  االتح(ووااحددةة    مكالمة  تلفوونيیةلكك  االحقق  في  إإجررااء EA 

االفصلل  االثاني  منن  قانوونن    ٬34،  ووذذلكك  ووفقا  للبندد  )٬،  أأوو  مع  محامم
  .هھھھسنن  حوولل  ااألمنن  االعامم  وواالنظظامم

x   إإذذاا  كانن  عمرركك  إإذذاا  كانن  عمرركك  ددوونن  االثامنة  عشرر  أأوو  لمم  تتجاووزز
٬،  معررفة  مكانن  ووبشكلل  فوورريياالحادديیة  وواالعشرريینن٬،  فمنن  حقق  وواالدديیكك  

ووووفقا  (ااعتقالكك  ووااإللمامم  بما  يیحددثث  معكك٬،  ففي  هھھھذذهه  االحاالتت  
تووجدد  قووااعدد  أأكثرر  صرراامة  تحكمم  )  382لضوواابطط    عملل  االشررططة  

  .  تعاملل  االشررططة  معكك
x لددىى  تعررضكك  لإلصابة  منن  حقكك  االحصوولل  على  االررعايیة  االططبيیة  
x حقق  ااالمتناعع  عنن  (٬،  ال  تددلي  إإططالقا  بأيي  أأقوواالل  حوولل  االقضيیة

االفصلل  االثاني  منن  قانوونن  هھھھسنن  حوولل    12ااإلددالء  بأقوواالل٬،  االبندد  
 ).  ااألمنن  االعامم  وواالنظظامم  

.  اا  يینططبقق  أأيیضا  على  االفتررةة  االتي  ال  تخضع  فيیهھا  لالستجووااببووهھھھذذ
بمثابة  مع  االشررططة٬،  فكلل  حدديیثث  هھھھوو    حدديیثثاالددخوولل  في  تجنبب  
٬،  ووكلل  ما  تقوولهھ  يیمكنن  أأنن  يیستخددمم  ضددكك  ووضدد  أأصددقائكك٬،  تحقيیقق

  .حتى  ووإإنن  كنتت  تعتقدد  بأنكك  تقوولل  شيیئا  في  صالحكك
x مم  ال  تصددقق  االووعوودد  االتي  تقططعهھا  االشررططة٬،  ألنهھا  ال  تستططيیع  اااللتززاا

  .بهھا
x ال  تسمح  بتخوويیفكك  عبرر  االتهھدديیددااتت.  
x حوولل  مجرريیاتت  االقضيیة  محلل  ااالتهھامم  ووإإحذذرر  منن    ال  تتحددثث

  .االجووااسيیسس  وواالمنددسيینن
x ال  يیمكنن  للشررططة  ااعتقالكك  لمددةة  تززيیدد  على  اارربع  ووعشرريینن  ساعة  .

ووفي  حالل  قررررتت  االشررططة  ااعتقالكك  لفتررةة  أأططوولل٬،  فيیجبب  أأنن  تمثلل  
  .أأووال  أأمامم  االقاضي

x   بددء  االمظظاهھھھررةة  ووحتى  اانتهھائهھا  على  قدد  يیحددثث  أأنن  يیتمم  حجززكك  قبلل
أأكثرر  تقدديیرر  فأحررصص  على  ططلبب  االمثوولل  أأمامم  االقاضي٬،  ووإإال  
ووإإذذاا  لمم    ٬،فسيیصددرر  حكمم  بمنعكك  منن  االتووااجدد  في  ذذلكك  االمكانن  مستقبال

  .تلتززمم  بالمنع  فسووفف  تتعررضض  للحجزز  ااالحتررااززيي
  

 
 

  تلفوونن  لجنة  االتحقيیقق

016095657426  
  

  



 

  أأخذذ  إإثباتت  االشخصيیة

x   يیمكنن  أأنن  تقوومم  االسلططاتت  بأخذذ  إإثباتت  لشخصيیتكك٬،  كأنن  تأخذذ
صووررةة  لكك  أأوو  أأنن  تأخذذ  بصماتكك٬،  لكنن  هھھھذذاا  ال  عالقة  لهھ  بالقضيیة  

  .مووضووعع  ااالتهھامم
x   أأخذذ  إإثباتت  االشخصيیة٬،  لكنن  عليیكك    لتفاددييليیسس  هھھھناكك  منن  سبيیلل

أأنن  تبقى  متماسكا  وومتمالكا  ألعصابكك٬،  ووال  تقبلل  ببساططة  كلل  
  .شيء٬،  ووال  تددلي  بأيیة  أأقوواالل

x   ررفع  ااعتررااضض  على  أأخذذ  إإثباتت  االشخصيیة  كلل  ااألحووااللفي  عليیكك.  
x   أأيیضا  عنن  االتووقيیع  على  أأيي    عليیكك  ااالمتناععووفي  هھھھذذهه  االحالة

 .شيء
  

  كيیفيیة  االتصررفف  كشاهھھھدد

x   إإذذاا  ما  ررأأيیتت  االشررططة  تعتقلل  شخصا  ما  أأثناء  االمظظاهھھھررةة٬،  فاعملل
.  جهھددكك  لمعررفة  ااسمم  ووعنوواانن  االمعتقلل٬،  ووااسماء  االشهھوودد  ااألخرريینن

إإنن  .  لظظررووفف  االتي  حددثث  فيیهھا  ااالعتقاللووسجلل  االمكانن  وواالووقتت  وواا
االمعلووماتت  حوولل  االظظررووفف  االتي  تتعلقق  بقانوونن  ااالجانبب  ووأأيیضا  
  .تلكك  االتي  تتعلقق  باإلصاباتت٬،  هھھھي  على  جانبب  كبيیرر  منن  ااالهھھھميیة

x   عليیكك  إإذذاا  أأمكنن  تسجيیلل  ررقمم  ووحددةة  االشررططة  أأوو  أأررقامم  االخددمة
  .االخاصة  بافرراادد  االشررططة  ووأأررقامم  سيیاررااتهھمم

x إإلى    أأنقلل  هھھھذذهه  االمعلووماتت  مباشررةةEA   
x   حوولل  ما  شاهھھھددتهھ  بررووتكوولل  ذذااكررةةوومنن  االمفيیدد  أأيیضا  كتابة.  
  

  بعدد  إإططالقق  سررااحكك
x   ااتصلل  بلجنة  االتحقيیققEA    ووأأخططرر  االمسؤؤووليینن  هھھھناكك  باططالقق

  .سررااحكك
x   ووضمنهھ  بتفاصيیلل  ااعتقالكك    محضرر  منن  االذذااكررةةقمم  فوورراا  بصيیاغة

  .ووأأيیضا  ظظررووفف  ااعتقالل  ااألخرريینن
x   أأمكنن  كافة  منن  االمهھمم  بررووتووكوولل  االذذااكررةة  بددقة  ووتضمنهھ  ما

االتفاصيیلل٬،  ووبشكلل  خاصص  ططرريیقة  ووأأسلووبب  ااعتقالكك  ووما  تعررضتمم  
.  ووأأكتبب  ما  أأمكنن  ااسماء  ووعناوويینن  االشهھوودد  وواالمحتجززيینن  معكك.  لهھ

أأوو  إإلى    EAووبعدد  ذذلكك  قمم  بتسليیمم  االبررووتووكوولل  إإلى  
  .االمحاميیة/االمحامي

x   ،يیجبب  أأنن  تسعى  لتلقي  االعالجج  بشكلل  فوورريي  في  حالة  ااصابتكك٬
ووأأنتت  .  ططبي  حوولل  ااالصابة  ووااحررصص  على  االحصوولل  على  تقرريیرر

  .لستت  ملززما  بتقدديیمم  تووضيیحاتت  حوولل  كيیفيیة  ااإلصابة
  

  لجنة  االتحقيیقق  في  فرراانكفووررتت
  منن  أأجلل  تقدديیمم  االعوونن  االقانووني  للمتظظاهھھھررااتت  وواالمتظظاهھھھرريینن

  منن  أأجلل  فررضض  حرريیة  االتظظاهھھھرر
  

نظظرراا  لتززاايیدد  قمع  االشررططة  أأثناء  االمظظاهھھھررااتت  خاللل  االسنووااتت  ااألخيیررةة٬،  
تحقيیقق  دداائمة  في  مدديینة  فرراانكفووررتت٬،    كانن  منن  االضرروورريي  إإنشاء  لجنة

 .منن  أأجلل  تقدديیمم  االعوونن  االقانووني  للمتظظاهھھھررااتت  وواالمتظظاهھھھرريینن
  

ووفي  ظظلل  ااستمرراارر  أأعمالل  االقمع  وواالتعسفف  االذذيي  تماررسهھ  االشررططة  
بأنن    ىىنحنن  نرر.  أأثناء  االمظظاهھھھررااتت٬،  يیتعيینن  تقدديیمم  االددعمم  للمتضرررريینن

ووااجبنا  يیتمثلل  في  ددعمم  حرريیة  مماررسة  حقق  االتظظاهھھھرر٬،  ووفي  تووفيیرر  
انن  للمتظظاهھھھررااتت  وواالمتظظاهھھھرريینن٬،  حتى  ال  يیجددوواا    أأنفسهھمم  ووحددهھھھمم  ااألم

نحنن  نسعى  أأيیضا    للحيیلوولة  ددوونن  .  في  مووااجهھة  أأجهھززةة  االددوولة  االقمعيیة
أأنن  يیمنع  االخووفف  منن  تبعاتت  االقمع  االمتظظاهھھھررااتت  وواالمتظظاهھھھرريینن٬،  منن  

  .االتعبيیرر  عنن  رراايیهھمم٬،  وومنن  االتعبيیرر  عنن  ااالحتجاجج  وواالمقاوومة
  

 
Web: 
ea-frankfurt.org 

E-Mail: 
info@ea-frankfurt.org 

 
  كافة  االررسائلل  مشفررةة  ووفقق  مفتاحح  خاصص  لفكك  االتشفيیرر  

Fingerprint 
F863 DBE1 8C76 88BA 9F3C DE73 CE04 F1CF 775D 6368 

 

  تلفوونن  لجنة  االتحقيیقق

016095657426  
 

 !ال  ددااعي  للذذعرر
 !حافظظ  على  ثقتكك  بنفسكك  ووال  تقبلل  كلل  ما  تقوومم  بهھ  االسلططاتت  منن  إإجررااءااتت  بحقكك

 !تصرر  على  االحصوولل  على  حقووقكك  يیجبب  أأنن
 


