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(آی رپ) با مھاجرینمعاونت  پروژۀ بین المللی  

 

 حقوق خود را بدانید 

مارچ  6صدور فرمان اجرائیوی رییس جمھور بھ تاریخ  بعداز سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا
2017 

بعداز ظھر (زمان استندرد شرق) ایاالت متحدۀ امریکا تجدید شده و قابل اعتبار  6:41، 2017مارچ  16معلومات حاوی این سند در 
 است

فسخ فرمان اجرائیوی ممانعت و محدودیت سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا و جایگزینی آن با فرمان جدید بھ تاریخ 6 مارچ 
:2017 

را فسخ و آنرا با فرمان تجدید شده جایگزین نمود کھ بھ  13769، رییس جمھور فرمان اجراییوی 2017مارچ  6بھ تاریخ 
وسعت و میزان ممانعت سفر شھروندان ھفت کشور عمدتأ مسلمان (کھ بطور غیر رسمی بھ آن اساس فرمان جدید 

" ین(کھ بطور غیر رسمی بھ آن "ممانعت مھاجرین ید)، و تعلیق و پروسس سفر مھاجر"ممانعت سفر" اطالق می گرد
 اطالق می گردید) تغییر یافت. 

مارچ، دادگاه فدرال حوزوی ایاالت ھاوای و میریلند بھ ترتیب فرامین را صادر نمودند کھ بھ اساس آن  16و  15بھ تاریخ 
ص، از تطبیق احکام "ممانعت سفر" تطبیق و تنفیذ بخش ھای کلیدی فرمان رئیس جمھور را جلوگیری می نماید. بطور خا

این فرمان آمده است نظر بھ حکم دادگاه ایالت ھاوای ممانعت صورت می  6و  2و "ممانعت مھاجرت" در بخش ھای 
گیرد. حکم دادگاه در تمام ساحات بشمول ایاالت متحدۀ امریکا، ھمۀ مرز ھای و بنادر دخولی ایاالت متحدۀ امریکا و 

 د. صدور ویزا شامل می شو

را مورد بحث قرار میدھد کھ ھ ذیأل ارائھ شده است بطور خالصھ احکام این فرمان را کھ معلق شده است معلومات ک
مقاصد حصول معلومات می باشد. احکام کھ ذیأل پیرامون آن بحث شده است در حال حاضر بنابر فرامین این  صرفأ بھ

 ص شده باشد. دادگاه ھا تطبیق نمی شود مگر اینکھ بطور دیگری مشخ

معلومات مندرج در این سند بھ ھدف ارائھ مشورت حقوقی ارائھ نگردیده است. بھ منظور دریافت مساعدت ھای حقوقی، 
 سازمان آی رپ پیشنھاد می کند تا با شماره ھای کھ بخش منابع اضافی ارائھ شده است در تماس شوئید. 

کشور  ع قرار گرفتھ است، فرمان جدید دخول "نامحدود" شھروندانعلی رغم اینکھ این بخش فرمان مورد من :ممانعت سفر
صبح بھ وقت زون شرقی  12:01ساعت  2017رچ ما 16ھای سودان، سوریھ، ایران، لبیا، سومالیا و یمن از تاریخ 

، شھروندان شش کشور ذکر شده کھ زمان در این مدت معطل نموده است.  2017جون  14ایاالت متحدۀ امریکا، الی 
شام بھ وقت زون شرقی ایاالت متحدۀ امریکا در  5خارج از ایاالت متحدۀ امریکا بسر ببرند و دارای ویزای معتبر الی 

نمی توانند بھ ایاالت متحدۀ داخل  نباشند 2017مارچ  16و نیز دارای ویزای معتبر در روز  2017جنوری  27روز 
بعداز  5:00(قبل از  2017جنوری  27ارای ویزای معتبر در روز اشخاص کھ د باالی شوند. بنابراین، فرمان تجدید شده

باشند قابل تطبیق نمی باشد.  2017مارچ  16ظھر بھ وقت شرق ایاالت متحده) یا   

فرمان جدید، درخواستی ھر شھروند  4عراق دیگر در لست کشور ھای ممنوع شده قرار ندارد. ولیکن، مطابق بھ بخش 
ع" ذیرش یا سایر مزیت ھای مھاجرت مشروط بھ "بررسی ھای اظافی" و "ارزیابی ھای جامعراقی برای دریافت ویزا، پ

ھ اند. تطبیق این بخش فرمان قابل اجراء می باشد و توسط فرامین دادگاه ھای ایاالت مورد منع قرار نگرفتمی باشد.   



 

 استثناء ھا: ممنوعت جدید سفر در زمینۀ بخش ھای ذیل قابل تطبیق نمی باشد: 

 شخاص مقیم دایمی و قانونی در ایاالت متحدۀ امریکا (دارندگان کارت سبز)؛ا •
در "ایاالت متحدۀ امریکا قبول شده و یا از زندان  2017مارچ  16شھروندان کشور ھای خارجی کھ در تاریخ  •

 بطور مشروط رھا شده باشند"؛
مشروط باشند کھ بھ اساس آن در تالش کھ دارای سایر اسناد معتبر سفر مانند عفو شھروندان کشور ھای خارجی  •

 داخل شدن یا پذیرفتھ شدن در ایاالت متحدۀ امریکا باشند می توانند در ایاالت متحدۀ امریکا سفر نمایند؛
شھروندان یکی از کشور ھای مذکور کھ دارای دو تابعیت باشند و در حین سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا با  •

 ر لست این شش کشور قرار نداشتھ باشند؛ پاسپورت کشوری سفر نمایند کھ د
 شھروندان کشور ھای خارجی کھ با ویزای دیپلوماتیک یا نوع ویزای دیپلوماتیک سفر نمایند؛ یا •
شھروندان کشور ھای خارجی کھ منحیث پناھندۀ قبول شده باشند؛ مھاجرین کھ از قبل در ایاالت متحدۀ امریکا  •

کھ در مطابقت با کنوانسیون علیھ خشونت بھ آنھا عفو مشروط از قبل، حکم ھر کس دیگری پذیرفتھ شده باشند؛ یا 
 منع خروج یا حکم مراقبت داده شده باشد. 

 

مطابق بھ فرمان جدید رییس جمھور، استثناء ھای در منع سفر نظر بھ قضیھ/پرونده ھای مختلف استثناء ھا در منع سفر: 
) تفویض CBPیا ادارۀ گمرک یا محافظت مرزی ایاالت متحدۀ امریکا ( وجود دارد کھ بھ اساس لزوم دید مامور کنسولی

می شود. کارمندان کنسولی یا ادارۀ گمرک یا محافظت مرزی می توانند استثناء ی را صادر نمایند در صورتیکھ آنھا چنین 
روزه، شھروندی یکی از این کشور ھا بھ مشقت ھای غیرضروری مواجھ اند و داخل  90مدت  این رسی نمایند کھ دربر

شدن آنھا بھ خاک ایاالت متحدۀ امریکا تھدیدی را علیھ امنیت ملی متوجھ نمی سازد و بر عکس بھ منافع ملی کشور می 
ھنگی وزارت خارجھ ھمراه با درخواستی باشد. مطابق بھ اداره، استثناء برای مسافرین خارجی بدون ویزای معتبر با ھما

ویزا در نظر گرفتھ می شود. منحیث بخشی از پروسۀ صدور ویزا، استثناء ھای صادر شده از زمان صدور ویزا و 
دخولی ھای بعدی قابل اجراء می باشد ولیکن سایر مقررات و شرایط پذیرش یا دخول قابل تطبیق می باشد. در مطابقت با 

 ناء در شرایط ذیل مناسب بھ حساب می آید: فرمان جدید، استث

شھروندان کشور ھای خارجی کھ از قبل برای کار، تحصیل، یا سایر فعالیت ھای طوالنی مدت پذیرفتھ شده  •
 باشند؛

شھروندان کشور ھای خارجی کھ دارای تماس ھا یا روابط گسترده با ایاالت متحدۀ امریکا باشند ولیکن در روز  •
 از ایاالت متحدۀ امریکا بسر ببرند؛  خارج 2017مارچ  16

شھروندان کشور ھای خارجی کھ بخواھند بھ منظور انجام سفر ھای مھم تجاری یا مکلفیت ھای مسلکی داخل  •
خاک ایاالت متحدۀ امریکا گردند و عدم سفر آنھا در جریان دورۀ تعلیق باعث برآورده نشدن این مکلفیت ھا 

 گردد؛
کھ بخواھند بمنظور زندگی یا مالقات با عضوی نزدیک خانواده (ھمسر، طفل، شھروندان کشور ھای خارجی  •

والدین) کھ شھروند ایاالت متحدۀ امریکا، مقیم دایمی قانونی، یا شھروندی خارجی با ویزای معتبر غیرمھاجرت 
 باشند بھ ایاالت متحدۀ امریکا سفر نمایند و رد ویزا بھ آنھا باعث مشقت ھای غیرضروری شود؛

روندان کشور ھای خارجی کھ نوزاد، طفل، فرزندی ھای کھ ضرورت بھ مراقبت ھای صحی فوری و سایر شھ •
 شرایط کھ قابل توجھ باشند؛ 

شھروندان کشور ھای خارجی کھ منحیث کارمند یا بھ نمایندگی از دولت ایاالت متحدۀ امریکا (یا وابستھ گان  •
باشند و اسناد الزم را از ارائھ خدمات صادقانھ و ارزشمند بھ واجد شرایط چنین کارمندان) ایفای وظیفھ نموده 

 دولت ایاالت متحدۀ امریکا ارائھ کرده بتوانند؛



 

شھروندان کشور ھای خارجی کھ بھ منظور اھداف مرتبط با یک سازمان بین المللی مطابق بھ قانون معافیت ھای  •
عالیت با دولت ایاالت متحدۀ امریکا یا اجرای فعالیت ، بھ منظور برگزاری جلسھ یا انجام فسازمان ھای بین المللی

ی بھ نمایندگی از سازمان بین المللی کھ تحت قانون معافیت ھای سازمان ھای بین المللی قرار نداشتھ باشند 
 بخواھند بھ ایاالت متحدۀ امریکا سفر نمایند؛

ن پذیرفتھ شده باشند و در سرزمین شھروندان کشور ھای خارجی کھ در کشور کانادا منحیث مھاجر از راه زمی •
 کانادا درخواست ویزا بھ ایاالت متحدۀ امریکا نمایند؛

شھروندان کشور ھای خارجی کھ دولت ایاالت متحدۀ امریکا آنھا را منحیث بازدیدگان معاوضھ شده حمایت  •
 نماید؛

 

از اثر فرمان جدید فسخ نمی شوند. ویزا ھای کھ مطابق  2017مارچ  16ویزا ھای صادر شده قبل از فسخ ویزا ھا: 
بھ فرمان قبلی اجرائیوی فسخ و لغو شده باشند "واجد شرایط سند سفر کھ بھ اساس آن فرد مجوز دخول و سفر بھ 

صرفا بنابر فرمان اجراییوی قبلی فسخ و ویزا ھای کھ ایاالت متحدۀ امریکا را بدست می آورد" می باشد. در حالیکھ 
لغو شده باشند را نمی توان بنابر ناروایی استفاده نمود، ادارۀ گمرک و محافظت مرزی می تواند در زمینۀ سایر 

 عوامل دخول و پذیرش در ایاالت متحدۀ امریکا تصمیم اتخاذ نماید. 

مطابق بھ برنامۀ پذیرش مھاجرین ایاالت متحدۀ فرمان جدید سفر مھاجرین را در ایاالت متحدۀ امریکا  منع مھاجرین:
می نمود،  معطل 2017جوالی  14الی  2017مارچ  16و برنامۀ رسیدگی بھ درخواستی ھای مھاجرین از  امریکا 

براین، تصامیم در مورد درخواستی ھای ولیکن تطبیق این احکام توسط دادگاه ایالتی ھاوای جلوگیری شده است.  بنا
بھ اساس پالیسی قبلی، سفر مھاجرین کھ از برنامۀ پذیریش مھاجرین ایاالت مھاجرت باید بطور نارمل صورت گیرد. 

متحدۀ امریکا توسط وزارت خارجھ تنظیم می شود و مھاجرین خود نمی توانند خود اقدام بھ سفر نمایند. عالوه براین، 
ھزار فرد  50را ھمانند فرمان قبلی بھ  2017رائیوی پذیرش تعداد مجموعی مھاجرین در سال مالی فرمان جدید اج

ولیکن، فرمان دادگاه ادارۀ رئیس جمھور را از کاھش میزان مھاجرین بھ نصف در سال مالی  حفظ نموده است. 
 منع نموده است.  2017

روزه، مھاجرین صرفأ می توانند از کشور  120ۀ تعلیق (الف) فرمان جدید اجرائیوی، بعداز دور 6مطابق بھ بخش 
ھای بھ ایاالت متحدۀ امریکا سفر نمایند کھ وزرای خارجھ، امنیت و رئیس اطالعات مرکزی بطور مشترک  

 "طرزالعمل ھای اضافی تطبیق شده برای این بخش فرعی تامین کنندۀ امنیت و رفاء ایاالت متحدۀ امریکا می باشد."
 عیین نموده باشند و تطبیق آن طرزالعمل ھا امنیت و رفاء ایاالت متحدۀ امریکا را فراھم می سازد. را مشخص و ت

وزیر امور خارجھ و امنیت داخلی  در صورتیکھ منع مھاجرین قابل اجرا می بود، استثناء ھا در منع مھاجرین: 
د پذیرش افراد منحیث مھاجر تصمیم بطور مشترک نظر بھ ھر قضیھ در مور توانستند مریکا می ایاالت متحدۀ ا

بگیرند و نظر بھ لزوم دید خویش اجازه ورود افراد را بدھند در صورتیکھ این عمل بھ منافع ملی بوده و تھدیدی را 
علیھ امنیت و آرامش ایاالت متحدۀ امریکا بھ میان نیاورد. مطابق بھ فرمان اجرائیوی جدید، استثناء ھا زمانی مناسب 

آیند کھ ورود افراد در ایاالت متحدۀ امریکا باعث می شود تا این کشور مکلفیت ھای مندرج در موافقت بھ حساب می 
نامھ ھای بین المللی را عملی نموده و در صورت رد ورود این افراد، آنھا بھ مشقت ھای نا مناسب و غیر ضروری 

 مواجھ می شوند. 

احکام فرمان جدید در مورد منع سفر شھروندان و مھاجرین کشور ھای ایران، لبیا، سومالیا، بطور خالصھ، 
توسط وزارت پالن سفر مھاجرین قابل تطبیق نمی باشد.  2017مارچ  16سودان، سوریھ و یمن از تاریخ 

 ادر شده استبھ تفاھم نامۀ دفتر رئیس جمھور کھ ھمزمان با فرمان اجرائیوی جدید صخارجھ در مطابقت با 



 

بیشتر" می باشد.  مسافرین ھنگام ورود در ارزیابی ھای شدید و تابع " پالن شده و درخواستی ھا برای ویاز
نیز ممکن خواھند شد. اگر شما در حال  بیشتر و شدید تر بنادر ایاالت متحدۀ امریکا تابع بررسی ھای ثانوی

شت شدن استید، بھ ایمیل آدرس سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا می باشید و نگران بازدا
airport@refugeerights.org  بنوسید تا با وکالی مدافع داوطلب در میدان ھوائی در تماس بوده تا از

 گمرک بتوانید عبور نمائید. 

 

 منابع اضافی

 برای اشخاص کھ از فرمان اجرائیوی متضرر شده اند

ACLU ، ھنگام مقابل شدن با مامورین تنفیذ قانون در میدان ھای ھوائی و سایر بنادر ورود بھ ایاالت متحدۀ امریکا از
law-encountering-when-do-rights/what-your-https://www.aclu.org/know-حقوق خویش آگاه باشید؛ 

us-entry-ports-other-and-airports-enforcement 

 /AILA :http://www.ailalawyer.orgویب سایت وکیل مدافع مھاجرت 

 /https://www.nlg.org/chaptersلست اتحادیھ ملی وکالی مدافع: 

https://www.justice.gov/eoir/list-وزارت عدلیھ:  لست ارائھ دھندگان خدمات حقوقی مھاجرت بطور رایگان
map-providers-service-legal-bono-pro 

فھرست رھنمائی شبکۀ خدمات حقوقی مھاجرت: 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/ 

 ACLU :https://www.aclu.org/about/affiliatesلست دفاتر محلی 

 chapters.html-https://www.cair.com/cairاسالمی: -امریکالست شعبات شورای روابط 

 برای مھاجرین کھ در داخل ایاالت متحدۀ امریکا سکونت داشتھ و خواستار دریافت رھنمائی می باشند

 /KYR ،https://therefugeecenter.org/resources/rights_lawsمرکز انالین مھاجرین، مواد 

 /city-your-https://therefugeecenter.org/inمرکز آنالین مھاجرین، منابع محلی: 

programs-https://www.acf.hhs.gov/orr/state-ر اسکان مجدد مھاجرین، رئیس برنامھ ھای ایالت، دفت
overview-annual 

 برای مھاجرین کھ از خارج ایاالت متحدۀ امریکا  خواستار دریافت رھنمائی می باشند

 /http://www.refugeelegalaidinformation.orgبرنامۀ بین المللی حقوق مھاجرین: برنامۀ حقوق در تبعید، 

 us-http://www.unhcr.org/enکمشنری عالی سازمان ملل متحد، 

 /us-https://refugeerights.org/contactروژۀ بین المللی مساعدت بھ مھاجرین، پ
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مھاجرین را متأثر می سازد دسترسی داشتھ بھ وکالی مدافع کھ می خواھند بھ منابع حقوقی پیرامون انکشافات جدید کھ 
 باشند

AILA :-a-2017-media/issues/immigration-http://www.aila.org/advoرین اطالعات و رھنمائی ھای آخ
%20P-congress??utm_source=aila.org&utm_medium=Carousel%20-and-president-new 
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