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 المعلومات سارية من تاريخ 27 حزيران، ٢٠١٧ – الساعة 4 مساًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة األمريكية
 

المقصود بهذا الدليل تزويد نظرة عامة ذات مستوى عاٍل ألغراض إعالمية فقط وليس المقصود به التزويد باستشارة 

 قانونية. للمساعدة القانونية لألفراد المتضررين، يوصي آيراب بالتواصل مع الجهات المذكورة في نهاية هذه الوثيقة.

 

 

 اعرف حقوقك: القرار التنفيذي المتعلق "بحظر دخول المسلمين"

 

على سفر  مماثلوأبدله بمنع يذي األصلي  الذي أصدره في كانون الثاني التنف ه، ألغى الرئيس قرار٢٠١٧آذار،  ٦ بتاريخ

منع )يُشار إليه بمسّمى " تتضمن السودان وسوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة

" بصورة غير حظر دخول الالجئينوإيقاف سفر ومعامالت الالجئين )يُشار إليه بمسّمى "" بصورة غير رسمية( السفر

بسبب األوامر القضائية الصادرة عن  بادئ األمرالالجئين دخول حظر المفروض على السفر و منعلم يبدأ سريان ال. رسمية(

بدخول قرار  ا يسمحالواليات المتحدة قرار  ، أصدرت المحكمة العليا في 2017 حزيران، 26 تاريخ المحاكم االتحادية. في

 بناء  لواليات المتحدة. مع ا" نيةأي عالقة "حسن  ديهمد الذين ليس لفقط لألفرا حيّز التنفيذ الالجئين دخول السفر وحظر منع

 .2017 ،حزيران 29الالجئين في دخول على أمر رئاسي، سيبدأ سريان الحظر الجزئي على السفر و
 

  

، فإن حظر السفر حزيران 14ا إلى مذكرة الحكومة في على الرغم من عدم تقديم أي بيان رسمي، استناد  : السفرملخص منع 

بتوقيت شرق الواليات المتحدة  اصباح   10في حوالي الساعة  2017 ،حزيران 29 بتاريخي المفعول جب أن يصبح ساري

من السودان وسوريا  2017 حزيران، 29صادرة بعد لمسافرين الذين يحملون تأشيرات دخول حظر على اي   .األمريكية

( تقع تحت 1 فئة المسافرين يوما، إال إذا كانت 90وإيران وليبيا والصومال واليمن )"البلدان المحظورة"( الدخول لمدة 

 مؤهلة( 3أو  ؛ي الواليات المتحدةص أو كيان فشخمع ( لديهم عالقة حسن نية 2أدناه، أو  أحد استثناءات األمر التنفيذي

أو  "حسن نية" عالقة باعتباره كون مؤهال  يما سوف حول  رسمي منشور توجيهدليل  حالي ا ال يوجد أي .لغاءإللحصول على 

، على الرغم 2017عن ماهية عملية اإللغاء. لم تعد العراق على قائمة الدول المحظورة في القرار التنفيذي الصادر في آذار 

 إلى أن المسافرين العراقيين يخضعون "لمزيد من التدقيق".   إشارتهمن 

 

ا على ال يزال حظر ال السفر: منعاستثناءات  نية مع شخص  عالقة حسنولديه أي شخص من البلدان المحظورة سفر مفروض 

 كون مؤهال  يأو ما سوف  لغاءبشأن عملية اإل رسمي منشور توجيهدليل  أي حالي ا ال يوجد. أو كيان في الواليات المتحدة

 .نية" "حسن عالقة باعتباره

 

 منع السفر المعّدل على أي من الفئات التالية: من ناحية أخرى، ال ينطبق قرار

 (؛بطاقة الخضراءلواليات المتحدة األمريكية )حاملي الفي ان ون الدائمون الشرعيوالمقيم 

  29المواطنون األجانب الذين "اعترف بهم أو سمح لهم بالدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية" بتاريخ أو بعد 

 ؛٢٠١٧، حزيران

 تسمح لهم بالسفر إلى الواليات المتحدة  أنواع ا أخرى صالحة من وثائق السفر جانب الذين يحملونالمواطنون األ

 ؛لدخول أو القبول، مثل وثيقة اإلفراج المشروط المسبقةالسعي لاألمريكية و

  المواطنون أصحاب الجنسية المزدوجة إلحدى الدول الست عند السفر بموجب جواز سفر صادر من دولة خارج

 ؛ق الدول الستنطا

 أو ؛المواطنون األجانب المسافرون بموجب جواز سفر دبلوماسي أو بموجب تأشيرة دبلوماسية 

 أو أي أحد ُمنح منع  ؛الالجئون الذي أُدخلوا بالفعل إلى الواليات المتحدة ؛المواطنون األجانب الذين ُمنحوا حق اللجوء

 ية مناهضة التعذيب.أو الحماية بموجب اتفاق اإلزالة أو االفراج المسبق
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فإن حظر السفر ، حزيران 14ا إلى مذكرة الحكومة في على الرغم من عدم تقديم أي بيان رسمي، استناد   توقيت حظر السفر:

ا. للحد من االرتباك على الحدود، وإذا صباحً  10في حوالي الساعة  2017 ،حزيران 29يجب أن يصبح ساري المفعول في 

 سريانفر في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ الواليات المتحدة على تأشيرة صالحة، يجب عليك السكنت تنوي السفر إلى 

 أي منفذية، ويمكن احتجاز أي شخص في ا من قبل الحكومة األمريكأي دخول إلى الواليات المتحدة يتطلب تفتيش   .الحظر

غب في طلب إحالة إلى أي إذا كنت تر airport@refugeerights.org بالعنوان التالي من فضلك اتصلي. دخول أمريك

 على أرض الواقع في مطار الواليات المتحدة حيث ستصل. يرجى تضمين معلومات رحلتك. مسؤول عن التنظيممحام 

 

برنامج قبول من خالل كالجئين خاص الذين يسافرون لنسبة لألشبا الالجئين األمريكي: برنامج قبولمالحظة لالجئين في 

 إعادة التوطين دعم بالتنسيق مع مركز الدولية ل منظمة الهجرةالسفر من خال أمور ، يتم تنسيق جميعالالجئين األمريكي

 الدولية. السفر من خالل منظمة الهجرة وترتيبات يجب علی هؤالء األفراد انتظار تاريخ. المحلي

 

 

بموجب القانون المعّدل، فإن االستثناءات على منع السفر متاحة على أساس كل حالة على حدة، وفق ا  استثناءات منع السفر:

أو هيئة الجمارك وقوات  لتقدير المسؤول القنصلي أو هيئة الجمارك وقوات حرس الحدود. قد يقوم المسؤولون القنصليون

قناعة بأن منع الدخول خالل فترة التعليق قد يسبب مشقة مفرطة، وأن دخول  بمنح استثناء إذا كانوا على حرس الحدود

المواطن األجنبي لن يشكل تهديد ا لألمن الوطني وسيكون ضمن المصلحة الوطنية. وفق ا لإلدارة المعنية، سيتم الفصل في 

يكية بالتزامن مع طلب التأشيرة. االستثناءات للمسافرين في الخارج دون تأشيرة صالحة من خالل وزارة الخارجية األمر

االستثناءات الصادرة كجزء من عملية إصدار التأشيرة سوف تكون فعّالة إلصدار التأشيرة والدخوالت الالحقة على تلك 

ا في ن أن متطلبات أخرى قد تُطبّقالتاشيرة، بالرغم م  للقبول أو الدخول. طبق ا للقرار المعّدل، فإن االستثناء قد يكون مالئم 

 الحاالت التالية:

  المواطنون األجانب الذين سبق ومنحوا حق الدخول إلى الواليات المتحدة من أجل العمل، الدراسة، أو نشاط آخر

 ؛طويل األجل

  المواطنون األجانب الذين أنشأوا في وقت سابق اتصاالت مهمة مع الواليات المتحدة ولكنهم خارج الواليات المتحدة

 ؛٢٠١٧، حزيران 29بتاريخ 

  المواطنون األجانب الذين يسعون إلى الدخول إلى الواليات المتحدة من أجل عمل مهم أو واجبات مهنية، وسوف

 ؛يسبب منع دخولهم خالل فترة التعليق االضرار بتلك االلتزامات

 د أفراد العائلة المواطنون األجانب الذين يسعون للدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية للزيارة أو اإلقامة مع أح

المقربين )أحد الزوجين، أحد األبناء، أحد الوالدين( الذي يحمل الجنسية األمريكية، اإلقامة الشرعية الدائمة، أو 

 ؛أجنبي أُدخل بموجب تأشيرة صحيحة لغير الهجرة، والمنع من اإلدخال سوف يسبب مشقة مفرطة

 نيين، الذين يحتاجون رعاية طبية عاجلة، أو الذين يُعد المواطنون األجانب الرّضع، األطفال الصغار، أو المتب

ا بموجب ظروف خاصة  ؛دخولهم بطريقة أخرى ُمبرر 

 مؤهلين لمثل المواطنون األجانب الذين تم توظيفهم من قِبل، أو بالنيابة عن، حكومة الواليات المتحدة )أو المرافقين ال

 ؛صة وقيّمةخدمة مخلب حكومة الواليات المتحدة هؤالء الموظفين( ويستطيع الموظف توثيق أنه قد زّود

  المواطنون األجانب المسافرون ألهداف تتعلّق بمنظمة دولية معيّنة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية، السفر

ألجل أهداف تتعلق بإجراء اجتماعات وعمل مع حكومة الواليات المتحدة، أو السفر إلجراء عمل بالنيابة عن منظمة 

 ؛غير محددة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية دولية

  المواطنون األجانب الذين يُعّدون مهاجرين كنديين دائمين والذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة من داخل

 ؛كندا

 .المواطنون األجانب المسافرون كزوار تبادل تحت رعاية حكومة الواليات المتحدة 

mailto:airport@refugeerights.org
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ل. يتم إلغاؤها بموجب القرار المعدّ  لن ٢٠١٧، حزيران 29تاريخ  قبلالتأشيرات الصادرة  :حظر السفر تأشيرةإلغاءات 

"سوف يتم السماح لها بوثيقة سفر  2017األفراد الذين أُلغيت أو أُبطلت تاشيراتهم بموجب القرار التنفيذي في كانون الثاني، 

 لدخول".لتؤّكد أن الفرد مسموح له بالسفر إلى الواليات المتحدة ويسعى 

 

 

بموجب برنامج قبول  سفر الالجئين منع، سوف يتم ٢٠١٧، حزيران 29: بداية من تاريخ حظر دخول الالجئينملخص 

ا، حتى تاريخ ١٢٠لمدة  المتحدة ليس لديهم عالقة حسن نية مع فرد أو كيان في الوالياتالذين  الالجئين األمريكي  27  يوم 

حالي ا ال  .2017لسنة المالية الجئ فردي للقبول في ا 50 000للحد األقصى البالغ  ، وسوف يخضعون٢٠١٧، تشرين األول

  ."حسن نية" عالقة باعتباره مؤهال   يكونما سوف  حول رسمي منشور توجيهدليل  يوجد أي

 

مريكية ة األبشكل رسمي من خالل وزارة الخارجي العبورعلى طالبي اللجوء الذين كان من المقرر لهم  ال ينطبقهذا الوقف 

ريكي موجودة مسبق ا، فإن سفر الالجىء من خالل برنامج قبول الالجئين األم. بموجب سياسة ٢٠١٧، حزيران 29تاريخ قبل 

حيث أنه ليس بإمكان الالجئين حجز سفرهم بأنفسهم.  ؛مقرر من قِبل وزارة الخارجية األمريكية  

 

 بشأنهايوما لالجئين من البلدان التي قرر  120يحد من السفر بعد تعليق فترة  2017 ر التنفيذي الصادر في آذاركما أن القرا

بهذا القسم الفرعي  اإلجراءات اإلضافية المنفذة عمال   ن"أ الوطنية ستخباراتة واألمن الداخلي ومدير االالدول يكل من وزير

إلى أجل غير  سوريينفيذي الصادر في آذار الالجئين الر التنال يحظر األمأمن الواليات المتحدة ورفاهيتها".  كافية لضمان

 .2017 في كانون الثاني ملغياألمر التنفيذي ال عمل بهمسمى، كما 

 

 

بإمكان وزيري الخارجية واألمن الوطني األمريكيين أن يقررا مع ا قبول أفراد كالجئين على أساس استثناءات منع اللجوء: 

من أو ا ألشكل تهديد  يالمصلحة الوطنية، وال  يتماشى معأن دخول الفرد  ما يقرراطالما أنهكل حالة على حدة، حسب تقديرهم، 

 من تحقيقن الواليات المتحدة دخول الفرد سيمكِّ  إذا كان إللغاءات مالئمة، قد تكون اقرار المعّدلا للوفق  . رفاه الواليات المتحدة

 ال يعطي القرار المعّدل أولوية .من شأنه أن يسبب مشقة مفرطة ال لزوم لها دخولالالحرمان من  إذا كان ات دولية أوياتفاق

دينية التي تعاني االضطهاد الديني، كما كان عليه األمر التنفيذي الصادر في كانون الثاني من األقلّيات ال لمطالبات الالجئين

2017. 

 

لمفعول لألفراد من السودان وسوريا ، سوف يصبح حظر دخول المسلمين ساري ا2017حزيران،  29بداية من  

. ال ية مع فرد أو كيان أمريكينليس لديهم عالقة حسنة  الذين وإيران وليبيا والصومال واليمن، ولجميع الالجئين

ة أو استثناءات أخرى على حاملي البطاقة الخضراء أو األشخاص حاملي التأشيرات الصحيح عّدلالقرار الم ينطبق

خطط ال ينطبق حظر الالجئين على المتقدمين بالطلبات الذين تم وضع  .مع الواليات المتحدةقائمة على العالقات 

. على الرغم م ا لالستثناءاتأحكا منع السفر وحظر دخول الالجئين يتضمن .2017حزيران،  29سفرهم بحلول 

"فحص مشددة" إلجراءات عرضة  تأشيرةال لبات الحصول علىط من االستثناءات وقرار المحكمة العليا، قد تكون

عرضة لفحص  ، وقد يبقى المسافرون2017في آذار،  لالمعدّ  قرارمع البموجب مذكرة رئاسية صدرت بالتزامن 

ا وتشعر بالقلق من أن يتم احتجازك، أرسل رسالة  موسّع آخر على منافذ دخول الواليات المتحدة. إذا كنت مسافر 

حيث تتم إجراءات  بمحامين متطوعين في المطار إليصالك airport@refugeerights.org إلىبريد إلكتروني 

 التخليص الجمركي.
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 مصادر إضافية

 

 للمسافرين المتضررين من القرار التنفيذي

 

االتحاد األمريكي للحريات المدنية عند التعرض لفرض القانون في المطارات والمنافذ األخرى لدخول الواليات المتحدة، 

-airports-enforcement-law-encountering-when-do-rights/what-your-lu.org/knowhttps://www.ac

us-entry-ports-other-and 

 دليل الخدمات القانونية لشبكة محامي الهجرة:

rg/nonprofit/legaldirectory/https://www.immigrationadvocates.o 

 /http://www.ailalawyer.orgالبحث عن محامي الهجرة من اتحاد محامي الهجرة األمريكيين: 

 /https://www.nlg.org/chaptersسجّل قائمة نقابة المحامين الوطنية: 

 قائمة بمزودي خدمات الهجرة القانونية المجانية من وزارة العدل األمريكية:

map-sprovider-service-legal-bono-pro-https://www.justice.gov/eoir/list 

 https://www.aclu.org/about/affiliatesلالتحاد األمريكي للحريات المدنية:   قائمة المنظمات التابعة

 chapters.html-https://www.cair.com/cairسجّل قائمة مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية: 

 

 

 لالجئين في الواليات المتحدة الذين يبحثون عن التوجيه

 

 مركز الالجئين على اإلنترنت، مواد "اعرف حقوقك"، 

https://therefugeecenter.org/resources/rights_laws/ 

  city/-your-nhttps://therefugeecenter.org/i، المصادر المحليّة، مركز الالجئين على اإلنترنت

annual-programs-https://www.acf.hhs.gov/orr/state-، مكتب إعادة توطين الالجئين، مدير برامج الدولة

overview 

 

 

 لالجئين خارج الواليات المتحدة الذين يبحثون عن التوجيه

 

،برنامج الحقوق في الُمغتربحقوق الالجئين: المبادرة الدولية ل  

http://www.refugeelegalaidinformation.org/ 

 us-http://www.unhcr.org/enالمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

 us/-https://refugeerights.org/contactالمشروع الدولي لمساعدة الالجئين، 

 

 

 

 للمحامين الباحثين عن مصادر قانونية للتطورات الجديدة التي تمسُّ المهاجرين 

 

ي الهجرة األمريكيين:توجيه وتحديثات اتحاد محام  

http://www.aila.org/advo-media/issues/immigration-2017-a-new-president-and-congress 

https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-airports-and-other-ports-entry-us
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-airports-and-other-ports-entry-us
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
http://www.ailalawyer.org/
https://www.nlg.org/chapters/
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map
https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.cair.com/cair-chapters.html
https://therefugeecenter.org/resources/rights_laws/
https://therefugeecenter.org/in-your-city/
https://www.acf.hhs.gov/orr/state-programs-annual-overview
https://www.acf.hhs.gov/orr/state-programs-annual-overview
https://www.acf.hhs.gov/orr/state-programs-annual-overview
http://www.refugeelegalaidinformation.org/
http://www.unhcr.org/en-us
https://refugeerights.org/contact-us/
http://www.aila.org/advo-media/issues/immigration-2017-a-new-president-and-congress??utm_source=aila.org&utm_medium=Carousel%20-%20P

