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 .القرار التنفیذي المتعلق "بحظر دخول المسلمین": حظر السفر ودخول الالجئین – اعرف حقوقك

  2017أیلول،  24 إعالنإلى الوالیات المتحدة بعد  السفر
          

تقدیم استشارة قانونیة. نوصي بالتشاور  بھذا الملّخصقصد یُ  العامة ألغراض إعالمیة فقط. نظرة **توفر المعلومات أدناه  
 . **الخاصةمع محامي الھجرة للحصول على استشارة  بشأن ظروفك 

 
 2017أیلول،  27المعلومات ساریة من تاریخ 

  
 
 

 المسلمین دخول حظرقرار خلفیة عن 
  

القرار  األمریكي ، وبعد فترة وجیزة من تولیھ منصبھ، أصدر الرئیس2017كانون الثاني،  27 بتاریخ
إلى  من سوریا")، الذي منع ألجل غیر مسمى دخول الالجئین 1المسلمین  دخول ("حظر 13769التنفیذي رقم 

دول  7دخول األفراد من یوما، وحظر  120الوالیات المتحدة، وعلّق جوانب من برنامج الالجئین األمریكي لمدة 
ذات أغلبیة مسلمة (إیران والعراق ولیبیا والصومال والسودان وسوریا والیمن) إلى الوالیات المتحدة األمریكیة لمدة 

 حیز التنفیذ. دخول القرارحظر بعد وقت قصیر من ال منعت مؤقتًا تطبیقیوما. وكانت المحاكم الفیدرالیة قد  90
  

 
 التنفیذي القرار، بقرار معّدلواستبدلھ  1 المسلمیندخول حظر قرار ، ألغى الرئیس 2017آذار،  6 بتاریخ  

")، الذي یحظر السفر من ستة من أصل سبعة بلدان ذات أغلبیة مسلمة 2المسلمین دخول ("حظر  13780رقم 
 المحاكم الفدرالیة مؤقتا قامتالالجئین مرة أخرى.  قبول برنامجمن ق جوانب علِّ یو)، (نفس البلدان باستثناء العراق

، سمحت المحكمة العلیا 2017حزیران  26 بتاریخحیز التنفیذ. لكن  دخولھقبل  2دخول المسلمین  حظر بمنع قرار
الحظر ساري المفعول بالنسبة لألشخاص الذین لیس لدیھم عالقات حسنة النیة مع شخص أو كیان قرار بأن یصبح 

 من الجزء المتعلّق بحظر السفرمذكرة تحدد تاریخ انتھاء سریان  األمریكي ات المتحدة. أصدر الرئیسفي الوالی
 تشرین األول. 24الالجئین إلى  والجزء المتعلّق بحظر دخولأیلول،  24 تاریخ إلى 2المسلمین دخول حظر  قرار

 
 

یقید أو یحظر  ، بحیث2قرار حظر دخول المسلمین  یعّدل إعالنًا، أصدر الرئیس 2017أیلول،  24في 
من ثمانیة بلدان: تشاد وإیران ولیبیا وكوریا الشمالیة والصومال وسوریا  أجل غیر مسمىسفر مواطنین إلى 

إضافي على  فحص دقیقوفنزویال والیمن (لم تعد السودان على القائمة). باإلضافة إلى ذلك، یوصي اإلعالن بإجراء 
، فضال عن تحسین على أساس غیر الھجرةالصومالیین الذین یسعون إلى دخول الوالیات المتحدة العراقیین و

وتدابیر إضافیة لحاملي ، Jو Mو Fإلیرانیین المسافرین على تأشیرات لبالنسبة  والتدقیقمتطلبات الفحص 
 .الفنزویلیینالتأشیرات 
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 دخول المسلمینحظر السفر من قرار حظر لجزء المتعلق بالوضع الحالي ل
  

في الوقت الراھن، تُعد القیود المفروضة على السفر المذكورة أدناه ساریة المفعول بالنسبة لمواطني إیران          
عالقة حسن نیة مع شخص أو كیان في الوالیات تأكید على ولیبیا والصومال وسوریا والیمن الذین یفتقرون إلى 

 "عالقة حسن نیة مع شخص أو كیان في الوالیات المتحدة" إذا:األفراد یُعتبر لدى المتحدة. 
  
 واألشقاءت الخطیبا /طباءوالخ واألزواجالزوجة والدي الزوج ومثل الوالدین و) لدیھم عالقة عائلیة وثیقة، 1(

وبنات  وأبناءوالعمات والخاالت/ األعمام واألخوال  واألحفاد واألجداد وزوج االبن/ االبنة واألطفالواألنسباء 
 ؛ أوفي الوالیات المتحدة وأبناء وبنات العمات/ الخاالت وأبناء وبنات األعمام/ األخوال األشقاء/ الشقیقات

  
) لدیھم عالقة "رسمیة وموثقة" مع كیان أمریكي "تم تشكیلھا في المسار العادي"، مثل األشخاص الذین تم قبولھم 2(

 دعوتھم للتحدث إلى جمھور في الوالیات المتحدة.في مدرسة، أو توظیفھم من قبل صاحب عمل، أو 
  

صباحا  12:01بالنسبة لجمیع األفراد المتضررین اآلخرین، سوف تكون القیود ساریة المفعول في الساعة 
 .2017تشرین األول،  18بتوقیت شرق الوالیات المتحدة  بتاریخ 

 
  

 لمھاجرین وغیر المھاجرین.ادخول  یُمنع: سوریا● 
 لمھاجرین وغیر المھاجرین.ادخول  یُمنع: الشمالیةكوریا ● 

لمھاجرین وغیر المھاجرین، باستثناء أولئك الذین لدیھم ا یُمنع دخول: إیران● 
 .)J( تأشیرات تبادل الزوارو M) و F(صالحة  طالب تأشیرة

األعمال  بموجب تأشیراتلمھاجرین وغیر المھاجرین ادخول  یُمنع: تشاد● 
 .(B-1/B-2) ةالسیاح، واألعمال التجاریة/ )B-2(، والسیاحة )B-1(التجاریة 

یُمنع دخول المھاجرین وغیر المھاجرین بموجب تأشیرات األعمال : لیبیا● 
 .(B-1/B-2)، واألعمال التجاریة/ السیاحة )B-2(، والسیاحة )B-1(التجاریة 

یُمنع دخول المھاجرین وغیر المھاجرین بموجب تأشیرات األعمال : الیمن● 
 (B-1/B-2). ، واألعمال التجاریة/ السیاحة )B-2(، والسیاحة )B-1(التجاریة 

 لمھاجرین.ادخول  یُمنعالصومال: ● 

الحكومیة المشاركة في إجراءات  الوكاالتمسؤولین من  یُمنع دخولفنزویال: ● 
على أساس غیر الھجرة وأفراد أسرھم المباشرین الذین یسافرون  والتدقیق،الفحص 

، واألعمال التجاریة/ )B-2(، والسیاحة )B-1(األعمال التجاریة  بموجب تأشیرات
 .(B-1/B-2)السیاحة 
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"المھاجرون" ھم أولئك الذین یسعون للعیش في الوالیات المتحدة بشكل دائم. "غیر المھاجرین" ھم أولئك  
الذین یسعون للدخول إلى الوالیات المتحدة مؤقتا، مثًال للدراسة أو للزیارة. ال تنطبق ھذه القیود على فئات معینة من 

 المسافرین، وھي موضحة أدناه.
  

لیس لدیھم تأشیرة ساریة المفعول والذین ھم خارج الوالیات المتحدة  األشخاصتنطبق ھذه القیود فقط على 
" أو "ألغیت" نتیجة لقرار تم إبطالھا" قد بأنھ . أیضا، إذا تم وضع عالمة على تأشیرتكالصلةتاریخ النفاذ ذي في 

، یحق لك الحصول على وثیقة سفر بموجب أحكام وشروط التأشیرة المؤشر علیھا بعالمة 1 حظر دخول المسلمین
لعنوان التالي: اتصل با . إذا كان ھذا ینطبق علیك،ویتم إعفاؤك من اإلعالن"إبطال" أو "إلغاء" 

 airport@refugeerights.org .للحصول على المساعدة القانونیة 
  

  
 ال تنطبق ھذه القیود على:

 حاملي البطاقة الخضراء)؛مثل المقیمون الشرعیون الدائمون في الوالیات المتحدة األمریكیة ( •
 ؛لمتحدة بعد تاریخ النفاذإلى الوالیات ا بالدخول أو ُمنحوا إفراًجا مشروًطا مح لھمسُ أولئك الذین  •
اإلذن الخاص لصعود الطائرة لمن  ، أوخطاب السفرمثل  --الذین یحملون وثیقة غیر التأشیرة  أولئك •

في تاریخ النفاذ أو صادرة  ساریة المفعول –المسبقة المشروط اإلفراج ، أو وثیقةفقد بطاقتھ الخضراء
 ؛ریكیة والسعي للدخول أو القبولبالسفر إلى الوالیات المتحدة األم تسمح لھ/ لھا في أي تاریخ بعد ذلك،

ق بموجب جواز سفر صادر من دولة خارج نطا زدوجة المسافرونالمواطنون أصحاب الجنسیة الم •
 ؛الدول الخاضعة للقیود

ة أو تأشیرات من النوع الدبلوماسي، أو تأشیرة منظمة دبلوماسی أولئك المسافرون بموجب تأشیرات •
أو  G-3أو  G-2أو  G-1، أو تاشیرات للسفر إلى األمم المتحدة  C-2حلف شمال األطلسي، أو تأشیرة 

G-4؛ أو 
 مشروط فراجإحصلوا على أو  ،اإلزالة المنع من أو أو ُمنحوا حق اللجوء ،أُدخلوا كالجئینالذین  أولئك •

 الحمایة بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب.مسبق أو 
 

  
ال تنطبق ھذه القیود أیضا على برنامج قبول الالجئین الذي ال یزال یخضع حالیا ألحكام حظر دخول 

 ، كما ھو مبین أدناه.2قرار حظر دخول المسلمین ل التابعالالجئین 
  

 رفض دخولھم سوف یسبب لھم "مشقة یمكن منح التنازل عن كل حالة على حدة إلى أولئك الذین یثبتون أن
"لن یشكلوا تھدیدا لألمن القومي أو السالمة العامة للوالیات المتحدة"، وسوف یكون دخولھم إلى أنھم "، ومفرطة

أنھ سوف یتم إصدار المزید من التوجیھات بشأن  اإلعالنالوالیات المتحدة ضمن "المصلحة الوطنیة". یذكر 
 یكون التنازل مناسبا في الحاالت التالیة: قدالتنازالت، ولكن 

ھو خارج وإلى الوالیات المتحدة لفترة متواصلة لالنخراط في نشاط طویل األجل،  مسبقًا الشخص أُدخل •
یضر البالد في تاریخ النفاذ، ویسعى إلى إعادة دخول البالد الستئناف النشاط، والحرمان من إعادة الدخول 

 النشاط؛ بھذا
 لغایاتلوالیات المتحدة بتاریخ النفاذ خارج ا مھمة مع الوالیات المتحدة ولكنھ اتصاالت سبقًاأنشأ الشخص م •

 ؛آخر شرعيالعمل أو الدراسة أو نشاط 
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التزامات مھنیة، وسوف یسبب منع الوالیات المتحدة من أجل عمل مھم أو  یسعى الشخص إلى دخول •
 ضرار بتلك االلتزامات؛اإلدخولھ 

مریكیة، أو مقیم زیارة أو اإلقامة مع أحد أفراد العائلة المقربین الذي یحمل الجنسیة األیسعى الشخص إلى ال •
 أُدخل بموجب تأشیرة صحیحة لغیر الھجرة، والمنع من اإلدخال سوف یسبب شرعي دائم، أو كان قد

 مشقة مفرطة؛ للشخص
عاجلة، أو یواجھ ظروفًا  یةرعایة طب أو طفًال صغیًرا، أو ُمتبنّى یحتاج إلى ،إذا كان الشخص رضیعًا •

 ؛خاصة تبرر دخولھ
لمثل ھؤالء  ت المتحدة (أو مرافقًا مؤھًال من قِبل، أو بالنیابة عن، حكومة الوالیا كان قد تم توظیف الشخص •

 الموظفین) ویستطیع الموظف توثیق أنھ قد زّود حكومة الوالیات المتحدة بخدمة مخلصة وقیّمة؛
 ؛للحصول على تأشیرة من داخل كندا دائًما یتقّدم بطلبكان الشخص مقیًما كندیًا  •
 .منظمة دولیةبحكومة الوالیات المتحدة أو  كان الشخص یسافر ألھداف تتعلّق •

 
  

 الوضع الحالي للجزء المتعلق بحظر الالجئین من قرار حظر دخول  المسلمین
  

یوما ویخفّض  120یوقف قرار حظر سفر المسلمین سفر الالجئین والقرارات المتعلقة بطلبات اللجوء لمدة          
الجئ. لكن  50000الذي وضعتھ اإلدارة السابقة إلى  110000لقبول لالجئین من  2017سقف السنة المالیة 

نطبق الحظر على الالجئین الذین لدیھم "عالقات حزیران، ال یمكن أن ی 26المحكمة العلیا الصادر في  قراربموجب 
حسنة النیة" مع شخص أو كیان في الوالیات المتحدة. ھذا یعني أنھ ینبغي السماح لالجئین التالیین بالسفر إلى 

 :لجوئھمالوالیات المتحدة، وأن یواصلوا تلقي قرارات بشأن طلباتھم 
  

طباء/ والخ واألزواجووالدي الزوج أو الزوجة  الوالدینالالجئون الذین لدیھم عالقات عائلیة وثیقة، مثل  ●
والعمات والخاالت/ األعمام  واألحفاد واألجداد وزوج االبن/ االبنة واألطفالواألنسباء  واألشقاء الخطیبات
، الخاالت وأبناء وبنات األعمام/ األخوال /وأبناء وبنات العمات وأبناء وبنات األشقاء/ الشقیقات واألخوال

 في الوالیات المتحدة؛
قات عائلیة وثیقة عال باألصلبرامج معینة تتطلب  خاللالذین یدخلون من  الالجئینعفى جمیع یُ  ○

 I-730 استمارة حاالت :الثالثة ھي ولویةاأل . حاالتدخول الالجئینمن حظر  لألھلیةالصلة 
إلى  الدخول یستندالمتعلقة بالعراقیین والسوریین حیث  2 األولویةحاالت ولالنضمام)،  اللحاق(

)، وحاالت برنامج على أساس الھجرة العائلیة استمارة التأشیرة( موافق علیھا I-130استمارة 
 الوتنبرغ.

 الالجئون الذین لدیھم عالقة "رسمیة وموثقة" مع كیان أمریكي "تم تشكیلھا في المسار العادي" كما ھو ●
 موضح أعاله.

وكاالت إعادة التوطین األمریكیة من قِبل عایة الرالحاصلین على ضمانات  لالجئینكان  سواء ○
المحكمة العلیا، ولكن الحكومة  ھي مسألة بانتظار قرارعالقات مع كیانات الوالیات المتحدة 

 ).ال عالقة لھم مع كیانات الوالیات المتحدة ھأن فترض باألصلت
العالقات بین المحامي والموكل مع الكیانات األمیركیة، مثل آیراب، على أساس كل یتم النظر في  ○

 حالة على حدة.
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كل حالة على حدة من حظر الالجئین إذا كان دخول الفرد "في المصلحة الوطنیة وال لیمكن منح اإلعفاءات 
لوفاء ا منالوالیات المتحدة  إلى دخول الفردیمّكن ا ألمن الوالیات المتحدة أو رفاھھا"، بما في ذلك عندما تھدیدً یشكل 

 .مفرطةباالتفاقات الدولیة أو عندما یؤدي الحرمان من الدخول إلى مشقة 
  

أیلول، اقترحت اإلدارة وضع سقف سنوي  27بتاریخ . 2017 أیلول، 30في  2017تنتھي السنة المالیة 
 الجئ. 45000عند حد  2018جدید لقبول الالجئین للعام المالي 

  
ووزیر األمن  الخارجیةعلى أن وزیر  2 قرار حظر سفر المسلمین ، ینصاألولتشرین  24 تاریخ بعد

الطلبات وكیفیة  قراراتو السفر یتم استئنافوف معا ما إذا كان س وف یحددونومدیر المخابرات الوطنیة س الداخلي
 .القیام بذلك

 
 
 

 
 االحتجاز أثناء السفر القادم؟ماذا أفعل إذا كنت قلقا بشأن 

  
ف االشخاص فى المطارات. اآلتسبب قرار حظر سفر المسلمین بفوضى فى مطارات البالد حیث تم اعتقال          

نفس األثر في المطارات نظًرا ألنھ ال ینطبق إال على األشخاص المتواجدین خارج  للبیاننحن ال نتوقع أن یكون 
 لدیھم تأشیرة ساریة المفعول في تاریخ النفاذ ذي الصلة، على النحو المبین أعاله.لیس والوالیات المتحدة 

  
لكن من األفضل دائما إعطاء أحد أفراد العائلة الموثوق بھم أو صدیق برنامج الرحلة قبل السفر إلى 

 لتأّكد لھالطائرة ببطء على مدّرج المطار، اتصل بسرعة بھذا الشخص  أثناء سیروالوالیات المتحدة. بعد ھبوطك، 
 الھجرة خالل ساعتین.ب المتعلقةعملیة التفتیش  تنتھي مناالتصال بمحام إذا لم  ھطلب منواوصلت قد أنك 

 
 اسم تدّونومھنیة". یمكنك أن  بلباقةك "یعاملوالجمارك وحمایة الحدود من الضباط أن  ھیئة تتطلب سیاسة

 لتقدیم تقریر. ضباط ھیئة الجمارك وحمایة الحدود الفّظین بالتعامل من أي
  

إضافیة في  مصادریتم إدراج . airport@refugeerights.orgلمطار ھو یراب في االخط الساخن آل         
 الصفحة التالیة.
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 مصادر إضافیة
 

 للمسافرین المتضررین من القرار التنفیذي
 

االتحاد األمریكي للحریات المدنیة عند التعرض لفرض القانون في المطارات والمنافذ األخرى لدخول الوالیات 
law-encountering-when-do-rights/what-your-lu.org/knowhttps://www.ac-المتحدة، 

us-entry-ports-other-and-airports-enforcement 
 دلیل الخدمات القانونیة لشبكة محامي الھجرة:

rg/nonprofit/legaldirectory/https://www.immigrationadvocates.o 
 /http://www.ailalawyer.orgالبحث عن محامي الھجرة من اتحاد محامي الھجرة األمریكیین: 

 /https://www.nlg.org/chaptersسجّل قائمة نقابة المحامین الوطنیة: 
 قائمة بمزودي خدمات الھجرة القانونیة المجانیة من وزارة العدل األمریكیة:

map-sprovider-service-legal-bono-pro-https://www.justice.gov/eoir/list 
 https://www.aclu.org/about/affiliatesلالتحاد األمریكي للحریات المدنیة:   قائمة المنظمات التابعة

 chapters.html-https://www.cair.com/cairسجّل قائمة مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة: 
 

  
 

 لالجئین في الوالیات المتحدة الذین یبحثون عن التوجیھ
 

 مركز الالجئین على اإلنترنت، مواد "اعرف حقوقك"، 
https://therefugeecenter.org/resources/rights_laws/ 

 city/-your-https://therefugeecenter.org/in مركز الالجئین على اإلنترنت، المصادر المحلیّة، 
programs-https://www.acf.hhs.gov/orr/state-، مكتب إعادة توطین الالجئین، مدیر برامج الدولة

overview-annual 
 

 
 لالجئین خارج الوالیات المتحدة الذین یبحثون عن التوجیھ

 
 ،برنامج الحقوق في الُمغتربالمبادرة الدولیة لحقوق الالجئین: 

http://www.refugeelegalaidinformation.org/ 
 us-http://www.unhcr.org/enالمفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، 

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

 
 

 للمحامین الباحثین عن مصادر قانونیة للتطورات الجدیدة التي تمسُّ المھاجرین
 

 توجیھ وتحدیثات اتحاد محامي الھجرة األمریكیین:
-and-president-new-a-2017-media/issues/immigration-http://www.aila.org/advo

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.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-airports-and-other-ports-entry-us
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.aclu.org/about/affiliates
https://www.cair.com/cair-chapters.html
https://therefugeecenter.org/resources/rights_laws/
https://therefugeecenter.org/in-your-city/
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
http://www.aila.org/advo-media/issues/immigration-2017-a-new-president-and-congress??utm_source=aila.org&utm_medium=Carousel%20-%20P

