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	حظر دخول المسلمین: حظر السفر ودخول الالجئین

	
	

 فیدرالیة، بما في ذلك أمر المحكمة ال2017 كانون األول، 23ا من اعتبارً  اُیعتبر دلیل اعرف حقوقك ھذا قائمً  تحدیث ھام:
ا للقرار الصادر في تشرین وفقً  شخص أو كیان أمریكيمع الذین لدیھم عالقات حسن نیة  القیود على الالجئین ذي یفرضال

. أیلول الدخول حیز التنفیذ بشكل كامل 24الرئاسي الصادر في  إلعالنأمر المحكمة العلیا الذي یسمح ل، و2017 األول
.ھنا والصومالیة متوفرة یةفارسوال العربیة اللغات أحدث الترجمات لھذه الوثیقة إلى  
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خلفیة عن قرار حظر دخول المسلمین   

 
 13769القرار التنفیذي رقم  األمریكي ، وبعد فترة وجیزة من تولیھ منصبھ، أصدر الرئیس2017الثاني، كانون  27بتاریخ 

")، الذي منع ألجل غیر مسمى دخول الالجئین من سوریا إلى الوالیات المتحدة، وعلّق جوانب من 1("حظر دخول المسلمین 
دول ذات أغلبیة مسلمة (إیران والعراق ولیبیا  7اد من یوما، وحظر دخول األفر 120برنامج الالجئین األمریكي لمدة 

یوما. كانت المحاكم الفیدرالیة قد منعت مؤقًتا  90والصومال والسودان وسوریا والیمن) إلى الوالیات المتحدة األمریكیة لمدة 
حیز التنفیذ. ھبعد وقت قصیر من دخول 1دخول المسلمین حظر قرار تطبیق   

 
 13780واستبدلھ بقرار معّدل، القرار التنفیذي رقم  1ألغى الرئیس قرار حظر دخول المسلمین ، 2017آذار،  6بتاریخ 

")، الذي یحظر السفر من ستة من أصل سبعة بلدان ذات أغلبیة مسلمة (نفس البلدان باستثناء 2("حظر دخول المسلمین 
اكم الفدرالیة مؤقتا بمنع قرار حظر دخول المسلمین الالجئین مرة أخرى. قامت المح قبول ق جوانب من برنامجعلِّ یالعراق)، و

، سمحت المحكمة العلیا بأن یصبح قرار الحظر ساري المفعول 2017حزیران  26قبل دخولھ حیز التنفیذ. لكن بتاریخ  2
یكي بالنسبة لألشخاص الذین لیس لدیھم عالقات حسنة النیة مع شخص أو كیان في الوالیات المتحدة. أصدر الرئیس األمر

أیلول، والجزء  24إلى تاریخ  2مذكرة تحدد تاریخ انتھاء سریان الجزء المتعلّق بحظر السفر من قرار حظر دخول المسلمین 
تشرین األول. 24المتعلّق بحظر دخول الالجئین إلى   

 
، بحیث 2مین یعّدل قرار حظر دخول المسل ")3("حظر دخول المسلمین  ، أصدر الرئیس إعالًنا2017أیلول،  24 بتاریخ

من ثمانیة بلدان: تشاد وإیران ولیبیا وكوریا الشمالیة والصومال وسوریا  أجل غیر مسمىیقید أو یحظر سفر مواطنین إلى 
وفنزویال والیمن (لم تعد السودان على القائمة). باإلضافة إلى ذلك، یوصي اإلعالن بإجراء فحص دقیق إضافي على العراقیین 

 عن تحسین متطلبات الفحص والتدقیق والصومالیین الذین یسعون إلى دخول الوالیات المتحدة على أساس غیر الھجرة، فضال
ھذا اإلعالن ووضعھ  ، وتدابیر إضافیة لحاملي التأشیرات الفنزویلیین.Jو Mو Fبالنسبة لإلیرانیین المسافرین على تأشیرات 

الحالي موّضح بمزید من التفاصیل أدناه في قسم حظر السفر.  
 

غیر أن  لبرنامج قبول الالجئین،  2ق حظر دخول المسلمین یوًما وھي مدة تعلی 120، انتھت 2017 ،تشرین األول 24في 
ستمر في تعلیق قبول بعض طالبي اللجوء. یرد وصف ھذه تي تالالجئین ال دخول الحكومة أعلنت عن تغییرات على برنامج

الالجئین. دخول اإلعالنات بمزید من التفصیل أدناه في قسم حظر  
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المسلمیندخول حظر قرار حظر السفر من  ألجزاء الوضع الحالي  
	

(اإلعالن  3بدخول حظر دخول المسلمین  لعلیامحكمة االسمحت ، 2017 ،كانون األول 4بتاریخ  الوضع الحالي:
فراد من سوریا وإیران وتشاد ولیبیا والیمن ألل حیز التنفیذ بشكل كامل) 2017 أیلول 24الرئاسي بتاریخ 

نیة مع شخص أو كیان في الوالیات  عالقة حسنل"ادعاء موثوق  لدیھمالذین  بما في ذلك أولئك األفراد والصومال
المتحدة".   

تشرین  18من كوریا الشمالیة وفنزویال اعتبارا من الممنوعین فراد ألل بالفعل بالنسبة لقد دخل اإلعالن حیز التنفیذ
.2017 األول،  

	
	

 
القیود التالیة: 3یفرض قرار حظر دخول المسلمین   

	

: ُیمنع دخول المھاجرین وغیر المھاجرین.سوریا●   
: ُیمنع دخول المھاجرین وغیر المھاجرین.كوریا الشمالیة●   

 M) و Fتأشیرة طالب صالحة ( یحملون: ُیمنع دخول المھاجرین وغیر المھاجرین، باستثناء أولئك الذین إیران● 
).Jوتأشیرات تبادل الزوار (  

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

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

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

: ُیمنع دخول المھاجرین.الصومال●   

أسرھم : ُیمنع دخول مسؤولین من الوكاالت الحكومیة المشاركة في إجراءات الفحص والتدقیق، وأفراد فنزویال● 
)، B-2)، والسیاحة (B-1المباشرین الذین یسافرون على أساس غیر الھجرة بموجب تأشیرات األعمال التجاریة (

.(B-1/B-2)واألعمال التجاریة/ 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 وتنطبق ھذه القیود فقط على األشخاص الذین ھم خارج الوالیات المتحدة  3بموجب قرار حظر دخول المسلمین 
قد "تم إبطالھا" أو "ألغیت"  بأنھتأشیرة ساریة المفعول في تاریخ النفاذ ذي الصلة. أیضا، إذا تم وضع عالمة على تأشیرتك 

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

 airport@refugeerights.org .للحصول على المساعدة القانونیة  
 

 

تنطبق ھذه القیود على:ال   

المقیمون الشرعیون الدائمون في الوالیات المتحدة األمریكیة (مثل حاملي البطاقة الخضراء)؛ •  

؛أو بعده تاریخ النفاذ فيأولئك الذین ُسمح لھم بالدخول أو ُمنحوا إفراًجا مشروًطا إلى الوالیات المتحدة  •  

--أولئك الذین یحملون وثیقة غیر التأشیرة  • مثل خطاب السفر، أو اإلذن الخاص لصعود الطائرة لمن فقد بطاقتھ  

الخضراء، أو وثیقة اإلفراج المشروط المسبقة ول في تاریخ النفاذ أو صادرة في أي تاریخ بعد ساریة المفع –

ذلك، تسمح لھ/ لھا بالسفر إلى الوالیات المتحدة األمریكیة والسعي للدخول أو القبول؛  

المواطنون أصحاب الجنسیة المزدوجة المسافرون بموجب جواز سفر صادر من دولة خارج نطاق الدول  •

الخاضعة للقیود؛  

ت دبلوماسیة أو تأشیرات من النوع الدبلوماسي، أو تأشیرة منظمة حلف شمال أولئك المسافرون بموجب تأشیرا •

؛ أوG-4أو  G-3أو  G-2أو  G-1، أو تاشیرات للسفر إلى األمم المتحدة  C-2األطلسي، أو تأشیرة   

أو حصلوا على إفراج مشروط مسبق  ،أو ُمنحوا حق اللجوء أو المنع من اإلزالة ،أولئك الذین أُدخلوا كالجئین •

أو الحمایة بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب.  

أدناه. ةمبینالألحكام لخضع تي تال تنطبق ھذه القیود أیضا على برنامج قبول الالجئین ال •  

 

 
وأنھم  یمكن منح التنازل عن كل حالة على حدة إلى أولئك الذین یثبتون أن رفض دخولھم سوف یسبب لھم "مشقة مفرطة"،

"لن یشكلوا تھدیدا لألمن القومي أو السالمة العامة للوالیات المتحدة"، وسوف یكون دخولھم إلى الوالیات المتحدة ضمن 
"المصلحة الوطنیة". یذكر اإلعالن أنھ سوف یتم إصدار المزید من التوجیھات بشأن التنازالت، ولكن قد یكون التنازل مناسبا 

في الحاالت التالیة:  
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الشخص مسبًقا إلى الوالیات المتحدة لفترة متواصلة لالنخراط في نشاط طویل األجل، وھو خارج البالد في  أُدخل •
تاریخ النفاذ، ویسعى إلى إعادة دخول البالد الستئناف النشاط، والحرمان من إعادة الدخول یضر بھذا النشاط؛  

أنشأ الشخص مسبًقا اتصاالت مھمة مع الوالیات المتحدة ولكنھ خارج الوالیات المتحدة بتاریخ النفاذ لغایات العمل أو  •
؛آخر شرعيالدراسة أو نشاط   

یسعى الشخص إلى دخول الوالیات المتحدة من أجل عمل مھم أو التزامات مھنیة، وسوف یسبب منع دخولھ  •
ضرار بتلك االلتزامات؛اإل  

الشخص إلى الزیارة أو اإلقامة مع أحد أفراد العائلة المقربین الذي یحمل الجنسیة األمریكیة، أو مقیم شرعي یسعى  •
دائم، أو كان قد أُدخل بموجب تأشیرة صحیحة لغیر الھجرة، والمنع من اإلدخال سوف یسبب للشخص مشقة 

مفرطة؛  
إلى رعایة طبیة عاجلة، أو یواجھ ظروًفا خاصة تبرر إذا كان الشخص رضیًعا، أو طفًال صغیًرا، أو ُمتبّنى یحتاج  •

دخولھ؛  
كان قد تم توظیف الشخص من ِقبل، أو بالنیابة عن، حكومة الوالیات المتحدة (أو مرافًقا مؤھًال لمثل ھؤالء  •

الموظفین) ویستطیع الموظف توثیق أنھ قد زّود حكومة الوالیات المتحدة بخدمة مخلصة وقّیمة؛  
؛ا كندًیا دائًما یتقّدم بطلب للحصول على تأشیرة من داخل كنداكان الشخص مقیمً  •  
كان الشخص یسافر ألھداف تتعلّق بحكومة الوالیات المتحدة أو منظمة دولیة. •  

 
 

بالنسبة لمواطني إیران ولیبیا  فعالة على الفور ُتعد القیود المفروضة على السفر أن ھذه 3أعلن قرار حظر دخول المسلمین 

والصومال وسوریا والیمن الذین یفتقرون إلى تأكید على عالقة حسن نیة مع شخص أو كیان في الوالیات المتحدة.   

ُیعتبر لدى األفراد "عالقة حسن نیة مع شخص أو كیان في الوالیات المتحدة" إذا:  

الزوج والزوجة واألزواج والخطباء/ الخطیبات واألشقاء واألنسباء  مثل الوالدین ووالدي) لدیھم عالقة عائلیة وثیقة، 1(

وأبناء  وأبناء وبنات األشقاء/ الشقیقاتواألطفال وزوج االبن/ االبنة واألجداد واألحفاد والعمات والخاالت/ األعمام واألخوال 

؛ أوفي الوالیات المتحدة وبنات العمات/ الخاالت وأبناء وبنات األعمام/ األخوال  

"، مثل األشخاص الذین تم قبولھم في ي) لدیھم عالقة "رسمیة وموثقة" مع كیان أمریكي "تم تشكیلھا في المسار العاد2(

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

ساریة المفعول في  سوف تكون القیود أن 3مین ذكر قرار حظر دخول المسل بالنسبة لجمیع األفراد المتضررین اآلخرین،

 قد االتحادیة المحاكم كانت .2017تشرین األول،  18صباحا بتوقیت شرق الوالیات المتحدة  بتاریخ  12:01الساعة 

بشكل  النفاذ حیز إلى لھ بالدخول سمحت العلیا المحكمة لكن ،3قرار حظر دخول المسلمین  من اأجزاءً  البدایة في فرضت

إذا كانت لدیھم "عالقة حسن نیة مع شخص أو كیان في الوالیات   عما النظر بغض المتضررین، األفراد لجمیع كامل

.2017كانون االول،  4المتحدة"، في   
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ل المسلمینق بحظر الالجئین من قرار حظر دخوالوضع الحالي للجزء المتعل  

 
 

مع  قبول الالجئین إلى الوالیات المتحدةأمرا تنفیذیا باستئناف برنامج  األمریكي ، أصدر الرئیس2017 ،تشرین األول 24في 
ومكتب مدیر المخابرات  وزارة األمن الداخليو الرئیس من وزارة الخارجیة إلىالذي رافقھ مذكرة و، تدقیق محّسنة قدرات

تشرین  24بتاریخ التنفیذي الصادر  فرض القرار. الجئین لجمیع طالبي اللجوءلكن الحكومة لم تستأنف برنامج الالوطنیة. 
على مجموعتین من طالبي اللجوء: اوالمذكرة المرفقة بھ قیودً األول   

التالیة: مصر وإیران والعراق ولیبیا ومالي وكوریا الشمالیة دول اإلحدى عشر طالبو اللجوء من ال) 1(
والصومال وجمھوریة جنوب السودان والسودان وسوریا والیمن، فضال عن األشخاص عدیمي الجنسیة 

أولویة طلبات اللجوء من  لتخفیض الوالیات المتحدة خططت .الدولفي واحدة من ھذه  أقاموا سابًقاالذین 
یوما. 90لمدة  ھؤالء األفراد  

إعادة توطینھم  "سوف تحققفي إمكانیة قبول ھؤالء الذین  ال تزال تنظرالحكومة  نّصت المذكرة على أن
في الوالیات المتحدة مصالح السیاسة الخارجیة الحرجة دون المساس باألمن القومي ورفاه الوالیات 

 ضمن قبولھم ن یعتبر بالالجئین الذی فقط "على أساس كل حالة على حدة تعترفوف وس المتحدة"
تحدد وف الحكومة أنھا س صّرحتا ألمن الوالیات المتحدة أو رفاھھا". المصلحة الوطنیة وال یشكل تھدیدً 

.للبرامج إن وجدت الضروریة یوما ما ھي الضمانات اإلضافیة 90بعد   
ألجل غیر مسمى، فإن برنامج "المتابعة لالنضمام" لالجئین  .المتابعة لالنضمام طلبات لجوء) 2(

عاما  21واألطفال غیر المتزوجین دون سن  زواج)، الذي یسمح لأل93(المعروف أیضا باسم التأشیرات 
لجمیع قد تم إیقافھ باالنضمام إلى أفراد أسرھم الالجئین الذین أعید توطینھم بالفعل في الوالیات المتحدة، 

تعمل على تنفیذ آلیات فحص إضافیة لھؤالء الالجئین. ال تتناول وف الحكومة أنھا س صّرحتالجنسیات. 
)، 92تأشیرات الأیضا باسم  لمعروف(ا الالجئین لالنضمام إلى أفراد األسرة متابعةالمذكرة برنامج ال

قبلون بموجب اللجوء بدال من أحكام الالجئین. والذین یُ   

 رارق يف ءوجللا يبلاط ىلع ةضورفملا دویقلا ةیلاردیفلا ةمكحملا رمأ عفر ،2017 لوألا نوناك 23 يف :يلاحلا عضولا
 ينعی اذھ ،"ةدحتملا تایالولا يف نایك وأ صخش عم ةین نسح ةقالع" مھیدل تناك اذإ )هاندأ ةحضوملا( 2017 لوألا نیرشت

 :نوكی نأ امإ
 ءابسنألاو ءاقشألاو تابیطخلا /ءابطخلاو جاوزألاو ةجوزلاو جوزلا يدلاوو نیدلاولا لثم ،ةقیثو ةیلئاع ةقالع مھیدل )1(

 تاقیقشلا /ءاقشألا تانبو ءانبأو لاوخألاو مامعألا /تالاخلاو تامعلاو دافحألاو دادجألاو ةنبالا /نبالا جوزو لافطألاو

 وأ ؛ةدحتملا تایالولا يف لاوخألا /مامعألا تانبو ءانبأو تالاخلا /تامعلا تانبو ءانبأو

 يف مھلوبق مت نیذلا صاخشألا لثم ،"يداعلا راسملا يف اھلیكشت مت" يكیرمأ نایك عم "ةقثومو ةیمسر" ةقالع مھیدل )2(

 .ةدحتملا تایالولا يف روھمج ىلإ ثدحتلل مھتوعد وأ ،لمع بحاص لبق نم مھفیظوت وأ ،ةسردم

 صاخشأ عم ةین نسح تاقالعب نوعتمتی ،مھفیرعت مكحب ،)93 تاریشأت( مامضنالل ةعباتملا ءوجل يبلاط عیمج نأ ظحال
 .يسیئرلا ئجاللاب مھتقالع ببسب نییكیرمأ

 فانئتسا مزتعت اھنأو ،دنلیاتو اینیك يف مامضنالل ةعباتملا ءوجل تابلط عم لماعتلا يرجی ھنأ ةموكحلا تح ضو دقف كلذك
 .2018 ،طابش 1 لولحب ابیرقت عقاوملا عیمج يف مامضنالل ةعباتملا ءوجل تابلط عم لماعتلا



	

6	
	

 
أثناء السفر القادم؟ ياحتجاز ن یتممن أ ماذا أفعل إذا كنت قلقا  

بفوضى فى مطارات البالد حیث تم اعتقال اآلف االشخاص فى المطارات. نحن ال نتوقع  1 تسبب قرار حظر سفر المسلمین

نفس األثر في المطارات نظًرا ألنھ ال ینطبق إال على األشخاص المتواجدین خارج  3لقرار حظر سفر المسلمین أن یكون 

لیس لدیھم تأشیرة ساریة المفعول في تاریخ النفاذ ذي الصلة، على النحو المبین أعاله.والوالیات المتحدة   

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

ھبوطك، وأثناء سیر الطائرة ببطء على مدّرج المطار، اتصل بسرعة بھذا الشخص لتأّكد لھ أنك قد وصلت واطلب منھ 

  االتصال بمحام إذا لم تنتھي من عملیة التفتیش المتعلقة بالھجرة خالل ساعتین.

الضباط أن یعاملوك "بلباقة ومھنیة". یمكنك أن تدّون اسم أي من ضباط ھیئة تتطلب سیاسة ھیئة الجمارك وحمایة الحدود من 

الجمارك وحمایة الحدود الفّظین بالتعامل لتقدیم تقریر.  

  مدرجة ھنا. ضافیةاإلمصادر ال. airport@refugeerights.orgالخط الساخن آلیراب في المطار ھو 

 


