
مسافرت و مھاجرت منع سفر مسلمان: منع  

االت متحدۀ امریکا پیرامون انجام تحقیقات و جدید دولت ای العمل طرز اجرای بشمول )KYRرھنما ( معلومات مھم اخیر: این سند
مورخ اکتوبر  دادگاه فدرال ایاالت متحدۀ امریکاحکم  صادر شده است و  2017بیشتر از مھاجرین کھ در ماه دسمبر  بررسی ھای

کھ در آن محدودیت ھا پناھندگی بھ اشخاص کھ دارای رابطھ ی اصیل با افراد و نھاد ھا در ایاالت متحدۀ امریکا باشند را  2017
کھ بھ تاریخ دادگاه عالی ایاالت متحدۀ امریکا کھ بھ اساس آن اجازه داده شده است تا اعالمیھ ریاست جمھوری  اعمال و نیز حکم 

 معتبر است.  2018اپریل  10الی  تطبیق شود، بطور کاملصادر شده است   سپتمبر 24

 ھای مختصر ارائھ مشورت یات ارائھ می شود.  ھدف این رھنمامعلومات مندرج در این سند صرفأ بھ منظور معلوم **
در مورد شرایط مشخص خود کھ در امور مھاجرت تخصص داشتھ باشد حقوقی نمی باشد. ما پیشنھاد می کنیم تا شما با یک وکیل 

 **مشورت کنید. 

 

 پیش زمینۀ منع سفر مسلمانان

("منع سفر  13,769س جمھور مقام ریاست جمھوری را احراز نمود فرمان اجرائوی یی، بعداز اینکھ ر2017جنوری  27خ بھ تاری
متحدۀ امریکا بھ طور نامحدود منع گردید، ") را صادر نمود کھ بھ اساس آن ورود مھاجرین کشور سوریھ بھ ایاالت 1.0مسلمانان 

ھفت کشور عمدتأ مسلمان شھروندان روز تعلیق و ورود  120را بھ مدت  بخش ھای از برنامھ مھاجریت بھ ایاالت متحدۀ امریکا
گرفت.  دادگاه روز  مورد تعلیق قرار  90بھ مدت را (ایران، عراق، لبیا، سومالیا، سودان، سوریھ و یمن) بھ ایاالت متحدۀ امریکا 

 منع سفر مسلمانان را بعداز توشیح آن مانع شدند.  1.0فرمان تطبیق  ھای فدرال بطور مؤقت

("منع  13,780را فسخ و آنرا با فرمان تجدید شده  1.0، رییس جمھور فرمان اجراییوی منع سفر مسلمان 2017مارچ  6بھ تاریخ 
") جایگزین نمود کھ بھ اساس فرمان جدید سفر شھروندان شش کشور عمدتأ مسلمان از ھمان لست اولیھ کھ ھفت 2.0ن ناسفر مسلما

جون  26بھ تاریخ کشور(بھ استثنای عراق) را شامل می شد منع گردید و مجددأ برنامۀ مھاجرت را مورد تعلیق قرار داد. ولیکن، 
) با شخصی یا bone fide( پیوندی اصیلازه داد تا این فرمان باالی افرادی کھ دارای دادگاه عالی ایاالت متحدۀ امریکا اج 2017

را صادر نمود کھ تاریخ انقضاء فرمان ی  اجرا شود. رئیس جمھور یک یاداشت تطبیق ونباشند دی در ایاالت متحدۀ امریکا نھا
 اکتوبر تعیین نمود.  24 سپتمبر و منع سفر مھاجرین را بھ 24را بھ  2.0ممانعت سفر مھاجرین بخش 

فرمان منع سفر " بھ اساس آن را صادر نمود کھ ")3.0("منع سفر مسلمانان  ، رئیس جمھور یک اعالمیھ2017سپتمبر  24بھ تاریخ 
. این کشور ھا عبارت اند از: مانع شودجلوگیری یا  نامحدود" را تجدید نمود تا از سفر شھروندان ھشت کشور بطور 2.0 انمسلمان

لست قرار ندارد). عالوه براین، این اعالمیھ  در ایند، ایران، لبیا، کوریای شمالی، سومالیا، سوریھ، ونزویال، و یمن (سودان دیگر چا
غیر مھاجرت باشند و نیز تحقیقات و تفتیش بیشتر باالی ویزای خواستار تحقیقات بیشتر را روی عراقی ھا و سومالیای ھای کھ 

وارد ایاالت متحدۀ امریکا ) J، و ویزای تحقیق و ارزیابی (M)ویزای تعلیمات تخنیکی (، )F(دانشجوی  ھای ایرانی ھای کھ با ویزا
این اعالمیھ و وضعیت کنونی  را بھ اجرا می آورد. دارندگان ویزا از کشور ویزویال و شرایط بیشتر روی  اعمال می نماید می شوند

 آن با جزئیات بیشتر آن در بخش منع سفر توضیح و تشریح شده است. 

انقضاء گردید ولیکن دولت تغییراتی  2.0روزه برنامھ مھاجرت مطابق بھ فرمان منع سفر مسلمان  120، تعلیق 2017اکتوبر  24در 
قاضیان خاص کھ برای مھاجرت درخواستی داده اند مورد تعلیق قرار را در برنامۀ مھاجرت اعالم نمود کھ بھ اساس آن پذیرش مت

 دارد.  این اعالنات و تغییرات با جزئیات بیشتر آن در بخش منع سفر توضیح و تشریح می گردد. 

 

 وضعیت کنونی بخش ھای منع مسافرت مطابق بھ فرمان منع سفر مسلمانان

(اعالمیھ  3.0، دادگاه عالی ایاالت متحدۀ امریکا اجازه داد تا فرمان منع سفر مسلمانان 2017دسمبر  4در وضعیت کنونی: 
باالی شھروندان کشور ھای سوریھ، ایران، چاد، لبیا، یمن، و سومالیا کھ دارای ) 2017اکتوبر  24ریاست جمھوری مورخ 



اپریل  10بھ تاریخ گردد.  و اجرا تطبیقبطور کامل امریکا باشند با شخصی یا نھادی در ایاالت متحدۀ متحدۀ  پیوندی اصیل
اپریل می  13، دولت ایاالت متحدۀ امریکا، کشور چاد را از لست کشور ھای تحت ممنوعت سفر (قابل اجرا از 2018

 باشد) را برطرف کرد. 

مورد اجرا  2017اکتوبر  18از تاریخ  رانزویال شھروندان کشور ھای کوریای شمالی و وباالی عالوه براین، این اعالمیھ 
 قرار داده شده است. 

محدودیت ھای ذیل را اعمال می نماید:در حال حاضر  .03فرمان منع سفر مسلمانان   

 : ورود مھاجرین و غیر مھاجرین ممنوع است.سوریھ ●

 ممنوع است. غیر مھاجرین: ورود مھاجرین و شمالی کوریای ●

) و F( یدانشجوی: ورود مھاجرین و غیر مھاجرین ممنوع است، بھ استثنای کسانیکھ دارای ویزای معتبر ایران ●
 ) باشند. Jافرادی کھ دارای ویزای مالقات کننده معاوضھ شونده ( ) و Mتعلیمات تخنیکی (

 

) B-1/B-2تجاری/سیاحتی ()، و B-2)، سیاحتی (B-1ورود مھاجرین و غیر مھاجرین بھ ویزا ھای تجاری (: لبیا ●
 ممنوع است.

-B-1/B)، و تجاری/سیاحتی (B-2)، سیاحتی (B-1ورود مھاجرین و غیر مھاجرین بھ ویزا ھای تجاری (: یمن ●
 ) ممنوع است.2

 

 : ورود مھاجرین ممنوع است. سومالیا ●

: ورود کارمندان نھاد ھای دولتی دخیل در تطبیق طرزالعمل ھای تحقیقات و تفتیش و اعضای خانواده ونزویال ●
) و B-2)، ویزای سیاحتی (B-1ویزای غیر مھاجریت بشمول ویزای تجاری ( بانزدیک آنھا کھ بخواھند 

 ممنوع است. سفر نمایند ) B-1/B-2تجاری/سیاحتی (

  

"مھاجرین" افرادی اند کھ می خواھند در ایاالت متحدۀ امریکا بطور دائمی زندگی نمایند. "غیر مھاجرین" افرادی اند کھ می خواھند 
بھ ایاالت متحدۀ امریکا بطور مؤقتی بھ منظور تحصیل یا بازدید سفر نمایند. این محدودیت ھا بھ بعضی از مسافرین کھ ذیأل پیرامون 

 می شود قابل تطبیق نمی باشد.  آنھا توضیح داده

و در تاریخ  ایاالت متحدۀ امریکا سکونت دارنداین محدودیت ھا صرفأ بھ کسانی کھ خارج از ، 3.0با در نظرداشت منع فرمان شمارۀ 
باطل شده" از عالوه براین، اگر روی ویزای شما "فسخ شده" یا "تنفیذ و قابل اجراء دارای ویزای معتبر نمی باشند قابل تطبیق است. 

، بادر نظرداشت شرایط و مندرجات ویزای مارک شده "فسخ شده" یا "باطل شده"، حک شده باشد 1.0اثر فرمان منع سفر مسلمانان 
شما مستحق سند سفر می باشد و عالوتأ شما از این اعالمیھ مستثنا استید. در صورتیکھ این حالت بھ شما صدق نماید، با 

airport@refugeerights.org  .برای دریافت مساعدت ھای حقوقی در تماس شوید 

 

mailto:airport@refugeerights.org


 

 این محدودیت ھا شامل حال این اشخاص نمی گردد: 

 اشخاص مقیم دایمی و قانونی در ایاالت متحدۀ امریکا (دارندگان کارت سبز)؛ •
 

سفر کرده  بعداز تاریخ اجرای اعالمیھ قبول شده یا مورد عفوء قرار گرفتھ باشنداشخاص کھ بھ ایاالت متحدۀ امریکا در یا  •
 ؛باشند

 
اشخاص کھ اسناد معتبر غیر از ویزا را با خود داشتھ باشند مانند سند حمل و نقل، سند جواز ورود، یا سند عفو مشروط کھ  •

تالش داخل شدن یا پذیرفتھ شدن در ایاالت متحدۀ در یا بعداز تاریخ اجرای اعالمیھ صادر شده باشد کھ بھ اساس آن در 
 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 پاسپورت  •

 شند؛ کشوری سفر نمایند کھ در لست کشور ھا قرار نداشتھ با
 

شھروندان کشور ھای خارجی کھ با ویزای دیپلوماتیک یا نوع ویزای دیپلوماتیک باشند، اشخاص کھ ویزای سازمان پیمان  •
 یاباشند؛  G-4یا  G-1 ،G-2 ،G-3برای مسافرت بھ ملل متحد، یا  C-2اتالنتیک شمالی، ویزای 

 
مھاجرین کھ از قبل در ایاالت متحدۀ امریکا پذیرفتھ شده شھروندان کشور ھای خارجی کھ منحیث پناھندۀ قبول شده باشند؛  •

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

 

 توضیح داده می شود قابل تطبیق نمی باشد. این محدودیت ھا در زمینۀ پذیرش پناھندگان کھ با محدودیت ھای کھ ذیأل پیرامون آن

اشخاص کھ نشان دھند کھ منع ورود آنھا بھ ایاالت متحدۀ امریکا باعث "مشقت غیر ضروری" بھ آنھا می برای  ،قضایای مختلف نظر
نمی باشد و بر عکس بھ "منافع ملی" ایاالت متحدۀ  الت متحدۀ امریکا تھدیدشود و ورود آنھا "بھ امنیت ملی و مصئونیت عامھ" ایا

در نظر گرفتھ شده می تواند. در این اعالمیھ آمده است کھ رھنمای ھای بیشتر در مورد استثناء ھا صادر  استثناء امریکا می باشد
 خواھد شد ولیکن استثناء در حاالت ذیل مناسب بھ حساب می آید: 

امریکا بطور دوامدار بھ منظور اجرای فعالیت ھای طوالنی مدت بسر برده باشد و شخص کھ در گذشتھ در ایاالت متحدۀ  ●
در تاریخ اجرای اعالمیھ خارج از این کشور بوده و بخواھد بمنظور آغاز مجدد فعالیت ھای خویش بھ ایاالت متحدۀ امریکا 

 گردد؛ ھا انجام این فعالیت عدم  سفر نماید و عدم ورود مجدد وی باعث
 

ن کشور ھای خارجی کھ دارای تماس ھا یا روابط گسترده با ایاالت متحدۀ امریکا باشند ولیکن در روز اجرای این شھروندا ●
 اعالمیھ بھ منظور کار، تحصیل یا سایر فعالیت ھای قانونی خارج از ایاالت متحدۀ امریکا بسر ببرد؛

 
مسلکی داخل خاک ایاالت متحدۀ امریکا گردد و شخص کھ بخواھد بھ منظور انجام سفر ھای مھم تجاری یا مکلفیت ھای  ●

 عدم سفر وی  در جریان دورۀ تعلیق باعث برآورده نشدن این مکلفیت ھا گردد؛
 

شخص کھ بخواھد  بمنظور زندگی یا مالقات با عضوی نزدیک خانواده  کھ شھروند ایاالت متحدۀ امریکا، مقیم دایمی  ●
غیرمھاجرت باشند بھ ایاالت متحدۀ امریکا سفر نمایند و رد ویزا بھ آنھا باعث قانونی، یا شھروندی خارجی با ویزای معتبر 

 مشقت ھای غیرضروری شود؛
 



شخص کھ کھ نوزاد، طفل، فرزندی ھای کھ ضرورت بھ مراقبت ھای صحی فوری یا دارای سایر شرایط باشد و ورود آنھا  ●
 قابل توجیھ باشد؛

 
ولت ایاالت متحدۀ امریکا (یا وابستھ گان واجد شرایط چنین کارمندان) ایفای شخص کھ منحیث کارمند یا بھ نمایندگی از د ●

 وظیفھ نموده باشد و اسناد الزم را از ارائھ خدمات صادقانھ و ارزشمند بھ دولت ایاالت متحدۀ امریکا ارائھ کرده بتواند؛
 

 مقیم دائمی کشور کانادا باشد و در یک موقعیت در آن کشور تقاضای ویزا می کند؛   کھ شخص ●
 

 بھ مقاصد مربوط بھ دولت ایاالت متحدۀ امریکا یا یک سازمان بین المللی سفر می نماید.  کھ شخص ●
 

یران، لبیا، سومالیا، سوریھ و بیان می نمود کھ این محدودیت ھای سفر باالی شھروندان کشور ھای ا 3.0فرمان منع سفر مسلمانان 
 با فرد یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا نباشند در اسرع وقت قابل تطبیق می باشد. پیوندی اصیلیمن کھ دارای 

 با فرد یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا" دارند، در صورتیکھ:  پیوندی اصیلدر حاالت ذیل دارای " اشخاص

مانند والدین، والدین ھمسر، ھمسر، نامزد، برادر و خواھر، خواھر و برادر  و خانوادگی فامیلی پیوندی اصیلمھاجرین کھ ) 1(
ھمسر، اطفال، اطفال والدین ھمسر، پدر و مادر کالن، نواسھ ھا، خالھ/ماما، برادر زاده، خواھر زاده، و بچھ کاکا در ایاالت متحدۀ 

 یا امریکا باشند؛ 
 
رسمی" با نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا باشند کھ بطور عادی بمیان آمده باشد مانند کسانی  و مستند) مھاجرین کھ دارای روابط "2(

با شنوندگان در ایاالت متحدۀ امریکا ایراد سخنرانی  کھ بھ دانشگاه پذیرفتھ شده باشند، توسط کارفرمایان استخدام شده باشند یا برای
 دعوت شده باشند. 

 
قبل از ظھر بھ وقت  12:01محدودیت ھا از  این بیان نموده است کھ 3.0متأثر شده باشند، منع سفر مسلمانان کھ بھ تمام اشخاص دیگر

در ابتدا دادگاه ھای فدرال تطبیق بخش ھای از فرمان منع قابل اجرا است.  2017اکتوبر  18شرق ایاالت متحدۀ امریکا سر از تاریخ 
اجازه داد تا فرمان رییس جمھور بطور  2017دسمبر  4بود ولیکن دادگاه عالی بھ تاریخ را منع نموده  3.0مسافرت مسلمانان شماره 

کامل باالی تمام اشخاص متأثر شده بدون در نظرداشت اینکھ آنھا دارای "پیوندی اصیل" با شخص یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا 
 باشند تطبیق و اجراء گردد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فرمان منع سفر مسلمانان منع مھاجرت وضعیت کنونی بخش

 

، رییس جمھور فرمان اجراییوی را امضاء و صادر نمود کھ بھ اساس آن برنامۀ پذیرش مھاجرین ایاالت متحدۀ 2017اکتوبر  24در 
خارجھ، ت امور مجددأ آغاز گردید. این فرمان با یاداشت ھای از وزار و ارزیابی امریکا با تطبیق ظرفیت ھای پیشرفتھ ی تحقیق

وزارت امنیت داخلھ، و دفتر رییس اطالعات ملی ایاالت متحدۀ امریکا ھمراه گردید. اما دولت ایاالت متحده این برنامۀ مھاجرت را بھ 
اکتوبر و یاداشت ھای ھمراه محدودیت ھای را باالی این دو  24روی ھمھ ی متقاضیان پناھندگی نگشود.  فرمان اجراییوی مؤرخ 

نندگان مھاجر وضع نمود: گروپ درخواست ک  

: مصر، ایران، عراق، لبیا، مالی، کوریای شمالی، سومالیا، جمھوری سودان جنوبی، کشور ذیل 11متقاضیان پناھندگی از ) 1( 
روز، ایاالت متحدۀ  90برای  کھ در گذشتھ در یکی از این کشور ھا زندگی نموده باشد.سودان، سوریھ، یمن و اشخاص بی وطن 

. شور ھا را در اولویت قرار ندھددرخواستی پناھندگی افراد این ک پالن نمود تا امریکا  

پذیرش احتمالی متقاضیان کھ اسکان مجدد آنھا در ایاالت متحدۀ امریکا بھ "منافع  ایاالت متحدۀ امریکا دولتدر یاداشت آمده است کھ 
ء عامھ ایاالت متحدۀ امریکا گردد در نظر خواھد گرفت و اساسی و ملی سیاست خارجی" بدون بھ مخاطره انداختن امنیت و رفا

خواھد گرفت کھ آنھا تھدیدی علیھ امنیت ملی و رفاء عامھ تنظیم  پذیرش مھاجرین را بھ گونھ ی قضیھ وار صرفأ بھ مھاجرین ی
آیا معیارات مراقبتی روز مشخص خواھد کرد کھ  90ایاالت متحدۀ امریکا نباشند. دولت بیان نموده است کھ بعداز سپری شدن 

 بیشتری را در اجرای این برنامھ ھا الزمی خواھد بود یا خیر. 

کنونی:  حالت  

، دولت ایاالت متحدۀ امریکا طرز عمل ھای جدید ارزیابی و تحقیق باالی درخواست کنندگان ویزای 2018فبروری  1در 
) بشمول تحقیقات بیشتر امنیتی را مورد اجرا قرار داد. 93مھاجرت برای پیوستن بھ اعضای خانواده (ویزای   

، دولت ارزیابی از طرز عمل ھای انجام تحقیقات و بررسی از مھاجرین را خاتمھ داد و ارزیابی 2018جنوری  22 در
ھا و بررسی ھای بیشتری از شھروندان کشور ھای مصر، ایران، عراق، لبیا، مالی، کوریای شمالی، سومالیا، جمھوری 

 سودان جنوبی، سودان، سوریھ و یمن را تطبیق نمود. 

محدودیت ھای کھ باالی درخواست  کھ بھ اساس آن ، حکم دادگاه فدرال ایاالت متحدۀ امریکا2017دسمبر  23در 
دارای"پیوند اصل با شخص یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا داشتھ  کھکنندگان مھاجرت (ذیأل توضیح داده شده است) 

نی ذیل را افاده می کند: معا پیوند اصیل تا کنون قابل اجرا است.   باشند" برطرف گردید  

مانند والدین، والدین ھمسر، ھمسر، نامزد، برادر و خواھر، خواھر و  و خانوادگی مھاجرین کھ روابط نزدیک فامیلی) 1(
، نواسھ ھا، خالھ/ماما، برادر زاده، خواھر زاده، و بچھ کاکا بزرگبرادر ھمسر، اطفال، اطفال والدین ھمسر، پدر و مادر 

 یا در ایاالت متحدۀ امریکا باشند؛ 
 
عادی بمیان آمده "بھ طور ) مھاجرین کھ دارای روابط "مستند و رسمی" با نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا باشند کھ 2(

کارفرمایان استخدام شده باشند یا برای ایراد سخنرانی با مانند کسانی کھ بھ دانشگاه پذیرفتھ شده باشند، توسط  "باشد
 در ایاالت متحدۀ امریکا دعوت شده باشند.  ی شنوندگان

 
) دارای رابطۀ 93قابل یاد آوری است کھ مطابق بھ این تعریف ھمھ ی درخواست کنندگان مھاجرت برای پیوستن (ویزای 

 آنھا با مھاجر اصلی می باشند. اصیل با اشخاص ایاالت متحدۀ امریکا بنابر رابطۀ 
 

 

 



: برای مدت زمان نامعین، برنامھ "رفتن برای یکجا شدن" مھاجرین کھ (بنام با خانوادۀ شان متقاضیان پناھندگی برای یکجا شدن) 2(
سال اجازه دارند تا با اعضای خانواده خود کھ در  21) نیز یاد می شود کھ بھ اساس آن ھمسر، اطفال مجرد زیر سن 93ویزای 

تمام شھروندان ھمھ کشور ھا معطل می باشد. دولت گفتھ است برای شوند یکجا گذشتھ بھ ایاالت متحدۀ امریکا سکونت داشتھ باشند 
و ارزیابی این چنین مھاجرین کار می کند. یاداشت برنامۀ "رفتن برای یکجا شدن" در زمینۀ کھ باالی میکانیزم ھای اضافی تحقیق 

را بیان موردی پذیرفتھ شده باشند  ز یاد می شودکھ تحت احکام پناھندگی نھ مھاجرت ) نی92اعضای خانواده پناھنده (کھ بنام ویزای 
 نداشتھ است. 

 

 ی من باید چی کاری را انجام دھم؟ در صورت نگرانی از توقیف در جریان سفر آت

          

طوریکھ ھزاران نفر در میدان  در قبال داشتی کشور ھرج و مرج ھای زیادی را بھ میدان ھای ھوائ 1.0فرمان منع سفر مسلمانان 
بازداشت گردیدند. ما انتظار نداریم کھ این اعالمیھ دارای عین تاثیرات در میدان ھای ھوایی داشتھ باشد  (فرود گاه ھا) ھای ھوایی

زیرا اعالمیھ مزبور صرفأ بھ کسان صدق می کند کھ خارج از ایاالت متحدۀ امریکا قرار داشتھ باشند و در روز اجرای اعالمیھ 
 ند. دارای ویزای معتبر طوریکھ فوقأ تذکر یافت نباش

ر سفر قبل از سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا بھ یکی از اعضای فامیل نزدیک یا دوست نزدیک یولیکن، دادن معلومات سفر یا خط الس
یک نظر خوب است. بعداز اینکھ طیاره حامل شما بھ زمین نشست، بھ زود ترین فرصت بھ آن شخص در تماس شوید و وی را از 

ورتیکھ شما تفتیش مھاجرت را در جریان دو ساعت تصفیھ نمی کنید از آن شخص بخواھید تا با رسیدن خود مطلع سازید و در ص
 یک وکیل مھاجرت در تماس شود. 

پالیسی کمرگات و محافظت مرزی مامورین خود را ملزم می دارد تا با شما رفتار مؤدبانھ و مسلکی صورت گیرد. شما می توانید نام 
  تا گزارشی در زمینھ نوشتھ و ارائھ گردد.  انھ داشتھ باشد را یاداشت نمائیدزی را کھ رفتار نامؤدبکارمندان کمرگات و محافظت مر

 اینجا موجود و قابل دسترس است.  افیاست. منابع اض airport@refugeerights.orgھات الین سازمان آی رپ 
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