
 

 عرف حقوقك:أ

 مسلم حظر ال

جزءًا من الحكومة  IRAPالتمثل و( مساعدة قانونية مجانية لالجئين والنازحين. IRAPالمشروع الدولي لمساعدة الالجئين )منظمة وفر ت
القانونية لطلبات اللجوء الفردية يوفر هذا الدليل معلومات عامة. وليس الغرض منه تقديم المشورة واألمريكية أو المنظمة الدولية للهجرة. 

 المقدمة.

 . وقد تتغير المتطلبات.2019تم تنقيح هذه المعلومات في شهر تموز )يوليو( 

 ما هو منع حظر المسلم؟

يشير مصطلح "حظر المسلم" إلى أوامر الرئيس ترامب التي تحظر فئات واسعة من األفراد من بعض الدول ذات األغلبية المسلمة من 

أيلول )سبتمبر(  24حظر المسلم بموجب إعالن رئاسي في لقرار أصدر الرئيس اإلصدار الحالي حيث إلى الواليات المتحدة. القدوم 

2017. 

 هل أنا ممنوع من دخول الواليات المتحدة وفق قرار حظر المسلم؟

ً من إيران أو ليبيا أو الصومال أو سوريا أو اليمن  خارج الواليات المتحدة، وتسعى للسفر إلى الواليات قد يتم حظرك إذا كنت مواطنا

 .المفعول تأشيرة دخول نافذة م تكن قد حصلت فعالً علىالمتحدة، ول

 أنواع التأشيرات المحظورة وفق بيانات التقديم عليها الجنسية

تبادل الزوار ( وF&Mجميع تأشيرات المهاجرين وتأشيرات غير المهاجرين باستثناء تأشيرات الطالب نوع ) ايران
 (.Jنوع )

(، واألعمال التجارية / السياحية B-2( والسياحة نوع )B-1األعمال نوع )تأشيرات جميع تأشيرات المهاجرين و ليبيا
 (B-1 / B-2نوعي )

 جميع تأشيرات المهاجرين  الصومال

 جميع تأشيرات المهاجرين وجميع تأشيرات غير المهاجرين سوريا

(، واألعمال التجارية / السياحية B-2( والسياحة نوع )B-1تأشيرات المهاجرين وتأشيرات األعمال نوع )جميع  اليمن
 (B-1 / B-2نوعي )

 

"تأشيرات المهاجرين" تسمح لألشخاص بالعيش في الواليات المتحدة بشكل دائم. ال ينطبق الحظر على الالجئين ألنهم ال يسافرون  ▪

 بتأشيرات.

ً المهاجرين" تسمح لألشخاص بدخول الواليات المتحدة مؤقت"تأشيرات غير  ▪  مثل للدراسة أو ألجل الزيارة فقط. ا

 باإلضافة إلى ذلك، يواجه مواطنو كوريا الشمالية وفنزويال قيوداً معينة على التأشيرة.

 

 :في الحاالت التاليةال ينطبق الحظر عليك 

 الخضراء(؛كنت مقيم دائم بشكل قانوني )أي حامل البطاقة إن  •

 مواطن مزدوج الجنسية يسافر بجواز سفر لبلد ال يخضع للحظر؛ إن كنت •

 لديك وضع الالجئ أو اللجوء أو حجب الترحيل أو اإلفراج المشروط المسبق أو الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب؛إن كان  •

 بعد دخول قرار حظر المسلم حيز التنفيذ؛تم قبولك أو منحت االقامة المشروطة في الواليات المتحدة خالل أو إن  •

أو وثيقة الدخول المشروط المسبقة  ،(مثل خطاب النقل، أو بطاقة السفر المناسبة نوع )فويل -لديك مستند عدا التأشيرة إن كان  •

بالسفر إلى سارية المفعول أو صادرة بعد دخول قرار حظر المسلم حيز التنفيذ، والتي بموجب اي من هذه الوثائق يسمح لك  -

 الواليات المتحدة والدخول إليها أو التقديم عليها.

 هل هناك أي وسيلة أمامي للذهاب إلى الواليات المتحدة إن كنت محظوراً من الدخول إليها بموجب قرار حظر المسلم؟



2 
 

ريكية أنك ستواجه "أذى غير مشروع" ، يجب عليك أن تُثبت للحكومة األمهذا اإلعفاءيمكنك تقديم طلب إلعفائك من الحظر. ولكي يتم منحك 

ً أنك ال تشكل خطراً عليها، وأن دخولك إلى الواليات المتحدة سيصب في  جراء عدم قدرتك على السفر إلى الواليات المتحدة، وأيضا

 "المصلحة الوطنية" لها.

 ً  .وقد قدمت حكومة الواليات المتحدة بعض األمثلة حول متى يكون اإلعفاء من الحظر ممكنا

 إن كنت ترغب بزيارة أو العيش مع أحد أفراد أسرتك المقربين في الواليات المتحدة وعدم السماح لك بالرحيل سيضر بالشخص •

 في الواليات المتحدة؛ الذي

•  ً في الواليات المتحدة لفترة طويلة للدراسة أو العمل أو أي نشاط آخر وتريد الذهاب إلى الواليات المتحدة  إن كنت قد عشت سابقا

 مرة أخرى لنفس السبب وعدم السماح لك بالرحيل سيضر بالنشاط؛

 إن كنت تريد الذهاب إلى الواليات المتحدة اللتزامات تجارية أو مهنية كبيرة وعدم السماح لك بالرحيل سيضر بتلك االلتزامات؛ •

 أن كنت رضيع أو طفل صغير أو متبنى؛ •

 إن كنت بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة؛ •

 مة للحكومة؛توظيفك من قِبل حكومة الواليات المتحدة أو بالنيابة عنها، ويمكنك توثيق أنك قدمت خدمة مخلصة وقي  لقد تم  •

 موقع داخل كندا؛ منبطلب للحصول على تأشيرة  تتقدموإن كنت مقيم دائم في كندا  •

 إن كنت تسافر ألغراض معينة تتعلق بالحكومة األمريكية أو منظمة دولية. •

 شيء يدعو للقلق إذا لم أكن من رعايا البلدان المحظورة أو ال أسعى للدخول الى الواليات المتحدة بنوع تأشيرة محظور؟هل لدي أي 

 يجب أن تعلم أنه حتى لو لم يمنع قرار حظر المسلم دخولك الى الواليات المتحدة، فقد تستغرق معاملة طلب التأشيرة الخاص بك وقتاً أطول

إلى الحظر ، فإن قرار حظر المسلم يفرض إجراء فحصاً وتدقيقات إضافية للعراقيين والصوماليين الذين يسعون من السابق. باإلضافة 

 .Jو  Mو  Fللحصول على تأشيرات لغير المهاجرين واإليرانيين الذين يسافرون الى الواليات المتحدة بتأشيرات من نوع 

ى الواليات المتحدة، فللحكومة األمريكية الحق بطرح أسئلة إضافية عليك عند يجب عليك أيضاً معرفة حقوقك في المطار عند وصولك إل

 الوصول إلى المطار قبل السفر.عند  كف على حقوقتعر  بعنوان  IRAPالحدود وتفتيش أمتعتك. راجع وثيقة منظمة آيراب 

 


