
 2018یونیو  26آخر تحدیث: 

 3دخول المسلمین  منع قرارالمحكمة األمریكیة العلیا تؤید 
 ما تحتاج إلى معرفتھ

إلى  اإلسالمیةرعایا بعض الدول قرار ترامب بحظر دخول بأغلبیة خمسة أصوات مقابل أربعة المحكمة األمریكیة العلیا الیوم  یدتأ
منع دخول  قرارأصبح ، 2017فمنذ الرابع من دیسمبر . أكثر من أي وقت آخر اآلن أن تعرف حقوقكلقد أصبح من المھم أمریكا. 

ً  المسلمین إلى أمریكا : إیران ولیبیا وكوریا الشمالیة والصومال وسوریا وفنزویال والیمن. یواجھ جنسیات الدول التالیةعلى  ساریا
لدراسة في الوالیات المتحدة أو لأو  تھممع عائال الشمل إما للمّ  ةفي طلبات الحصول على التأشیر جمةصعوبات ھذه الدول  ومواطن

 لسیاحة.للحصول على عالج طبي عاجل أو ل

 یسمى المعلومات الخاصة بما، وكذلك المسلمین، ومن الذي یتأثر بذلك الحظردخول الوضع الحالي لحظر نغطي في ھذا التقریر 
في  بإخطاركالتحدیات القانونیة المختلفة. سنقوم  بتغیرللتغییر  قابلةأن ھذه المعلومات انتباھك إلى  نود أن نلفت. باإلعفاء من الحظر

 حالة حدوث تغییرات.

 توقیتال
، أصدرت المحكمة العلیا 2018 یونیو 26. في 2017دیسمبر  4في  3 المسلمیندخول بتطبیق قرار حظر سمحت المحكمة العلیا 

 .باستمرار سریان ھذا القراریسمح  قراراً 

 من المتضرر؟
 إیران ولیبیا وكوریا الشمالیة والصومال وسوریا وفنزویال والیمن. -سبعة بلدان  رعایا

 ) خارج الوالیات المتحدة في تاریخ سریان القرار،1ینطبق القرار فقط على األفراد الذین ھم 
ً  ذكرهیأتي الذین لم یحصلوا على إعفاء من الحظر ( )3وكن لدیھم تأشیرة صالحة في ذلك التاریخ، ت) والذین لم 2  ).الحقا

 یسري قانون حظر دخول المسلمین على: ال
 ن بشكل قانوني داخل الوالیات المتحدة (حاملو البطاقة الخضراء).یالمقیم •
 األشخاص المقبولین أو الحاصلین على حق العودة إلى الوالیات المتحدة في تاریخ سریان الحظر الجدید أو بعده.  •
 األشخاص الذین یحملون وثیقة بخالف التأشیرة والتي تسمح لھم بالسفر إلى الوالیات المتحدة، على أن تكون ھذه الوثیقة صادرة •

 في تاریخ سریان الحظر الجدید أو بعده.
 یحملون جواز سفر دولة ال تأتي ضمن الدول السبع المحددة. ممنن مزدوجي الجنسیة یالمواطن •
 األشخاص الذین تم منحھم حق اللجوء من قِبل الوالیات المتحدة. •
 ن الذین حصلوا بالفعل على حق اإلقامة في الوالیات المتحدة.یالالجئ •
 منع الترحیل أو حق العودة أو الحمایة بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب. حصلوا علىاألفراد الذین  •

" (أي الروابط العائلیة الوثیقة مثل الوالدین أو الزوجة أو الطفل لم الشملیسمح ھذا القرار باستثناء " العلى عكس القرارات السابقة، 
).الخطیب (الخطیبة) إلخ أو األخت أو األخ أو
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 تفاصیل خاصة بالدول المتأثرة بالحظر
 إیران •

o  یتم تعلیق جمیع تأشیرات المھاجرین وغیر المھاجرین للمواطنین اإلیرانیین باستثناء أولئك الذین یحملون تأشیراتF أو
J  أوM. 

o  من المرجح أن یخضع أولئك الذین یحملون تأشیراتF  أوJ  أوM .لفحص مشدد
 لیبیا •

o  ) جمیع تأشیرات العمل للمھاجرین وغیر المھاجرینB-1) تأشیرات السیاحة ،(B-2) تأشیرات العمل/السیاحة ،(B-
1/B-2.متوقفة للمواطنین اللیبیین ( 

 الصومال •
o .یتم تعلیق جمیع تأشیرات الھجرة للمواطنین الصومالیین 
o  مشدد.لفحص صاحبھا یُسمح بالتأشیرات لغیر المھاجرین شریطة أن یخضع 

 سوریا •
o .یتم تعلیق جمیع تأشیرات المھاجرین وغیر المھاجرین للمواطنین السوریین 

 الیمن •
o ) جمیع تأشیرات العمل للمھاجرین وغیر المھاجرینB-1) تأشیرات السیاحة ،(B-2) تأشیرات العمل/السیاحة ،(B-

1/B-2.متوقفة للمواطنین الیمنیین ( 
 الشمالیة كوریا •

o كوریا الشمالیة نيالمھاجرین وغیر المھاجرین لمواط یتم تعلیق جمیع تأشیرات. 
 فنزویال •

o  بیعفي المتورطین وأفراد أسرھم المباشرین الفنزویلیة إصدار تأشیرات لمسؤولي الوكاالت الحكومیة یتم تعلیق
)، B-2)، والسائحین (B-1رجال األعمال (تأشیرات  ةالُمعَلّقتأشیرات ال تشملو، جوازات سفر وتأشیرات فنزویلیة

 .مشددفحص إلى  اتحملون تأشیرالذین ییخضع مواطنو فنزویال  كما .)B-1 / B-2واألعمال / السیاحة (
o  الفنزویلیین المسافرین بتأشیرات دبلوماسیة.القرار على ھذا ال ینطبق 

  3األشخاص الذین یسعون للحصول على استثناء من قرار حظر المسلمین 
تأشیرة دخول إلى الوالیات المتحدة على الرغم من عدم كونك مؤھالً للحصول على تأشیرة بموجب قانون "اإلعفاء" ھو إذن للحصول على 

على أن بإمكان األفراد الممنوعین التقدم بطلب إعفاء من الحظر والذي من شأنھ أن یسمح لھم  3الحظر. ینص قانون حظر دخول المسلمین 
 بإصدار تأشیرة حال تمكنھم من إثبات:

 ، ومضنیة مشاكللھم یسبب سالدخول ن منع أ )1
 ، والعام لألمنلألمن القومي أو  تھدیداً إلى الوالیات المتحدة  ھمدخوللن یشكل  )2
 في المصلحة الوطنیة للوالیات المتحدة.دخولھم  صبسی )3

یسرد القانون العدید من سلطة منح اإلعفاء حسب كل حالة. كما ب یتمتعینص القانون على أن القنصل أو مسؤول الجمارك وحمایة الحدود 
تحدة، أو الحاالت التي قد یتم فیھا منح اإلعفاء (مثل الحاجة إلى رعایة طبیة عاجلة، أو لم الشمل مع أفراد العائلة المباشرین في الوالیات الم

 العالقات التجاریة وغیرھا).

إلعفاء غیر واضحة البتة ویتم تطبیقھا بشكل غیر متكافئ. لقد قدمت الحكومة القلیل من التوجیھ بشأن عملیة ولكن لسوء الحظ، فإن عملیة ا
اإلعفاء. فیما یلي بعض التوجھات التي رأیناھا:
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أي مستندات أو رفض . قد یتم قبول لتعبئتھ. ال یوجد نموذج متاح على اإلنترنت اإلعفاءطلب لتقدم برسمیة ل إجراءاتتوجد  ال •
 .إعفاءعلى أحقیة حصولك  إلثباتللقنصلیة  تقدمھا

 قامت العدید من القنصلیات بإخطار األفراد إما: •
o  )1 (212 المادة رقمبموجب  ھارفضقد تم أن التأشیرة ذلك ب معللة برفض طلب اإلعفاء(f)  قانون الھجرة والجنسیةمن: 

  من غیر الواضح ما یظل ، ولكن إعفاءطلبات بالعدید من األفراد یتقدم . لقرارعلى ااستئناف  وجد في ھذه الحالةیال
 .ا أم الیتم قبولھسإذا كان 

o )2 ( طلب اإلعفاءتنظر القنصلیة في: 

 ال قد قد تقبل القنصلیة أو و ،عن المعاییر المذكورة أعاله في المقابلةأو قد ال تسألك القنصلیة  كفي ھذه الحالة، قد تسأل
ً تقبل خطاب ً مكتوب ا البرید عبر  اإذا حاولت إرسالھ یوضح سبب استیفائك للمعاییر المذكورة أعاله إما أثناء المقابلة أو ا

 .أو قد ال تقوم بذلكإلى واشنطن  تقوم القنصلیة بإحالة طلبكقد  العادي.اإللكتروني أو البرید 
 .عفاءقانونیة حول عملیة اإلاستشارة طلب السعي في  فنرجو منكالقنصلیة،  فيمقابلة  بصدد إجراء نتإذا ك

ستتم كیف  ال یتضح، الوقت الراھنمنذ دخول الحظر حیز التنفیذ. في  إعفاءحالة  655 تأكید منح، تم 2018مایو  15من  اً اعتبار
بسرعة اإلعفاءات  بشأنالمعلومات  رتتغی قدر الحكومة المزید من اإلرشادات. اصدإ لحینمعالجة ھذه الحاالت وما ھي الخطوة التالیة 

 .راراً وتكراراً التحقق من ذلك منرجو منك أیضاً و ،)والحذر من عملیات االحتیالطلب المساعدة القانونیة (یتعین علیك كبیرة، لذا 

 على مساعدة قانونیة تحصلكیف 
 . یمكنك االتصال بمؤسساتنا إذا:یةمعلومات وخدمات قانونیة مجان مؤسساتنا تاتوفر كل

 .وترید الحصول على مشورة أو مساعدة قانونیة مجانیة قانون الحظرتأثر بقد أنت أو أي شخص تعرفھ كنت  •
 حقوقك".ب للتعریف"توضیحي  شرحفي طلب  منظمتك ترغبأو إذا  •


