
 
 استشارات المجتمع

 ما یجب أن تعرفھ عن 
 حظر ترامب األخیر للھجرة

 2020أبریل   22آخر تحدیث: 
 

 ،وأصدقاءهأعزائي أعضاء المجتمع 
 

أصدرت إدارة ترامب إعالنًا یوسع قیود الھجرة في محاولة واسعة  ،في وقت سابق من ھذا المساء
في االستجابة بشكل   فشل تلك اإلدارةاألمریكیین عن  نظر صرفلكراھیة األجانب  لتشجیع على ل

من سیاسات مكافحة الھجرة التي   اعددً یأتي ھذا اإلعالن لیكمل .  كورونا فیروس  لجائحةمناسب 
 القانونیة للھجرة تقریبًا.  الطرقالماضیة من خالل إغالق جمیع لقلیلة قدمتھا اإلدارة في السنوات ا

 
یستغل اإلعالن   ،بعضھم البعض ضدفي محاولة صارخة لتحریض المجتمعات الملونة والمھاجرین 

لتقیید الھجرة تحت ستار حمایة العمال   وذلك ،الجائحةالمستویات القیاسیة للبطالة التي تسببھا 
بل یزید من تھمیش   ، تحقیق العدالة االقتصادیةال یفید في  داف المھاجرین قلیات. إن استھواأل

 مجتمعات المھاجرین لدینا وتجریدھم من إنسانیتھم.
 

خلیج   مجلس العالقات اإلسالمیة األمریكیة في منطقةالتي صاغھا المحامون في  ،في ھذه االستشارة
نغطي    ،القانون اآلسیوي - تعزیز العدالة اآلسیویین األمریكیین من أجل وتجمع سان فرانسیسكو 

الھجرة تقریبًا إلى الوالیات   طرق معلومات حول الحظر األخیر الذي فرضتھ اإلدارة على جمیع
 المتحدة.

 
 یرجى مالحظة أن ھذه المعلومات عرضة للتغییر. 

 
 توقیتال
 

مساًء بالتوقیت   11:59الساعة  بدًءا من حظر الدخول إلى الوالیات المتحدة بتأشیرات الھجرة یسري 
  ، )2020یونیو   22یوًما (حتى    60. ویستمر الحظر لمدة 2020أبریل  23الشرقي الصیفي في  

 تمدیده. قد یتموبعد ذلك 
 

 الحظر؟ بھذامن یتأثر 
 

 أي مواطن أجنبي یسعى للحصول على تأشیرة ھجرة لدخول الوالیات المتحدة والذي: 
 و  ؛2020أبریل  23مساء یوم  11:59المتحدة في الساعة  خارج الوالیات  یتواجد ● 



أبریل    23مساًء في  11:59اعتباًرا من   تأشیرة ھجرة صالحة في جواز سفره ● لیس لدیھ
 و  ؛2020

مثل خطاب النقل أو ورقة الصعود أو وثیقة   ،● لیس لدیھ وثیقة سفر رسمیة أخرى صالحة
 اإلفراج المشروط المسبق.

 
وأزواج وأطفال   ،تقریبًا  اآلباء واألطفال البالغین لمواطني الوالیات المتحدة وھذا یعني أن جمیع

والمتقدمین لمعظم تأشیرات الھجرة القائمة على العمل لن یتمكنوا من    ،حاملي البطاقة الخضراء
 الحصول على تأشیرات ھجرة لدخول الوالیات المتحدة طوال فترة ھذا الحظر.

 
 ال ینطبق الحظر على: 

 
 الوالیات المتحدة ي● مواطن 
 البطاقة الخضراء)  ين في الوالیات المتحدة (حامل ین الدائمی● المقیم 

 لذین یدخلون الوالیات المتحدة بتأشیرات غیر المھاجرین ● األفراد ا
 ن في الوالیات المتحدة والذین یتقدمون بطلب تعدیل الوضع ی● األفراد الموجود

 ● األفراد الذین یدخلون بتأشیرات ھجرة كمھنیین طبیین 
  19-كوفید● أولئك الذین یسعون إلى الدخول إلى الوالیات المتحدة للقیام بأعمال تتعلق ب 

 عاًما 21وأزواجھم وأطفالھم غیر المتزوجین تحت سن  
 EB-5● األفراد الذین یسعون لالنضمام إلى برنامج المھاجرین المستثمرین 

 سنة لمواطني الوالیات المتحدة  21● األزواج واألطفال تحت سن 
 ● األفراد "الذین من شأن دخولھم تعزیز أھداف الوالیات المتحدة إلنفاذ القانون"

 زواجھم وأطفالھمرفقاء اد القوات المسلحة األمریكیة و● أفر
أفغانستان والعراق الذین یدخلون الوالیات المتحدة بتأشیرات ھجرة خاصة   ي● مواطن 

 ألنھم عملوا كمترجمین فوریین للقوات المسلحة األمریكیة وأزواجھم وأطفالھم
أو الحمایة بموجب اتفاقیة  أو االمتناع عن الترحیل السیاسي أو اإلنساني اللجوء   ي ● طالب

 )CAT(مناھضة التعذیب 
 دخولھ في "المصلحة الوطنیة"  یصب ● أي شخص 

 
 یمكنك المساعدة  كیف 

 
على محاربة خطط الرئیس ترامب   حث أعضاء الكونجرس● ندعو جمیع األمریكیین إلى 

 . 19- كوفید"بتعلیق الھجرة مؤقتًا إلى الوالیات المتحدة" رًدا على جائحة 
دفع او في منطقة خلیج سان فرانسیسكومجلس التعاون اإلسالمي األمریكي ● انضم إلى 

  منع المسلمینعدم لمواصلة الدعوة إلى  لتعزیز العدالة جھود تجمع القانون اآلسیوي
أن حظر  . فعلى الرغم من Mpowerبالشراكة مع المركز الوطني لقانون الھجرة وتغییر  

 اإلسالمي الحالي. اللیلة جدید، یستمر العمل إللغاء الحظر 

https://www.votervoice.net/CAIR/campaigns/73692/respond
https://www.nomuslimbanever.com/
https://www.nomuslimbanever.com/
https://www.nomuslimbanever.com/


 
 

 كیفیة الحصول على المساعدة القانونیة 
 

 المعلومات والخدمات القانونیة مجانًا. یجب علیك االتصال بمنظماتنا إذا: منظماتنا معًا تقدم كل من 
 

بھذا الحظر وترید الحصول على مشورة أو مساعدة  ا أنت أو أي شخص تعرفھ متأثرً كنت ● 
 قانونیة مجانیة. 

 في طلب عرض تقدیمي افتراضي "اعرف حقوقك".یرغب ك مجتمعكان ● 
 

 خلیج سان فرانسیسكو مجلس العالقات اإلسالمیة األمریكیة في منطقة
 bit.ly/cairsfbaimmigrationأو عبر اإلنترنت على:   408.986.9874

 
 القانون اآلسیوي:  تجمع -تعزیز العدالة 

 bit.ly/TravelIntakeعبر اإلنترنت على العنوان التالي:  أو  415.848.7733


