
الملخص 
أصدرت المحكمة قراراً بشأن حظر المسلمين ("حظر المسلمين ٣٫٠") عصر هذا اليوم. أوًال وقبل كل شيء، نحن نذّكر 

أعضاء مجتمعنا والداعمين لنا أن هذا يعتبر واحد من العديد من النزاعات التي تسعى للعدالة االجتماعية والتي تلعب 
دوراً هامًا في الحكومة الفدرالية هذا االسبوع -بينما نحن نركز على حظر المسلمين ، نحن ندعم داعمي العمل 

المؤجل للقادمين من ا£طفال والذين يتحدون خطة الضريبة المعروضة.

رفعت التطورات اليوم العديد من المخاوف والتســاؤالت ، حيث نحاول ا©جابة عليها في ا£سفل. الرجاء مالحظة أن هذه 
المعلومــات خاضعة للتغييــر بناءاً على التحديات القانونيــة المختلفة التي قد تحدث في المحكمة. يمكن للتفســيرات 

الموجودة في ا£سفل أن تتغير بسرعة ويجب علينا إعالمك بالتطورات التي تحدث. 

التوقيت 
اعتباراً من مساء هذا اليوم، لم يعد هنالك أي شيء يمنع إدارة ترامب من تطبيق حظر المسلمين على الفور. 

من سيتأثر؟ 
مواطنين معينين من ثمانية دول - تشاد، إيران ، كوريا الشمالية ، الصومال ، سوريا ، فنزويال، واليمن. الرجاء التحقق من 

القائمة في ا£سفل لمعرفة كيف سيتأثر مواطني هذه الدول بهذا القرار. 

قيود عامة 
ينطبق حظر المســلمين علــى ا£فراد الذين هم ١. خارج الواليــات المتحدة ا£مريكية من تاريــخ ٢٤\٩\٢٠١٧ أو ١٨\١٠\٢٠١٧ ، 
وذلك وفقًا للدولة والفرد ، ٢. الذين لم يكن لديهم تأشيرة صالحة في ذلك التاريخ ، و ٣. لم يحصلوا على تنازل تحت البند 

٣ (ج). 
حظر المسلمين ٣٫٠ ال ينطبق على : 

             @   المقيمين القانونيين (حاملي البطاقات الخضراء) 
             @  ا£فراد المعترف بهم أو المفرج عنهم بالواليات المتحدة ا£مريكية أو بعد تاريخ تفعيل قرار حظر المسلمين 

             @ الذين لديهم وثائق غير التأشيرة والتي تتيح لهم السفر إلى الواليات المتحدة ا£مريكية إن كان تاريخ الوثائق 
                ضمن أو بعد تاريخ تفعيل قرار حظر المسلمين 

              @  ا£فراد مزدوجي الجنسية والمسافرين إلى الدول غير المعنية 
              @ ا£فراد الذين تم منحهم اللجوء 

              @ الالجئين الذين اعترفت بهم الواليات المتحدة االمريكية مسبقًا 
              @ ا£فراد الممنوحين الحجب، أو ا©فراج المشروط مسبقًا أو الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

الدول المتأثرة: 
إيران 

يمنــع دخــول المهاجرين وغيــر المهاجرين ذو الجنســيات ا©يرانية مــا عدا الذين لديهم تأشــيرات الطالب الذين ســوف 
يرتادون المدارس الحكومية، الطالب الذين سوف يرتادون التدريب التطوعي والذين يشاركون في برنامج التبادل. 

ســوف يخضع في ا£غلب  الذين لديهم تأشيرات الطالب الذين ســوف يرتادون المدارس الحكومية، الطالب الذين سوف 
يرتادون التدريب التطوعي والذين يشاركون في برنامج التبادل للفحص والتدقيق المطور. 

حظر المسلمين ٣٫٠: مايجب عليك أن تعرفه 
 ١٢\٠٤\٢٠١٧



ليبيا 
يمنع دخول كافة المهاجرين وغير المهاجرين على تأشــيرات ا£عمال (ب١) ، الســائحون (ب٢) ، ســائحون \ أعمال (ب١-ب

 .(٢

الصومال 
@  تمنع كافة تأشيرات الهجرة إلى الصومال. 

@ يسمح بالتأشيرات غير المخصصة للهجرة ، وذلك بعد الفحص الدقيق. 

سوريا 
يمنع الدخول سواء لغاية الهجرة أو غير الهجرة للسوريين. 

السودان 
@ تم إزالة السودان من قائمة الدول المحظورة وذلك بعد قرار حظر المسلمين الجديد.

@ يجــب أن يكــون اÎن حاملــي التأشــيرة الســودانية الذيــن تأثــروا بحظــر المســلمين الســابق قادريــن علــى إعــادة التقــدم 
للتأشيرة. 

اليمن 
 (٢-B / ١-B) وا£عمال التجارية / السياحية ،(٢-B) والسياحة ،(١-B) تمنع كافة تأشيرات الهجرة وغير الهجرة  بفئات ا£عمال

تشاد 
 (٢-B / ١-B) وا£عمال التجارية / السياحية ،(٢-B) والسياحة ،(١-B) تمنع كافة تأشيرات الهجرة وغير الهجرة  بفئات ا£عمال

كوريا الشمالية
يمنع حاملي التأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين من دخول الواليات المتحدة ا£مريكية. 

فنزويال 
@ يمنــع دخــول المســؤولين مــن الــوكاالت الحكوميــة لفنزويــال وأفــراد أســرهم المباشــرين، بوصفهــم غيــر مهاجريــن 
 ،(٢-B) والســياحة ،(١-B) فــي مجــال ا£عمــال التجاريــة المشــاركة فــي الفحــص وإجــراءات التدقيــق بفئــات تأشــيرة ا£عمــال

وا£عمال التجارية / السياحية (B-١ / B-٢). با©ضافة إلى خضوع مواطنو فنزويال والحاملي للتأشيرات لتدابير إضافية.

بالتأشــيرات  يســافرون  الذيــن  الفنزويلييــن  بعــض  فــإن  الجديــد،  ا©ســالمي  الحظــر  مــن   '٥' (ب)   ٣ للمــادة  وفقــا   @
الدبلوماسية

ال يتأثرون بهذا ا£مر.



كيف تحصل على المساعدة القانونية ؟ 
يمكنك التواصل مع منظمتنا في حال: 

إن كنت أنت أو تعرف شخص ما تأثر بقرار حظر المسلمين الجديد ويرغب بنصيحة أو مساعدة قانونية 
إن كان يرغب مجتمعك بعرض "اعرف حقوقك"

/https://ca.cair.com/s�a/travel منطقة خليج سان فرانسيسكو : ٤٠٨٫٩٨٦٫٩٨٧٤ أو
تطويــر التجمــع اÎســيوي : ٤١٥٫٨٤٨٫٧٧١١ أو elicav@advancingjustice-alc.org or أو قــم بتعبئــة طلــب المســاعدة فــي الســفر 

 https://goo.gl/forms/WkeTKdyxxkMLBuعلى   ٤١٣

نحن ال نزال ملتزمين بتحدي هذا الحظر وحماية المجتمعات التي نخدمها. نرجو أن ال تتردد في التواصل.

بإخالص،
إليكا فافاي - محامي الموظفين، النهوض بالعدالة- القانون اÎسيوي
بريتني ريزاي - نائب الحقوق المدنية منطقة خليج سان فرانسيسكو 

تم آخر تحديث في ٤ كانون ا£ول ٢٠١٧ الساعة ٣:١٥ مساءاً (توقيت المحيط الهادي). 


