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 استشارة مجتمعية 
 عن قانون حظر المسلمين هايجب عليك معرفتآخر األخبار التي 

الهادئحسب توقيت المحيط مساًء  02:30في تمام الساعة  2020يناير  31يث بتاريخ: آخر تحد  
 

 األصدقاء وأعضاء الُمجتمع األعزاء
 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب وسعت إدارة ة للقانون األول لحظر المسلمين، الذكرى الثالثعلى قليلة مرور أيام ، بعد اليوم
السودان  قيود السفر التي تستهدف المزيد من المسلمين والمهاجرين ذوي األعراق األخرى. ويتضمن قانون حظر المسلمين من 

ليبيا وإيران والصومال واليمن وسوريا التابعين لدول فراد األ كما يظل ونيجيريا وتنزانيا وميانمار وإريتريا وقيرغيزستان.
 .هنا  عليه انون حظر المسلمين وذلك بناًء على ما هو منصوص خاضعين لق وكوريا الشمالية وفنزويال

 
كذلك المتأثرين بهذا القانون و األفراد و  المسلمينقانون حظر  وضعاالستشارة، سنتناول بعض المعلومات عن وفي هذه 

 القانونية  على الطعون . ُيرجى العلم بأن هذه المعلومات تخضع للتغيير وذلك بناء اإلعفاءات بإجراءات معلومات عما يسمى
 بكل ما هو جديد فور حدوثه.  موسنوافيكالُمختلفة، 

 
 التوقيت

 
ليبيا وإيران والصومال  من دول  المهاجرينهو قانون قائم بالفعل ويسري على األفراد ( 3.0رقم )  إن قانون حظر المسلمين

السودان ونيجيريا وتنزانيا من دول المهاجرين ويسري التمديد الذي يشمل األفراد  واليمن وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويال.
 . 2020فبراير  21بداية من  وميانمار وإريتريا وقيرغيزستان

 
 

 ؟ الموسع ضررين بهذا الحظرَمن هم المتـ
 السودان ونيجيريا وتنزانيا وميانمار وإريتريا وقيرغيزستان. دول بعض مواطني

 
لديهم   ( ليس2خارج الواليات المتحدة األمريكية في تاريخ سريان الحظر، ) هم ( 1يسري الحظر الُممتد على األفراد الذين ) 

  أدناه(المزيد من المعلومات )تجدون  إعفاء( لم يحصلوا على 3تأشيرة صالحة في ذلك التاريخ، و)
 

 ما يلي:  الموسعوُيستثنى من هذا الحظر  

https://ca.cair.com/sfba/updates/u-s-supreme-court-ruling-on-muslim-ban-3-0-what-you-need-to-know/
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 المقيمين إقامة قانونية في الواليات المتحدة األمريكية )حاملي بطاقات الجرين كارد(  ●
فبراير   21شروط وذلك في الذين تم إطالق سراحهم ب الواليات المتحدة األمريكية أواألفراد الذين ُسمح لهم دخول  ●

 أو بعد ذلك التاريخ   2020
إذا كانت الوثيقة منتهية الصالحية    -تأشيرة تسمح لهم بالسفر إلى الواليات المتحدة األمريكيةبخالف  -وثيقة  حاملي أي   ●

 وذلك في تاريخ سريان قانون الحظر الجديد للمسلمين أو بعد ذلك التاريخ. 
 بجواز سفر تابع لدولة ال يشملها الحظر.مزدوجي الجنسية المسافرين  ●
 األشخاص الذين ُمنحوا حق اللجوء إلى الواليات المتحدة األمريكية. ●
 الواليات المتحدة األمريكية، أو  الالجئين الذين ُسمح لهم دخول ●
راح مشروط، أو  أو أوامر مسبقة إلطالق سبحقهم وامر الترحيل الصادرة أل إلغاءاألشخاص الذين حصلوا على  ●

 .اتفاقية مناهضة التعذيببموجب الحماية 
 

 تفاصيل الدول المُتأثرة بهذا الحظر:
 

 السودان
 السودان. ُتعلق جميع التأشيرات المتنوعة لمواطني  ●

 
 تنزانيا
 .تنزانياُتعلق جميع التأشيرات المتنوعة لمواطني  ●

 
 نيجيريا
 .ُتعلق جميع تأشيرات الهجرة من نيجيريا ●
ساعدة لحكومة الواليات المتحدة ما قدموه من مبناًء على أهليتهم ُيستثنى من هذا الحظر بعض المهاجرين الذي ُتحدد  ●

 األمريكية.
 

 ميانمار
 .ميانمارُتعلق جميع تأشيرات الهجرة من  ●
ُيستثنى من هذا الحظر بعض المهاجرين الذي ُتحدد أهليتهم بناًء على ما قدموه من مساعدة لحكومة الواليات المتحدة  ●

 األمريكية.
 

 إريتريا
 .إريترياُتعلق جميع تأشيرات الهجرة من  ●
 .إريتريا( من B1/B2السابقة فقد جرى حظر تأشيرات فئة الزائرين ) اإلعالناتبموجب إحدى  ●
ُتحدد أهليتهم بناًء على ما قدموه من مساعدة لحكومة الواليات المتحدة   نُيستثنى من هذا الحظر بعض المهاجرين الذي ●

 األمريكية.
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 قيرغيزستان

 قيرغيزستانتأشيرات الهجرة من  جميعُتعلق  ●
ُتحدد أهليتهم بناًء على ما قدموه من مساعدة لحكومة الواليات المتحدة   نالحظر بعض المهاجرين الذيُيستثنى من هذا  ●

 األمريكية.
 

 قانون حظر المسلمينستثناء من من أجل اال اإلعفاءات
 

نك لست من  وإن نص قانون حظر المسلمين على أ هو إذن بالحصول على تأشيرة الواليات المتحدة األمريكية حتى اإلعفاء
أنه يجوز لألشخاص الذين يشملهم الحظر طلب  على  3.0المؤهلين للحصول على التأشيرة، وينص قانون حظر المسلمين 

لهم بالحصول على تأشيرة طالما كانوا قادرين على أن يثبتوا  باستثنائهم من الحظر األمر الذي قد يسمح إعفاءالحصول على 
    ما يلي: 
 . ال يمكن تفاديهامن الدخول في تعرض المُتقدم بالطلب لمشقة  سيتسبب المنع .1
أن دخوله الواليات المتحدة األمريكية لن ُيشكل تهديًدا على األمن الوطني أو السالمة العامة للواليات المتحدة   .2

 األمريكية.
 أن دخوله سيصب في المصلحة الوطنية للواليات المتحدة األمريكية.  .3

 
على أساس كل حالة على   اإلعفاءصالحية منح  الجمارك وحماية الحدودة و قنصليالمسؤولو يمتلك  وينص القانون على أن

لم الشمل مع  و الحاجة العاجلة للرعاية الطبية، )مثل اإلعفاء وذكر القانون العديد من األمثلة التي يمكن بموجبها منح هذا  حدة.
أحد أعضاء األسرة من الدرجة األولى المقيمين في الواليات المتحدة األمريكية، والروابط التجارية أو األعمال وغيرها من  

  (الحاالت.
. حيث لم ُتعر الحكومة غير متساو  غير واضحة كما أنها جرت على نحو  اإلعفاءات  كانت عملية إصدار هذه  فلقد  ولسوء الحظ،  

 .اإلعفاءات، وُتحث المنظمات التابعة لنا الحكومة على تغيير إجراءات منح هذه إال القليل من انتباههااإلعفاءات عملية منح 
 

 وفيما يلي بعض األشياء التي نعلمها:
 

عبر اإلنترنت لتعبئته. وقد تحظى ، وليس هناك أي نموذج متوفرة اإلعفاءليس هناك أي إجراءات رسمية بشأن طلب  ●
 بالقبول أو الرفض.  -اإلعفاءأحقيتك في الحصول على هذا  تشير إلى -تتقدم بها إلى القنصلية أي مستندات 

 
 أخطرت العديد من القنصليات األفراد بإحدى الحاالت التالية: ولقد  ●

 )ه( 212لحالتهم وذكروا أن التأشيرة مرفوضة بموجب بند  اإلعفاءالقنصلية طلب  رفض - أ
يتقدم الكثير من األشخاص بطلبات  وفي هذه الحالة، ال يوجد أي إجراءات استئناف لهذا القرار،  ■

 قبولها أم ال.  قد تم، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت تلك الطلبات اإلعفاءللحصول على 
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  :اإلعفاءالقنصلية بصدد دراسة حالتهم من أجل طلب   -ب
القنصلية أو ال تسألك عن المعيار المذكور أعاله أثناء المقابلة، وقد تقبل في هذه الحالة، قد تسألك   ■

ل األسباب التي ُتؤهلك للمعيار المذكور أعاله وذلك  القنصلية أو ترفض أي خطاب  كتابي يفص  
فقد تحيل القنصلية  عبر البريد أو البريد اإللكتروني،  هأثناء المقالة، أو إذا كنت تحاول إرسال

  العاصمة واشنطن أو تتجاهلها.قضيتك إلى 
 .اإلعفاءإذا كان لديك مقابلة ُمحددة مع القنصلية، ُيرجى الحصول على االستشارة القانونية بشأن إجراءات 

 
، كما ينبغي حاالت االحتيال(واحذر سريًعا، لذا عليك الحصول على المساعدة القانونية ) اإلعفاءقد تتغير المعلومات المتعلقة ب

 لك التحقق من األمر باستمرار.
 

 كيفية الحصول على المساعدة القانونية
 لنا المعلومات واالستشارات القانونية مجاًنا، ويمكنك التواصل مع تلك المنظمات إذا: تانالتابع تانتوفر المنظم

 
من قانون حظر المسلمين، وترغب في الحصول على المساعدة أو االستشارة متضررين كنت أنت أو أي ممن تعرفهم  ●

 القانونية.
 ".حقوقك اعرف"عن  تقديمي عرض طلب في مجتمعك يرغب  ●

 
 منطقة خليج سان فرانسيسكو:  العالقات األمريكية اإلسالميةمجلس 

 bit.ly/cairsfbaimmigration، أو مباشرة عبر اإلنترنت على: 408.986.9874: هاتف
 

مؤتمر القانون األسيوي -األميركيون يتقدمون بالعدالةمنظمة    
 bit.ly/TravelIntake أو مباشرة عبر اإلنترنت على:  415.848.7733 هاتف رقم:

 
 
 
 


