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مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية:
شرح قرار الغاء حظر السفر الى الواليات المتحدة االمريكية

)واشنطن العاصمة ، 12/1/12( - وقع الرئيس بايدن أمس إعالنًا بإنهاء الحظر على المسلمين واألفارقة. ويلغي االعالن 
األمر التنفيذي 08731 واإلعالنات 5469 و3279 و3899، التي كانت قائمة على اإلسالموفوبيا ومعاداة السود، وقيدت 

دخول الواليات المتحدة لألشخاص من الدول اإلسالمية واألفريقية بشكل أساسي.

انظر: مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية يرحب بإنهاء الرئيس بايدن في اليوم األول لحظر المسلمين واألفارقة، 
واألوامر التنفيذية األخرى 

في هذا االستشارة، وهو مشروع من حملة ال لحظر المسلمين على اإلطالق، ينضم مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية 
)CAIR( إلى زمالئه أعضاء التحالف في تثقيف الجمهور حول ما يفعله اإلعالن والعمل الذي ال يزال يتعين القيام به 

للتراجع عن الضرر الذي أحدثه من الحظر.

تمت صياغة هذه االستشارة من قبل المحامين في مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية CAIR-SFBA والنهوض بالعدالة 
.Advancing Justice-Asian Law Caucus .مؤتمر القانون اآلسيوي -

التوقيت:
اإلعالن ساري المفعول بدءا من 02 يناير 1202.

ما الذي يعنيه اإلعالن:

لن ترفض حكومة الواليات المتحدة بعد اآلن تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين لمواطني ليبيا وإيران والصومال واليمن 
وسوريا والسودان ونيجيريا وتنزانيا وميانمار وإريتريا * وقيرغيزستان وكوريا الشمالية وفنزويال، فقط بسبب جنسية بلدهم.

ماذا تتوقعه:
من المحتمل أال يؤدي إلغاء الحظر اإلسالمي واألفريقي إلى حل فوري ألولئك الذين تم رفض طلباتهم أو ان طلباتهم قيد 

النظر للحصول على إعفاءات بموجب ذلك الحظر. ومع ذلك، وجه الرئيس وزارة الخارجية بتقديم تقرير بالمعلومات التالية 
في غضون 54 يوًما )6 مارس 1202(: عدد األشخاص الذين يتم النظر في طلباتهم للحصول على إعفاءات بموجب الحظر 

وخطة لتسريع هذه الطلبات؛ اقتراح لضمان إمكانية إعادة النظر في طلبات األشخاص الذين ُحرموا سابقًا من التأشيرات 
بموجب الحظر؛ وخطة لضمان عدم رفض منح التأشيرات في المستقبل لألشخاص الذين ُرفضت طلباتهم سابقا بموجب 

حظر التأشيرات فقط بسبب الرفض السابق.

https://www.cair.com/press_releases/cair-welcomes-president-bidens-day-one-termination-of-muslim-and-african-bans-other-executive-orders/
https://www.cair.com/press_releases/cair-welcomes-president-bidens-day-one-termination-of-muslim-and-african-bans-other-executive-orders/


كما وجه الرئيس وزارتي الخارجية واألمن الداخلي باإلبالغ عن فعالية إجراءات »الفحص الشديد« التي وضعتها اإلدارة 
السابقة في غضون 021 يوًما )02 مايو 1202(. تطلب حكومة الواليات المتحدة بموجب إجراءات الفحص الشديدة من 

األشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرات تقديم معلومات حول حساباتهم على وسائل التواصل االجتماعي، وإخوتهم ، 
وعملهم ، ووظائفهم، وتاريخ سفرهم على مدار الخمسة عشر عاًما الماضية. من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيعيد 

النظر في الممارسة الحالية للتدقيق الشديد بعد 02 مايو 1202.

ما تستطيع فعله
إذا كنت قد أجريت مقابلة في قنصلية بالخارج و »تم رفض« الحصول على تأشيرة بموجب f( 212 INA( ، يمكنك 

االتصال بالقنصلية وطلب إعادة تقييم هذا القرار في ضوء إلغاء الحظر على المسلمين. إذا لم تتمكن القنصلية من مساعدتك ، 
يمكنك االتصال بالممثلين المنتخبين واطلب منهم التدخل نيابة عنك. يمكنك العثور على ممثلك هنا.

إذا لم تكن قد أجريت مقابلة بعد في القنصلية ، فلن يتم تطبيق الحظر على المسلمين واألفارقة عندما يتم تحديد موعد للمقابلة.

قيود كوفيد-91 التي تؤثر على الهجرة من البلدان المتضررة
لم يلغ الرئيس بايدن حتى اآلن الحظر اآلخر الذي يقيد تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين السارية بسبب جائحة 

كوفيد-91  

ال يزال اإلعالنان الرئاسيان 41001 و25001 ، اللذان أوقفا دخول بعض المهاجرين من اخل العمل وغير المهاجرين 
إلى الواليات المتحدة في ضوء جائحة كوفيد-91 ساري المفعول حتى 13 مارس 1202. يمكنك العثور على مزيد من 

المعلومات هنا.

باإلضافة إلى ذلك، ال يزال اإلعالنان 4899 و2999 ساريي المفعول، اللذان يعلقان دخول المهاجرين الموجودين فعليًا 
في الصين أو إيران إلى الواليات المتحدة، خالل 41 يوًما السابقة لدخولهم أو محاولة دخولهم إلى الواليات المتحدة ، ما لم 

يستوفوا معايير االستثناء.

أخيًرا، في ضوء جائحة كوفيد-91 فإن خدمات التأشيرات محدودة. يرجى االتصال بأقرب قنصلية أو سفارة لمزيد من 
المعلومات. يمكن للمتقدمين الذين لديهم مسألة عاجلة ويحتاجون إلى السفر على الفور طلب موعد طارئ.

كيف يمكنك الحصول على المساعدة
اتصل بمجلس العالقات األمريكية اإلسالمية CAIR للحصول على معلومات واألسئلة حول الخدمات القانونية المجانية إذا:

تأثرت أنت أو أي شخص تعرفه بهذا الحظر وتريد الحصول على مشورة أو مساعدة قانونية مجانية ؛

يرغب مجتمعك أو منظمتك في طلب ندوة »اعرف حقوقك” عبر اإلنترنت 

 

https://www.house.gov/representatives/find-your-representative
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/extension-of-presidential-proclamations-10014-and-10052.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/extension-of-presidential-proclamations-10014-and-10052.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/extension-of-presidential-proclamations-10014-and-10052.html


كيف يمكنك المساعدة
دعم قانون عدم الحظر، الذي إذا تم سنه سيغير قانون الهجرة لحظر التمييز على أساس الدين ويحد من السلطة التنفيذية لمنع 
أي رئيس من إصدار حظر في المستقبل مثل حظر المسلمين واألفارقة. قم بزيارة www.repealtheban.org للتوقيع 

على العريضة call.repealtheban.org لالتصال بممثليك في الكونجرس لمطالبتهم بدعم قانون عدم الحظر.

 * تم تعليق تأشيرات الزيارة B2 / B1 من إريتريا سابقًا بموجب إرشادات مختلفة ال تزال سارية.

مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية هو أكبر منظمة إسالمية للحريات المدنية والمناصرة. وتتمثل مهمتها في تعزيز فهم 
اإلسالم، وحماية الحقوق المدنية، وتعزيز العدالة، وتمكين المسلمين األمريكيين.

 )ACJ( شكر خاص لمركز االمريكي للعدالة

 

المخلص،

نهاد عوض

المدير التنفيذي الوطني
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moc.riac@dawan

453 New Jersey Avenue, SE

Washington, DC 20003
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