ممنوعيت مسافرتی رئيس ترامپ برای
پناھندگان و اشخاص خاصی از کشورھای
مسلمان
ت انجمن خدمات قانونی ) (Legal Aid Societyتھيه شده است .اين راھنما مشاوره
بيانيه رفع مسووليت :اين راھنما توسط واحد قوانين مھاجر ِ
قانونی نيست و نمی تواند جايگزين مشاوره متخصص مھاجرت باشد.

در روز  26ژوئن سال  ،2017ديوان عالی اياالت متحده تصميم خود را در Trump v.IRAP.صادر کرد که بخشی از آن را لغو
نمود که اجرای دستورالعمل اجرايی رئيس جمھور دونالد تروپ را در  6مارس  2017اجرايی نمود که سفر مھاجران و اتباع ،
ايران ,سودان ،سوريه و يمن  ،ليبی ،سومالی را ممنوع کرد.
ھر دو وزارت امور خارجه اياالت متحده و وزارت امنيت ملی اياالت متحده دستورالعمل ھای اوليه صادر کرده اند که
چگونگی ممنوعيت سفر اجرا خواھد شد .راھنمايی ھای اضافی در ھفته ھای آينده انتظار می رود و برخی از دادرسی ھای
دادگاه فدرال ھمانطور که قبال اجرا شده است.

سفر ممنوعيت دولت جاری چيست؟ )به تاريخ  30ژوئن (2017


ممنوعيت سفر به کشورھای شش که در تاريخ  26ژوئن  2017در خارج از اياالت متحده آمريکا بود و به عنوان ويزای
معتبر از ساعت  5:00بعدازظھر در تاريخ  27ژانويه  2017نداشت و به عنوان يک ويزای معتبر نداشت از ساعت

 8:00بعدازظھر روز  29ژوئن  ,2017اجرا می


شود.

ممنوعيت مسافرت عليه اتباع اين شش کشور که مقررات دارند ،اعمال نخواھد شد
ارتباط با شخص يا نھاد در اياالت متحده ،يا کسانی که از ممنوعيت از پوشش خارج می شوند و يا کسانی که واجد شرايط
برای واجد شرايط بودن ھستند ،اعمال نخواھد شد.
 رابطه با يک فرد به معنای يک رابطه خانوادگی نزديک می شود.
 oارتباطات شامل :والدين ،والدين ،ھمسر ،فرزند ، ،فرزند بالغ يا
دختر ،پسر ،قانون دختر ،خواھر يا برادر )کل ،نيم ،يا گام(.
 oروابط محروم :پدربزرگ و مادربزرگ ،نوه ،عمه ،عمو ،خواھرزاده ،برادرزاده ،پسر عموی،
برادرزاده و خواھر و برادر ،و ديگر اعضای خانواده .
 ھاوايی قبال پرونده فدرال را به چالش کشيدن اين اعضای خانواده اعتراض کرده است؛ ما
منتظر تحوالت در اين مورد ھستيم.
 oھمسر پناھجويان و اطفالی که پيوستن به يک پناھنده را که در اياالت متحده در حال حاضر در
اياالت متحده است ،نبايد از ورود آنھا ممنوع شود ،به رغم ممنوعيت پناھندگان ،از آنجا که آنھا يک
رابطه خانوادگی محسوب می شوند.
 روابط با اشخاص بايد رسمی ،مستند و در دوره عادی شکل داشته باشند.
 oويزای دانشجويی و ويزا ھای استخدامی مربوط به نھادھای آموزشی و يا کسب و کار خاصی ھستند
که متقاضی دارای يک رابطه رسمی و مستند است که در دوره عادی شکل گرفته است ،بنابراين
افرادی از يکی از شش کشور که خواستار ويزا از اين نوع ھستند از گرفتن ويزا يا ورود به آمريکا
ممنوع نمی شوند.
 oبرای جلوگيری از ممنوعيت سفر ارتباط با يک نھاد نمی تواند تشکيل بشود.
 oرابطه پناھجوی با آژانس اسکان مجدد پناھجويان در حال حاضر به عنوان يک رابطه بی فايده با
يک سازمان در اياالت متحده به منظور ممنوعيت سفر شناخته نمی شود .انتظار می رود که
راھنمايی ھای بيشتر به زودی منتشر شود.
 افرادی که از ويزای توريست يا بازديد کننده از يکی از شش کشورھا نام برده شده ,ممنوع ھستند ،اگر آنھا
نمی توانند يک رابطه واقعی با يک فرد يا سازمان در اياالت متحده نشان بدھند.
 افراد زير که از ممنوعيت سفر حذف می شوند:
 oاقامت دائم
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 oکسانی که به تاريخ اياالت متحده يا بعد از تاريخ موعد مقرر ) 26ژوئن  (2017به اياالت متحده
اعطاء يا تجديد نظر می شوند ،از جمله به موجب پيش از موعد مقرر؛
 oمسافران دوگانه مسافرتی در گذرنامه غيرمستقيم کشور؛
 oبرخی از صاحبان ويزای ديپلماتيک؛
 oپناھندگان در حال حاضر از تاريخ موعد مقرر به موقع اعطا شده است؛
 oکسانی که تحت کنوانسيون ضد شکنجه محروم شده اند.
واجد شرايط بودن ممکن است در دسترس باشد اگر فرد بتواند تمام سه معيار زير را آورده می شود :
 oورود ممنوعه موجب ناراحتی ھای شديد می شود؛
 سختی در اين زمينه ھنوز تعريف نشده است.
 oورودی تھديدی برای امنيت ملی نخواھد بود؛ و
 oورود به منافع عمومی خواھد بود.

ممنوعيت مسافرتی چه می گويد؟
در ميان ديگر موارد ،دستور اجرايی  6مارس  2017در مورد مسافرت ،دولت فدرال را مجبور به انجام است:














ورود ممنوعيت  90روزه توسط تمام اتباع ايران ،ليبی ،سومالی ،سودان ،سوريه و يمن که در تاريخ موعد نظم )در حال
حاضر  26ژوئن  (2017در خارج از اياالت متحده قرار دارند و ھيچ ويزای معتبر از  5:00بعد از ظھر  ESTدر
تاريخ  27ژانويه  2017و کسانی که يک ويزای معتبر در تاريخ موثر نظم )در حال حاضر از ساعت  8:00بعد از
ظھر در تاريخ  29ژوئن  (2017ندارد.
 oعراق ديگر در فھرست ممنوعه نيست.
اين ممنوعيت به ساکنين دائمی ،افرادی که در تاريخ يا بعد از تاريخ موعد مقرر در اياالت متحده مجددا پذيرفته شده يا
تقدير شده اند ،شامل نمی شود ،از جمله به موجب شرايط پيش از موعد مقرر است ،مسافران دوگانه مسافرت در
گذرنامه سفارت غيرقانونی است؛ برخی از صاحبان ويزای ديپلماتيک ،پناھندگان و افرادی که از تصويب يا حذف
حفاظت تحت کنوانسيون ضد شکنجه محروم شده اند.
اجازه دادن به ممنوعيت سفر را براساس معيارھای مختلف بر اساس يک مورد بر حسب مورد انجام می دھيد.
ممنوعيت مسافرت به شھروندان عراقی که به جای بررسی دقيق آنھا مورد بررسی قرار می گيرند ،اعمال نخواھد شد.
تمام پذيرش پناھندگان را حداقل  120روز متوقف شوند.
 oآيا به پناھجويانی که قبل از تاريخ موثر نظم رسمی برنامه ريزی شده اند ، ،در حال حاضر ،اعمال نمی شود
ساعت  8:00بعدازظھر روز  29ژوئن .2017
 oممکن است که ممنوعيت پناھندگی براساس يک مورد بر اساس يک مورد باشد.
کاھش پناھندگان برای سال مالی  2011تا  ،50000از ھدف رييس اوباما 110000است.
تمام به سرعت از سيستم ورودی-خروجی بيومتريک اعمال می شود.
برنامه ويزای مصاحبه را متوقف کنيد و ھمه متقاضيان ويزا را برای شرکت در مصاحبه دعوت کنيد ،مگر اينکه طبق
مقررات مورد نياز ندارند.
 oاين برنام ٔه از بين بردن ويزا که مورد نياز گرفتن ويزای بازديد کننده را رد می کند ،تحت تاثير قرار نمی
گيرد.
در نظر بگيريد که تمام موارد ناديده گرفته شده از موارد غيرقابل پذيرش مربوط به تروريسم ،صرفنظر از اين که
حمايت فرد از يک »سازمان تروريستی« مورد نظر غيرممکن يا غيرممکن باشد ،پايان می يابد.

اگر سوالی داريد و يا نياز به کمک داريد ،لطفا با خطوط مھاجرتی ما با شماره  ٨۴۴٩۵۵٣۴٢۵تماس حاصل کنيد.
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