
حظر السفر الموسع
ي 26 يونيو 2018، أيدت المحكمة العليا الأمريكية حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب. وينطبق هذا الحظر 

�ف
ويال، واليمن،  ف عىل أشخاص من فئات معينة من البلدان التالية: إيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، وف�ف

والصومال. وال يزال هذا الحظر ساريًا.

يا: يؤدي الحظر إىل تعليق  ستان ونيج�ي ز غ�ي يا وق�ي ي ميانمار وإري�ت
بخصوص مواط�ز

ي الوليات 
ي الخارج لالأشخاص الذين يسعون إىل العيش �ف

ات جديدة �ف إصدار تأش�ي
ات المهاجرين«(، مثالً من خالل اللتماسات القائمة عىل  المتحدة بصورة دائمة )»تأش�ي

ة الهجرة العشوائية )هجرة التنوع(. وهذا ل  العمل أو العائلة، أو من خالل برنامج تأش�ي
ات مؤقتة، مثل  ينطبق عىل مْن يسعون إىل القدوم إىل الوليات المتحدة من خالل تأش�ي

ات غ�ي المهاجرين«(. ات العمل )»تأش�ي ات السياحية أو تأش�ي التأش�ي

ي الخارج لالأشخاص 
ات جديدة �ف انيا: يؤدي الحظر إىل تعليق إصدار تأش�ي ز ي السودان وت�ز

بخصوص مواط�ز
ة الهجرة العشوائية )هجرة التنوع( فقط.  ي الوليات المتحدة من خالل برنامج تأش�ي

الذين يسعون إىل العيش �ف
ول ينطبق الحظر عىل الآخرين من هذين البلدين.

ي ذكرهم:
عالن الجديد ال يؤثر عىل االآ�ت هذا االإ

اء( عيون )حاملو البطاقة الخ�ف المقيمون الدائمون ال�ش  

ف ويسافرون بجواز سفر بلد ل يشمله الحظر الأشخاص الذين يحملون جنسيت�ي  

الأشخاص الحاصلون عىل إعفاء   

الأشخاص الموجودون داخل الوليات المتحدة الأمريكية ويسعون إىل تعديل وضعهم   

تتوفر المساعدة القانونية مجانًا. إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن كيفية تأث�ي حظر السفر هذا عليك أو عىل 
ف بشأن الهجرة. اتصل بـ ActionNYC عىل الرقم  أحد أحبائك، فاست�ش أحد مقدمي الخدمات القانونية الموثوق�ي

ي مجتمعك وبلغتك.
0365-354-800-1 للحصول عىل مساعدة قانونية آمنة ومجانية بشأن الهجرة، �ز

ف من ستة بلدان أخرى  ف قادم�ي اير 2020، بدأ رسيان حظر سفر موسع، ينطبق عىل أشخاص معين�ي ي 21 ف�ب
�ز

انيا(. يرجى مالحظة أن الحظر يؤثر عىل هجرة  ف يا، والسودان، وت�ف ستان، ونيج�ي ف غ�ي يا، وق�ي )ميانمار، وإري�ت
ات معينة من خارج البالد، وليس َمن يتقدمون بطلب  الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول عىل تأش�ي

ي الوليات المتحدة. 
ف وهم موجودون هنا �ف الحصول عىل وضع مع�ي
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