
Biện Pháp chế tài cấm nhập cảnh “Khashoggi Ban” - Mẫu hồ sơ  

Nhóm Công tác về Chế tài nhập cảnh Khashoggi tạo ra mẫu đơn này nhằm hỗ trợ các tổ chức xã 
hội dân sự quan tâm đến việc gửi đơn đề nghị cấm visa nhập cảnh với Bộ Ngoại giao (Mỹ) theo 
biện pháp Chế tài nhập cảnh Khashoggi. Chế tài nhập cảnh Khashoggi là một chính sách hạn chế 
visa toàn cầu cho phép Bộ trưởng Ngoại giao, theo Mục 212 (a) (3) (C) của Đạo luật nhập cảnh 
và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), áp đặt các hạn chế về visa đối với các cá nhân  
được cho là, thay mặt cho một chính quyền, đã có các hành động mang tính cách nghiêm trọng 
chống lại những người bất đồng chính kiến lưu vong. 

Nhiệm vụ của Nhóm Công tác Chế tài nhập cảnh Khashoggi là tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
nộp cho Bộ Ngoại giao hồ sơ đề nghị các cá nhân bị áp dụng chính sách chế tài này. Mẫu đơn 
này là một trong những nỗ lực liên tục của Nhóm Công tác nhằm hỗ trợ cộng đồng bảo vệ nhân 
quyền trong việc vận động hiệu quả với chính phủ Hoa Kỳ. Để cải thiện các sản phẩm và kết quả 
đến từ các hoạt động xã hội dân sự, chúng tôi cũng huấn luyện, tạo điều kiện hỗ trợ pháp lý 
miễn phí, xem xét hồ sơ, và, sau khi hồ sơ được hoàn thiện, hỗ trợ trong việc nộp đơn đề nghị 
cho cơ quan thích hợp. 

Tất cả thông tin được gửi qua mẫu đơn này sẽ được bảo mật bởi Nhóm Công tác Chế tài nhập 
cảnh Khashoggi và các viên chức có liên quan tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Do các quy định về bảo 
mật thông tin liên quan đến visa, những người nộp đơn đề nghị Chế tài nhập cảnh Khashoggi sẽ 
không được thông báo về quy trình xét đơn cũng như việc áp dụng biện pháp chế tài này đối 
với các cá nhân bị đề nghị. 

Việc sử dụng mẫu đơn này không thiết lập mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ, hoặc mối quan 
hệ ủy thác hoặc đại diện khác. Nhóm Công tác không bao giờ có hoạt động nào mà theo đó luật 
pháp đòi hỏi nhóm phải đăng ký với tư cách là một tác nhân tại Hoa Kỳ của một chủ thể ở ngoại 
quốc. Nhóm Công tác chuyển tải thông tin giữa các tổ chức xã hội dân sự và đại diện của chính 
phủ Hoa Kỳ, và không bao giờ hoạt động với tư cách là tác nhân, đại diện, nhân viên hoặc người 
làm theo mệnh lệnh của các tổ chức xã hội dân sự, hoặc theo lệnh, yêu cầu hoặc theo chỉ đạo 
hoặc sự kiểm soát của một tổ chức xã hội dân sự khác. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nhóm công tác tại info@KhashoggiBan.org 

Phần 1. Thông tin tiểu sử và các thành viên gia đình của kẻ vi phạm 

Ở mức tối thiểu, tên pháp lý đầy đủ và ngày sinh (nếu có) của từng kẻ vi phạm cần được cung 
cấp. 

Cần nhất quán về tên và vai trò của đối tượng, đồng thời sử dụng tên chính thức nếu có thể, 
bao gồm tất cả các bí danh đã biết. Liệt kê tên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ nếu có thể. 

Khi có thể, luật gia tình nguyện nên kiểm tra tên của kẻ vi phạm thông qua World-Check hoặc 
cơ sở dữ liệu sàng lọc tương tự để có thêm thông tin nhận dạng. 

Khi có thể, vui lòng cung cấp thông tin dưới dạng liên kết hyperlink hoặc thêm nguồn dưới dạng 
chú thích cuối trang. Nếu không khả dĩ, hãy cung cấp một phụ lục gồm các bản in từ các nguồn 
chính hoặc phụ, bao gồm các bài báo, thông tin đăng ký công ty hoặc các công cụ tìm kiếm khác. 
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Cung cấp liên kết hyperlink dẫn đến nguồn và ngày truy cập lần cuối (“Truy cập lần cuối [Ngày 
tháng Năm]”). 

Cung cấp hình ảnh của kẻ vi phạm, các thành viên gia đình và các cộng sự quen biết. 

1. Tên pháp lý đầy đủ của kẻ vi phạm 
2. Bí danh, tên khác hoặc tên bằng các ngôn ngữ khác 
3. Chức vụ hoặc chức danh hiện tại 
4. Ngày tháng năm sinh (Tháng/ Ngày/ Năm) 
5. Nguyên quán 
6. Quốc tịch 
7. Quốc gia hoặc các quốc gia với nơi cư trú đã biết 
8. Các chỉ số nhận dạng cá nhân đã biết khác (nơi sinh, số hộ chiếu, địa chỉ, số thẻ căn 

cước/ hoặc chứng minh nhân dân v.v.) 
9. Địa điểm của bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của kẻ vi phạm nằm ngoài quốc gia cư trú: 
10. Hành động cho chính phủ nước ngoài: 

- Có 
- Không 
- Không chắc chắn 
- Lựa chọn khác: 

11. Mối quan hệ với chính phủ nước ngoài nào khác? Nếu có, hãy mô tả bản chất của mối 
quan hệ và các quốc gia liên quan. 

12. Chuyến du lịch trước đây đến Hoa Kỳ (ngày, các thành phố đã ghé thăm, mục đích 
chuyến thăm, v.v.) 

13. Tên (các) thành viên gia đình trực hệ, các chỉ số nhận dạng tiểu sử (quốc tịch, quốc gia 
cư trú, ngày sinh, nơi sinh) và mối quan hệ 

14. Chuyến du lịch trước đây đến Hoa Kỳ của các thành viên trong gia đình trực hệ (ngày 
tháng, các thành phố đã đến thăm, mục đích chuyến thăm, v.v.) 

Phần 2. Thông tin về (những) người bất đồng chính kiến là đối tượng của kẻ vi phạm 

1. Tên pháp lý đầy đủ của người bất đồng chính kiến 
2. Bí danh, tên khác hoặc tên bằng các ngôn ngữ khác 
3. Ngày tháng năm sinh (Ngày/ tháng/ năm) 
4. Nguyên quán 
5. Quốc tịch 
6. Quốc gia hoặc các quốc gia với nơi cư trú đã biết 
7. Các chỉ số nhận dạng cá nhân đã biết khác (nơi sinh, số hộ chiếu, địa chỉ, số thẻ căn cước 

hoặc chứng minh nhân dân, v.v.) 
8. Các chuyến du lịch trước đây đến Hoa Kỳ (ngày, các thành phố đã đến, mục đích chuyến 

thăm, v.v.) 
9. Tên (các) thành viên gia đình trực hệ, chỉ số nhận dạng tiểu sử (quốc tịch, quốc gia cư 

trú, ngày sinh, nơi sinh) và mối quan hệ 
10. Chuyến du lịch trước đây đến Hoa Kỳ của các thành viên trong gia đình trực hệ (ngày 

tháng, các thành phố đã đến thăm, mục đích chuyến thăm, v.v.) 
 



Phần 3. Biện minh cho việc áp dụng Chế tài nhập cảnh Khashoggi 
Phần này bao gồm một mô tả ngắn gọn cung cấp thông tin về bối cảnh cần thiết để hiểu 
bản chất của các vi phạm nghiêm trọng ngoài lãnh thổ nhắm vào người bất đồng chính 
kiến, và sự tham gia của kẻ vi phạm trong việc thực hiện chúng. Thông thường, cần cung 
cấp một tóm lược về lịch sử của chế độ và tổng quan về quá trình hoạt động của những 
người bất đồng chính kiến là đối tượng. 
Điều quan trọng là phải nêu rõ cơ sở cụ thể để áp dụng biện pháp Chế tài nhập cảnh 
Khashoggi. Chế tài nhập cảnh Khashoggi có thể được áp dụng đối với những cá nhân 
thuộc một trong ba thành phần sau: 
 
1. Các cá nhân, thay mặt cho chính phủ của một nước ngoài, được cho là đã có các hành 
động ngoài lãnh thổ mang tính cách nghiêm trọng nhắm vào người bất đồng chính kiến 
lưu vong, bao gồm những hoạt động đàn áp, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc làm hại các 
nhà báo, nhà hoạt động hoặc những người được nhìn nhận là những người bất đồng 
chính kiến dựa trên các hoạt động của họ; hoặc 
2. Các cá nhân, thay mặt cho chính phủ của một nước ngoài, được cho là đã có các hành 
động ngoài lãnh thổ mang tính cách nghiêm trọng nhắm vào người bất đồng chính kiến 
lưu vong một cách gián tiếp, qua việc nhằm vào thành viên gia đình trực hệ của các nhà 
báo, nhà hoạt động hoặc những người khác ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia của họ- 
những người được coi là bất đồng chính kiến vì các hoạt động của họ (bất kể các thành 
viên gia đình của họ ở trong hay ngoài lãnh thổ của chính phủ nước ngoài có liên quan), 
để đàn áp, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc gây hại cho các nhà báo, nhà hoạt động hoặc 
những người bất đồng chính kiến khác; và 
3. Các thành viên gia đình trực hệ của những cá nhân đó. Theo mục đích của chính sách 
này, “thành viên gia đình trực hệ” chỉ giới hạn ở vợ / chồng, con cái ở mọi lứa tuổi và 
cha mẹ của cá nhân kẻ vi phạm chính được đề cập trong chính sách này. 
 
Chứng cứ tối thiểu: Chế tài nhập cảnh Khashoggi chỉ có thể được áp dụng trong những 
trường hợp có đủ bằng chứng để cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ “lý do để nghi” rằng kẻ 
vi phạm đã thực hiện hành vi bị cáo buộc. “Lý do để nghi” là tiêu chuẩn thấp hơn “lý do 
để tin”, là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các chương trình trừng phạt hoặc hạn chế thị 
thực khác. 
 
Hậu quả bất lợi nghiêm trọng lên chính sách đối ngoại1: Mục 212 (a) (3) (C) của Đạo luật 
nhập cảnh và Quốc tịch cho phép Bộ trưởng Ngoại giao áp dụng các hạn chế về cấp visa 
đối với các cá nhân nước ngoài nếu chuyến thăm của họ có “hậu quả tiềm ẩn nghiêm 
trọng lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ". Các đơn đề nghị về việc áp dụng Chế tài 
nhập cảnh Khashoggi cần nêu rõ các hậu quả lên chính sách đối ngoại nghiêm trọng có 
thể xảy ra khi cho phép tên của kẻ vi phạm nằm trong danh sách được nhập cảnh vào 
Hoa Kỳ. 
 

 
1 của Hoa Kỳ. 



Cung cấp các nguồn đáng tin cậy trong chú thích cuối trang hoặc liên kết (hyperlink) nếu 
có thể, hoặc bản sao của các nguồn trong phụ lục. Ví dụ về các nguồn đáng tin cậy bao 
gồm: 1) Chính phủ Hoa Kỳ và các báo cáo của chính phủ quốc gia đồng minh; 2) các báo 
cáo từ các cơ quan, thủ tục đặc biệt, cơ quan nhân quyền khu vực của Liên hiệp quốc, 
v.v.; 3) các báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ địa phương hoặc quốc tế đáng tin cậy; 
4) báo cáo điều tra từ các phương tiện truyền thông địa phương hoặc quốc tế đáng tin 
cậy; 5) các tài liệu nguồn chính (ví dụ là lời kể của nhân chứng hoặc nạn nhân, hồ sơ y tế, 
v.v.) và 6) các cuộc điều tra của chính phủ trong nước, nếu đáng tin cậy. 
- Biện minh cho việc áp dụng Chế tài nhập cảnh Khashoggi và tóm tắt bằng chứng (bao 

gồm mối quan hệ cá nhân với chính phủ nước ngoài, các hoạt động chống đối người 
bất đồng chính kiến của chính phủ bị cáo buộc và thông tin về (những) nhà bất đồng 
chính kiến là đối tượng) 

- Mô tả vai trò chính thức và / hoặc không chính thức của kẻ vi phạm đối với chính 
phủ nước ngoài, cả trong quá khứ và hiện tại. Cung cấp ngày tháng giữ chức vụ và 
mô tả nhiệm vụ. Cũng bao gồm bất kỳ gia đình  hoặc các mối quan hệ khác với các 
nhà lãnh đạo hoặc cai trị của chính phủ nước ngoài. Ví dụ: "Bộ trưởng của [ABC] từ 
[Năm] đến [Năm]" hoặc "Kết hôn với em gái của Tổng thống." 

- Mô tả quan điểm hiện tại của chính phủ nước ngoài, bao gồm thông tin liên quan 
đến trường hợp này hoặc các trường hợp tương tự. Cung cấp báo cáo có thể có xu 
hướng cho thấy một khuôn mẫu hoặc hành vi quấy rối hoặc bắt bớ những người bất 
đồng chính kiến. Cũng cung cấp thông tin liên quan đến luật pháp cụ thể của quốc 
gia có thể cho phép chính phủ tham gia vào các hoạt động như vậy mà không bị 
trừng phạt. 

- Mô tả thông tin tiểu sử, việc làm, chức vụ của nhà bất đồng chính kiến là đối tượng 
(trong quá khứ hoặc hiện tại) và bất kỳ thông tin nào khác về đối tượng và / hoặc gia 
đình trực hệ của họ. Nếu có thể, hãy gửi email các tài liệu bằng chứng về các hoạt 
động khiến nhà bất đồng chính kiến là đối tượng, bao gồm các tin tức, bài viết, bài 
đăng trên mạng xã hội, v.v., tới info@KhashoggiBan.org 

- Mô tả cụ thể tất cả các trường hợp và các lần xảy ra hành động nhằm vào đối tượng 
và / hoặc bắt bớ. Bao gồm ngày tháng, địa điểm và mô tả cụ thể về những gì đã xảy 
ra. Ví dụ: “Vào [chèn ngày], đối tượng đã nhận được nhiều tin nhắn từ [chèn số điện 
thoại]” và sau đó mô tả nội dung của các tin nhắn hoặc gửi ảnh chụp màn hình qua 
email tới info@KhashoggiBan.org. Nếu đối tượng bị đả thương hoặc bị tra tấn, hãy 
cung cấp hồ sơ y tế hoặc hình ảnh hoặc bằng chứng khác về thương tích hoặc điều 
trị y tế. Cũng cung cấp biện pháp mà đối tượng mục tiêu đã thực hiện để bảo vệ 
chính họ. Nếu đối tượng là bị đơn của một vụ án dân sự hoặc hình sự, hãy gửi email 
tất cả các tài liệu vụ án nếu có thể, bao gồm mọi tin bài về vụ án và mọi bản án, kết 
án hoặc án tù, tới info@KhashoggiBan.org 

- Cung cấp phần trình bày lý do tại sao bạn tin rằng nhà bất đồng chính kiến bị xem là 
đối tượng, bao gồm phần mô tả về luật, chính sách, cách hành xử của chính phủ 
hoặc các lý do khác và lý do tại sao các hoạt động của đối tượng có thể bị coi là mối 
đe dọa đối với chính phủ. 
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- Làm thế nào để các sự kiện bị cáo buộc ở trên đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý đối với 
Chế tài nhập cảnh Khashoggi? (Khẳng định tiêu chuẩn về các hạn chế thị thực theo 
Chế tài nhập cảnh Khashoggi và trường hợp này đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào) 

- Tài liệu (mô tả tất cả tài liệu bạn định gửi đến info@KhashoggiBan.org, bao gồm tiêu 
đề, nguồn, ngày tháng của tài liệu, liên kết đến nguồn trực tuyến và ngày truy cập 
lần cuối. Mọi tài liệu bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh phải kèm theo bản dịch 
sang tiếng Anh mà dịch giả ký tên, xác nhận là chính xác). 

- Lập luận và giải thích hậu quả bất lợi nghiêm trọng lên chính sách đối ngoại và tác 
động được tiên liệu của việc áp đặt Chế tài nhập cảnh Khashoggi (mô tả hậu quả 
nghiêm trọng lên chính sách đối ngoại nếu kẻ vi phạm được nhập cảnh và tác động 
được tiên liệu của việc áp đặt Chế tài nhập cảnh Khashoggi trong trường hợp này) 

- Phản biện bằng chứng / lập luận trái ngược (thừa nhận bất kỳ bằng chứng hoặc lập 
luận nào mâu thuẫn với thông tin trong mẫu đơn này và cho biết bằng chứng đó có 
khả tín hoặc giá trị gì hay không). 

 

Phần 4. Tổ chức của bạn 

Cung cấp mô tả ngắn gọn về tổ chức của bạn bao gồm giải thích về mối liên quan giữa tổ 
chức của bạn và thông tin trong hồ sơ. 

Nếu có thể, cung cấp thông tin liên quan đến các tổ chức đối tác đã đóng góp vào hồ sơ. 

Cung cấp mô tả tóm tắt về các nguồn thông tin của tổ chức và các phương pháp thu 
thập thông tin thực tế có trong đơn đề nghị (ví dụ: các tài khoản quan trọng của người 
bất đồng chính kiến, các cuộc phỏng vấn với các thành viên trong gia đình, các tài liệu đã 
được xem xét, v.v.) 

- Tổ chức của bạn: 
Họ tên đầy đủ hợp pháp của bạn: 

- Chức danh/ Chức vụ: 
- Chi nhánh (tổ chức) 
- Quốc gia cư trú: 
- Nguyên quán: 
- Số điện thoại: 
- Địa chỉ email: 

==================================================================== 

Bản gốc tiếng Anh: https://docs.google.com/forms/d/1s0gCiV3Ml7DLNw2l5LaP-
sM4pfiEl8ZLpiaVMa23S8A/viewform?edit_requested=true 

Khashoggi Ban Nomination Form 

The Khashoggi Ban Working Group has created this form to assist civil society organizations 
interested in submitting evidence-based visa restrictions recommendations to the 
Department of State pursuant to the Khashoggi Ban. The Khashoggi Ban is a global visa 
restriction policy that authorizes the Secretary of State, under Section 212(a)(3)(C) of the 



Immigration and Nationality Act, to impose visa restrictions on individuals, acting on behalf 
of a foreign government, who are believed to have been directly engaged in serious, 
extraterritorial counter-dissident activities.  

Under its mandate, the Khashoggi Ban Working Group facilitates the submission of names 
of individuals for consideration under the policy to the State Department. The Working 
Group provides this form as part of ongoing efforts to assist members of the human rights 
community in effectively advocating with the U.S. government. To improve civil society 
products and outcomes, we also provide training, facilitate pro bono legal support, review 
casefiles, and aid in submitting recommendations to appropriate government offices once 
they are complete.  

 

All information submitted through this form will remain confidential within the Khashoggi 
Ban Working Group and the relevant staff at the U.S. Department of State. Because of visa 
confidentiality requirements, those who submit names for consideration under the 
Khashoggi Ban will neither be notified of the status of their submission nor whether the 
policy applies to the individuals submitted. 

Utilizing this form does not establish an attorney-client relationship, or other fiduciary or 
agent relationship. The Working Group does not and will not carry out any activity that 
would require it to register as an agent of a foreign principal in the United States. The 
Working Group conveys information between civil society organizations and 
representatives of the US government, and it does not and will not act as an agent, 
representative, employee, or servant of civil society organizations, or at the order, request, 
or under the direction or control of another civil society organization. 

For more information, please contact the Working Group at info@KhashoggiBan.org 

Section 1. Perpetrator Biographical Information and Family Members 

At a minimum, each perpetrator’s full legal name and date of birth must be provided. 

Be consistent in names of entities and roles, and use formal names to the extent possible, 
including all known aliases. List names in their native language if possible.  

 

When possible, pro bono counsel should check the name of the perpetrator through 
World-Check or a similar screening database to obtain any additional identifying 
information. 

 

When possible, please hyperlink information or add a source as a footnote. If not possible, 
please include an annex of printouts from primary or secondary sources, including news 
articles, corporate registers, or other search engines. Include the link to the source and the 
date it was last accessed (“Last accessed [Day Month Year]”).  

mailto:info@KhashoggiBan.org


 

Include any photographs of the perpetrator, family members, and known associates.  

Full legal name of perpetrator 

Aliases, other names, or name in other languages 

Current position or title 

Date of birth (mm/dd/yyyy) 

Country of birth 

Country of citizenship 

Country or countries with known residences 

Other known personal identifiers (place of birth, passport number, address, national 
identification number, etc) 

Location of any properties owned by the perpetrator outside the country of residence 

Acting on behalf of foreign government 

• Yes 
• No 
• Not Sure 
• Other: 

Relationship to any other foreign governments? If so, describe the nature of the 
relationship and countries involved. 

Past travel to the United States (date, cities visited, purpose of visit, etc.) 

Immediate family member name(s), biographical identifiers (nationality, country of 
residence, DOB, POB), and relationship 

Past travel to the United States by immediate family members (date, cities visited, purpose 
of visit, etc) 

Section 2. Information about the Dissident(s) Targeted by the Perpetrator 

Full legal name of dissident 

Aliases, other names, or name in other languages 

Date of birth (mm/dd/yyyy) 

Country of birth 

Country of citizenship 

Country or countries with known residences 



Other known personal identifiers (place of birth, passport number, address, national 
identification number, etc) 

Past travel to the United States (date, cities visited, purpose of visit, etc) 

Immediate family member name(s), biographical identifiers (nationality, country of 
residence, DOB, POB), and relationship 

Past travel to the United States by immediate family members (date, cities visited, purpose 
of visit, etc) 

Section 3. Justification for Imposing the Khashoggi Ban 

This section should include a brief description that provides necessary contextual 
information to understand the nature of the serious, extraterritorial counter-dissident 
activities and the perpetrator’s involvement in committing them. Often this will include a 
brief history of the current political regime and general background information on the 
dissidents who were targeted. 

It is important to articulate the specific basis for imposing the Khashoggi Ban. Khashoggi 
Ban visa restrictions may be imposed on individuals who fall under one of the following 
three target class categories: 

1. individuals who, acting on behalf of a foreign government, are believed to have been 
directly engaged in serious, extraterritorial counter-dissident activities, including those that 
suppress, harass, surveil, threaten, or harm journalists, activists, or other persons 
perceived to be dissidents for their work; or   

2. individuals who, acting on behalf of a foreign government, are believed to have been 
directly engaged in serious counter-dissident activities involving the targeting of the 
immediate family members of journalists, activists, or other persons located outside of the 
country of the foreign government perceived to be dissidents for their work (no matter 
whether the family members are located inside or outside the territory of the relevant 
foreign government), in order to suppress, harass, surveil, threaten or harm such 
journalists, activists, or other perceived dissidents; and   

3. the immediate family members of such individuals. For the purposes of this policy, 
“immediate family members” are limited to spouses, children of any age, and parents of 
the principal individual covered by this policy. 

Evidentiary threshold: The Khashoggi Ban may only be imposed in cases where there is  
enough evidence to give the U.S. government a “reason to suspect” that the perpetrator 
has engaged in the alleged conduct. “Reason to suspect” is a lower standard than “reason 
to believe,” which is required for other visa restrictions or sanctions programs. 

Serious adverse foreign policy consequences: Section 212(a)(3)(C) of the Immigration and 
Nationality Act authorizes the Secretary of State to impose visa restrictions on foreign 
individuals if their visit would have “potentially serious adverse foreign policy 
consequences for the United States.” Recommendations for imposing the Khashoggi Ban 



should outline the potentially serious adverse foreign policy consequences of granting the 
named perpetrator entry to the United States.  

Provide credible sources in footnotes or hyperlinks where possible, or copies of sources in 
an annex. Examples of credible sources include: 1) U.S. Government and aligned country 
government reports; 2) reports from UN bodies, special procedures, regional human rights 
bodies, etc.; 3) reports from credible local or international NGOs; 4) investigative reporting 
from credible local or international media; 5) primary source documents (i.e. witness’ or 
victim’s statements, medical records, etc.) and 6) in-country government investigations, if 
credible. 

Justification for imposing the Khashoggi Ban and summary of evidence (including individual 
relationship to the foreign government, alleged counter-dissident activities, and 
information about the dissident(s) targeted by such activities) 

Describe the perpetrator’s official and/or unofficial roles with the foreign government, 
both past and present. Include dates in which the posts were held, and description of 
duties. Also include any family or other ties to the leaders or rulers of the foreign 
government. For example, “Minister of [ABC] from [Year] to [Year]”, or “Married to the 
sister of the President.” 

Describe the foreign government’s current posture, including information related to this 
case or similar cases. Include any reports that may tend to show a pattern or practice of 
harassment or persecution of dissidents. Also include any information regarding specific 
laws of the country that may allow the government to engage in such activities with 
impunity. 

Describe the targeted dissident’s biographical information, employment, positions with the 
government (past or present), and any other information about the target and/or their 
immediate family. Where possible, email documentary evidence of the activities that led to 
the dissident being targeted, including news appearances, writings, social media posts, etc, 
to info@KhashoggiBan.org 

Specifically describe all instances and occurrences of targeting and/or persecution. Include 
dates, locations, and a specific description of what occurred. For example, “On [insert 
date], Target received multiple text messages from [insert telephone number]” and then 
describe the content of the messages, or email screen shots to info@KhashoggiBan.org. If 
the target was physically injured or tortured, include any medical records or photographs 
or other evidence of any injuries or medical treatment. Also include any measures taken by 
the target to protect themselves. If the target was the subject of a civil or criminal case, 
email all case documents where possible, including any news articles about the case, and 
any judgments, convictions, or prison sentences, to info@KhashoggiBan.org 

Include a statement of the reasons why you believe the dissident was targeted, including 
descriptions of laws, policies, government practices, or other reasons, and why their work 
may be perceived as a threat to the government. 



How do the facts alleged above satisfy the legal standard for the Khashoggi Ban?(Affirm 
the standard for visa restrictions under the Khashoggi Ban and how this case satisfies the 
standard) 

Documents (describe all documents you intend to send to info@KhashoggiBan.org, 
including title, source, date of the document, link to online source and date last accessed. 
Any documents in a language other than English should be accompanied by a certified 
English translation) 

Serious adverse foreign policy consequences argument and explanation of foreseeable 
Impact of imposition of the Khashoggi Ban (describe the serious adverse foreign policy 
consequences that allowing the perpetrator to obtain a U.S. visa would have, and the 
foreseeable impact that imposing the Khashoggi Ban would have in this case) 

Rebuttal of contrary evidence/arguments (acknowledge any evidence or arguments that 
contradict the information in this form, and whether that contrary evidence has any 
validity or merit) 

Section 4. Your Organization 

Provide a brief description of your organization that includes an explanation of the relevant 
link between your organization and the information in the casefile.   

Where applicable, include information regarding partner organizations that contributed to 
the casefile.  

Include a summary description of the organization’s sources and methods of obtaining the 
factual information included in the submission (e.g., firsthand dissident accounts, 
interviews with family members, documents reviewed, etc.) 

Your organization(s) 

Your name 

Your title 

Affiliation 

Country of Residence 

Country of Citizenship 

Telephone Number 

Email Address 

 


