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الراغبین  قرار الرئیس ترامب بمنع السفر لبعض  
19-ة أثناء جائحة كوفیدفي الھجر

القانونیة، وال تحل إخالء المسؤولیة: تم إعداد ھذه الوثیقة اإلرشادیة من قبل جمعیة المساعدة القانونیة. ال تعد ھذه الوثیقة اإلرشادیة بمثابة المشورة 
.، وقد تكون عرضة للتغییرالمعلومات الواردة ھنا حدیثة اعتباراً من تاریخ اإلعداد المذكور أدناه.الھجرةاتفي ملفینالمتخصصالخبراءمحل مشورة 

، أصدر الرئیس ترامب بیاناً معلقاً فیھ الدخول إلى الوالیات المتحدة االمریكیة لمجموعة معینة من األشخاص 2020أبریل 22في 
اًء مس11:59تعني حاملي الغرین كارد). یعتبر البیان ساریاً من الساعة LPRالراغبین في الحصول على إقامة دائمة قانونیة (

یوم، مع إمكانیة التمدید. 60وینتھي بعد 2020أبریل 23یوم 

على مین یطبّق البیان؟
یطبق البیان على الراغبین في الحصول على إقامة دائمة قانونیة في أحد الحاالت التالیة: 

ممن ھم خارج الوالیات المتحدة األمریكیة في تاریخ سریانھ؛ •
(یعني ھذا تأشیرة للحصول على إقامة دائمة قانونیة) صالحة منذ تاریخ سریان البیان؛ ممن لیس لدیھم تأشیرة ھجرة •
أو وثیقة للصعود إلى الطائرة/السفر مناسبةبطاقةممن لیس لدیھم وثیقة سفر رسمیة غیر التأشیرة (مثل رسالة النقل، •

).تسمح مسبقاً بالدخول مرة أخرى إلى أراضي الوالیات المتحدة

استثناءات؟ھل توجد أي
البیان على حاملي اإلقامة الدائمة القانونیة.  ال یطبقأجل. 

ویحاولون دخول الوالیات أیضاً على متقدمي الحصول على تأشیرة الھجرة ممن ھم خارج الوالیات المتحدة األمریكیة ال یطبق 
المتحدة األمریكیة للحصول على اإلقامة القانونیة الدائمة مثل: 

عاماً شامالً 21اصر ألحد مواطني الوالیات المتحدة األمریكیة، وغیر المتزوجین من األبناء تحت سن زوج أو ابن ق•
التبني؛موضع/محلبعض األبناء 

21طبیب أو ممرض أو أحد العاملین بالقطاع الصحي، باإلضافة إلى أزواجھم أو غیر المتزوجین من أبنائھم تحت سن •
عاماً؛ 

، باإلضافة إلى أزواجھم  19-باحث في مجال الطب أو أي من الباحثین الذین ینوون العمل في مجال مكافحة انتشار كوفید•
عاماً؛ 21أو غیر المتزوجین من أبنائھم تحت سن 

زوجین  ، باإلضافة إلى أزواجھم أو غیر المت19-ألداء األعمال األساسیة لمكافحة والتعافي من وتقلیل آثار جائحة كوفید•
عاماً؛ 21من أبنائھم تحت سن 

للمھاجرین من المستثمرین؛EB-5القادمین بموجب برنامج •
لدعم األھداف الھامة لتطبیق القانون األمریكي (ولكنھم غیر معّرفین)؛•
عاماً؛  21أعضاء القوات المسلحة األمریكیة، باإلضافة إلى أزواجھم أو غیر المتزوجین من أبنائھم تحت سن •
عاماً؛ 21ي تأشیرة الھجرة الخاصة، باإلضافة إلى أزواجھم أو غیر المتزوجین من أبنائھم تحت سن حامل•
ممن یشكل دخولھم مصلحة وطنیة. •
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ماذا عن التأشیرات غیر المتعلقة بالھجرة؟
ر المھاجرین (مؤقتة)، ولكنھ لغیھذا البیان األشخاص الذین یحاولون دخول الوالیات المتحدة األمریكیة على أساس تأشیرةال یمنع 

یوماً.30یشیر إلى إمكانیة استھداف حاملیھا في خالل 

ماذا عن األشخاص المتواجدین في الوالیات المتحدة األمریكیة بالفعل؟
البیان على األشخاص المتواجدین في الوالیات المتحدة األمریكیة حالیاً ممن یرغبون في الحصول على تأشیرات ال یؤثر

یحد فقط من الدخول إلى الوالیات المتحدة األمریكیة لبعض من الراغبین في الحصول على تأشیرة للمھاجرین ولغیر المھاجرین. 
ن البیان.  الھجرة من خارج الدولة بدءاً من تاریخ سریا

ماذا عن المتقدمین بطلبات للجوء؟  
البیان من قدرة األشخاص طالبي اللجوء، وضع الالجئین، وقف إجراءات الترحیل، أو الحمایة بموجب اتفاقیة مناھضة ال یحد 

التعذیب. 

ھل توجد عملیة تنازل (إعفاء)؟ 
على الرغم من عدم وجود عملیة رسمیة للحصول على إعفاء من منع السفر، إال أن البیان یحتوي على مادة عامة وشاملة تسمح  

للمتأثرین بالدخول إلى الوالیات المتحدة األمریكیة إن تمكنوا من إثبات وجود مصلحة قومیة من دخولھم، بما یحدده وزیر 
ینوب عن أحدھما.  الخارجیة، وزیر األمن القومي أو من 

-844في حالة وجود أي أسئلة أو رغبتكم في الحصول على المساعدة، یرجى االتصال بخط المساعدة الخاص بأمور الھجرة 
ً 9:00من الساعة 955-3425 مساءاً، من یوم االثنین إلى الجمعة.  5:00-صباحا


