
 اعرف حقوقك:

 وصول األجانب غير المقيمين الى المطار في الواليات المتحدة األميركية.

 

ة مشروع مساعدة الالجئين الدولية يقدم مساعدة قانونية مجانية لمساعدة الالجئين والنازحين. المشروع ليس تابعا لحكومة الواليات المتحد

صة, األميركية كما انه ليس تابع للمنظمة الدولية للهجرة. هذا الدليل يقدم معلومات لألجانب غير المقيمين )الالجئين, حملة التأشيرة الخا

المفرج عنهم افراج مشروط انساني, حملة تأشيرة العمل, وتأشيرات أخرى غيرها( لدى وصولهم الحد مطارات الواليات المتحدة 

للوثائق المفردة.األميركية. هذا الدليل ال يقدم مشورة قانونية   

 

قابلة للتغير. ُمتََطلَّبات. ال2019لقد تمت مراجعة هذه المعلومات في أيار لعام   

ير لرحلتك:التحض  

 

في الواليات المتحدة األميركية حالما تصل الى المطار األميركية. فاذا تم )شخص نقطة الوصول( لالتصال بشخص ما  طبالتخطيقم 

هذا الشخص قد يكون فردا من العائلة او صديقا لك.احتجازك في المطار سوف يكون هذا الشخص على علم بذلك.   

بما فيها اليوم و الوقت والمطار الذي تصل اليه في الواليات المتحدة األميركية.اخبر هذا الشخص بمعلومات رحلتك   

 اخبر هذا الشخص بطريقة التواصل المتفق عليها. فقد تود ان تتصل به عبر هاتفك الجوال او ان تلتقي به في المطار عند وصولك.

ر هذا الشخص بهل يجدر به التواصل مع االعالم واخبار قم بإيجاد خطة عمل مع هذا الشخص لكيفية التصرف في حال احتجازك. أخب

 قصتك او هل يجدر به ان يجد محاميا ليرفع قضيتك في المحكمة.

 

 قم بوضع الوثائق التالية في حقيبتك المحمولة وليس في امتعتك التي ستشحن في الطائرة:

 جواز السفر ووثائق السفر.

 معلومات التواصل  مع شخص نقطة الوصول.

 

 قبل وصولك لفحص الهجرة:

مع شخص نقطة الوصول في اسرع وقت ممكن. ازا كان هاتفك خارج الخدمة, قم باالتصال على واي فاي المطار بأسرع  لبالتواصقم 

رسالة او االتصال بشخص نقطة الوصول. كن على علم ان استخدام الهاتف المحمول لدى نقطة الهجرة  بإرسالوقت ممكن وقم 

 والجمارك ممنوع.

 

 العبور خالل فحص الهجرة:

عند هبوطك من الطائرة سوف تقف في الصف المخصص لنقطة الفحص االولي. عند نقطة الفحص االولي, قم باعطاء وثائق سفرك 

ضبط بسؤالك عن وثائق سفرك. االسالة قد تضمن سبب زيارتك للواليات المتحدة ومكان اقامتك في الواليات المتحدة. للضابط. قد يقوم ال

 اجب عن االسالة بكامل الصدق.

 

في هذه النقطة, سوف تؤخذ بصماتك وصورتك. الواليات المتحدة األميركية تملك الصالحية لتفتيش كافة امتعتك لتحدد فيما اذا كان من 

الى الواليات المتحدة األميركية. قد يسالك الضابط عن الفيديوهات والصور الموجودة على اجهزتك االلكترونية او  لبالدخومسموح لك ال



لديك الحق في ان ترفض ان تُفتش اجهزتك االلكترونية. ولكن ازا قمت قد يطالب بان يبقي اجهزتك االلكترونية من اجل فحص شامل. 

ن الدخول الى الواليات المتحدة األميركية.فقد تُمنع م ضبالرف  

 

فحص ثانوي, سوف  بإجراءفحص ثانوي بعج الفحص االولي ليسأل اسالة أخرى. أذا طُِلب منك ان تقوم  بأجراءقد يُقرر الضابط ان يقوم 

الضابط بأخبار وم بأداء صالتك. قُم تُنقل الى غرفة أخرى. في اثناء انتظارك, لديك الحق بان تتناول الطعام, تذهب الى دورة المياه او تق

بان تتصل بشخص نقطة الوصول.  ببالطلازا كان يتوجب عليك الحصول على دواء. ازا قمت باالنتظار لمدة ساعتين او اكثر, قم   

 

 ال تقم بتوقيع أي وثيقة ال تفهم محتواها.  أزا كنت ال تفهم اللغة اإلنكليزية, فانك تملك الحق في ان تطلب مترجماً للغتك.

 

الرجاء ان تتواصل مع شخص نقطة الوصول حالما تم اطالق سراحك من الفحص الثانوي لكي تخبره ازا ما كان قد اطلق سراحك او 

 انك ستبقى محجوزا.

 

لمتحدة األميركية:طلب اللجوء اذا ظهر انك لن تُسمح بدخول الواليات ا  

أذا تم رفض دخولك الى الواليات المتحدة األميركية وكنت تخاف العودة الى بلدك االم الن ذلك يهدد حياتك بالخطر, يحّق لك طلب 

 اللجوء في الواليات المتحدة األميركية.

 

)او من تعّرض للمالحقة القضائية في  يجب ان تستوفي تعريف الالجئ. الالجئ هو من يخاف المالحقة القضائية ءباللجولكي تطالب 

السابق( بسبب العرق, الديانة, الجنسية, االنتماء لمجموعة معينة, او امتالك راي سياسي معيين. اذا كنت تدخل الواليات المتحدة 

ل وثائق سفرك. خال األميركية كالجئ او كحامل تأشيرة خاصة من أفغانستان او العراق, انت على األرجح تستوفي تعريف الالجئ من

زوجتك و اطفالك( عند ملئ طلب اللجوء.\ازا كنت تسافر مع عائلتك, يمكنك ضم اسرتك )زوجك  

 

الضابط انك تخاف العودة الى بالدك الن ذلك يشكل خطراً  بإخبارازا كان من الواضح انك لن تُمنح حق الدخول لألراضي االمريكية, قم 

ابراز انك من المحتمل تستوفي شروط اللجوء السياسي." حيث يمكنك توثيق الخوف ابلةعلى حياتك واخبر الضابط انه يحق لك "مق  

 

عن خوفك من الرجوع الى بلدك االم, ال يُمكن ان يتم ترحيلك من األراضي األميركية. فإما ان يتم احتجازك في  ربعد ان تقوم بالتعبي

توثيق الخوف. قم باالتصال بشخص نقطة الوصول )ازا لم تقم بذلك  المطار او يقوم نقلك الى مركز احتجاز حتى يحّل موعد مقابلة

 مسبقاً( واطلب منه إيجاد محامي. 

 

من اجل المقابلة. أزا لم تتمكن من التواصل مع  رقم باستخدام وقت انتظار مقابلة توثيق الخوف لتتحدث الى محامي وتقوم بالتحضي

لضابط انك تريد ان تتواصل مع محامي من اجل التحضير للمقابلة.محامي قبل وقت مقابلة توثيق الخوف, قم بإخبار ا  

 

مقابلة توثيق الخوف قد تتم شخصياً او عبر الهاتف. لديك الحق في ان تطلب محامي ليجلس معك شخصيا في المقابلة او لينضم الى 

 المقابلة الهاتفية. 

 



في الوقت الذي تكون فيه تملئ طلب لجوئك, يمكن بعد انتهاء مقابلة توثيق الخوف, يمكنك ان تقوم بتقديم طلب اللجوء من قاضي الهجرة. 

ان تكون رهن االحتجاز. يمكنك ان تقوم بطلب اطالق سراح مشترط. تحت القانون الحالي, يمكن لمن اجتاز مقابلة توثيق الخوف ان 

ط اثبات هويته, واثبات انه سيعود الى جلسات استماع الهجرة, وانه ال يشكل أي خطر على الواليات المتحدة يُطلق سراحه في شر

 األميركية. 

 

 

 


