نشرة وقائع" :حظر الهجرة" ،نيسان/أبريل 2020
المشردين ،وهو ال يتبع للحكومة األميركية
يقدم المشروع الدولي لمساعدة الالجئين (آيراب) المساعدة القانونية المجانية لالجئين واألشخاص
ّ
ّ

قصد به تقديم المشورة القانونية للطلبات الفردية.
أو للمنظمة الدولية للهجرة (اآلي أو أم) .يوّفر هذا الدليل معلومات عامة ،وال ُي َ

نُقّحَت هذه المعلومات في نيسان/أبريل  ،2020والشروط قد تتغيّر.
إن اإلعالن الرئاسي الصادر في  22نيسان/أبريل  ،2020بعنوان "تعليق دخول المهاجرين الذين يش ّكلون
خطر على سوق العمل في
ًا
ظر دخول المهاجرين من بعض
تفشي فيروس كورونا
المستجد في العام  ،"2019يح ّ
الواليات المتحدة خالل االنتعاش االقتصادي بعد ّ
ّ
يستمر الحظر إلى ما بعد هذا التاريخ.
يوما ،أي حتى  22حزيران/يونيو  .2020وقد
الجنسيات األجنبية ّ
ّ
لمدة ً 60

ٍ
محدد ٍة عن تأثير هذا اإلعالن على األشخاص الذين تساعدهم .وفي حين أن العديد من
معلومات
أعدت آيراب نشرة الوقائع هذه إلتاحة
ّ
ّ
ُسرهم.
الفئات التي تساعدها آيراب ال يتأثّر مباشرةً بهذا اإلعالن ،تدين آيراب ّ
بشدة هذه السياسة العامة التي تستهدف المهاجرين وأ َ

•

الالجئون :غير محظورين.

•

المنضمون في وقت الحق عبر نماذج  :I-730غير محظورين.
الالجئون وطالبو الحماية
ّ
بمن فيهم القاصرون من أميركا الوسطى المستفيدون من الدخول اإلنساني :غير محظورين.
ممنوحو الدخول اإلنسانيَ ،

•

طالبو الحماية عند الحدود :غير محظورين.

•
•

حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة من األفغان والعراقيين (التصنيف  :)SI/SQغير محظورين.

•

المقيمون الشرعيون الدائمون :غير محظورين.

•

مقدمو طلبات الحصول على تأشيرة طالب :غير محظورين
بمن فيهم ّ
ّ
مقدمو طلبات الحصول على تأشيرات لغير المهاجرينَ ،
للم شمل األسرة (عبر نماذج  I-130الموا َفق عليها) :ال يطال الحظر المواطنين
ّ
مقدمو طلبات الحصول على تأشيرات ّ
األميركيين الذين يلتمسون طلب تأشيرٍة لزوج أو زوجة ،أو لولد قاصر؛ تأشيرة الدخول عبر النماذج  I-130محظورة على أقارب

•
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•

الدي المواطنين األميركيين أو أوالدهم البالغين أو أشّقائهم ،الذين لم يحصلوا على تأشيرة بعد.
المقيمين الشرعيين الدائمين ،ولو َ
ُسر ،أو معالجتها ،أو الموافقة عليها.
ظر اإلعالن فعليًّا إصدار التأشيرات ،ولكنه ال يح ّ
يح ّ
ظر تقديم النماذج  I-130الخاصة باأل َ
ظر السفر على المستفيدين الذين سبق أن ُمِنحوا تأشيرات.
كما إنه ال يح ّ
المستفيدون من خدمة آيراب الذين سبق أن وصلوا إلى الواليات المتحدة :غير محظورين ،ولكن خيارات ّلم الشمل قد تتأثّر كما
هو مذكور أعاله.

•

ابتداء من  23نيسان/أبريل  :2020غير محظورين.
األفراد الذين سبق أن ُم ِنحوا تأشيرات صالحة
ً
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