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األصدقاء األعزاء ،
تلقينااليوم بعض األخبار الصعبه عن أمرالرئيس ترامب التنفيذي بشأن الالجئين .إذا
جئت إلى الواليات المتحدة كالجئ ،أوامره الجديدة ال تؤثر عليك مباشرة إال إذا كان
لديك عائلة أو اصدقاءالذين قد تمت الموافقة عليهم كالجئين ،ومن المتوقع أن
يسافروا إلى الواليات المتحدة.
وألن هناك العديد من التقارير اإلخبارية المختلفة والشائعات في المجتمع ،نحن نريد
أن نقدم بعض توجيهات واضحة لمساعدتك فهم ما يعنيه هذا بالنسبة لك ولعائلتك.
ماذا يقول األمرالتنفيذي للرئيس ترامب بشان االجئين:
• ال يمكن ألي الجئ جديد السفر والدخول إلى الواليات المتحدة لمدة  120يوما من هذا
التاريخ الى حين تقيم الحكومة األمريكية العمليات األمنية في الخارج.
• سيكون العدد اإلجمالي للالجئين لهذا العام إلعادة توطينهم في الواليات المتحدة
 50,000بدال من 110,000
• توقيف الرئيس ترامب تماما على إعادة توطين الالجئين السوريين على األقل في الوقت
الراهن .نحن ال نعرف اذا أو عندما (أو الرئيس في المستقبل) سوف يستأنف إعادة
التوطين.
• يحظر األمر أيضا األفراد من البلدان التالية لمدة  90يوما :إيران ،العراق،
السودان ،سوريا ،ليبيا ،الصومال ،واليمن .بعد  90يوما ،ويمكن رفع الحظر بالنسبة
لبعض الناس.
• في وقت ما في  120يوما القادمة ،حكومة الواليات المتحدة سوف تقرر وقف إعادة
توطين الالجئين في الواليات المتحدة بقائمة جديدة من البلدان .وسوف لن نعرف أي دول
الى ان تعلنها الحكومة .
ماذا يعني هذا بالنسبة لالجئين في الواليات المتحدة:
• شؤون الالجئين هنا في الواليات المتحدة آمنة ومحمية من قبل القانون األمريكي.
• لن تتأثر معاملة الالجئين ،ولكن نحن نشجع جميع الالجئين إلى تقديم طلب للحصول
على البطاقة الخضراء (بعد  1سنة) والقيام باالجراءات لتحصل على جنسية الواليات
المتحدة (بعد  5سنوات).
• جميع الجنسيات التي من العراق ،إيران ،ليبيا ،الصومال ،السودان ،سوريا ،واليمن
يجب أن ال تسافر إلى الخارج في هذا الوقت إذا لم يكن لديك الجنسية األمريكية.
وتشمل هذه النصيحة أولئك الذين يحملون بطاقات خضراء (المقيمين الدائمين
القانونين) .أما عن القائمين بالواليات المتحدة الذين ليس لديهم الجنسية األمريكية
ومن جنسيات بلدان أخرى ،توخي الحذر قبل اختيار مغادرة البالد .يجب التحدث مع ممثل
وزارة العدل أو محام الهجرة عن وضعك.
• إذا كان لديك عائلة أو أصدقاءالجئون يحاولون الوصول إلى الواليات المتحدة ،ال
تقطع األمل في أنهم سيأتون  .ومع ذلك ،يجب أن تعد نفسك على امكانية سماع األخبار
الصعبة أو التأخير لمدة طويلة.
ستواصل منظمة اإلغاثة العالمية  World Reliefمراقبة أي تغييرات جديدة من الحكومة التي
تؤثر على إعادة توطين الالجئين .في شهر مايو ،سوف نشارككم أي أخبار حول اعادة فتح
برنامج الالجئين وكذلك أية تغييرات على قائمة الدول المسموح إلعادة توطين الالجئين.
بغض النظر عما سيحدث في المستقبل سوف نستمر في الوقوف مع الالجئين والمهاجرين.
نحن نحبكم ،نثق بكم ،وسوف ندعمكم ونحميكم قدر أستطاعتنا .
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