معلومات خطوات اللجوء
تاريخ آخر تحديث 14 :مايو 2021

تنبيه :جميع الخدمات القانونية التي تقدمها منظمات فريق عمل الترحيب بكاليفورنيا مجانية .إذا طلب شخص ما المال مقابل هذه الخدمات ،
فاحذر  ،فهذه عملية احتيال .قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو االشتراك في أي نوع من القوائم ،تأكد من فهمك للغرض الذي سيتم
استخدام المعلومات من أجله ،والمنظمة أو الوكالة التي تطلب هذه المعلومات ،وسبب الحاجة إلى تسجيل أو مشاركة معلوماتك الشخصية.
سيساعدك هذا على تجنب حيل التالعب أو األذى بصفة عامة وكن حذراً من الشائعات وال تتبعها .سيعرض القسم التالي معلومات التواصل
بمنظمات فريق عمل الترحيب في كاليفورنيا للحصول على المساعدة القانونية.
● مركز قانون الدفاع عن المهاجرين:
+1 (619) 560-2243
● أرقام الوتس آب مؤسسة Al Otro Lado:
 oالحاالت الفعّالة التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة":
+1 (619) 560-2243
 oالحاالت غير الفعّالة التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة":
+52 664-816-3846
 oفي قائمة انتظار اللجوء (قائمة التقييم):
+52 664-732-0303
 oليس من ضمن الحاالت التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة" أو قائمة انتظار اللجوء:
+52 664-814-9696
●

معلومات ونماذج ومصادر عن مؤسسة Al Otro Lado:
 oللحاالت التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة"https://linktr.ee/alotrolado :
 oللحاالت غير التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة"https://linktr.ee/alotroladoasiloinfo :

●

يُرجى تعبئة هذا النموذج إذا كنت معرضًا لخطر األذى أو لديك حالة صحية بدنية أو عقلية خطيرة:
 oباللغة اإلسبانيةbit.ly/AOLencuesta :
 oباللغة الهايتية الكريوليةbit.ly/AOLrisksondaj :

●

المعلومات المحدّثة متوفرة هنا:
https://rapidresponsesd.org/california-welcoming-task-force o
www.rapidresponsesd.org/cawtf o

إذا كانت لديك حالة فعّالة تابعة إلى "عضو برلمان المحافظة":
●

●

بروتوكوالت حماية المهاجرين ،أو حاالت تابعة إلى "عضو برلمان المحافظة" ،هي سياسة أمريكية أجبرت طالبي اللجوء على
االنتظار في المكسيك لجلسات االستماع بشأن اللجوء في الواليات المتحدة .لم يعد يتم إدخال طالبي اللجوء الجُدد في نظام
الحاالت التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة".
ّ
ّ
يتم تعريف الحالة الفعّالة التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة" على أنها حالة معلقة أمام محكمة الهجرة ،أو مع استئناف معلق
أمام مجلس استئناف الهجرة.
 oبدأت الحكومة األمريكية في معالجة محدودة لطلبات لألشخاص ذوي الحاالت الفعّالة التابعة إلى "عضو برلمان
المحافظة" في الواليات المتحدة يوم الجمعة الموافق  19فبراير في ميناء الدخول البري سان يسيدرو في تيخوانا.

1

 oتدير الوكاالت الدولية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف واللجنة الدولية
للصليب األحمر المعالجة في المكسيك.
 oيجب ّأال يسافر األشخاص ذوو الحاالت الف ّعالة إلى ميناء الدخول .سيتم قبول األشخاص في ميناء الدخول عن طريق
التعيين فقط.
● لتحديد موعد ،يُرجى التسجيل على الرابط التاليhttps://conecta.acnur.org :
● التواصل مع مفوضية شؤون الالجئين من خالل رقم الواتس آب:
+52 55 2535 2950
● عندما تتحدث إلى المفوضية ،يجب أن تخبرهم إذا كنت أنت أو عائلتك في خطر وشيك في المكسيك ،أو لديك مشكلة طبية
خطيرة أو إعاقة ،أو تحتاج إلى مساعدة في السفر إلى موعد المعالجة الخاص بك ،أو لديك أفراد من العائلة المباشرين لديهم
حالة مغلقة أو ليست ضمن الحاالت التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة".

إذا كانت لديك حالة غير فعّالة تابعة إلى "عضو برلمان المحافظة":
س ِِّّجل ولكن تم ترحيلك أو تم إنهاء
● إذا كانت لديك حالة غير فعّالة تابعة إلى "عضو برلمان المحافظة" وكنت مسجالً في ال ّ
قضيتك ،وليس هناك استئناف ُمعلّق:
 oلست مؤهالً للمعالجة ،ولكن قد يتم تضمينك في وقت الحق.
● إذا لم تتمكن من الوصول إلى جلسة المحكمة وتم ترحيلك في غيابك:
 oقد تتمكن من إعادة فتح قضيتك.
 oيُرجى إكمال نموذج استطالع  Al Otro Ladoالذي يمكنك الوصول إليه هناBit.ly/AOLencuesta :
● إذا تم إغالق الحالة غير الفعّالة التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة" الخاصة بك ،ولكن لديك فرد آخر من العائلة لديه حالة
فعّالة ،فقد تتمكن من استكمال الطلب أو الحالة معهم .يمكنك التواصل مع المفوضية عبر رقم الوتس آب على
+52 55 2535 2950

إذا كنت مدر ًجا في قائمة تقييم اللجوء (قائمة انتظار اللجوء):
●
●
●
●

قائمة تقييم طلبات اللجوء ،أو قائمة انتظار اللجوء هي عبارة عن قائمة يمكن لطالبي اللجوء وضع أسمائهم عليها في تيخوانا
النتظار دورهم لدخول الواليات المتحدة وبدء إجراءات اللجوء .إذا كنت مدرجا ً في القائمة ،فيجب أن تكون قد تلقيت رقما ً مرجعياً.
منذ شهر مارس  ، 2020وبسبب فيروس كورونا ،لم يتم استدعاء أي شخص أو إضافته إلى قائمة االنتظار في تيخوانا.
اعتباراً من اليوم ،من غير المعروف موعد إعادة فتح منافذ الدخول أو ما إذا كانت قائمة االنتظار ستصبح جاهزة للعمل مرة
أخرى .مزيد من المعلومات ستكون متاحة قريباً.
تحتفظ خدمة  Grupo Betaبقائمة االنتظار الحالية .لم يتم مسحها .ال توجد قائمة انتظار بديلة كما ال يمكن حاليا ً التسجيل في أي
قائمة انتظار رسمية.

إذا كنت لست من ضمن الحاالت التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة" أو قائمة انتظار اللجوء ولكن تأمل
بالدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية:
●
●
●

اعتبارا من  21يناير  ،2021لم يعد األشخاص مسجلين في برنامج الحاالت التابعة إلى "عضو برلمان المحافظة".
ً
معالجة الحدود لطالبي اللجوء ال تزال مغلقة .ال توجد حاليا ً "قائمة انتظار" رسمية.
الطريقة الوحيدة لدخول الواليات المتحدة بشكل قانوني لطلب اللجوء اآلن هي من خالل اإلفراج المشروط ألسباب إنسانية .يمكنك
الحصول على المزيد من المعلومات حول اإلفراج المشروط اإلنساني أدناه.

معلومات حول اإلفراج المشروط اإلنساني:
●

قد يكون األفراد المستضعفون للغاية مؤهلين لإلفراج المشروط ألسباب إنسانية .إذا تم منحك اإلفراج المشروط ألسباب إنسانية،
فسيُسمح لك بدخول الواليات المتحدة وبدء طلب حالة لجوء.
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●
●

اإلفراج المشروط ينطبق على طالبي اللجوء الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة أو معرضين لخطر وشيك الضرر.
إذا كانت لديك مشكلة طبية خطيرة أو كنت معرضا ً لخطر الضرر ،فيُرجي تعبئة هذا النموذجBit.ly/AOLencuesta :

ماذا قد ي حدث اآلن إذا قمت بالدخول للواليات المتحدة بين منافذ الدخول (من خالل مدخل غير رسمي):
●
●
●
●

بسبب جائحة كورونا ،تواصل الحكومة األمريكية طرد األشخاص بسرعة على الحدود دون فرصة لطلب اللجوء أو الحماية
األخرى .هذه السياسة تسمى بعنوان .42
يمكن أن يتم إبعادك بسرعة أنت وعا ئلتك إلى المكسيك (أو إعادتك على متن طائرة مباشرة إلى بلدك األصلي) إذا حاولت عبور
حدود الواليات المتحدة .قد يُسمح لبعض األفراد والعائالت بالبقاء في الواليات المتحدة ،لكن ال توجد إرشادات واضحة.
ال تزال العائالت التي لديها أطفال صغار جدًا تُطرد إلى المكسيك.
إذا تم بالفعل طردك بسرعة بموجب عنوان  ،42فهذا ال يعتبر ترحيالً وال يجب أن يؤثر على أهليتك للحصول على اللجوء في
المستقبل.

هل هناك أنباء عن فتح الحدود؟ هل هناك أخبار لطالبي اللجوء؟
●
●
●
●

حتى اليوم ،ال يوجد إعالن رسمي عن إعادة فتح الحدود.
رفعت عدة منظمات قانونية قضايا فيدرالية في الواليات المتحدة للطعن في قرار إغالق الحدود.
قالت إدارة بايدن إنها ستعيد فتح إجراءات اللجوء ،لكنهم يقولون إن األمر سيستغرق بعض الوقت.
ال يوجد حاليا ً أولوية للوصول إلى نظام اللجوء األمريكي من خالل البقاء بالقرب من ميناء الدخول.

3

