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  (USRAP)برنامج قبول الالجئین في الوالیات المتحدة
 2016أسئلة متكررة عن البرنامج،  –یین عراقال معامالتتجھیز 

 

 

  ؟)USRAPفي الوالیات المتحدة ( برنامج قبول الالجئین في ألخذه بعین االعتبارمن ھو المؤھل س: 

غیر راغب أو غیر قادر على العودة إلى بشكل عام، فإن الالجئ ھو شخص عبر الحدود الدولیة وھو ج: 
موطنھ بسبب اضطھاد سابق أو مخاوف مبررة من التعرض لالضطھاد بسبب العرق، أو الدین، أو 

الجنسیة، أو االنتماء لفئة اجتماعیة معینة، أو بسبب اآلراء السیاسیة. إن األفراد الذین غادروا العراق 
م مخاوف مبررة من التعرض لالضطھاد علیھم الوصول إلى ویعتقدون أنھم تعرضوا لالضطھاد أو أن لدیھ

، لتلقي الحمایة والمساعدة. (UNHCR) أقرب مكتب تابع للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین
بتسجیل طالبي اللجوء ألولئك الذین  (UNHCR) یقوم مكتب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

خاص عرضة وأكثر ضعفاً وھم بحاجة إلى إعادة توطین، وربما تحیلھم لبلد ثالث  وجدت أنھم بشكل
العتبارات متعلقة بإعادة التوطین، بما في ذلك الوالیات المتحدة. لمزید من المعلومات حول 

ومقاییس تحدید إعادة التوطین  (UNHCR) المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  معاییر
، متوفر على شبكة اإلنترنت: الحل المناسب لالجئینباعتباره 

 http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html  

 

ة ، إذا لم یتم إحال(USRAP)برنامج قبول الالجئین في الوالیات المتحدةس: ھل ھناك أي طریقة للتقدیم ل
 )؟ UNHCR(من قبل المفوضیة ملفي 

الذین لدیھم ارتباطات بجھات أمریكیة  تقدیم طلب مباشر لبرنامج قبول ویمكن لبعض العراقیین نعم،  ج:
المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون من قبل  إلحالة ملفھمالالجئیین في الوالیات المتحدة دون الحاجة 

 .(UNHCR)الالجئین

 الذین یعتقدون أنھم معرضون للخطر أو الذین تعرضوا ألذىً واألشخاص الوارد وصفھم في الفئات أدناه 
، والذین یرغبون في أن 2003آذار (مارس)  20رتباطات مع حكومة الوالیات المتحدة منذ إلخطیر نتیجة 

م من خالل قضیتھالبدء في یمكنھم ا؛ حدةاالعتبار إلعادة توطینھم كالجئین في الوالیات المت بعینیتم أخذھم 
 باستخدام معلومات االتصال أدناه. (RSC)التابع لوزارة الخارجیة  دعم إعادة التوطینبمركز  تصالالا

 أو الدخول المباشر. P2ھذا البرنامج معروف باسم 

) والذین لدیھم 21سن یمكن لألفراد التالیین وعائالتھم المباشرة (زوج/زوجة واألبناء اغیر المتزوجین تحت 
 إثبات مؤكد بارتباط عملھم مع جھات أمریكیة الدخول الى البرنامج:

ن الذین یعملون/ عملوا بدوام كامل كمترجمین فوریین/ مترجمین تحریریین لدى حكومة والعراقی .1
 ) في العراق.I-MNF) أو القوات متعددة الجنسیات (USGالوالیات المتحدة األمریكیة (

http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html
http://www.unhcr-arabic.org/
http://www.unhcr-arabic.org/
http://www.unhcr-arabic.org/
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 الذین مازالوا/ كانوا عاملین لدى حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة في العراق.ن والعراقی .2

 
ن الذین مازالوا/ كانوا موظفین لدى منظمة أو مؤسسة متعاونة بشكل وثیق مع بعثة وعراقیال .3

الوالیات المتحدة األمریكیة في العراق والتي تلقت تمویلھا من قبل حكومة الوالیات المتحدة 
 تفاقیة تعاون.أو ا ) من خالل وثائق أو عقود رسمیة، مكافئات، منحUSG(األمریكیة 

 
ن الذین مازالوا/ كانوا موظفین في العراق لدى منظمة إعالمیة أو منظمة غیر حكومیة والعراقی .4

 مقرھا الوالیات المتحدة األمریكیة.
 

أعاله، أو ألفراد مؤھلین أزواج، أبناء، بنات، آباء وأقرباء ألفراد تم وصفھم في الفئات األربع  .5
 ) وذلك بسبب عملھ/عملھا إلى جانب أو نیابة عنSIVللحصول على تأشیرة الھجرة الخاصة (

على قید  الفرد ) في العراق، بما في ذلك إذا لم یعدUSGكومة الوالیات المتحدة األمریكیة (ح
 الحیاة، شریطة أن یتم التأكد من ھذه العالقة.

 
لألقارب األجانب؛ یرجى العلم بأن المتقدمین الذین معتمد  I-130من التماس العراقیون المستفیدون  .6

االلتحاق ببرنامج الدخول المباشر ضمن ھذه الفئة السادسة؛ سوف یتم االتصال بھم  حقیةلدیھم أ
مباشرة من قبل وزارة الخارجیة للبدء بتقدیم طلب، ویجب علیھم عدم االتصال مباشرة بمركز دعم 

 .(RSC)إعادة التوطین 

بحرین، مصر، العراق، : الجزائر، ال2016متوفرة في الدول التالیة، بدءاً من شباط  تجھیز المعامالت
األردن، إسرائیل، الكویت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة 

 ال نتوقع توفرتجھیزالمعامالت في سوریا أو تركیا. المتحدة.

والمقیمین في الجزائر، البحرین، مصر، العراق، األردن، إسرائیل،  أعاله 5-1الفئات  ضمناألشخاص 
 یتھمقضالكویت، المغرب، عمان، قطر، المملكة العربیة السعودیة أو اإلمارات العربیة المتحدة، یمكنھم بدء 

) والذي RSC MENA( الشرق األوسط وشمال أفریقیافي  دعم إعادة التوطینمن خالل االتصال بمركز 
 . IC@iom.int )، على IOMقبل المنظمة الدولیة للھجرة (یدار من 

من خالل االتصال بمركز  قضیتھموالمقیمین في لبنان یمكنھم بدء  أعاله 5-1الفئات  ضمنشخاص األ  
الدولیة للھجرة اللجنة الذي یدار من قبل ) وRSC TuMEفي تركیا والشرق األوسط ( دعم إعادة التوطین

 . info.rsc@icmc.net ) على ICMC( الكاثولیكیة

ألمم المفوضیة السامیة لمن قبل  إلحالة ملفھمیرجى المالحظة بأنھ في حین أن األفراد في لبنان الیحتاجون 
، إال أن  (USRAP)برنامج قبول الالجئین في الوالیات المتحدةلدخول  (UNHCR)لشؤون الالجئینالمتحدة 

ھم إلى عادة توطنیإتطلب من ھؤالء الالجئین الذین یتم ت إجراءات تصریح الخروج من قبل الحكومة اللبنانیة
 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئینمریكیة؛ أن یكونوا مسجلین في الوالیات المتحدة األ

)UNHCR .( 

mailto:IC@iom.int
mailto:IC@iom.int
mailto:info.rsc@icmc.net
mailto:info.rsc@icmc.net
http://www.unhcr-arabic.org/
http://www.unhcr-arabic.org/
http://www.unhcr-arabic.org/
http://www.unhcr-arabic.org/
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في لوصول إلى برنامج قبول الالجئین ل (P-3) 3ألولویة مؤھلون  عراقیوناإلضافة إلى ذلك، فإن الب
في الوالیات المتحدة دخلوا  أقارب درجة أولى ولدیھم العراقإذا كانوا خارج  )USRAP(الوالیات المتحدة 

األقارب التالیین ألسرة مقیمة في الوالیات المتحدة؛ ھم المرشحین  .في البدایة كالجئین أو منحوا حق اللجوء
 سنة و/أو الوالدین. 21: الزوج/الزوجة، األبناء غیر المتزوجین تحت سن P3 للدخول في

التقدم بطلب لزوج/زوجة من نفس الجنس إذا كان ھناك یجوز لفرد من األسرة المقیمة في الوالیات المتحدة  
زواج قائم؛ قانوني وموثق. للبدء بتقدیم طلب عبر ھذا البرنامج، یجب على الفرد من األسرة المقیمة في 

تقدیم شھادة إثبات للمساعدة قي ) الخاصة بھ/بھا RAالوالیات المتحدة االتصال بوكالة إعادة التوطین (
  یین المقیمین في الخارج.عراققاربھ/أقاربھا الالعالقة نیابة عن أ

 

 ؟العراقوما زلت مقیم في  عراقي أنا ماذا لو كنت س:

ن (الذكورین أعاله) التقدیم لیتم أخذھم بعی الذین لدیھم ارتباطات بجھات أمریكیةویمكن لبعض العراقیین  ج:
 ا، بدالً من أن یعبروP2ضمن برنامج  )USRAP( في الوالیات المتحدةبرنامج قبول الالجئین االعتبار في 
 حدود دولیة.

في برنامج قبول الالجئین ) لدخول UNHCRمن المفوضیة (إذا كنت ترغب بأن یتم إحالة ملف قضیتك 
، یجب أن تكون قد عبرت حدوداً دولیة وحالیاً P3أو أن تكون مؤھالً لبرنامج  )USRAP( الوالیات المتحدة

 خارج موطنك األصلي.

 

 الجئ عراقي في سوریا. كیف یمكنني التقدیم إلعادة توطیني في الوالیات المتحدة؟ س: أنا

للوضع األمني الجاري وإغالق سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة في سوریا، فإن المسؤولون  نظراً ج: 
ابالت ه المقغیر قادرون حالیاً على دخول سوریا إلجراء المقابالت. بینما نتمنى بأن نستأنف ھذ مریكیوناأل

 في سوریا في المستقبل؛ إال أنھ ال یمكن حدوث ذلك مع استمرار المشاكل األمنیة.
نشكرك على صبرك خالل ھذه األوقات الصعبة، ونود أن نؤكد لك بأننا لم نقم بإیقاف البرنامج األمریكي 

 إلعادة التوطین في سوریا. یرجى العلم بأنھ: 

، نحن بمعامالت الوالیات المتحدةالخطوات  جمیع افي سوریا والذین أكملو بالنسبة لألفراد •
 مستمرون في الترتیبات لسفرك اآلمن من سوریا إلى الوالیات المتحدة األمریكیة.

المقابلة الشخصیة مع المسؤول األمریكي، نحن نقوم بالخطوات  االذین أجرو بالنسبة لألفراد •
 المطلوبة لتجھیز وإتمام ملف قضیتك بالكامل.

 المقابلة مع المسؤول األمریكي، نحثك على التحلي بالصبر. ابالنسبة لألفراد الذین لم یجرو •

ة ننا أن ننصحك بمغادرمع ذلك، لیس بإمكاسوریا ألسباب أمنیة.  انحن نعلم بأن بعض الالجئین قد تركو
سوریا أو عدمھ. أنت فقط قادر على تحدید وضعك األمني في سوریا. إذا غادرت سوریا لسالمتك وانتقلت 

للعیش في دولة مجاورة، بما فیھا العراق، فسوف تستمر الوالیات المتحدة األمریكیة بإتمام معاملتك في 
 موقعك الجدید.



Page 4 of 8 
 

مكتب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة و التوطینل بمكتب دعم إعادة إذا غادرت سوریا، رجاءاً قم باالتصا
البرید اإللكتروني التالیة في بلد إقامتكم الجدیدة. یرجى استخدام عناوین  (UNHCR) لشؤون الالجئین

 لالتصال: 

) والذي یدار من قبل RSC MENA( الشرق األوسط وشمال أفریقیافي  دعم إعادة التوطینمركز  •
مال أفریقیا، ما لالجئین في الشرق األوسط وش [ IOM( :IC@iom.intالدولیة للھجرة (المنظمة 
 .]عدا لبنان

اللجنة ) والذي یدار من قبل RSC TuMEفي تركیا والشرق األوسط ( دعم إعادة التوطینمركز  •
 .]لالجئین في في تركیا ولبنان [  ICMC :(info.rsc@icmc.net( الدولیة للھجرة الكاثولیكیة

 

 ؟وطنيمالمتحدة، وأنا غیر قادر على العودة إلى حالیاً في الوالیات  عراقيس: ماذا لو أنا مواطن 

نتیجة  العراقعلى العودة إلى  أو غیرراغبون وغیر قادرون المتحدةحالیاً في الوالیات  عراقیونال ج:
تعرضھم لالضطھاد أو لدیھم خوف من التعرض الضطھاد بناءاً على عرقھم، دینھم، جنسیتھم، انتمائھم لفئة 
اجتماعیة معینة أو بسبب آرائھم السیاسیة، بإمكانھم التقدم لطلب لجوء إلى دائرة خدمات المواطنة والھجرة 

 ). DHS(الوطنياألمن التابعة لوزارة  )USCIS( األمریكیة

الموقع یمكن االطالع على معلومات عن عملیة التقدم للحصول على اللجوء في الوالیات المتحدة في 
 ) على: USCIS( خدمات المواطنة والھجرة االمریكیةاإللكتروني لدائرة 

asylum/asylum-w.uscis.gov/humanitarian/refugeeshttp://ww 

 

 س: ماذا لو كان لدي أفراد من عائلتي في الوالیات المتحدة؟

في الوالیات  لقریبكھناك عدد من السبل المتاحة لجمع شمل األسرة، وھذا یتوقف على حالة الھجرة ج: 
 . المتحدة
 I-130 بطلب التماس اوبصفة قانونیة أن یتقدم إقامة دائمة مواطني الوالیات المتحدة أو المقیمینبإمكان 

 .لألقارب األجانب
الزوجة، األبناء (بغض النظر عن العمر أو الحالة الزوج/ بطلب لِـ:  ابإمكان المواطنین األمریكیین أن یتقدمو

 والوالدین.االجتماعیة)، األشقاء 

الزوجة، األبناء غیر المتزوجین تحت ب لـِ: الزوج/بطل ا) أن یتقدموLPRs( المقیمین بصفة قانونیةبإمكان 
: الموقع للحصول على معلومات إضافیة، یرجى زیارة. البالغین غیر المتزوجین األبناءسنة، و 21سن 

 130-http://www.uscis.gov/i 

) أو تم منحھم صفة اللجوء RE-1الالجئ الرئیسي (بصفة إلى الوالیات المتحدة  االذین دخلو عراقیونال
) I-730التماس ألقارب الالجئ/طالب اللجوء ( ) بإمكانھم أیضاً تقدیم نموذجAS-1كطالب لجوء رئیسي (

 غیر المتزوجین ) للزوج/للزوجة واألبناء93/فیزا 92(المعروف أیضاً باسم التماس تابع لالنضمام أو فیزا 
 . 21تحت سن 

mailto:IC@iom.int
mailto:IC@iom.int
mailto:info.rsc@icmc.net
http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum
http://www.uscis.gov/i-130
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خالل عامین من وصولك  )USCIS( ھذا االلتماس إلى دائرة خدمات المواطنة والھجرة األمریكیةیجب تقدیم 
 http://www.uscis.gov/i-730 إلى الوالیات المتحدة األمریكیة. لمزید من المعلومات یرجى زیارة: 

 في الوالیات المتحدةتوطینھم من خالل برنامج قبول الالجئین  الذین تم إعادة العراقیونأیضاً، بإمكان 
)USRAPالعالقة ( شھادة إثبات ا) أو الذین تم منحھم حق اللجوء للوالیات المتحدة بأن یقدموAOR عن (

والذین یقیمون حالیاً خارج بلدھم األصلي  21تحت سن غیر المتزوجین الزوج/الزوجة، الوالدین، األبناء 
 في الوالیات المتحدة بطلبات إعادة توطین لالجئین من خالل برنامج قبول الالجئین امووذلك لیتقد

)USRAP شركاء المحلیینعن طریق أحد ال إلى وزارة الخارجیة األمریكیة طلب یجب أن یقدمال). ھذا 
متوفر على الموقع:  شركاء المحلیینالموجودة في مكان إقامة الالجئ. دلیل ال لوكالة إعادة التوطین ینالتابع

 http://snip.state.gov/cdr 

 

)، كم المدة المتتطلبة لیتم USRAP( في الوالیات المتحدةلبرنامج قبول الالجئین  ة ملفيس: إذا تم إحال
 إعادة توطیني؟ 

ي فإلى برنامج قبول الالجئین ا الملف لةإحاوتعتبر خطوة  إعادة التوطین ھي عملیة متعددة الخطوات، ج: 
 ى.الخطوة األول ي) ھن مؤھل(إذا كاالوصول المباشر طلبات  P3أو P2أو  )USRAP( الوالیات المتحدة

وزارة الخارجیة ملف قضیتھ، تقوم  للنظر في وتحدید أن الفرد مؤھالً  الطلبأو  الملف لةإحاعند تلقي 
من وزارة الخارجیة، إلعداد  ممولكیان  و، وھ(RSC)إعادة التوطین دعم مركز  باإلیعاز إلىاألمریكیة 

 .ملف القضیة
وتشمل ھذه العملیة أولیة.  إجراء مقابلة) بRSCبأن یقوم مركز دعم إعادة التوطین (والخطوة التالیة ھي  

 .األمني التحقیقالتقاط الصور والبصمات، وجمع المعلومات، والشروع في عملیات 
 المواطنة والھجرة األمیركیة دائرة الھجرة من ضابطت مع جمیع المتقدمین من قبل ثم تجري مقابال

)USCIS(  الوطنيوھي جزء من وزارة األمن )DHS.( 
إلعادة  متقدمالقرار النھائي بشأن أحقیة كل  بإتخاذ) USCIS( المواطنة والھجرة األمیركیة دائرةستقوم 

لفحص طبي وتلقي التوجیھ  سوف یخضع المتقدمونوضع الجئ، منحھم على  تمت الموافقةإذا  .التوطین
الكفیلة على أن تكون  بالموافقةفي الوالیات المتحدة  )NGO( منظمة غیر حكومیةي. بعد ذلك ستقوم الثقاف

 .لالجئ
وافق ماللمتقدمین ل رحالت السفر الطبیة ، یتم حجزالفحوصات األمنیة و حقیقعملیات التإتمام كل  عند
لتغطیة تكالیف  قرض، وإعطاء )IOM( إلى الوالیات المتحدة من قبل المنظمة الدولیة للھجرة سفرلل یھمعل

 الالزم عبر أنحاء العالم الوقتالوقت المستغرق إلتمام جمیع الخطوات یختلف، ولكن متوسط  .سفرھم
 .الوالیات المتحدةحتى الوصول إلى و تقدیم الطلبأو  الملف لةإحاشھرا من تاریخ  24-18لتجھیز حوالي ل

 .كل حالة مختلفة، وفترات االنتظار تختلف

 

 

 

http://www.uscis.gov/i-730
http://www.uscis.gov/i-730
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 أو تقدمت بطلب مباشر، فھل أضمن إعادة التوطین؟ )UNHCR( من قبل المفوضیة ة ملفيس: إذا تم إحال

 الوطنياتخاذ القرار لقبول مقدم الطلب إلى الوالیات المتحدة كالجئ من قبل وزارة األمن  ال، یتمج: 
(DHS) والھجرة األمریكیة ( دائرة خدمات المواطنةابلة شخصیة مع ضابط بعد مقUSCIS(  التابعة لوزارة

 القرار على خصائص كل قضیة.، ویستند )DHS( الوطنياألمن 
یوفر  )USRAP( في الوالیات المتحدةمن قبل فرد مؤھل لبرنامج قبول الالجئین  إحالة الملف أو تقدیم طلب

 وزارة األمن الوطني)/ USCIS( األمریكیةوالھجرة  المواطنةدائرة خدمات الوصول إلى مقابلة مع ضابط 
)DHS( ولكن ال یضمن الدخول إلى الوالیات المتحدة.  
 

 س: إذا تم منحي صفة اللجوء، كم من الوقت یمكنني البقاء في الوالیات المتحدة؟ 

أولئك الذین ثبت  .دائمة )USRAP( دةفي الوالیات المتحإعادة التوطین من خالل برنامج قبول الالجئین  ج: 
وسیتم تقدیم مساعدة  .سیتم نقلھم إلى الوالیات المتحدة لبدء حیاة جدیدةومسموح لھم بالدخول، أنھم الجئون 

، ولكن معلى المدى القصیر في مجاالت السكن والمواعید الطبیة، وغیرھا من الخدمات لدى وصولھلھم 
ویتعین  .بالكامل في أقرب وقت ممكن ذاتیاً  مكتفیین اوأن یصبحوالبحث عن عمل با منھم أن یقومویتوقع 

 ،بعد عام واحد ) LPRم بصفة قانونیة (لضبط الوضع إلى وضع مقیم دائ التقدم لمؤھلینعلى الالجئین ا
 .ویمكنھم التقدم بطلب للحصول على الجنسیة األمریكیة بعد خمس سنوات

 

 علیھا إذا أصبحت الجئ؟  س: ما ھي المزایا التي سأحصل

واحدة من تسع وكاالت إعادة تقوم برعایتھم ، كالجئین األفراد الذین یدخلون إلى الوالیات المتحدةج: 
ة مسؤولة عن توفیر كفیلال وكالة). الR&Pبرنامج قبول الالجئین؛ االستقبال والتوزیع (المشاركة في التوطین 

المالبس الموسمیة الضروریة، ، المواد الغذائیة ،األساسي ثاثالخدمات األولیة، والتي تشمل السكن واأل
 30توظیفیة في األیام  خدماتطبیة وو جتماعیةأخرى؛ اخدمات  لحصول علىلالثقافي، والمساعدة  التوجیھ

 .األولى لوجود الالجئین في الوالیات المتحدة 90 -

یرجى زیارة الموقع:  ،)R&Pوالتوزیع (برنامج قبول الالجئین؛ االستقبال لمزید من المعلومات حول 
 http://www.state.gov/j/prm/ra/receptionplacement/index.htm 

ة إضافیة من وزارة الصحللحصول على خدمات  ینكون الالجئین مؤھلیقد  ،R&Pج باإلضافة إلى برنام
الصحة والخدمات  المنافع المقدمة من وزارةلمزید من المعلومات حول ). HHS( والخدمات البشریة

 :)ORR، قم بزیارة الموقع اإللكتروني لمكتب إعادة توطین الالجئین (البشریة
 http://www.acf.hhs.gov/programs/orr 

 

 

http://www.state.gov/j/prm/ra/receptionplacement/index.htm
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 كیف یمكنني معرفة وضع قضیة إعادة التوطین كالجئ الخاصة بي؟س: 

 لمتحدةفي الوالیات اتوجھ جمیع االستفسارات بخصوص وضع قضیة تَم إحالتھا لبرنامج قبول الالجئین ج: 
) الذي یقوم بالمساعدة في قضیتك. ناطقین باللغة العربیة على استعداد RSC( دعم إعادة التوطینإلى مركز 

 على األسئلة.لإلجابة 
 

إذا كانت قضیتك في الجزائر، البحرین، مصر، العراق، إسرائیل، األردن، الكویت، المغرب، عمان، قطر، 
الشرق في  دعم إعادة التوطیناالتصال بمركز الرجاء المملكة السعودیة، أو اإلمارات العربیة المتحدة، 

)، على IOMظمة الدولیة للھجرة () والذي یدار من قبل المنRSC MENA( األوسط وشمال أفریقیا
IC@iom.int  یمكنك ایضاً التحقق من وضع قضیتك   (6) 962+520 6130 .أو االتصال على الرقم

 http://www.jordan.iom.int/refinfo عن طریق الموقع: 
 

ط في تركیا والشرق األوس دعم إعادة التوطینالرجاء االتصال بمركز  ك في لبنان أو تركیا،كانت قضیتإذا 
)RSC TuME ( اللجنة الدولیة للھجرة الكاثولیكیة) والذي یدار من قبلICMC على (
 info.rsc@icmc.net  یمكنك أیضاً التحقق من وضع .  (0.212)55 20 219أواالتصال على الرقم

 rsc.icmc.net:  قضیتك عن طریق الموقع

باسمك الكامل، تاریخ میالدك، ورقم ملفك المكون  دعم إعادة التوطینرجاءاً كن على استعداد لتزوید مركز 
بمشاركة معلومات عن وضع  دعم إعادة التوطین). لن یقوم مركز JO-123456أرقام (مثال:  6من 

لدیھم  إال إذا كان تعلیمات السریة التامةبقضیتكم مع أي أطراف أخرى بمن فیھم أفراد عائلتك، وذلك التزاماً 
 إذن خطي من المتقدم الرئیسي.

) التابعة لھا تزویدكم بأي RSCلیس بإمكان وزارة الخارجیة األمریكیة أو مراكز دعم إعادة التوطین (
مباشرة  ا). على األفراد أن یتصلوUNHCRتعلقة بقضایا لم تتم إحالتھا بعد من قبل المفوضیة (معلومات م

 ) بخصوص وضع قضیتھم.UNHCRبالمفوضیة (

 

لذین ل) SIVس: كیف یمكنني الحصول على مزید من المعلومات عن برنامج تأشیرة الھجرة الخاصة (
 یعملون لدى أو نیابة عن حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة؟ اكانو

زمة الالجئین في أمن قانون  1244) تحت بند SIVتمت المصادقة على برنامج تأشیرة الھجرة الخاصة (ج: 
؛ ولذلك فإن 2014أیلول،  30، وفق تعدیالتھ. الموعد النھائي للتقدیم للبرنامج كانت 2008العراق في 

ذھم قبل انتھاء المدة الزمنیة سیستمر أخ واال یستقبل طلبات جدیدة. العراقیون الذین قدمالعراق البرنامج في 
). للمزید من المعلومات عن برنامج تأشیرة الھجرة SIVبعین االعتبار في برنامج تأشیرة الھجرة الخاصة (

) العراقي، یرجى زیارة الموقع: SIVالخاصة (
us.html-for-work-https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/iraqis  

 

 

mailto:IC@iom.int
http://www.jordan.iom.int/refinfo
http://www.jordan.iom.int/refinfo
mailto:info.rsc@icmc.net
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Page 8 of 8 
 

 س: ماذا لو كنت اكتب نیابة عن عضو في مجلس الكونغرس؟

) التابع H( الشؤون التشریعیةمكتب المتعلقة بوضع قضیة ما إلى  االستفساراتیجب توجیھ جمیع ج: 
)، سیقوم PRMمكتب السكان والالجئین والھجرة ( إلىالطلب وفي حالة إیعاز األمریكیة.  الخارجیةلوزارة 

 ن المكتب المالئم باالستجابة في الوقت المناسب.عممثل 
 

مكنني س: أنا أعیش في الوالیات المتحدة وأرغب بمساعدة الالجئین الذین أعید توطینھم. كیف ی
 المساعدة؟

  
ن توطیإعادة كل الجئ، موافق على دخولھ للوالیات المتحدة، من قبل واحدة من تسع وكاالت كفالة تتم  ج:

موقع منتشرة في أنحاء البالد.  175والتي تقدم خدمات مباشرة لالجئین في  شركاء محلیینبمشاركة 
الخدمات األولیة الممولة من قبل وزارة الخارجیة تشمل: استقبال الالجئین عند وصولھم للمطار، ترتیب 

 .   والتوجیھ الثقافي ، األغذیة والمالبساألثاث األساسيالسكن و
 ملدیھ شركاء المحلیین. الاجتماعیة، طبیة وخدمات التوظیف أخرى؛ خدمات لحصول علىلوالمساعدة 

شركاء لا بالشریك/باالتصال  جمع التبرعات. نشجعكالخاصة بما یتعلق بالعمل مع المتطوعین و ماجراءتھ
 بمنطقتك لتحدد كیف یمكنك المساعدة.  ینالموجود المحلیین

خاص بإعادة توطین الالجئین. یمكنك االطالع على دلیل  شریك محليیوجد في معظم المناطق أكثر من 
 ألي منھا:  توصیةبزیارة الموقع التالي؛ علماً بأن ھذا ال یعتبر  شركاء المحلیینال

http://snip.state.gov/cdr 

 

 ؟العراقیینالالجئین كیف یمكنني الحصول على معلومات أكثر بخصوص معالجة طلبات س: 

متوفرة على الموقع اإللكتروني  عراقیینمعلومات إضافیة متعلقة بمساعدة وإعادة توطین الالجئین ال ج:
) التابع لوزارة الخارجیة األمریكیة: PRMمكتب السكان والالجئین والھجرة (الخاص ب

 http://www.state.gov/j/prm/index.htm 

 
 
 

 

 

لیس ھنالك حاجة ھو برنامج مجاني لجمیع المتقدمین.  برنامج قبول الالجئین في الوالیات المتحدة
 لالستعانة بطرف ثالث مثل محامي أو منظمات حقوقیة للدخول في البرنامج.

http://snip.state.gov/cdr
http://www.state.gov/j/prm/index.htm
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	س: أنا أعيش في الولايات المتحدة وأرغب بمساعدة اللاجئين الذين أعيد توطينهم. كيف يمكنني المساعدة؟
	ج: تتم كفالة كل لاجئ، موافق على دخوله للولايات المتحدة، من قبل واحدة من تسع وكالات إعادة توطين بمشاركة شركاء محليين والتي تقدم خدمات مباشرة للاجئين في 175 موقع منتشرة في أنحاء البلاد. الخدمات الأولية الممولة من قبل وزارة الخارجية تشمل: استقبال اللاجئي...

