
 

 

بیان وزارة األمن الوطني بشأن السالمة و اإلنفاذ في اعقاب  
 حرائق غابات كالیفورنیا و ازمة المیاه في المسیسیبي

 
 2022سبتمبر  2تاریخ اإلصدار: 

 
ــوطني (  ــن الـ ــل وزارة األمـ ــوالئیین  DHSتعمـ ــدرالیین و الـ ــركائھا الفیـ ــع شـ ــر )  مـ ــین و غیـ و المحلیـ

ــزورا و  ــي دولـ ــدمرة فـ ــات المـ ــق الغابـ ــن حرائـ ــررة مـ ــاطق المتضـ ــات المنـ ــدعم احتیاجـ ــومیین لـ الحكـ
 كالیفورنیا و في جمیع أنحاء الوالیة و أزمة المیاه في االمسیسیبي.

 
ــرة  ــوانین الھجـ ــاذ قـ ــذكر إدارة انفـ ــروف تـ ــك الظـ ــوء تلـ ــي ضـ ــاركفـ ــة والجمـ  وإدارة) ICE( األمریكیـ

لحـــاالت  االســـتجابةالجمھـــور بـــأن المواقـــع التـــي تـــوفر  )CBPالحـــدود األمریكیـــة ( وحمایـــةالجمـــارك 
ــوارئ  ــةالط ـ  واإلغاث ــر مناطـق ً تعتب ــةً  ا ــى. محمی ــنٍ  إل ــٍد ممك ــى ح ــرة أقص ــري إدارة الھج ــارك، ال تج  والجم

ق المحمیــة مثــل طــرق اإلخــالء أو المواقــع الجمــارك أنشــطة إنفــاذ قــوانین الھجــرة فــي المنــاط وإدارة
ــة  ــاعدة المتعلقـ ــجیل للمسـ ــع التسـ ــام أو موقـ ــوارئ أو الطعـ ــدادات الطـ ــع إمـ ــواء أو توزیـ ــتخدمِة لإلیـ المسـ

 .واألحباءبالكوارث أو لم الشمِل من العائالت 
 

، قـــد ئیـــةِ والوال المحلیـــِة ) أو الســـلطاتِ FEMAبنـــاًء علـــى طلـــِب الوكالـــِة الفیدرالیـــِة إلدارةِ الطـــوارئ (
ــرة  ــاذ الھجـ ــاعد إدارة إنفـ ــاركتُسـ ــة  وإدارة) ICE( والجمـ ــارك األمریكیـ ــةالجمـ ــدود ( وحمایـ ) CBPالحـ
ــث  ــات البح ــراء عملی ــي إج ــاذ ف ــة، واإلنق ــوي،  وإزال ــراع الج ــامالص ــن  ومھ ــل م ــدم ك ــة. یق ــالمِة العام الس
الحـــدود األمریكیـــة  وحمایـــةالجمـــارك  وإدارة) ICEاألمریكیـــة ( والجمـــاركإدارة إنفــاذ قـــوانین الھجـــرة 

)CBP ,ِــرة ) المســـاعدةَ فـــي حـــاالت الطـــوارئ لألفـــراد بغـــض النظـــر عـــن وضـــعھم مـــن حیـــث الھجـ
ــداخلي ال  ــن الـ ــؤولو وزارة األمـ ــنمسـ ــدمون الم ولـ ــأفراِد یقـ ــاھروا كـ ــالطوارئ یتظـ ــة بـ ــات المتعلقـ علومـ

 كجزٍء من أي أنشطِة إنفاذ.
 

ــوطني ( ــجع وزارة األمــن ال ــا تُش ــى DHSكم ــٍب للحصــول عل ــدم بطل ــد یخشــون التق ــاجین ق ) أن بعــض الن
https://www.disasterassistance.gov/get- إلــــــىالــــــذھاب  . یرجــــــىوطلبھــــــاالمســــــاعدةِ 

assistance/forms   ِللحصـــول علـــى إرشـــاداٍت حـــول كیفیـــة التقـــدم بطلـــٍب للحصـــول علـــى مســـاعدة
 الكوارِث من الوكالِة الفیدرالیِة إلدارة الطوارئ.

 
) أن بعـــض النـــاجین قـــد یخشـــون التقـــدم بطلـــٍب للحصـــوِل علـــى DHSالـــوطني ( تـــدرك وزارة األمـــن

) بســـبب وضـــعھم كمھـــاجرین. إذا تقـــدمت أنـــت FEMAمســـاعدة الوكالـــة الفیدرالیـــة إلدارة الطـــوارئ (
ــِة إلدارةِ الطــوارئ ( ــِة الفیدرالی ــاعدة الوكال ــى مس ــب للحصــول عل ــرتك بطل ــراِد أس ــد أف )، FEMAأو أح

ــةُ  ــةَ الفیدرالیـ ــإن الوكالـ ــوارئ (فـ ــرةِ ) FEMA إلدارةِ الطـ ــة الھجـ ــوِص حالـ ــاًت بخصـ ــع معلومـ ال تجمـ
ــتباقي  ــكل اس ــك الشخصــیة بش ــدم معلومات ــك وال تق ــىالخاصــة ب ــرة  إل ــوانین الھج ــاذ ق ــاركإدارة إنف  والجم

 ومــع. ) إلنفــاذ قــوانین الھجــرةCBPالحــدود األمریكیــة ( وحمایــة) أو إدارة الجمــارك ICEاألمریكیــة (
 والجمـــاركذلــك، فـــي حـــاالٍت نـــادرةٍ بنــاًء علـــى طلـــٍب محـــدٍد، قـــد تطلــب إدارة إنفـــاذ قـــوانین الھجـــرة 

ــة ( ــارك ICEاألمریكیـ ــة) أو إدارة الجمـ ــة ( وحمایـ ــدود األمریكیـ ــت CBPالحـ ــات إذا كانـ ــذه المعلومـ ) ھـ
ــوِت أ ــراً واضــحاُ للم ــك تشــكل خط ــة ألن ــومي أو الســالمة العام ــن الق ــاً لألم ــداُ حالی ــل تھدی ــف أو تمث و العن

https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms
https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms


األســـئلة الشـــائعة حـــول المواطنـــة األذى الجســـدي ألي شـــخص. یُرجـــى االطـــالع علـــى ورقـــة الحقـــائق 
  .للحصول على المساعدة في حاالت الكوارث  واألھلیة

 
ــیة  ــدمات الجنسـ ــب خـ ــى طلـ ــؤثر علـ ــد یـ ــوارئ قـ ــدث الطـ ــد أن حـ ــت تعتقـ ــرةإذا كنـ ــة  والھجـ األمریكیـ

)USCIS ــى ــرة، فیرجـ ــة الھجـ ــاس أو حالـ ــال) أو االلتمـ ــیة  االتصـ ــدمات الجنسـ ــرةِ بخـ ــِة  والھجـ االمریكیـ
)USCIS ــذھاب ــى) أو الــــــ  situations-https://www.uscis.gov/humanitarian/special إلــــــ

 لمزید من المعلومات.
 

مــأوى أو مســاعدة ) بضــمان أن كــل فــرد یســعى للحصــول علــى DHSتلتــزم وزارة األمــن الــوطني (
حالــة الھجــرة الخاصــة بــھ. تنفــذ أخــرى نتیجــة حرائــق الغابــات قــادر علــى القیــام بــذلك بغــض النظــر عــن 

) مھتمــاً دون تمییــز علــى أســاس العــرق أو الــدین أو الجــنس أو التوجــھ DHSوزارة األمــن الــوطني (
الجنســي أو الھویــة الجنســیة أو األصــل القــومي أو الجمعیــات السیاســیة، و بمــا یتوافــق مــع القــانون و 

 السیاسة.
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