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ابحث عن المساعدة 
القانونية الآن!

ابذل قصارى جهدك للحصول عىل 

محام جيد لمساعدتك عىل تقديم 

طلب اللجوء خاصتك. إذا لم يكن بإمكانك دفع أتعاب المحامي، 

تصال أو زيارة  قدم طلباً للحصول عىل مساعدة قانونية. بادر بالإ

جمعية الخدمات القانونية )LSS( الآن )انظر الصفحة 9(!

ابدأ إستعداداتك الآن!
ي جمع المستندات والأدلة 

ابدأ �ن

ي حاجة 
ثبات صحة روايتك، وأنك �ن لإ

بالفعل إىل حماية دولة كندا. ترجم 

ية  ن نجل�ي كل مستنداتك إىل اللغة الإ

ي أقرب وقت ممكن. إذا كنت مؤهالً للحصول عىل 
أو الفرنسية �ن

 )LSS( المساعدة القانونية، ستدفع جمعية الخدمات القانونية

تكاليف ترجمة المستندات الأساسية المطلوبة لجلستك، بحيث ل 

. ن تزيد عن مبلغ مع�ي

الخطوات االأوىل الهامة:

ي هذا الدليل
الختصارات الموجودة �ف

BOC: أساس الطلب 

CBSA: وكالة خدمات الحدود الكندية

ن  CIC: تم تغي�ي إسم هجرة وجنسية كندا إىل IRCC - الهجرة والالجئ�ي
والجنسية الكندية

DFN: المواطنون الأجانب المحددون 

IRB-RAD: مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم استئناف اللجوء

ن IRB-RPD: مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ن والجنسية الكندية IRCC: الهجرة والالجئ�ي

LSLAP: برنامج المشورة القانونية لطالب القانون 

LSS: جمعية الخدمات القانونية )المساعدة القانونية( 

NDP: مجموعة المستندات الوطنية 
ن UNHCR: المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشئون الالجئ�ي

ك بلدك مطابقة لمتطلبات  ي جعلتك ت�ت
ي كندا إذا كانت الأسباب ال�ت

ستتأهل للحصول عىل حماية الالجئ �ن

قانون اللجوء الكندي.

سيساعدك هذا الدليل عىل فهم:

كيفية البدء بطلب اللجوء  •
التعريفات القانونية لحماية الالجئ  •

المواعيد النهائية للتحض�ي لجلستك  •
)IRB( ي يجب عليك تقديمها لمجلس اللجوء والهجرة

نوع الدلة ال�ت  •
كيفية الستعداد لجلستك  •

العثور عىل المصادر الهامة لالستعداد للجلسة  •
ي جلستك

ماذا سيحدث �ن   •
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ن نبذة عن حماية الالجئ�ي

، أو قد تكون خائفاً  ي بلدك الأصىلي
اً �ن ربما تكون قد مررت بتجربة مخيفة، أو واجهت ظلماً كب�ي

ي ذلك تلقائياً أنك 
من الرجوع إىل بلدك بسبب المخاطر وصعوبة إيجاد عمل فيه، لكن ل يع�ن

ستتأهل للحصول عىل حماية الالجئ.

لكي تحصل عىل الحماية بوصفك لجئاً، يجب أن تظهر عىل أنه ينطبقك عليك التعريف 
تفاقية” أو “شخص بحاجة إىل حماية”. ستحصل عىل  ي لـ “لجئ حسب تعريف الإ

القانو�ن
ي هذا الدليل. يجب أن تظهر بأنك تقول 

معلومات أك�ث عن التعريفات القانونية لحقاً �ن
الحقيقة ويمكنك القيام بذلك من خالل جمع الأدلة وأن تكون رصيحاً وترسد بالتفاصيل ما 

حدث لك.
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ن )IRB-RPD( ما إذا كنت  سيحدد مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
مؤهالً للحصول عىل الحماية كالجئ.

ي كندا، يُسمى ذلك “تقديم 
عندما تطلب )تتقدم بطلب( للحصول عىل حماية الالجئ �ن

ي طلب اللجوء خاصتك، يجب أن توضح أنك إما “لجئ 
طلب اللجوء”. لكي تنجح �ن

 Person in( ”أو أنك “شخص بحاجة إىل حماية )”Convention Refugee“( ”تفاقية حسب الإ
ن  ي المادت�ي

ي لهذه المصطلحات �ن
Need of Protection(. يمكن العثور عىل التعريف القانو�ن

ف 20 و 21 من هذا  ن الكندي )انظر الصفحت�ي 96 و97 من قانون الهجرة وحماية الالجئ�ي
الدليل(.

!

ي طلب الحماية 
سوف تعقد جلسة لجوء لك حيث سيتم البت �ن

ي جلسة اللجوء المنعقدة من أجلك، سيقوم 
الذي قدمته. �ن

شخص له الحق �ن إتخاذ القرار من مجلس كندا للهجرة واللجوء 

ن )IRB-RPD( - يُطلق عليه مسمى العضو  - قسم حماية الالجئ�ي

الرئيس للجلسة - بالنظر �ن شهادتك السماعية و شهادة شهودك و 

أستمارة أساس الطلب و أية مستندات أخرى ليقرر فيما إذا كنت 

مؤهالً للحصول عىل الحماية كالجىء.

ي الجلسة:
ي سُينظر فيها �ن

تتضمن المستندات ال�ت

 )BOC( نموذج أساس الطلب الخاص بك  •

ن والجنسية الكندية  جميع نماذج طلبات الهجرة والالجئ�ي  •
 )IRCC(

أية مستندات قدمتها كأدلة   •

ن والجنسية الكندية  المستمسكات من وزارة الهجرة والالجئ�ي  •
)IRCC( أو وكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA( وبضمنها 

مالحظات مقابالتك معهم.  

رزمة المستندات الوطنية الخاصة بمجلس كندا للهجرة   •
ن )IRB-RPD( )رزمة المستندات  واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

الوطنية )NDP( - انظر صفحة 18(

ي وّقعت عليها قبل حصولك 
ا( ال�ت ن ة الدخول )الف�ي طلب تأش�ي  •

ة للمجئ إىل كندا، إذا كنت قدمت طلباً للحصول  عىل تأش�ي

ة عىل التأش�ي

ي تش�ي إىل سجل رحالتك الدولية، إذا 
جواز سفرك والأختام ال�ت  •

كان لديك جواز سفر

ي قدمتها إىل وزارة الهجرة 
نسخ مصورة من بطاقات الهوية ال�ت  •

ن والجنسية الكندية )IRCC( أو وكالة خدمات الحدود  والالجئ�ي
)CBSA( الكندية
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ن الكندي: توجد ثالثة أشياء مهمة يجب أن تعرفها عن نظام حماية الالجئ�ي

ي كندا للأفراد الذين تتوفر فيهم المتطلبات 
ف �ف يسمح نظام حماية اللجئ�ي

ي تقديم طلب للجوء. 
الأساسية للأهلية �ف

ة إنتظارهم لجلسة إستماع طلب اللجوء.  ي ف�ت
ة عمل وخدمات الصحة الأساسية �ن ي اللجوء للحصول عىل تأش�ي يتأهل معظم طال�ب

ي كل من الوليات المتحدة 
ن �ن ي معاي�ي متطلبات الأهلية )21 يونيو 2019(: الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لحماية الالآجئ�ي

تغي�ي مهم �ن

ي المستقبل( قبل وصولهم 
اليا ، وبريطانيا العظمى ، ونيوزيلندا )هذا وقد يتم إضافة بلدان أخرى إىل هذه القائمة �ن الأمريكية، وأس�ت

ط عىل كافة الأشخاص الذين تقدموا  ن لتقديم طلب الحصول عىل اللجوء. وينطبق هذا الرسث إىل كندا فهم بذلك أصبحوا ليسوا مؤهل�ي

ن 8 أبريل  و 21 يونيو من العام 2019 ، ما لم تكن هناك جلسة إستماع قد تمت بالفعل أو قرار اتخذ  ة ما ب�ي بطلبات للجؤ خالل الف�ت

ات  ن لتقديم طلب اللجوء بموجب هذه التغي�ي بشأن طلب اللجوء. ستقوم وكالة خدمات الحدود الكندية بدعوة الأشخاص غ�ي المؤهل�ي

حيل ما لم يكن  حيل. ستكون هناك جلسة إستماع لتقييم المخاطر قبل ال�ت للتقدم بطلب وفق ما يسمى بتقييم مخاطر ما قبل ال�ت

ستماع . مكان الموافقة عىل الطلب دون الحاجة إىل جلسة الإ بالإ

ي طلب اللجوء.
ثلث مؤسسات حكومية مختلفة تشارك �ف

ت عنوانك أو رقم هاتفك، يجب  ّ ي عملية طلب اللجوء خاصتك، ولديها معلومات اتصال مختلفة. إذا غ�ي
تلعب كل مؤسسة دوراً مختلفاً �ن

بالغها بمعلوماتك الجديدة.* تصال بكل مؤسسة عىل حدة لإ عليك الإ

ن IRB-RPD: مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي  

ن والجنسية الكندية IRCC: الهجرة والالجئ�ي   

CBSA: وكالة خدمات الحدود الكندية   

ف )IRB-RPD( بإختيار  قد يقوم مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية اللجئ�ي
طلبات اللجوء الأقل تعقيداً لمرحلة مراجعة الملف )حيث لن تكون هناك حاجة 

ة )مدتها ساعتان(.   إىل عقد جلسة طلب اللجوء( أو لجلسة لجوء قص�ي

ي وقت مبكر!
ف 40 و41 للحصول عىل مزيد من المعلومات. يجب تقديم االأدلة الداعمة لقضيتك �ف يرجى مراجعة الصفحت�ي

2

3

1

انظر الصفحة 43 للحصول عىل العناوين ومزيد من التفاصيل.
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ي وتواريخ مهمة 
الخط الزم�ن

تيب  يقوم مجلس كندا للهجرة واللجوء )IRB( بجدولة جلسات إستماع طلبات اللجوء وفقاً ل�ت
شخاص المحتجزين، إلخ(.  ستثناءات )الإ إستالمهم للطلبات، مع بعض الإ

ي اللجوء والذين قدموا طلبات للجؤ قبل تاريخ  15 ديسم�ب / كانون الأول من  يجب عىل طال�ب
عام 2012 )والمعروفة باسم الطلبات القديمة(  والذين لم يتم عقد جلسة استماع لهم أن 

ن من اجل تحديد وعقد جلسة  يتصلوا بمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ستماع عىل الرقم عىل الرقم )1-833-534-2292(. الإ

ي الذي ينطبق 
، واخ�ت الخط الزم�ن ن ن الزمني�ي ، انظر جيداً إىل الخط�ي ن ن التاليت�ي ي الصفحت�ي

�ن
عليك. حينما ترى مربعاً فارغاً، اكتب فيه تواريخك الهامة.
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ي مطار أو مع�ب حدودي بري
ي �ف قدمت طل�ب

إذا قمت بالدخول 
إىل كندا دون المرور 

ع�ب منافذ الدخول الرسمية 
وعلمت وكالة خدمات الحدود 

الكندية )CBSA( بذلك 
قبل تقديم طلب اللجوء، 
سيعطيك موظف الوكالة 

تعليمات عن كيفية ومكان 
تقديم الطلب.

• إتمام مقابلة التأهل. 
 .)BOC( إستالم نموذج أساس الطلب الخاص بك •

• إستالم وثيقة تؤكد بأنه تم تحويل طلبك إلى مجلس الهجرة واللجوء )IRB( ووثيقة طالب 
حماية اللجوء.

 ،)CBSA( ي لتقديم معلومات التصال الخاصة بك إىل وكالة خدمات الحدود الكندية
الموعد النها�أ

ن )IRB-RPD(. وتشمل هذه المعلومات عىل:  ومجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ي )إن وجد(. 

و�ن لك�ت يد الإ العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس )إن وجد( وال�ب

 )BOC( ي لتقديم نموذج أساس الطلب
 ال تتخلف عن الموعد النها�أ

الخاص بك أو لجلستك! 

ي مجلس كندا 
إن تخلفت عن أي منهما، يجب عليك حضور “جلسة خاصة” �ن

ن )IRB-RPD( حيث قد تم إعالن أنك  للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
قد تخليت عن طلبك، فسيتم عىل الأرجح ترحيلك إىل إىل بلدك ولن تتمكن 

ي بعض الأحيان، يمكن أن ينجح 
ي كندا. �ن

من تقديم طلب لجوء آخر مستقبالً �ن
ن )RPD( عىل إعادة فتح ملفهم  طالبو اللجوء من إقناع قسم حماية الالجئ�ي
ي 

ولكنه أمر صعب جداً. )ملحظة: تاريخ )تواريخ( “الجلسة الخاصة” مدّون �ف
“مذكرة حضور الجلسة” )Notice to Appear for a Hearing(، وهو المستند 

ف وال  نفسه الذي يحمل تاريخ جلسة اللجوء الخاصة بك. تذّكر هذين التاريخ�ي
تخلط بينهما(. 

ي  ي تبديل وثيقة طالب حماية اللجوء الخاصة �ب
كيف يمكن�ن

المفقودة أو التالفة أو الضائعة أو المنتهية صالحيتها؟

ن والجنسية الكندية  إذهب إىل المكتب المحىلي لوزارة الهجرة والالجئ�ي
. ن ن شخصيت�ي )IRCC( حامالً معك بطاقة هوية )إن وجدت( وصورت�ي

ي لتقديم نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - 
الموعد النها�أ

.)IRB-RPD( ن قسم حماية الالجئ�ي

ي لتقديم قائمة الشهود خاصتك وكل مستنداتك إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - 
الموعد النها�أ

.)IRB-RPD( ن قسم حماية الالجئ�ي

ي هو: ي لتقديم نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص �ب
الموعد النها�أ

ي هو:
ي لتقديم مستندا�ت

الموعد النها�أ

تاريخ الجلسة المحددة ىلي هو:

جلسة اللجوء الخاصة بك. ستستلم مذكرة حضور الجلسة من مجلس الهجرة واللجوء – 
ن )IRB-RPD( عندما يتمكنوا من تحديد موعد لجلسة طلبك. قسم حماية الالجئ�ي

!?

تاريخ مقابلة 
تحديد 
االأهلية

10 أيام قبل 
الجلسة

يوم إنعقاد 
جلستك

اليوم 10

اليوم 15

ي لتحديد االأهلية: 
تاريخ موعد مقابل�ت
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مهم: إذا لم تكن 
ي 

عت بعد �ف �ش
تقديم طلب اللجوء، إتصل 

بمحام أو بجمعية الخدمات 
القانونية )LSS( االآن! 

يمكن أن يساعدك المحامي 
: فيما يىلي

ستعداد لمقابلة التأهل  االإ  •

• تعبئة النماذج الخاصة بك 

ستعداد لجلسة  • بدء االإ
اللجوء الخاصة بك

:)IRCC( قبل أن تذهب إلى الهجرة والالجئين والجنسية الكندية

www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/ قم بتنزيل نماذج الطلب الخاصة بك من موقع   •
 application/application-forms-guides/applying-refugee-protection-canada.html

ستحتاج إلى ملء ما بين 5 إلى 7 نماذج اعتماداً على ما إذا كان لديك ممثل قانوني، وعدد أفراد أسرتك. يجب تعبئة نموذج    •
أساس الطلب )BOC( ونماذج طلب الهجرة والالجئين والجنسية الكندية )IRCC( لكافة أفراد الأسرة.

ثنين إلى الجمعة(  بادر بزيارة مكتب الهجرة والالجئين والجنسية الكندية )IRCC( )يُفّضل قبل الساعة 10:00 صباحاً من الإ   •
لتقديم جميع النماذج الخاصة بك، وللحصول على تاريخ موعد لمقابلة التأهل.

ن والجنسية الكندية )IRCC( بفانكوفر: مكتب الهجرة والالجئ�ي   

 1148 Hornby Street, Vancouver BC  

ن إىل الجمعة، 8:00 صباحاً إىل 4:00 عرصاً.  ثن�ي ساعات العمل: من الإ

ف  ي مكتب تابع للهجرة واللجئ�ي
( �ف ي ي )أو سوف أقدم طل�ب قدمت طل�ب

والجنسية الكندية داخل كندا.*

ي لتقديم نموذج أساس الطلب الخاص بك مع أحد 
إذا توافق موعدك النها�أ

ه ليصبح يوم العمل  أيام السبت أو االأحد أو أيام العطالت، سيتم تغي�ي
. مثالً، إذا كان يوم السبت، السابع من أيار/مايو، هو اليوم العا�ش  التاىلي

ف  ثن�ي ي لتقديم مستنداتك يوم االإ
قبل موعد جلستك، سيكون موعدك النها�أ

المصادف التاسع من أيار/مايو.

إستالم وثيقة تؤكد بأنه تم إحالة طلبك إلى مجلس الهجرة واللجوء )IRB( ووثيقة طالب حماية 

اللجوء. 

ي لتقديم كل مستنداتك إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ 
الموعد النها�أ

ي هو:
ي لتقديم مستندا�ت

الموعد النها�أ

تاريخ الجلسة المحددة ىلي هو:

جلسة اللجوء الخاصة بك. ستستلم مذكرة حضور الجلسة من مجلس الهجرة واللجوء – قسم 
ن )IRB-RPD( عندما يتمكنوا من تحديد موعد لجلسة طلبك. حماية الالجئ�ي

تاريخ 
مقابلتك 
لتحديد 
االأهلية

10 أيام قبل 
الجلسة

يوم إنعقاد 
جلستك

ي لتحديد االأهلية:
تاريخ مقابل�ت
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ي
الحصول عىل تمثيل قانو�ن

إن توكيل محام هي فكرة جيدة حيث أن عملية تعريف الالجئ معقدة، وجمع الأدلة المناسبة 
أمر صعب. 

تفاقية”  ي لمصطلحي “لجئ حسب تعريف الإ
وك بالمع�ن القانو�ن يستطيع المحامون أن يخ�ب

أو “شخص بحاجة إىل حماية”، وإخبارك أي أجزاء التعريف ينطبق عليك. بإمكانهم مساعدتك 
 )BOC( ي نموذج أساس الطلب

ي تجربتك بغية إدراجها �ن
ي فهم الأجزاء ذات الأهمية والصلة �ن

�ن
ي ينبغي عليك جمعها لكي 

الخاص بك، فضالً عن اسداء النصح إليك فيما يتعلق بالأدلة ال�ت
ي جلستك. 

تدعم قضيتك. يستطيع المحامي أن يمثلك أيضاً �ن

ي وسعك لتوكيل محام قبل البدء بطلب اللجوء الخاص بك. إذا كنت قد قدمت 
إبذل كل ما �ن

تصال بمحام وتأكد من أن هذا  بالفعل طلبك، وليس لديك محام، ابذل ما بوسعك لالإ
ي اليوم المحدد لجلستك.

المحامي متوافر �ن
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ليس لّدي محام بعد، ولست مستعداً للجلسة. هل يمكن أن 
؟ ي

أؤجل تاريخ جلس�ت

 )IRB-RPD( ن يتوقع منك مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ي حالة وجود أية ظروف 

ي الموعد المحدد. �ن
أن تكون مستعداً لجلستك �ن

طارئة احتجت بسببها إىل تغي�ي موعد جلستك، يمكنك أن تقدم طلباً خطياً 
ن )IRB-RPD(. إذا  إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

لم تحصل عىل إجابة عىل طلبك قبل تاريخ الجلسة، يجب أن تذهب إىل 
الجلسة، وإل سيعت�ب أنك قد تخليت عن طلبك )انظر الصحفة 40(. إذا 

وّكلت محام بعد أن تم تحديد تاريخ جلستك، تأكد من أن هذا المحامي 
ي اليوم المحدد لجلستك. 

متوافر �ن

تذّكر أن هذا هو طلبك أنت للحصول عىل الحماية كالجئ. إذا 
، قد يعت�ب أنك قد تخليت عن  ي

ام بموعد نها�أ ن ل�ت تخلفت عن االإ
ي 

ي حالة وجود محام يمثلك، يجب أن تكون شخصياً فّعاالً �ن
طلبك. ح�ت �ن

دالء بشهادتك. تحض�ي المستندات، وجمع االأدلة والشهود والتحض�ي لالإ

ي أرسع وقت ممكن، وقدم طلباً للحصول عىل المساعدة القانونية. إذا كنت مؤهالً للحصول 
اتصل بجمعية الخدمات القانونية )LSS( �ن

عىل المساعدة القانونية، يمكن لجمعية الخدمات القانونية )LSS( دفع أجرة محام لتمثيلك. 

إذا قررت جمعية الخدمات القانونية )LSS( أنك غ�ي مؤهل للحصول عىل المساعدة القانونية، يمكنك أن تطلب مراجعة القرار. بعد 

ستقرار  المراجعة إذا كنت ل تزال غ�ي مؤهل، قد توجد عيادات قانونية أخرى بإمكانها مساعدتك. يمكن أن تحيلك وكالة المساعدة عىل الإ

 . ي مجتمعك المحىلي
)انظر الصفحة 44( إىل مصادر أخرى �ن

ي بريتش كولومبيا 
ن �ن ي جمعية المحام�ي

يمكنك كذلك توكيل محام أو مستشار هجرة. إذا وّكلت محامياً، تأكد من أنه )أو أنها( عضو معتمد �ن

ي 
و�ن لك�ت  )The Law Society of British Columbia(. يمكنك التحقق من ذلك من خالل موقع الجمعية القانونية الإ

تصال بالجمعية عىل الرقم: 2533-669-604. إذا وّكلت مستشار هجرة،  www.lawsociety.bc.ca/apps/lkup/mbrsearch.cfm أو الإ

 The Immigration Consultants of Canada Regulatory( ”ي “المجلس التنظيمي الكندي لمستشاري الهجرة
تأكد من أنه عضو معتمد �ن

Council( )بادر بزيارة www.iccrc-crcic.ca للحصول عىل قائمة بالأعضاء المعتمدين(.

ي الجلسة. من 
إذا تعّذر عليك العثور عىل محام ليمثلك، يجب عليك ملء نموذج أساس الطلب الخاص بك )BOC(، وتمثيل نفسك �ن

ن مجاناً بشخص تثق به.  الممكن أيضاً أن تستع�ي

جمعية الخدمات القانونية
)Legal Services Society )LSS((

لتقديم طلب الحصول عىل المساعدة القانونية: 
هاتف: 6076-601-604 أو

6076-601-888-1 )مجاناً( 

أو
 Suite 400–510 Burrard Street :بادر بزيارة

Vancouver, BC V6C 3A8

عيادات المساعدة القانونية المجانية:

برنامج المشورة القانونية لطالب القانون 
)LSLAP(

Law Students’ Legal Advice Program )LSLAP(
هاتف: 604-822-5791 

جمعية الوصول إىل القانون مجاناً
 Access Pro Bono Society

هاتف: 604-878-7400 
1-877-762-6664 : ي

رقم إتصال مجا�ن

ستعداد للجلسة(  جوالتReady Tours )االإ

تعرّف عىل إجراءات الجلسة بنفسك، وشاهد قاعة الجلسة الحقيقية.

هاتف: 604-328-3132 
READY@refugeeclaim.ca : ي

و�ن بريد إلك�ت

www.refugeeclaim.ca/ready-tours

ISSof BC Legal Advocacy Program

ي لمقدمي 
ي المجا�ف

يقدم المشورة القانونية المجانية والتمثيل القانو�ف
 طلبات اللجوء.

2610 Victoria Drive 
 1624 Ext 604-684-2561 :هاتف

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2c6zHqIQNyNJoaFN942eCC

dUOVdRSzE2U1ZPVFJUSkFKSFg5RUNCOTcyOS4u 

?!
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ملء نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك

ي 
ي طلب اللجوء. حيث ستقدم �ن

نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك هو أهم مستند �ن
ي كندا. سيستخدم 

هذا الطلب تفاصيل عن هويتك وأسباب سعيك للحصول عىل الحماية �ن
ن )IRB-RPD( المعلومات  أحد أعضاء مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

ها من الأدلة ليقرر  ي غ�ي
ي نموذج أساس الطلب )BOC( وعند إدلئك بشهادتك و�ن

الموجودة �ن
تفاقية” أو “شخص بحاجة إىل حماية”. سوف تُطرح عليك  ما إذا كنت “لجئ حسب تعريف الإ

ي جلسة اللجوء الخاصة بك.
أسئلة حول نموذج أساس الطلب �ن



11 تقديم طلب اللجوء

ي ملء نموذج أساس الطلب 
حاول توكيل محام لمساعدتك �ن

ه من النماذج الخاصة بك. إذا لم يكن ذلك ممكناً،  )BOC( وغ�ي

حاول الحصول عىل مشورة محام بشأن المعلومات المطلوبة 

ف 9 و44(. إذا قمت بتوكيل محام،  قبل أن تبدأ )أنظر الصفحت�ي

ي تكملة إستمارة 
جم لمساعدتك �ن سيقوم المحامي بتكليف م�ت

أساس الطلب الخاص بك. من المهم معرفة المسائل القانونية 

ي سيأخذها عضو المجلس الكندي للهجرة واللجوء - قسم 
ال�ت

عتبار قبل ملء نموذج أساس  ن الإ ن )IRB-RPD( بع�ي حماية الالجئ�ي

الطلب خاصتك. 

ي نموذج أساس الطلب الخاص 
يحب أن تكون المعلومات الواردة �ن

مكان. إذا لم تكن المعلومات المتوفرة  بك دقيقة وكاملة قدر االإ

ا( - صحيحة،  ن ة )الف�ي ي مستندات أخرى - مثالً نموذج طلب التأش�ي
�ن

ناقش هذا الأمر مع المحامي وقم بوضع المعلومات الصحيحة 

ي نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك. ل تخّمن أية إجابة. 
�ن

إذا لم تكن تعرف الإجابة عىل سؤال، وّضح أنك ل تعرف، وكن 

صادقاً. إذا لم تكن تعرف الإجابة عىل سؤال، أطلب توضيحاً من 

محاٍم. قد يُرفض طلب اللجوء خاصتك إذا قدمت معلومات 

كاذبة أو مّضللة، أو أخفيت معلومات هامة.

إذا كنت تملء نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك، تذّكر:

ن “تعريفات قانونية” و “مسائل قانونية”. هذان القسمان سيساعدانك عىل  ي هذا الدليل تحت العنوان�ي
أن تقرأ الأقسام الموجودة �ن  •

فهم طريقة ملء نموذج أساس الطلب الخاص بك )انظر الصفحات من 19 إىل 27(. 

، إتصل بإحدى  ن ن اللغت�ي ي الكتابة بهات�ي
ي من صعوبة �ن

ية أو الفرنسية. إذا كنت تعا�ن ن نجل�ي • أن تمالأ نموذج أساس الطلب الخاص بك بالإ
يل نموذج أساس الطلب )BOC(، بادر بزيارة  ن ي تساعد مقدمي طلبات اللجوء )انظر الصفحات من 9 و44(. لت�ن

 المنظمات ال�ت

.”BOC “ وابحث عن www.irb-cisr.gc.ca

• أن تجيب عن كافة الأسئلة وعدم ترك أية فراغات. إذا كنت ل تعرف الإجابة عىل سؤال، فلتكن 
إجابتك “I DO NOT KNOW” )أي “ل أعرف”(.

ي الفراغ إذا لم يكن السؤال ينطبق عليك.
• أن تكتب “ل ينطبق” )“n/a “( �ن

• أن تفهم كل سؤال قبل الإجابة عليه.
• أن تكتب إجابتك بخط واضح، أو تمالأ النموذج عىل جهاز كمبيوتر.

ي النموذج غ�ي كافية لكي تجيب إجابة كاملة عن الأسئلة.
• أن تستخدم صفحات إضافية إذا كانت المساحة الموجودة �ن

• إذا كنت محتجزاً، أكتب أنك محتجز، وأن ظروف الإحتجاز جعلته من الصعب عليك ملء النموذج، وأن إجاباتك قد ل تكون كاملة أو 
ة من نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك، بالقرب من توقيعك.  ي الصفحة الأخ�ي

دقيقة. أكتب هذا �ن

ي نموذج أساس الطلب الخاص بك. فقط إعط التاريخ 
ها من المعلومات، ينبغي أن تذكر ذلك �ن • إذا لم تكن متأكداً بشأن التواريخ وغ�ي

الدقيق إذا كنت متأكداً منه. 

ن والجنسية الكندية )IRCC( للتأكد من  • أن تراجع نموذج أساس الطلب )BOC( للتحقق من دقته، وتقارنه بنماذج طلبات الهجرة والالجئ�ي
ي جميع النماذج الخاصة بك. 

أن المعلومات متناسقة ودقيقة �ن

ي حال إستخدام خدماته، أن يقرأ لك نموذج أساس الطلب )BOC( بلغتك. 
جم الفوري، �ن • أن تطلب من الم�ت

ي الصفحة 10. 
جم الفوري أن يوّقع نموذج أساس الطلب )BOC( �ن • أن تطلب من الم�ت
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هل أحتاج إىل ملء نموذج أساس الطلب )BOC( وتقديمه عن كل 
؟  طفل من أطفاىلي

يجب عىل الأطفال الذين يبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أصغر، ويطلبون 
ي الصفحة 

اللجوء مع أحد والديهما، إتمام الأقسام 1)أ( - 1 )ج( )1a–1g( �ن
الثانية من نموذج أساس الطلب )BOC( فقط. يجب أن يوّقع والد الطفل أو 

ن النموذج )انظر الصفحة 40(. يجب أن يمالأ الأطفال الذين  الممثل المع�ي
ن 7 و17 عام نموذج أساس الطلب  اوح أعمارهم ب�ي يطلبون اللجوء وت�ت

ن نموذج أساس  بالكامل ويجب أن يوّقع والد الطفل أو الممثل المع�ي
الطلب.

ي الصفحة 10 من نموذج أساس الطلب )BOC( عندما تتأكد من أن المعلومات صحيحة. إذا لم يكن 
قرار الموجود �ن أن توّقع عىل الإ  •

ي نموذج أساس الطلب.
ي لرسد كث�ي من التفاصيل أو مراجعة نموذج أساس الطلب بعناية قبل التوقيع، اكتب ذلك �ن

لديك الوقت الكا�ن

ي كندا.
• أن تمالأ نموذج أساس طلب )BOC( منفصالً لكل فرد من أفراد الأرسة يطلب حماية الالجئ �ن

إذا لم تحصل عىل المساعدة القانونية: 

أن توّكل محامياً ممارساً لقانون الهجرة لمراجعة النموذج، إذا كان ذلك ممكناً.  •

ي للحصول عىل 
و�ن لك�ت • أن تراجع دليل مقدم الطلب )Claimant’s Guide( الموجود عىل موقع مجلس كندا للهجرة واللجوء )IRB( الإ

تعليمات مفصلة )بادر بزيارة www.irb-cisr.gc.ca وابحث عن “ claimants guide” )دليل مقدم الطلب((.

ستعداد للجلسة( )انظر الصفحة 9(. • أن تحرصن جولة READY Tour )الإ

قائمة مراجعة المستندات  •
• نموذج طلب عام لدولة كندا

• ُمعالون إضافيون/إقرار
• الجدول أ - خلفية/إقرار

• الجدول 12 - معلومات إضافية - مقدمو طلبات اللجوء داخل 
كندا )قد يستطيع طالب اللجوء تقديم طلب الحصول عىل 

ستمارة، يرجى مطالعة الصفحة 40(. ة عمل من هذه االإ تأش�ي

 ) ي
• إستخدام ممثل )إذا كان لديك محام قانو�ن

www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/ للحصول عىل إرشادات بشأن كيفية ملء هذه النماذج، بادر بزيارة

.services/application/application-forms-guides/applying-refugee-protection-canada.html

نماذج الطلبات الأخرى:
ن والجنسية: ضافة إىل نموذج أساس الطلب )BOC(، يجب أن تمالأ النماذج التالية الخاصة بالهجرة والالجئ�ي االإ

?
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اص بك خ ب )BOC( ال طل اس ال وذج أس ديم نم ق ت

راجع نموذج أساس الطلب الخاص بك مع محاميك قبل أن تقدمه، وتأكد بأنه كامل 
 )BOC( ودقيق، وأنك تفهم ما هو مكتوب فيه. إذا كنت تمالأ إستمارة أساس الطلب

بنفسك، أطلب من محام أو من عيادة المشورة القانونية بمراجعة إستمارتك للتأكد 
من أنها واضحة وتحتوي عىل جميع التفاصيل الهامة.  

ك،  اص ب خ ب )BOC( ال طل اس ال وذج أس م ن ن ة م خ س ن ك ب اظ ف ت ن إح د م أك ت
ه.  دم ق ر ت وذج آخ م د أو ن ن ت س ل م ك وب !
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تعتمد طريقة ووقت ومكان تقديمك لنموذج أساس الطلب )BOC( عىل المكان الذي تقدم فيه طلبك.

ي مطار أو منفذ حدود بري أو ميناء بحري: 
أ. إذا قدمت طلبك �ف

ن   لديك 15 يوماً من تاريخ إستالمك لنموذج أساس الطلب )BOC( لتقديمه إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ه ليصبح يوم العمل التاىلي  ي مع أحد أيام السبت أو الأحد أو أيام العطل الرسمية، سيتم تغي�ي
)IRB-RPD(. إذا توافق موعدك النها�أ

ي الصفحة 6.
ي �ن

ن إىل الجمعة(. راجع الفقرة الخاصة بالخط الزم�ن ثن�ي )الإ

ي الوقت 
ماذا إن لم أستطع أن أمالأ نموذج أساس الطلب )BOC( �ن

المناسب؟ 

ي لتقديم نموذج أساس الطلب 
م بالموعد النها�أ ن إذا كنت ل تستطيع أن تل�ت

)BOC( بسبب حالة طارئة، اكتب إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم 
ي لستالم نموذج أساس 

ن )IRB-RPD( قبل الموعد النها�أ حماية الالجئ�ي

الطلب )BOC( بثالثة أيام عمل عىل الأقل لتطلب المزيد من الوقت. إذا لم 
، ح�ت إذا  ي الأصىلي

ي الموعد النها�أ
تتلق إجابة، أرسل النموذج الخاص بك �ن

لم يكن مكتمالً بعد. ضمنه رسالة إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم 
ي 

ن سبب عدم قدرتك عىل إتمام تعبئته �ن ن )IRB-RPD( يب�ي حماية الالجئ�ي
الوقت المناسب.

احتفظ بنسخة واحدة من نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص 

ي سجالتك. إذا قدمت نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص 
بك �ن

بك باليد، اطلب من مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية 

ن )IRB-RPD( أن يختم نسختك بختم “RECEIVED” )تم  الالجئ�ي

ستالم( كدليل عىل تقديمك لالأوراق الأصلية. إذا أرسلت نموذج  الإ

يصال  يد الرسيع، احتفظ بالإ أساس الطلب بواسطة خدمة ال�ب

 )BOC( رسال. إذا أرسلت نموذج أساس الطلب كدليل عىل الإ

ي توضح أنك أرسلت المستندات 
بالفاكس، فاحتفظ بالورقة ال�ت

بالفاكس بنجاح.

ن من نموذج أساس  ن مصورت�ي قم بعمل نسخت�ي

الطلب )BOC( الأصىلي المكتمل الخاص بك.

أرسل النسخة الأصلية ونسخة مصورة من نموذج أساس الطلب 

)BOC( الخاص بك إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية 

يد الرسيع. ال  ن )IRB-RPD( باليد أو بواسطة خدمة ال�ب الالجئ�ي

يد العادي. إذا كان إجماىلي عدد  ترسل نموذج أساس الطلب بال�ب

ي لديك أقل من 20 ورقة، يمكنك إرسالها بالفاكس 
الأوراق ال�ت

 .)604-666-3043(

IRB–RPD ن مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

300 West Georgia Street, Suite 1600 

Vancouver BC, V6B 6C9

?
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ن والجنسية الكندية )IRCC(، يجب أن تأخذ  حينما تسّلم النماذج الخاصة بك إىل الهجرة والالجئ�ي

ن  معك جواز سفرك أو مستندات الهوية الأصلية الخاصة بك. ستحتفظ وزارة الهجرة والالجئ�ي

والجنسية الكندية )IRCC( بمستندات الهوية الأصلية الخاصة بك وستعطيك نسخاً مصدقة منها.  

ي تختارها 
ي هذا الوقت، ترجمها إىل اللغة ال�ت

إذا كانت لديك مستندات أخرى تدعم طلبك �ن

ية أو الفرنسية(. قم بعمل نسخ مصورة من مستنداتك الداعمة وقّدم نسخة واحدة منها مع إستمارة الطلب الأساسي  ن نجل�ي لعقد جلستك )الإ

ي سجالتك. تأكد من إعطاء الفرصة 
ن والجنسية الكندية )IRCC(. احتفظ بمجموعة واحدة من نسخ المستندات �ن )BOC( إىل وزارة الهجرة والالجئ�ي

.)IRCC( ن والجنسية الكندية لمحاميك لكي يقوم بمراجعة جميع المستندات قبل أخذها إىل الهجرة والالجئ�ي

 أرسل إستمارة أساس الطلب )BOC( الخاصة بك، بالإضافة إىل إستمارة الطلبات الخاصة 

ن والجنسية الكندية )IRCC( و4 صور شخصية لكل فرد من أفراد  بوزارة الهجرة والالجئ�ي

ن والجنسية الكندية  ي طلب اللجوء إىل مكتب وزارة الهجرة والالجئ�ي
ن �ن العائلة المشمول�ي

ف والجنسية الكندية(.  )IRCC( )أنظر صفحة 7 للحصول عىل عنوان وزارة الهجرة والالجئ�ي

www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/ للحصول عىل تعليمات أخذ الصور، بادر بزيارة

 .application-forms-guides/guide-5746-applying-refugee-protection-within-canada.html#appendixA

ف والجنسية الكندية )IRCC( موعداً للعودة من أجل عقد مقابلة  )عندما تقدم النماذج الخاصة بك، سيعطيك موظف الهجرة والالجئ�ي

ي المقابلة، إذا قرر الموظف بأنك مؤهل لتقديم الطلب، سيتم إحالة 
ي كندا. �ف

التأهل بغية تحديد ما إذا كنت مؤهال لتقديم طلب لجوء �ف

 ).)IRB-RPD( ف قضيتك إىل مجلس الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

ي أحد مكاتب الهجرة داخل كندا:
ب. إذا قدمت طلبك �ف

أكمل نموذج أساس الطلب )BOC( وجميع الطلبات الأخرى مع محاميك إذا كان لديك محام.

قم بعمل نسخة مصورة من إستمارة أساس 

الطلب )BOC( الأصىلي المكتمل وجميع إستمارات 

ن  الطلبات الخاصة بوزارة الهجرة والالجئ�ي

ي سجالتك. 
والجنسية الكندية لالإحتفاظ بها �ن

ي نموذج أساس الطلب 
ماذا إذا نسيت شيئاً أو إرتكبت خطأ �ن

؟  ي )BOC( الخاص �ب

ي كندا – قسم 
ينبغي أن تتصل أنت أو محاميك بمجلس الهجرة واللجوء �ن

ن )IRB-RPD(! إتبع الخطوات التالية: حماية الالجئ�ي

ي لديك من نموذج أساس الطلب 
ُقم بإجراء التغي�ي عىل النسخة ال�ت  •

. ثم وّقع أسمك واكتب تاريخ  )BOC( وضع خطاً تحت هذا التغي�ي
التغي�ي عىل كل صفحة تقوم بإجراء تغي�ي عليها. 

ات. اكتب  • اكتب رسالة توضح لماذا أجريت تلك التغي�ي

”These changes are complete, true, and correct, and I understand 
that the declaration is of the same force and effect as if made 
under oath.“ 

قرار له نفس  ات كاملة وصادقة وصحيحة، وأنا أفهم أن االإ )هذه التغي�ي
القوة والتأث�ي كما لو كان قد تم تحت القسم(. ضع توقيعك وتاريخ 

اليوم عىل رسالتك. 
ها  ي تم تغي�ي

• ارسل نسخة واحدة من الصفحات الأصلية والصفحات ال�ت
ن   ورسالتك إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

)IRB-RPD( قبل 10 أيام عىل الأقل من تاريخ الجلسة المحددة لك. 
ي سجالتك.

• احتفظ بنسخة �ن

?
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ي أن تجمع أك�ب قدر ممكن من 
ي تدعم )تؤيد( طلبك. هذا يع�ن

من المهم أن تجمع الأدلة ال�ت
ي بلدك. كما يمكن 

ي يمكن أن توضح أنك تقول الحقيقة بشأن ما حدث لك �ن
المستندات ال�ت

ي مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية 
أن تساعد تلك المستندات العضو الرئيس �ن

ي بلدك المتصلة 
نسان �ن أس الجلسة أن يفهم أوضاع حقوق الإ ن )IRB-RPD( الذي ي�ت الالجئ�ي

ية أو الفرنسية قبل إرسالها إىل مجلس  ن نجل�ي بطلبك. يجب ترجمة جميع المستندات إىل االإ
 .)IRB-RPD( ن كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

ي جمع الأدلة المساندة لطلبك الآن! إذا وّكلت محامياً، ابَق عىل إتصال معه، واطلب 
ابدأ �ن

ي تحتاج إليها لطلبك وحافظ عىل إعالم المحامي 
منه النصيحة بشأن الأدلة المحددة ال�ت

ي لمراجعة الأدلة وترتيب 
ي إستلمتها. تأكد من إعطاء المحامي الوقت الكا�ن

بالمستندات ال�ت
ترجمتها. 

جمع االأدلة: نبذة



17 التحض�ي لجلستك

ي تواجهها هي مخاطر شخصية وتخصك أنت. مثالً: 
أ يوضح هذا النوع من الأدلة أن المخاطر ال�ت

ونية أو مستندات أخرى توضح المشاكل  هل هناك صور أو رسائل أو فيديوهات أو رسائل إلك�ت  •
ها! ي واجهتك؟ أحرصن

ال�ت

طة أو إىل جهة حكومية أخرى طلباً للمساعدة؟ احرصن نسخة من البالغ  • هل ذهبت إىل الرسث
طة، أو أي دليل آخر يوضح ذهابك طالباً المساعدة.  الذي قدمته إىل الرسث

• هل حصلت عىل مساعدة طبية؟ أحرصن سجالت المستشفى أو الطبيب الخاصة بك.

ها! ن بقضيتك؟ أحرصن • هل توجد مقالت إخبارية عن الأشخاص المرتبط�ي

• هل يوجد أشخاص رأوا ما حدث لك؟ أطلب منهم أن يكتبوا ما حدث ويرسلوا به إليك. إن أمكن، أطلب من هذا الشخص أن يقسم 
ن )أو يرّصح( أمام محام أو كاتب عدل بأن إفادته صحيحة.  اليم�ي

• هل يوجد أشخاص واجهوا مواقف مشابهة لموقفك؟ أطلب منهم أن يكتبوا ما حدث لهم. إن أمكن، أطلب من هذا الشخص أن 
ن أمام محام أو كاتب عدل بأن إفادته صحيحة.  يقسم اليم�ي

ي توضح عضويتك.
ي حزب سياسي أو أي جماعة أخرى؟ أحرصن المستندات ال�ت

• هل يستند طلبك إىل هويتك الدينية أو إىل عضويتك �ن

ي كندا يوثّق فيه مشاكلك 
• هل تأثرت صحتك النفسية أو العاطفية بسبب ما حدث لك؟ أحرصن تقريراً من طبيب أو طبيب نفسي �ن

ي أقرب وقت ممكن. إن لم 
المرضية. قد يستغرق الحصول عىل هذا التقرير وقتاً، لذلك من الأفضل تحديد موعد للمقابلة �ن

ن )IRB-RPD( شارحاً بأنك تحاول  تستطع أن تجّهزه قبل الجلسة، اكتب إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ي قمت بها للحصول عىل التقرير قبل موعد الجلسة، وحدد الموعد المتوقع للحصول 
، ِصف الجهود ال�ت ي الحصول عىل تقرير ط�ب

ن )IRB-RPD( تأجيل جلستك إىل ما بعد تقديم التقرير.  عىل التقرير. اطلب من مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ي الموعد المحدد. إن 
ف )IRB-RPD( بأنه يتوجب عليك حضور الجلسة �ف ك مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي قد يخ�ب

ي الجلسة، ووّضح لهم كيف أن هذه المشاكل تؤثر عىل ذاكرتك 
ي منها �ن

ي تعا�ن
حصل ذلك، تأكد من ذكر مشاكل الصحة النفسية ال�ت

وقدرتك عىل وصف ما حدث لك.

ي تخص طلبك تحديداً:
1الأدلة ال�ت

ونية والمستندات  لك�ت هل ينبغي ترجمة الفيديوهات والمواقع االإ
ونية االأخرى؟  لك�ت االإ

ية  ن نجل�ي ي تحصل عليها إىل اللغة الإ
نعم! يجب ترجمة جميع الأدلة ال�ت

جمة مكلفة جداً.  أو الفرنسية. يجب تدوين محتوى الفيديو. قد تكون ال�ت
جمة جميع الأدلة، إخ�ت المستندات  مكانية المالية ل�ت إذا لم تكن لديك الإ

الأهم بالنسبة لطلبك. قم بإخبار مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم 
ن )IRB-RPD( كتابة بأن لديك مستندات أخرى لم تكن لديك  حماية الالجئ�ي

ح للعضو الرئيس  جمتها. خذها معك إىل الجلسة وارسث مكانية المالية ل�ت الإ
ما توضحه هذه المستندات. )أنظر صفحة 29 لمزيد من المعلومات عن 

جمة( ال�ت

ي تدعم طلبك:
ن من المستندات ال�ت عموماً، يجب أن تقدم نوع�ي

?
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ي بلدك:
نسان �ف الأدلة عىل أوضاع حقوق الإ

ها من الأخبار  نسان، والأحداث السياسية، وغ�ي ام وتوثق انتهاكات حقوق الإ يشمل هذا النوع من الأدلة التقارير الصادرة عن مصادر تتمتع بالح�ت

ذات الصلة بطلبك. 

مثالً: 

ن )IRB-RPD( الخاصة  بإمكانك أن تجد رزمة المستندات الوطنية )NDP( الصادرة عن مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي  •
نت عىل موقع: www.irb-cisr.gc.ca )ابحث عن “ NDP” ) رزمة المستندات الوطنية( واخ�ت إسم بلدك(.  ن�ت ببلدك عىل الإ

ن  يتم إصدار رزمة المستندات الوطنية )NDP( لبلدك من قبل وحدة بحث تابعة لمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي  

ي تنطبق عليك. 
ي بلدك وتنقسم إىل أقسام. راجع الأقسام ال�ت

)IRB-RPD( وتحتوي هذه الرزمة عىل مستندات تصف الأوضاع �ن

ي هذه المستندات لمساعدته أو مساعدتها عىل إتخاذ قرار بشأن طلبك. 
ي جلستك المعلومات المتوفرة �ن

سيستخدم العضو الرئيس �ن

. يجب عليك تقديم تقارير  ي رزمة المستندات الوطنية )NDP( قد تم إصدارها قبل سنة أو أك�ش
تكون معظم هذه التقارير الموجودة �ف

حديثة إن كان ذلك ممكناً. 

نسان )كمنظمة العفو الدولية، أو منظمة  التقارير الحديثة الصادرة عن منظمات حقوق الإ   •
ي تصدرها وزارة 

هيومان رايتس ووتش(، أو تقارير الأمم المتحدة، أو تقارير عن الدول ال�ت

ي 
نسان �ن ن إنتهاكات حقوق الإ ي تب�ي

كية، أو المقالت الإخبارية، أو الفيديوهات ال�ت الخارجية الأم�ي

ي تم ذكرها 
ي رزمة المستندات الوطنية )NDP( ال�ت

بلدك. يمكنك إيجاد بعض من هذه التقارير �ن

آنفاً ولكن يمكنك البحث أيضاً لمعرفة فيما إذا كانت هناك تقارير أك�ث حداثة. 

ي بلدك.
نسان �ن المقالت والتقارير من الصحف ومنظمات حقوق الإ   •

يمكنك تقديم ما ل يزيد عن 100 صفحة عن أوضاع البلد لدعم طلبك للجوء. إذا كنت بحاجة إىل    •
تقديم أك�ث من 100 صفحة، يجب عليك تقديم طلب إىل مجلس الهجرة واللجوء )IRB( توضح 

ي وضع رزمة 
فيه سبب أهمية كل وثيقة إضافية لطلب اللجوء الذي تقدمت به.  سيتم بشكل تلقا�أ

ي طلب اللجوء الخاص بك، لذلك ل تحتاج إىل عمل نسخ 
المستندات الوطنية )NDP( عن بلدك �ن

.)IRB-RPD( ن منها وتقديم هذه التقارير إىل مجلس الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

2

ماذا إذا لم أستِطع أن أحصل عىل بعض المستندات قبل 
؟  ي

جلس�ت

ي عدم تمكنك من الحصول عىل تلك 
ي جلستك السبب �ن

ينبغي أن توضح �ن
يد  ي سبيل الحصول عليها )رسائل ال�ب

ي بذلتها �ن
المستندات. ِصف الجهود ال�ت

تصالت الهاتفية(  يد الرسيع، الإ يد، خدمات ال�ب ، رسائل ال�ب ي
و�ن لك�ت الإ

ي 
و�ن لك�ت يد الإ وتواريخ محاولتك للحصول عليها. أحرصن نسخاً من رسائل ال�ب

يد الرسيع إىل جلستك. كات خدمات ال�ب يد أو إيصالت رسث تلك أو رسائل ال�ب

ي بلدك 
 ب  ستحتاج كذلك إىل مستندات الهوية لتثبت جنسيتك، ولتدعم إيضاحك لأسباب تعرضك للمخاطر �ن

طالع عىل أمثلة(. إذا حصلت عىل مستندات الهوية بعد مقابلة التأهل، يجب أن ترسلها إىل مجلس كندا للهجرة  )انظر صفحة 23 لالإ

ي أرسع وقت ممكن.
ن )IRB-RPD( �ن واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

?
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ي جلسة اللجوء، يجب أن تقدم أدلة توضح أن كل جزء من أجزاء التعريف 
لكي تنجح �ن

تفاقية” أو مصطلح “شخص بحاجة إىل حماية” حسب  ي لمصطلح “لجئ حسب الإ
القانو�ن

 Immigration and Refugee Protection( ن ي قانون الهجرة وحماية الالجئ�ي
تعريفهما الوارد �ن

Act( ينطبق عىل حالتك. عند تقييم طلبك للجوء، سيقوم مجلس كندا للهجرة واللجوء - 
ن ينطبق عليك. إذا كنت مواطن أو  ي أي من هذين التعريف�ي

ن بالنظر �ن قسم حماية الالجئ�ي
ي كل بلد من 

ي أك�ث من بلد، يجب عليك أن تظهر بأنك معرض للخطر �ن
تحمل إقامة دائمة �ن

ي سيعتمدها العضو 
هذه البلدان. سوف تساعدك الصفحات التالية عىل فهم العوامل ال�ت

ن )IRB-RPD( أثناء جلستك،  ي مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
الرئيس �ن

ي ينبغي أن تجمعها لكل تعريف.
وكذلك فهم نوع الأدلة ال�ت

جمع االأدلة: التعريفات القانونية

لالإطالع عىل أمثلة، انظر الصفحات 17 و18 والصفحات من 23 إىل 27 من هذا الدليل.
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تفاقية”  تعريف “اللجئ حسب الإ
))Immigration and Refugee Protection Act( ف )انظر المادة 96 من قانون الهجرة وحماية اللجئ�ي

ن  تفاقية”، يجب أن تب�ي لكي ينطبق عليك تعريف “الجئ حسب االإ
أن جميع االأجزاء الستة للتعريف أدناه تنطبق عليك:

هل ينطبق عليك 
هذا الجزء من 

التعريف؟

هنة أن هذا الجزء من  ي يمكنك جمعها ل�ب
ما االأدلة ال�ت

التعريف ينطبق عليك؟

، فهناك إحتمال خط�ي بأن أواجه إضطهاداً  ي
إذا رجعت إىل وط�ن

ضطهاد(،  )المسألة القانونية: االإ
و

/ أو  ي السياسي /رأ�ي ي
/جنسي�ت ي

/ديان�ت ي
هذا االإضطهاد سببه: عر�ت

ي مجموعة إجتماعية معينة*
ي �ن

عضوي�ت
))مالحظة: المصطلح “مجموعة إجتماعية” يش�ي إىل أنواع عديدة 

ي تقوم عىل الجنس، 
ي ذلك المجموعات ال�ت

من المجموعات، بما �ف
تحادات النقابية، إلخ(،  عاقة، العائلة، أو االإ ، االإ التوجه الجنسي

و

 أنا خائف حقاً من العودة إىل بلدي
)المسألة القانونية: خوف موضوعي(، 

و

ي بلدي، 
لدّي سبب جيد للخوف بسبب الوضع �ن

و

ي
ي حماي�ت

 ال تستطيع حكوم�ت
)المسألة القانونية: حماية الدولة(، 

و

ي أي جزء آخر من بلدي أو ليس من 
ي أن أعيش بأمان �ن

ال يمكن�ن
نتقال إىل  ي عىل هذا النحو - االإ

المعقول بالنسبة ىلي - بسبب كو�ن
ي بلدي. 

 أي مكان آخر �ن
) )المسألة القانونية: بديل السفر الداخىلي

1

2

3

4

5

6
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ي قراءة اللوائح عن أنواع الإضطهاد 
ن �ن إذا كنت إمرأة، قد ترغب�ي
ي تواجه النساء. 

الخاصة ال�ت

 :)UNHCR( ن  لوائح المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
www.refworld.org/pdfid/3d36f1c64.pdf

:)IRB( لوائح مجلس الهجرة واللجوء 
 https://irb-cisr.gc.ca 

)إبحث عن: تعليمات رقم 4 لرئيس الجلسة(

ي قراءة لوائح المفوضية السامية 
ن جنسياً، قد ترغب �ن إذا كنت من المثلي�ي

ي عىل التوجه 
ن المتعلقة بالإضطهاد المب�ن لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

: الجنسي

 :)UNHCR( ن  لوائح المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
www.unhcr.org/509136ca9.pdf

:)IRB( لوائح مجلس الهجرة واللجوء 
 https://irb-cisr.gc.ca 

)إبحث عن: تعليمات رقم 9 لرئيس الجلسة(
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 تعريف “الشخص الذي بحاجة إىل الحماية”
))Immigration and Refugee Protection Act( ف )انظر المادة 97 من قانون الهجرة وحماية اللجئ�ي

هل ينطبق عليك 
هذا الجزء من 

التعريف؟

هنة أن هذا الجزء من  ي يمكنك جمعها ل�ب
ما االأدلة ال�ت

التعريف ينطبق عليك؟
لكي ينطبق عليك تعريف “شخص بحاجة إىل الحماية”، يجب أن 

ي أدناه ينطبق عليك:
ن أن الجزء االأول أو الجزء الثا�ن تب�ي

إذا عدت إىل بلدي، من االأرجح أن أواجه التعذيب عىل يد 
ي بلدي.

 السلطات �ن

أو

 ، ي
إذا عدت إىل بلدي، من االأرجح أن أتعرض إىل خطر يهدد حيا�ت

أو إىل خطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغ�ي العادية.

و

ي 
ي حماي�ت

ال تستطيع حكوم�ت
)المسألة القانونية: حماية الدولة(، 

و

ي بلدي أو ليس من المعقول 
ي كل مكان �ن

أواجه هذا الخطر �ن
نتقال إىل أي مكان  ي عىل هذا النحو - االإ

بالنسبة ىلي - بسبب كو�ن
ي بلدي. 

 آخر �ن
 ،) )المسألة القانونية: بديل السفر الداخىلي

و

ي بلدي 
ي وحدي وال يتعرض له بقية الناس �ن

 هذا الخطر يخص�ن
)المسألة القانونية: مخاطر عامة(، 

و

نتهاك قانون  ي الإ
ي تريد معاقب�ت

هذا الخطر ليس سببه أن حكوم�ت
ي كندا 

 عند إرتكابه يعت�ب جريمة �ن
ضطهاد(،  )المسألة القانونية: خوف المقاضاة، وليس االإ

و

ي بلدي. 
 ليس سبب هذا الخطر الرعاية الصحية غ�ي المالئمة �ن

))قد تحصل عىل الحماية إذا برهنت بأنه قد تم رفض إعطاء 
.) ف الرعاية الصحية إليك بسبب التمي�ي

1

2

أ

ب

ج

د

هـ

انظر الصفحة 25

انظر الصفحة 26

انظر الصفحة 26
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جمع االأدلة: المسائل القانونية

ي جلسة اللجوء:
ي قد يتم النظر بها �ن

ن المسائل القانونية ال�ت من ب�ي

الهوية   •
• المصداقية

• الخوف الموضوعي
• المخاطر العامة

• حماية الدولة 
• بديل السفر الداخىلي 

ي بلد آخر
قامة القانونية �ن • الإ

ي لـ “لجئ 
كل واحدة من هذه المسائل القانونية مرتبطة بقسم مختلف من التعريف القانو�ن

تفاقية” أو “شخص بحاجة إىل الحماية”. حسب الإ
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ح هذه المسائل القانونية، وضع تحت كل مسألة الأدلة  ي الصفحات التالية، إقرأ بعناية رسث
�ن

ي تلك المسألة.
ي ستجمعها للنظر �ن

ال�ت

ي تعت�ب أك�ث 
ن بشأن المسائل القانونية ال�ت إحصل عىل نصيحة من أحد المحام�ي

ي طلبك. 
أهمية �ن !

الهوية
ن لمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية  يجب أن تب�ي

ن )IRB-RPD( أنك الشخص الذي تدعي أنه أنت. قد  الالجئ�ي

ي بلدك أو البلدان 
يشمل هذا هويتك كمواطن أو مقيم دائمي �ن

ي تقيم فيها، إىل جانب إنتمائك إىل ديانة أو إثنية معينة، أو 
ال�ت

 ، عضويتك المهنية أو السياسية أو النقابية، أو توجهك الجنسي

ي أي نوع آخر من المجموعات الإجتماعية. إذا كنت 
أو عضويتك �ن

ل تستطيع الحصول عىل مستندات تؤكد جانباً من هويتك يتعلق 

ي جلستك.
ح سبب ذلك �ن بطلبك، فقد تضطر إىل رسث

قد تتعرض لالإحتجاز إذا لم تكن تحمل أية مستندات تعريفية 

ي 
شخصية أو إذا كانت وكالة خدمات الحدود الكندية ترغب �ن

تحديد فيما إذا كانت مستنداتك التعريفية أصلية أم ل.

أمثلة عىل االأسئلة:

ثبات أنك مواطن بلدك: جواز  •  لإ
السفر، بطاقة الهوية القومية، 

شهادة الخدمة العسكرية، وثيقة 

الزواج أو السجالت المدرسية 

: شهادة التعميد، رسالة من رئيسك  ي
ثبات إنتمائك الدي�ن • لإ

ي 
الدي�ن

: بطاقة العضوية، رسالة من  ي
ثبات إنتمائك السياسي أو المه�ن • لإ

، شهادات الدبلوم ي
ن تدريبك المه�ن مؤسسة، سجل يب�ي

: رسالة من المجموعة الإجتماعية،  ثبات توّجهك الجنسي • لإ
يك، أو أحد أفراد الأرسة. ينبغي أن يعطي هؤلء الشهود  الرسث

يضاح  ي يمكن أن يذكروها لإ
أك�ب قدر ممكن من التفاصيل ال�ت

)LGBTQ ن )أي مدى معرفتهم بإنتمائك إىل مجتمع المثلي�ي

: ي
أدل�ت
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المصداقية
يجب أن تظهر لمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية 

هم الحقيقة عن تجاربك. ولكي يقرر  ن )IRB-RPD( أنك تخ�ب الالجئ�ي

 )IRB-RPD( ن مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

إذا كنت تقول الحقيقة، سيقارن المعلومات الموجودة عىل 

ي 
نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص بك، وشهادتك الشفهية �ن

نسان، وشهادات  جلستك، المقالت الصحفية، وتقارير حقوق الإ

ي حالة وجود تناقضات 
الشهود الآخرين للتأكد من أنها متسقة. �ن

ها، قد يقرر مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم  ل يمكنك تفس�ي

ن )IRB-RPD( أنه ل يمكن تصديقك. يمكنك أن  حماية الالجئ�ي

ي تؤكد صحة تفاصيل 
تدعم مصداقيتك ع�ب جمع المستندات ال�ت

ي روايتك. 
ي روايتك وتؤكد وقوع أحداث بعينها وردت �ن

معينة �ن

ي تذّكر تفاصيل ما مررنا به وكذلك ما 
لالأسف نجد عادة صعوبات �ن

يمر به الآخرون. إذا كنت ستطلب من أشخاص آخرين أن يقدموا 

هم كيف أن شهاداتهم لها صلة  ي جلستك، أخ�ب
شهاداتهم �ن

بقضيتك. وّضح لهم بأن عضو مجلس الهجرة واللجوء - قسم 

ن )IRB-RPD( سيقرر فيما كانت هناك مصداقية  حماية الالجئ�ي

ي أدلتهم أو عند وجود 
ي أقوالهم بناءاً عىل وجود تناقضات �ن

�ن

ن أدلتهم وأدلتك.  تناقضات ب�ي

أمثلة عىل االأدلة:

تقارير عن الدولة تظهر انتهاكات حقوق    •
نتهاكات  ي تشبه أو تؤكد الإ

نسان ال�ت الإ

ي طلبك 
الواردة �ن

يصالت الطبية، أو  • السجالت أو الإ
سجالت أو إيصالت المستشفى

طة • تقارير الرسث

• صور تظهر إصابات 

• شهادات الشهود المشفوعة بقسم

ي كندا يؤكد وجود ندبات أو إصابات
• رسالة من طبيبك �ن

: ي
أدل�ت

الخوف الموضوعي

تفاقية”، يجب أن  لكي ينطبق عليك تعريف “لجئ حسب الإ
ي 

توضح أن لديك مخاوف حقيقية من الإضطهاد �ن
. ولكي يقرر مجلس  بلدك الأصىلي

كندا للهجرة واللجوء - قسم 
ن )IRB-RPD( ما  حماية الالجئ�ي
إذا كانت مخاوفك حقيقية أم 

ي أسئلة مثل:
ل، ينظر المجلس �ن

ي 
هل عدت إىل بلدك ال�ت أ. 

إضطهدتك بعد أن غادرتها؟ 

)المسألة القانونية: إعادة   
تاحة( االإ

ي 
ب. هل مررت بدولة أخرى آمنة )كالوليات المتحدة مثالً( �ن

طريقك إىل كندا، ولم تقدم طلباً للحصول عىل وضع 
لجئ هناك؟ 

ي مكان آخر(
)المسألة القانونية: عدم تقديم طلب �ف

ي بلدك، هل بقيت 
ج. بعد أن تعرضت لالإضطهاد �ن

ي بلدك رغم أنه قد أتيحت لك الفرصة أن تغادر 
�ن

ي وقت أرسع؟ 
�ن

ي المغادرة(
)المسألة القانونية: التأخر �ف

د. هل انتظرت لبعض الوقت قبل تقديم طلب 
الحصول عىل وضع لجئ بعد وصولك إىل كندا؟

ي تقديم طلب اللجوء(
)المسألة القانونية: التأخر �ف
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: ي
أدل�ت

ي تواجهها هي مخاطر فردية 
يجب أن توضح إن المخاطر ال�ت

ي 
ي يواجهها الأشخاص الآخرون �ن

وليست نفس المخاطر العامة ال�ت

ي هذا أنه إذا كنت قادماً من بلد فيه الكث�ي من العنف، 
بلدك. يع�ن

ستحتاج إىل أن توضح كيف أن المخاطر تخصك أنت شخصياً. 

إذا أتيت من بلد به حرب أهلية، قد تحتاج إىل قراءة إرشادات 

ن الذين يخشون  مجلس الهجرة واللجوء )IRB( بشأن المدني�ي

ي حالت الحرب الأهلية: www.irb-cisr.gc.ca )البحث 
الإضطهاد �ن

ن الذين يواجهون  عن “civilian facing persecution” )أي المدني�ي

الإضطهاد(، لمعرفة كيف يمكن أن توّضح أنك مؤهل للحماية 

عندما يكون أناس عديدون معرضون للمخاطر.

إذا كنت تخاف عنفاً من عصابات إجرامية، قد تحتاج إىل أن تقرأ 

ن المتعلقة بضحايا  رشادية بشأن طلبات الالجئ�ي “المالحظات الإ

الجريمة المنظمة” الصادرة عن المفوضية السامية لالأمم المتحدة 

 refugee “ البحث عن( www.refworld.org : ن لشؤون الالجئ�ي

ن  claims victims of organized crime “ )طلبات الالجئ�ي

المتعلقة بضحايا الجريمة المنظمة((.

أمثلة عىل االأدلة:

أي مالحظات أو سجالت لرسائل هاتفية تلقيتها وتحتوي عىل   •
تهديد بالعنف ضدك 

شهادات مشفوعة بقسم من أصدقاء أو شهود آخرين تؤكد   •
ي مواقف مشابهة لك، كانوا ضحايا للعنف

أنك أو أخرين �ن

ر، أو سجالت طبية تؤكد العالج  صابات أو الرصن صور توضح الإ  •
طة من بلدك ي بلدك أو تقارير الرسث

�ن

أدلة توثيقية تظهر أنك شخصياً   •
تواجه مخاطر.

المخاطر العامة 

: ي
أدل�ت

 إذا كانت إجابتك عن أي من هذه الأسئلة هي “نعم”، سُيطلب 
ي جلستك أن توضح الأسباب. اجمع الأدلة 

منك عىل الأغلب �ن
ي أتخذت. كن 

ي كيفية توضيح القرارات ال�ت
لتدعم إيضاحك. فّكر �ن

ح للعضو الرئيس عن سبب عدم مغادرتك عىل  مستعداً لكي ترسث

الفور أو عن سبب عدم تقديمك لطلب اللجوء مبكراً. هل كنت 
ي كنت 

ي بلدك؟ ما هي التحديات ال�ت
تتم�ن أن يتغ�ي الوضع �ن

ي مغادرتك بلدك؟ لماذا لم تقدم طلبك حال وصولك؟
تواجهها �ن
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)IFA( بديل السفر الداخىلي

IRB-( ن إذا قرر مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ي بلدك، لن 
ي منطقة أخرى �ن

ي أمان �ن
RPD( أنه بإمكانك أن تعيش �ن

ي حالة مناقشة 
يُقبل طلبك. �ن

ي جلستك، 
هذه المسألة �ن

ك مجلس كندا  سوف يخ�ب

للهجرة واللجوء - قسم 

 )IRB-RPD( ن حماية الالجئ�ي

ي 
بالمنطقة المعينة ال�ت

يعتقد أنه يمكنك أن تعيش فيها بسالم. يجب أن تقدم أدلة عىل 

 : ما يىلي

ي هذه المنطقة الأخرى، أو
أنه ل يمكنك أن تعيش بسالم �ن أ. 

ي هذه 
ب. سيكون من غ�ي المعقول بالنسبة لك أن تحاول أن تعيش �ن

(، أو ن المنطقة الأخرى )بسبب سنك أو جنسك أو ظرف مع�ي

ل توجد طريقة لكي تذهب إىل تلك المنطقة، لأنه ل يمكن  ج. 

الوصول إليها بسبب الحرب أو وقوع كارثة طبيعية أو غ�ي ذلك 

من الأسباب.

أمثلة عىل االأدلة:

نتقال إىل جزء  مستندات توضح أنك حاولت تجنب المشاكل بالإ  •
آخر من بلدك

ي جميع أنحاء 
ي تواجهها موجودة �ن

• تقارير تظهر أن المشكلة ال�ت
ي جميع 

البالد. مثالً، الأشخاص الذين يريدون إيذاءك يعملون �ن

ي جميع أنحاء 
ن الذي تخشاه موجود �ن أنحاء البالد، أو أن التمي�ي

البالد

حماية الدولة
ن لمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية  يجب أن تب�ي

ن )IRB-RPD( أن حكومتك ل يمكنها حمايتك أو أنها لن  الالجئ�ي

ض مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية  تحميك حيث يف�ت

ن )IRB-RPD( أن حكومتك بإمكانها حمايتك ما لم تقدم  الالجئ�ي

دليالً يقنعهم بالعكس.

ي بلدك ولكن لم 
إذا حاولت الحصول عىل حماية من السلطات �ن

تحصل عليها:

ح بالضبط ما فعلته وكيف استجابت السلطات لذلك  إرسث  •

• حاول إحضار مستندات توضح أنك سعيت إىل نيل الحماية

ن أن السلطات ل يمكنها  • حاول العثور عىل تقارير من بلدك تب�ي
ي وضعك أو أنها لن تقوم بحماية الأشخاص 

حماية الأشخاص �ن

ي مثل حالتك 
�ن

ي بلدك:
إذا لم تسع للحصول عىل حماية من السلطات �ن

يجب أن توضح السبب، وتقدم المستندات الداعمة التي   •
توضح أن قيامك بذلك لم يكن معقولً

أمثلة عىل االأدلة:

•  تقارير عن الدولة تظهر نقص الحماية و/
أو الفساد 

طة ي قدمتها إىل الرسث
•  البالغات ال�ت

•  شهادات مشفوعة بقسم من أشخاص 
ي مواقف مشابهة لموقفك ولم تحمهم 

�ن

السلطة

: ي
أدل�ت
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ي بلد آخر
قامة القانونية �ف الإ

ي تلك المنطقة. ففي نهاية االأمر، ال 
ي تلك المنطقة االأخرى من بلدك، أو أنك ليس لديك عمل �ف

ملحظة: ال يكفي أن تقول أنك ال تعرف أي شخص �ف
ي كندا وليس لديهم عمل فيها وقت وصولهم. يجب أن يكون لديك سبب أفضل من ذلك.

ي اللجوء أي شخص �ف يعرف الكث�ي من طال�ب !

: ي
أدل�ت

ي أك�ث 
إذا كنت مواطن أك�ث من بلد أو كانت لديك إقامة دائمة �ن

ي كل بلد من 
ن أنك معرض للمخاطر �ن من بلد، ينبغي عليك أن تب�ي

هذه البلدان. ستوفر كندا لك الحماية فقط عندما 

ينطبق عليك تعريف الالجئ أو شخص بحاجة 

قامة فيه.  ي كل بلد لديك حق الإ
إىل الحماية �ن

فض طلبك إذا إكتشفت كندا بأنك  ُ س�ي

ي أحد البلدان ولكن 
معرض للمخاطر �ن

ي بلد آخر.
يمكنك العيش بسالم �ن

أمثلة عىل االأدلة:

ي أك�ث من بلد، قد تكون معرضاً 
ي العيش �ن

•  إذا كان لديك الحق �ن
ي كل بلد من هذه 

لنفس أنواع المخاطر أو أنواع مختلفة منها �ن

ي كل بلد، وُقم 
ي تواجهك �ن

ي نوع المخاطر ال�ت
البلدان. فّكر �ن

ي يمكنك تقديمها لبيان هذه المخاطر. 
بتقديم جميع الأدلة ال�ت

قد يكون أن مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية   •
ي بلد آخر، 

قامة �ن ن )IRB-RPD( يعتقد أنه لديك حق الإ الالجئ�ي

ي السابق مواطناً 
ولكن ل تعتقد أن ذلك صحيح. إذا كنت �ن

ي بلد آخر ولكنك فقدت ذلك الحق، احصل 
أو مقيماً دائماً �ن

عىل رسالة أو مستند من حكومة ذلك البلد يظهر أنه لم يعد 

قامة فيها وذلك لتقديمها إىل مجلس كندا للهجرة  لديك حق الإ

 .)IRB-RPD( ن واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ي بلد ولكنك لم تكتسب جنسية ذلك البلد، 
• إذا كنت مولوداً �ن

قّدم نسخة من قانون الجنسية من ذلك البلد إىل مجلس كندا 

ن )IRB-RPD(. )يمكن  للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

نت(. ن�ت عادة الحصول عىل هذا من عىل شبكة الإ

تقارير عن بلدك توضح لماذا يواجه شخص مثلك صعوبة   •
ي جزء آخر من بلدك. مثالً، تقارير تصف الثقافة 

ي العيش �ن
�ن

ي بلدك وتوضح لماذا يصعب عىل شخص مثلك أن 
السائدة �ن

ينتقل إىل منطقة أخرى. يمكنك أيضاً أن تظهر بأن المنطقة 

ة  تأثرت بالحرب الأهلية أو الكوارث الطبيعية أو مشاكل خط�ي

أخرى.

: ي
أدل�ت
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تقديم أدلتك

ية أو الفرنسية وتقديمها إىل مجلس كندا  ن نجل�ي يجب ترجمة جميع أدلتك إىل اللغة الإ
ة أيام عىل  ن )IRB-RPD( قبل جلستك بعرسث للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
، ينبغي أن يقدم المستندات نيابة عنك. تأكد من  ي

الأقل. إذا كان لديك ممثل قانو�ن
ي لمراجعة الأدلة وترتيب ترجمتها قبل موعد تقديمها 

 إعطاء المحامي الوقت الكا�ن
ن )IRB-RPD(. إذا لم يكن لديك  إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

، اتبع الخطوات من 1 إىل 10 الموجودة عىل الصفحة التالية. ي
ممثل قانو�ن

ينبغي تسليم قائمة بأسماء الشهود إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية 
ة أيام. برجاء مطالعة الصفحات 34 و37 لمزيد  ن )IRB-RPD( قبل جلستك بعرسث الالجئ�ي

من المعلومات عن الشهود.

!! ي
ا�أ ه ن د ال وع م ن هذا ال ف ع ل خ ت ال ت
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ية. يجب أن  ن نجل�ي 1 ترجم مستنداتك إىل اللغة الفرنسية أو الإ
جم يحتوي عىل:  يتضمن كل مستند إقراراً من الم�ت

جم وتوقيعه اسم الم�ت  •
اللغة الأصلية واللهجة  •

جمة دقيقة جم أن ال�ت شهادة من الم�ت  •

2 اطبع مستنداتك أو امسحها ضوئياً أو انسخها عىل ورق 
ي الأوراق المطبوعة 

بحجم رسالة 11x 8.5 بوصة. حجم الخط �ن
يجب أن ل يقل عن نموذج 12.

قيم  ( وقم ب�ت 3 ضع مستنداتك معاً )لعمل مستند واحد كب�ي
ة )1، 2، 3، 4، 5 ...(. الصفحات من الأوىل إىل الأخ�ي

4 أضف صفحة تقدمة بها اسمك وعنوانك والتاريخ ورقم 
ن  ي مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ملفك �ن
)IRB-RPD( وقائمة بمستنداتك وعدد صفحاتها.

ن من مجموعة مستنداتك )إحداهما  5 قم بعمل نسخت�ي
 )IRB-RPD( ن لمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ي سجالتك(.
والأخرى تحتفظ بها �ن

6 قم بعمل نسخة إضافية من مجموعة مستنداتك إذا كان 
 )CBSA( محامي الوزير )ممثل من وكالة خدمات الحدود الكندية

ي الجلسة. 
ن والجنسية الكندية )IRCC(( مشاركاً �ن أو الهجرة والالجئ�ي

ي جلستك أم ل، 
سوف تعرف إذا كان محامي الوزير سيشارك �ن

ة أيام عىل الأقل. لأنك ستتلقى إخطاراً قبل الجلسة بعرسث

7 قّدم نسخة واحدة من مجموعة مستنداتك إىل مجلس كندا 
ن )IRB-RPD( باليد أو عن  للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

يد العادي،  ت خدمة ال�ب يد الرسيع. إذا إخ�ت طريق خدمة ال�ب
تأكد من إرسال مجموعة المستندات قبل الجلسة بـ 17 يوم عىل 

يصالها. يجب أن يستلم مجلس  ي لإ
الأقل لضمان الوقت الكا�ن

ن   كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
)IRB-RPD( هذه النسخة قبل جلستك بـ 10 أيام. إذا كانت 

مجموعة مستنداتك تقل عن 20 صفحة، يمكنك إرسالها بالفاكس.

IRB-RPD
300 West Georgia Street, Suite 1600

Vancouver, BC V6B 6C9 
هاتف: 5946-666-604  فاكس: 604-666-3043 

ن إىل الجمعة 8:00 صباحاً إىل 4:00 عرصاً ثن�ي من الإ

8 إذا قدمت مستنداتك باليد، اطلب من مجلس كندا 
ن )IRB-RPD( أن يختمها  للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ستالم( كدليل عىل تقديمك لتلك  بختم “RECEIVED” )تم الإ
يد الرسيع،  المستندات. أما إذا أرسلتها عن طريق خدمة ال�ب
رسال. وإذا أرسلتها بالفاكس،  يصال كدليل عىل الإ إحتفظ بالإ

ي تثبت أن إرسال الفاكس قد تم بنجاح.
فإحتفظ بالورقة ال�ت

ي جلستك، قّدم نسخة 
9 إذا كان محامي الوزير سيشارك �ن

واحدة من مجموعة مستنداتك إىل وكالة خدمات الحدود الكندية 
 )IRCC( ن والجنسية الكندية )CBSA( أو وزارة الهجرة والالجئ�ي

ي الجلسة(. سيكون عنوان وكالة 
)حسب أي وكالة منهما ستشارك �ن

ن  خدمات الحدود الكندية )CBSA( أو وزارة الهجرة والالجئ�ي
 Notice of( مذكوراً عىل إخطار التدخل )IRCC( والجنسية الكندية
سله الوزير إليك. اكتب كذلك رسالة إىل  Intervention( الذي س�ي
 )IRB-RPD( ن مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ه بأنك قد أرسلت نسخة إىل وكالة خدمات الحدود الكندية  تخ�ب

.)IRCC( ن والجنسية الكندية )CBSA( أو وزارة الهجرة والالجئ�ي

ي ذلك 
10 أحرصن جميع الأوراق المتعلقة بطلبك، بما �ن

المستندات الأصلية والنسخ، إىل جلستك.

؟  ي
جمة مستندا�ت جم معتمد ل�ت هل أنا بحاجة إىل م�ت

طاً.  جمون المعتمدون هم الأفضل، ولكن إستخدامهم ليس رسث الم�ت
ف، يمكن أن يكون معك  جم مح�ت إذا كنت ل تستطيع أن تتحمل أجر م�ت

جم لك مستنداتك.  شخص آخر تثق به )يُفضل أن ل يكون من أقربائك( لي�ت
جم. يجب أن يوّقع ذلك الشخص إقرار  الم�ت

ماذا إذا كنت ال أستطيع أن أحصل عىل مستند مهم ح�ت بعد 
؟  ي

ي أو بعد جلس�ت
ي لتقديم مستندا�ت

الموعد النها�أ

 )IRB-RPD( ن أكتب إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ن 

ّ ي أرسع وقت ممكن وب�ي
ه بذلك. وحينما يصل مستندك، أرسله �ن وأخ�ب

ي الوقت المناسب.
ي بذلتها من أجل الحصول عىل المستند �ن

الجهود ال�ت

ي تدعم طلبك، اتبع الخطوات التالية:
لكي تقدم مستنداتك والأدلة ال�ت

??
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ستعداد الحفاظ عىل صحتك أثناء االإ

نتظار أمر يصيب بالتوتر. ي ولم أستطع النوم، إن الإ
شعرت بقلق بالغ قبل جلس�ت

– سامان، طالب لجوء سابق “ “ 

يشعر معظم الأشخاص أن الوقت الذي يسبق جلستهم وقت صعب. إستمع إىل هؤلء 
ي السابق، وتعّلم منهم ماذا فعلوا لكي يتمكنوا من الحفاظ عىل 

الذين قدموا طلبات لجوء �ن
صحتهم.
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ي وجمعت أك�ب قدر ممكن من 
“عملت بجد عىل قضي�ت

ي أفعل شيئاً مفيداً.” 
ي أشعر أن�ن

الأدلة. هذا جعل�ن

- كلود

ي سأكون عىل ما يرام.” 
خي وأفكر بأن�ن “حاولت أن أس�ت

- أحمد

، كنت أتدرب عىل الإجابة عىل الأسئلة.” ي
“أثناء المسث

- سارا

“حاولت أن أظل مشغولً. 

ي اللغة 
فأخذت دروساً �ن

ية وذهبت إىل  ن نجل�ي الإ

 ”. مركز المجتمع المحىلي

- داويت

ستعداد للجلسة )READY Tour( لرؤية  “ذهبت إىل جولة الإ

ستماع.” ستماع ومعرفة كيفية عقد جلسة الإ غرفة جلسة الإ

- أنتونيال

ي مشغولً وأشعر بأن كل 
“وجدت عمل تطوعي جعل�ن

ء طبيعي.” ي
سث

- تيسفاي

ي المواقع 
“بحثت �ن

ونية ووجدت  لك�ت الإ

معلومات عن إجراءات 

الجلسة.” 

- جاجاثراجافان

“ذهبت لممارسة السباحة 

وممارسة أنواع أخرى من 

التمارين الرياضية.”

- فكتوريا

ي ع�ب 
“تحدثت إىل أرس�ت

”.)Skype( سكايب

- محمد

“إستمعت إىل الموسيقى 

وقرأت كتباً.”

- ميدين

ي أرى 
“تخيلت أن�ن

ي قاعة 
نفسي جالسة �ن

الجلسة وأجيب عن 

الأسئلة الصعبة.”

- ماريا
. كلما  “حاولت أن أتذكر قدر ما أستطيع عما حدث ىلي

جعت المزيد من التفاصيل.” ، كلما اس�ت حاولت التذك�ي

- بينوا

: ي
ي أفعلها للحفاظ عىل صح�ت

االأشياء ال�ت

ي الصالة بإنتظام 
“ساعدت�ن

عىل أن أبقى هادئاً.”

ي ف �ي ف ج�ي - ش�ي
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يوم إنعقاد جلستك

Immigration and Refugee Board – Refugee Protection Division

) ن )مجلس الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

300 West Georgia Street, Suite 1800 

Vancouver BC

ي 
قبل الوقت المحدد لجلستك بـ 15 إىل 30 دقيقة عىل الأقل. وهذا يعطيك الوقت الكا�ن

جم الفوري للتأكد من أنكما تفهمان بعضكما  للعثور عىل قاعة جلستك، التحدث مع الم�ت

البعض، إستخدام دورة المياه وتحض�ي نفسك. إذا كان معك مراقبون أو شهود، ينبغي أن 

يصلوا قبل الوقت المحدد للجلسة بـ 15 دقيقة عىل الأقل.

؟  ي
أين ستنعقد جلس�ت

م�ت ينبغي أن أصل؟ 

ة  ي عملية طلب اللجوء خاصتك. قد تكون لديك أسئلة كث�ي
جلستك هي الحدث الرئيسي �ن

أثناء إستعدادك ليوم الجلسة. 

؟ ي
ي جلس�ت

اً �ن من الذي سيكون حا�ن
 العضو الرئيس

)الدور: يتخذ القرار(

جم فوري  م�ت
متواجد عند الحاجة )الدور: حيادي(

 محامي الوزير
ي بعض الأحيان ممثل من وكالة خدمات 

يتواجد �ن
ن والجنسية  الحدود الكندية )CBSA( والهجرة والالجئ�ي

ونك  ي حالة تواجدهم، سيخ�ب
الكندية )IRCC(. �ن

بذلك قبل جلستك. )الدور: يقدم حججاً مضادة لك(
 محاميك

)الدور: يدافع عنك. انظر الصفحة 9 إذا لم يكن 
لديك محام(

أنت

مالحظون

يجوز أن تدعو صديقاً أو أحد أفراد الأرسة. كما يجوز 
أن يحرصن جلستك ممثل من المفوضية السامية 

.)UNHCR( ن لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
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؟  ي
ن آخرين من أفراد كم ستستغرق جلس�ت ي الجلسة مع طلبات لجئ�ي

عادة حواىلي 3.5 ساعة. إذا كان طلبك يُنظر �ن

أرستك أو إذا كانت لديك إحتياجات خاصة، قد تستغرق يوماً كامالً.

ح إجراءات الجلسة  ي القاعة ويرسث
مقدمات: يقدم العضو الرئيس كل شخص موجود �ن  .1

لك. ُسيطلب منك أن تؤكد أنك ستقول الحقيقة. إذا كنت تريد أن تقسم عىل كتاب 

مقدس من ديانتك، أحرصن كتاباً مقدساً إىل قاعة الجلسة.

قائمة المستندات: سيقوم العضو الرئيس بإعطاء “رقم المستند” لجميع المستندات   .2

ي قائمة المستندات، 
ي قدمتها كأدلة. تأكد من أن لديك نسخة من كل مستند موجود �ن

ال�ت

وأطلب من العضو الرئيس أن يعطيك نسخة من أي مستند غ�ي موجود لديك. سينظر 

تها معك إىل الجلسة.  ي أحرصن
ي المستندات الأصلية ال�ت

العضو الرئيس أيضاً �ن

توجيه الأسئلة: سيوجه إليك العضو الرئيس ومحامي الوزير )إن كان موجوداً( ومحاميك   .3

ي تشكل 
)إذا كان لديك محام( الأسئلة عن تاريخك ومستنداتك والمسائل القانونية ال�ت

أهمية لقضيتك.

الشهود: إذا كان لديك شهود، سوف يتحدثون بعد ذلك. يجب أن يظل الشهود خارج   .4

ن وقت تقديمهم لالأدلة )انظر الصفحة 34(. قاعة الجلسة ح�ت يح�ي

ي نهاية جلستك، سوف يمنح العضو الرئيس لمحاميك أو لك الفرصة لتع�ب 
التعليقات: �ن  .5

بكلماتك الخاصة عن سبب إعتقادك بأن الأدلة تش�ي أن تعريف المصطلح “لجئ حسب 

تفاقية” أو تعريف المصطلح “شخص بحاجة إىل حماية” ينطبق عليك.  الإ

ي نهاية الجلسة، أو قد 
القرار: يجوز أن يتخذ العضو الرئيس قراراً شفهياً �ن  .6 

 ، ن ي كلتا الحالت�ي
 يستغرق المزيد من الوقت ويرسل لك القرار خطياً. �ن

يد. سوف تتلقى “Notice of Decision” )إخطاراً بالقرار( بال�ب

ي منتصف الجلسة، يمكنك خاللها إستخدام دورة 
ة �ف احة قص�ي ة إس�ت توجد عادة ف�ت  

اب. المياه أو تناول �ش

ن والجنسية الكندية )IRCC( أو وكالة  قد يشارك محامي الوزير )ممثل من الهجرة والالجئ�ي

ي جلسة اللجوء الخاصة بك. سوف تعرف قبل الجلسة 
خدمات الحدود الكندية )CBSA( �ن

 ”Notice of Intervention“ سل لك نه س�ي ما إذا كان محامي الوزير سيشارك أم ل، لإ

ي الجلسة 
)إخطار التدخل( بمشاركته. سوف ينبئك الإخطار ما إذا كان الوزير سيحرصن �ن

أو سوف يشارك فقط بملء المستندات. إقرأ المستندات بعناية - فقد يدفع الوزير بأن 

المستندات توضح أن قصتك غ�ي حقيقية. 

؟  ي
ي جلس�ت

ما الذي سيحدث �ن

ي مشاركة محامي الوزير )ممثل 
ماذا تع�ن

ن والجنسية الكندية  من الهجرة والالجئ�ي

)IRCC( أو وكالة خدمات الحدود الكندية 

؟ ي
ي جلس�ت

)CBSA( �ن
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هل يمكن أن أح�ن شهوداً؟

جم  ماذا إذا لم أفهم شيئاً يقوله الم�ت

جم الفوري  الفوري أو إعتقدت أن الم�ت

قد إرتكب خطأ؟ 

ي رسية؟ 
هل جلس�ت

ي جلستك، عادة يكون ذلك لأن الوزير يُعارض طلب 
إذا شارك )تدّخل( محامي الوزير �ن

اللجوء خاصتك. قد يُعارض الوزير لعدة أسباب من بينها: يعتقدون أنك ل تقول الصدق، 

ي منظمة 
أو لديهم شكوك حول هويتك، أو يعتقدون أنك إرتكبت جريمة أو أنت عضو �ن

ي 
إرهابية، أو لأي سبب آخر. ينبغي عليك أن تسأل محامي الوزير عن سبب مشاركته �ن

جلستك إذا لم يوضح لك سبب ذلك.

أحرصن نموذج أساس الطلب الخاص بك )BOC( وجميع مستندات الهوية الأصلية الخاصة 

ي قدمتها إىل وكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA( أو الهجرة 
بك وغ�ي ذلك من الأدلة ال�ت

ن  ن والجنسية الكندية )IRCC( أو مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي والالجئ�ي

)IRB-RPD(. أحرصن كذلك أي مستندات أرسلتها لك الحكومة منذ وصولك إىل كندا.

ي قاعة الجلسة، 
ين �ن ي أن جميع الأشخاص الحارصن

جميع جلسات اللجوء رسية. هذا يع�ن

فصاح عن معلومات بشأن طلبك إىل أي شخص  جم الفوري، ل يمكنهم الإ ي ذلك الم�ت
بما �ن

آخر.

جم الفوري قد إرتكب خطأ أو إنك لم تفهم  أخ�ب العضو الرئيس إذا كنت تعتقد أن الم�ت

جم الفوري قد إرتكب خطأ،  شيئاً تم ذكره خالل الجلسة. إذا إعتقد المالحظون أن الم�ت

جم  احة أو بعد الجلسة. إذا إرتكب الم�ت س�ت ة الإ يجب عليهم إخبار محاميك خالل ف�ت

ء قلته، كّرر كلماتك الأصلية أو كّرر نفس الفكرة بإستخدام  ي
ي ترجمة سث

الفوري خطأ �ن

جمة  جم الفوري. إذا كنت ل تزال غ�ي راض عن ال�ت جمة الم�ت كلمات أخرى ح�ت تقتنع ب�ت

الفورية، أخ�ب العضو الرئيس.

نعم، يمكن أن يشارك الشهود شخصياً أو ع�ب الهاتف أو الفيديو. ومع ذلك ينبغي أن تخ�ب 

ن )IRB-RPD( بذلك خطياً قبل جلستك  مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

بمدة 10 أيام عىل الأقل. يجب أن تقدم لمجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية 

تصال  ي الجلسة( معلومات الإ
ن )IRB-RPD( )او محامي الوزير، إذا كان سيشارك �ن الالجئ�ي

بالشاهد وعالقتك بالشاهد )من أفراد الأرسة أو صديق أو من منظمة تابعة للمجتمع 

( وكيف أن شهادتهم لها صلة بقضيتك، وما إذا كان شاهدك سيدىلي بشهادته ع�ب  المحىلي

ي تتوقع أن تستغرق شهادتهم. إذا كنت ستجلب “شاهداً 
الهاتف أو شخصياً والمدة ال�ت

اً”، ينبغي عليك أن تقدم أيضاً معلومات عن مؤهالت هذا الشاهد. يجب عىل الشهود  خب�ي

ن حلول الوقت لسماع  ي الجلسة البقاء خارج قاعة الجلسة لح�ي
الذين يشاركون شخصياً �ن

شهادتهم. إذا كان شاهدك سيدىلي بشهادته ع�ب الهاتف، يجب أن تحرصن بطاقة هاتف 

مدفوعة مقدماً إىل الجلسة لكي تدفع ثمن المكالمة الدولية.

ي الجلسة، 
سم عىل أنهم شهود، لن يُسمح لهم بالتحدث �ن نعم. ما لم يتم تسميتهم بالإ

ي يوم جلستك 
ح�ت إذا كان لديهم معرفة بقضيتك. يجب عليهم أن يوقعوا نموذجاً �ن

يوضحون فيها أن جلستك رسية. 

؟ ي
ه إىل جلس�ت ما الذي ينبغي أن أح�ن

هل يمكن أن أح�ن أصدقاء؟ 
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ي 
ماذا إذا شعرت بالضيق أو بدأت �ن

البكاء؟ 

ما الذي ينبغي أن أرتديه؟ 

؟  ي
هل يتم تسجيل جلس�ت

ن )IRB-RPD( يعتقد أنك  ي ذلك أن مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
يع�ن

ي بلدك. 
غ�ي مؤهل للحصول عىل حماية اللجوء، ح�ت رغم أنك قد تكون معرضاً لمخاطر �ن

ة خارج كندا، أو إذا كانت توجد هناك دولة  مثالً، قد تُستبعد إذا إرتكبت جريمة خط�ي

ستبعاد  . إن الإ ن أخرى يمكنك العيش فيها بأمان بحقوق مماثلة لتلك الممنوحة للمواطن�ي

ي قضيتك قبل 
ستبعاد يمثل مشكلة �ن أمر خط�ي جداً، وسوف يتم إخبارك عادًة ما إذا كان الإ

 )IRB-RPD( ن ك مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي أن تبدأ الجلسة. إذا أخ�ب

ي جلستك، يجب عليك أن تطلب تأجيل الجلسة 
ستبعاد مسألة سيتم النظر فيها �ن بأن الإ

ي لجمع الأدلة وتحض�ي المناقشة 
)تاريخ إنعقاد جلسة جديدة( لكي يتس�ن لك الوقت الكا�ن

القانونية للرد عىل مخاوفهم.

إذا كان لديك أطفال صغار يشملهم طلب اللجوء خاصتك، سيتوجب عليك إحضارهم 

معك إىل جلستك إذا كانت أعمارهم 12 سنة أو أك�ث لكي يتم تقديمهم إىل العضو 

اوح أعمارهم 12 سنة أو أك�ث  الرئيس. سيطلب العضو الرئيس عادة من الأطفال الذين ت�ت

مغادرة قاعة الجلسة بعد تقديمهم. إذا رغب العضو الرئيس أن تجلب معك إىل الجلسة 

أطفالك الذين هم دون سن الـ 12، سيبعثون لك رسالة خاصة بذلك. بعد أن يتم تقديم 

الأطفال، من الأرجح أن يطلب العضو الرئيس منهم مغادرة قاعة الجلسة. أحرصن شخصاً 

عتناء بأطفالك ح�ت إنتهاء الجلسة.  معك إىل جلستك يمكنه الإ

ي يوم جلستك، إرتد مالبس تجعلك تشعر براحة وهدوء وتبدو بمظهر لئق. ينبغي أن 
�ن

ي الوقت ذاته أنك مدرك لأهمية 
تكون مالبسك نظيفة ومهندمة وتجعلك مرتاحاً، وتظهر �ن

هذا اليوم.

ي قاعة الجلسة تسجل جلستك. إذا حصلت عىل نتيجة سلبية، 
الميكروفونات الموجودة �ن

ي 
شارة إىل ما تم قوله �ن سيتم إرسال نسخة من التسجيل. يمكنك إستخدام التسجيل لالإ

ستئناف.  ي تقديم طلب الإ
الجلسة إذا رغبت �ن

ي أي 
ي جلسة اللجوء خاصتهم. إذا بدأت تشعر بالضيق �ن

ل تقلق. يبكي الكث�ي من الناس �ن

وقت أثناء الجلسة، يمكنك أن تتخذ خطوات لتهدئة نفسك. مثالً:

• خذ 3 أو 4 أنفاس عميقة

• أطلب ماءاً
ة احة قص�ي ة إس�ت • أطلب ف�ت

ي فعله لكي تشعر 
تذكر أن هذا هو يومك. لذا نوصيك بأن تفعل ما ترغب �ن

مكان. خاء قدر االإ س�ت بالراحة واالإ

هل أحتاج إىل أن أح�ن أطفاىلي إىل 

؟  ي
جلس�ت

ي قد “اسُتبعدت”، فماذا 
ي بأن�ن

و�ن إذا أخ�ب

ي ذلك؟ 
يع�ن
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قائمة مراجعة التحض�ي للجلسة

إستخدم قائمة المراجعة التالية لمساعدتك عىل التحض�ي لجلستك. راجع قائمة المراجعة 
مع محاميك، إذا كنت قد وّكلت محام. 

ي )إذا كان لدّي محام( وأنا عىل أتم الستعداد ليوم الجلسة.  قابلت المحامي الخاص �ب

ت READY Tour )أي جولة استعداد( )انظر صفحة 9(، وفهمت إجراءات الجلسة وتصميم غرفة الجلسة، وعرفت من  حرصن
 . ي

ي جلس�ت
سيكون �ن

ي وأية أدلة توافرت لدّي )مثالً، المستندات 
ية أو الفرنسية، جميع مستندات الهوية الشخصية خاص�ت ن نجل�ي ترجمت إىل الإ

ن )IRB-RPD( قبل  والفيديوهات والمقالت الصحفية، إلخ( وقدمتها إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ي بـ 10 أيام عىل الأقل. 

جلس�ت

جمتها إىل  ، فقد قمت ب�ت ي
إذا وقعت حوادث جديدة أو توافرت أدلة جديدة، ح�ت إذا كان ذلك خالل أقل من 10 أيام من جلس�ت

ي تقديم هذه 
ية وقدمتها مع إستمارة طلب إىل مجلس الهجرة واللجوء )IRB( موضحاً فيها سبب التأخ�ي �ن ن نجل�ي الفرنسية أو الإ

. ي
الوثائق وسبب أهميتها لقضي�ت
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ي بسبب ظروف 
ماذا إذا احتجت إىل تغي�ي تاريخ أو زمن جلس�ت

طارئة؟ 

يجب عليك أو عىل محاميك:

IRB-( ن طلب ذلك من مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي  •
RPD( خطياً قبل موعد إنعقاد الجلسة بـ 3 أيام عمل عىل الأقل.

 )IRB-RPD( ن • إعطاء مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
نعقاد جلستك بحيث تكون خالل 10  ثالثة تواريخ وأوقات أخرى ممكنة لإ

نعقاد الجلسة.  أيام عمل من التاريخ الأصىلي لإ
• تقديم شهادة طبية من طبيبك، إذا كان السبب الذي لديك هو سبب 

؛ إذا لم يكن بإمكانك الحصول عىل شهادة طبية، يجب عليك إرفاق  ي ط�ب
رسالة توضح فيها سبب عدم إستطاعتك الحصول عىل شهادة طبية.

ن  إذا لم تتلق رداً من مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ي التاريخ 

)IRB-RPD(، يجب عليك الذهاب إىل الجلسة الخاصة بك �ن
 ”special hearing“ إذا لم تذهب، سوف تضطر إىل حضور . الأصىلي

 ”Notice to Appear for a Hearing“ ي
ي التاريخ المحدد �ن

)جلسة خاصة( �ن
)مذكرة الحضور إىل الجلسة( الخاصة بك وقد يتم إعتبارك قد تخليت عن 
ي 

ي “special hearing” )الجلسة الخاصة(. أيضاً، �ن
دعواك “abandoned” �ن

ن والجنسية الكندية  حال مشاركة محامي الوزير )ممثل من الهجرة والالجئ�ي
)IRCC( أو وكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA((، يجب عليك إرسال 

ي رسالتك إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم 
نسخة من طلبك إليهم. �ن

ن )IRB-RPD(، يجب عليك أن توضح م�ت وكيف أعطيت  حماية الالجئ�ي
ن والجنسية الكندية )IRCC( أو وكالة خدمات  نسخة إىل الهجرة والالجئ�ي

.)CBSA( الحدود الكندية

?

ن )IRB-RPD( أي إرشادات يطلب فيها مستندات إضافية، فقد  إذا أرسل ىلي مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي
ي بذلتها للحصول عليها.

ن الجهود ال�ت
ّ ي أن أب�ي

قمت بتقديمها إليه. إذا لم أتمكن من الحصول عىل الوثائق المطلوبة، بإمكا�ن

ي مرة أخرى وتحققت من أن المعلومات صحيحة ومكتملة. إذا وجدت أخطاء  أعدت قراءة نموذج أساس الطلب )BOC( الخاص �ب
، إن كان  ي ن )IRB-RPD( والمحامي الخاص �ب ت بها مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي أو تفاصيل مفقودة، أخ�ب

لدّي محام.

ف 20  تفاقية” و “شخص بحاجة إىل حماية” )انظر الصفحت�ي ن “لجئ حسب الإ راجعت التعريفات القانونية لكل من المصطلح�ي
ي )انظر الصفحات من 23 إىل 27(.  ي تعت�ب الأهم بالنسبة لطلب اللجوء الخاص �ب

و21(، والمسائل القانونية ال�ت

ي )الهويات الشخصية الأصلية، النسخ الأصلية من 
ي جاهزة معي لكي آخذها إىل جلس�ت

كل الأوراق المتعلقة بطلب اللجوء خاص�ت
ن والجنسية الكندية )IRCC( الخاصة  ي قدمتها، نسخة من نموذج أساس الطلب )BOC( ونماذج طلبات الهجرة والالجئ�ي

الأدلة ال�ت
ن والجنسية الكندية  ي ونسخ من جميع المراسالت والمستندات من وكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA( والهجرة والالجئ�ي �ب

 .))IRB-RPD( ن )IRCC( ومجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

تصال بهم قبل الجلسة بـ 10 أيام  أرسلت أسماء الشهود الذين سيدلون بشهادتهم إما شخصياً أو ع�ب الهاتف ومعلومات الإ
 . ي

ي وكيف أن شهادتهم ذات أهمية لقضي�ت ي جلسة اللجوء الخاصة �ب
ت الشهود بما سيحدث �ن عىل الأقل )انظر الصفحة 34(. أخ�ب

ي الجلسة( ومحامي الخاص قد يطرحوا عليهم أسئلة 
وقد وّضحت لهم بأن العضو الرئيس ومندوب الوزارة )إذا كان مشاركاً �ن

ي قدمتها. وتأكدت من أن شهودي يعرفون 
ي أدلتهم ومدى تناسقها مع المعلومات ال�ت

لمعرفة فيما إذا كانت هناك مصداقية �ن
اء بطاقة مكالمات خارجية مسبقة الدفع وتحتوي عىل وقت كاف لكي يتم من  وقت الجلسة وتاريخها ومكان إنعقادها. وقمت برسث

ستماع إىل شهودي.    خاللها الإ

. إذا قررت أن  ي
ي لكي يساند�ن

أعرف أنه مسموح ىلي أن أحرصن مراقباً )صديق أو أحد أفراد الأرسة أو شخص يقدم الدعم( إىل جلس�ت
ي وتاريخ ومكان إنعقادها. 

ته بوقت جلس�ت أدعو مراقباً، فقد أخ�ب

ن   رتبت لرعاية الأطفال، إذا كان لدّي أطفال. أعرف أنه يجب أن يرى عضو مجلس الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
اوح أعمارهم 12 سنة أو أك�ث عند بدء الجلسة.   )IRB-RPD( أطفاىلي الذين ت�ت

ي أخاف الرجوع إىل بلدي وقمت بالتمرين عىل إجابة الأسئلة مع 
ي تجعل�ن

ح الأسباب ال�ت . أنا قادر عىل رسث ي
نعقاد جلس�ت أنا جاهز لإ

. ي
ي أو أحد أصدقا�أ

محامي أو أحد أفراد أرس�ت
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: ي يجا�ب القرار الإ

ي هذه الحالة أن تتقدم بطلب إىل الهجرة 
ي حقك إيجابياً ولم يطعن الوزير فيه خالل 15 يوم، يجوز لك �ن

إذا كان القرار الصادر �ن

ي داخل أو 
ي كندا. يجوز لك أن تشمل زوجك وأطفالك الموجودين �ن

قامة الدائمة �ن ن والجنسية الكندية )IRCC( للحصول عىل الإ والالجئ�ي

ي طلبك. 
خارج كندا �ن

ن الأجانب المحددين(. إذا كنت  ن “Designated Foreign Nationals” )أي المواطن�ي قد يتم إخبار بعض مجموعات الأشخاص أنهم من ب�ي

نتظار لمدة 5 سنوات قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للحصول عىل  ن الأجانب المحددين )DFN(، ستحتاج إىل الإ من ضمن المواطن�ي

ن والجنسية الكندية )IRCC( قبل الجلسة إذا كنت من  ك وكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA( أو الهجرة والالجئ�ي قامة الدائمة. ستخ�ب الإ

ن الأجانب المحددين )DFN( )انظر الصفحة 40(.  ن المواطن�ي ب�ي

 Refugee Travel “ ل تسافر إىل خارج كندا قبل التحدث مع محام. إذا احتجت للسفر خارج كندا، ينبغي أن تتقدم بطلب إستصدار

: www.ppt.gc.ca. انقر عىل  ي
و�ن لك�ت (. يمكن العثور عىل نموذج طلب الوثيقة ع�ب الموقع الإ ن Document” )أي وثيقة سفرة خاصة بالالجئ�ي

فقرة “Find a Form” )أي اخ�ت نموذج طلب( وإختيار إحدى “Travel Document Applications” )نماذج طلب وثيقة السفر(.

: ي القرار السل�ب

ن عن الخيارات المختلفة المتوفرة لك: ي حقك سلبياً، تحدث إىل أحد المحام�ي
إذا كان القرار الصادر �ن

يجوز أن تختار مغادرة كندا طوعاً، أو  •
 ،)IRB-RAD( إذا كنت مؤهالً لتقديم إستئناف، يجوز لك أن تستأنف القرار أمام مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم إستئناف اللجوء •

أو

 Judicial“ المحكمة الفدرالية( من أجل إجراء( ”Federal Court“ إذا لم تكن مؤهالً لتقديم إستئناف، يجوز لك أن تتقدم بطلب إىل •
Review” )مراجعة قضائية( للقرار.

عقب إنعقاد جلستك
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ي الذي حصلت  إذا استأنفت القرار السل�ب
عليه من مجلس كندا للهجرة واللجوء – 
ف )IRB-RPD( أمام  قسم حماية اللجئ�ي

مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم 
:)IRB-RAD( إستئناف اللجوء

ن نظراً لأن العملية  ستحتاج إىل مساعدة من أحد المحام�ي  •
معقدة جداً وتستغرق وقتاً.

يجب أن تتقدم بطلب إىل مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم    •
 Notice“ خالل 15 يوم من إستالم )IRB-RAD( إستئناف اللجوء
قرار( الخاص بك. سوف يكون لديك  of Decision” )إخطار بالإ

بعد ذلك 15 يوماً آخر لكي تقوم “بإتمام” )إكمال( إستئنافك.

ن  • إذا حصلت من مجلس الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
)IRB-RPD( عىل نتيجة سلبية لطلب اللجوء الذي تقدمت به، 

ي جلسة معلومات قسم إستئناف 
يمكنك طلب فرصة المشاركة �ن

تصال بـ:  طلبات اللجوء – مجلس الهجرة واللجوء من خالل الإ
. ي READY@refugeeclaim.ca حالما تستلم القرار السل�ب

ستئناف  ي كندا ح�ت إتخاذ قرار بشأن الإ
يُسمح لك بأن تبقى �ن   •

المقدم إىل مجلس الهجرة واللجوء - قسم إستئناف اللجوء 
.)IRB-RAD(

ي معظم الحالت، سوف لن تُعقد جلسة. سيستند قرار 
�ن  •

ي قدمتها وسيتم 
ستئناف إىل الأدلة والدفوع الخطية ال�ت الإ

يد.  إرسال القرار إليك عن طريق ال�ب

ي مجلس الهجرة واللجوء 
إذا رفض قسم إستئناف اللجوء �ن  • 

 )IRB-RAD( إستئنافك، يجوز لك أن تتقدم بطلب إىل 

 Judicial“ المحكمة الفدرالية( من أجل إجراء( ”Federal Court“
ي كندا ح�ت 

Review” )مراجعة قضائية(. يُسمح لك بأن تبقى �ن
ي عن طلب المراجعة القضائية الذي قدمته. 

إتخاذ قرار نها�أ

إذا لم تكن مؤهلً لتقديم إستئناف إىل 
ي مجلس الهجرة 

قسم إستئناف اللجوء �ف
واللجوء )IRB-RAD( وقدمت طلباً إىل 

المحكمة الفدرالية من أجل المراجعة 
ي الصادر من مجلس  القضائية للقرار السل�ب

ف  الهجرة واللجوء - قسم حماية اللجئ�ي
:)IRB-RPD(

ن نظراً لأن العملية  ستحتاج إىل مساعدة من أحد المحام�ي  •
معقدة جداً وتستغرق وقتاً. 

يجب أن تتقدم بطلب إىل المحكمة الفدرالية خالل 15 يوم   •
قرار(   من إستالم “Notice of Decision” )إخطار بالإ

الخاص بك. 

إذا إتصلت بك وكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA( للبدء   •
ي الحال. قد 

بإجراءات ترحيلك، يجب أن تخ�ب محاميك �ن

يتوجب عليك تقديم طلب إىل المحكمة الفدرالية للحصول 

عىل قرار “إيقاف تنفيذ” )إيقاف( ترحيلك بحيث يمكنك أن 

ي كندا أثناء إنتظار صدور القرار المتعلق بالمراجعة 
تبقى �ن

القضائية. 

هل أنا مؤهل لتقديم إستئناف أمام مجلس الهجرة واللجوء - 
قسم إستئناف اللجوء )IRB-RAD(؟

من المهم جداً التحدث مع محام لتحديد ما إذا كنت مؤهالً لتقديم 
ي الذي صدر عن مجلس الهجرة واللجوء - قسم  إستئناف عىل القرار السل�ب
ن )IRB-RPD( أمام مجلس الهجرة واللجوء - قسم إستئناف  حماية الالجئ�ي

اللجوء )IRB- RAD(. إذا لم يكن لديك محام، حاول الحصول عىل 
ي إحدى عيادات تقديم المشورة 

النصيحة من محام أو طالب قانون �ن
ي الصفحة 44 من هذا الدليل.

ي تم ذكرها �ن
القانونية وال�ت

ن الأجانب المحددين ومقدمو طلبات اللجوء  بعض الأشخاص من المواطن�ي
 )IRB-RPD( ن الذين قال عنهم مجلس الهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

بأن لديهم “Manifestly Unfounded” )طلبات ل أساس لها بالمرة( أو 
ي “No Credible Basis” )ليس لها أية مصداقية(، كلها حالت 

الطلبات ال�ت
غ�ي مؤهلة لتقديم إستئناف إىل مجلس الهجرة واللجوء - قسم إستئناف 

.)IRB-RAD( اللجوء

ستئناف والمراجعة القضائية؟  ن االإ ما الفارق ب�ي

ي مجلس الهجرة واللجوء 
ستئناف، يكون متخذ القرار عضواً �ن ي الإ

�ن
- قسم إستئناف اللجوء )IRB-RAD( ويمكنه إتخاذ قرار جديد بشأن طلبك. 
ي المحكمة الفدرالية 

ي المراجعة القضائية، يكون متخذ القرار هو قا�ن
أما �ن

ي جلستك قد إرتكب 
الذي يمكنه وحده أن يقرر ما إذا كان العضو الرئيس �ن

ي وجود خطأ، سُيعاد طلبك إىل 
ي إتخاذ قراره أم ل. إذا قرر القا�ن

خطأ �ن
ن )IRB-RPD( لعقد جلسة  مجلس الهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

جديدة. 

إذا كنت مؤهالً للطعن أمام مجلس الهجرة واللجوء - قسم إستئناف 
اللجوء )IRB-RAD(، يجب عليك إتمام إستئنافك قبل أن تتمكن من التقدم 

بطلب من أجل المراجعة القضائية.

www.cas-satj.gc.ca/en/operations/locations.shtml :يجاد عناوين المحاكم الفدرالية، بادر بزيارة لإ

ستئناف أمام مجلس الهجرة واللجوء - قسم إستئناف اللجوء )IRB-RAD(، بادر بزيارة:   لمزيد من المعلومات عن عمليات الإ
www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefApp.aspx

??
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التعريفات

ي لتقديم نموذج أساس الطلب )BOC( أو تخلفت عن التخىلي عن الطلب:
إذا تخلفت عن الموعد النها�أ

ن )IRB-RPD( أن  جلستك، يجوز لمجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

ي طلبك أو 
ستمرار �ن ي أنه لن يسمح لك بالإ

يقرر بأنك “تخليت” عن طلبك. هذا يع�ن

ي المستقبل. إذا تم إعتبار أنك قد “تخليت” عن طلبك، يمكنك 
بتقديم طلب آخر �ن

عادة فتحه ولكن تحقيق هذا الأمر صعب جداً. تقديم طلب لإ

:)DFN( الشخص الذي يصل إىل كندا كجزء من جماعة من الأشخاص تعرف الحكومة الكندية المواطنون االأجانب المحددون

وصولهم بأنه “وصول غ�ي نظامي”، حيث توجد قواعد خاصة ترسي عىل إجراءات 

ن الأجانب المحددين وكذلك عىل إحتجازهم. طلبات المواطن�ي

: ن ن )IRB-RPD( بحيث الممثل المع�ي شخص يختاره مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

يكون مسئولً عن حماية مصالح الطفل الذي يقل عمره عن 18 عاماً أو عن البالغ الذي 

ل يمكنه فهم إجراءات اللجوء بنفسه. عادة يكون هذا الشخص هو أحد أولياء الأمور، 

ولكنه يمكن أن يكون أحد أفراد الأرسة الآخرين أو صديق أو موظف خدمات إجتماعية.

تفاقية” أو “شخص بحاجة إىل حماية”. الشخص المستبعد:   شخص ل يمكن إعتباره “لجئ حسب الإ

مثالً: 

ة خارج كندا  • الشخص الذي إرتكب جريمة خط�ي

• الشخص الذي يحق له الحصول عىل إقامة دائمة أو جنسية دولة آمنة أخرى.

ي يمكن البت فيها دون عقد جلسة. سيقوم مجلس الهجرة إجراءات مراجعة الملف
تش�ي هذه إىل الطلبات ال�ت

ي هذه 
ن )IRB-RPD( بإخطارك إذا تم إعتبار قضيتك �ن واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

العملية.

نسان االإضطهاد: ر الخط�ي الذي يهدد أو ينتهك حقوق الإ يش�ي الإضطهاد بصفة عامة إىل الرصن

ي لالإضطهاد هو تعريف معقد، لذا 
ويكون متكرر ودائم بطبيعته. التعريف القانو�ن

نوصيك بإستشارة محام لتعرف كيف ينطبق هذا التعريف عىل طلبك. من أمثلة 

ناث القرسي  ب والتهديد بالقتل والتعقيم القرسي وختان الإ الإضطهاد: التعذيب والرصن

غتصاب.  عتقال بسبب القيام بفعاليات سياسية سلمية والإ والزواج الإجباري والإ
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ة ستماع القص�ي ن )IRB-RPD( جلسة جلسة االإ يمكن أن يحدد مجلس الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

ء واحد أو  ي
إستماع مدتها ساعتان إذا إعتقد المجلس بأن هناك حاجة إىل مراجعة سث

ن فقط إضافة إىل مصداقية طالب اللجوء لكي يكون المجلس قادراً عىل إتخاذ قرار  شيئ�ي

بشأن القضية. 

هي جلسة تعقد ليتقرر فيها ما إذا كنت قد “تخليت” عن طلبك للجوء أم ل. يجب أن الجلسة الخاصة:

ي لتقديم نموذج أساس الطلب 
تحرصن “الجلسة الخاصة” إذا تخلفت عن الموعد النها�أ

)BOC( أو إذا لم تحرصن إىل جلسة اللجوء خاصتك. تكون تواريخ “جلساتك الخاصة” 

ي 
موضحة عىل “Notice to Appear for a Hearing” )مذكرة الحضور إىل الجلسة( ال�ت

ي بداية طلب اللجوء خاصتك. 
إستلمتها �ن

ن الشخص رسيع التأثر: ي الجلسة العادية وذلك لسبب مع�ي
الشخص رسيع التأثر هو شخص يجد صعوبة �ن

ويكون بحاجة إىل إجراء تغي�ي عىل الإجراءات. قد يكون هؤلء الأشخاص رسيعي التأثر 

ي كانت مؤلمة 
ي مروا بها وال�ت

بسبب الحالة المرضية أو العمر أو بسبب التجارب ال�ت

ات يمكن طلب  ي وصف ما حدث. أي نوع من التغي�ي
لدرجة أنهم يجدون صعوبة �ن

ات راحة  رتباك، يمكنك طلب ف�ت إجرائها؟ مثالً، إذا كنت تعرف بأنه سينتابك الذهول والإ

ي من مشاكل أخرى بحيث يكون 
متكررة. إذا كنت إمرأة من ضحايا العنف الجنسي أو تعا�ن

من الصعب وصف ذلك لرجل، يمكنك طلب أن يكون العضو الرئيس إمرأة وأن يكون 

ي مرت بك، يمكن أن تطلب 
جم إمرأة. إذا كنت مجروحاً بسبب الأحداث الماضية ال�ت الم�ت

أن يكون العضو الرئيس شخصاً مرهف العواطف لتأث�ي الصدمات. 

إذا كنت أحد الأشخاص رسيعي التأثر ينبغي أن تخ�ب أو يخ�ب محاميك بذلك مجلس 

ن )IRB-RPD( فوراً. أخ�ب مجلس كندا للهجرة  كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ن )IRB-RPD( بنوع التغي�ي الذي تريد إجراءه عىل إجراءات  واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

ي بعض الحالت، قد يكون 
الجلسة والذي من شأنه أن يساعدك عىل عرض قضيتك. �ن

مفيداً أن تدعم طلبك برسالة من طبيب. إذا قرر مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم 

تيبات خاصة  ن )IRB-RPD( أنك أحد الأشخاص رسيعي التأثر سيقوم ب�ت حماية الالجئ�ي

دلء بشهادتك. ليسهل عليك الإ



المؤسسات الحكومية42

ي إجراءات طلبات اللجوء وهي: مجلس كندا للهجرة 
توجد ثالث مؤسسات حكومية تشارك �ن

 )IRCC( ن والجنسية الكندية ن )IRB-RPD( والهجرة والالجئ�ي واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
ووكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA(. إذا تغ�ي عنوانك أو رقم هاتفك، يجب عليك 

تصال بكل مؤسسة عىل حدة وإخبارها بمعلوماتك الجديدة. حينما تكتب إىل مجلس  الإ
ن )IRB-RPD(، أكتب إسمك ورقم ملفك لدى المجلس  الهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي
الكندي للهجرة واللجوء )IRB File Number( أو رقم تعريف العميل )UCI(. حينما تكتب إىل 
ن والجنسية الكندية )IRCC( ووكالة خدمات الحدود الكندية )CBSA(، أكتب  الهجرة والالجئ�ي
إسمك ورقم تعريف العميل )والذي يُسمى أيضاً UCI(. يمكنك أن تجد رقم تعريف العميل 

ي وثيقة طالب حماية اللجوء.  
أو رقم التعريف الشخصي الموحد )UCI( �ن

المؤسسات الحكومية
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ن  مجلس كندا للهجرة واللجوء – قسم حماية الالجئ�ي

)IRB-RPD(

ي إجراءات طلبك: 
دوره �ن

مراجعة نموذج أساس الطلب )BOC( الذي قدمته  •
إجراء جلسة اللجوء خاصتك  •

ي طلب اللجوء خاصتك بالقبول أو الرفض
البت �ن  •

تقديم التوجيه إىل مقدمي طلبات اللجوء بشأن جلسة اللجوء   •
)READY Tour( ستعداد ع�ب جولة الإ

تصال: معلومات االإ

300 West Georgia Street, Suite 1600 
Vancouver, BC V6B 6C9

ن إىل الجمعة ثن�ي ساعات الدوام: من 8 صباحاً إىل 4 عرصاً، من الإ

هاتف: 5946-666-604 أو 1-866-787-7472 

فاكس: 604-666-3043
 www.irb-cisr.gc.ca : ي

و�ن موقع إلك�ت

ي 
يمكن إيجاد إستمارة تغي�ي العنوان لدى مجلس الهجرة واللجوء )IRB( �ن

 Notification of Client“ إبحث عن( www.irb-cisr.gc.ca : الرابط التاىلي
تصال مع العميل(.  Contact Information” أي إخطار معلومات الإ

يد أو الفاكس. يمكن تقديمها شخصياً أو ع�ب ال�ب

)IRCC( ن والجنسية الكندية الهجرة والالجئ�ي

ي إجراءات الطلب: 
دورها �ن

إتخاذ الإجراءات المتعلقة لبدء طلب اللجوء )من داخل كندا(   •
وإتخاذ قرار فيما إذا كنت مؤهالً لتقديم طلب اللجوء 

إذا كنت مؤهالً، تنقل معلومات طلبك إىل مجلس كندا للهجرة   •
)IRB-RPD( ن واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

قد تعارض طلبك ع�ب إرسال مستندات خطية أو ممثل يسمى   •
ي الجلسة

محامي الوزير ليدىلي بحججه ضدك �ن

مسئوليات إضافية:

اخيص العمل والضمان الصحي  إتخاذ الإجراءات المتعلقة ب�ت  •
الفدراىلي المؤقت

تصال: معلومات االإ

1148 Hornby Street  
Vancouver BC, V6Z 2C3

ن إىل الجمعة  ثن�ي ساعات الدوام: من 8 صباحاً إىل 4 عرصاً، من الإ

)CBSA( وكالة خدمات الحدود الكندية

ي إجراءات الطلب: 
دورها �ن

دراسة طلبك لبدء طلب اللجوء عند منافذ العبور )الحدود،   •
الميناء البحري أو المطار( وتقرر ما إذا كنت مؤهالً لتقديم 

طلب اللجوء 

إذا كنت مؤهالً، تنقل معلومات طلب اللجوء خاصتك إىل   •
ن   مجلس كندا للهجرة واللجوء - قسم حماية الالجئ�ي

)IRB-RPD(

قد تعارض طلبك ع�ب إرسال ممثل يسمى محامي الوزير ليدىلي   •
ي الجلسة

بحججه ضدك �ن

مسئوليات إضافية: 

ضبط الحدود الكندية وتقرير من يدخل كندا ومن يجب أن   •
يغادرها

ترتيب ترحيلك من كندا إذا كان القرار الصادر بحقك سلبياً   •
بشأن طلب حصولك عىل اللجوء

يحق لها إحتجازك إذا لم يكن بإمكانك أن تثبت هويتك أو   •
إذا إعتقدت أنك قد تمثل خطراً عىل المجتمع الكندي أو إذا 

ن الهجرة الكندية. )إذا تم  نم بأحد قوان�ي إعتقدت أنك لن تل�ت

إحتجازك، يحق لك توكيل محام وعقد جلسة لك لمناقشة 

فراج عنك(.  الإ

تصال: معلومات االإ

Library Square, 7th Floor  
300 W. Georgia Street  

Vancouver BC, V6B 6C9

ن إىل الجمعة ثن�ي ساعات الدوام: من 8 صباحاً إىل 4 عرصاً، من الإ

هاتف: 1-800-461-9999 

www.cbsa-asfc.gc.ca : ي
و�ن موقع إلك�ت

ن والجنسية الكندية: 1-888-242-2100  مركز إتصالت الهجرة والالجئ�ي

 www.cic.gc.ca : ي
و�ن موقع إلك�ت

ن الجنسية )IRCC( ع�ب شبكة  لتغي�ي عنوانك لدى وزارة الهجرة والالجئ�ي
)IRCC web form :إبحث عن( www.canada.ca :نت ن�ت الإ
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الخدمات المتعلقة وذات الصلة بجلسة اللجوء لمقدمي 
طلبات اللجوء 

المشورة القانونية، التمثيل والتعليم:
)Legal Services Society( جمعية الخدمات القانونية

 ) ي
6076-601-604 أو 6076-601-888-1 )إتصال مجا�ن

510 Burrard Street, Suite 400, Vancouver 
تقدم تمثيالً قانونياً مجانياً لمقدمي طلبات اللجوء.

)Ready Tour( ستعداد جولة االإ
 604-328-3132

 www.refugeeclaim.ca/ready-tours
ف جلسة تعريفية  يقدم مجلس كندا للهجرة واللجؤ قسم حماية الالآجئ�ي

ستماع التابعة لقسم  ي قاعة االإ
ي اللجؤ �ف ستماع لطال�ب حول جلسة االإ

. ف حماية الالآجئ�ي

ن التابع لجامعة أوتاوا  برنامج مساعدة الالجئ�ي
)University of Ottawa Refugee Assistance Program 

)UORAP((
 ccrweb.ca/en/uorap  

ي جمع الأدلة لدعم طلب اللجو
يقدم المساعدة �ن

 برنامج المشورة القانونية لطالب القانون 
)Law Students’ Legal Advice Program(

 604-822-5791
ي لمقدمي 

ي المجا�ف
يقدم المشورة القانونية المجانية والتمثيل القانو�ف

طلبات اللجوء.

)Access Pro Bono Society( ي
ي المجا�ن

تصال القانو�ن جمعية االإ
 ) ي

7400-878-604 أو 6664-762-877-1 )إتصال مجا�ن
يقدم إستشارات قانونية مجانية.

ISSof BC Legal Advocacy Program 
Victoria Drive 2610 

 Ext. 1624 604-684-2561 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.

aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2c6zHqIQNyNJoaFN942eCC
dUOVdRSzE2U1ZPVFJUSkFKSFg5RUNCOTcyOS4u 

ي لمقدمي 
ي المجا�ف

يقدم المشورة القانونية المجانية والتمثيل القانو�ف
طلبات اللجوء.

BC211 
www.bc211.ca
)free call( 211

يوفر المعلومات العامة والإحالة إىل الوكالت المتخصصة ، إضافة اىل توف�ي الدعم والمأوى الآمن ، والمالبس ، والمواد الغذائية ، والنقل.

ي اللجوء : ستماع لطال�ب ف وذات الصلة بجلسة الإ خدمات التوط�ي
Settlement Orientation Services  

)SOS/ISSofBC(  
2610 Victoria Drive, Vancouver         

604-255-1881   
www.sosbc.ca        

#301-10334 152A Street, Surrey 
604-683-1684 

www.issbc.org/welcome-centre-surrey

Mennonite Central Committee 
660 East 51 Ave, Vancouver 

604-325-5524

Vancouver Association for the Survivors of  
Torture )VAST(  

2610 Victoria Drive, Vancouver  
778-372-6596 

vast-vancouver.ca 
referrals@vast-vancouver.ca 

Rainbow Refugee 
Qmunity )LGBTQ( 

1170 Bute Street, Vancouver 
www.rainbowrefugee.ca 
info@rainbowrefugee.ca

OPTIONS Community Services 
#305-10362 King George Blvd, Surrey 

604-954-0482

InAsMuch Community Society 
108A-32883 South Fraser Way, Abbotsford 

604-309-6661 
hello@inasmuch.ca

MOSAIC    
7134 King George Blvd., Surrey 

778-591-9334 Ext 190

5575 Boundary Rd., Vancouver 
604-254-9626 Ext 1011



: ي
مالحظا�ت



و فانكوفر،  يرجى زيارة موقع www.refugeeclaim.ca لقراءة هذا الدليل )م�ت
بريتش كولومبيا( باللغات التالية:

وعنا: كاء مرسث متنان والشكر للدعم السخي من رسث مع جزيل الإ

ية ن نجل�ي • الإ
• الفرنسية
سبانية  • الإ

• الصينية المبسطة

• العربية
• الفارسية

ي كردي
• سورا�ن

كية • اللغة ال�ت

ي اللجوء ع�ب تقديم المسكن والتوجيه والصحبة  ترحب Kinbrace بطال�ب
والتعليم. يستند عملنا إىل العالقات وحسن الضيافة.

هم( الذين بذلوا بكل جهد ونشاط  ن ومقدمي الخدمات وغ�ي ن والمحام�ي اء )الالجئ�ي ونتوجه بالشكر إىل العديد من الخ�ب

ستعداد لجلسة اللجوء.  من وقتهم وتعليقاتهم وإبداعهم من أجل كتابة وتنقيح دليل الإ

Kinbrace Community Society حقوق الطبع والنرسث 2019 محفوظة لـ

)Andrea Armstrong( ونج الرسوم التوضيحية: أندريا أرمس�ت

CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS 


