FCJمركز الالجئين

الذي يقوم بمساعدة الغير مسجلين
استئناف مجلس الهجرة والالجئين
والتغييرات في تقديم طلب لجوء داخل
األرض
)(IRB

بواسطة
فرانسيسكو ريكو مارتينيز
The presentation is possible thanks to the
support of

www.fcjrefugeecentre.org

منظمة غير ربحية تخدم الالجئين
وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب
وضعهم كمهاجرين ...
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مساعدة الهجرة
وحماية
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برنامج العمال
المهاجرين المحمول

جدول أعمال
تغييرات في تقديم مطالبة لالجئين في األرض
عملية مراجعة الملف
العمليات الشخصية
المشروع التجريبي :مؤتمرات الفيديو
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كيفية التقدم بطلب للحصول على المساعدة القانونية
 )1يوصى باالتصال في الصباح الباكر لتقليل وقت االنتظار.
اتصل على الرقم المجاني:
1800-668-8258
المساعدة القانونية ( #تورنتو فقط):
416-979-1446
 )2في كل مرة تقدم فيها  ،ستتحدث إلى اثنين من العمالء المختلفين .سيسألك
الوكيل األول المزيد من األسئلة األساسية ويقوم بإعداد حساب المساعدة
القانونية الخاص بك.
 )3سيعطيك الوكيل األول رقم العميل .اكتب هذا الرقم .ثم ستنتقل إلى وكيل
ثان.
 )4قد يسألك الوكيل الثاني المزيد من األسئلة الشخصية المتعلقة بسبب طلب
اللجوء الخاص بك وأموالك .في النهاية قد تتلقى رقم الشهادة .اكتب هذا!

يمكنك العثور على هذه المعلومات في قسم الترحيل الخاص بنا أو من خالل
بودكاست األصوات غير المقيدة
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إذا كنت تفكر
في تقديم طلب
لجوء داخل
األرض

الخطوة األولى لبدء طلب اللجوء الخاص بك
أرسل بريدك اإللكتروني إلى
IRCC.RefugeeClaimDemandedasile.IRCC@cic.gc.ca.
قم بإعداد بريد إلكتروني بهذه المعلومات فقط:
عنوان الموضوع :طلب تقديم طلب لجوء في كندا :رقم جواز
السفر
يجب أن يتضمن نص البريد اإللكتروني فقط
اسمك أو أسمك

البريد اإللكتروني الذي تريد استخدامه للتواصل
اشرح سبب بتقديم الطلب في بريدك اإللكتروني.
ستحصل على رد تلقائي لتأكيد استالم رسالتك.
تطلب منك Canada Postستصلك رسالة بريد إلكتروني من
التسجيل للحصول على حساب.
تحقق من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها للتأكد من عدم تفويتها.
أضف مجال البريد اإللكتروني هذا إلى قائمة المرسلين اآلمنة:
connect@md-hs.epost.ca
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تغييرات في
تقديم طلب لجوء
داخل األرض

الخطوة الثانية لطلب اللجوء الخاص بك
 )1أكمل ملئ جميع النماذج من حزمة الطلب.
ال يزال بإمكانك التقدم للعمل أو الدراسة أثناء انتظارك التخاذ قرار.

Canada Post epost Connect. )2قم بتحميل النماذج إلى حسابك في
بعد فترة وجيزة من إرسال طلبك األولي لطلب اللجوء بالبريد اإللكتروني  ،ستتلقى
طلب منك التسجيل للحصول على حساب Canada Post .رسالة بريد إلكتروني
تحقق من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها للتأكد من عدم تفويتها.

connect@mdأضف مجال البريد اإللكتروني هذا إلى قائمة المرسلين اآلمنة:hs.epost.ca
اتبع التعليمات إلعداد حسابك.
 )3سيتأكد أحد ضباط الهجرة من استكمال طلبك .إذا اكتملت ستحصل على:
إقرار بخطاب المطالبة
تعليمات إلكمال الفحص الطبي الخاص بالهجرة
جدولة موعد للمقابلة
 )4إذا كان طلبك غير مكتمل  ،فإننا نعلمك بما هو مفقود.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/refugees/claim-protection-insidecanada/apply.html#email
WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG

التغييرات على
مطالبة الالجئين
في األرض

من خالل عملية مراجعة الملف  ،يخطط مجلس الهجرة والالجئين
ليكون مرنًا وإيجاد طريقة لعرض أكبر عدد ممكن من الحاالت ،
للوصول إلى قرار إيجابي دون جلسة استماع لالجئين.
مفتوح للمحامين الذين يحددون الحاالت المناسبة لمراجعة RPD
الملف .يُنصح المستشارون بإرسال معلومات كاملة عن سبب مالءمة
القضية لمراجعة الملف.
سيتم عقد مؤتمرات إدارة الحاالت من خالل المكالمات لحل المشكالت.
يمكن عقد هذه المؤتمرات من قبل األعضاء أو من قبل ضباط
الذين كانوا في مكانهم لمدة عام تقريبًا )ACOsالمطالبات القضائية
(فرز القضايا وإعداد الملفات والتوصية باتخاذ قرار إيجابي دون جلسة
استماع).
قد يرسل مجلس الهجرة والالجئين قرارات إيجابية بدون أسباب (من
حاالت مراجعة الملفات) مع خيار أن يطلب الشخص األسباب
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عملية مراجعة
ملف قسم
IRB /
REFUGEE
)(RPD

 5دقائق لإلجابة على
بعض
األسئلة المتعلقة بالتدابير
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جلسات االستماع التي تم إلغاؤها بسبب فايروس كورونا ستكون لها
ذات أولوية عالية إلعادة الجدولة

سيتم إعداد حزمة من المعلومات ببروتوكوالت السالمة الجديدة .وسيتم
نشرها على الموقع اإللكتروني وإرسالها إلى المطالبين والمستشارين
بمجرد تحديد موعد جلسة االستماع.
سيحتاج األشخاص إلى إكمال استبيان واختبار فحص قبل دخول المبنى
(ال توجد إجابة حول كيفية إكمال األشخاص الذين ال يجيدون اللغة
اإلنجليزية أو الفرنسية).
سيتم تنظيم المواعيد بشكل مناسب حتى ال يصل األشخاص في نفس
الوقت .عند الوصول  ،سيتم إرسال المدعي مباشرة إلى غرفة االستماع
ولن تكون هناك غرفة انتظار( .من المهم التأكد من وصولك في الوقت
المحدد لجدول السمع الخاص بك)
على استئناف جلسات االستماع الشخصية .راجع RPDإشعار الممارسة
https://irb-cisr.gc.ca/en/legalpolicy/procedures/Pages/rpd-pn-hearingإلنشاء األسئلة الشائعة لمرافقة إشعار RPDيخطط resumption.aspx.
الممارسة.
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العمليات
الشخصية
لمجلس الهجرة
والالجئين
))IRB

لممارسة اإلبعاد االجتماعي  ،ستستخدم مؤتمرات الفيديو داخل
المبنى (ا ر ب ) لعقد جلسات استماع (المدعون في غرفة واحدة ،
والعضو في الغرفة األخرى والمترجم عن بُعد .كما سيشارك
ممثل الوزير عن بُعد)
 األطفال تحت سن  12سنة لن يحتاجوا للظهور إال إذا كانذلك مطلوبًا.
ال يحتاج المدعون الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما إلى الظهور
إال إذا كان ذلك مطلوبًا.
ستكون جلسات االستماع التي تم إلغاؤها بسبب كورونا ذات
أولوية عالية إلعادة الجدولة
RPD
تدرس بشكل خاص حاالت المعرضين للخطر
على استئناف جلسات االستماع الشخصيةRPD .إشعار الممارسة
https://irb-cisr.gc.ca/en/legalراجعpolicy/procedures/Pages/rpd-pn-hearingإلنشاء األسئلة الشائعة RPDيخطط resumption.aspx.
لمرافقة إشعار الممارسة.
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مجلس الهجرة
والالجئين
في ))IRB
العمليات
الشخصية تابع
...

يستخدم ال ارب اآلن بنشاط اتصال البريد اإللكتروني
سيتم إعداد حزمة من المعلومات ببروتوكوالت السالمة الجديدة .وسيتم
نشرها على الموقع اإللكتروني وإرسالها إلى المطالبين والمستشارين
بمجرد تحديد موعد جلسة االستماع.
سيتم تنظيم المواعيد بشكل مناسب حتى ال يصل األشخاص في نفس
الوقت .عند الوصول  ،سيتم إرسال المدعي مباشرة إلى غرفة االستماع
ولن تكون هناك غرفة انتظار( .من المهم التأكد من وصولك في الوقت
المحدد لجدول السمع الخاص بك)
إلى إكمال استبيان واختبار  ،RCسيحتاج  IRBعند الوصول إلى مبنى
الفحص قبل دخول المبنى (ال توجد إجابة عن كيفية إكمال األشخاص
الذين ال يجيدون اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية).

على استئناف جلسات االستماع الشخصية .راجع RPDإشعار الممارسة
https://irb-cisr.gc.ca/en/legalpolicy/procedures/Pages/rpd-pn-hearingإلنشاء األسئلة الشائعة لمرافقة RPDيخطط resumption.aspx.
إشعار الممارسة
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استمرت العمليات
الشخصية لمجلس
الهجرة والالجئين
)IRB) ...

يجب على مجلس الهجرة والالجئين أن ينظر في المشاكل المحتملة
للمطالبين اللجوء الغير مكتملة والى الوقت المحدد لطابين اللجوء الجدد
بسبب غلق مكاتب المحامين.
إن استخدام مصطلح "في جلسة االستماع الشخصية لالجئين" أمر محير
للغاية ألنه في نهاية اليوم تترجم كلمة "شخصيًا" بالفعل إلى مؤتمر فيديو
مستضاف في مبنى مجلس الهجرة والالجئين.
في أقرب وقت ممكن  ،قم بترجمة جميع المراسالت المتعلقة بالتداول
الشخصي  /عبر الفيديو إلى اللغات المطلوبة.
إلعادة تنشيط جولة جاهزة في شكل مؤتمر بالفيديو  ،مع مراعاة هذه
الطرق الجديدة والمختلفة لجعل جلسة االستماع لالجئين ...
في استخدام مواقع خدمة كندا داخل أونتاريو  ...ربما بعض  IRBيبحث
المجتمعات

ماذا لو رفض أي من الطرفين الذهاب إلى مبنى مجلس الهجرة والالجئين
 ...هل يقدم مجلس الهجرة والالجئين مؤتمر الفيديو؟
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اقتراحات لهيئة
IRB

 5دقائق لإلجابة
على بعض
األسئلة المتعلقة
بالتدابير
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إذا كنت مشتر ًكا في هذا المشروع التجريبي  ،فقد تلقيت بالفعل خطاب •
دعوة للمشاركة في مشروع تجريبي لالستماع عن بعد لمطالبات حماية
الالجئين.
سيتم عقد المؤتمرات عبر الفيديو باستخدام تطبيق•
• Microsoft Teams
للتداول بالفيديو الذي تديره شبكة الكمبيوتر اآلمنة التابعة لحكومة كندا• .
إذا قررت في أي وقت قبل تاريخ جلسة االستماع الخاصة بك أنك ال •
تريد المشاركة  ،يمكنك تقديم المشورة للمحامي الخاص بك وسيتم تحديد
موعد جلسة االستماع الخاصة بك.
سيتمكن ال ُمدّعي من استخدام أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية أو •
الهواتف المحمولة الخاصة به للتداول بالفيديو من منازلهم أو مكاتبهم.
سيتصل المدعي والمحامي والمترجم والشهود (إن وجد) بالتداول بالفيديو •
من منازلهم أو مكاتبهم باستخدام إليكترونياتهم الشخصية التي يختارونها.
سيتم تسجيل الصوت والصورة لجلسة االستماع  ،وسيتم حفظ البيانات •
المضمونة IRBفي مرافق
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مشروع
تجريبي :جلسة
استماع عن بعد
(مؤتمرات
الفيديو)

يجب أن تكون في بيئة مناسبة وخاصة للتواصل مع مؤتمر o
الفيديو (يجب عدم استخدام األماكن العامة  /الشبكات مثل
المقاهي)

ستحتاج إلى التكنولوجيا المناسبة :كمبيوتر أو جهاز لوحي أو o
هاتف مزود بكاميرا ويب.
تحتاج إلى اتصال باإلنترنت مستقر وسريع (بحد أدنى o 1.5
ميجابت في الثانية).

يجب إعداد التكنولوجيا لتكون آمنة وخاصة .بما في ذلك نظام o
تشغيل مرخص قانونيًا مع تصحيحات أمان حديثة  ،باإلضافة إلى
برامج مكافحة الفيروسات ومكافحة التجسس.
تحتاج إلى الوصول إلى الهاتف طوال جلسة االستماع الخاصة o
بك.
يجب أن يكون لدى المدعي محام يمكنه إعادة توجيه المستنداتo.
قادرا على إرسال واستالم المستندات o
يجب أن يكون المحامي ً
RPD.عن طريق الفاكس أو البريد عند التواصل مع
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مشروع تجريبي:
جلسة استماع عن
بعد (مؤتمرات
)الفيديو

ما هو المطلوب؟

كيف يخطط مجلس الهجرة والالجئين للتحقق من القدرات التقنية و  /أو
الخصوصية المطلوبة في خطاب الدعوة ،
هل مجلس الهجرة والالجئين على دراية بترتيبات المعيشة المشتركة
وانعدام الخصوصية حيث يقيم أو يقيم طالبو اللجوء؟
نقترح على مجلس الهجرة والالجئين أن ينظروا في عقد جلسات استماع
في المنظمات غير الحكومية على النحو التالي:
أكثر راحة للمدعين الضعفاء
يمكن أن تلبي الحاجة إلى مساحة أكبر لالجتماعات حيث يمكن
لألطراف الجلوس معًا بعيدًا.

على استئناف جلسات االستماع الشخصية .راجع RPDإشعار الممارسة
https://irb-cisr.gc.ca/en/legalpolicy/procedures/Pages/rpd-pn-hearingإلنشاء األسئلة الشائعة لمرافقة RPDيخطط resumption.aspx.
إشعار الممارسة.
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اقتراح لهيئة
IRB

 5دقائق لإلجابة على
بعض
األسئلة المتعلقة بالتدابير
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أسئلة
لمزيد من المعلومات اتصل بنا:
فرانسيسكو ريكو مارتينيز:
franciscorico@fcjrefugeecentre.org
تحويلة416-469 9754 227 .
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شكرا جزيال
اتصل بنا

416-469-9754
info@fcjrefugeecentre.org

