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هذه ليست وثيقة قانونية .الرجاء مراجعة قانون الهجرة وحامية الالجئني (Immigration and Refugee Protection Act /Loi sur l’immigration et la
 )protection des réfugiésولوائحه التنفيذية لإلطالع عىل املعلومات القانونية.

ت ُقدم لك هذه الوثيقة معلومات هامة عن حقوقك وواجباتك ،وأسباب احتجازك ،وكذلك معلومات عامة قد تُفيدك عندما تكون رهن االحتجاز .إذا كانت لديك أية أسئلة عن
احتجازك أو أية استفسارات حول املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ،الرجاء أن تطلب التحدث إىل أحد موظفي الوكالة الكندية لخدمات الحدود
(Canada Border Services Agency [CBSA] / Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]).

القانون
لقد تم احتجازك مبقتىض قانون الهجرة وحامية الالجئني ألن موظف الوكالة الكندية لخدمات الحدود (:)CBSA/ASFC
yرأى أن احتجازك رضوري الستكامل التحريات؛
yمل يكن مقتنعاً بصحة هويتك؛
yكانت لديه أسباب معقولة دفعته إىل االعتقاد أنك غري مقبول يف كندا ،أو أنك تُ ثل خطرا ً عىل الجمهور ،أو أنك يف أغلب الظن لن تحرض إلجراء التحريات معك (احتامل
هروبك) ،أو لن تحرض جلسة تحديد أحقيتك يف البقاء يف كندا ،أو ترحيلك من كندا ،أو أي جلسة تتعلق بإجراء قد يؤدي إىل إصدار قرار برتحيلك؛ أو
yكانت لديه أسباب معقولة دفعته إىل االعتقاد بأنك غري مقبول يف كندا ألسباب أمنية أو ألسباب تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان أو الحقوق الدولية؛ أو إجرام خطري ،أو
إجرام أو الجرمية املنظمة.

السياسة المتعلقة بمعاملة المحتجزين
معاملة األشخاص املحتجزين

yسيتم معاملتك باحرتام مع الحرص عىل صيانة كرامتك يف جميع األوقات.
yسيتم إخبارك بحقوقك القانونية وستُعطى لك فرصة ملامرسة حقوقك وسيتم إخبارك مبسار قضيتك.

األطفال
yتحتجز الوكالة الكندية لخدمات الحدود ( )CBSA/ASFCاألطفال دون
السنة  18كآخر إجراء .إذا كان لديك أطفال ،فإن الوكالة الكندية لخدمات الحدود
سيتم معاملتك باحرتام مع الحرص عىل صيانة
( )CBSA/ASFCستنظر بكل عناية إىل مصلحتهم العليا بناء عىل وقائع
ومعلومات قضيتك .سيقوم أحد موظفي الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتقييم عوامل
كرامتك يف جميع األوقات.
عديدة مثل إمكانية إيجاد ترتيبات بديلة لرعاية األطفال ،مبا يف ذلك تركهم مع أعضاء
أرستك ،واملدة املتوقعة الحتجازك ،وكذلك توفري املسكن والخدمات إىل أطفالك إذا كان
ذلك مناسباً.
ُ yسيسمح ألطفالك باملكوث معك يف مركز االحتجاز الخاص بالهجرة التابع للوكالة الكندية لخدمات الحدود إذا كان ذلك يف مصلحتهم .لدى املركز أماكن خاصة بالعائالت،
ومن املمكن ألطفالك أن يتلقوا دروساً تعليمية عىل يد ُمدرس إذا كانت مدة إقامتك يف املركز ت ُربر ذلك.
yقد يتم االتصال بالسلطات التابعة للمقاطعة وقد يتم إيداع طفلك يف مؤسسة تقدم خدمات رعاية ورفاهية األطفال التابعة للمقاطعة .وإذا حدث ذلك ،قد يتم اتخاذ
الرتتيبات الالزمة ليك يزورك طفلك.

مرافق االحتجاز
yقد يتم احتجازك أوال يف إحدى مكاتب الوكالة الكندية لخدمات الحدود أو عند أحد منافذ الدخول إىل كندا (معرب حدود بري أو بحري ،أو مطار أو غري ذلك).
yوقد يتم احتجازك إما يف أحد مراكز االحتجاز الخاصة بالهجرة التابعة للوكالة الكندية لخدمات الحدود (يف مدينة الفال مبقاطعة كيبيك ،أو يف مدينة تورونتو مبقاطعة
أونتاريو ،أو مدينة فانكوفر مبقاطعة بريتش كولومبيا) أو يف إحدى املؤسسات اإلصالحية التابعة للمقاطعة .سيتوقف املكان الذي سيتم احتجتازك فيه عىل نوع املؤسسات
واملرافق املتاحة يف ذلك الوقت وعىل درجة الخطورة أو الخطر الذي تعتقد الوكالة الكندية لخدمات الحدود أنك تُ ثله عىل نفسك أوعىل اآلخرين.
yميكن ملرافق الوكالة الكندية لخدمات الحدود أن تستوعب الرجال والنساء واألرس .ويف بعض الحاالت ،إذا تم احتجاز عائلة ،فقد يوضع األطفال يف جناح منفصل مع
أحد الوالدين .وستتخذ الرتتيبات ليك يزور أعضاء األرسة بعضهم البعض طيلة وجودهم داخل مرفق االحتجاز.
yالوكالة الكندية لخدمات الحدود مسؤولة عن ضامن أمنك وسالمتك أثناء مدة احتجازك.
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سيتم احرتام
خصوصيتك.

yسيتم احرتام خصوصيتك.
yستُبذل كل الجهود املعقولة لتلبية احتياجاتك الجسدية ،والنفسية ،والروحية مراعاة لثقافتك.
yترحب الوكالة الكندية لخدمات الحدود بآرائكم وتعليقاتكم بشأن ظروف االحتجاز.

حقوقك
yيحق لك أن توكل عىل نفقتك الخاصة مستشارا ً قانونياً ُيثلك كام يحق لك الحصول عىل املساعدة القانونية إذا استوفيت بعض الرشوط.
وستُعطى لك املعلومات الالزمة بشأن خدمات املساعدة القانونية املتاحة لك .يجوز لك أيضاً أن توكل صديقاً أو عضوا ً يف إحدى املنظامت أو
الجمعيات لتمثيلك.
yيحق لك أن تعرف أسباب احتجازك.
يحق لك أن توكل عىل نفقتك الخاصة
yيحق لك أن تتصل بسفارة بلدك أو مبن ُيثل قنصلية بلدك بناء عىل طلبك.
مستشاراً قانونياً ُيثلك كام يحق لك
yإذا مل ترغب يف االتصال بأحد املمثلني القنصليني ،فيمكنك أن تطلب إبالغ مكتب مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني
الحصول عىل املساعدة القانونية إذا
United
Nations
High
Commissioner
(for Refugees
استوفيت بعض الرشوط.
/ Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
 )réfugiésيف كندا بقرار احتجازك.
yإذا مل تكن تفهم أو تتحدث اللغة التي تتم بها اإلجراءات أو الجلسات (مثل مراجعات االحتجاز ،وجلسات الهجرة ،وما إىل غري ذلك من اإلجراءات) ،فيحق لك
االستعانة مبرتجم شفوي.
yإذا كنت قارصا ً يَقل ُعمرك عن  18سنة ،أو كنت حسب رأي قسم الهجرة التابع ملجلس الهجرة والالجئني (Immigration and Refugee Board
 )][IRB] / Commission de l’immigration et du statut de réfugié CISRغري قادر عىل فهم طبيعة اإلجراءات ،فيجوز
تعيني شخص سيُمثلك وسيساعدك عىل فهم ومتابعة اإلجراءات.

يحق لك أن تتصل بسفارة بلدك أو مبن ُيثل قنصلية
بلدك بناء عىل طلبك.

معلومات عامة
المساعدة من المجتمع المحلي
يجوز ألعضاء املنظامت غري الحكومية ،مثل منظامت املجتمع املحيل أو املنظامت الدينية زيارتك وتقديم املساعدة إليك .وبإمكانهم إعطاء معلومات مفيدة إليك ،كام سيحاولون
ربط اتصاالت بينك وبني مواطنني من بلدك أو بأشخاص يتحدثون لغتك .قد ال تكون هذه الخدمات متوفرة يف جميع مرافق االحتجاز .ميكنك طلب املعلومات واملساعدة من
موظفي الوكالة الكندية لخدمات الحدود الذين يستطيعون إمدادك بالئحة بأسامء هذه املنظامت.

المساعدة الطبية
إذا أحسست يف أي وقت أنك مريض (سواء كان املرض جسدياً أو عقلياً) وكنت بحاجة إىل طبيب ،الرجاء أن تخرب موظفي مرفق االحتجاز بذلك فورا ً .وإذا كنت تتناول أية أدوية
أو تعاين من أي مرض (سواء كان املرض جسدياً أو عقلياً) ،الرجاء أن تخرب موظفي املرفق عند دخولك إليه .وسيقوم الطبيب بفحص أدويتك وسيتم إعطاؤها لك حسب تعليامت
الطبيب.

األمتعة واألغراض الشخصية
عند وصولك إىل مرفق االحتجاز ،ينبغي أن ت ُعطي أغراضك الشخصية ،مبا يف ذلك هاتفك املحمول ،وأمتعتك ،ومجوهراتك ،ونقودك ،وأدويتك ،وكل ما يف حوزتك إىل موظفي األمن
لالحتفاظ بها يف أمان .ميكنك أن تستخدم أمتعتك يف حدود املعقول بعد أن تطلب ذلك من موظفي األمن .وستأخذ منك األدوات الخطرية مثل السكاكني واألدوات األخرى التي ميكن
استخدامها كأسلحة والتي قد ت ُعرض السالمة الشخصية للخطر ورمبا قد يتم التخلص منها.

وجبات الطعام
إذا كانت لديك احتياجات غذائية خاصة ألسباب طبية أو بسبب األسنان أو ألي أسباب أخرى ،الرجاء أن ت ُخرب موظف الوكالة الكندية لخدمات الحدود ،أو الحارس ،أو شخص
آخر يف مرفق االحتجاز بذلك فورا ً .فباإلمكان اتخاذ ترتيبات خاصة لتلبية احتياجاتك الغذائية.
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الزوار
yقد تختلف أوقات الزيارات وعدد الزوار املسموح لهم بزيارتك تبعاً للقواعد املتبعة يف كل مرفق احتجاز.
yتتم الزيارات يف املكان املخصص للزيارات فقط.
yيف املرافق التي ال تحتوي عىل مكان مخصص للزيارات ،سيتم اتخاذ ترتيبات خاصة فقط للزيارات التي يقوم بها املحامي أو املسؤولون القنصليون.
yيُسمح للمحامي أو املمثل امل ُعني أن يزورك خالل أوقات الزيارات العادية املعمول بها يف مرفق االحتجاز .وال يُسمح بإجراء الزيارات خارج هذه األوقات إالَ بإذن خاص من
إدارة مرفق االحتجاز .ويتوقف قرار اإلدارة عىل التفاصيل الدقيقة لقضيتك.

الهاتف
يمكنك إجراء مكاملات هاتفية محلية يف بعض األماكن واألوقات املخصصة لذلك .وإذا كان هناك العديد من األشخاص ينتظرون إجراء مكاملة هاتفية ،فإن مدة مكاملتك الهاتفية قد
تكون محدودة .وإذا كنت بحاجة إىل من يساعدك عىل استخدام الهاتف ،الرجاء أن تطلب املساعدة من أحد موظفي املرفق .وإذا كنت تريد إجراء مكاملة هاتفية دولية ،الرجاء أن
تتحدث إىل موظف مرفق االحتجاز للحصول عىل اإلرشادات.

البريد
yيُسمح لك بإرسال واستالم املراسالت الربيدية املكتوبة يف بعض مرافق االحتجاز.
yقد يتم فتح وتفتيش املراسالت الربيدية التي ترسلها أو تستلمها.
yال يجوز ملركز االحتجاز فتح وتفتيش املراسالت الربيدية املرسلة واملستلمة من املحاكم أو من محاميك إال يف حضورك فقط.

الشكاوى
إذا اردت أن تتحدث إىل أحد موظفي الوكالة الكندية لخدمات الحدود حول أي جانب من جوانب احتجازك ،الرجاء أن تُخرب أوالً أحد الحراس أو موظف آخر يف مرفق االحتجاز
بذلك .وسينظر موظف الوكالة الكندية لخدمات الحدود يف شكواك يف أقرب وقت ممكن.

النقل
سيقوم موظف الوكالة الكندية لخدمات الحدود أو موظف األمن بتفتيشك أو قد يضع قيودا ً يف يديك
أثناء نقلك أو حضورك يف إحدى الجلسات خارج مركز االحتجاز مع مراعاة بعض االستثناءات مثال يف
حالة األشخاص املعاقني واملسنني واألطفال القارصين والنساء الحوامل.

في حالة اندالع حريق

إذا اردت أن تتحدث إىل أحد موظفي
الوكالة الكندية لخدمات الحدود حول أي
جانب من جوانب احتجازك ،الرجاء أن تُخرب أوالً
أحد الحراس أو موظف آخر يف مرفق االحتجاز بذلك.

إذا شممت رائحة الدخان أو رأيت النار مشتعلة يف أي وقت ،عليك أن تُخرب العاملني يف مرفق
االحتجاز فورا ً .وإذا نشب حريق يف غرفتك ،فعليك أن تخرب الحراس العاملني يف ذلك الوقت فورا ً .ينبغي أن تتحىل بالهدوء وأن تتبع تعليامت الحراس حتى تتمكن من الخروج من
املبنى بسالم.

معلومات أخرى
تهدف القواعد املعمول بها يف كل مرفق من مرافق االحتجاز إىل حامية سالمة وأمن الجميع .من املطلوب منك أن تحرتم هذه القواعد وتتقيد بها .وسيتم التصدي ألي سلوك تخريبي،
مبا يف ذلك إلحاق الرضر باملمتلكات .وقد يؤدي هذا السلوك إىل وضعك يف االحتجاز االنفرادي أو نقلك إىل مركز احتجاز آخر تكون فيه اإلجراءات األمنية أكرث شدة ورصامة.
قد يطلب منك موظفو الوكالة الكندية لخدمات الحدود أن تُثبت لهم بعض املعلومات لدراسة ملفك.
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى ،الرجاء أن تُوجه أسئلتك إىل أحد املوظفني يف مرفق االحتجاز أو أحد موظفي الوكالة الكندية لخدمات الحدود.

قرارات االستمرار في احتجازك أو إطالق سراحك
مراجعة االحتجاز بالنسبة لألشخاص “غير المعينين”
قد يتم إطالق رساحك قبل إجراء مراجعة االحتجاز األوىل إذا رأى موظف الوكالة الكندية لخدمات الحدود أن األسباب وراء احتجازك مل تعد قامئة أو إذا كان دفع الكفالة كافياً لطأمنة
املسؤولني بشأن قضيتك.
yيف غضون مثاين وأربعني ( )48ساعة من احتجازك (أو يف أرسع وقت ممكن بعد ذلك) ،سيقوم قسم الهجرة التابع ملجلس الهجرة والالجئني مبراجعة احتجازك .إن صاحب
القرار الذي يُسمى “العضو” ،التابع لقسم الهجرة ،هو مستقل متاماً عن الوكالة الكندية لخدمات الحدود.
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yبعد سبعة ( )7أيام – إذا تم االستمرار يف احتجازك ،فسيقوم مجلس الهجرة والالجئني ( )IRB/CISRمبراجعة ملفك مرة أخرى بعد سبعة أيام من احتجازك.
yكل ثالثني ( )30يوماً – بعد املراجعة التي تتم بعد سبعة أيام ،يجب عىل مجلس الهجرة والالجئني ( )IRB/CISRأن يراجع ملفك عىل األقل مرة كل  30يوماً.
yيجب عليك أن تحرض كل جلسة مراجعة.
yإذا كان لديك محامي أو ممثل معني ،فمن امل ُحبذ أن تتخذ الرتتيبات الالزمة ليك يحرض ذلك املحامي أو املمثل املعني جميع جلسات الهجرة املتعلقة بك.
yميكنك أن تطلب إجراء مراجعة ُمبكرة الحتجازك قبل املوعد الرسمي امل ُحدد لها إذا ظهرت وقائع جديدة ت ُربر هذا الطلب .ينبغي أن تُقدم طلبك خطياً وأن تقدمه إىل قسم
الهجرة التابع ملجلس الهجرة والالجئني الذي سيُقرر إما املوافقة عىل طلبك أو رفضه .ويجب إعطاء نسخة من هذا الطلب إىل الوكالة الكندية لخدمات الحدود.

إطالق سراحك
بعد إجراء املراجعة ،سيأمر عضو قسم الهجرة التابع ملجلس الهجرة والالجئني إما باالستمرار يف احتجازك أو إطالق رساحك .وقد يفرض مجلس الهجرة والالجئني رشوطاً عىل إطالق
رساحك قد تشمل ما ييل:
yالوديعة :وهي مبلغ من املال يتم تقدميه للتأكد من أنك ستتبع رشوط إطالق رساحك .عموماً ،يتم إعادة هذا املبلغ يف غضون ستة إىل مثانية أسابيع بعد االنتهاء من قضيتك
رشيطة أن تكون قد التزمت بجميع رشوط إطالق رساحك.
yالضامنة :وهي ال تستوجب دفع وديعة .يتعهد الضامن (الذي يجب أن يكون مواطناً كندياً أو مقيامً دامئاً يف كندا) أن يدفع مبلغاً من املال إذا مل تلتزم برشوط إطالق
رساحك.
إذا كان لديك ضامن ،فعادة لن يتم إعفاؤه من واجباته القانونية إال بعد االنتهاء من ملفك وإغالقه.

عدم االلتزام بالشروط
• يف حالة عدم التزامك بأي رشط من رشوط إطالق رساحك ،فإن ضامنك قد يفقد الوديعة النقدية التي قدمها أو تعهد بتقدميها و/أو ميكن إعادة احتجازك من جديد.
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