
 

1 

ما ینبغي أن تعرفھ عن جلسات مراجعة االحتجاز 
) ألسباب تتعلق  Canada Border Services Agency (CBSA)( الوكالة الكندیة لخدمات الحدودمن قبل  احتجازكإذا تم 

للھیئة الكندیة للھجرة واللجوء ) التابع Immigration Divisionفسیتم عقد جلسة مراجعة احتجازك أمام فرع الھجرة (بالھجرة، 
)Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)  ستساعدك المعلومات التالیة على فھم عملیة مراجعة االحتجاز .(

 وما یمكن أن تتوقعھ.  

 ماذا سیحدث بعد احتجازك
جرة التابع للھیئة الكندیة للھجرة عندما تقوم الوكالة الكندیة لخدمات الحدود باحتجازك، فیجب علیھا أن تخبر فرع الھ 

 بذلك.   واللجوء
ساعة بعد احتجازك أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. قد تقوم الوكالة   ٤۸یحق لك عقد جلسة مراجعة االحتجاز في غضون  

بإطالق  الكندیة لخدمات الحدود بإطالق سراحك قبل موعد انعقاد الجلسة. أما إذا لم تقم الوكالة الكندیة لخدمات الحدود
   .حك، فإن فرع الھجرة التابع للھیئة الكندیة للھجرة واللجوء سیعقد جلسة مراجعة احتجازكسرا

 إشعاراً یُخبرك بموعد ومكان انعقاد الجلسة.  ستستلم  

 كما ینبغي أن تستلم نسخاً من أیة وثائق ترید الوكالة الكندیة لخدمات الحدود تقدیمھا كأدلة أثناء الجلسة.   
 قد یتم عقد جلستك إما بواسطة االجتماع بالفیدیو أو عن طریق الھاتف أو عن طریق الحضور الشخصي.   
ما إذا سیتم إطالق سراحك أو إبقاؤك رھن  الشخص الذي یترأس الجلسة، الذي یُعرف باسم العضو، ھو الذي سیُقرر  

 االحتجاز. 
: تُعقد جمیع جلسات الھیئة الكندیة للھجرة واللجوء على شكل جلسات افتراضیة. لكن یمكنك أیضاً أن تطلب علیك أن تعرف ما یلي

ك أیضاً أن تقدم الطلب بنفسك إما عقد جلسة تحضر فیھا شخصیاً. إذا وكلت شخصاً لتمثیلك، فیجب علیھ أن یقدم طلباً خطیاً بذلك. یمكن
 خطیاً أو شفھیاً.  

 ما ھو دور الھیئة الكندیة للھجرة واللجوء في جلسات مراجعة االحتجاز؟
سیستمع عضو فرع الھجرة التابع للھیئة الكندیة للھجرة واللجوء إلى قضیتك وسیقرر ما إذا سیتم إطالق سراحك أو إبقاؤك رھن  
 االحتجاز. ھیئة الھجرة واللجوء ھي مثل محكمة لكن ذات صفة رسمیة أقل. فھي تتخذ قرارات تكون ملزمة من الناحیة القانونیة. 

، الذي  عضو فرع الھجرةھو : الشخص الذي یُقرر ما إذا سیتم إطالق سراحك أو إبقاؤك رھن االحتجاز  علیك أن تعرف ما یلي
ً  یُعرف  .  بالعضو أیضا

 ما ھو دور الوكالة الكندیة لخدمات الحدود في جلسات مراجعة االحتجاز؟
إلى    أدتدم توضیحات عن األسباب التي یقسو جلسة مراجعة احتجازكسیشارك ممثل أو مندوب الوكالة الكندیة لخدمات الحدود  في 

احتجازك. سیقدم ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود أدلة. قد یُطالب ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود بإبقائك رھن االحتجاز أو  
 قد یوصي بإطالق سراحك.  

 ممثل الوزیر أو محامي الوزیر.  : یُعرف ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود أیضاً باسم علیك أن تعرف ما یلي

 لتمثیلك في الجلسة یمكنك أن توكل شخصاً 
یمكن أن یكون وكیلك محامیاً أو مستشاراً في یمكنك أن تترافع عن نفسك في جلستك، لكن ربما ترغب في توكیل وكیل لمساعدتك. 

 شؤون الھجرة مسجل. إذا كنت في كیبیك، یمكن لكاتب العدل أن یكون وكیلك. أنت مسؤول عن دفع أتعاب الوكیل.
ألقالیم تُقدم بعض المقاطعات وا یمكنك الحصول على المساعدة القانونیة مجاناً.  إذا لم یكن لدیك المال الكافي لدفع أتعاب الوكیل،

المساعدة القانونیة المجانیة لألشخاص الذین یحق لھم الحصول علیھا.  قد تكون بعض المنظمات المجتمعیة أو الدینیة التي تساعد 
ذي توجد محتجزاً فیھ مساعدتك على االتصال المھاجرین والالجئین قادرة على مساعدتك. اطلب من أحد المسؤولین في المكان ال
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إذا قررت توكیل وكیل أو االستعانة بشخص آخر لمساعدتك، فیجب علیك أن تفعل ذلك في أقرب یة أو محامي آخر. بالمساعدة القانون
وقت ممكن. 

 مقابل مساعدتك. م یكن یتقاضى أجراً لیُمكن لصدیق أو أحد أفراد األسرة أن یُمثلك في الجلسة إذا 

 األسباب المحتملة التي أدت إلى احتجازك
إبقاءك رھن االحتجاز إذا رأت الوكالة الكندیة لخدمات الحدود  لة الكندیة لخدمات الحدود أن یطلب من فرع الھجرة یستطیع ممثل الوكا

 الحاالت التالیة تنطبق علیك.  إحدى أن على األقل 

 
 حیاتك مثال: لتأیید ھذا الموقف، قد تعطي الوكالة الكندیة لخدمات الحدود أمثلة من 

 ارتباطك بمنظمة إجرامیة
منتظرة تتعلق بجنح جنسیة، أو بعض الجنح المتعلقة بالمخدرات أو الجنح التي تشمل العنف أو  أحكام جنائیة سابقة أو تھم 

 األسلحة 
 .أي سلوك وأنشطة وأحداث تدعم الزعم بأنھ یجب اعتبارك شخصاً خطیراً 

 بأنك لست شخصاً خطیراً.   لعضو فرع الھجرةیمكنك أن تقدم أدلتك وأقوالك لكي تثبت 

من المحتمل أنك لن تحضر جلسة الھجرة أو ترحیلك من كندا 
 لتأیید ھذا الموقف، قد تعطي الوكالة الكندیة لخدمات الحدود أمثلة عن األوقات التي: 

 لم تحضر فیھا قضیة من قضایا الھجرة أو محكمة
 تلتزم بالشروطلم 

 دخلت بلداً بطریقة غیر قانونیة
 ھربت من االحتجاز 

 بأنك ستحضر عندما یُطلب منك ذلك. لعضو فرع الھجرةیمكنك أن تقدم أدلتك وأقوالك لكي تثبت 

 
 ربما دخلت إلى كندا بدون وثائق ھویة أو بوثائق ھویة غیر صحیحة. قد ال تستطیع الوكالة الكندیة لخدمات الحدود إثبات ھویتك.  

یمكنك أن تفعل ذلك عن طریق العمل على الحصول على یجب علیك أن تساعد الوكالة الكندیة لخدمات الحدود على إثبات ھویتك. 
 ات التي ستساعد الوكالة الكندیة لخدمات الحدود على إثبات ھویتك.  وثائق ھویتك وإعطاء المعلوم

، وتعاونك مع الوكالة الكندیة لخدمات الحدود من أجل إثبات الحدودفرع الھجرة إلى جھود الوكالة الكندیة لخدمات سینظر عضو 
 ھویتك قبل إصدار قرار باالستمرار في احتجازك أو األمر بإطالق سراحك.  

ك الدخول والبقاء في كندا ألسباب أمنیة أو بسبب انتھاك من انتھاكات حقوق اإلنسان قد ال یحق ل
 أو الحقوق الدولیة أو إجرام خطیر، أو إجرام، أو إجرام منظم

لمعرفة ھل أنت غیر مقبول في كندا إلحدى األسباب المذكورة أعاله. الوكالة الكندیة لخدمات الحدود الخطوات التي تتخذھا  ستشرح
ھذه الحالة، سینظر عضو فرع الھجرة فقط فیما إذا كان اشتباه الوكالة الكندیة لخدمات الحدود معقوالً وھل ھي بصدد أخذ  في 

 الخطوات الالزمة للتحقیق في ذلك. 
 ما یقولھ ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود. إذا كنت ال تفھم شیئاً ما، اطلب الشرح والتوضیح.  إلى جیداً  استمعمالحظة ھامة: 

 

 

من المحتمل أنك تشكل خطراً على العامة 
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• 

• 

 
• 
• 
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• 
• 

لم یتم إثبات ھویتك لكن قد یمكن إثباتھا  
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 عوامل أخرى سیتم أخذھا في االعتبار أثناء جلسة مراجعة االحتجاز
 األسباب التي أدت إلى احتجازك وكذلك:سینظر عضو فرع الھجرة في 

 االحتجازما ھي المدة التي قضیتھا في  •

 كم ستستمر مدة احتجازك إذا لم یُطلق سراحك •

 ما إذا كنت أنت أو الوكالة الكندیة لخدمات الحدود سبباً في تأخیر غیر ُمبَرر •

 متاحبدیل آخر لالحتجاز  •

 المصلحة العلیا ألي طفل یتأثر مباشرة باحتجازك   •
 فیھا عضو فرع الھجرة.   لكي ینظرھذه العوامل  أي عامل من  علىوأقواالً  یمكنك أن تقدم أدلة 

 ماذا یحدث في جلسة مراجعة االحتجاز
وسیشرح ما سیحدث. إذا كنت ال تفھم اللغة اإلنجلیزیة أو اللغة   المشاركین في الجلسةبتقدیم  سیبدأ عضو فرع الھجرة .۱

إذا كان ھناك مترجم في جلستك، فسیتأكد عضو فرع  الفرنسیة، سیحضر مترجم في الجلسة لتقدیم خدمة الترجمة إلیك. 
 بعضكما البعض.  نبأنكما تفھماالھجرة 

 فوراً.  عضو فرع الھجرةجلسة، فیجب علیك أن تخبر إذا كنت بحاجة إلى مترجم لكنھ غیر موجود في ال مالحظة ھامة: 
ً وسیقدم أدلة وحجج(أسباب االحتجاز) السبب أو األسباب التي أدت إلى احتجازك  سیشرح ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود .۲   ا

 قد یعطي عدة أسباب أدت إلى احتجازك.  تؤید موقفھم. 

 الء بأقوالك وطرح األسئلة. ستُمنح لك ولوكیلك فرصة للرد وتقدیم أدلتك واإلد .۳
 قد یُسَمُح لممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود بالرد على ما قلتھ أنت أو وكیلك.   .٤

إذا كان ھناك شھود حاضرین في الجلسة لتقدیم معلومات، فیمكن لممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود أو أنت أو وكیلك أو   .٥
 عضو فرع الھجرة طرح أسئلة علیھم.  

االستماع إلى ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود، وإلیك أو وكیلك أو أي شھود، سیُقرر عضو فرع الھجرة ما إذا سیتم  بعد  .٦
 إطالق سراحك أو إبقاؤك رھن االحتجاز. 

 قد یكون ھناك بدیل لالحتجاز
  تقترح بدیالً لالحتجاز. عندما تُحضریجب علیك أن تلتزم بھا. یمكنك أن شروطاً بدیل االحتجاز ھو خطة إطالق سراح قد تشمل 

 بدائل معقولة لالحتجاز. قد تشمل الشروط ما یلي:  في وتستعد لجلستك، یجب علیك أن تفكر
 إعطاء عنوان سكنك إلى الوكالة الكندیة لخدمات الحدود  •
 االتصال بالوكالة الكندیة لخدمات الحدود بصفة منتظمة  •
 االلتزام بحظر التجول  •
 معین العیش مع شخص  •
 تجنب شرب المشروبات الكحولیة أو تناول المخدرات  •
 أي شرط آخر ضروري في حالتك.  •

 سیقرر عضو فرع الھجرة ما إذا كانت الشروط أمراً ضروریاً وما ھي ھذه الشروط.  
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 قد یشمل بدیل االحتجاز دفع كفالة 
 ھناك نوعان من الكفالة: 

، إذا لم تلتزم بالشروط(ویُسمى أیضاً كفالة نقدیة): یتم إیداع مبلغ من المال في حساب الحكومة قبل إطالق سراحك. إیداع  •
إذا  بالمال وقد تقوم الوكالة الكندیة لخدمات الحدود بإلقاء القبض علیك واحتجازك مرة أخرى.  الحكومة الكندیةفستحتفظ 

 لخدمات الحدود في نھایة المطاف بإعادة المال إلى شخص الكفالة.   فستقوم الوكالة الكندیةالتزمت بالشروط، 
إذا  یقدم شخص الكفالة وعداً بدفع مبلغ من المال إذا لم تلتزم بشروط إطالق سراحك. (ویُسمى أیضاً كفالة األداء): الضمان  •

الة الكندیة لخدمات الحدود بإلقاء  ، فستقوم الحكومة الكندیة بجبي المال من شخص الكفالة وقد تقوم الوكلم تلتزم بالشروط
القبض علیك واحتجازك مرة أخرى. لكي تتم الموافقة على الضمان، یجب أن یكون شخص الكفالة مواطناً كندیاً أو مقیماً  

 دائماً في كندا ویجب أن یبرھن أنھ قادر على دفع الكفالة ویمكنھ أن یضمن أنك ستلتزم بشروط إطالق سراحك.  
). أثناء جلستك. قد یطلب ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود  bondspersonي یقدم الكفالة بشخص الكفالة (یُسمى الشخص الذ

وعضو فرع الھجرة من شخص الكفالة الُمقترح أن یقدم معلومات قد تساعد عضو فرع الھجرة على تحدید الكفالة المناسبة. یمكن 
 .  نموذج معلومات شخص الكفالةمات قبل انعقاد الجلسة وذلك بملء لشخص الكفالة الذي اقترحتھ أن یقدم ھذه المعلو

 قد یكون شخص الكفالة صدیقاً أو أحد أفراد األسرة أو عامل اجتماعي أو حتى أنت. : علیك أن تعرف ما یلي
معلومات أخرى یمكنك أن تقدمھا  یجب أن تفكر في األشخاص الذین یمكنھم أن یقدموا الكفالة، وما ھو المبلغ المتوفر للكفالة، وأي 

لمساعدة عضو فرع الھجرة على اتخاذ قراره. یجب علیك أن تتأكد من أن شخص الكفالة سیكون حاضراً في الجلسة لإلجابة عن  
 األسئلة التي سیطرحھا ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود أو التي سیطرحھا عضو فرع الھجرة.

 متى ستستلم القرار
، سیُقرر عضو فرع الھجرة ما إذا سیتم إطالق سراحك أو  وكیلكع إلى ممثل الوكالة الكندیة لخدمات الحدود وإلیك أو بعد االستما 

إذا كانت  نھایة الجلسة. لكن في عادة ما یُصدر عضو فرع الھجرة قراره ویشرح األسباب وراء القرار إبقاؤك رھن االحتجاز. 
 إلى المزید من الوقت لدراسة جمیع األدلة والتحضیر إلصدار القرار.   لھجرةعضو فرع اقد یحتاج  القضایا معقدة جداً،

 ماذا سیحدث إذا قرر عضو فرع الھجرة إبقاءك رھن االحتجاز
أیام، إذا   ۷أیام. أثناء جلسة المراجعة بعد  ۷إذا تقرر إبقاؤك رھن االحتجاز، فسیتم عقد جلسة أخرى لمراجعة احتجازك في غضون  

یوماً، وكل   ۳۰ھجرة إبقاءك رھن االحتجاز مرة أخرى، فسیتم عقد جلسة أخرى لمراجعة احتجازك في غضون قرر عضو فرع ال
جلسة مراجعة االحتجاز، یمكنك تقدیم وقائع جدیدة لدعم طلبك  في كلیوماً بعد ذلك إلى أن یُطلق سراحك أو یتم ترحیلك من كندا.  ۳۰

 إذا تغیر وضعك وحالتك في فترة ما بین جلسة وجلسة، یمكنك أن تطلب من فرع الھجرة عقد جلسة مبكرة. إلطالق سراحك. 

 ماذا سیحدث بعد إطالق سراحك 
بعد إطالق سراحك، إذا قررت البقاء في كندا، فیجب علیك أن تلتزم بشروط إطالق سراحك. ستستمر ھذه الشروط ساریة علیك حتى 

 حتى یتم تغییرھا أو إلغاؤھا. یتم ترحیلك من كندا أو 

 یمكنك أن تطلب من فرع الھجرة تغیر شروطك أو إلغاءھا.  
إذا تغیر وضعك وحالتك بعد فرض الشروط علیك، علیك أن تكتب رسالة إلى فرع الھجرة توضح لھم لماذا یجب تغییر شروطك 

لمساعدتك على موذج طلب تغییر شروط إطالق السراح نیمكنك أن تستخدم وارسل نسخة منھا إلى الوكالة الكندیة لخدمات الحدود. 
 كتابة ھذه الرسالة.  

یوماً  ۱٤، فال تنطبق علیك معظم المعلومات المقدمة ھنا وربما ستنتظر كمواطن أجنبي معینإذا قام الوزیر بتحدیدك : ھامةمالحظة 
إذا كنت مواطناً أجنبیاً معیناً، سیشرح لك عضو ھیئة الھجرة واللجوء في الجلسة ما ھي  قبل عقد أول جلسة لمراجعة احتجازك. 

 الذین ھم في وضعك.   إجراءات مراجعة االحتجاز بالنسبة لألشخاص 
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، تستند ھذه المعلومات على القانون الكندي للھجرة وحمایة الالجئین، واللوائح التنظیمیة للھجرة وحمایة الالجئین :لمعرفة المزید

) لرئیس ھیئة الھجرة واللجوء (االحتجاز). یمكنك االطالع على ھذه الوثائق للحصول على  ۲وقواعد فرع الھجرة وتوجیھ رقم (
 المزید من التفاصیل.   
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