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 ما هي حملة #الالمنسيون؟ 

  آمن  إستيطان  توفير  إلى  تسعى خاصة  حملة  هي  )NotForgotten Operation#(  الالمنسيون  حملة
    .2013 عام  منذ  ناورو   وجزيرة الجديدة  غينيا  بابوا في  المحتجزين المؤهلين  لالجئين

 

  ما هي الجمعيات المشاركة في حملة #الالمنسيون؟ 

  بريتش  مقاطعة ويسالر، مدينة  في  مقرها يقع  التي  )Society Caring Canada(  كيرينج  كندا جمعية 
  هي  كولومبيا  بريتش  مقاطعة ،فانكوفر مدينة في  مقرها  يقع  التي  ) MOSAIC( موزاييك  وجمعية  كولومبيا 

  لها  يحق  وبموجبها  كندا حكومة مع  إتقافية  موزاييك  جمعية لدى  ا. كند  في  المشروع  هذا  بدأتا  اللتان  الجمعيتان 
  قدمه  الذي الكبير  الدعم  من  المشروع  ويستفيد  كندا.  في  اإلستقرار  في  الالجئين  ومساعدة الكفالة  طلبات  تقديم

  من  المشروع  لهذا  المقدم المالي  والدعم  الطلب) إستمارات  تكملة  في  ساعدوا  (الذين  األستراليون  المتطوعون 
  لشئون   يةالسام   المفوضية  مع  بالتعاون   المشروع   هذا  في   العمل  ويتم  ).RCOA(  أستراليا   في   الالجئين  مجلس

  ). Up-Ads(  آب  آدز مثل أخرى جمعيات   من والشركاء  الالجئين 

 

  كيف يمكنني تسجيل إسمي في هذا المشروع؟

الرابط إلى إستمارة التسجيل عبر الويب (شبكة اإلنترنت): (ال تسجل إسمك ثانية إذا كنت قد   ندرج في أدناه 
  قمت بالتسجيل مسبقاً): 

https://www.mosaicbc.org/services/settlement/refugees/onf/ 

 

إذا قمت بتسجيل إسمي في هذا المشروع، هل يعني ذلك بأنه تم قبول طلبي من قبل  
  الحكومة الكندية؟ 

  األمر كذلك.  كال، ليس 

إن التسجيل في المشروع معناه بأن المشروع سيضيف إسمك إلى قاعدة البيانات الخاصة باألشخاص الذين  
  النظر في طلباتهم من أجل تقديمها ضمن برنامج الكفالة الخاصة وفق مشروع حملة #الالمنسيون.  سيتم

  الحكومة الكندية للمجئ إلى كندا.وال يعني ذلك بالضرورة بأنه تم قبول طلبك من قبل 
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ضمان في أن ع، هل يعني ذلك بأنني حصلت على  إذا قمُت بالتسجيل في هذا المشرو
  يتم كفالتي وفق الكفالة الخاصة في كندا؟ 

  ذلك.بكال، ال يعتبر هذا ضماناً  

الحكومة الكندية. يجب أن  ال يمكننا تقديم أية ضمانات بأنه ستقوم جمعية موزاييك بتقديم طلب الكفالة إلى 
كندا. يعتمد المشروع أيضاً على التبرعات المالية وتوفر  هلية لبرنامج الكفالة الخاصة في  تتوفر فيك شروط األ 

  حصص الكفالة التي تحددها الحكومة الكندية كل عام. 

 

  كندا؟ إلى من يعتبر مؤهالً لكي يتم تقديم كفالة خاصة له 

في الخارج أو   تفاقية لكي يتم تقديم كفالة خاصة إلى كندا، يجب أن ينطبق عليك تعريف فئة الالجئين وفق اإل
حل دائم آخر وأن   ية في الخارج)، وأن ال يكون لديكاإلنسان المتمتعين بالحمايةاللجوء (األشخاص  بلدانفئة 

  الطبية واألمنية والجنائية.  ات للفحوص ع تخض

  فئة الالجئين المشمولين بإتفافية الالجئين في الخارج 

  تشير كلمة "اإلتفاقية" إلى إتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين.  

  :تعتبر من الالجئين المشمولين بإتفاقية الالجئين في الخارج إذا كنت 

o اإلضطهاد بسبب عرقك أو ديانتك أو قوميتك أو عضويتك في جماعة  تعرض إلى تخشى من أن ت
 إجتماعية خاصة أو بسبب إتجاهك السياسي؛ و 

  ًخارج كندا؛  تكون متواجدا 

   تكون متواجداً خارج موطنك األصلي أو غير قادر على أو، بسبب الخوف، تكون غير
 راغب في الحصول على الحماية من بلدك األصلي؛ أو 

  (البلد األصلي) وغير   إقامتك المعهودةبلد خارج  إذا لم يكن لديك بلد تحمل جنسيته، تكون
 قابل أو، بسبب الخوف، غير راغب في الرجوع إلى ذلك البلد. 
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  (األشخاص المتمتعين بالحماية اإلنسانية في الخارج)  فئة بلدان اللجوء 

اإلستقرار لألشخاص الذين هم في مواقف تشبه الالجئين  فئة بلدان اللجوء هي إستجابة كندا لمتطلبات إعادة 
  ولكنهم غير مؤهلين وفق تعريف الالجئين حسب اإلتفاقية. 

  :تعتبر أحد أفراد بلدان اللجوء إذا كنت 

o ة جسيم ات تأثرت بشكل شخصي وجدي بالصراع المدني أو المسلح أو في حالة حدوث إنتهاك  
 ة (الموطن األصلي)؛ و ة المعهود أو بلد اإلقام لحقوق اإلنسان في البلد الذي تحمل جنسيته 

  تكون متواجداً خارج كندا؛ 

   تكون متواجداً خارج موطنك األصلي أو غير قادر على أو، بسبب الخوف، تكون غير
 راغب في الحصول على الحماية من بلدك األصلي؛ أو 

  (البلد األصلي) وغير   بلد إقامتك المعهودةخارج  إذا لم يكن لديك بلد تحمل جنسيته، تكون
 قابل أو، بسبب الخوف، غير راغب في الرجوع إلى ذلك البلد. 

  الحلول الدائمة 

عند النظر في طلب إعادة اإلستقرار في كندا، يجب أن يقتنع موظف الهجرة بأنه ال يوجد أي إحتمال  
  ترة معقولة من الزمن، بأن يحصل طالب اللجوء على حلول دائمة أخرى.  معقول، خالل ف

  هناك ثالثة انواع من الحلول الدائمة وهي: 

 العودة الطوعية إلى الوطن  . 1

تحدث العودة الطوعية إلى الوطن إذا عاد الالجئون بشكل طوعي إلى البلدان التي يحملون جنسيتها أو  
، يجب أن يكون قد حدث تغيير في  لكي تكون العودة الطوعية ممكنة  المعهودة.إلى بلدان إقامتهم 

  البلد األصلي بشكل مجدي ودائم ويؤدي ذلك إلى عودة الالجئين إليها بأمان. وضع 

 اإلندماج المحلي  . 2

يعتبر ذلك أكثر من مجرد تقديم الظروف  اإلندماج المحلي هو إيجاد حل دائمي لوضع الالجئ. و 
  لمنح اللجوء. يسمح اإلندماج المحلي في مشاركة الالجئين في كل المحافل في البلد المضيف. اآلمنة 
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 إعادة اإلستقرار في بلد آخر غير كندا . 3

وجود عرض إلعادة التوطين في بلد آخر (غير كندا) ومن أمثلة ذلك: الواليات المتحدة األميركية،  
 فرنسا، فنلندا، إلخ. 

  تقييم المقبولية 

  طبية واألمنية والجنائية الفحوصات ال

يجب عليك إجراء فحص طبي لدى طبيب يختاره مكتب وزارة الهجرة والالجئين والجنسية الكندية  
)IRCC .ستقوم وزارة الهجرة والالجئين والجنسية الكندية ( ) في الخارجIRCC  بإجراء الفحوصات (

الهجرة إلى كندا. ويشمل ذلك إجراء  األمنية والتحقق من خلفيات مقدمي الطلبات الذين يرغبون في 
  يتم اإلتصالات إجرامية، أو إنتهاكات أو خروقات سابقة، وإلخ. سوف لن  يفحوصات عن أي سلوك

 بالجمعيات أو األفراد إذا كان ذلك سيعرضك أو سيعرض أسرتك إلى الخطر.  

 

  متى ستقومون بتقديم طلبي؟ 

  م تقديم طلب كفالتي إلى الحكومة الكندية؟ لقد قمت بتقديم الطلب قبل عدة أشهر. لماذا لم يت

ال يتم العمل في قاعدة البيانات على أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً. بسبب األعداد الكبيرة لألشخاص الذين 
في الوقت الحاضر، نقوم بتحديد األولوية لألشخاص   .تحديد األولويات  ناسجلوا أسماءهم، يجب علي

  المتواجدين في جزر بابوا غينيا الجديدة وناورو.  

  ال يمكننا ضمان تحديد سقف زمني لتقديم الطلبات.  

وتكون خياراتنا محدودة أيضاً بسبب حصص الكفالة التي توفرها لنا الحكومة الكندية ومقدار األموال المتوفرة.  
  جمع التبرعات. حمالت كل كبير على ويعتمد هذا بش

مع الحكومة الكندية، يتوجب على جمعية موزاييك    ية جمعية موزاييكبسبب حصص الكفالة المتوفرة وفق إتفاق
  القيام بفحص مسبق لكافة الطلبات لتحديد فيما إذا كانت تتوفر شروط األهلية والقبول في إستمارة طلب الكفالة. 

  موضع شك.   المقبولية سوف لن تقوم جمعية موزاييك بتقديم الطلبات عندما تكون األهلية و/أو 
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 لة #الالمنسيون؟ كيف يسير العمل في حم

للعمل معك من أجل تكملة اإلستمارات   إلى الحكومة الكندية، سيتم تحديد أحد المتطوعينقبل تقديم طلبك 
  والوثائق المطلوبة (قد يكون هذا اإلجراء مختلفاً عن السابق). 

بعد اإلنتهاء من إستمارة الطلب، سيتم عمل مراجعة ثانية عليها في جمعية موزاييك من أجل التأكد من إكتمالها،  
  وعدم وجود أية شكوك تتعلق باألهلية والمقبولية.  

 

  ماذا يحدث بعدما تقوم جمعية موزاييك بتقديم الطلب إلى وزارة الهجرة الكندية؟ 

لة بالبريد اإللكتروني (اإليميل) إلعالمك بأنه تم إرسال طلبك إلى وزارة  ستقوم جمعية موزاييك بإرسالك رسا
  ).  IRCCالهجرة والالجئين والجنسية الكندية ( 

الكفالة الذي أرسلته جمعية موزاييك، ستستلم رسالة بالبريد  طلب عندما تقوم الوزارة بمراجعة وقبول 
  الهيئة  لة تم تقديمه نيابة عنك وأنه تم تحويل الملف إلى اإللكتروني. ستخبرك هذه الرسالة بأنه تم قبول طلب كفا

السامية لحكومة كندا في أستراليا. وسيتم أيضاً إعطاؤك رقم ملفك الشخصي ومعلومات عن إجراءات الكفالة  
  الجارية. 

 

بعد أن يتم قبول طلبي من قبل وزارة الهجرة الكندية كم سيستغرق الوقت لكي آتي  
  إلى كندا؟ 

قد يحصل تأخير في تمشية المعامالت، بغض النظر عن نوعها أو صنفها.   تعطل العمليات المعتادة في الوقت الحاضر،بسبب 
ليست لدينا القدرة في الوقت الحاضر على تقديم معلومات معينة عن األوقات الالزمة لتمشية الطلبات بسبب الوضع ذو الطابع  

جاهزًا  كصل بك حالما تعود األوضاع إلى ما كانت عليه وعندما يكون ملفسوف نت. 19-المتغير نتيجة تفشي وباء كوفيد
  إلجراءات المراحل التالية. 

) األولويات بناءًا على  IRCCحالما يتم إستئناف العمليات العادية، ستحدد وزارة الهجرة والالجئين والجنسية الكندية (
قدرة منظمة الهجرة الدولية  ، دون أي تحديد أو حصر، عوامل أخرى وبضمنهاجانب اإلحتياجات الفردية لالجئين إلى  

)IOM) على تسهيل إجراءات السفر، توفر الرحالت الجوية وقدرة المنظمات المقدمة للخدمات (SPO أو الكفالء في كندا (
 على إستقبال الوافدين الجدد. 
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إن الموافقة على إستمارة الطلب التي قدمتها جمعية موزاييك ال يعتبر ضماناً على مجيئك إلى كندا ولكنها فقط  
  تعتبر الخطوة األولى في إجراءات قد تكون طويلة.  

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن خطوات وإجراءات تمشية الطلبات في الموقع التالي:  
-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration
-onsorshipsp-canada/private-outside-citizenship/services/refugees/help

applications.html-process-we-rogram/howp .  

 

 ماذا يمكنني أن أتوقعه خالل المقابلة مع ضابط الهجرة؟ 

 سوف يتم إخبارك عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف عند الدعوة إلى حضور المقابلة. 

لتأكد من كون  االمقابلة هو  تعتبر المقابلة جزءاً مهماً من إجراءات معاملة كفالة الالجئين. والغرض من هذه
).  PSRمقدم الطلب مؤهالً وتتوفر فيه قبولية إعادة اإلستقرار في كندا وفق برنامج الكفالة الخاصة لالجئين (

في هذه المرحلة من إجراءات الطلب، ستحدد الحكومة الكندية إذا كانت إعادة اإلستقرار في كندا يعتبر أفضل  
 األهلية. ستنظر الحكومة الكندية فيما إذا كانت لديك حلول دائمة أخرى. حل لك كجزء من تقييم 

   .النقر على هذه الفقرة لمزيد من المعلومات عن كيفية التحضير للمقابلة مع موظف الهجرة، يرجى 

 .  قرار بشأن ملفك لحين قيام مكتب التأشيرات بإتخاذ   أكثر من سنةاألمر  يرجى العلم بأنه قد يستغرق 

 فحوصات المقبولية 

إذا حددت الحكومة الكندية بأنك مؤهل لهذا البرنامج، ستقوم السلطات الكندية بإجراء الفحوصات التالية لك  
  للدخول إلى كندا: ولجميع أفراد أسرتك (الموجودين معك) لتحديد فيما إذا كانوا مؤهلين 

 الفحص الطبي  -

 الفحص األمني  -

 الفحص الجنائي  -

قد توجد أسباب عديدة لتحديد إذا كان الشخص يعتبر غير مؤهل لدخول كندا مثل: أن يشكل الشخص تهديداً  
لألمن القومي، أن يكون لدى الشخص سجل سابق في الجرائم الخطيرة أو المنظمة، أن يكون الشخص قد  

لصحة العامة أو قدم  على الية أو إنتهاكات لحقوق اإلنسان، أن يشكل الشخص خطراً إرتكب إنتهاكات دو
إدعاءات كاذبة. سيتم قبول طلب الكفالة الخاصة إلى كندا فقط عندما تجتاز جميع فحوصات القبول الثالثة التي  

  تم ذكرها آنفاً. 
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  الطلب الذي قدمته؟كيف يمكنني التحقق من 

  على شبكة اإلنترنت   الطلب الذي قدمته من خالل زيارة صفحة وزارة الهجرة الكنديةيمكنك التحقق من حالة 
) المخصص لك:  Gوذلك بإستخدام الرقم الذي يبدأ بالحرف ج ( 

-refugees-w.canada.ca/en/immigrationhttps://ww
status.html?s=5-citizenship/services/application/check  

 

  ما هي مسؤوليات مجموعة الكفالة الخاصة بي في كندا؟ 

الكفالة الخاصة في كندا معناها بأن مجموعة من الكفالء وقعوا على إستمارة لمساعدتك في المجيء إلى كندا.  
ضمان توفر الظروف  بأشهر األولى من مجيئك إلى كندا وهو ملتزمون    12  خالل د مساعدتك  قرر هؤالء األفرا

لك لكي تشعر وكأنك في بيتك. سيكون كفالؤك مسؤولين عن مساعدتك في إيجاد مسكن دائمي، فتح حساب  
    في البنك، التسجيل للرعاية الصحية، التسجيل لمدارس اللغة، الحصول على عمل وأشياء أخرى كثيرة. 

 لقراءة المزيد عن حقوقك كالجئ تحت الكفالة الخاصة.  أنقر هنا 

 

  ماذا يمكنني أن أتوقعه في كندا؟ 

اللجوء، قد تكون لديك  عندما يتم كفالتك من قبل مجموعة كفالة خاصة للمجيء إلى كندا كالجئ أو كطالب 
أسئلة كثيرة عن ما ينتظرك في كندا، أي نوع من األشخاص هم كفالؤك، مقدار المساعدة التي يمكنهم تقديمها  
لك، فيما إذا كان أطفالك سيشعرون بالسعادة في كندا أم ال، أي نوع من العمل سيمكنك الحصول عليه، وأسئلة  

أجوبة لهذه األسئلة هو في التحدث مع كفالئك قبل وصولك إلى  أخرى كثيرة جداً. إن أفضل طريقة إليجاد 
ألنهم موجودون هنا لمساعدتك على التأقلم واإلستقرار في   – كندا. ال تخشى أن أتسألهم أية أسئلة تكون لديك 

  حياتك الجديدة في كندا. وسيسرهم اإلجابة على جميع أسئلتك! 

) وفي صفحات المقاطعة  أنقر هنافي صفحة حكومة كندا ( يمكنك إيجاد معلومات عامة عن الحياة في الكندا
 أو المدينة التي ستنتقل إليها.  
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  كيف يمكنني جلب أسرتي إلى كندا؟ 

  يشمل أفراد األسرة المؤهلين على: 

 الزوج أو الشريك الحياتي  -

 األطفال المعيلين لالجئ الذي يتم توطينه أو أطفال زوجه أو شريكه الحياتي   -

  األطفال المعيلين لألطفال المعيلين  -

وغير متزوجين أو بحاجة إلى رعاية مستمرة   22بشكل عام، يجب أن يكون األطفال المعيلين تحت سن الـ 
خ تقديم إستمارة الطلب األصلي لإلقامة  نتيجة وجود حالة مرضية. يتم غلق عمر األطفال المعيلين في تاري 

بعد تقديم الطلب األصلي، وتتوفر فيه جميع المتطلبات   22الدائمة. وبناءاً عليه، عندما يبلغ الشخص سن الـ 
لقراءة المزيد عن   أنقر هنا). OYWاألخرى، سيكون مؤهالً كطفل معيل وفق برنامج شباك السنة األولى ( 

  شباك السنة األولى.  برنامج  

  

  إذا كانت لدّي مزيد من األسئلة، من يمكننى اإلتصال به؟ 

يمكنك اإلستفسار من مجموعة الكفالة الخاصة إذا كانت لديك أية أسئلة عن الحياة في كندا. جمعية موزاييك  
  أيضاً على أتم إستعداد لإلجابة على أسئلتكم اإلضافية عن إجراءات تقديم إستمارات الطلب.  

 onf@mosaicbc.orgاإلتصال بجمعية موزاييك عبر البريد اإللكتروني:  يمكن 


