
نظام اللجوء يف كندا
املرحلة األوىل - تحديد 

 إمكانية طلب اللجوء
 يف كندا

هل أنت بكندا حالًيا؟

أحيل طلبك إىل 
لجنة الهجرة والالجئني.

إذا كنت مؤهاًل، بوسعك 
الطعن يف القرار عند 

 )RAD( قسم طعون الالجئني
لدى لجنة الهجرة والالجئني.

قبول الطعن. إما يتم 
االعرتاف بك الجًئا، 
أو يتم اعادتك اىٕل
املرحلة الثانية.

نجحت املراجعة.
عد اىٕل

املرحلة الثانية.

إذا مل تكن مؤهاًل للطعن عند
 )RAD( قسم طعون الالجئني
لدى لجنة الهجرة والالجئني...

يف غضون ١٥ يوم من استالم القرار يحق لك 
طلب املحكمة الفيدرالية بأن تراجع القرار.

نجحت املراجعة. عد اىٕل 
قسم طعون الالجئني.

الرفض من املحكمة الفيدرالية
واحتامل الرتحيل من كندا.

الرسم ال يشمل كل خطوات 
عملية اللجوء وال اإلطار 
الزمني املطلوب ملعالجة 

الطلبات والوثائق الداعمة. 
التمس املساعدة القانونية 

قبل تقديم طلبك عند لجنة 
الهجرة والالجئني.

* اقرأ وثيقة الUNHCR »من يحق له طلب اللجوء يف كندا؟«

الرفض من 
املحكمة الفيدرالية
واحتامل الرتحيل 

من كندا.

...بوسعك الطلب من املحكمة 
الفيدرالية بأن تراجع القرار.

ال يجوز لك طلب اللجوء يف كندا
)ألسباب أمنية، إجرامية، أو معايري أخرى(

تم االعرتاف بك الجًئا

تم االعرتاف بك الجًئا

مل يتم االعرتاف بك الجًئامل يتم االعرتاف بك الجًئا

الرتحيل من كندا

رفض الطعن.

هل ستدخل كندا عرب مطار أو 
ميناء أو معرب بري رسمي؟

هل أنت بالواليات املتحدة وتنوي 
العبور اىٕل كندا بشكل غري نظامي؟
)أي من بني املعابر الربية الرسمية؟(

بوسعك تقديم طلب اللجوء يف مكتب 
 )IRCC( الهجرة واللجوء واملواطنة الكندية

فور ملء االستامرات الالزمة.

ستقوم الرشطة باعتقالك واستجوابك يف 
دخولك غري النظامي. حينها بوسعك تقديم 

طلب اللجوء وسيتم تحويلك إىل وكالة 
.)CBSA( خدمات الحدود الكندية

سيقوم املسؤولون بإجراء فحص أمني والتأكد من هويتك وستجرى مقابلة 
 ،)IRB( معك لتحديد إمكانية إحالة طلبك إىل لجنة الهجرة والالجئني

الهيئة املعنية باتخاذ القرار يف شؤون الالجئني.

مل يصلح طلبك لإلحالة إىل لجنة الهجرة والالجئني*.
بوسعك حينها تقديم طلب

 تقييم املخاطر قبل الرتحيل )PRRA( لدى 
.)IRCC( مكتب الهجرة واللجوء واملواطنة الكندية

بوسعك تقديم طلب اللجوء عند نقطة 
العبور لدى وكالة خدمات الحدود 

.)CBSA( الكندية

املرحلة الثانية - تقييم 
خوفك من االضطهاد 

واتخاذ القرار يف ما اذا كان 
لك الحصول عىل حامية 

الالجئني

املرحلة الثالثة - الطعن يف 
القرارات السلبية

"من سيقوم مبعالجة طلب اللجوء الخاص بك"




