
 األمريكية -شبكة عبر الحدود الكندية 

 للنشر الفوري 

 تاري    خ:  

 

 
ا
ي كندا قبل الحصول عىل مشورة قانونّية أّول

 
جوء ف

ّ
 ال تطلب الل

جوء
ّ
ي الل  الحدود الكندية مغلقة إىل أجل غبر مسّّم لمعظم طالبر

ن  حدة، الحدود بي 
ّ
ي كندا والواليات المت

طعيم الشامل بدأت فن
ّ
ي  مع أن حملة الت

ن تبقى مغلقة فن ن الدولتي  هاتي 
جوء، بسبب الوباء. 

ّ
ي الل  وجه معظم طالب 

جوء.  
ّ
ي االستفسارات حول عبور الحدود إىل كندا للحصول عىل وضع الل

 فن
ً
ية زيادة

ّ
تشهد الوكاالت المحل

ي 
جوء غي  مرّصح لهم بالدخول إىل كندا ويعاد ترحيلهم إىلالحاىلي  الوقت عىل أية حال فن

ّ
ي الل  ، معظم طالب 

  .
ً
ة ي المستقبل المنظور. الواليات المتحدة مباشر

 من المرّجح أن تظل الحدود مغلقة فن

ي كل من معابر الدخول الرسمّية والمعابر الغي  رسمية كمثل الذي 
القيود عىل من يمكنه دخول كندا تطّبق فن

 هناك خطر كبي  حيث أن األشخاص المعاد 
قبل  من إرسالهمعىل طريق روكسهام، نيويورك. ويبقى

حيل من قبل السلطات األمريكية. وبعض   سلطات الحدود الكندية سُيحجزون ويطبق عليهم إجراءات اليى
ي الحدود بعد إعادتهم. 

ن فن جوء بموارد قليلة أو معدومة يصبحون عالقي 
ّ
ي الل  طالب 

 عىل الحصول عىل مشورة من محامي لجوء موثوق أو منظمة دعم قبل وضع  
ً
ا نحن نشّجع الناس كثي 

مة من - الحدود الكنديةلعبور  خطط
ّ
جوء المقد

ّ
ي الل دة عىل طالب 

ّ
وط محد طّبق شر

ُ
األمريكية. ما لم ت
 اتفاقّية البلد الثالث اآلمن، سوف يعاد إرجاعهم. 

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول االستثناءات من اتفاقية الدولة الثالثة اآلمنة هنا، حبى إذا كنت 
ي است 

ن عليك طلب المشورة القانونية  اآلمنة،ثناًء التفاقية الدولة الثالثة تعتقد أنك تستوفن فال يزال يتعي 
.  من معي  قبل محاولة عبور الحدود    دخول رسمي

 

 االتصاالت لوسائط اإلعالم

ي جسور، كيبك، كندا  -جسور ليست حدود 
 لنببن

  bridgesnotborders.ca@gmail.com اإليميل: 

  : ي
ونن الموقع اإللكيى  

www.bridgesnotborders.ca 
 

نون  سي  –أليكس في  ويت مي  ويت، الواليات المتحدة األمريكية  –مدرسة القانون دييى  دييى
  9222-444-313الهاتف: 
 vernonag@udmercy.edu اإليميل: 

 

mailto:bridgesnotborders.ca@gmail.com
http://www.bridgesnotborders.ca/
mailto:vernonag@udmercy.edu


جوء 
ّ
ي الل  معلومات لطالبر

ويت، ميشيغان، الواليات المتحدة األمريكية  –بيت الحرية   دييى
 4320-964 -313الهاتف: 
: الموقع  ي

ونن  help/-https://freedomhousedetroit.org/need اإللكيى

 

ي اللجوء:  COVIDلمزيد من المعلومات حول إغالق حدود   لطالب 
https://www.unhcr.ca/in-canada/making-refugee-claim/ 

 
 :لمزيد من المعلومات حول اتفاقية الدولة الثالثة اآلمنة

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-
manuals/operational-bulletins-manuals/refugee-protection/canada/processing-claims-

protection-safe-third-country-agreement.html 

https://ccrweb.ca/en/safe-third-country 

 

ي كندا  STCAة لمزيد من المعلومات حول إجراءات محكم 
 فن

STCA-decision-uphold-must-court-https://ccrweb.ca/en/media/federal 
 
 

 المصادر  

 

 ( http://sanctuarycanada.ca)  شبكة عبر الحدود بين كندا والواليات المتحدة. شبكة المالذ الكندية
  اللجوء،تساعد طالبي   ، األمريكيةشبكة من المنظمات غير الحكومية والمحامين في كندا والواليات المتحدة 

ود  وال سيما أولئك الذين تم توجيههم إلى الواليات المتحدة بسبب قانون مكافحة اإلرهاب أو إغالق الحد 
 الوبائي. 

 

ي جسور  -جسور ليست حدود 
 ( www.bridgesnotborders.ca)  لنببن

ي   
ي اللجوء.  روكسهام،بالقرب من طريق   كيبكهي مجموعة قاعدية ثنائية اللغة فن  تدعم وتدافع عن طالب 

 

 

نون  سي مدرسة القانون –عيادة قانون الهجرة  –مدير  –أليكس في  ويت مي   جامعة دييى
ن الذين   ن وتسىع للحصول عىل تعويضات لالجئي  تدعو شبكة المالذ الكندية إىل المعاملة العادلة لالجئي 

حيل إىل بلد يتعرضون فيه للخطر.   يواجهون اليى
                                                                                                                   http://sanctuarycanada.ca 
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