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طالب اللجوء عن الحدود الكندية
استمرار إبعاد
ي
المعلومات المضللة عن رشوط الحدود تعرض الالج ن
ئي للخطر

ديترويت ،ميشيغان  28آب 2020
أعداد متزايدة من الناس تسافر إلى حدود الواليات المتحدة  -الكندية مع األمل في العبور إلى كندا للحصول على اللجوء.
مع ذلك ،أغلب الناس ال يسمح لهم بالدخول إلى كندا ويعاد ترحيلهم إلى الواليات المتحدة.
قيود مفروضة في المكان على من يمكنه الدخول لكندا على كل من مدخل المعبر الشرعي والمعبر غير الشرعي مثل الذي
على طريق روكسهام  -نيويورك.
هناك خطر كبير الذي هو أن الناس المعاد إرسالهم سوف يحتجزون في دائرة الهجرة والجمارك األمريكية وتفرض عليهم
إجراءات الترحيل.
وألن الحدود مغلقة بسبب وباء كورونا ،يعبر الجئون غير شرعيون إلى كندا ،كمثل المعبر غير الشرعي على طريق
روكسهام  -نيويورك .فإن شرطة الخيالة الكندية الملكية تستمر بالتمركز في طريق روكسهام .والذين يقبض عليهم عند
محاولتهم العبور إلى كندا من خالل معبر غير شرعي مثل طريق روكسهام سوف يعاد ترحيلهم إلى الواليات المتحدة
حيث من الممكن أن يحتجزوا هناك.
بموجب اتفاقية البلد الثالث اآلمن ،العديد من الناس ال يحق لهم تقديم طلب لجوء في كندا على مداخل المعابر الرسمية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الفيدرالية الكندية في ( -22تموز )2020 -الذي ينص على أن اتفاقية البلد الثالث اآلمن
مخالف للدستور ،تبقى االتفاقية سارية المفعول.
هنالك بعض االستثناءات المحددة المتعلقة باتفاقية البلد الثالث اآلمن .أشخاص محددون فقط يمكنهم الحصول على وضع
الجئ عند مدخل المعبر الرسمي للحدود الكندية وتتضمن هذه االستثناءات ما يلي:
▪ األشخاص الذين لديهم أفراد من عائلتهم في كندا بدرجة قرابة معينة.
▪ األطفال الغير مصحوبين من قبل ذويهم تحت سن  18والذين ليس لديهم أبوين أو وصي في كندا أو الواليات المتحدة.
▪ طالبوا اللجوء من مواطني الواليات المتحدة أو األشخاص عديمو الجنسية القاطنون بشكل اعتيادي الواليات المتحدة.
▪ األشخاص الذين يملكون (تأشيرة دخول) فيزا أو أوراق سفر تسمح لهم بالسفر إلى كندا ،أو أشخاص من بلدان ال
تحتاج لفيزا للسفر لكندا ،لكن تحتاج لفيزا للسفر إلى الواليات المتحدة مثل (المكسيك ،هونغ كونغ" المنطقة اإلدارية
الخاصة")
أي شخص يريد أن يقدم طلب لجوء في كندا ينبغي عليه أن يتكلم مع شخص خبير بقانون اللجوء والهجرة الكندية
قبل الذهاب إلى حدود كندا والواليات المتحدة .المنظمات غير الربحية التي تعمل مع الالجئين من الممكن أن تحيلك
إلى محامي مؤهل لممارسة قانون الهجرة واللجوء في كندا .المحامي المؤهل يمكن أن يقدم نصيحة حول من يحق له
تقديم طلب لجوء في كندا في ظل إغالق الحدود بسبب الوباء واتفاقية البلد الثالث اآلمن.
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:لمزيد من المعلومات حول إغالق الحدود يف ظل وباء كورونا
https://www.unhcr.ca/newsroom/key-information-asylum-seekers/
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https://ccrweb.ca/en/organizations-welcome-court-ruling-safe-third-country
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:المصادر
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 مجتمع ديني واألفراد المهتمون بالسعي إلى التبني من، هي عبارة عن شبكة من جماعات مدنيةSaratoga Immigration Coalition
. مجتمع يرحب بكل المهاجرين دون النظر لوضعهم القانوني. التعليم والدفاع في المحكمة،خالل الدعم
(https://www.facebook.com/Saratoga-Immigration-Coalition-458540114506608)

شبكة المالذ الكندية تدافع عن المعاملة العادلة لالجئين وتسعى للحصول على تعويضات لالجئين الذين يواجهون الترحيل إلى
(http://www.sanctuarycanada.ca/)..بلد يتعرضون فيه للخطر

