سؤال/

جواب

ماذا يعني شخص «بدون أوراق إقامة» أو «بدون وضعية»؟
يعترب الشخص «بدون أوراق إقامة» أو «بدون وضعية» اذا تواجد يف
وضعية هجرة غري قانونية إىل كندا ،سواء بشكل مؤقت أو دائم.
ميكن أن يحدث ذلك عندما يستمر الشخص بالبقاء يف كندا رغم انتهاء
صالحية تأشرية الزيارة أو الدراسة أو ترصيح العمل أو عندما ال يغادر
كندا بعد رفض طلب اللجوء .اذا تواجد الشخص يف مثل هذه االوضاع
فان استفادته من الربامج االجتامعية تصبح جد محدودة .ننصحه
باالستشارة مع محامي أو مع املنضامت االجتامعية املختصة من اجل
مساعدته عىل معرفة حقوقه ازاء الربامج االجتامعية او عىل تسوية
وضعيته ،عىل سبيل املثال  :مساعدته عىل تقديم طلب الحصول عىل
اإلقامة الدامئة لدواعي إنسانية.
تنبيه ! عادة ما يرتدد الشخص الذي ال يتوفر عىل أوراق إقامة يف مامرسة
حقوقه أو يف تقديم شكوى بشأن إساءة املعاملة وذلك خوفا من الوشاية
به اىل السلطات االتحادية .ننصحه بطلب املساعدة من منظامت الدفاع
عن الحقوق أو من املستشارين القانونني.
ما هي «املدينة-الحرم»؟
املدينة-الحرم هي مدينة ال تيش سلطاتها املحلية ،مثل الرشطة،
باألشخاص غري املتوفرين عىل أوراق اإلقامة إىل السلطات االتحادية التي
ميكن أن ترحلهم خارج كندا .مثال :إذا كان الشخص ضحية لجرمية ميكنه
التحدث إىل رشطة املدينة دون اي خوف من الرتحيل.
يف كندا ،اعلنت بعض املدن نفسها مدن-حرم  :مونرتيال ،هاملتون،
تورونتو وفانكوفر .يف شباط  /فرباير  ،2017أصبحت مونرتيال مدينة-
حرم  ،لكن لحد االن مل يتم اتخاذ التدابري الكفيلة بضامن حامية حقيقية
لألشخاص بدون أوراق إقامة.

Être sans papiers au Québec

تقدم هذه الوثيقة معلومات عامة وال تشكل رأيا أو استشارة
قانونية .أنظمة الهجرة إىل كندا وإىل والية كبيبك جد معقدة وتنتج
عنها اشكاالت خاصة يف بعض األحيان ,لذا من الرضوري استشارة
األخصائيني للتأكد من مطابقة املفاهيم العامة لكل حالة عىل حدى.
تم تحديث املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة يف شهر ماي /أيار .2017
مالحظة :صيغة املذكر املستعملة يف هذا النص تدل عىل الذكر
واألنثى معاً.
ملزيد من املعلومات أو للحصول عىل قامئة للموارد ،يرجى الرجوع
إىل الدليل الخاص بالفاعلني االجتامعيني « :مدخل املهاجرين
والالجئني إىل التدابري االجتامعية يف كيبيك» ،متوفر مجانا عىل
املوقع التايلwww.servicesjuridiques.org :

غير الحائز على

أوراق

اإلقامة
في والية

نشكر وزارة العدل بوالية كيبيك (صندوق الولوج للعدالة) عىل مساعدتها املالية.
اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة ال متثل بالرضورة آراء وزارة العدل يف والية كيبيك.
هذه السلسلة متوفرة باللغة الفرنسية ,اإلنجليزية ,العربية ,الصينية املبسطة,
الهايتية واإلسبانية وتشمل املواضيع التالية:
•طالب اللجوء يف والية كيبيك
•غري الحائز عىل أوراق اإلقامة يف والية كيبيك
•الالجئ املرفوض يف والية كيبيك
•الحائز عىل ترصيح اإلقامة املؤقتة يف والية كيبيك
•العامل املؤقت والطالب األجنبي يف والية كيبيك
•املقيم الدائم يف والية كيبيك
•الالجئ املقبول يف والية كيبيك
•معيار اإلقامة
اإليداع القانوين 2017
مكتبة وارشيف كيبيك
مكتبة وأرشيف كندا

كيبيك

تعرف على حقوقك ازاء البرامج االجتماعية

العدالة
اذا وقعت يف مشكل قانوين ,هل ميكنني استشارة محامي مجانا ؟
نعم ميكن لجميع االشخاص ذوي الدخل املنخفض القاطنني بوالية كبيبك
الحصول عىل املساعدة القانونية بغض النظر عن وضعية اقامتهم.
تشمل هذه الخدمات :قوانني األرسة ,اإلدارة ,الهجرة ,الشباب ,الجرائم,
السكن...
هل ميكنني اللجوء إىل املحكمة إذا وقعت يف مشكل مع صاحب املنزل
الذي أقطن فيه؟
من حيث املبدأ نعم ,اذ ميكن إلدارة السكن ان تتدخل عند وجود عقد
كراء بني املستأجر واملالك .ال يتم النظر وال التحقق من وضعية االقامة
خالل البث يف املنازعات املعروضة عليها.
ميكن للشخص الذي يعترب نفسه ضحية للتمييز يف الحصول عل السكن
تقديم شكاية اىل لجنة حقوق االنسان و الشباب.

العائلة
هل ميكن لطفيل الذهاب إىل املدرسة؟
نعم ,فاألطفال املقيمني يف والية كيبيك لهم حق وواجب الذهاب اىل
املدرسة رغم عدم توفرهم عىل اوراق االقامة.
يحق لهؤالء األطفال أيضا الولوج اىل املدارس املجانية بعد الحصول عىل
إذن من وزارة التعليم.
هل يحق يل الحصول عىل املخصصات املالية املرصودة لألطفال؟
ال ميكن لآلباء الذين ال يتوفرون عىل أوراق اإلقامة الحصول عىل
املخصصات الكندية لألطفال (املخصصات االتحادية) وال عىل
مخصصات دعم األطفال (املخصصات االقليمية) رغم توفرهم عىل حق
حضانة اطفالهم.
لكن يف املقابل ،إذا كان الشخص ال يتوفر عىل أوراق اإلقامة لكنه
يعيش مع زوجه أو رشيكه (يعيشان معا ملدة سنة أو لهم ابن من هذه
العالقة) ،وكان هذا الزوج أو الرشيك مواطنا كنديا ،مقيام دامئا أو مقيام
مؤقتا ،يحق له يف هذه الحالة الحصول املنح املالية الخاصة بأطفاله.

هل يحق يل الحصول عىل املخصصات املالية الحكومية بعد والدة طفيل
او بعد تبنيه؟
ال ميكن ,الن نظام التأمني األبوي يف كيبيك مينح استحقاقات الوالدين,
األمومة ,األبوة او التبني فقط لألشخاص الذين ساهموا يف هذه النظام
خالل مدة  12شهر السابقة إلجازة والدة الطفل أو تبنيه.
للمساهمة يف هذا النظام ،يجب أن يكون الشخص قد اشغل بطريقة
قانونية ،وهذا أمر غري ممكن بدون الحصول عىل ترصيح بالعمل .لكن
إذا كان الوالد اآلخر للطفل يستويف هذه الرشوط فسيحصل عىل هذه
املخصصات.

االستحقاقات المالية
هل يحق يل الحصول عىل مخصصات املساعدة االجتامعية؟
ال ميكن ,الن وزارة الشغل والعاملة والتضامن االجتامعي ال متنح
مخصصات املساعدة االجتامعية لألشخاص الذين ال يتوفرون عىل أوراق
اإلقامة.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل اذا كنت ضحية لفعل اجرامي؟
من ناحية املبدأ نعم ,الن نظام تعويض ضحايا االفعال االجرامية ال يأخذ
بعني االعتبار وضعية إقامة الضحية عند تقييم طلب التعويض.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل اذا كنت ضحية حادثة سري؟
بالنسبة للحوادث التي تقع يف والية كيبيك :رمبا .اذ ميكن لألشخاص
الذين ال يتوفرون عىل أوراق اإلقامة الحصول عىل تعويض مايل مبا
يتناسب مع عدم املسؤولية يف الحادث (عىل سبيل املثال مسؤولية ٪50
عن الحادث).
بالنسبة للحوادث التي تقع خارج والية كيبيك :ال ,الن رشكة ضامن
السيارات يف كيبيك ال تغطي األشخاص الذين ال يتوفرون عىل أوراق
اإلقامة ألنهم ال يعتربون مقيمني مبوجب قانون التأمني عىل السيارات.
هل يحق يل الحصول عىل املخصصات املالية املرصودة لألشخاص املسنني؟
ال ,الن الحكومة االتحادية متنح املخصصات املالية املرصودة للمسنني
فقط لألشخاص الذين يعتربون مقيمني قانونيني ،وهذا ال ينطبق عىل من
ال يتوفرون عىل أوراق اإلقامة.
الشخص الذي ال يتوفر عىل أوراق اإلقامة غري مؤهل للحصول عىل
مخصصات نظام كيبيك للتقاعد ألنه مل يساهم فيه .للمساهمة يف هذا
النظام ،يجب أن يكون الشخص قد اشغل بطريقة قانونية.

الصحة
هل يحق يل الحصول عىل الرعاية الصحية و عىل الدواء باملجان ؟
ال ,الن نظام التأمني الصحي يف كيبيك ال يغطي األشخاص الذين ال
يتوفرون عىل أوراق اإلقامة.

الشغل
هل ميكن يل أن اشتغل بطريقة قانونية ومعلنة للحكومة؟
عموما ،ال ,الن الشخص الذي ال يعترب مواطنا كنديا أو مقيام دامئا يجب
أن يتوفر عىل ترصيح بالعمل ليك يشتغل بشكل قانوين يف كندا .الشخص
الذي ال يتوفر عىل أوراق اقامة ال ميكنه الحصول عىل هذا الترصيح  ،إال
يف حاالت خاصة  :كأن يكون أحد الزوجني ال يتوفر عىل أوراق االقامة
لكنه يف طور الكفالة بواسطة زوجه الذي يتوفر عىل صفة مواطن كندي
أو عىل صفة مقيم دائم.
هل ميكنني تقديم شكوى ضد صاحب العمل إذا كانت ظروف عميل غري
عادلة؟
من حث املبدأ نعم ,الن اللجنة املسؤولة عن املعايري الدنيا للشغل تقبل
الشكاوى بغض النظر عن وضعية اقامة العامل.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل بعد حادثة شغل متنعني من العمل
بشكل مؤقت أو دائم؟
ال ,الن اللجنة املسؤولة عن الصحة والسالمة يف العمل ال تعرتف بعقد
توظيف العامل الذي ليس لديه إذن قانوين بالعمل يف كندا.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل إذا فقدت وظيفتي؟
ال ,الن حكومة كندا ال متنح مخصصات تأمني الشغل للشخص غري االهل
للعمل .الشخص الذي ال يتوفر عىل أوراق االقامة ال يعترب اهل للعمل
وفقا ملعايري هذا النظام ألنه ال ميكنه الحصول عىل ترصيح بالعمل .لهذا
ال يحق لها الحصول عىل تأمني الشغل.

