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 معلومات للضامنين
 

 ما هو دور الضامن؟
كافة شروط أمر بالشخص المحتجز  التزامكضامن، ستقوم بإيداع المال و/أو التعهد به لضمان 

والعضو الذي ينظر   في توفير محل إقامة للشخص المحتجز.أيًضا تنظر  وقدإطالق السراح.  
القضية هو الذي سيقرر ما إذا كان عرضك، إلى جانب الشروط األخرى، يمثل بدياًل مناسًبا 
لالحتجاز.  وإذا لم يتبع الشخص كافة شروط إطالق السراح، يجوز للوكالة الكندية للخدمات 

أن ى إلى علمك نمأن تحتفظ بالمال الذي قمت بإيداعه و/أو التعهد به.  إذا  (CBSAالحدودية )
على الفور لكي تفي   CBSAغ وكالةل  ب  الشخص ال يمتثل ألمر إطالق السراح، يلزم أن ت  

 ضامن.كبمسؤولياتك 
 

 ما الذي يجعل ضامًنا ما مناسًبا؟
م العضو إذا كنت ي  ق  توقع من الضامنين أن يشهدوا أثناء جلسة مراجعة االحتجاز لكي ي  ينبغي أن ي  

 بعض االعتبارات ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: .  تتضمنأم ال مناسًبا
 

  بضمانة أداء(أن تكون مواطًنا كندًيا أو مقيًما دائًما في كندا )إذا كنت تتعهد 

  سنة على األقل 81أن يكون عمرك 

 بضمانة أداء()إذا كنت تتعهد  أن تكون حاضًرا ومقيًما في كندا في الوقت الحالي 

 أن تعرف الشخص المحتجز 

 أن تتقدم بمحض إرادتك الحرة 

  تكون مستعًدا ألن تتعهد بمالك الخاصأن 

 أن توفر اإلشراف للشخص المحتجز 
 

 ما مقدار المال المطلوب؟
.  أنت عود لكتتحديد المبلغ الذي تكون على استعداد إليداعه مسألة ال يوجد مبلغ محدد مطلوب؛ ف

إيداعات بل العضو.  يوجد نوعان من الضمانات: المبلغ النهائي في الجلسة من ق   تحديدوسيتم 
 وضمانات.

 
 ما هو اإليداع؟

غالًبا ما يشار إلى ذلك كضمانة نقدية.  ففي الجلسة، سيتم سؤالك عن مصدر المال، الذي ال يمكن 
لشخص المحتجز لحين إيداع تلك للشخص المحتجز.  ولن يتم إطالق سراح ا مملوًكاأن يكون 

 طرق اإليداعات. CBSAوال.  تدير وكالة األم
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 الضمان؟ما هو 
غالًبا ما يشار إلى ذلك كضمانة أداء.  فأنت ستكون ملزًما بدفع المال الذي تتعهد به إذا لم يحترم 

بتقييم قدرتك على الوفاء بالتزامك.   CBSAإطالق سراحه.  وستقوم وكالة أمر الشخص شروط 
تثبت  يلك هالذي تقدملى الدليل الموثق عالمبلغ الذي ستتأهل للتعهد به  سيتوقفوعلى سبيل المثال، 

أصولك الراهنة، مثل الدليل على ملكية المنزل أو الدخل السنوي.  إذا لم يكن لديك دخل أو أصول، 
 فقد ال تتأهل لكي تقدم ضمانة أداء.

 
 متى ستنتهي مسؤولياتي كضامن؟

مسؤول عن اإلشراف عن  ، فأنتكل حالة مختلفة؛ ال توجد فترة زمنية محددة.  بوصفك ضامن
يمكن ألمور الهجرة الخاصة بشخص ما أن تستغرق   لحين اختتام أمور الهجرة خاصته.خص الش

مالك إال  تستردأن تستغرق سنوات إلنهائها.  وفي النهاية، لن أيًضا بضعة أسابيع فقط، لكن يمكن 
التزم الشخص الذي تشرف عليه بكل شروط إطالق سراحه.  إذا خالف الشخص أًيا من شروط إذا 

 لخطر فقدان المال الذي قمت بإيداعه و/أو التعهد به. معرضأمر إطالق سراحه، فأنت 
 

 ماذا لو أردت تغيير شرط ما أو وضع نهاية لوضعي ككفيل؟
.  في حاالت المعني الخاصة بالشخص لحين انتهاء أمور الهجرةالضامن توقع منك أن تظل ي  

من قبل العضو.  في هذه كضامن يتم إقصاؤك جديد، يجوز أن  ضامناستثنائية، مثل اقتراح 
ينبغي أن تتقدم بطلب كتابي لسجل  ،كضامنالتي لم تعد فيها راغًبا في العمل  الحاالت االستثنائية

شخص المعني.  ال يوجد ضمان على ولل CBSAمن طلبك إلى وكالة  قسم الهجرة وأن ترسل نسًخا
طلبك.  وأحياًنا قد يكون مطلوًبا عقد جلسة جديدة، أو أن يتم ببساطة الموافقة على  ه سيتم تلبيةأن

 بدون عقد جلسة. طلبك أو رفضه
 

 للضامنينموارد إضافية 
للمزيد من المعلومات حول مراجعات االحتجاز، يرجى اإلطالع على نشرة جلسات مراجعة 

 :في الرابط (IRBالمجلس الكندي للهجرة والالجئين ) االحتجاز المتاحة على موقع
 http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx 
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