Canadian Resettlement Scheme
in partnership with ProtectDefenders.eu
Information Sheet and Frequently Asked Questions
About the program
The Government of Canada is working with ProtectDefenders.eu (PD.eu)
and its partner organizations to identify and refer Afghan human rights
defenders for potential resettlement in Canada under its GovernmentAssisted Refugee Program.
In this program, ProtectDefenders works with Reporters Without Borders,
the World Organization Against Torture, the International Federation for
Human Rights and the Asian Forum for Human Rights and Development
as "Referral Organizations". A core group of Canadian NGOs and
organizations will also be making referrals to this program.
Who is eligible for this program?
This program is for Afghan nationals who:
1) be a human rights defender who has faced risks related to their
human rights activities
2) be outside of their home country and cannot return to their home
country due to a well-founded fear of persecution
3) meet the criteria to qualify as a Convention refugee (see UNHCR
definition)
4) meet Canada’s criteria for resettlement under the Refugee
Resettlement Program, including eligibility and admissibility
criteria (link)
5) be without access to a durable solution in the host country
6) be interested in travelling to Canada to establish permanent
residence, and such travel is expected to be logistically feasible

I am in Afghanistan. Am I eligible for this program?
Applicants in Afghanistan are not excluded from this program; however,
evacuation and legal travel with appropriate documentation remains a
challenge in these cases. Therefore, decisions for this group are made
on a case-by-case basis and only for the most at-risk and vulnerable
cases.
How can I apply for this program?
You can contact any of the partner organizations OR PD.eu directly
Canada-program@protectdefenders.eu to be screened for eligibility
in this program. If you have already contacted one of the referral
organizations, you do not need to contact PD.eu. If you have already
contacted PD.eu, there is no need to separately reach out to the Referral
Organizations as we are coordinating our efforts.
How should I write my request to PD.eu?
Please include accurate and factual information regarding the length and
nature of your work, the risks you have faced, your current situation, and

your legal documentation (refugee registration slip or ID card, residence
permit, valid visas or other forms of legal registration with the
government and/or UNHCR of the country of current residence) . You are
also encouraged to attach supporting documents.
If you are reaching out to PD.eu, please download and fill out the
Eligibility Screening Request Form and send it back to "CanadaProgram@protectdefenders.eu".
If you cannot send your request in English, you can contact us in Dari,
and we will make arrangements for you. Please note that this might take
some additional time.
Will I receive an answer?
All applicants will receive a response regarding the result of their
request. We will aim to reply to these applicants within six weeks of the
date of their first contact with us, although processing times can vary
based on case complexity and the volume of incoming case load.
What help will I receive?
If you are eligible for this program, we will assist you in preparing an
application for resettlement in Canada. We will provide you with
assistance to complete the necessary forms.
We will then refer and submit eligible applications on behalf of PD.eu to
the Government of Canada. The Government of Canada will complete
the assessment of your case and will contact you directly to complete
the required steps. Further information on the process is available on
this website.
What happens after my application is submitted?
PD.eu will provide you with the a copy of your final application package
and its receipt of submission. You have to wait until you are contacted
directly by an official of Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC).
How long does the whole process take?
If you are eligible for this program and we are able to work with you to
prepare an application, it can take between two weeks to three months
to submit an application. The preparation time of the application
depends on a number of factors such as the complexity of your case, the
timeliness and accuracy of your information and our internal workload.
After the submission, it can take several months for you to be contacted
by IRCC. Processing times vary by country.
For successful applicants, it can take up to 1 year from the date of the
application to travel to Canada.
How will I travel to Canada if I am accepted?
For candidates who are approved for resettlement to Canada,
transportation loans are available via the Immigration Loans Program.
The Government of Canada works closely with the International
Organization for Migration (IOM) to coordinate travel to Canada. Details
on the Immigration Loans Program are available on this website.

Please be advised that we are unable to provide financial
support while you apply and wait for your response.
I do not have a passport/travel documents. Can I be considered
for this program?
Applicants have to be able to travel to Canada upon approval of their
application. PD.eu has a very limited capacity to facilitate applicants'
passport/travel documents/exit permits. Therefore, while we will do our
utmost to support you throughout the process, we highly encourage you
to obtain a legal travel document on your own. Decisions regarding
supporting cases without a valid travel document will be made on a
case-by-case basis.
Which members of my family can I include in my application?
You, your spouse, and your children who are younger than 22 years old
and unmarried can be included in the application. However, unmarried
children above 22 and extended family members (mother, sister, father,
brother, niece, nephew) might be considered "de facto dependents"
under exceptional circumstances.
Please note that polygamy is a criminal offense in Canada, and
Canadian laws do not recognize a polygamous marriage. Therefore, we
cannot submit an application for polygamous families.
Does this program provide living costs or financial assistance to
applicants?
No living costs are provided under this program. A small financial stipend
is available for eligible applicants who need support to be able to
complete their applications, aimed at covering costs associated with the
application process such as printing and scanning their documents,
internet access, any required commute for the process. This stipend will
be allocated based on the request of the applicant and/or assessment of
their Case Officer within PD.eu. Living costs are not included.
Exceptionally for Afghan HRDs transiting in third countries who have
been approved, IRCC may be able to assist with temporary
accommodation/meals for resettled refugees with resettlement
applications in process while in staging country and awaiting travel to
Canada. Clients should contact the Canadian embassy in that country to
request these arrangements.
I have a complaint about this program. Who can I contact?
If you are an Afghan national and a participant of this program, please
write to Complaints@protectdefenders.eu

طرح اسکان مجدد کانادا
در مشارکت با سازمان ProtectDefenders.eu
برگه معلوماتی و سؤال و جوابات
در مورد برنامه
دولت کانادا در چارچوب «برنام ه پناهن دگی ب ا حم ایت دولت» خ ود ،ب ا س ازمان  ProtectDefenders.euو
نهادهای همکار آن در زمینۀ شناسائی و معرفی مدافعین حقوقبشر افغانستانی جهت اسکان مجدد آنان در کانادا
کار میکند.
در این برنامه سازمان  ProtectDefenders.euبا سازمان گزارشگ ران ب دون م رز  ،RSFس ازمان جه انی علی ه
ش کنجه  ،OMCTفدراس یون بینالمللی حقوقبش ر  ،FIDHو مجتم ع آس یائی ب رای حق وق بش ر و توس عه
 FORUM-ASIAبه حیث سازمانهای ارجاع دهنده ،کار میکند .جمعی از نهادها و سازمانهای کانادائی نیز
در این برنامه به حیث ارجاع دهنده نقش دارند.
چه کسانی واجد شرایط این برنامه هستند؟
این برنامه برای شهروندان افغانستان است که دارای شرایط ذیل باشند:
 .1فعال حقوقبشر بوده و از ناحیه فعالیتهای حقوقبشریاش با خطر مواجه گردیده است؛
 .2بیرون از کشور متبوعاش بوده و نمیتواند به دلیل ت رس و ه راس از آزار و اذیت و ش کنجه دوب اره ب ه
کشورش برگردد.
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واجد شرایط معیارات باشد ت ا ب ه حیث  convention refugeeش ناخته ش ود( .ب ه تعری ف UNHCR
مراجعه شود UNHCR definition
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معیارات اسکان مجدد کانادا تحت برنامه اسکان مجدد مهاجران از قبیل معی ارات پ ذیرش را دارا باش د.
(لینک )link

 .5فاقد دسترسی به راهحل طویلالمدت در کشور میزبان یا کشور دیگر باشد.

 .6عالقمند سفر به کانادا و اخذ اقامات دائم باشد ب وده و این س فر از نظ ر م دارک اداری و ق انونی ممکن
باشد.

من داخل افغانستان هستم .آیا من واجد شرایط این برنامه هستم؟
متقاضیان داخل افغانستان غیر واجد شرایط این برنامه نیستند .اما تخلیه و سفر قانونی با اسناد مورد نیاز در این
خصوص همچنان یک معضل است بناً تصمیم روی این متقاضیان کیس-به-کیس و کیسهای که شدیداً با خطر
مواجه بوده و آسیبپذیر اند گرفته میشود.
چطور میتوانم به این برنامه درخواست بدهم؟
شما میتوانید با هر یکی از نهادهای همکار و یا مستقیما با  ProtectDefenders.euاز طریق ایمیل آدرس
 Canada-program@protectdefenders.euبه ت ماس شده و واجد شرایط بودن تان را مورد ارزیابی قرار دهی د.
اگر قبال با یکی از نهادهای ارجاع دهنده به تماس شده اید ،شما نیاز به تماس با  ProtectDefenders.euندارید.
نیازی به تماس جداگانه با سازمانهای ارجاع دهنده نیست زیرا ما با آنها همآهنگ هستیم.
چطور باید درخواستم را به  ProtectDefenders.euبنویسم؟
لطفاً معلومات دقیق و واقعی در مورد مدت و ماهیت کار تان ،خطرات که با آن مواجه ش ده ای د ،وض عیت فعلی
تان ،اسناد حقوقی تان (داشتن رسید ثبت پناهندگی یا کارت شناسائی ،اقامه ،ویزه معتبر ،یا سائر فورمهای ثبت
حقوقی با دولت و یا هم  UNHCRکشور که فعال ساکن هستید) ارائه کنید .از شما همچن ان تقاض اء میش ود،
اسناد حمایوی خویش را مطابق لیست اسناد حمایوی ضمیمه کنید.
جهت تماس به  ،ProtectDefenders.euلطفا فورم درخواست بررسی واجدیت شرایط را دانلود و بعد از پر کردن
دوباره به ایمیل آدرس  Canada-program@protectdefenders.euارسال کنید.
اگر شما نمیتوانید درخواست تان را به انگلیسی بفرستید ،شما میتوانید آنرا به دری بفرستید ،م ا ترتیب اتی را
در زمینه خواهیم گرفت اما به یاد داشته باشید که این کار وقت بیشتری را میگیرد.

آیا پاسخی دریافت خواهم کرد؟
تمام متقاضیان پاسخی در مورد نتیجه درخواست شان دریافت خواهند کرد .ما تالش خواهیم ک رد ت ا ظ رف 6
هفته از تاریخ ارسال درخواستی و تماس با ما به متقاضی پاسخ بدهیم .البته زمان طی مراحل ب ا درنظ ر داش ت
پیچیدگی کیس و میزان دریافت کیسها متفاوت خواهد بود.
چی کمکهائی دریافت خواهم کرد؟
در صورت که واجد شرایط این برنامه باشید ،م ا در قس مت ت رتیب درخواس ت اس کان مج دد ت ان ب ه کان ادا
کمکهای الزم را جهت تکمیل نمودن فورمهای الزم ارائه خواهیم کرد.
ما سپس به نمایندگی  ProtectDefenders.euدرخواستی افراد واجد شرایط را ب ه دولت کان ادا راج ع نم وده و
تسلیم میدهیم .دولت کانادا بررسی کیس شما را تکمیل نموده و مستقیما جهت طی مراح ل س ائر مراح ل ب ا
شما به تماس میشود .معلومات بیشتر در این خصوص روی این ویب سایت موجود است.
پس از تسلیمدهی درخواستیام چی میشود؟
 ProtectDefenders.euیکی کاپی بسته نهائی درخواستی شما به ضمیمۀ رسید تسلیمدهی آن را با شما شریک
میکند .شما باید منتظر باشید تا یکی از کارمندان رسمی اداره پناهندگی ،مهاجرات و ش هروندی کان ادا IRCC
مستقیما با شما به تماس شود و مرتبا ایمیل آدرس و آدرس پستی خود را چک کنید.
کل پروسه چقدر وقت را در بر میگیرد؟
در صورت که شما واجد شرایط این برنامه باشید و ما قادر به کار با شما باالی ترتیب درخواس تی ت ان ش ویم از
دوهفته الی سه ماه در بر میگیرد تا درخواستی تان تسلیم داده ش ود .ت رتیب درخواس تی بس تگی ب ه عوام ل
متعدد از قبیل پیچیدگی کیس شما ،محدوده زمانی ،دقت معلومات شما و میزان کار داخلی ما دارد.
پس از تسلیم دهی کیس تان به اداره مهاجرت کانادا یا  IRCCچندین م اه در ب ر میگ یرد ت ا  IRCCب ا ش ما
تماس بگیرد .زمان پروسس نظر به کشور که مسکن گزین هستید متفاوت است.
برای متقاضیان موفق الی یک سال از زمان ارائه درخواستی تا سفر به کانادا وقت میگیرد.

در صورت که قبول شوم چطور میتوانم به کانادا سفر کنم؟
برای کاندیدان که درخواستی اسکان مجدد شان به کانادا قبول گردیده اس ت قرض ههای ترانس پورتی از طری ق
برنامه قرضه دهی مهاجرت موجود است .دولت کانادا از نزدیک با سازمان بین المللی مهاجرت  IOMکار میکند
در زمینه سفر به کانادا همآهنگی صورت گ یرد .جزيی ات در م ورد برنام ه قرض ه دهی مه اجرت روی این ویب
سایت موجود است.
لطفا به خاطر داشته باشید ،زمانی که شما درخواست میدهید و منتظر پاسخ هسLLتید مLLا قLLادر بLLه
فراهم آوری کمکهای مالی به شما نیستیم
من پاسپورت/اسناد سفر ندارم .آیا در این برنامه در نظر گرفته میشوم؟
متقاضیان باید در صورت تائید درخواستی شان قادر به سفر ب ه کان ادا باش ند ProtectDefenders.eu .ظ رفیت
خیلی محدود جهت فراهم آوری پاسپورت ،اسناد سفر و اجازنامه خروج دارد .بنابراین علی رغم اینک ه م ا تم ام
تالش خویش را میکنیم تا شما را در تمام پروسه حمایت کنیم ،اکیدا تشویق میکنیم که اس ناد ق انونی س فر
تان را خودتان بدست بیاورید .تصامیم در مورد حمایت کیسهای بدون اسناد س فر ب ر اس اس کیس-ب ه-کیس
گرفته میشود.
کدام اعضای خانوادهام را میتوانم شامل درخواستیام کنم؟
خود تان ،همسر تان و فرزندان زیر سن  22سال که ازدواج نکرده باشند شامل درخواستی تان ش ده میتوانن د.
هر چند فرزندان مجرد باالی سن  22و همچنان (مادر ،خواهر،پ در ،ب رادر ،ب رادر زاده و خ واهر زاده) میتوانن د
منحیث بستگان عم ً
ال وابسته در موارد اسثتنائی در نظر گرفته شوند.
لطفاً به خاطر داشته باشید که که چند همسری در کانادا جرم جنائی محسوب میشود و قوانین کانادا ازدواج
با چند همسر را به رسمیت نمیشناسد .بناً ما نمیتوانیم برای متقاضیان دارای چند همسر درخواست بدهیم.

آیا این برنامه مصارف زندگی و حمایتهای مالی به متقاضیان فراهم میکند؟
هیچگونه مصارف پیش از سفر به کانادا در چارچوب این برنامه فراهم نمیشود .یک مقدار کم هزینه م الی جهت
حمایت متقاضیان واجد شرایط که نیازمند کمک در زمینه تکمیل درخواستی و مصارف مرتبط به پروسه چاپ و
اسکن اسناد ،دسترسی به انترنت و ض روریات ک ه کیس آفیس ر تش خیص ده د ،موج ود اس ت .کم ک هزین ه
فوقالذکر در صورت درخواست متقاضی و یا بررسی کیس آفیسر  ProtectDefenders.euتخصیص میابد .هزینه و
مصارف زندگی شامل این برنامه نیست.
در حاالت اسثتنائی مدافعین حقوقبشر افغانستانی که کیسهای شان تائید گردیده و به کشورهای س وم انتق ال
میابند ،اداره مهاجرت کانادا  IRCCقادر است زمینه بود و باش موقت و غذا را ب رای ش ان در جری ان پروس س
درخواست اسکان مجدد الی پرواز شان به کانادا فراهم کند .متقاضیان باید پس از هماهنگی ب ا کیس آفیس ر –
افسر پرونده ،با سفارت کانادا در کشورهای مربوطه به تماس شوند و درخواست خدمات یاد شده را نمایند.
من در مورد این برنامه شکایت دارم .با کی میتوانم به تماس شوم؟
در صورت که شما شهروند افغانستان و از متقاضیان این برنام ه هس تید , ،و دالیلی داری د مب نی ب ر اینک ه در
پرونده شما تخلفی صورت گرفته است ،لطفاً به ایمیل آدرس ذیل بنویسید:
Complaints@protectdefenders.eu

