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كندا الوطن الجديد
مقال شهرى بخصوص اخر اخبار الهجرة الى كندا
اعداد :أسامة عبيد وعبير قيطة مستشاروا الهجره الكنديه
شركة فاست تو كندا
.دور المهاجرين فى زيادة تعداد السكان فى كندا وخصوصا مدينة مسيساجا
لقد بلغ عدد المهاجرين المولودين خارج كندا  6.5مليون نسمة وذلك فى تعداد السكان لسنة  . 2006وذلك اعلى مستوى منذ  75عاما اى يوجد من كل
خمسة اشخاص فى كندا واحد من اصول أجنبيه .وقد بلغت نسبة زيادة عدد السكان من سنة  2001الى سنة  2006حوالى  %17عبارة عن  %14من
.المولودين خارج كندا و  %3من كندى المولد
وقد لعبت الهجرة دورا هاما فى زيادة التعداد السكانى فى مدينة مسيساجا حيث فاقت نسبة المهاجرين القادمين من جميع انحاء العالم  %50من مجموع
اعداد السكان فى المدينة فى عام  2006وقد ارتفعت النسبة من  2001الى  2006من  %47الى  %52اى بزيادة تزيد كثيرا عن اجمالى النمو السكانى
الطبيعى وتعد مدينة مسيساجا ثالث اكبر بلدية فى تعداد المهاجرين بعد مدينة ريتشموند فى ولية برتش كولمبيا والتى تبلغ نسبة المهاجرين  %57.4من
اجمالى عدد سكان المدينة يليها مدينة ماركهام فى اونتاريو والتى تبلغ  %56.5من اجمالى عدد سكان المدينة
ياتى المهاجرين من اكثر من  200دوله حول العالم ويمثل السيويين ودول الشرق الوسط  %41من عدد المهاجرين الى كندا واكثر من  %50من
مهاجرين هذه الدول ياتون الى مدينة مسيساجا وتعد ولية اونتاريو الولى فى تفضيل الهجره اليها من قبل المهاجرين والتى يبلغ عدد سكانها ربع سكان
كندا وقد زاد معدل المهاجرين الجدد الى ولية اونتاريو خلل الفترة من  2001الى  2006زاد عن  %50من اجمالى المهاجرين الى كندا خلل هذه
.الفترة والتى بلغت اعدادهم  1.1مليون مهاجر
.الجديد بخصوص كفالة الزوج أو الزوجه
من ضمن اجراءات تسريع معاملت الهجرة والتى وعدت بها الحكومة الحالية فقد تم تقليل فترة البت فى قرار كفالة الزواج بحيث ل تزيد عن  30يوم
بعد ان كانت تزيد عن  86يوم .حيث لم يتم اى تغيير بخصوص الجراءات المطلوبة للتقديم للكفالة حيث يحق لحاملى الجنسية الكندية أو القامة الدائمة
كفالة الزوج أو الزوجة والحصول على موافقه من داخل كندا خلل  30يوم يتم بعدها ارسال الملف للسفارة المختصه فى بلد المكفول لستكمال
.اجراءات الفيزا والتى تستغرق من  8اشهر الى  19شهر حسب البلد المقييم فيها المكفول وتصل احيانا من المارات الى  22شهر
يعتمد قرار مسؤول الهجره فى قبول طلب كفالة الزوج او الزوجة على التاكد من ان الزواج حقيقى ووجود اثباتات مقنعه مثل صور الزفاف أو
الخطوبة )كتب كتاب( كشوف مكالمات اثباتات المعيشه بينهم ولو لفتره محدوده الى اخره من الثباتات المقنعه لزواج حقيقى حيث يتم التدقيق على هذا
الموضوع بشكل كبير بسبب اكتشاف عمليات زواج مزور الهدف منه الحصول على القامة والجنسية الكنديه  .ولتقليل عمليات النصب فى هذا المجال
فقد اصدرت الحكومة بعض القرارات منها وجوب بقاء الكفالة والمعيشه للزواج لمدة  2سنة بعد حصول المكفول على القامة فى كندا وفى حالة حصل
.طلق او فراق قبل نهاية السنتين يتم سحب القامة الدائمة من المكفول
.ل يتطلب كفالة الزوج او الزوجه وجود قدرة مالية للكفيل على ان ل يكون الكفيل يحصل على مساعدات مالية من الدوله
يحق للحاصل على الجنسية الكندية والمقييم خارج كندا التقديم لكفالة الزوج او الزوجة فى حين ل يحق ذلك لحاملى القامة الدائمة والمقييمين خارج
.كندا
بعد الحصول على الموافقه للكفالة يستطيع المكفول التقديم لفيزة زيارة مدعمة بالموافقة لكى ياتى الى كندا للعيش مع زوجه او زوجته لحين انتهاء
اجراءات الفيزا ولكن هذا قرار مسؤول الهجره فى السفارة للقبول او الرفض ولكن فى اغلب الحيان يتم الموافقه اذا كانت هناك اسباب مقنعه فى الطلب

يحصل ابناء الكندى او الكندية المولودين خارج كندا على الجنسية الكندية فى حين ل يستطيع ابناء هؤلء البناء والمولودين ايضا خارج كندا على
.الحصول على الجنسية الكندية يرجى النتباه لهذا المر وتعميمه حيث يواجه الكثير من المقيمين فى الخارج لهذه المشكلة
.ألقامة المؤقته لتصريح العمل
فيزة تصريح العمل من ضمن الفيز التى تؤهل حاملها للحصول على اقامة عمل تصل الى سنتين ويمكن التقديم للقامة الدائمة بعد سنة من العمل
يتم الحصول على فيزا تصريح العمل عن طريق توفر عقد عمل للراغب فى القدوم الى كندا من شركة داخل كندا ويتم التقديم لخذ الموافقه الداخلية
لتعيين موظفين من خارج كندا وارفاق اسم الموظف التى تنطبق عليه شروط الوظيفه بعد التاكد من عدم توفر موظفين فى داخل كندا وبعد الحصول على
الموافقه والتى تستغرق شهرين يتم التقديم للسفارة المعنية لصدار فيزا والتى تستغرق من  15الى  70يوم لصدار الفيزا  .ويسمح للموظف اصطحاب
.عائلته الى كندا والحصول على تغطية صحية من الحكومة ومدارس مجانية ولكن يتم دفع رسوم الجامعه على اساس اسعار الجانب وليس المقيميين
.القامة المؤقته للمربيات
يستطيع اى من الحاصليين على الجنسية أو القامة الدائمة و لديه القدره المالية لطلب تصريح لمربية اطفال وتحصل المربية على فيزا عمل واقامة لمدة
سنتين وتجدد لمدة سنتين اخرين فقط ويمكن التقديم للقامة الدائمة بعد سنتين من القامة فى كندا علما بانه ليسمح للمربيات اصطحاب الزوج او الولد
 .ال بعد الحصول على القامة الدائمة .تستغرق عمل الفيزا حوالى  3شهور
.اللجوء النسانى أوالسياسى من خارج كندا
والتى تقوم بتقييم ) (UNHCRتتم عمليات اللجوء النسانى أو السياسى من خارج كندا عن طريق المفوضية العليا للمم المتحده لشؤون اللجئيين
طلبات اللجوء للفراد والسر اللجئين خارج بلدهم الصلية ول يستطيعون العوده الى بلدهم و الستمرار فى القامة فى البلد المقيميين فيه .ويتم عادة
تقييم هذه الطلبات بتشاور دولى مع البلدان التى تقبل اللجوء مثل كندا واستراليا والنمسا وغيرها من البلدان التى لديها انظمة حماية اللجئين وتتم هذه
.العمليات بقرارات دولية لمجموعات كبيره من البلدان التى لديها حروب اهليه او احتلل .وحتى الن ل يوجد اى قرارات بخصوص اللجئيين السوريين
.اللجوء النسانى أوالسياسى من داخل كندا
كما شرحنا فى التقارير السابقة يستطيع الشخاص حاملى القامة المؤقته والقادميين بفيزا زيارة او دراسة التقديم للجوء السياسى من داخل كندا بعد تقديم
الطلبات والوثائق اللزمة ويتم البت فى قرار اللجوء خلل شهرين من التقديم .ويعتمد قرار اللجوء على مدى دقة وصحة سبب اللجوء واستكمال الطلبات
.والمرفقات بطريقه مهنية مقنعه ومرتبه بالضافة الى المرافعه النهائية امام القاضى
سنتطرق فى التقرير القادم لنواع اخرى من الهجرة مثل
.هجرة رجال العمال المرشحيين من المقاطعات
هجرة المستثمريين
شروط اسقاط الشرط
الكفالة الخماسية
فيزة الزيارة وفيزة الدراسة
 www.fasttocanada.comولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا يرجى زيارة موقعنا
والنضمام الى المجموعه على الفيس بوك لتكونوا على اضطلع دائم باهم التطورات فى عملية الهجرة الى كندا
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/
أو التصال ب أسامة عبيد  6479875265أو عبير قيطة 6479235265
 info@fasttocanada.comأو ارسال جميع استفساراتكم على اليميل

