
التغيرات الجديدة في قانون الهجرة لكندا وكفالة القارب
اعداد: أسامة عبيد وعبير قيطة مستشاروا الهجره الكنديه

شركة فاست تو كندا

 أعلن وزير الهجرة الجديد كرس الكسندر  انه سيتم فتح باب التقديم لكفالة الب والم فى بداية يناير
  بعد توقف لسنوات عديده كان خللها يتم التقديم للوالدين مايعرف بسوبر فيزا اى اقامة مؤقته2014

  سنوات تجدد كل سنتين حيث ل يحصل الب او الم على اى مزايا صحيه او اجتماعيه ول10لمده 
 تؤهله للحصول على جنسيه مع ضرورة توفير الكفيل لتامين صحى للمكفول طول فترة اقامته فى كندا

 وقد كان تعليل توقيف برنامج كفالة الوادين بسبب كثرة الطلبات واستغلل المكفوليين لموارد كندا وذلك
 بناء لتصريحات سابقه لوزير الهجره السابق جيسين كينى والذى منذ وصوله لمنصب وزير الهجرة

 الكندي ، وكل فترة زمنية نجده يضع قيودا جديدة علي الهجرة لكندا، وبعد حصول حزبه علي الغلبية
  أصبح ل يمر علينا شهرا واحدا دون تغييرات جديدة في قوانين الهجرة، ينظر إليها البعض2010سنة 

 إنها شروط مجحفة بينما يعتبرها البعض الخر أنها فرصة لتنظيف قوانين الهجرة من سوء استخدامها
.عقود طويلة، وأن ما يقوم به “كيني” هو لمصلحة الكنديين جميعا

 وفي إطار التغيرات المستمرة فقد أعلن سابقا التغييرات والمعايير الجديدة لكفالة الوالدين والجداد ،
  الف من الباء والمهات والجداد سيدخلون كندا كمقيمين دائميين عام25حيث قال كيني أن حوالي 

  ، وأن هذا المعدل لن يزيد عن هذا العدد في السنوات القادمة، وقال أن عدد المهاجرين من كبار2013
 السن يجب ان يكون محدودا، لنهم يمثلون عبئ علي نظام الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات

 والموارد الجتماعية الخرى، حيث أن كل أثنين من كبار السن يدخلون إلي كندا يتكلفون أربعمائة ألف
 دولر، وأشار كيني أنه ليس من المقبول ول المعقول أن تحضر والديك إلي كندا ثم تتركهم وتقوم الدولة
 بالنفاق عليهم، وأضاف أنه ليس من العدل أن يتحول الباء والمهات والجداد الذين نقوم بكفالتهم إلي
 عالة علي الدولة وتلتزم الدولة بتوفير العلج والسكن المدعم من قبل الحكومة، مشيرا أن هذا النوع من

 الكرم الكندي قد أسئ استغلله إساءة كبيرة لذلك قمنا بإدخال تعديلت جديدة لكفالة الوالدين والجداد
:وهي

 فى المائة عما كان٣٠أول – زيادة الحد الدنى من الدخل اللزم للفرد الكفيل بنسبة 
 ثانيا – تقديم دليل على ثبات الدخل لمدة ثلثة سنوات بدل من سنة حسب ما كان معمول به في النظام

.القديم
ُأثبات الدخل يكون من خلل مصلحة الضرائب الكندية ( ريفنيو كندا، وهو فقط  ثالثا – لبد من تقديم 

.المصدر الوحيد المعترف به
  وبذلك ل يسمح بكفالة البناء إذا تعدي18رابعا -الحد القصى للبناء الذين تريد كفالتهم ل يزيد عن 

. سنة، حتي لو كانوا مازالوا في الدراسة18عمرهم 
 

 أما الجديد فى هذا الموضوع

 فقد صرح وزير الهجره والجنسية الجديد كرس الكسندر فى اكتوبر الماضى بانه سيتم فتح باب التقديم
2014 طلب فقط فى عام 20000لكفالة الوالدين فى يناير من العام القادم على ان يتم الموافقه على   



 وقد برر التاخير فى فتح باب التقديم لهذا البرنامج بوجود عدد كبير من الطلبات المقدمه فى السابق
  سنوات اما الن فقد خفضت8والذى ادى الى تاخير عملية القرار النهائى فى الطلبات كانت تصل الى 

 المده الى خمس هذه المده وبالتالى هذا يعنى سرعه ودقة النتهاء من الطلبات

حقوق النشر محفوظة لشركة فاست تو كندا


