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2مقال رقم 

مقال  شهرى بخصوص اخر اخبار الهجرة الى كندا

اعداد: أسامة عبيد وعبير قيطة مستشاروا الهجره الكنديه

 شركة فاست تو كندا

 FSWP  العد التنازلي لعادة فتح برنامج العمال المهرة التحادية

2013سيبدأ قبول الطلبات فى الرابع من مايو  (FSWP) أن برنامج العمال المهرة التحادية (CIC) أعلنت الهجرة والجنسيه الكندية .

 .وتحسبا لهذا الموعد فقد بدا بالفعل العديد من الراغبين فى الهجره من جميع انحاء العالم بالتحضيير واعداد طلباتهم للتقديم فى الموعد المحدد

 خصوصا بعد زيادة الشروط على المتقدمين للهجرة عن طريق هذا البرنامج  والعلن انه سيتم قبول عدد محدد من المتقدميين عن طريق وضع سقف 
FSWP  لكمية الطلبات المقبوله , فى حين انه لم يتم العلن أو تحديد الرقم الدقيق للطلبات التى ستقبل. علما بان برنامج العماله المهره التحادية  هو من
 اهم البرامج والكثر اقبال من قبل الراغبين فى الهجرة  حيث انه ل يتطلب استثمار مبالغ كبيره لقبول المتقدميين ولكنه يعتمد على الخبره واللغه
 النجليزيه أو الفرنسيه كشرط اساسى للقبول. وقد تم توقيف هذا البرنامج فى شهر يونيو من السنه الماضيه لحين بداية هذا العام وقد تم فتح باب القبول
 لبعض من فئات هذا البرنامج فى بداية العام وقد شرحنا فى التقرير السابق الفئات التى تم فتح باب القبول لها  وهى العمال الفنيين وتم تاجيل باقى الفئات
 الى الرابع من مايو هذا العام لذوى الخبرات من المؤهلت العليا مثل الطباء والصيادله والمهندسين ومديرى الفنادق والمطاعم ومدراء ومسؤوليين
 التمويل والتدقيق والمحاسبة والتامين والممرضيين وقد تم تسرييب بعض المعلومات عن الشروط الضافيه للبرنامج ومنها

  فى امتحان اليلتس وزيادة النقاط للغه6التركييز على اللغة النجيزية او الفرنسية بمعدل

حصول المتقدم على عرض عمل فى كندا لضمان حصوله على وظيفه او اعتماد الشهادات والخبره من كندا

 تقليل الفئه العمريه  لحتساب النقاط

 وقد اعلنت وزارة الهجره والجنسيه بانها ستقوم بوضع المعايير والضوابط لهذا البرنامج بما يضمن قدرة المهاجر الجديد على التاقلم والعمل فى كندا
 وعدم الضطرار الى مغادرة البلد بعد حصوله على القامة وعدم الضطرار الى الحصول على مساعدات المعيشه وتحميل الدوله اعباء مصاريف
.كبيره ولكن اندماجه فى سوق العمل وزيادة النتاج وسد الحاجات الوظيفيه المطلوبه فى كندا

 هذا هو المفهوم او الهدف العام ولكن كيفية التطبيق هو الهم لذلك لم يتم التوصل حتى الن لسياسه او معايير واضحه لتنفيذ هذا البرنامج للوصول للهدف
 المطلوب , لذلك تم تاجيل البدء فى تقبل الطلبات الى الرابع من مايو القادم. وسيكون التركييز على حصول المتقدم على عرض عمل أو عقد عمل من
 صاحب عمل فى كندا هو المحور الساسى لقبول الطلبات وهذ المر فى حد ذاته سيكون من الصعب الحصول عليه وبالتالى ستكون هناك صعوبه فى
.الوصول الى العدد المطلوب من المهاجريين لهذه الفئة

 برنامج المستثمرين

 يتوقع ان يتم البدء فى قبول الطلبات لهذا البرنامج فى مقاطعة كويباك بداية شهر ابريل من هذا العام  ولم يتم  بعد تحديد الموعد لفتح هذا البرنامج فى
.الفدراليه الكنديه ولم يتم بعد  تحديد اى شروط جديده لهذا البرنامج

 وقد كانت اهم الشروط القديمة كما يلى

  سنوات بدون فائده5 دولر فى احدى البنوك لمدة 800000دولر وان يتم ايداع مبلغ 1600000ان يكون لدى المستثمر اصول ثابته ومنقوله بما يعادل 
  دولر غير مسترده180000يتم استرداده بعد الخمس سنوات او يتم دفع فائدة الخمس سنوات بدون ايداع المبلغ والتى تبلغ تقريبا 

 ول يوجد شروط اخرى معقده للغه والسن وخلفه وهذا البرنامج من انجح البرامج الخاصه بالهجره لسهولة الشروط وسرعة التنفيذ ناهيك عن الفائده
 التى تعود على الدوله من البالغ المستثمره وما يتبعه من قيام هؤلء المستثمرين من اقامة مشاريع لستثمار اموالهم فى كندا وتوظيف ايدى عامله ,علما
. بان الستثمار بعد الحصول على القامه غير مشروط



 بسبب القبول المتزايد على هذا البرنامج من جميع انحاء العالم ل يلبث ان يفتح باب القبول حتى يتم الوصول الى العدد المطلوب فى اقل من شهر لذلك
 يقوم معظم المستثمريين الراغبين فى الهجره بالتحضير مسبقا لملفاتهم وطلباتهم لتكون جاهزة للتقديم فور البدء فى القبول للبرنامج للحصول على
.السبقيه فى التقديم

التغيرات فى اجراءات اللجوء السياسى من داخل كندا

 تم مؤخرا فى منتصف ديسمبر الماضى عمل بعض التعديلت على قوانين واجراءات قبول طلبات اللجوء السياسى من داخل كندا حيث اصبح من
 الضرورى استكمال وتعبئة جميع الطلبات الخاصة باللجوء وارفاق جميع المستندات اللزمة بالضافة الى الشرح التفصيلى لسباب اللجوء ويتم تقديم
 هذه الطلبات بواسطة المتقدم مباشرة الى مكتب الهجره فى المدينه الذى يقرر المسؤول فى نفس اليوم من قبول الطلب وتحويله الى المحكمة المختصه او
 رفض الطلب لعدم استكمال المتطلبات الخاصة باللجوء أو بسبب وقوع المتقدم تحت المعايير الربعه لعدم قبول اللجوء وبالتالى ل يتم قبول الطلب ول
يتم تحويله للمحكمة ول يحق للمتقدم اعادة التقديم او العتراض على القرار ال للمحكمة الفدراليه فى حالة وجود مبررات فعليه للعتراض

45فى حالة تم قبول الطلبات من قبل المسؤول يتم تحويلها للمحكمة المختصة مع تحديد موعد لسماع البينات بما ل يتعدى شهرين ولبعض البلدان خلل   
 يوم  وبالتالى يتم القرار النهائى بخصوص قبول اللجوء وحصول المتقدم على اقامة دائمة او عدم قبول اللجوء والتحضير لمر الترحيل ويحق
  يوم من امر15وذلك خلل    PRRA للمرفوضيين تقديم التماس للمحكمة التحادية على ان يتم تقديم بينات جديده أو التقديم لتقييم المخاطر قبل الترحيل
 الترحيل علما بانه ليقبل طلبات الستئناف للجئين من خلل المعابر مع الوليات المتحده او التقديم الى التماس النسانيه والرحمه  والتى ل يجوز حاليا
 التقديم لها فى ظل وجود قضية لجوء فاما ان يتم سحب قضية اللجوء او ان يكون قد حكم فيها ول يجوز التقديم للحالت النسانية ال بعد سنه من القرار

سنه ومعايير اخرى وكذلك ل يجوز التقديم لها من قبل الجانب18السلبى لقضية اللجوء ال اذا كانت هناك استثناءات معينه مثل وجود معالين اقل من   
  سنوات من تاريخ اى قرار بخصوص قضية اللجوء ويوجد استثناءات لهذه5المحددين بمعنى القادميين بطرق غير رسميه على ان يستطيعوا التقديم بعد 

 . المده

 أساسيات قبول اللجوء داخل كندا هو عدم قدرة المتقدم  للعوده الى بلده الصلى بسبب امكانية تعرضه للتعذيب او السجن او الضطهاد او القتل لسباب
 المعتقدات الدينيه او الطائفيه او الجتماعيه او السياسيه على ان ل يكون لجئ فى بلد اخر يضمن حريته

 سنقوم فى التقرير القادم بالتطرق لعملية اللجوء من خارج كندا وخصوصا من البلدان التى لديها مشاكل لجئيين وحالت انسانيه تتطلب قرارات دوليه

 www.fasttocanada.com ولمزيد 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/

6479235265  أو عبير قيطة 6479875265أو التصال ب أسامة عبيد   

info@fasttocanada.com  أو ارسال جميع استفساراتكم على اليميل

http://www.fasttocanada.com/
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/

