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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

2014 لجئ سوري فى كندا بحلول نهاية عام 1300توطين

. لجئ سورى هذا العام والعام القادم1300أعلن وزير الهجره الكندى عن التزام كندا بتوطين 

 جاء ذلك فى تصريح صحفى للوزير جيسون كينى وزير الهجره والجنسيه الكندى الذى اعرب عن قلقه البالغ للظروف والزمه التى يمر بها الشعب
السورى واعرب عن استعداد كندا الفورى للتعاون مع مفوضية المم المتحده لشؤون اللجئين لقبول الحالت التى تحتاج لحمايه عاجله

  لجئ سورى هذا العام والعمل مع البرامج والمؤسسات الخاصه200حيث ستقوم كندا ومن خلل البرنامج الحكومى لحماية اللجئين لقبول وتوطين 
2014 لجئ سورى حتى نهاية سنة 1100لكفالة   

 .ويعد ذلك زيادة كبيره فى العدد المحدد لهذه الفئة من المهاجريين لهذه الفتره

  مليون دولر سيخصص جزء منها115 يونيو الماضى بزيادة المساعدات للجئين السوريين بمبلغ 17وقد اعلن رئيس الوزراء الكندى هاربر فى 
 للبلدان التى تستضيف اللجئين السوريين والباقى يخصص للمساعدات النسانيه للجئين وذلك بالضافة للمبلغ المحدد من قبل المم المتحده والبالغ

مليون دولر68.5 .

  مليون دولرتوجه نحو المنظمات النسانية لتوفير الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية و حالت90وسوف يشمل الدعم 
  مليون دولر سيتم تخصيصه للستجابه لنداءات25الطوارئ، والمأوى، والحماية، وغيرها من المساعدات العاجلة.  والمبلغ المتبقى والبالغ 

.المساعده من حكومات الردن ولبنان ليصال الخدمات الساسية والتي هي تحت ضغط شديد بسبب تدفق اللجئين

، أن كندا سوف تساعد الردن على مواجهة هذا العبء الثقيل الذي برز نتيجة للحرب الهلية2013 يونيو 16كما أعلن وزير الخارجية جون بيرد في   
   مليون دولر كتمويل موثوق للسنوات الثلث المقبلة لمساعدة الردن فى الستمرار بقبول وايواء100المستعرة في سوريا وقد تم تخصيص 

 اللجئين السوريين بشكل مؤقت  حيث ان اللف من اللجئين يتدفقون عبر حدودها كل يوم، فضل عن تعزيز المن في مخيمات اللجئين المترامية
.الطراف في الردن

، ومعظمهم من العراقيين واليرانيين2018 لجئ من تركيا بحلول عام 5000وقد التزمت كندا أيضا فى إعادة توطين ما يصل الى  .

.وستساعد هذه الجهود فى تخفيف العبء على المنطقة، وتوفير الموارد  الوليه لمساعدة السوريين الذين يسعون الى الغاثة العاجله

  مليون1وبالضافة إلى ذلك، و من خلل شراكة مع المفوضية واللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، سوف تقوم وزارة الهجره بتوفير ما يقرب من 
 .دولر لتمويل نشر ما يصل إلى خمسة موظفين للمساعدة المباشرة فى إعادة توطين النازحين السوريين في تركيا والردن ومصر ولبنان

.وستعمل الحكومه الكندية على استعجال طلبات كفالة السره والقارب نظرا للظروف الصعبه

.وقد اوضح كينى بان كندا توطن واحد من كل عشرة لجئيين يتم توزيعهم عالميا على البلدان الصناعية الكبرى

 هذا فيما يتعلق بقبول اللجوء من خارج كندا اما فيما يخص قضايا اللجوء من داخل كندا فقد تم تسهيل وتسريع الجراءات والتى ل تتعدى شهرين
 .للحصول على الموافقه للجوء



 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/
mailto:info@fasttocanada.com
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/

