
 نعيش كالغرباء في الوطن الجديد
  

  يرصد تسع سنوات من التمييز العنصري في تغيير قوانين الھجرة من قبل الحكومة الفدرالية الكندية" نفر ھوم"تقرير 
 

 

 

فلقد اصبح ھناك الكثير من التحجيم ووضع . يري التقرير انه بات ا�ن من الصعب الحصول علي الجنسية ومن السھل فقدانھا
من ناحية  . ا;عاقات في الحصول علي ا:قامة الدائمة ل0جئين والحاصلين علي أذون العمل ومطالبي لم الشمل لعائ0تھم

   . وا:بعاد والمحاكمات السرية ا:عتقال ا;داري اخري، يرصد التقرير ارتفاع عدد حا;ت 

، او انھم ";جئون زائفون"كما يبحث التقرير عن إلھاب المشاعر التحريضية تعسفا ضد ال0جئين، علي أسس ان منھم 
ندا، وحتى بعد السماح بالدخول لك. مما أدي الى تھميش وعزل ھؤ;ء المھاجرين" سارقوا الوظائف"، او انھم "ارھابيون"

   .الھجرة مؤقتة ومشروطة وفي وضع متقلقل تستمر قضايا 

  

وبإمكانكم قراءة التقرير المفصل باللغة ا;نجليزية ومشاھدة العديد ". ; أحد غير قانوني"وقد تم إصدار ھذا التقرير من مؤسسة 
   .  : من الفيديوھات المسجلة على موقع

http://neverhome.ca 
 

 

 

 "نعيش كالغرباء في الوطن الجديد"ملخص تقرير 

 

Family reunification 

  لم الشمل العائلي
في ا[عوام الخمسة الماضيه، قامت الحكومة المحافظة الحالية بتحجيم وتقليل قبول طلبات لم الشمل بنسبة تزيد عن العشرين في 

   ).٪٢٠(المائة 

دا بفيز مؤقتة ويطالبون فيھا بشراء تأمين صحي كندي فور يصلون كن) كالوالدين وا;جداد(ونجد ان اغلب أفراد العائلة 
وبالنسبة لeو;د البالغين ف0 يسمح لھم بتقديم  . وحتي قبول لم شمل الزوج والزوجة ; يكون نھائيا ويبقي مشروطاً . الوصول

   .طلب لم شمل لوالديھم او اخوتھم

ير من ا;نتقادات ، من أھمھا انتقادات مكتب المدقق العام ولقد واجھت موجة تعطي0ت طلبات لم شمل الزوج والزوجة الكث
   ).Office of the Auditor General. (.الكندي

ونري لeسف ان طلبات تقديم لم الشمل العائلي تطالب ا[فراد ا;ن بمستوي اعلي للدخل للسماح لھم بلم الشمل عما كان في 
   .لeثرياء في ھذا النوع من الطلبات ا[سبق، مما يعطي افضلية وأولوية 

 

 

 

Temporary Foreign Worker 

   فيز العماله المؤقتة

فمث0،  . تفضل الحكومة الكندية في الفترة الحالية استقبال العمالة المؤقتة، بل تفضلھا علي قبول طلب ا:قامة الثابتة للعاملين
قتة قصيرة المدي الي ث0ثة أضعاف لغت الحكومة الفدرالية مئتين وثمانين الف فيزة عمل ثابته مقابل مضاعفة الفيز المؤ

   .مستواھا السابق

منھم علي ) الفاً  ٧٠(ھذه السياسة السلبية تجاه العمالة المؤقتة الى تدھور احوال وظروف عملھم، ونجد ان ھناك ا;ن سبعين ألفاً 
   .ويعد ھذا الكم من العمال علي قوائم الترحيل ا[كبر من نوعه في تاريخ كندا . قوائم الترحيل

  

 

 

 



Refugees 

  مدعي اللجوء الي كندا
، وعمدت ";جئون زائفون"دأبت الحكومة المحافظة الحالية علي إلھاب المشاعر والتحريض ضد ال0جئين، علي أسس ان منھم 

عي اللجوء ويعاني الكثيرون من مد . ايضا الي تخويفھم مما أدى الى تحجيم وتقليل عدد طلبات اللجوء بأكثر من خمسين بالمائة
   .من سد الطرق القانونية أمامھم، بل وسجنھم احيانا ھم وأطفالھم

كما يعانون من تقليل الخدمات . بناء نظام ھجرة طبقي ومميز بناء علي الدول التي يأتي منھا ال0جئون كما يعاني ال0جئون من 
ئھم، فنجد انھم يعانون من واقع أن قبول طلبھم يبقي وإذا حدث وقبلت طلبات لجو. الصحية لھم والقانونية إلي حد منعھا أحياناً 

   .مشروطاً وقاب0ً للسحب

   .ولقد رصدت الحكومة المحافظة الحالية اكثر من خمسة عشر مليوناً لتحري إمكانية سحب طلبات اللجوء الحالية

  

 

 

Detentions  

 ا:عتقال ا:داري
أطفال  807;جئاً اعتقا;ً إدارياً، منھم  87,317افظة الحالية باعتقال قامت الحكومة المح ٢٠١٤وإلى عام  ٢٠٠٦منذ عام 

ولقد انفقت ھذه الحكومة ما يزيد علي ربع مليون دو;ر علي ھذه ا;عتقا;ت خ0ل . قصر، من دون محاكمات أو تھم إجرامية
   .ا[عوام الخمس

ندا المسموح باعتقالھم ھكذا من دون تھم إجرامية من أي ويشكل ھؤ;ء المھاجرين المعتقلين إدارياً المجموعة الوحيدة في ك
   .نوع

ولقد انتقدت ا[مم . وا:عتقال ا:داري ليس له مدة محددة ومن الممكن تجديده من دون إيضاح أية أسباب ومن دون تاريخ انتھاء
  .المتحدة كندا العديد من المرات حول ممارسة ھذه ا:عتقا;ت ا:دارية

   .سنوات خلف القضبان 503سبيل المثال، كان عدد أيام ا:عتقال التي تشمل جميع المعتقلين تفوق  على ٢٠١٣ففي عام 

والمأساة تتضاعف لeمھات قيد ا:عتقال حيث يقدم لھم خيارين، إما إبقاء أطفالھم معھم أو إعطائھم للدولة الكندية لوضعھم في 
   .دور رعاية ا[طفال بعيداً عن أھلھم

  

  

  

Deportations 

  سياسة ا:بعاد
 

مھاجراً، حتى إلى دول محظور ا:بعاد إليھا حسب  117,531 ، قامت الحكومة الحالية بإبعاد ٢٠١٤وعام  ٢٠٠٦بين عام 
  .القانون الكندي

ليقوموا بتقديم وھناك اتھامات للحكومة الفدرالية الكندية، وھيئة ضبط وأمن الحدود، بأنھما تقومان بتقديم الرشاوي إلى بعض 
، وأنھم يتعاونون مع بعض عصابات تھريب ال0جئين الخارجة عن القانون والمحظورة، self-deportأنفسھم لقوائم ا:بعاد 

للحصول علي وثائق سفر مزيفة منھم ونسبھا لبعض مقدمي اللجوء في كندا رغم عدم وجود أي ع0قة سابقة بين ال0جئين 
   .وعصابات التھريب

  

أما ال0جئون الغير . حية أخرى، فھناك العديد من حا;ت سحب ا:قامة من ال0جئين ووضعھم علي قوائم ا:بعادومن نا
  .الموثقون بعد في نظام الھجرة فھم يعيشون رعب الھجوم عليھم في أماكن عملھم المؤقت

  

  .علي قضايا مرورية بسيطة  وھناك أيضاً حا;ت من ا:بعاد الغير قابل لuستئناف للمقيمين الثابتين بناءً  

  

 

 

 

 



Security Measures 

 تشديد ا:جراءات ا>منية
يعاني ال0جئون والمقيمون الدائمون علي حد سواء من تشديد ا:جراءات ا[منيه، ويواجھون في بعض الحا;ت محاكمات سرية 

   .أمنية مشددةاو يعانون من إبقاء قضاياھم وملفاتھم في حالة غير ثابتة تحت إجراءات 

فالقوانين المعنية با:رھاب وا:جراءات ا[منيه السرية المسموح بھا [عضاء الھيئات ا[منيه، أعطت لھم ص0حيات واسعة 
لوضع المھاجرين تحت الرقابة، وسمحت لھم باعتماد التحريات وا[دلة السرية، إلى حد السجن من دون تھمة بناًء علي شكوك 

   .وليس إثباتات حقيقية

من ضمن ھذه ا:جراءات ا[منية كان مث0ً وضع العديد من المنظمات حول العالم، ومن ضمنھا جميع المنظمات الفلسطينية، 
    . وتحت ھذا الغطاء بدأوا بسحب جنسيات لحاملي الجنسية الكندية. على قوائم ا:رھاب

 

 

Funding Priorities 

  اعادة ترتيب أولويات تمويل الدولة

  

مليون سنويا مما أدي الى تقليل حجم الخدمات الصحية الموفرة لھم  ٥٣تم خفض تمويل الخدمات المقدمة للمھاجرين بأكثر من 
وكما تم إغ0ق بعض الھيئات الحكومية التي كانت تقدم العديد من الخدمات الفورية . وتقليل فصول تعليم اللغة ا:نجليزية أيضاً 

ولقد أدى ذلك إلى زيادة نسبة ا[خطاء . أغلب موظفي المكاتب المدنيين للھيئات التي لم تغلق بعدل0جئين، وتم توفير واخ0ء 
   .طلب ھجرة ٨٨خطأً في  ١١٣أثناء تعبئة طلبات الھجرة واللجوء، والدليل على ذلك كان تقرير ھيئة مدققة وجدت 

  

وفي نفس الوقت يرى التقرير أن أولويات التمويل من قبل الدولة تحولت فعليا الى توسيع تمويل الھيئات ا[منية المختصة 
. مليون دو;ر 1.7بما يزيد عن   2013و  2010فلقد ارتفع التمويل لميزانية الھيئات ا[منية بين . بال0جئين ومراقبتھم

   .2014بليون دو;ر في عام  1.8الى  وأصبحت ميزانية ھيئات رقابة الھجرة 

 


