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  ليال ارشيدی: فرستنده

  ٢٠١۵ می ٢٣

  

  مھاجرانتغييراتی در قانون فدرال کانادا عليه 
 دارای که را مھاجرانی سنگين ائمجر ارتکاب خاطره ب تا بوده قائل خود برای را حق اين ھميشه کانادا فدرال دولت

 .برگرداند کشورشان به و کرده اخراج ،ھستند دائم اقامت

 برای را شرايط ،ابالغ از پس که شده تصويب ” خارجی مجرمان سريعتر حذف“ عنوان تحت قانونی ًاخيرا اما

 .کرد خواھد تر سخت مجرم مھاجران

 شانس و شده اخراج دولت سوی از ، متن در شده تعريف جرم ١٠ از کدام ھر ارتکاب صورت در آنھا قانون اين به بنا

 . است شده سلب آنھا از ھم پرونده در نظر تجديد تقاضای

 شود جسمانی صدمات به منجر که مخدر مواد يا و لحالک ثيرأت تحت رانندگی  -١

 شود مرگ به منجر که موادمخدر يا و لحالک ثيرأت تحت رانندگی  -٢

 ناجوا ماری کشت  -٣

 جوانا ماری کيلو ٣ از بيش حمل  -٤

 رالد ھزار ٥ از بيش ارزش به اجناسی يا و جنس سرقت  -٥

 گرم سالح بدون سرقت  -٦

 مھمات ھمراه به ممنوعه سالح مالکيت -٧

 مسلحانه ۀحمل يا و بدنی آسيب به منجر ۀحمل  -٨

 ليسوپ از فرار  -٩

 یتقلب اعتباری ھای کارت داشتن يا و استفاده  -١٠

 در را مھاجرتۀ ادار والنؤمس دست و است کلی بسيار قوانين اين معتقدند مھاجران حقوق طرفداران و فعاالن از برخی

 متوسط طور به مھاجران درصد ٤٠ فقط اخير سالھای در که حالی در گذاشت خواھد باز براحتی مھاجران اخراج

 .اند شده کانادا شھروند

 سال ٥ تا آنھا جديد قانون با ولی نداشتند را کانادا به ورود حق سال دو تا شدند می جاخرا که افرادی قديمی قانون طبق

 .شد خواھند محروم ھم کانادا به ورود از

 . شد خواھد قانون اين شامل ھم کانادا به مھاجرت از قبل افراد سوابق درضمن
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 جرايمش کرده وسعی گفته دروغ فرمھا کردن پر زمان در کانادا دائم اقامت دارای فرد شود اثبات اگر که ترتيب اين به

 .کند اخراج را فرد که دارد را امکان اين جديد قوانين با فدرال دولت ، کند پنھان ءمبدا کشور در را
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