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 وأوروغواي، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
 www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10253.pdf?view=1

 (Evaluation of resettlement programmes in Argentina, Brazil, Chile,
Paraguay and Uruguay(

4.  )2014) االحتفال بالذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة بشأن الالجئني ‘قرطاجنة  30+’: 
التشاور دون اإلقليمي عىل مستوى السوق املشرتكة الجنوبية )مريكسور) ملخص النتائج 

والتوصيات
 www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9777.pdf

http://bit.ly/Cartagenaplus30Declaration  .5
 (Commemorative process of the 30th Anniversary of the Cartagena

 Declaration on refugees ’Cartagena+30‘: MERCOSUR Sub-Regional
Consultation. Summary of conclusions and recommendations(

6.  انظر الحاشية رقم 5
7.  بيلو ج. )2015) السوق املشرتكة الجنوبية )مريكوسور) والحامية الدولية: تطبيق 

سياسات الهجرة اإلقليمية يف ضوء القانون الدويل لالجئني.  تقرير مشاورات مفوض األمم 
املتحدة السامي لشؤون الالجئني. ذكرى قرطاجنة30+ 

http://bit.ly/Cartagenaplus30Process
 (El MERCOSUR y la protección internacional: aplicabilidad de las

 políticas migratorias regionales a la luz del Derecho Internacional de los
Refugiados(

برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا
جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز

عىل مدار أربعة عقود من الزمن، كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم 
باإلضافة طبعاً إىل برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة. 

كانت كندا وما زالت إىل أمد غري بعيد الدولة الوحيدة التي تقدم 
إمكانية الرعاية األهلية لكفالة الالجئني. وتعني الكفالة األهلية 
إعادة  عىل  املرتتبة  املالية  املروفات  الكفالء  يتوىل  أن  لالجئني 
الحكومة  تتوىل  وباملقابل  كاملة  سنة  مدار  عىل  الالجئ  توطني 
السنة  يف  أما  األطفال،  وتعليم  الصحية  الرعاية  نفقات  تغطية 
فور  دامئون  مقيمون  )بصفتهم  فيها  الالجئون  فيصبح  الثانية 
وصولهم إىل كندا) مؤهلني للحصول عىل مزايا الرفاه االجتامعي 
الحكومي إذا أثبت الالجئ أنَّ دخله أقل من حد تعينه الحكومة. 

ومنذ عام 1978، وصل إىل كندا أكرث من 200 ألف الجئ مبوجب 
الكفالة األهلية. ويف حني شاركت مجموعات املجتمع املدين يف 
والثانية،  األوىل  العاملية  الحربني  بعد  كندا  إىل  الالجئني  إحضار 
قدم قانون الهجرة لعام 1976 إطار عمل قانوين ورسمي لتمكني 
الكفالة األهلية لرعاية الالجئني.  وجاء نوع هذا الربنامج لرعاية 
نتيجة هجرتني رئيستني حدثتا يف املايض. تتعلق األوىل  الالجئني 
منهام بوصول قرابة 60 ألف فيتنامي وكمبودي والوي يف أواخر 
فيهم 29269 الجئاً حصلوا  الثامنينيات مبن  وأوائل  السبعينيات 
عىل كفالة خاصة يف عام 1979 وحدها. أما الهجرة الثانية فتتمثل 
يبلغ عددهم 3600 شخص  الذين  السوريني  الالجئني  يف وصول 
 2017 الثاين  نوفمرب/ترشين  نهاية  بحلول  كندا  إىل  وصلوا  ممن 

ونصفهم تلقى الكفالة األهلية كلياً أو جزئياً. 

ثم وضعت الحكومة قيوداً جديدة عىل الكفالة األهلية دخلت 
حيز النفاذ بعد عام 2011. وتضمنت هذه القيود التي حدت من 
قدرة الكفالء عىل دعم الالجئني الذين يختارونهم بفرض حدود 
الالجئني  لرعاية  األهلية  الكفالة  التي ميكن لربنامج  األعداد  عىل 
أن  ميكن  الذين  األشخاص  أهلية  عىل  سقوف  ووضع  يتلقاه  أن 

يستفيدوا من الكفاالت من البعثات الكندية يف الخارج وكانت 
املجتمع  جامعات  أوساط  بني  باإلحباط  شعور  ظهور  النتيجة 
يف  الالجئني  كفالة  من  بتمكينهم  يأملون  كانوا  الذين  املدين 
التأشريات   ملكتب  املختلطة  اإلحــاالت  برامج  أنَّ  كندا.1ومع 
برنامج  ضمن  املحدودة  الفضاءات  تعزيز  يف  ساعد   (BVOR(
أعداد  تخفيض  يف  وساهم  ورعايتهم  األهلية  الالجئني  كفالة 
بني  الحكومة  ملساعدة  املتلقني  الالجئني  فئات  ضمن  املقبولني 
عامي 2012 و2015 ُتقيِّد فئُة برامج اإلحاالت املختلطة ملكتب 
الذين  األشخاص  الختيار  األهليني  الكفالء  قدراَت  التأشريات 
الفدرالية  للحكومة  تسمح  زالت  ما  لكّنها  كفالتهم  ميكنهم 
للكفالة  ُينَظر  أن  جداً  املهم  ومن  الدولية.  بالتزاماتها  بالوفاء 
األهلية عىل أنَّها برنامج إضايف لاللتزامات التي تقدمها الحكومة 
لربنامج  النظر  ينبغي  وال  التوطني  إعادة  بشأن  بها  وتساعد 
الكفاالت عىل أنَّه بديل عن تلك االلتزامات. ومع ذلك، قد ينتج 
عن هذا املسار التكمييل للحامية مخاطر كثرية إذا ما اعتمدت 
الحكومة عليه كلياً من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية علاًم أنَّ 
الزمن  من  لعقود  مسبوق  غري  ارتفاعاً  شهد  وحده   2013 عام 
يف عدد املقبولني يف برنامج الكفالة الخاص لرعاية الالجئني عن 
ملساعدة  املتلقني  الالجئني  برنامج  خالل  من  املقبولني  األعداد 

الحكومة. 

املسؤولني  ألسنة  عىل  تكرر  املاضية،  العرشة  األعوام  وخالل 
الحكوميني الفدراليني املنتخبني ووسائل اإلعالم عبارة ’الالجئون 
املزيفون‘ ومل يرتددوا يف وصف طالبي اللجوء بأنهم يقفزون من 
إرهابيني وكل  أن يكونوا  أنهم يحتمل  أو  الهجرة  انتظار  طابور 
والالجئني.  اللجوء  طالبي  تجاه  املواقف  تدهور  إىل  أدى  ذلك 
من  املختارين  الالجئني  توطني  إعــادة  زالــت  ما  ذلــك،  ومع 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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الخارج من األمور الشائعة نسبياً لدى الجمهور الكندي العام. 
دأب   ،2015 عام  أواخر  يف  الجديدة  الحكومة  انتخاب  ومنذ 
سياسة  بني  ما  الفصل  عىل  الحكوميون  واملوظفون  السياسيون 

التطرف ومسألة إعادة توطني الالجئني السوريني.

والجنسية  والالجئني  الهجرة  وزير  ركز   ،2016 مارس/آذار  ويف 
الالجئني  توطني  إعــادة  تجاه  كندا  التزام  عىل  وأكد  الكندي 
السوريني. وباإلضافة إىل التشارك يف املعارف واملصادر مع الدول 
األخرى حول ما يتعلق بكفالة الالجئني، أكد أيضاً عىل أنَّ كندا 
سوف تستمر بالنظر للالجئني السوريني عىل أنهم الجئون ملجرد 
ديسمرب/ شهر  ويف   .2017 سبتمرب/أيلول  لغاية  سوريون  أنهم 

مع  بالرشاكة  الكندية  الحكومة  عملت   ،2016 األول  كانون 
ومؤسسات  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
للكفالة  للرتويج  رئيسية  مبادرة  إطالق  عىل  املنفتح  املجتمع 

األهلية لرعاية الالجئني عىل نطاق عاملي أكرب من ذي قبل.

لكنَّ منح األولوية ملعالجة طلبات اللجوء من السوريني له آثار 
أوضاع  من  الالجئني  ملفات  بعض  تراكم  استمرار  منها  جانبية 
الذين  اآلخرين  الالجئني  وطلبات  ملفات  بني  املطولة  اللجوء 
برعاية الجئني غري سوريني ممن  يرغبون  بشأنهم كفالء  يتقدم 
استكملوا طلباتهم حتى قبل األزمة السورية. ويف بعض األحيان، 
انقضت سنوات عدة من االنتظار وملَّا يحصل الكفالء ومقدمو 

الطلبات بعد عىل حل لقضاياهم. 

الكفالة األهلية لرعاية الالجئني وكفالة الحكومة لهم
 2015 األول  أكتوبر/ترشين  انتخابات  يف  التعهدات  إطالق  قبل 
بإحضار 25 ألف الجئ سوري إىل كندا بنهاية عام 2015، كانت 
جامعات املجتمع املدين بالفعل قد بادرت بإطالق برامج الكفالة 
األهلية لرعاية الالجئني السوريني. وتأسست مجموعات جديدة 
ووقعت  السوريني  الالجئني  وكفالة  رعاية  عىل  الرتكيز  أجل  من 
بـ 27  السوريني. وبدءاً  الالجئني  كندا عىل تعهد بكفالة عائالت 
نوفمرب/ترشين الثاين 2017، حصل 45% من إجاميل عدد الالجئني 
ومن  الجزئية  األهلية  الكفالة  عىل  كندا  إىل  القادمني  السوريني 
ضمن هذا الرقم الالجئني املستفيدين من الكفالة األهلية الجزئية 
الذي  املختلطة)   التأشريات  مكتب  من  املحالون  )الالجئون 
يتضمن تقديم الكفيل الخاص نصف املعونة خالل السنة األوىل 

بينام تقدم الحكومة الفدرالية النصف اآلخر منه. 

ومبا أنَّ االتجاه املقرر كان اعتبار املواطن السوري الجئاً مبارشًة 
دون حاجة ملعالجة طلباته لتحليل أهليته للكفالة األهلية، أصبح 
ومع  األصلية.  املناطق  يف  اللجوء  طلبات  معالجة  اليسري  من 
التي  الطلبات  استامرات  أن  الكندية  الناحية  من  ُيالَحظ  ذلك، 
أكرث من ذي قبل فيام يتعلق بكفالة  يجب تعبئتها طويلة جداً 
الالجئني غري السوريني. إضافة إىل ذلك منحت معايري التوظيف 
تساعدهم  الذين  الالجئني  فئة  ضمن  السوريني  الالجئني  ألرس 
أنَّها  عىل  ُصنَِّفت  التي  الالجئني  عائالت  عىل  األولوية  الحكومة 
مستضعفة وأنهم ال يشكلون خطراً أمنياً عىل الدولة. ومن هنا مل 

كفيل كندي يالعب أطفاالً من الالجئني السوريني ممن أعيد توطينهم يف تورونتو مبوجب برنامج الكفالة األهلية لالجئني.
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ُيسَمح للرجال املنفردين أن يدخلوا يف الكفالة الحكومية مع أنَّ 
بعضهم انطبقت عليهم رشوط فئات الالجئني الذين تساعدهم 

الحكومة.2

وكانت املشاركة املبارشة للمجتمع املدين يف إعادة التوطني العمل 
وكان  كندا  يف  الالجئني  لرعاية  األهلية  الكفالة  لربنامج  األبرز 
أساس  عىل  القادمني  الالجئني  فمعظم  لنجاحه.  أساسياً  عنراً 
الكفالة يحصلون عىل الدعم من الكفالء ضمن اتفاقات رسمية 
مع الحكومة الفدرالية أو من خالل املجموعات التي تقع تحت 
مظلة الكفالء علاًم أن 75% من هؤالء الكفالء هي منظامت دينية 
وتتألف من مجموعات شعبية تضم ما ال يقل عن خمسة كفالء 
يتعاقدون من أجل مساعدة أرسة الجئة ملدة 12 شهراً.  ممكن 
وهناك أعداد أقل من ذلك من الالجئني الذين ال يخضعون لكفالة 
الكفالء املذكورين بل يخضعون إىل كفالة ’مجموعات خامسية‘ 
لتقديم  التزام  يوقعون عىل  الذين  األفراد  من  وهي مجموعات 

الدعم لالجئ معني أو الجئني معينني. 

وقد ُحِشًدت برامج الكفالة األهلية ملساعدة الناس عىل مل شمل 
ُتَعرَُّف  كندا،  يف  الالجئني  وحامية  الهجرة  لقانون  ووفقاً  أرسهم. 
بالغني  يزيد عىل  ال  تتألف ممن  نووية  أنها وحدة  العائلة عىل 
وعىل  العائالت،  أنَّ  ذلك  ويعني  البالغني.  غري  وأطفالهم  اثنني 
أفرادها  انفصال  من  تعاين  قد  املمتدة،  العائالت  منها  األخص 
بعضهم عن بعض خالل عملية إعادة التوطني. وكانت الحكومة 
الفدرالية السابقة قد عربت عن قلقها من أن الكفاالت األهلية 
مل  إعادة  أجل  من  لالجئني  الواقع  بحكم  املتاح  املسار  كانت 
املخيامت  يف  تركوهم  الذين  عائالتهم  أفراد  مع  أرسهم  شمل 
الشمل  مل  أجل  من  البديلة  املسارات  غياب  يف  املستوطنات  أو 
الكفالة  اتفاقية  حاميل  حول  األبحاث  تبنّي  وبالفعل،  بأرسهم. 
العائالت  أفراد  الشخصية مع  للروابط  األولوية متنح يف كندا  أنَّ 
املمتدة لالجئني املتلقني للكفالة وُيسَتخدم يف هذا السياق تعبري 
’آثر الصدى‘ الذي يشري إىل مدى رغبة الكفالء يف مساعدة أفراد 

أرسة الالجئ املكفول الذين خلفهم وراءه. 

أنحاء  جميع  يف  الجامعات  يف  الطالب  دأب   ،1978 عام  ومنذ 
كندا أيضاً عىل تقديم الكفالة األهلية للطالب الالجئني من أجل 
متكينهم لدخول الجامعات الكندية. وعليه، وصل أكرث من 1400 
طالب الجئ إىل كندا من خالل منظمة خدمة الجامعة العاملية 
التي  اللجان  وتدعم  تسهل  حكومية  غري  منظمة  وهي  الكندية 
ويرشدونهم.  الالجئني  بالطالب  يرحبون  ممن  الطالب  يديرها 
أنها يف عام 2016 سوف تضاعف قدراتها من  املنظمة  وأعلنت 
الواحدة.  السنة  لـ 160 طالباً الجئاً يف  املادي  الدعم  أجل توفري 
وأشار املحللون إىل أن هذا املسار الخاص بإعادة التوطني جذاب 

أيضاً  والفرصة  لالجئني  الحامية  م  يقدِّ ألنه  الخصوص  وجه  عىل 
والحصول  العامة  الثانوية  بعد  ما  الكندي  التعليم  إىل  للوصول 

عىل خربة يف العمل. 

وغالباً ما ُيقاَرن بني برامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا 
مع الرعاية التي يقدمها نظراؤهم يف الحكومة الكندية لالجئني. 
فمن بني الالجئني العراقيني الذين وصلوا إىل كندا بني عامي 2009-

2014 تشري التقارير إىل تفوق برنامج الكفالة األهلية قلياًل عىل 
برنامج الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة من ناحية التوظيف 
أيضاً  تشري  التقارير  لكّن  كندا.  يف  األوىل  الثالث  السنوات  خالل 
الكفالة ممن حصلوا عىل  العراقيني يف  نظام  انخفاض عدد  إىل 
عمل وحتى لو حصلوا عىل عمل فكان معدل أجورهم أقل من 
معدل أجور غريهم من العراقيني ضمن الربنامج نفسه يف الفرتة 
قبل  العايل  التعليم  مستويات  رغم حصولهم عىل  ذاتها  الزمنية 
وصولهم إىل البالد.3 وتشري التقارير أيضاً إىل وجود حاالت مرتفعة 
من اإلعاقات والحاجات الصحية العقلية بني الالجئني من العراق 
دون تحديد ما إذا كان ذلك عىل مستوى أكرب من مستويات من 
كان  حني  يف  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اآلخرين.  الالجئني  مجموعات 
الالجئون العراقيون ضمن نظام الكفالة لهذه املجموعة قادرين 
ملساعدة  املتلقني  لالجئني  ميكن  مام  أرسع  وظيفة  تأمني  عىل 
األبحاث  بعض  أشارت  األوىل،  الثالث  السنوات  خالل  الحكومة 
إىل  تؤدي  قد  العمل  سوق  إىل  الوصول  سهولة  أنَّ  إىل  األخرى 
الفيدرالية  الحكومة  بيانات  تبني  إذ  اللغة  تعلم  عىل  سلبي  أثر 
يف  الالجئني  بني  الدخل  يف  كبري  فرق  وجود  عدم   2016 عام  يف 
نظام  الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة وبني الالجئني يف نظام 
الكفاالت خالل عرش سنوات بعد الوصول إىل كندا وهذه أرقام 
يصلون  األهلية  الكفاالت  بربنامج  القادمني  الالجئني  ألن  مهمة 
استخدام  أفضل عىل  التعليم وقدرة  أفضل من  ولديهم مستوى 
املتلقني  الالجئني  برنامج  القادمني يف  نظرائهم  اللغة من قدرات 

ملساعدة الحكومة . 

ويف دراسة سابقة تعقبت خربات إعادة التوطني لكل من الالجئني 
الحكومة  ملساعدة  املتلقني  الالجئني  ونظام  الكفاالت  نظام  يف 
 1979 عامي  بني  آسيا  رشق  جنوب  من  كندا  إىل  وصلوا  الذين 
و1981، تبني أنَّ الكفالة األهلية أكرث قدرة عىل إنجاح االندماج 
يف  تبني  ذلك،  ومع  ذلك.  عىل  الحكومية  املساعدة  قدرة  من 
املفرط ملجموعات  التطفل  وجود حاالت من  أيضاً  البحث  ذلك 
معالجة  أوقات  يف  كبري  وانخفاض  الالجئني  حياة  يف  الكفاالت 
الطلبات خارج البالد ووجود أعباء غري رضورية تفرضها الحكومة 
عىل عمليات معالجة الطلبات. وخلصت الدراسة البحثية إىل أنَّ 
مخاوف  وهناك  الدعم.4  إىل  بالفعل  يحتاجون  أنفسهم  الكفالء 
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أخرى بأن تقديم الدعم لالجئي الكفاالت األهلية يعتمد اعتامداً 
كبرياً عىل بضعة أفراد وبضعة منظامت. 

أهو منوذج للمستقبل؟
منذ أن أثريت املخاوف قبل أكرث من عرشين عاماً، ظهر تحسن يف 
البنى التحتية واملامرسات وُأدِخَلت يف تفكري الكفالء ويف عمليات 
واملجموعات  الشعبية  ومجموعاتهم  لالجئني  األهلية  الكفالة 
الخامسية. وتضمنت التحسينات املحدثة عىل الكفالة األهلية يف 
كندا يف ذلك الوقت رفع مستوى إرشاك الالجئني يف تحديد شكل 
إعادة توطينهم وتغيري املفهومات حول ما يتعلق بالكفالة بأنها 
الروابط  القادمني الجدد وكفالئهم واالعرتاف بأهمية  رشاكة بني 
أماكن  استخدام  وتوسيع  الجدد  للقادمني  للقوميات  العابرة 
مثل  شيوعاً  استخداماً  األكرث  الربامج  استضافة  أجل  من  العبادة 
خدمات الصحة والتوظيف لتمكني القادمني الجدد من الوصول 

إىل أكرب قدر ممكن من الخدمات يف فضاء ومكان واحد.5 

املقدمة  األهلية  للكفالة  واألساسية  األوىل  الفائدة  تتمثل  وال 
التكاليف عىل الحكومة  لرعاية الالجئني يف كندا مبجرد تخفيف 
أو التزاماتها لكنها تتمثل أساساً يف زيادة فضاء الحامية من خالل 
اإلحاالت  برامج  فئة  أنَّ  ومع  التوطني.  إعادة  فضاءات  زيادات 
مفيدة  تكون  قد  نسبياً  الجديدة  التأشريات  ملكتب  املختلطة 
النفقات  التشارك يف  إذ تتضمن  التوطني  ما كمسار إلعادة  نوعاً 
أن  ينبغي  وال  ميكن  فال  األوىل  السنة  يف  والكفالء  الحكومة  بني 
ُينَظر إليها عىل أنَّها بديل عن النواة األصلية لفئة الكفالة األهلية 
لرعاية الالجئني وبرنامجها خاصة أنَّ الكفالء الخاصني قادرون عىل 
الذين يودون كفالتهم. فإذا  الالجئني املحددين  تحديد وتسمية 
الحكومة ومجموعات  بني  الرشاكة  االحرتام عىل  إضفاء  أريد  ما 
تحرتم  التي  األهلية  الكفاالت  عىل  الرتكيز  من  بد  ال  املواطنني 
أن  ويجب  الرتبوي  املدين  املجتمع  وقــرارات  التطوعي  العمل 

تطمح إىل العدالة يف اختيار الالجئني وإعادة توطينهم بنجاح. 

 ،2016 سبتمرب/أيلول  يف  نيويورك  يف  املتحدة  األمم  قمة  ويف 
تعهدت كندا ’بتصدير‘ منوذج الكفالة األهلية إىل الدول األخرى 
املهتمة. ويف ديسمرب/كانون األول 2016 أطلقت مبادرة الكفالة 
العاملية لرعاية الالجئني يف أوتاوا. ويف شهر ديسمرب/كانون األول 
2016، عملت الحكومة الكندية بالرشاكة مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومؤسسات املجتمع املنفتح عىل 
إطالق مبادرة الكفالة األهلية لرعاية الالجئني عىل نطاق عاملي 
أكرب من ذي قبل إلحداث التأثري اإليجايب عىل التعهدات. ولدينا 
اآلن أسرتاليا وبريطانيا اللتان تعمالن عىل خطط الكفالة األهلية 
الكفالة  بشأن  ُيتََّبع  أن  ميكن  ثابت  نظام  أي  يوجد  وال  حالياً. 
العام الكندي تجاه  األهلية ولذلك يعترب املوقف اإليجايب للرأي 

إعادة توطني الالجئني أمراً غري اعتيادي نوعاً ما. ومن هنا، ال بد 
للحكومة من أن تتمتع بقيادة قوية ُيضاف إليها فاعلية املجتمع 
املدين  املجتمع  ر  َتَصدَّ السوريني  الالجئني  وبخصوص  املــدين. 
الكندي الجهود مقارنة بالحكومة يف توفري الدعم يف مجال إعادة 
التوطني. وال بد من إجراء مزيد من األبحاث حول بقية الظروف 

الحرجة والعوامل الرضورية.  

وال ميكن أن ُينَظر إىل إعادة التوطني الخاص عىل أنه خصخصة 
اللتزامات الدولة الدولية وما يرتتب عىل ذلك من تكاليف. ففي 
فضاءات  من  ع  توسِّ أنَّها  عىل  األهلية  الكفالة  إىل  ُينَظر  كندا، 
الحامية املقدمة لالجئني بتكميلها اللتزامات الحكومة إزاء إعادة 

التوطني. 

  jhyndman@yorku.ca جنيفرهايندمان 
 مدير، مركز دراسات الالجئني، جامعة يورك 
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 wpayne@yorku.ca ويليام بني 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة يورك، وبروفيسور محارض 

غري متفرغ، برنامج العامل املجتمعيني يف كلية جورج براون 
 www.georgebrown.ca

 sjoutdoors7@gmail.com شاونا حيمينيز 
باحثة اجتامعية مجتمعية ومتطوعة ألمد بعيد ككافلة أهلية 

لالجئني.

1.  يف أواخر ديسمرب/كانون األول 2016، أزالت هيئة الهجرة والالجئني والجنسية يف كندا 
السقوف املفروضة عىل هذه البعثات الكندية يف الخارج، يف خطوة مثلت نقلة نوعية من 

اإلدارة الجغرافية املتحيزة إزاء الالجئني القادمني إىل كندا مبوجب برنامج كفالة الالجئني.
www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/protect-psr.asp

2.  انظر مقالة لويس ترينر، صص 53-52
3.  البيانات من ملحوظة اإلحاطة الرسية )أبريل/نيسان 2015) املقدمة إىل وزير الجنسية 

والهجرة. حصل عليها الكاتب بطلب قدمه مبوجب حرية املعلومات. ملخص النتائج 
األولية: دراسة حالة إعادة توطني العراقيني )2009-2014) إحاطة وزارية قدمت للوزير. 

غري متاح لتثبيتها يف املراجع أو التوزيع.
 (Summary of Preliminary Findings: Iraqi Resettlement (2009-2014( Case

Study. Ministerial Briefing Advice to Minister.(
4.  انظر بايرس م )2003) ’الكفالة ونجاح إعادة التوطني‘، مجلة الهجرة والدمج الدولية 

4)2):203-215؛ وبايرس م )2009) ’إعادة توطني الالجئني وحامية صحتهم العقلية: 
الدروس املستفادة من املرشوع الكندي إلعادة توطني الالجئني‘ علم النفس العابر 

للثقافات 46)4):583-539
(Sponsorship and resettlement success(

 (Resettling refugees and safeguarding their mental health: lessons learned
from the Canadian Refugee Resettlement Project(

5.  النفري م )2003) ’الكفالة وجهات نظر املنظامت والكفالء والالجئني‘ مجلة الهجرة 
الدولية واالندماج 4)2):256-237

(Sponsorship: Organizational, sponsor, and refugee perspectives(

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:jhyndman@yorku.ca
http://crs.info.yorku.ca
mailto:wpayne@yorku.ca
http://www.georgebrown.ca/
http://www.georgebrown.ca/
mailto:sjoutdoors7@gmail.com
http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/protect-psr.asp

