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أشهر وملّا نحصل عىل أي معلومات وترتب عىل ذلك حالة من الكفالة وال تسهل من سالسة تقدمه .وبغياب املعلومات من
الغموض والصعوبة يف التخطيط لألمام .وبقي األمر عىل هذا الحال الهيئات والوزارات الحكومية حول األرسة التي ننوي كفالتها إضافة
إىل أواخر سبتمرب/أيلول  2016عندما حصلنا عىل بعض املعلومات إىل ُبع ِد التواصل مع حامل اتفاقية الكفالة وصعوبة تحقيقه يف
حول األرسة وحصلنا عىل صور شخصية لألب واألم.
الوقت املطلوب أصبح عملنا معقداً ال يخلوا من تحديات.
وبغياب االتصال بيننا وبني األرسة مل يكن لدينا سوى معلومات
أساسية بسيطة حولها وكان علينا اتخاذ القرارات ونحن ’معصوبو
العينني‘ عىل أمل أن تكون تلك القرارات صحيحة ومناسبة لألرسة.
فلو أتيحت لنا املعلومات الكافية ألمكننا أن نستعد أكرث الستقبالهم
وألمكننا تسجيل أطفالهم يف املدرسة املحلية ،ومل نتمكن من فعل
ذلك لعدم إتاحة شهادات ميالدهم .نحن نعرف أنه علينا مساعدة
عائلتنا تلك بطريقة ال تفيض إىل توقعات غري واقعية بل تسعى
إىل تعزيز االستقالل الالحق لها ،لكننا مل نكن نعرف بالضبط كيف شانون أو .تيتو titoshannon@gmail.com
مد ِّرب يف العدالة االجتامعية  /مجال السالم
ميكننا تحقيق ذلك الهدف.

بل كان عجزنا عن التواصل مبارشة مع األرسة التي كفلناها حسب
خطتنا لوصولهم سبباً يف تصعيب األمر أمام قدرة فريقنا عىل
ترسيخ العمل املخصص واألسايس إلعادة توطني تلك األرسة وتطلب
منا انتهاج الصرب الكبري .لكننا مع كل ذلك تلقينا الدعم الهائل
وااللتزام غري املحدود املادي واألخالقي من مجموعتنا يف الكنيسة
وقيادتها والرشكات املحلية واألفراد املتناغمني معنا.

شارولني كوتشاند shar_wray@hotmail.com

ومن منظورنا نحن ’كمجموعة مجتمعية دينية‘ كندية ،ال ميكن
لكفالة الالجئني أن تتحقق دون وجود خارطة طريق واضحة .ممرضة يف وحدة العناية املر َّكزة ،مستشفى محيل
ومع أ َّننا ال نشكك أبداً يف حسن نوايا حكومتنا الفدرالية وصدقها،
www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/sah-how.asp .1
فلسوء الحظ النوايا وحدها ال تكفي لتوضيح العملية يف مرشوع

إعادة النظر يف كيفية قياس النجاح

كلوي مارشال-دينتون

رغم الثناء الذي حظي به الربنامج الكندي للرعاية األهلية لالجئني عىل ضوء دمجه لالجئني يف سوق
العمل بأرسع مام ميكن لربامج املساعدة الحكومية لالجئني أن تقدمه ،رمبا ما زال من املبكر االحتفال
بهذا الربنامج ونجاحه.

يف استامرة الطلب الذي يقدمه الالجئ للربنامج الكندي للرعاية
األهلية لالجئنيُ ،يط َلب إىل صاحب الطلب أن يعرب عن املهنة
التي ينوي أن يعمل بها عند وصوله إىل كندا .وغالباً ما يرتك
طالب اللجوء هذه الخانة فارغة دون إجابة ألن معظم الالجئني
يعيشون يف البلدان املستضيفة منذ سنوات و ُي ّ
حظ ُر عليهم العمل
أو ال ُيس َمح لهم إال بالحصول عىل وظائف متدنية .ولذلك ُح ِر ُموا
عىل مدى سنوات كثرية من حرية اختيار الوظيفة أو القدرة عىل
الطموح بيشء مختلف عام يعملون به بل مل يكونوا قادرين عىل
الحصول عىل أي عمل عىل اإلطالق يف بعض الحاالت.
يتأمل أحد اآلباء استامرة الطلب ويفكر بها ملياً وبعد ذلك
يكتب كلمة ’محاسب‘ يف حني تكتب األم ’ممرضة‘ ،فهام قد كتبا
الوظيفتني اللتني كانا ميتهنانها قبل الهرب من بلدهام أما بالنسبة
البنهام الذي مل يتجاوز الثالثة من عمره فيبتسامن ويكتبان كلمة

’طبيب‘ .لكنَّ ما سيكتبون يف تلك الخانة له أهميته يف الطلب ،بل
ال شك َّأن هذه الخانة بالذات مهمة جداً للعائلة وكذلك لكندا
التي متيل إىل قياس نجاح إعادة التوطني برسعة حصول الالجئني
عىل وظيفة تجعل منهم أفراداً منتجني يف املجتمع.

لكننا عندما نجعل من الحصول عىل الوظيفة ورسعة الحصول
عليها املقياس األسايس للنجاح يف إعادة التوطني فإننا نعزز فكرة
مفادها أن الالجئني عبء علينا .بل إننا نقول إنه عىل الالجئ أن
يحصل عىل وظيفة يف أرسع وقت ممكن :أي وظيفة كانت ما
دامت تلبي الحاجات األساسية لهم .وتؤكد خربة الالجئني الذين
تلقوا الرعاية السابقة يف كندا هذه النقطة بالذات .ومثال ذلك
تقرير نرشته الحكومة الكندية ُذ ِك َر فيه أ َّنه إذا ما كان الالجئون
الذين يتلقون الرعاية األهلية يبحثون عن الوظيفة يف أقرب وقت
ممكن فغالباً ما يكون ذلك بسبب حاجتهم 1.ويف املقابل نجد أن
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /إيه ويبسرت

كذلك عىل مدى عدة سنوات بعد توطينهم
يف كندا.
لكنّ إعادة التوطني وال شك تنصب أوالً وأخرياً
يف تقديم الحامية .فعندما ُيسأَل الالجئون
عن السبب يف رغبتهم يف الوصول إىل كندا
فستكون إجابة معظمهم الرسيعة هي َّإن
كندا بلد آمن ،بلد يحرتم فيه الناس حقوق
اإلنسان ،وبلد يحقق املساواة يف التعامل مع
الناس .ويف مسألة الحامية ،نجد توافقاً بني
توقعات الكنديني والالجئني املعاد توطينهم،
فكندا تقدم وطناً آمناً لألفراد الذين يحتاجون
إىل إعادة التوطني وذلك ما يلبي الدوافع
الرئيسية لالجئني عىل املستوى القصري
والبعيد من ناحية السالمة .لكنَّ املفارقة َّأن
الالجئني إذا كان معظمهم يرغبون يف املشاركة
واملساهمة يف املجتمع الكندي ومجتمعاتهم
املحلية ،نجد َّأن كندا ال تحفزهم بنشاط عىل
املشاركة وال تقوي من نقاط قوتهم عندما
يأتون للمرة األوىل إىل كندا.

رص

فربنامج إعادة توطني الالجئني يف كندا يتجذر
يف اعتبارات إنسانية ُيختَار عىل ضوئها
الالجئون حسب حاجتهم يف الحامية إذ
ُت َ
عطى الحامية األلوية عىل مهاراتهم اللغوية،
ومستواهم التعليمي أو قدراتهم العامة
الجئون إثيوبيون يف هارغيسيا ،الصومال ،يحرضون دروس اللغة اإلنجليزية استعداداً إلعادة توطينهم يف كندا.
عىل االندماج يف املجتمع .وال تتوقع كندا
الالجئني يسعون إىل الحصول عىل الوظيفة برسعة خشية من أن من الالجئني املعاد توطينهم فيها أن يصبحوا من كبار املشاركني
يكونوا عبئاً عىل كفالئهم ومعيلهم.
واملساهمني يف املجتمع واالقتصاد الكندي لكنّها يف الوقت نفسه ال
تدرك كفاية نقاط القوة والخربات التي يتمتع بها الالجئون أيضاً.
ومع َّأن الحصول عىل الوظيفة حجر الزاوية املهم يف عملية وبدالً من السعي ح اً عىل إثبات خفض العبء املايل عىل كندا
االندماج فام زالت هناك مخاطر مرتبطة بدفع الالجئني إىل العمل يجب علينا أيضاً أن ننظر يف التأسيس عىل مختلف األبعاد التي
برسعة كبرية .ويؤكد التقرير عىل َّأن نصف الالجئني املشاركني تنصب فيها نقاط القوة والخربة لدى الالجئني املعاد توطينهم
الذين خضعوا لدراسة مسحية أدتها الحكومة مل يتوافر لديهم وإمكانية ذلك يف املساهمة يف مجتمعاتنا.
الوقت للمشاركة يف التدريب عىل اللغة ،والسبب الرئييس يف
ذلك أ َّنهم بدأوا يف البحث عن عمل مبارشة فور وصولهم .وأشار كلوي مارشال-دينتون chloe@safepassage.ca
املشاركون أيضاً َّأن تصورهم لرضورة الحصول العاجل عىل العمل مديرة منظمة املرور اآلمن لكندا (Safe Passage Canada
بأق رسعة ممكنة منعهم من تعلم مهارات جديدة أو ترقية  ;www.safepassage.caمرشحة لنيل درجة املاجستري يف
مهاراتهم السابقة وح َّد من قدراتهم يف العثور عىل وظيفة يف مجال دراسات الالجئني والهجرة القرسية ،جامعة أكسفورد
يرتبط مبعارفهم ومهاراتهم .ومن هنا ال غرابة يف أ َّنه رغم ’نجاح
 .1املواطنة والهجرة يف كندا ( 2007تقييم تلخييص للرشاكة األهلية يف برنامج الالجئني
توطينهم‘ بسبب حصولهم عىل الوظيفة ما زال هؤالء الالجئني ال www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/evaluation/psrp/psrp-summary.asp
يكسبون إال أقل من املعدل الذي يكسبه الكندي ويبقى حالهم (Summative Evaluation of the Private Sponsorship of Refugees Program
)
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