
 Sponsorship Disputes & Breakdowns )الكفالة انھیار /عطیلتو الكفالة عاتنزا( 

 الكفالة؟ disputesما ھي 

 الكفالة  disputesخالفات أو سوء فھم تنشأ بین الكفالء والوافدین الجدد بشكل طبیعي أثناء سیر عملیة الكفالة. تتفاوت ھي 
نزاعات ال تؤدي  لحسن الحظ،ووجھات النظر حول مختلف القضایا. في خالفات حول شروط الكفالة، إلى اختالفات ما بین 
 .sponsorship breakdownsدائما إلى  الكفالة 

 
 defaultsو breakdowns ، وdisputesأو تحسینھا باتباع نصائح حول تجنب  Sponsorship disputesیمكن حل 

قد  Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC)من ھذه الوثیقة.  4في الصفحة  موجودةوال
المحلیة، التي تعتبر مسؤولة عن إدارة قضایا ما بعد  IRCCمن خالل مكاتب  الكفالة disputes عند حدوثساعد أیضا ت
 :عندماالكفالة  disputesبالتدخل في المحلي  IRCCوصول. سیقوم مكتب ال

 أو ؛ IRCCتدخلdispute حد أو كال طرفي یطلب أ •
 أو ؛داخلي حلب الحالة ال یتم حسم •
 بالتواصل معالوكالة  من ثم تقومالخدمات االجتماعیة خالل فترة الكفالة، و توكاالإحدى إلى الوافد الجدید  یتجھ •

IRCC الحالة.عن  لالستیضاح 
 

 ؟sponsorship breakdownsما ھي 

Sponsorship Breakdown " إصالحھ" في تلبیة ترتیبات الكفالة التي تمت بین  إخفاق متعذرھو إعالن رسمي أن ھناك
 عالنإ IRCCستصدر ، sponsorship breakdownsالكفالء والوافدین الجدد الذین قاموا بكفالتھم. وفي حاالت 

Declaration of Sponsorship Breakdown.الغیاً تعھد الكفالة ، 

sponsorship defaults ؟ ما ھي    

ولم یحاولوا حل المشكلة  breakdownإذا وجد أن مجموعة الكفالء مسئولون عن  sponsorship defaultسیتم إعالن 
إلى إخالل مجموعة الكفالء بالتزاماتھم التعاقدیة  sponsorship defaultویعود . breakdownأو المسائل التي أدت إلى 

) و/أو Undertaking)form IMM 5373 مادیة المرتبطة بالتعھد الأو فشلھم في تلبیة االلتزامات المادیة وغیر 
Sponsorship Agreement. 

 ؟sponsorship breakdownsلماذا تحدث 

 :، بما في ذلكsponsorship breakdownsتؤدي إلى حدوث  توجد العدید من األسباب التي

أو خالفات حول مستوى الدعم  ،واقعیةوتوقعات غیر  اتغیر قابل للحل، مثل صراع الشخصیdispute وجود •
 .وافد الجدیدلل تقدیمھالذي یتم 

 :وافد الجدید. بعض األمثلة على ذلكللبسبب تغییر في الحالة الشخصیة بشروط الكفالة الوفاء  عدم إمكانیة •
o االنفصال أو الطالق. 
o  ،لن أو ال یمكن والنتقال إلى منطقة مختلفة، االجدد  الوافدونقرر حینما یالھجرة الثانویة، أو بعبارة أخرى 

 .في دعم الوافد الجدید في المجتمع الجدید االستمرار للكفالء
o  اإلعانة على االستقراربتقدیم الدعم المالي و/ أو  بالتزاماتھم الكفالء وفاءعدم. 



o  دون إبالغ سنة واحدة التي مدتھا المساعدة االجتماعیة خالل فترة الكفالة  طلب قرارالوافد الجدید اتخاذ
 .الكفیل

 ؟sponsorship dispute or breakdownما الذي ینبغي فعلھ عند حدوث 

بین األطراف، ویبدو من المرجح انھیار الكفالة، فیجب على الكفیل أو الوافد الجدید  disputeإذا تعّذر حل 
 :إما عن طریقIRCC  االتصال على

 أو المحلي المناسب. IRCCلیوصلك بمكتب  PPPR@cic.gc.ca-PSR البرید اإللكتروني● 

 2100-242-888-1.على  IRCC االتصال التابع لـ االتصال بمركز ●

 ستقّیم . ةالجدید ةواألسرة الوافدالكفالء بمجموعة  سیتم االتصال،  disputeعن المحلي  IRCCمكتب بمجرد إبالغ) 1 
IRCC        لتدخلل كان ھناك حاجةخطورة الوضع وتحدید ما إذا. 

 .disputeیة تسومساعدة األطراف على سیحاول  IRCC منفإن ضابطاً ، اً ضروری IRCC كان تواجدإذا و )2  

   القرارالنھائي حول الخطوات  IRCCستتخذ المحلي بمثابة "وسیط". وإذا لم یتم التوصل إلى حل،   IRCCضابطسیقوم ) 3
 .المقبلة     

       والدعم المالي،  االستقرارفي حاجة إلى مساعدة  طرأتستغرق أسابیع)، تإذا خالل عملیة الوساطة (والتي یمكن أن ) 4
 Sponsors  Groups ofللمكفولین من قبل تحیل القادمین الجدد إلى سلطات الرعایة المحلیة (بالنسبة س  IRCCفإن    

Five or Community      أو لمساعدة ( (RAP) Resettlement Assistance Program دخل وبرنامج دعم ال
 )Sponsorship Agreement Holderمكفولین من قبل  (لمن ھم

 ، الكفالءقد تقع على عاتق   الكفالةbreakdown  . مسؤولیةالمسؤولالطرف   IRCCستحدد، breakdown علنإذا أُ  )5
أن مجموعة الكفالء ھم تم تحدید  . في حالمن األطرافطرف  يدخل أل یكون ھناك ال قد ، أوIRCCالجدد،  وافدینال      

إذا  بعین االعتبار ماھذا التقییم  وسیأخذ. الكفالة defaultم ما إذا كان ینبغي أن تكون ھذه في ستقیّ   IRCCفإن  ،المسئولون
 .الكفالء حل المسألة حاول

 یجب أن یستمر الكفالء في تحمل مسئولیات كفالتھم أثناء المشكلة.

،  Sponsorship Agreement Holder (SAH)أو أحد  Constituent Group (CGفي الحاالت التي تتواجد فیھا (
. الكفالة ، ألنھا ھي المسؤولة في النھایة عنحتى یتمكنوا من محاولة حلھا داخلیاً dispute عن  SAHفمن المھم أن تخطر 

. وقد ذاتھامسؤولیة الأخذ على عاتقھا تآخر، أو  CGكفالة لـ لافي نقل مسؤولیة  جدیاً  SAHتفكر في بعض الحاالت، قد 
 للفترة المتبقیة من فترة الكفالة. الكفالةتولي لآخر  SAHمن  طلبالأیضا في  SAHتنظر

للقادمین الجدد.  بدیالً  المحلي، قد یحاول أن یجد كفیالً  IRCC ، الكفیل، وبالتعاون مع مكتبbreakdownإذا  تم اإلعالن عن 
 د:جد الءكفإذا لم یتم العثور على مجموعة 

  إلى  إحالتھمقد یتم   SAH)مساعدین في الكفالةأو  CG أو(  SAHالمكفولین من قبل الجدد وافدینالفإن  •
RAP   إلى أن تنتھي مدة إعالة أنفسھم أو  أن یتمكنوا منإما  إلى أنللحصول على المساعدة المالیة
 .كفالتھم

قد یتم منحھم  Community Sponsor أو Group of Fiveالمكفولین من قبل الجدد  وافدینال •
Declaration of Sponsorship Breakdown المساعدات إلى سلطة  ومن ثم إحالتھم

 االجتماعیة في المقاطعة.

 ؟الجدد وافدینلل sponsorship breakdownsما ھي النتائج المترتبة على 

mailto:PSR-PPPR@cic.gc.ca


یتلقى الوافد الجدید مزیدا من  ، فمن المحتمل أن الbreakdown أن الوافد الجدید المكفول تسبب في IRCC إذا قررت
 .IRCC ومن Canadaالمساعدة من المجموعة الكفیلة في 

 للكفالء؟ sponsorship breakdownsما ھي النتائج المترتبة على 

  Declaration of Sponsorship Breakdown، فإنbreakdown لیست مسؤولة عن فالءإذا كانت مجموعة الك
 .. وعلیھ فلن تكون ھناك عواقب لمجموعة الكفالءdefaultعالن غیر ناتج عن خطأ" إأنھ " سجلسی

 :إن وجد أنّ breakdown  مسؤولة عن الكفالءمجموعة  اعتبارلن یتم و

 المجموعة مستمرة في تقدیم التزاماتھا بالنسبة للكفالة •
نجاح العثورعلى مجموعة بالتزاماتھا والكفالء في الوفاء ظروفاً لم تكن في الحسبان أثرت على قدرة مجموعة  •

 یجاد كفیل جدید؛و تم بذل جھود مقبولة من قبل مجموعة الكفالء إلألتكمل المھمة أخرى 
الجدید طوعاً  وافد(على سبیل المثال، انتقال ال لالكفی إرادةعن  ةعدم الوفاء بالتزامات الكفالة نتج عن أسباب خارج •

ذلت من قبل مجموعة الكفالء مقبولة بُ  ) وأن ھناك جھوداً لیس بسبب أي نزاع ستقرار األصلي،إلى خارج مجتمع اال
 یجاد كفیل جدید.إل

 
، وأنھم غیر راغبین في breakdownجد أن مجموعة الكفالء مسئولة عن إذا وُ  sponsorship defaultوسیتم اعالن 

 محاولة حل المشكلة.
 ما یلي: sponsorship defaultوقد تتضمن عواقب 

 .defaultوعة الكفالء بالتقدیم لمزید من الكفاالت إلى أن یتم حل السماح لمجمعدم  •
 ، قد یتم تعلیق اتفاقیة الكفالة أو إلغائھا. SAHبالنسبة لـ •
، ، بأن مجموعة الكفالء غیر قادرة على الوفاء بالتزاماتھا تجاه الحاالت التي ما زالت في الخارجIRCCقد تستنتج  •

وقد توصي بإلغاء موافقة الكفالة الخاصة بحاالت المجموعة التي لم یبت األمر فیھا بعد. ومن المحتمل أن تراقب 
IRCC  الكفاالت الحالیة التابعة لمجموعة الكفالء الموجودة في كندا والتي ما زالت ضمن السنة األولى لمدة الكفالة

 المالئمین.للتأكد من تقدیم الدعم المالي ودعم االستقرار 
 

 عندما: defaultینتھي الـ 
 الجدید، أو وافدلل ترد المجموعة المال الذي علیھا للحكومة نظیر التمویل الذي قدمتھ الحكومة •

 
 أن مجموعة الكفالء أدت التزاماتھا.  IRCCیقرر ضابط  •

 المالیة إما من قبل مجموعة الكفالء كاملة، أو من أحد أعضائھا. defaultقد تحدث 

 ؟sponsorship disputes, breakdowns, and defaultsكیف یمكن تجنب 

 وإدارتھا: disputes. فیما یلي اعتبارات ھامة من شأنھا تجنب sponsorship disputesمن األفضل دوماً أن یتجنب 

تابعین ال CGsمسئولون عن تدریب  SAHsاالستعداد: ینبغي تدریب مجموعة الكفالء وتجھیزھا بشكل صحیح. وتعد  •
والكفالء المساعدین الحصول على  Groups of Five, Community Sponsors, SAHs, CGsلھم. یمكن لـ 

 Refugee Sponsorship Training Program (RSTPعدة مصادر وفرص للتدریب من خالل برنامج (
 ).(www.rstp.caعلى موقع 



التواصل: یعتبر التواصل الواضح، المستمر والفعال أمراً ضروریاً لوضع توقعات واقعیة. ویشمل ذلك تقدیم توجیھ  •
. عند الكفالة طوال فترة ، واستمرار التواصل مللقادمین الجدد بعد وقت قصیر من وصولھ شامل بكل معنى الكلمة

الجدید،  وافدبال اللھجة الخاصةنفس  ونترجمین یتكلمتم من خالل می التواصل، تأكد من أن العائق اللغويوجود 
 .لمحتوىل أو حذفٍ  طلب من المترجمین إیصال المعلومات صحیحة دون إضافةٍ وا

 وافدضافة إلى توقعات الفالء، باإلالتحضیر المسبق النعكاس توقعات الكفیل ومجموعة الكإدارة التوقعات: یعد  •
"واقعیة". فعدم وجود توقعات على  إذا كانت ھذه التوقعات یساعد في تقییم ماویمكن أن الجدید المحتملة أمرا مجدیا. 

اإلطالق، أو مجرد وجود توقعات "واقعیة" قد یقلل من الصراع بین األفراد أو اإلستیاء واإلحباط الناجمین عن 
رة التوقعات، داإالكفالة. لمزید من المعلومات عن  breakdownمن خطر  كما سیحدّ  التوقعات غیر الواقعیة.

 یرجى الرجوع إلى صفحة المعلومات الموجودة في الرابط التالي:

Expectations.pdf-http://www.rstp.ca/wpcontent/uploads/2016/07/Managing 

ر أنھ قد یوجد الكثیر مما التعرفھ عن الوضع، ویتضمن ذلك السبب وراء ردة فعل الطرف اآلخر التفاھم: تذكّ  •
یساعد  وفي معظم األحیان. بعد یتم اكتشافھمغلوطة أو سوء تفاھم بسیط لم بطریقة معینة. ربما یرجع لوجود معلومة 

 والتوصل إلى قرار مشترك. التواصلن إلى الصبر وفھم أكبر لتحسی تحتاج. قد التملك كامل السیاقأنك بتذكر ال

 أین یمكنني أن أجد المزید من المعلومات والدعم؟

 In-Canada Processing ofیمكنك الرجوع إلى  Sponsorship Breakdowns لمزید من المعلومات المفصلة عن
Convention Refugees Abroad and Members of the Humanitarian Protected Persons Abroad 
Classes – Part 3 (IP-3) 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/ip/ip03-part3-eng.pdf 

، أو ترید معلومات حول ورش العمل sponsorship disputeعدة بما یتعلق بـ إذا كنت تقطن في تورنتو وتود المسا
 معتواصل  Managing Expectations and Sponsorship Ethicsالقادمة عن 

RSTP’s Toronto Refugee Initiative Sponsorship Support (Toronto RSS) 

 404 تحویلة   1700-290-416 على اتصلأو  torontorss@rstp.caلكتروني على البرید اإل

 أو باالتصال على  info@rstp.caلكتروني عبر البرید اإل RSTPوإذا كنت تعیش خارج تورنتو، نرجو التواصل مع 

، sponsorship disputesالجدید؛  وافدد عن حقوق وواجبات الكفیل واللمعرفة المزی 1-877-290-1701
breakdowns  وdefaults.؛ ورش العمل القادمة؛ والكثیر غیرھا 

© 2016, Catholic Crosscultural Services and the Refugee Sponsorship Training Program.  

. إذا كنت لست مخوالً وتود استخدام ھذه المادة كاملة أو ألغراض مصرح بھامعّدة ھذه الوثیقة محمیة من قبل حقوق الطبع و
 .resources@rstp.ca على أجزاء، یرجى االتصال على 

Catholic Crosscultural Services 

Refugee Sponsorship Training Program (RSTP) 
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Tel: 1-877-290-1701 فون: یتل  

Fax: 416.290.1710 :فاكس 

  info@rstp.ca: البرید االلكترونيwww.rstp.ca:الموقع  
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