
 زية ضد السائقين الالجئينيأن تراجع سياستها التميعليها و أونتاري
 

، بتخطي ذوي الخبرة من البلدان التي مزقتها الحروب من المقاطعة لديها تمييز ضد الالجئين من خالل عدم السماح للسائقين

 .قادمين حديثا في أونتاريوآخرين متحان قيادة السيارات، على غرار إنتظار إ فترة

، أتم ردن كالجئينالسورية وقضاء ثالث سنوات في األ ع من مدينة حلبهروب مرو  بعد 

على الرغم من أنه . شايش التركي و زوجته وأوالده مسيرتهم الى كندا في الشتاء الماضي

  .للحصول على وظيفة كسائق ؤهالا وجد السالمة في منزله الجديد، إال أنه ال يمكنه أن يكون م  

 للشاحنات، قبل قدومه ذو خبرة طويلةكسائق  عن عمله السابق تكلم بحسرةيشايش األربعيني، 

لينقل المحاصيل و الحيوانات والمعدات،  ،عبر سوريا عديدة كان يقود لسنوات .إلى كندا

، عملت في أمكنه كسائق للشاحنات". يعبر إلى البلدان المجاورة كلبنان واالردنلوأيضا 

لذلك يؤلمني هذا األمر كل يوم، ألنني ال أستطيع أن . "قال كما" عديدة، وأحببت عملي كثيرا،

، وكل ما أفعله اآلن هو الجلوس في جدا لي عملي كان مهماا . تأمين حياة لعائلتيلأقود شاحنة 

 ."المنزل

، هو الذكرى الثانية لوصول أول دفعة من الالجئين السوريين 7102 كانون األول 01تاريخ  

الحكومة الكندية تمنع الالجئين مثل شايش إن فلرغم من الترحيب بهم، با. الى األراضي الكندية

كسائقين ليعيلوا أنفسهم وعائالتهم، وذلك بسبب سياسة المقاطعة التي  بالحصول على عمل

 Gلمدة سنة قبل السماح بتقديم امتحان القيادة نتظار إلتجبرهم على ا

قضية شايش ، ، كلية الحقوق(IHRP)تويدعم البرنامج الدولي لحقوق اإلنسان في جامعة تورن

وذلك  أجحفت بحقه، أن حكومة أونتاريو تد عي قضيته .أمام محكمة تورنتو لحقوق اإلنسان

 التي مزقتها الحروب، بإعفائهم منمين من المناطق دم السماح للسائقين ذو الخبرة والقادبع

جدد في أونتاريو وبقية الالجئين في أسوة بسائر القادمين ال .فترة اإلنتظار لتقديم إمتحان القيادة

 .خرىالمقاطعات األ

إن العديد من أصحاب العمل  يرغبون بتوظيفه لخبرته الواسعة في قيادة  ،يقول شايش

أ من فريد وضعه ليس. Gالشاحنات، ولكن ال يمكنه ذلك بسبب عدم حصوله على رخصة 

، الضطرارهم ظور عليهم ذلكمح ، ولكنالمتحمسين للعملمئات الالجئين هو واحد من . نوعه

 .Gلإلنتظار سنة إضافية ليحصلوا على رخصة سواقة كاملة 

نقل الشاحنات إن . بشدة ليجذب سائقين جدد يعانيقطاع الشاحنات الكندي في هذه األثناء، 

الموارد البشرية، مؤسسة غير ربحية، تدعم قطاع الشاحنات في مواجهة قضايا  HRالكندي 



لحصول على با لسائقينللسماح لمزيد من اف القيود أن تخف، اريوونتطلبت من حكومة أ

، لكي تدعم تدريب السائقين ا القطاعمجموعة كتيبات لهذنجزت قد أو ،للشاحنات رخصة قيادة

إن أي تغيير في سياسة وزارة النقل، يسد الفجوة ويوفر المزيد من فرص .  السوريين الالجئين

 .العمل لالجئين

، وهو يتضمن رخصة القيادة برنامجتموا دراسة طلب من جميع السائقين أن ي  يو، ي  في أونتار

لديهم  ،على األغلب ،أن القادمين الجدد ر  قت   المقاطعة إال أن. تبارين للقيادةوإخ إمتحانا خطياا 

ليتخرجوا من برنامج أفضل  أن يكون لهم فرصة   والتي يمكن للمتقدمينسابقة،  قيادةخبرة 

أن يقدموا الوثائق التي شهر،  07ين لديهم خبرة أكثر من لسائقين األجانب والذيمكن ل. القيادة

 مباشرة، إمتحان السواقة الثاني قدموايمكنهم أن ي  عندها تثبت أن لديهم رخصة سارية المفعول، 

لها  ن تكون مكتوبة من قبل وكالة مرخصاا الوثائق يجب ا هذه .Gليحصلوا على شهادة القيادة 

إال أن الالجئين من البلدان التي . لبلد الالجىءقنصلية أو من المفوض الرسمي  أو سفارة أو

عند إنهيار األنظمة أو الحرب األهلية، . تمزقها الحروب، ال يمكنهم الحصول على هذه الوثائق

وأيضا اليمكن لالجئين العودة إلى بلدهم األصلي . المكاتب يمكن أن تكون غير موجودةهذه 

 .أن يفقدوا صفتهم كالجئين في كنداخوفاا  م، أوخوفا على حياته

الحصول على أدلة  ، يطلبونالمقاطعات األخرى بما فيها ألبرتا ومانيتوبا وبريتيش كولومبيا

عندما تكون شهادة السواقة ينقصها بعض وذلك ظهر الخبرة السابقة للقيادة، إضافية ت  

هذا ليس هو وضع . اريخ الوالدةصورة أو تعدم وجود المعلومات، مثل تاريخ اإلصدار أو

حكومة أونتاريو عليها أن  .خص القادمون من سورياالعديد من الرخص األجنبية، ضمنهم ر  

الجئين الذين لديهم للسائقين الللمقاطعات األخرى، لتسمح  مشابهة تعمل على تطبيق سياسة

ال، على الحكومة على سبيل المث. ، أن يتمكنوا من الحصول على الرخصة الكاملة فوراخبرة

وثائق أجنبية لخبرة القيادة لالجئين، وعوضا عن ذلك، اإلعتماد على مترجم محلف  أن التطلب

باقي ب تمثالا  وذلك ،سارية المفعولقيادة أجنبية  لترجمة شهادة ،للفرنسية أو اإلنكليزية

اآلن،  راجع السياسة المجحفةوت   ،يجب على الحكومة الكندية أن تكون سباقة. المقاطعات

 .عوضا عن إنتظار قرار المحكمة في قضية شايش

لعدد اليحصى من  ،على أرض الواقع إن مراجعة سياسة أونتاريو التمييزية، سيكون لها تأثيراا 

الشعب السوري يحب العمل، ويرغب أن يرد الجميل لكندا، البلد التي . " عائالت الالجئين

م عل  ريد أن أ  أ  . مهم لدعوتنا لبناء حياة جديدة هنانريد أن نرد كر. يقول شايش" الكثير،أعطتنا 

في المجتمع الكندي، ولكن ال  لهم لكي يشاركوا كون مثاالا أن أدي أهمية العمل الشاق، وأوال

 .أستطيع في الوقت الحالي

 .سامر مسكاتي، مدير البرنامج الدولي لحقوق اإلنسان، في جامعة تورنتو كلية الحقوق

 .ة ومساعدة أبحاث في هذا البرنامجباترا مولنار، محامي


