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مقدمة

ً ً ً ً  ما ،ياسنو جئينلالا من ضئيال  ادعد ةدعا اكند تستقبل
بشكل  ضعلوا اهذ تغير .جئال  بين 13000 11000 ىإل 

ً سوريا،   فيلمستمرا عاللصر ا نظر 2015  معا في كبير
التاريخ في اإلنسانية الكوارث أسوأ أحد يعد والذي 

وجد ، عام في الصراع اندالع منذ الحديث.  2011
من  حيلللرمضطرين أنفسهم سوري مليون   نحو 5.6

 وحن حزنا مكاورة؛ جمالدان لبالى إلوء جلوالم الدهب
عام في السورية. األراضي داخل آخرين مليون   6.6

لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية ناشدت ،  2014
هذه معالجة في للمساعدة الدولي المجتمع الالجئين 
الذين السوريين الالجئين استقبال عبر اإلنسانية األزمة 

ً عليهم في بلدهم.لم يعد الوضع آمنا

 نطاق توسيع خالل من الدعوة لهذه كندا استجابت 
 مبادرة عبر كبير بشكل السوريين الالجئين استقبال 

Syrian Refugee) السوريينالالجئين توطين إعادة 

Resettlement Initiative)

 

غير وطنية تعبئة حركة وهي ، 
غير والمنظمات الحكومة مستويات جميع تضم مسبوقة 

وبسرعة الكنديين. والمواطنين  الخاص والقطاع الحكومية 
توطين إعادة في الجهود نجحت معهودين، غير تنسيق و

وهي ، نحو  2016 عام نهاية بحلول سوري الجئ ألف   40
برنامج إطالق منذ كندا في قبولها تم الالجئين من دفعة أكبر 

الكفالة الفيتنامية في أواخر السبعينيات.

 بالدهم في أمورهم الالجئين هؤالء تدبر كيف 
 بتهمتجر من مهتعل يمكن يلذا ماو ،تينيدلجدا تهمحياو

 تناولتالمستقبل؟ في الالجئون منها يستفيد قد التي 
الالجئين مع أجريت وطنية بحثية دراسة األسئلة هذه 

 الممتدةالفترة في البالد إلى وصلوا الذين السوريين 
عامي بين 

ّ

معهد أجراها والتي ،  و2016  2015
 المسحيةللبحوث الربحي غير إنفايرونكس 

.)Environics Institute for Survey Research( 

 تتمتع كندا بتاريخ وهوية مميزين كبلد تتكون في الغالب من أشخاص قصدوها من أماكن
 أخرى؛ وهي تعتمد اليوم أكثر من أي وقت مضى على الهجرة لبناء كثافتها السكانية 

والحفاظ على ازدهار مجتمعاتها. مما يعني أنه من الضروري بمكان ضمان أن الوافدين الجدد 
  لالستقرار والمواطنة الكاملة.  ناجحا يرحب بهم، وسيسلكون مساراسيلقون وطنا

 يشكل الالجئون نسبة ضئيلة من المهاجرين الذين يأتون إلى كندا كل عام، لكنهم يواجهون 
تحديات فريدة بسبب الظروف التي يفرون منها، والتي تشمل أوضاع غير مستقرة في أغلب 

 على حياتهم في بلدانهم األصلية.األحوال شكلت خطرا

ً ً ً

ً

2مرشوع بحثي حول تجربة عيش الالجئني السوريني يف كندا بعد خمس سنوات من الوصول



مشروع بحثي حول تجربة عيش الالجئين السوريين في كندا 
الالجئين تجربة توثيق هو الدراسة هذه من الغرض 

في توطينهم إعادة من سنوات عدة بعد السوريين 
الفترة هذه خالل أفضل بشكل حياتهم لفهم وذلك كندا، 

قيمة  ىؤر يملتقد لبحثا اهذ ممص .قلملتأا من سمةلحاا
عم دعن  فضالالحكومية، والبرامج السياسات لتوجيه 

 تعامجموو طينلتوبا لمعنيةا تللجها لمستمرا لعملا
والباحثين الالجئين ومجموعات الخاصين الكفالء 

يتحملون الذين البالد، أنحاء جميع في ألكاديميين ا
مسؤوليات كبيرة في دعم إعادة توطين الالجئين.

ّ ُ
ً

ً األبحاث من لمزيد نموذج إنشاء إلى ا أيضالدراسة تهدف 
تزويد إلى باإلضافة خاللهم؛ ومن الالجئين مجتمعات مع 

الالجئون يختبره لما دقة أكثر بصورة الكنديين جميع 
أثناء تأسيسهم حياة جديدة ألنفسهم في هذه البالد.

مؤلفة تمثيلية عينة مع متعمقة مقابالت على البحث اشتمل 
بين الممتدة الفترة في أجريت سوريين، الجئين  من 305 

سبتمبر/أيلول عام 2020 ومارس/آذار عام2021.

ّ بحيث مت وصمنطاقها، في وطنية المسح عينة كانت 
والمنطقة  ءللجوا مجنابر حسب نلسكاا من لفئةا ههذ تعكس

 فاتهرالبعالت ابقمالت ريأجي. اعمتاالجوع نوالر معوال
التي وباللغة اإلنترنت، عبر الدردشة طريق عن أو 

اختارها المشاركون )معظمهم اختاروا اللغة العربية(.

وغطت  ً ( وسطيادقيقة   75 )طويلة المقابالت كانت 
ذلك في بما كندا، في الالجئين تجربة جوانب من العديد 

إعادة من األولى والفترة وصولهم سبقت التي الظروف 
مت مصللمستقبل. وتوقعاتهم الحالية وحياتهم توطينهم 

عن التحدث للمشاركين يمكن بحيث األسئلة من العديد 
تجاربهم بكلماتهم الخاصة.

ّ ُ

المقدمة المساهمة اتفاقية خالل من المشروع تمويل تم 
 الكنديةوالمواطنة والالجئين الهجرة وزارة من 

إليها توصلت التي واالستنتاجات النتائج . 
معاينة يمكنكم الكندية. الحكومة موقف تمثل ال الدراسة 

تقرير نهائي مفصل عن هذه الدراسة هنا

(IRCC)

 
سةوالسامت الخاصة بالعينة املدر

النسبة المئوية من الفئة السكانية  النسبة المئوية
عدد المقابالت من العينة

المنطقة  
7% 10% 29  كندا األطلسية

66% 55% 168  كيبيك / اونتاريو
18% 19% 57  مانيتوبا / ساسكاتشوان / البرتا
8% 17% 51  كولومبيا البريطانية

برنامج اللجوء  
54% 55% 168 (GAR)   برنامج المساعدة الحكومية
38% 33% 101 (PSR)   برامج الكفالة الخاصة
  8% 11% 34 (BVOR)   ختلطةلما لةلكفاا مجابر

100% 100% 305 المجموع الكلي
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االستنتاجات
 نيوريسالن يئالجالن مة عدفالذه هأن ة دراسالف شكت

ن غضو في اكند في حبنجا تستقراو طينهاتو عيدأ قد
 ئالجأي كالد. بالى إلا هولوصد عبط قفوات نسع ضب

يتعلق  فيما ةمبكر تياتحد منهم يدلعدا جهاو ،لملعاا لحو
د يجاإو عمل صفر ديجاإو يةللغوا تبالصعوا زجتيابا
 لافطأللدارس ماد جوإيرة أسس يأسوتش يعللان كم
 معظمهم تخطى لقد .فةلومأ غير ةيدجد فةثقا بستيعااو

في   اكبير ماتقد احققو قلألا على وأ تيالتحدا ههذ
 اصخاألشورة صي هدة ائسالورة صوالا؛ هتهواجم
م.هنطواآلن ه رونبتعيد لبي فدة ديجاة يحوا سأسن ذيال

ً ً

 “رأسى مسيا ماب ستاكن مون ئالجالؤالء هن كمتد قل
لوصف يستخدم طلح مصوهو االجتماعي”، لمال ا

الشخصية والعالقات االجتماعية الشبكات حيوية 
 طروابالن مات ويتسمروا هأظا مكة. ياعمتاالجة قثوال

 في بةرمقا ءنتماالبا رلشعواو تقاالصداو لمجتمعيةا
ٍ عديدة لما نجده لدى الكنديين اآلخرين.نواح

في  ستمرا بعضهمو ليةثام نتكا رموألا نأ يعني ال اهذ
 رارقتاالسو ان كاإلسل ثماالت جمي فات وبعصة هواجم
 أدىد قلرى أخة ياحنن مل. معاد جإيات وبعوصي المال
سلبية  تاثيرتأ لىإ فلومأ غير نمكا في ةيدجد ةحيا سيستأ

جئين ال ةعشر كل من ثةثال نييعا ذإ ؛لنفسيةا صحتهم على
 كذلزا عم هضعبي، وميالر وتتوالاد هاإلجن مر يبكدر قن م
19.- فيدكو ئحةجا لىإ

 مرغث؟ حبالذا هن ما هالصختاسن كميي تالدروس الا م
 تانكم هاربجتأن إال ون، ئالجالا هباد أفي تالج ائتنالة يابجإي

فيما  صةخا ئمةقا ةمستمر تياتحد كهنا لاتز الو ،تةومتفا
. ليلماا منألا مانعداو لمنخفضةا لةلعماا تيابمستو يتعلق

طين لتوا تمنظماو ميةلحكوا تلجهاا نأ لةدألا ضحتو
ظيف لتوا عمد مثل رموأل مهتماالا من يدلمزلياتو نأ عليها

ات.عقوتالوإدارة ول وصالل بقا مات وملعوم

ً طين تو ةدعاإل بيةيجاإلا لقصةا ههذ لىإ لنظرا يضاأ يجب
 فقت ار لتيا قةلمسبوا غير فولظرا قسيا في جئينلالا

 ةمزأت يقوتإن اذ دا. نكى إلذات البة عدفالذه هول وص
لتي ا ليةارلفيدا تبانتخاالا لىإ فةضاإلبا لميةلعاا ءللجوا

 اداتيقالار فنتاسى إلأدت   معا يفخر في حصلت
فع ر حيث من ئيستثناا بشكل نيةلمداو ميةلحكواو سيةلسياا
لتي ا عةلسراو لينلمقبوا جئينلالا دلعد بيةستيعاالا ةرلقدا
. طينهمتو ةدعاإل لمخصصةا درالموا حجمو بها مهماستقدمات

كثر أو ،جئينلالا ءالهؤ بةتجر في سماحا مالعا اهذ نكا
جئين لال وأ بقةسا تقاوأ في جئينلال افرمتو نكا مما بكثير

ة.قالحات أوقي فوا دمقن يئالجلأو رة تفالذه هالل خن ريآخ

2015

ً ً
ً

 يفوا لوصن ذيالن يوريسالن يئالجالن يطوتادة إعإن 
ّ  ميعا بين ةلممتدا ةلفترا يمكن ما نتبي 
 ةدعاإ نلضما ميلز ما نتبي بمارو ،دلجهوا كيزبتر حقيقهت

.مةامستد سسأ علىو لفعا بشكل جهممادإو جئينلالا طينتو

2015-2016
ّ
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أبرز ما تم التوصل إليه

لك إىل كندا؟صوقعاتك عند وجدتها مخالفة لتور التي وموما األ

ل إىل كندا صو الو

قبل كندا عن تعريفية مات معلوالالجئين بعض تلقى 
لما إلعدادهم كافية أو شاملة تكن لم أنها إال وصولهم، 

كانت وصولهم عند وجدوها التي النواحي بعض قادم. هو 
الكنديون(، أظهره الذي لودي االترحيب سيما )ال متوقعة 
ال متوقعة، غير  أمورايختبروا أن  مفاجئايكن لم ولكن 
البارد والطقس عمل بإيجاد المتعلقة الصعوبات سيما 

والصدمة الثقافية.

ً ً

سنواتهم خالل مختلفة تحديات عن الالجئون تحدث 
حياتهم بإدارة يتعلق فيما وخاصة البالد، في األولى 
 القليل إن إذ لهم، بالنسبة جديدة بلغة والتعامل اليومية 

بطالقة الفرنسية أو اإلنكليزية يتحدثون كانوا منهم  جدا
عند وصولهم.

ً

ال توجد وظائف متاحة تناسب مهاراتي 
 وخبرتي في المنطقة التي استضفنا فيها.

كما أن هناك عنصرية فيما يتعلق بتوظيف
العرب.

 

ا عما كنا الطقس في الغالب. كانت الثقافة مختلفة تماًم
نتوقع. لم أكن أتوقع أن المدن لن يكون فيها الكثير من 

الناس في الشوارع. الشوارع فارغة جدا.

كنت أتوقع أن نوضع في 
المخيمات عند وصولنا إلى 

كندا ولكن عاملونا بلطف 
ووضعونا في الفنادق.

التحدي األكبر عند الوصول إلى كندا

الضروریات العملیة

الصعوبات اللغویة %61

إیجاد عمل %15
إیجاد سكن %14

عدم امتالك وسیلة نقل %6
التعرف على وسائل النقل العام %5

التحضیر الستكمال التعلیم %4
التعامل مع البیروقراطیة الحكومیة %3

التواصل مع الكفیل الخاص %3

الصدمة الثقافیة %11
تحدیات االندماج %10
العزلة / الوحدة %9

قسوة الطقس %8

تحدیات أخرى %9
ال شيء / ال إجابة %5

التكیف مع غیر المألوف

فیھ إلى كندا، ما ھو  عندما تتذكر الوقت الذي وصلت .
الوقت؟ ذلك في واجھك الذي التحدي األكبر

13
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 الدعم املقدم  

مية كان األكرث فائدة؟ي من الخدمات الحكويك، أأبر

ذكر كندا، في األولى سنواتهم عن سؤالهم عند 
مختلفة، بأشكال الدعم من الكثير تلقيهم لالجئون ا

اللغة تعلم ودورات المالية المساعدات أبرزها 
وتأمين لإلقامة أماكن إيجاد في والمساعدة 
والدعم الالزمة الصحية الرعاية على الحصول 
العاطفي.

رعاة كفالة على حصلوا الذين ألولئك بالنسبة 
تلقوه الذي الدعم أن ظمهم معرأى خاصين، 

وأن توطينهم، إلعادة حيوية أهمية ذو كان 
متينة أصبحت بالكفالء جمعتهم التي لعالقة ا

هذه أرباع ثالثة أن البحث ويبين الوقت، مع 
تواصل على حافظوا الالجئين من المجموعة 

 الحقة. عديدة لسنوات كفالئهم مع مستمر 
 التي الحكومية المساعدات أن هؤالء ورأى 

التدريب هي لهم بالنسبة فائدة أكثر وجدوها 
اللغوي والرعاية الصحية والسنية والدعم المالي.

 ا لتأمين استقرارنا. كل شيء،إنها سلسلة: كل شيء كان مهًم
 إلى األشياء الصغيرة إلى فتح  من الدعم المالي وصوالانطالقا

حساب مصرفي، ساعد بشكل كبير.
ً ً

الترحيب الحار في المطار عندما وصلنا. لقد منحونا إقامة 
دائمة على الفور وقالوا إن هذا البلد هو بلدكم اآلن.

أھمیة الدعم المقدم من قبل الكفیل الخاص

كان بالغ األھمیة؛ لم أكن ألتمكن من تدبر أموري من دونھ

ً ؛ لكن كان بإمكاني تدبر أموري من  جداكان مفیداً
دونھ لو اضطر األمر

 بعض الشيء؛ كان بإمكاني تدبر أموري من دونھ بسھولةكان مفیداً

56

24

13

الیة یصف بشكل أفضل أھمیة الدعم المقدم  أي من العبارات الت.
من قبل كفیلك الخاص؟

23
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ل إىل كندا  صوالو  
ما أكرث يشء يعجبك يف العيش يف كندا؟ معظم يشعر والتكيف، االستقرار من عديدة سنوات بعد 

كندا، في الحالية حياتهم عن بالرضا السوريين لالجئين ا
إيجابية بأنها وصفوها الجئين عشرة كل من تسعة إن إذ 

في متنوعة جوانب بين من كبير. حد إلى أو للغاية 
حياتهم عن كبيرة بنسبة راضين الالجئون كان حياتهم، 

وشعورهم واألمان باألمن شعورهم بسبب كندا في 
بالقبول من قبل المجتمعات والمدارس المحلية.

ً يتعلق فيما الرضا من أقل  قدراالالجئون أبدى المقابل، ب
بأمنهم المالي ووضعهم الوظيفي.

السالمة هو كندا في الحياة في الالجئون أحبه ما أكثر 
حقوق حماية إجراءات جانب إلى توفرها، التي واألمن 

اإلنسان في مجاالت مثل المساواة والحرية.

ً الثقافة عن  فضالالكندي، المناخ هو أحبوه ما أقل وكان 
لهم، بالنسبة المألوفين غير الكنديين الحياة وأسلوب 
يعيشون الذين أصدقائهم وعائالتهم عن بعيدين وكونهم 

االعتبار، بعين شيء كل أخذ مع لكن  الخارج. في 
قالوا مقابالت معهم أجريت الذين الالجئين كل  تقريبا

إنهم سعداء بقدومهم إلى كندا.
ً

. في بعض الجميع يخضع للقانون
األحيان تكون المشكلة في القانون 

نفسه ولكن على األقل يخضع 
الجميع له. كما أن الناس ودودون.

 االستقرار االجتماعي واالقتصادي.
يمكن ألي شخص يعمل بأمانة أن يجد 

نتائج جيدة. هناك عدالة في توزيع 
الثروة والفرص.

التعليم: هناك فرق كبير بين هنا 
. تخرج اآلباء من الجامعات وسوريا

في سوريا ولم يتمكنوا من العمل في 
مجالهم. بينما ال توجد هنا قيود فيما 

يتعلق بمجال العمل.

الرضا عن جوانب الحیاة الیوم (بالنسبة المئویة) 

الشعور باألمن واألمان

قبول المجتمع المحلي

المدارس المحلیة

الحصول على الرعایة الصحیة الالزمة

اإلسكان

االمن المالي

الوضع الوظیفي

66

85

116

80

54

52

43

39

21

20

1531

1

2

2

3

2 13

12

16

24

1221

30

21

28

24

3527

2217

غیر راٍض بالمطلقغیر راٍض بشكل عامراٍض بشكل عامراٍض جداً لست راٍض ولست غیر راٍض

29. ما مدى رضاك الیوم عن كل من جوانب الحیاة التالیة؟
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املهن  ظائف والو  

ت بالمقامعهم أجريت الذين الالجئين عدد نصف حوالي 
الذي أولئك ذلك  في بما) ئيجز وأ ملكا ماوبد نيعملو انوكا

التي تلك من أقل نسبة وهي الخاص(، لحسابهم يعملون 
الموظفين معظم كان الكنديين. السكان عموم لدى نجدها 

النقل/مثل للمبتدئين،  فرصا عادةتوفر قطاعات في يعملون 
التخزين وتجارة التجزئة والبناء واإلقامة/خدمات الطعام.

ً ً

وظيفة في يعمل أنه أشخاص خمسة كل من فقط واحد أفاد 
نحو  رشاأووخبراته. ومهاراته تعليمه مع تتناسب مهنة أو 
قد  -ديفوكة حائجأن ى إلاص خأشرة شعل كن مة عأرب

الحاالت معظم في الوظيفي، وضعهم على  سلبيا أثراتركت 
بالكامل.وظائفهم إلغاء أو عملهم ساعات خفض طريق عن 

19
ً ً

مة  السال الصحة و

ً نية بدبصحة يتمتعون فإنهم الالجئين معظم لتقدير  وفقا
نتها رمقا يمكن لكنو قليال قلأ تيابمستو ،معا بشكل ةجيد

من  فعةلدا ههذ عضاوأ تكن لم .يينلكندا نلسكاا مبعمو
الذين إن إذ  ،لنفسيةا لصحةبا يتعلق يماف ةجيد جئينلالا
بينما النصف؛ عن عددهم يقل إيجابية بعبارات صفوها و

 األحوال بأحسن أو جيدة غير أنها منهم العديد وصفها 
ال بأس بها.

ً

 قدرمن عانوا إنهم قالوا أشخاص عشرة كل من ثالثة 
ق تفو بنسبة ،ميةليوا تهمحيا في طلضغواو ترلتوا من كبير
اإلبالغ تم  كما .يينلكندا نلسكاا معمو ىلد هانجد لتيا تلك
بشكل اليومي واإلجهاد التوتر من عالية مستويات عن 

مة لحكوا من مينعولمداوالالجئين الرجال، قبل من خاص 
بين من مالية. ضائقة من  ننويعا ينلذا لئكوأو ، (GAR)

معظمهم أرجع يومية، ط ضغومن يعانون الذين أولئك 
ً 19. -ا على األقل إلى جائحة كوفيدذلك جزئي

ما مدى توافق مھنتك الحالیة مع تعلیمك ومھاراتك 
وخبراتك؟ (بالنسبة المئویة)

ً ال إجابةإلى حد ماكلیا على اإلطالق

21

30

40

8

ق مھنتك الحالیة أو األخیرة مع . ھل تتواف
ا، أو إلى حد ما، أو ًتعلیمك ومھاراتك وخبراتك تمام

ق؟ق على اإلطالال تتواف

37

مستویات الصحة الجسدیة والنفسیة (بالنسبة المئویة)

28

20
23

17

3132

13

25

56

سیئة ال بأس بھا جیدة جیدة جداً ممتازة

الصحة النفسیةالصحة الجسدیة

. بشكل عام، ھل صحتك الجسدیة ممتازة، جیدة 
ا، جیدة، ال بأس بھا، أم سیئة؟ًجد
40 

. بشكل عام، ھل صحتك النفسیة ممتازة، جیدة 
ا، جیدة، ال بأس بھا، أم سیئة؟ًجد
41
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ل القبونتامء ور باالالشعو    

ريني الذين جئني السون عن الالن يفهمه الكنديواحد تتمنى أهل هناك يشء و
ن يف هذا البلد؟ن اآليعيشو

االستقبال من قبل مجتمعك المحلي (بالنسبة المئویة)

شعرت 
بترحیب كبیر

شعرت 
بالترحیب 

ًعموما

لم أشعر بترحیب 
كبیر / على 

اإلطالق

  ال إجابة

4848

32

ائلتك تشعرون بالترحیب من . إلى أي مدى أنت وع
قبل اآلخرین في مجتمعك المحلي؟

46

كندا، إلى باالنتماء قوي شعور عن الالجئين معظم أعرب 
ارتباطهم من أوثق  تباطاارللبعض بالنسبة ل مثوالذي 

معهم أجريت من كل أفاد الثقافية. أو اإلثنية خلفيتهم ب
في أنهم أو كنديين، مواطنين أصبحوا إما أنهم مقابالت 

م لقياا نوينو وأ ،يينكندمواطنين يصبحوا ألن ريقهم ط
.  هلينمؤ نيصبحو ماعند لكبذ

ً ّ

ً القوا إنهم الالجئون قال ، تقريباالحاالت جميع في 
 لقد .لمحليةا تهممجتمعا في ينخرآلا قبل من حيبلترا

عام بشكل إيجابية آراء لديهم ككل الكنديين أن رأوا 
يشعرون الوقت نفس في لكنهم السوريين، الالجئين حول 

يندمجوا بأن لهم المضيف بلد التوقعات عن ناتج بضغط 
ويصبحوا مواطنين منتجين.

تعرضوا أنهم مقابالت معهم أجريت من نصف نحو أفاد 
كندا، إلى وصولهم منذ ما مرحلة في التمييز من لنوع 

كان . مستمراكان لها تعرضهم إن قالوا منهم قلة أن إال 
هذه رئيسي وبشكل يعزون البحث شملهم ممن لالجئون ا

وبشكل الثقافي، أو االثني انتمائهم إلى التمييزية المعاملة 
أقل إلى دينهم أو لغتهم أو نوعهم االجتماعي.

ً

مورس الذي التمييز النساء من قليلة نسبة أرجعت 
أكثر كن لكنهن االجتماعي، نوعهن إلى ضدهن 

 الديني انتمائهن إلى ذلك لعزو الرجال من  ميال
)على األرجح بسبب ارتدائهن الحجاب(.

ً

هناك الكثير من التوقعات. يحتاج معظمنا 
إلى وقت للشفاء من الحرب. نحن 

خائفون من التعامل مع الغرباء بسبب 
الحرب. ال يمكنك إجبار الناس على 

الشفاء بسرعة.

لم آتي من أجل المال أو المنافع، 
السوريون ال يريدون المال أو أي 

شيء، إنهم يريدون السالم فقط. في 
سوريا، كان والداي يعمالن وكان لدينا 
الكثير من األشياء. لكن في النهاية، لم 

يكن هناك أمن، و هو العامل األكثر 
أهمية . هذا ما قدمته لنا كندا. نحن لسنا كما ترون في األخبار. لسنا 

إرهابيين ونحن مسالمون ونريد أن نعيش 
بسالم. تركنا بالدنا بسبب الحرب التي 

كانت خارجة عن سيطرتنا.
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طفال  األة ورساأل  

الحياة مع جيد بشكل تكيفوا أطفالهم أن اآلباء معظم شعر 
المدرسة. في لهم اآلخرين قبول ذلك في بما كندا، في 

قدمه الذي الدعم إلى طفالهم أتأقلم يعزون الغالب في انوا ك
اللغة اكتساب صعوبات أن إلى مشيرين المدرسي، النظام 

تمثل العائق األكبر الذي يتعين على أطفالهم تجاوزه.

في تغير بحصول مقابالت معهم أجريت من نصف أفاد 
هذا وكان كندا؛ إلى انتقالهم منذ أسرهم داخل األدوار 
أعمارهم تتراوح الذين الجئين والالنساء بين ا شيوعاألكثر 

 بين
ً

ا. عاًم 24 و  18

ً  فيمتزايدة مسؤوليات عليه ترتب ما  غالباالذي األمر 
 بينماالمالية. واألمور واألمومة باألبوة المتعلقة األمور 

 ال،فطاألب أديوتة يربتة يفيكي فرات ييغترون آخر ذك
أفراد من  عماليملك من حيث من األدوار في  وتغيرا 

أعلى درجة اختبر إنه عشرة كل من واحد وقال األسرة. 
إنها مقاربة نسبة ذكرت بينما حياته، في االستقاللية من 

.اختبرت العكس تماما

ً ً

ً

كیف تغیر دورك العائلي؟ (بالنسبة المئویة)
النسبة المئویة من الرجال النسبة المئویة من النساء

11أعمل اآلن، بینما لم أكن أعمل في السابق

51مسؤولیات أكثر بشكل عام 33

37مسؤولیات أبوة/أمومة ورعایة أكثر 34

2618مسؤولیات مالیة أكثر

119تغیر في كیفیة تربیة وتأدیب األطفال

134استقاللیة أكثر

102استقاللیة أقل

0

48مسؤولیات أبوة/أمومة ورعایة أقل

63لم أعد أعمل، بینما كنت أعمل في السابق

515تغیرات أخرى

71. من أي النواحي تغیر دورك في عائلتك؟
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 التطلعات املستقبلية

ن؟ وطفالك يف حياتهم عندما يكربمله ألما هو أكرث يشء تأ

 األهدافمن مجموعة السوريون الالجئون حدد 
، لمستقبليةا تهمحيا في تحقيقها نملويأ لتيا لشخصيةا

 تقدموتحقيق تعليمهم ال واستكممنزل شراء وأبرزها 
رغبات كانت ما  وغالباوالمهني. الوظيفي مسارهم في 

 تعليم على لهمحصو على كزتتر لهمطفاأ مستقبل نبشأ ءباآلا
 جيد وحياة جيدة وسعيدة.

ً

بعض تحقيق بشأن تفاؤلهم عن الالجئين معظم أعرب 
 لىإ لثقةا ههذ في ينمستند ،قلألا على تهمحيا فاهدأ

 ةنظر على ظلحفااو لعملا في دجتهاالا على تهمرقد
 مةلحكوا عمد على يضاأ ينمعتمد لكنو ،ةللحيا بيةيجاإ

 والمجتمع الكندي.
ً

لتحقيق مسعاهم في تواجههم التي التحديات أهم أن ورأوا 
  فضال ،ظيفلتوبا متعلقة وأ ليةما تياتحد هي فهماهدأ

عن ضرورة إتقان اللغة.
ً

األسس التي یعتمد علیھا في تحقیق أھداف الحیاة 
(بالنسبة المئویة)

ف حیاتك؟ق أھدافي قدرتك على تحقیا الذي یمنحك األمل أو الثقة  م .82

39لعملا في دالجتھاا

22ةبیإلیجاا / لنفسبا نإلیماا

22یةلكندا مةلحكوا عمد

17طنةالموا / یةلحرا / يلكندا لمجتمعا

12لمجتمعيا / ئليلعاا عملدا

10ندیال

4نریخاآلاح جنة رؤی

6بةجاإال 

10لكذ غیر

أتمنى أن يكبر أطفالي ليصبحوا مواطنين 
“سوريين كنديين” صالحين. ال أريدهم أن 
ينسوا تراثهم وثقافتهم وأريدهم أن يكونوا 

ناجحين

 تحب ابنتي دراسة الفضاء وعلم الفلك، 
بينما يحب أطفالي اآلخرون الهوكي. آمل 

أن يتبعوا شغفهم.

أن ينهوا دراستهم ويتوجهوا إلى 
الدراسات العليا. أن يخدموا المجتمع 

ويكونوا مساهمين فاعلين فيه. 
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عة   السامت الخاصة باملجمو

 يامعن يبدا نكى إلوا لوصن ذيالن يوريسالن يئالجالإن 
خلفيتهم حيث من متنوعة مجموعة هم   و2016  2015

ف وظرو فيةاغريمولدا كيبتهمترو اكند لىإ لهمصوو قبل
 ة.دراسالذه هبة اصخالالت ابقمالراء إجت وقي فم هاتيح

واالستنتاجات النتائج فإن التنوع، هذا من الرغم على 
 من كل على كبير حد إلى تنطبق البحث من الرئيسية 

 ع لنوا وأ لعمرا عن لنظرا بغض ،تبالمقا معهم يتجرأ
  نمن يومدعموا انكإذا ا مأو ة اماإلقة قطنمأو ي اعمتاالج

  واانعن ذيالون ئالجالن. ياصخالء فكة ايرعبأو ة ومكحال
  نذيالون ئالجالا ميسال - ة دايبالي فات ديحتالر بأكن م
 لتعليما من رقد قلأ على صلينحاو ،لسنا في ارصغا انوكا
تقدم أكبر حققوا - الحكومية المساعدة على معتمدين و

خالل السنوات التالية.

ً

ث املسحيةنكس للبحوونفايرمعهد إ

ً  اجتماعية وأبحاث رأي يجري معهد إنفايرونكس أبحاثا
عام متعمقة حول القضايا التي تسهم في رسم مستقبل 

كندا. من خالل أبحاث كهذه، يمكن للكنديين فهم أنفسهم 
ومجتمعهم المتغير بشكل أفضل.

نجاح مدى تحديد في أهمية األكثر العامل األسرة دخل يمثل 
أن حين في كندا. في ألنفسهم جديدة حياة خلق في الالجئين 

في واضحة مالية صعوبات من عانى فقط المجموعة هذه ربع 
في غيرهم من أقل أوضاعهم كانت فقد المقابلة، إجراء وقت 
التوطين إعادة دعم على الحصول عدم ذلك في بما كثيرة، نواح 
من والمعاناة المنخفضة، العمالة ومستويات إليه، يحتاجون الذي 

الشعور وعدم والنفسية، الجسدية الصحة من منخفضة مستويات 
ن بشأ لهمؤتفا معدو ،لمحليةا تهممجتمعا قبل من مللكااالترحيب ب
.لمستقبلا

أو تواصل معنا عبر البريد االلكتروني
info@environicsinstitute.org

لمزيد من المعلومات
اقرأ التقرير الكامل للبحث

mailto:info%40environicsinstitute.org?subject=
https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/canadian-syrian-refugee-lived-experience-project
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