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للهجرة فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها أو فيام يتعلق بحدودها أو تخومها.
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الدويل: عىل املساعدة يف مواجهة التحديات العملية للهجرة، والفهم املتطور لقضايا الهجرة، وتشجيع التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة، والحفاظ عىل كرامة اإلنسان والصحة البدنية والعقلية 
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أصوات السوريني: 

الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا

تقرير صادر عن املنظمة الدولية للهجرة يف أيرلندا للربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني

ديسمرب 2021

مقدمة

I welcome the publication of this research into the experiences of refugees who have resettled in Ireland as part of the Irish Government’s 
Irish Refugee Protection Programme.

أرحب بنرش هذا البحث عن تجارب الالجئني الذين أعيد توطينهم يف أيرلندا كجزء من برنامج حامية الالجئني األيرلندي التابع للحكومة األيرلندية.

The story of integration which emerges in this report is one which is shaped by the narrative of the refugees themselves.  Through 
this report refugees have described their hopes and fears about life in Ireland, their growing relationships with neighbours and new 
communities, their efforts to become fluent in English and to become a part of the Irish labour market.  I welcome these very valuable 
insights which not only give voice to refugees but provide important insights for those providing services for those hoping to make a 
home in Ireland.

قصة االندماج التي تظهر يف هذا التقرير هي قصة تشكلت من خالل رواية الالجئني أنفسهم. من خالل هذا التقرير ، وصف الالجئون آمالهم ومخاوفهم بشأن الحياة يف أيرلندا ، وعالقاتهم املتنامية مع الجريان 

واملجتمعات الجديدة ، وجهودهم يف إتقان اللغة اإلنجليزية واإلنضامم لسوق العمل األيرلندي. أرحب بهذه األفكار القيمة للغاية التي ال تعطي صوتًا لالجئني فحسب ولكنها توفر رؤى مهمة ألولئك الذين يقدمون 

الخدمات ملن يأملون يف بناء وطن لهم يف أيرلندا.

There are some very important and positive findings in this report.  A strong sense of belonging and safety emerges, children are 
integrating well in their neighbourhoods and doing well in school, women, in particular, note appreciation of a freedom to participate in 
activities outside the home.

هناك بعض النتائج الهامة جدا واإليجابية يف هذا التقرير. يظهر شعور قوي باالنتامء واألمان ، واألطفال يندمجون بشكل جيد يف أحيائهم ويحققون نتائج جيدة يف املدارس، والنساء ، عىل وجه الخصوص ، يالحظن 

تقديرهن لحرية املشاركة يف األنشطة خارج املنزل.

It is evident from this report that refugees have a wealth of experience to contribute to the Irish State.  I note the challenge posed by 
barriers by poor language skills and hope that these will continue to be addressed.

يتضح من هذا التقرير أن الالجئني لديهم ثروة من الخربة للمساهمة يف الدولة األيرلندية. أالحظ التحدي الذي تشكله الحواجز بسبب املهارات اللغوية الضعيفة وآمل أن يستمر التصدي لها.

The Covid pandemic has resulted in increasing pressures on families resettling in Ireland.  I look forward to even greater progress as we 
all emerge from this difficult time.

أدت جائحة كوفيد إىل زيادة الضغوط عىل العائالت التي أعيد توطينها يف أيرلندا. إنني أتطلع إىل تحقيق تقدم أكرب مع خروجنا جميًعا من هذا الوقت الصعب.

I would like to take this opportunity to thank the author of this report Dr Lucy Michael and the staff of IOM led by Lalini Veerassamy 
for their work on this project.  I would also like to thank the IRPP team in DCEDIY for their ongoing work on refugee resettlement as 
well as their contribution to resettlement.  Finally, I would like to thank all of those refugees and service providers who gave their time 
and experiences to making this a valuable piece of research.

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر مؤلف هذا التقرير الدكتورة لويس مايكل وموظفي املنظمة الدولية للهجرة بقيادة الليني فرياسامي  )IRPP(  عىل عملهم يف هذا املرشوع. أود ايضا ان اتوجه بالشكر لفريق برنامج 

حامية الالجئني األيرلندي

 )DCEDIY( التابع إلدارة شؤون الطفل واملساواة واإلعاقة واإلدماج

لعملهم املستمر يف إعادة توطني الالجئني فضال عن مساهمتهم يف إعادة التوطني. وأخريا ، أود أن أشكر جميع الالجئني ومقدمي الخدمات الذين منحوا وقتهم وخرباتهم لجعل هذا البحث قيام.

Roderic O’Gorman
Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth
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مقدمة 

إنه ملن دواعي رسوري أن أشارك هذا التقرير: أصوات السوريني: الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا. يف عام 2021، أعربت حكومة أيرلندا من خالل الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني عن طموحها إلجراء دراسة 

حول نتائج إندماج الالجئني السوريني املعاد توطينهم يف أيرلندا، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا منذ العام 2015. تم تكليف املنظمة الدولية للهجرة يف أيرلندا بإجراء هذا البحث.

 

يقدم هذا التقرير رؤى قيّمة حول تجارب الالجئني السوريني املعاد توطينهم يف أيرلندا يف السنوات األخرية. ويتعرض التقرير لبعض التحديات واالحتياجات التي واجهها الالجئون املعاد توطينهم يف أيرلندا، كام يقدم 

دروًسا لتحسني نتائج اإلندماج املستقبلية لصالح كٍل من الالجئني السوريني يف أيرلندا واملجتمعات التي يعيشون فيها. كام يقدم إسهاماً مهامً يف قاعدة األدلة الخاصة بنا، مبا يضمن تجارب إيجابية لكٍل من الالجئني 

املعاد توطينهم يف أيرلندا واملجتمعات املحلية.

 

وإنني أمثّن وأقّدر قيادة حكومة أيرلندا عىل تكليفها إعداد هذا التقرير وأعرب عن بالغ امتناين للربنامج األيرلندي لحامية الالجئني وأتطلع إىل املزيد من التعاون معه.

التوقيع 

الليني فرياسامي 

رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف أيرلندا

شكر وتقدير

تم إجراء هذا البحث بتكليف من حكومة أيرلندا من خالل الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني لفهم نتائج إندماج الالجئني السوريني املعاد توطينهم يف أيرلندا. وتوجيه كلمة شكر خاصة إليبلني برين، رئيس 

الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني للدفع إلنجاز هذا البحث املهم والثقة يف املنظمة الدولية للهجرة يف القيام بهذه املهمة وتقديم هذا التقرير.  

والشكر موصول لفريق البحث، وعىل رأسه د. لويس مايكل، ومريا سيتي، ود.نيلوفر أوميدي ودانيال رينولدز ووائل السقا، وحيدر الهاشمي، وريم كاديب البان، وبلقيس الرشايب، وحنان عامر، ود.مارتا كمبني. 

كام نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للجنة التوجيهية لألبحاث. فقد كان وقتكم الثمني الذي بذلتموه وتعليقاتكم وإسهاماتكم هي ما صاغت هذا البحث يف وضعه النهايئ. 

كام نود أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا لكل من أجريت معهم املقابالت عىل وقتهم واستعدادهم لإلسهام يف هذا البحث. فلقد قدمتم إسهامات قيّمة ورؤى مهمة تفيد األطراف املعنية يف فهم أفضل 

للتحديات واالحتياجات التي واجهها الالجئون املعاد توطينهم يف أيرلندا. فلم تكن هذه الدراسة لتنجح إال من خالل إسهاماتكم القيّمة. كل الشكر والتحية والتقدير، 
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ملخص تنفيذي 

تم إجراء مقابالت مع 153 الجئ سوري وصلوا إىل أيرلندا من خالل الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني بني عامي 2015 و2019. 	 
يعترب اإلندماج قوياً بشكل خاص فيام يتعلق بأمن الالجئ من حيث وضع الهجرة، والشعور باالنتامء، والشعور باألمان، وأمن السكن، وتجارب األطفال يف التعليم. 	 
لقد وفر التخطيط والتعاون أساًسا قويًا لالجئني لبدء بناء حياتهم الجديدة يف أيرلندا.	 
وكان ألمن السكن تأثري واضح عىل املجاالت األخرى، مام يزيد الثقة بني الالجئني بشأن سالمتهم املستقبلية يف أيرلندا وقيمة الروابط االجتامعية يف أحيائهم الجديدة.	 
كام وفرت رشوط الرعاية االجتامعية إىل حد كبري األمن الالزم لتوطني األرس والتخطيط لفرص العمل والتعليم.	 
هناك عدد قليل من القضايا الثقافية للتكيف، وتوجد أدلة عىل أن الالجئني واملجتمعات املحلية يبذالن جهوًدا لتحقيق اإلندماج مع بعضهم البعض.	 
تم تشكيل مجموعات من السوريني توفر مصادر قيّمة للمساعدة املتبادلة ألعضائها وتزيد من قدرة السكان السوريني عىل الصمود أمام التغيريات التي تؤثر عليهم.	 
يوجد حامس كبري لتعلم اللغة اإلنجليزية، ولكن توجد تحديات يف مالمئة تقديم تعليم اللغة الرسمي مع احتياجات الالجئني بعد وصولهم. غالبًا ما يواجه الالجئون السوريون 	 

تحديات بخصوص القراءة والكتابة بسبب انقطاع التعليم يف بلدهم األصيل أو يف بلد اخر. 
تتأثر جودة الرعاية الصحية بالحصول عىل خدمات الرتجمة الفورية وتأخر اإلندماج يف مناطق أخرى 	 
كان للطالقة يف اللغة اإلنجليزية التأثري األكرب عىل فرص الحصول عىل عمل، مبا يف ذلك العمل الحر. 	 
يكافح العديد من العامل ذوي الخربة املهنية أو الحرفية املتخصصة للحصول عىل فرص عمل دون مؤهل معرتف به محليًا يف أيرلندا. الطالقة يف اللغة اإلنجليزية هي رشط 	 

أسايس. 
تتعلم النساء - بشكل متزايد - القيادة ويخططن لطرق ميكنهن من خاللها العمل خارج املنزل عندما يكون أطفالهن يف عمر مناسب لذلك. لكن يثبطهم عن ذلك عدم وجود 	 

األرسة املمتدة وارتفاع تكلفة رعاية األطفال. 
أولياء األمور يف الغالب سعداء وراضني عن تجارب أطفالهم يف املدارس. تعاين نسبة قليلة منهم من التنمر والعزلة واملشاكل املتعلقة بالصدمات والتي قد تؤثر عىل الحياة 	 

األرسية باإلضافة إىل تجربتهم يف التعليم والعالقات مع األطفال اآلخرين. 
يتمتع املشاركون عموًما بإمكانية استخدام هاتف محمول، لكن ربعهم فقط لديه فرصة الدخول عىل جهاز حاسب آيل محمول أو جهاز حاسب آيل ثابت. تؤثر محو األمية 	 

الرقمية عىل الحصول عىل الخدمات واملعلومات والتوظيف. 
يشعر املشاركون يف الغالب باألمان يف األحياء التي يعيشون بها. 	 
قام جميع املشاركني تقريبًا بتكوين صداقات وثيقة منذ وصولهم إىل أيرلندا، وأكرث من نصفهم يف منطقتهم املحلية، بينام يحتفظ 37 يف املائة بصديق مقرب، ارتبطوا به من 	 

مركز استقبال. 
غالبًا ما يتكيف الالجئون مع الصدمات، واالنفصال عن أفراد األرسة والعزلة، ويف بعض الحاالت، مشاكل الصحة البدنية. الصحة النفسية هي مصدر قلق رئييس.	 
ربع املشاركني تقدموا بطلبات للّم شمل األرسة منذ وصولهم. يتحدث جميع املشاركني تقريبًا يوميًا أو أسبوعيًا مع عائالتهم خارج أيرلندا، وهذا مهم لرفاهيتهم. 	 
يقول جميع املشاركني تقريبًا إنهم يعتربون أيرلندا موطنهم اآلن ويعربون عن شعور قوي باالنتامء. هناك شعور قوي بااللتزام بالحياة يف أيرلندا، وزيادة االستقالل واملشاركة 	 

الكاملة يف املواطنة.

مقدمة



1

مقدمة

الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني

يف عام 1998، كانت أيرلندا من بني الدول الست األوىل يف أوروبا التي أنشأت برنامًجا إلعادة التوطني. بدأ تنفيذ برنامج إعادة توطني الالجئني يف أيرلندا منذ عام 2000، حيث تم جلب األشخاص املستضعفني من 

30 دولة مختلفة. يف عام 2015، تم إنشاء الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني كاستجابة مبارشة لألزمة اإلنسانية التي حدثت جنوب أوروبا. كان موضوع الالجئني السوريني ضمن التزامات حكومية محددة بقبول ما 

يصل إىل 4000 الجئ من خالل مجموعة برنامج االتحاد األورويب إلعادة التوطني ملساعدة إيطاليا واليونان، وركز برنامج إعادة توطني الالجئني الذي ترشف عليه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل 

إعادة توطني الالجئني من لبنان واألردن. 

يختلف الالجئون املعاد توطينهم عن األشخاص الذين يطلبون اللجوء يف أنه يتم إحالتهم عادًة إلعادة التوطني من قبل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وتم االعرتاف بهم بالفعل كالجئني يف البلد 

املضيف. ال يدخل الالجئون املعاد توطينهم أيرلندا إال بعد الحصول عىل إذن بذلك من وزارة شؤون األطفال واملساواة واإلعاقة واإلندماج والشباب.  نزح أكرث من 13 مليون سوري بسبب الحرب، نصفهم خارج 

الجمهورية العربية السورية.

بني عامي 2000 و2019، أعيد توطني أكرث من 3000 الجئ من حوايل 30 جنسية يف أيرلندا. التزمت أيرلندا بربنامج جديد لحامية الالجئني يهدف إىل توفري املأوى لـعدد 2.900 الجئ خالل فرتة األربع سنوات من 

.2020-2023

يف إطار برنامج إعادة توطني الالجئني الذي تقوده املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،1 والذي يساعد يف تحديد ودعم الالجئني يف بلدان ثالثة، قبلت أيرلندا عدد 2108 الجئ سوري من لبنان واألردن 

إلعادة توطينهم بحلول 27 يناير 2021. يعطي الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني األولوية للمجموعات العائلية ويتعامل مع وضع األطفال غري املصحوبني بذويهم. غالبية الذين يصلون يف إطار الربنامج هم مجموعات 

عائلية، ونسبة %40 من األطفال القرص وثالثة أرباعهم من األطفال دون سن 12 عاًما.2  هناك أيًضا مقر إعادة توطني يف االتحاد األورويب يقبل الالجئني من اليونان بأعداد أقل. 

إعادة توطني الالجئني يف أيرلندا

يُقدم الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني دورات تعريفية قبل مغادرة الالجئني من لبنان واألردن من خالل تقديم معلومات حول حقيقة وضع املعيشة وحقوق الالجئني املُعاد توطينهم يف أيرلندا. تشمل الدورات 

التوجيهية موضوعات الرعاية الصحية وملّ شمل األرسة. يعيش الالجئون السوريون يف لبنان واألردن بشكل رئييس خارج مخيامت الالجئني. تسعة من كل عرش أرس سورية الجئة يف لبنان تعيش اآلن يف فقر مدقع.3 

يتم اختيار العائالت أثناء إقامتها يف لبنان واألردن، والسفر إىل أيرلندا مبساعدة املنظمة الدولية للهجرة. 

عند وصول العائالت املعاد توطينها إىل أيرلندا، يتم إيواؤهم مبدئيًا يف واحد من ثالثة مراكز االستقبال والتوجيه يف حاالت الطوارئ حيث يشاركون يف حضور برنامج اللغة والتوجيه الذي تنظمه وزارة شؤون األطفال 

واإلعاقة واإلندماج والشباب )كانت تنظمه سابًقا وزارة العدل واملساواة( بالتعاون مع وزارة التعليم، قبل إعادة توطينهم يف املقاطعات املستضيفة.4  يوفر مجلس التعليم والتدريب برنامج تدريب وتعليم اللغة ملدة 

10-8 أسابيع. يتم تقييم الالجئني صحيًا بالكامل وإحالتهم إىل الخدمات الصحية املناسبة. يقيض الالجئني عادة حوايل أربعة إىل خمسة أشهر يف تلك املراكز قبل االنتقال إىل سكن مستأجر يف جميع أنحاء البالد،5   عىل 

الرغم من احتاملية قضاء الالجئني يف بعض الحاالت مدة تصل إىل عام يف انتظار اإلقامة املناسبة يف مراكز االستقبال والتوجيه بسبب التأخري الخاص بتفيش فريوس كورنا كوفيد19-.

 
يتم تقريبا إعادة توطني الالجئني الذين يصلون من خالل الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني خارج العاصمة دبلن، نظرًا لتوفر السكن املناسب وعىل أساس أن املجتمعات األصغر قد تقدم ترحيبًا ودعاًم أفضل.6

  تم إيواء الالجئني املعاد توطينهم يف 23 مقاطعة يف جميع أنحاء أيرلندا حتى اآلن. تم توطني ما بني 85 و226 الجئًا يف كل مقاطعة.  

يقدم مجلس التعليم والتدريب املحيل دروًسا يف اللغة اإلنجليزية لربامج إعادة توطني الالجئني السوريني. يتم تقديم خدمات رئيسية أخرى إلعادة توطني الالجئني السوريني بواسطة الهيئات املعنية والتي عليها 

التزامات قانونية بذلك، مبا فيها مجاالت الصحة والحامية االجتامعية. يرشف الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني عىل إدارة هذه األنشطة، ويعمل عن كثب مع الرشكاء يف مجموعة تنسيق مشرتكة بني الوكاالت برئاسة 

السلطة املحلية.7  فيام يتعلق بالسكن، يعمل الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني بشكل وثيق مع السلطات املحلية ذات الصلة ووزارة اإلسكان والتخطيط والحكومة املحلية. ويف مجال التعليم، يعمل الربنامج مع 

وزارة التعليم ومقدمي خدمات التعليم املحيل. ويف مجال الصحة، ينسق الربنامج مع دائرة الخدمات الصحية واملامرسني الطبيني املحليني لتيسري التأمني الصحي عندما يكون الالجئون يف مراكز االستقبال أو بعد 

انتقالهم إىل العيش يف املجتمعات املنقولني إليها.8  

يتم تزويد العائالت السورية بخدمات دعم إعادة التوطني من خالل مجالس املحافظات. يتم توظيف ما قد يصل إىل اثنني من مسؤويل إعادة التوطني واثنني من املسؤولني متعددي الثقافات لتنفيذ الربنامج، ولضامن 

أن الالجئني قادرين عىل االستقرار يف املجتمع، وميكنهم الحصول عىل الخدمات بالشكل املطلوب، وبناء عالقات دامئة داخل املجتمع املحيل. يرُشف عىل مسائل الدعم املحيل مجموعة عمل إعادة التوطني املشرتكة 

بني الوكاالت. عىل سبيل املثال، يف مقاطعة مايو، تتكون املجموعة من كبار املندوبني عن مختلف الخدمات مبا يف ذلك التعليم والصحة واإلسكان والرشطة والحامية االجتامعية ورعاية األطفال والتنمية املجتمعية 

واملحلية )مجلس مقاطعة مايو، بدون تاريخ(. يف مقاطعة موناغان، يجتمع ممثلو مقدمي الخدمات املحليني )دائرة الخدمات الصحية، مجلس التعليم والتدريب كافان/موناغان، وزارة الحامية االجتامعية، وكالة 

الطفل واألرسة والرشطة املحلية، خدمة املواطنني، لجنة رعاية الطفل باملقاطعة والتنمية املتكاملة موناغان، ... إلخ( للتخطيط وضامن تقديم الخدمات املطلوبة.9 العمل املشرتك بني الوكاالت عىل مستوى املقاطعة 

رضوري لنجاح إعادة التوطني. تم تقديم الدعم لالجئني السوريني من خالل رشكات التنمية املحلية ومن خالل املنظامت الخريية والتطوعية، مثل دوراس التي قدمت الدعم إلعادة توطني الالجئني من أوائل عام 2015 

حتى نهاية عام 2019 لالجئني يف الويز وليمريك ويكسفورد يف إطار الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني .   

 https://www.unhcr.org/en-ie/resettlement-58c923ff4.html :1 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )بدون تاريخ(، إعادة التوطني. متاح عرب االنرتنت من خالل

2 وزارة شؤون األطفال، واملساواة، واإلعاقة، واالندماج والشباب، دليل األقسام التابع للربنامج األيرلندي لحامية الالجئني )يناير 2021(.

https://www.unhcr.org/lb/14025-nine-out-of-ten-syrian-refugee-families-in- :3 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )18 ديسمرب 2020(، تسع من كل عرش عائالت سورية الجئة يف لبنان تعيش اآلن يف فقر مدقع، بحسب دراسة لألمم املتحدة. متاح عىل اإلنرتنت من خالل

lebanon-are-now-living-in-extreme-poverty-un-study- say.html

http://www.inis.gov. .26.01.2016(. موضوع مناقشة املجلس األعىل( ؛ راجع أيًضا وزارة العدل /https://respondsupport.ie/refugee-resettlement-services .) 4 دعم االستجابة )بدون تاريخ( خدمات إعادة التوطني. دعم الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني ) الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني

. ie/en/INIS / Pages/speech-260117

5  وزارة شؤون األطفال، واملساواة، واإلعاقة، واالندماج والشباب، دليل أقسام الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني، الصفحات 8-9.

6 أرنولد، س.، وكوين، إ. )2016(. إعادة توطني الالجئني والكفالة الخاصة يف أيرلندا. دبلن: معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية، ص. 41.

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR16000182 .7 وزارة العدل )6 يوليو 2015(، تؤكد تانيست )نائب رئيس الوزراء األيرلندي( خططًا لقبول 260 الجئًا إضافيًا يف إطار برنامج إعادة التوطني

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-03-10-2017-256 .8  وزارة العدل )3 أكتوبر 2017(. موضوعات برملانية

/https://monaghan.ie/planning/syrian-refugee-resettlement-project .9  مجلس مقاطعة موناغان. )بدون تاريخ( مرشوع إعادة توطني الالجئني السوريني

https://www.unhcr.org/en-ie/resettlement-58c923ff4.html 
https://www.unhcr.org/en-ie/resettlement-58c923ff4.html 
https://www.unhcr.org/lb/14025-nine-out-of-ten-syrian-refugee-families-in-lebanon-are-now-living-in-extreme-poverty-un-study-says.html
https://www.unhcr.org/lb/14025-nine-out-of-ten-syrian-refugee-families-in-lebanon-are-now-living-in-extreme-poverty-un-study-says.html
http://www.inis.gov.ie/en/INIS / Pages/speech-260117
https://respondsupport.ie/refugee-resettlement-services
http://www.inis.gov.ie/en/INIS / Pages/speech-260117
http://www.inis.gov.ie/en/INIS / Pages/speech-260117
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR16000182
 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-03-10-2017-256
 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-03-10-2017-256
https://monaghan.ie/planning/syrian-refugee-resettlement-project/
https://monaghan.ie/planning/syrian-refugee-resettlement-project/
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واألهداف عىل املدى الطويل )متلك منزل والتجنيس(.25  يحتاج الالجئون إىل وقت لالستثامر يف مهارات اللغة اإلنجليزية والتعليم والتدريب للتخلص من ضعف املستوى واإلقصاء عىل املدى الطويل. تحتاج مشاريع 

إعادة التوطني إىل وقت لتأسيس وبناء الثقة وخلق شبكات بني الالجئني واملنظامت والوكاالت املحلية.26 

يضاف إىل ذلك، يوجد العديد من األساليب التي قد تدعم االندماج الناجح، مبا يف ذلك: 

املشاريع القابلة للتكيف، والتي تم تطويرها عىل أساس أفضل املامرسات، واملصممة بشكل مشرتك واملشاركة يف التقديم والتقييم بشكل فاعل.   	

الرتكيز عىل املجتمع.   	

تطوير القادة يف مجتمعات الالجئني.   	

التعرف عىل احتياجات مجموعات الالجئني املختلفة.   	

االسرت اتيجيات عىل املستويني الوطني واملحيل رضورية لتسهيل اإلندماج.   	

االسرت اتيجيات التي تسهل وصول املهاجرين إىل سوق العمل.   	

وجود أفراد األرسة يسهل اإلندماج.   	

دعم الصحة البدنية والنفسية لالجئني.   	

كان النهج املتبع يف إنتاج هذا التقرير هو توجيه البحث - عىل وجه التحديد - نحو نتائج اإلندماج كام يختربها ويتصورها الالجئون املعاد توطينهم من الجمهورية العربية السورية يف أيرلندا. مل نُجري تقييم للربنامج 

األيرلندي لحامية الالجئني، عىل الرغم من أننا نالحظ أنه يعكس بعض امليزات املهمة الوارد تفصيلها أعاله، ال سيام فيام يتعلق بالتوجيه الثقايف وتقديم تدريب وتعليم اللغة، والتقديم املشرتك مع الوكاالت املحلية، 

والرتكيز عىل املجتمع املحيل. 

منهجية البحث
لفهم التجارب طويلة املدى لالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا، أجرت املنظمة الدولية للهجرة يف أيرلندا بحثًا لتسجيل وتبادل آراء السوريني الذين وصلوا إىل أيرلندا من خالل برنامج إعادة التوطني من لبنان واألردن 

بني عامي 2015 و2019. الغرض من هذه املقابالت الطوعية هو سامع قصص الالجئني حول حياتهم يف مجتمعات جديدة، وكيف تغريت األمور منذ وصولهم، وآمالهم املستقبلية. يقدم البحث فرصة فريدة لالجئني 

السوريني ملشاركة أصواتهم وخرباتهم بكلامتهم الخاصة مع العديد من األشخاص اآلخرين يف جميع أنحاء أيرلندا.

تم توظيف خمسة محاورين إلرشاك املشاركني وإجراء مقابالت معهم، وللمساهمة يف تحليل البيانات. كان بني من أُجريت معهم املقابالت ثالث سيدات ورجلني، وجميعهم من متحديث اللغة العربية، ومن بينهم 

شخصان من الجنسية السورية. شمل فريق البحث املكون من تسعة أشخاص ستة مهاجرين، منهم أربعة الجئني وكانت هذه مساهمة مهمة يف تطوير نهج البحث والتحليل. تضمنت املجموعة التوجيهية البحثية 

التي أنشأتها املنظمة الدولية للهجرة وفريق الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني مندوبني عن تسع إدارات حكومية وهيئات قانونية وأربع منظامت غري حكومية لدعم الالجئني، مبا يف ذلك املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني. 

أُجريت املقابالت وجهاً لوجه )مع اتخاذ اإلجراءات االحرتازية لتفيش جائحة كوفيد19-( وتم إجراء املقابالت باللغة العربية يف منازل الالجئني. تم إرسال مخططات البحث واستامرات املوافقة مسبًقا يف معظم الحاالت 

وقدمت يف نسخة ورقية يف بداية املقابلة، و تم مراجعتها شفهيًا باللغة العربية مع املشاركني قبل إعطاء موافقتهم الكتابية عليها.

يف امللحق 1، مرفق جدول املقابلة. استغرقت املقابالت ما بني 45 دقيقة إىل ساعة لكل منها، وتناولت مجموعة من املوضوعات مبا يف ذلك:

التوظيف وتنمية املهارات  	

تعليم الكبار والصغار  	

الصحة والعافية  	

اإلقامة  	

أوقات الفراغ/الرتفيه  	

العالقات االجتامعية، مبا يف ذلك الروابط والجسور واالرتباطات االجتامعية  	

االنتامء واملجتمع  	

االستخدام اليومي للغة اإلنجليزية  	

األمان واالستقرار  	

الشمول الرقمي  	

االختالف الثقايف والتكيف  	

التطلعات املستقبلية  	

حرض املحاورون تدريبًا عىل منهجية املقابلة واألخالقيات واملوافقة املسبقة، وتم تزويدهم بإرشادات عملية شفهية ومكتوبة إلرشاك املشاركني وإجراء املقابالت معهم وإدارة البيانات. كام تم إنشاء مجموعة عىل 

تطبيق واتس آب لزيادة دعم فريق املقابلة بصورة انية والرد عىل أي استفسارات أو مشاكل قد تظهر أثناء إجراء املقابالت. اجتمع كل محاور مع استشاري بحثي أسبوعياً ملراجعة محتوى املقابلة واستيفاء اسرتاتيجية 

أخذ العينات، فضالً عن التواصل عرب الهاتف والربيد اإللكرتوين فيام يتعلق باالستفسارات التي تطرأ أثناء إجراء املقابالت. تم نقل تسجيالت املقابالت إىل مستشار البحث مبارشة بعد املقابلة، مع استامرات املوافقة 

وملفات تعريف املشاركني. تم نسخ املقابالت من العربية إىل اإلنجليزية بواسطة املحاورين، واستخدمت نصوص اللغة اإلنجليزية للتحليل، بالتشاور مع فريق املقابلة. تم تخصيص اسامء مستعارة لجميع املشاركني 

إلرفاق اقتباساتهم يف هذا التقرير، كام تم تغيري األسامء الواردة يف االقتباسات. 

تم إرشاك املشاركني من خالل منهجية تراكمية، من خالل مندوبني غري رسميني للمجتمع السوري، واملنظامت غري الحكومية التي شاركت يف إعادة التوطني، ومن خالل مسؤويل إعادة التوطني الحاليني والسابقني 

باإلضافة إىل املشاركني اآلخرين. تم البحث عن عينة هادفة تعكس تنوع عام الوصول والجنس والعمر ومعرفة القراءة والكتابة بني السكان البالغني السوريني املعاد توطينهم يف أيرلندا. مل نجمع بيانات عن الخلفية 

)الخلفيات( اإلثنية للمشاركني، عىل الرغم من وجود مجموعة من الجامعات اإلثنية والعرقية والدينية يف الجمهورية العربية السورية. العينة متثل األرقام التي تصل كل عام. ومع ذلك، مل يكن ممكنا تحديد ما إذا 

كانوا ميثلون الفئة العمرية للبالغني أو فئة من يعرفون القراءة والكتابة أو ال.27  كان رشطًا أن يكون املشاركون قد بلغوا عمر 18 عاًما أو أكرب وقت إجراء املقابلة.

 https://op.europa.eu/s/uP6j .25 دومنت ج. س.، لييبج ت.، بيشرن ج.، تاناي ف.، و زينوجياين ت. )2016(. كيف أداء الالجئني يف سوق العمل يف أوروبا ؟: التقييم األول استناًدا إىل الوحدة املخصصة الستقصاء العاملة يف االتحاد األورويب لعام 2014. االتحاد األورويب

26 كويلر وآخرين، التزام طويل األجل. 

27 وزارة شؤون األطفال، واملساواة، واإلعاقة، واالندماج والشباب، دليل أقسام الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني، ص. 14. 

الغرض من هذا البحث  

يف عام 2021، أعربت حكومة أيرلندا - من خالل الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني - عن رغبتها إجراء دراسة حول نتائج إندماج الالجئني السوريني املعاد توطينهم يف أيرلندا، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الالجئني 

املعاد توطينهم يف أيرلندا منذ العام 2015. تم تكليف املنظمة الدولية للهجرة بإجراء البحث بالتنسيق مع الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني واملجموعة التوجيهية للبحث. 

يركز هذا التقرير عىل الالجئني السوريني الذين وصلوا إىل أيرلندا فقط من خالل الربنامج الذي تقوده املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. تستند النتائج الواردة يف هذا التقرير إىل مقابالت مع 153 الجئًا 

سوريًا يف 12 مقاطعة يف أيرلندا، أجريت يف يوليو وأغسطس 2021، مبا يعكس املجموعات التي وصلت بني عامي 2015 و2019. ال تشمل الدراسة أي الجئني تم نقلهم من اليونان أو ممن هم جزء من برامج رعاية 

املجتمع التي بدأت بعد هذا التاريخ، وكذلك ال يشمل أي الجئني وصلوا من خالل برنامج ملّ شمل األرسة. يساهم البحث الحايل يف تحسني نتائج اندماج الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا بشكل أفضل من خالل فهم 

التحديات واالحتياجات التي واجهها الالجئون املعاد توطينهم يف أيرلندا. قد تكون الكثري من النتائج - وليس جميعها - قابلة للتطبيق عىل مجموعات الالجئني األخرى يف أيرلندا. 

اندماج الالجئني: الخطوات الناجزة

يحتاج اإلندماج نطاق واسع من األشخاص واملنظامت واملؤسسات للعمل مًعا وخلق شعور مشرتك وشامل باالنتامء. يجب النظر إىل اإلندماج عىل أنه يشمل مختلف العوامل )متعدد األبعاد( ويشتمل عىل تكيف 

الجميع يف املجتمع )متعدد االتجاهات(. من غري املحتمل أن تكون طرق اإلندماج التي ال تعرتف بذلك ناجحة.

االندماج هو عملية مشاركة عرب املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية للمجتمع وقد يؤدي إىل شعور مشرتك باالنتامء عىل املستويني املحيل والوطني.10  يجب أن تأخذ أطر سياسات اندماج 

املهاجرين والتدخالت التي يتم إجراؤها لزيادة اإلندماج يف االعتبار حقوق والتزامات املهاجرين واملجتمعات واملؤسسات املستقِبلة؛ وهذا يشمل املشاركة يف سوق العمل والخدمات الصحية واالجتامعية والتعليم 

لألطفال والكبار. تساعد املنهجيات الشاملة تجاه اندماج املهاجرين عىل ضامن إمكانية مشاركتهم الكاملة يف املجتمع املضيف سواء من الناحية االجتامعية واالقتصادية أو السياسية أو الثقافية. فهي تسمح للمهاجرين 

بتنمية وتطوير رأس مالهم البرشي أثناء إقامتهم، وبالتايل تعزيز النمو االقتصادي مع بناء عالقات اجتامعية إيجابية ومتنوعة يف املجتمع املضيف. تكون هذه األساليب والسياسات أكرث فاعلية عند تصميمها لتناول 

سياق الهجرة املحدد، مع مراعاة خصائص املهاجرين )مبا يف ذلك الجنس والعمر(، ومدة اإلقامة، واالتجاهات االقتصادية واالجتامعية العامة يف البلد املستقِبل.

اإلندماج ليس عملية ذات اتجاه واحد، حيث يقع العبء عىل املهاجرين فقط، بل هو عملية تحتاج إىل إرشاك كل من املهاجرين واملجتمعات املستقِبلة، وكذلك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة املوجودة يف 

املجتمعات، مبا يف ذلك الحكومة املحلية والوطنية. قد يساعد الحوار املفتوح والشفاف حول فوائد وتحديات اإلندماج بني جميع الجهات الفاعلة يف تقليل املفاهيم الخاطئة وتعزيز الشعور بالفهم املشرتك.

دليل الخطوات الناجزة 

لقد تم القيام بالكثري من العمل عىل املستوى الدويل لتحديد ما ينجح يف دعم إندماج الالجئني. هناك خمسة عنارص رئيسية معرتف بها للعمل عرب مجموعة متنوعة من السياقات، مبا يف ذلك التوجه الثقايف، ودعم 

املهارات اللغوية، وتسهيل الروابط االجتامعية عالية الجودة، وبناء القدرات والرشاكة التي تدعم التنظيم الذايت لالجئني، واملشاريع املصممة خصيًصا الحتياجات الالجئني والتي تشتمل عىل استثامرات طويلة األجل.11 

قد يساعد التوجيه الثقايف - قبل الوصول إىل املجتمعات املستقِبلة - يف معالجة التوقعات غري الواقعية، وبالتايل تضييق الفجوات الكبرية بني التوقعات والواقع الذي يلمسه الالجئون بأنفسهم.12  كام يعترب التوجيه 

الثقايف بعد الوصول إىل البلدان املستقِبلة مفيد كذلك يف تعزيز املعلومات وضامن تبادل املعلومات بشكل متسق، خاصة أن الالجئني قد يعانون من آثار الصدمة. وسوف نتعرض ملسألة تأثري الصدمة عىل كيفية تلقي 

املعلومات الحًقا يف هذا التقرير عند النظر ملسألة آمال ملّ شمل األرسة. فقد لوحظ أن خيبة األمل يف الوصول إىل ملّ شمل األرسة بعد إعادة التوطني )فشل اإلجراء أو تأخره( يؤدي إىل ضعف الصحة العقلية.13  فوجود 

األرسة بعيًدا أمر مرهق ومحزن من الناحية العقلية لالجئني، حيث رمبا يعيش ذويهم يف ظروف غري آمنة. كذلك، قد يكون ملّ شمل األرسة مصدًرا للدعم يف البيئة الجديدة.14    

  

الالجئون ذوو املهارات اللغوية الضعيفة هم األكرث عرضة لإلقصاء والتبعية طويلة األمد15  لكن زيادة املهارات والحصيلة اللغوية ميكن أن تزيد  التواصل مع املجتمعات األخرى،16  كام أن من لديهم مستوى متوسط 

من الطالقة  يف اللغة يكون لهم فرص أعىل بكثري يف الحصول عىل فرصة عمل.17  أكرث الربامج اللغوية فاعلية هي تلك املصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات املتنوعة لالجئني، والتي تشمل فرص التعلم غري الرسمي 

لذوي الخلفية التعليمية املحدودة وبرامج املسار الرسيع ملن لديهم مهارات أعىل.18  

تتأثر الرفاهية العامة لالجئني بجودة الشبكات االجتامعية داخل املجتمعات وفيام بينها، ومع عائالتهم يف الخارج.19  هذه العالقات االجتامعية املختلفة مهمة بنفس القدر للحفاظ عىل الرفاهية والشعور باالستقرار. 

باإلضافة إىل الحد من مشاعر العزلة واالكتئاب، فإنهم يقدمون أيًضا املساعدة املتبادلة والدعم العاطفي والحصول عىل خدمات الرعاية الصحية والرفاهية.20  ال ينبغي االستهانة بدور الجريان كموارد مهمة ومؤثرة 

يف اإلندماج. قد تختلف توقعات الجريان بشكل كبري عىل املستوى الدويل وحتى بني املناطق الحرضية والريفية، ولكن بالنسبة للعديد من الالجئني، غالبًا ما يكون الجريان نقطة أوىل لالتصال االجتامعي والدعم يف 

املجتمع.21  

 

قد تساعد خربات ومامرسات منظامت مجتمع الالجئني املهاجرين يف تعزيز التغيري يف املنظامت األخرى، ودعمها لجعل خدماتها أكرث مالءمة لالجئني واالبتكار التكيفي لتخطيط إعادة التوطني بشكل عام.22  غالبًا ما 

تعمل املنظامت التي يقودها الالجئون كوسطاء أو حتى مورّدين للخدمات االجتامعية، مام يجعلها جهات فاعلة متكاملة، ولكن ال تؤخذ يف االعتبار ملساعدة الالجئني.23  

إن منو املجموعات التي يقودها الالجئون، سواء الرسمية أو غري الرسمية، مبثابة إضافة إيجابية لتخطيط إعادة التوطني ويجب تيسريها وإدراجها ضمن اعتبارات التخطيط.24  

تتضمن إعادة توطني الالجئني بعض األهداف العاجلة لالندماج )عىل سبيل املثال، السكن والرعاية الصحية( وكذلك بعض األهداف عىل املدى املتوسط )مثل التوظيف، والذي قد يستغرق خمس سنوات بعد الوصول(، 

10 سبنرس، س. )2011( نقاش الهجرة. بريستول: بوليس بريس 

11 كويل، ج.، جودين، م.، فيليمور، ج.، وتاه، س. )2019(. اندماج الالجئني: ما الذي يجدي؟ ما الذي ميكن أن يجدي؟ ما الذي ال يجدي؟ ملخص األدلة، الطبعة الثانية. تقرير املرشوع. لندن، وزارة الداخلية. 

http://www.sussex.ac.uk/migration/documents/4375-resettled-refugees-report-web.pdf .12 كويلر، م.، موريس، ل.، تيب، ل.، براون ر.، وأديرميت إ. )2018( التزام طويل األجل: اندماج الالجئني املعاد توطينهم يف اململكة املتحدة

13 شومانيفونج، س.، بويل،  ج.إ.، كوبر أ. )2014(. مّل شمل أرس الالجئني والصحة العقلية يف إعادة التوطني. كوتويتوي: مجلة نيوزيلندا للعلوم االجتامعية عىل اإلنرتنت، 9 )2(، 89-100. 

14 لوبيل ل. م. وجاكبسون ج. )2021(. بانتظار األقارب: دراسة طولية للّم شمل األرسة والصحة العقلية لالجئني يف أملانيا. مجلة دراسات اإلثنية والهجرة، 1-22. 

15 كويلر وآخرين، 2018، من نفس املرجع. 

16 تيب ل.ك.، براون ر.،  موريس ل.، كويلر م. وإيستربوك م.ج. )2018( “تحسني رفاه الالجئني من خالل مهارات لغوية أفضل ومزيد من االتصال بني املجموعات”، علم النفس االجتامعي وعلوم الشخصية، 10 )2(، 144-151. 

 https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf .17 ديجلر، إ. وليبيج، ت. )2017( العثور عىل طريقهم. االندماج يف سوق العمل لالجئني يف أملانيا. منظمه التعاون االقتصادي والتنمية

18 موريس، ل.، تيب، ل.ك، كوليري، م.، وبراون، ر. )2021(. “ال ميكنك الحصول عىل اندماج جيد عندما ال يكون لديك اتصال جيد”: تعلم اللغة اإلنجليزية بني الالجئني املعاد توطينهم يف إنجلرتا. مجلة دراسات الالجئني، 34 )1(، 681-699. 

19 كويلر وآخرين، التزام طويل األجل. 

20 تشيونغ، س.، وفيليمور، ج.. )2016( “النوع االجتامعي واندماج الالجئني: تحليل كمي لالندماج ونتائج السياسة االجتامعية”، مجلة السياسة االجتامعية، 46 )2(، الصفحات 230-211؛ سبايرس، ن. )2008( أماكن االستبعاد واالندماج: تجارب اللجوء والالجئني يف أحياء اململكة املتحدة، مجلة دراسات 

اإلثنية والهجرة، 34 )3(، 491-510. 

21 هباين، أ.، كوليك بيسكر، ف.، وماكينون، م. )2018(. اعرف جارك: االندماج السكني والجسور االجتامعية بني املستوطنني الالجئني يف بريسبان الكربى. مجلة دراسات الالجئني، 31 )1(، 82-103. 

22 فيليمور، ج. )2012( ‘تنفيذ االندماج يف اململكة املتحدة؛ دروس يف النظرية والسياسة واملامرسة “، السياسة والسياسات، 40 )4(، 525-545. 

23 إيستون كاالبريا، إ.، وود، ج. 2020. الجسور والرتابط والربط؟ املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون واالندماج يف برلني. مجلة دراسات اإلثنية والهجرة، 1-19. 

24 ليوكس، س. )2009(. قدرة منظامت مجتمع املهاجرين والالجئني عىل التأثري يف السياسة. يورك، مؤسسة جوزيف راونرتي. 

https://op.europa.eu/s/uP6j
 http://www.sussex.ac.uk/migration/documents/4375-resettled-refugees-report-web.pdf
 http://www.sussex.ac.uk/migration/documents/4375-resettled-refugees-report-web.pdf
 https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
 https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
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يشمل التقييم مؤرشات رسقسطة حول إتقان اللغة، وجودة التوظيف، والتوظيف يف القطاع العام، والعضوية يف النقابات العاملية، أو أي من مؤرشات “املجتمع الرتحيبي”.34    

مل يتم اعتامد أي مؤرشات حتى اآلن يف أيرلندا لتقييم سياسات أو نتائج إندماج الالجئني. عىل سبيل املثال، يستعرض تقرير الرصد الصادر عن معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية حول اإلندماج لعام 2020، كيفية 

أداء املهاجرين من الجنسيات األخرى مقارنة باملواطنني األيرلنديني، من حيث مجاالت الحياة الرئيسية: التوظيف والتعليم واإلندماج االجتامعي واملواطنة النشطة.35  ال توجد يف الوقت الحايل مبادرات لتتبع نتائج 

إندماج الالجئني. يتمتع الالجئون مبوجب االتفاقية، وأصحاب الحامية الفرعية والالجئون من الربنامج بحقوق مامثلة للمواطنني األيرلنديني، مبا يف ذلك الوصول إىل سوق العمل والتعليم من املستوى الثالث )أرنولد 

وآخرين، 2018(، عىل الرغم من أن الالجئني املعاد توطينهم يتلقون دعاًم لإلندماج أكرث بكثري من املستفيدين من الحامية الدولية واملستفيدون من الحامية الفرعية. ال ميكن استخراج املعلومات املتعلقة بنتائج 

إندماجهم يف معدالت العاملة والبطالة، والفقر واإلقصاء االجتامعي، أو أي تدابري لإلندماج االجتامعي والثقايف، سواء كمجموعة كاملة أو فيام يتعلق باختالفاتهم،  الميكن استخالصها من مصادر البيانات الحالية وبالتايل 

مل يتم اإلبالغ عنها. نظرًا ألن الالجئني يواجهون تحديات أكرب عند مقارنتهم مبجموعات املهاجرين األخرى، عىل سبيل املثال يف سوق العمل، نظرًا النخفاض الكفاءة اللغوية والصدمات ونقص الدعم من الشبكات 

االجتامعية والشبكات األخرى، متثل فجوة البيانات تحديًا لواضعي السياسات وغريهم يف التخطيط لتدابري وإجراءات اإلندماج وتقديم الدعم املناسب لالجئني. أشارت الدراسات السابقة إىل أن الدعم املستهدف قد 

يكون مطلوبًا، عىل سبيل املثال، لدعم الالجئني يف الوصول إىل سوق العمل، ولكن مل تتوفر بيانات محددة حول هذه الفئة من السكان.

هناك عدد من التحديات يف اعتامد مجموعات املؤرشات لتقييم نتائج الالجئني. املؤرشات القامئة عىل السياسة، عىل سبيل املثال، ال تقيّم املدى الذي تحقق من خالله تلك السياسات اإلندماج عمليًا. كام تواجه 

املؤرشات التي تقيم الخدمات والدعم العديد من نفس التحديات. بالنسبة إلندماج الالجئني، يتم تصنيف الكثري من البيانات عىل مستوى الدولة حسب الجنسية أو مكان امليالد وال تحدد بشكل أولئك الذين لديهم 

وضع الالجئ أوالذين وصلوا كالجئني بالفعل. ليك تصبح املؤرشات مؤثرة وذات مغزى، يجب مقارنة نتائجها مبرور الوقت - واألهم من ذلك - مقارنتها بنتائج مجموعات أخرى من البيانات. تسهل املؤرشات قياس 

البيانات ومراجعتها مبرور الوقت. قد تكون البيانات قابلة للمقارنة دوليًا، ولكن يجب أيًضا أن تكون قابلة للرصد مبرور الوقت داخل البلد لتقييم التقدم )يتم تقييم ذلك يف أيرلندا فيام يتعلق بالنتائج اإلجاملية 

للمهاجرين من خالل بيانات يوروستات، ولكن ليس نتائج الالجئني(. أخريًا، قد تكون املؤرشات مفيدة للغاية عندما تكون مدمجة يف إطار عمل يحدد بوضوح العالقة بني املؤرشات والطرق التي تكون تلعب من 

خاللها دور امليرس أو أن تكون وسيلة أو عالمات عىل اإلندماج.  

يستفيد هذا التقرير من إطار عمل عام 2004 الصادر عن “أجري آند سرتانج” والذي تم االستشهاد به بشكل كبري واستخدامه دوليًا لتقييم نتائج الالجئني، باستخدام مؤرشات تستند إىل أدلة بحثية منشورة حول “ما 

يجدي”.36 تم تحديث اإلطار يف عام 2019 بواسطة “اسرتانج” وآخرين ليعكس أحدث األدلة املتاحة.37  يوفر هذا اإلطار وسيلة مفيدة لتيسري النقاش حول تصورات اإلندماج التي ميكن الوصول إليها من قبل صانعي 

السياسات والباحثني ومقدمي الخدمات والالجئني أنفسهم. وهو يتامىش مع مؤرشات - مؤرش سياسة إندماج الالجئني ومؤرش منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األورويب املعتمدة حتى اآلن، ويقدم “نظرية 

التغيري” املفيدة التي تدعم برمجة اإلندماج عىل املدى الطويل. 

يستخدم اإلطار املحدث 14 مجااًل قامئًا عىل األدلة لإلندماج. يتم تصنيفها عىل أنها:  

العالمات والوسائل: العمل والسكن والتعليم، والصحة، والرعاية االجتامعية والرتفيه.  	

وسائل التو اصل اإلجتامعي كالروابط والجسور واالرتباطات االجتامعية.  	

ميرسو االندماج: الثقافة واللغة والتواصل، واملهارات الرقمية، واألمن واالستقرار.  	
أساس االندماج: الحقوق واملسؤوليات.  38  	

واألهم من ذلك، ألغراض هذا التقرير بشأن نتائج الالجئني، أنه يتضمن تركيزًا قويًا عىل ميرّسي اإلندماج، وعىل العالقات االجتامعية التي تدعمه. يتم وضع مؤرشات اإلندماج املذكورة يف هذا اإلطار مقارنة بأطر 

اإلندماج األخرى وتوفر فرصة لفهم كيف ميكن دعم الالجئني واملجتمعات املستقِبلة يف رحلتهم نحو اإلندماج.

قد يؤثر النجاح يف أحد املجاالت عىل النجاح يف مجال آخر، عىل سبيل املثال، قد تسهل املؤهالت الجديدة نجاًحا أكرب يف العمل، وقد يؤثر السكن اآلمن عىل النتائج الصحية اإليجابية، كام أن ملّ شمل األرسة يقلل من 

إجهاد الالجئني ويزيد الثقة، ويدعم العالقات االجتامعية مع املجتمع األوسع. ومع ذلك، فإن النتائج اإليجابية يف مجال واحد ال تؤدي بالرضورة إىل إندماج طويل األجل. فقد يؤدي الدخول املبكر يف سوق العمل 

https://doi.org/10.1007/s12134-021-00862-w .)2021( اكتشاف الفجوة: نتائج اندماج املهاجرين وتقديم خدمات االستقرار يف جمهورية أيرلندا. دويل الهجرة واالندماج )34 جيلامرتني، م، وداغ، ج. )2021

https://doi.org/10.26504/bkmnext403 . 35 معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية )2021( تقرير رصد حول االندماج 2020، دبلن، معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية

36 أجري، أ.، وسرتانج، أ. )2008(. فهم االندماج: إطار مفاهيمي. مجلة دراسات الالجئني، 21 )2(، 166-191. 

37 أجري، أ.، وسرتانج، أ. )2004(. مؤرشات االندماج. وزارة الداخلية، مديرية البحوث والتنمية واإلحصاء. أجري، أ.، وسرتانج، أ. )2008(. فهم االندماج: إطار مفاهيمي. مجلة دراسات الالجئني، 21 )2(، 166-191 

https://www.gov.uk/government/publications/home-office-indicators-of-integration-framework-2019 .38 وزارة الداخلية )2019( مؤرشات إطار االندماج، 2019. لندن، وزارة الداخلية

تم االتصال باملشاركني مبارشة بواسطة املحاورين لطلب مشاركتهم يف البحث. تم إرشاك املشاركني يف 12 مقاطعة، مبا يف ذلك كلري، دونيجال، ويكلو، ويستميث، تيبرياري، كريي، كورك، ويكسفورد، روسكومون، أوفايل، 

الوا، وسليجو. تم اختيار املقاطعات لتعكس مختلف فرتات التوطني، وخربات الربامج املحلية، والبنية التحتية املتغرية واملالمح االجتامعية والدميوغرافية. باإلضافة إىل ذلك، سعينا إلرشاك مشاركني من ليمريك وكارلو، 

حيث كانت بهام مجموعات سابقة من الالجئني املعاد توطينهم، لكننا مل ننجح يف إرشاكهم، ويعزى ذلك جزئيًا إىل اإلجهاد البحثي.

تم تحديد مستهدف 120 مقابلة وتجاوزها خالل شهرين من جمع البيانات. يف املجموع، أجريت مقابالت مع 153 الجئا. ومن بني هؤالء، كان ما يقرب من النصف )%47( من اإلناث، ومتت مقابلة %70 منهم 

بواسطة محاورة أنثى. ما يقرب من خميس العدد حوايل )%39( ترتاوح أعامرهم بني 18 و35 سنة. كان 40 % من املشاركني يف الفئة العمرية بني 35 و55 سنة. كانت املجموعة األكرب هم من وصلوا يف العام 2019، 

مبن فيهم 69 شخًصا، 25 منهم وصلوا يف عام 2018، و29 وصلوا يف عام 2015، ووصلت أعداد أقل بكثري يف عامي 2016 و2017 )9 و10 عىل التوايل(، مام يعكس عدًدا أقل من السكان القادمني يف تلك السنوات. 

فيام يتعلق مبعرفة القراءة والكتابة، كان لدى %42 من املشاركني معرفة بالقراءة والكتابة األساسية باللغة العربية، و%46 أعىل من املستوى األسايس، يف حني أن %57 لديهم معرفة القراءة والكتابة األساسية باللغة 

اإلنجليزية، و%18 فقط فوق األسايس. 

تم طرح 43 سؤاالً لكل مشارك، معظمها من نوع األسئلة املفتوحة، وتم إنشاء البيانات الكمية من اإلجابات عىل كل من األسئلة القاطعة واألسئلة املفتوحة. تم تصميم الرتكيز عىل األسئلة املفتوحة لتمكني املشاركني 

من رسد قصصهم بكلامتهم الخاصة. تم إدراج االقتباسات من كالم املشاركني إىل أقىص قدر ممكن مع الرتجمة. مل يتم إجراء مقابالت مع بعض املشاركني من قبل، وقىض فريق املقابلة لدينا وقتًا إضافيًا معهم لرشح 

العملية، والتحقق من املوافقة يف البداية والنهاية، ودعمهم من خالل املقابلة ومنحهم الفرصة ملراجعة إجاباتهم حسب الرضورة. 

مؤرشات اإلندماج يف أيرلندا

ميكن قياس اإلندماج فيام يتعلق بثالثة مجاالت رئيسية: نتائج االندماج، والتي توضح مدى مشاركة املهاجرين يف املجتمع املستقِبل، وما إذا كانت مشاركتهم تتوافق مع مشاركة السكان املولودين يف البلد؛ عمليات 

االندماج والخدمات والدعم املوجودة لتيسري اندماج املهاجرين؛ وسياسات االندماج التي تخلق الظروف التي متّكن من اندماج املهاجرين.28   

هناك مجموعة متنوعة من األطر املتاحة دوليًا لتقييم قدرة الدولة ومواردها عىل اندماج املهاجرين. يتناول إطار مؤرش سياسة اندماج املهاجرين السياسات الحكومية بشأن حقوق الهجرة ومدى متكينها من اإلندماج، 

لكنه ال يقيِّم النتائج.29  استخدمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 74 مؤرًشا إلندماج املهاجرين عىل أساس ثالثة محاور: سوق العمل واملهارات؛ الظروف املعيشية؛ واملشاركة املدنية واإلندماج االجتامعي.30  كام 

تم استخدام هذه األدوات بشكل خاص لتوفري مقارنة دولية لنتائج الالجئني.31  يتم إستخدام أداة تقييم إندماج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، والتي تتناول عىل وجه التحديد اندماج الالجئني، 

221 مؤرًشا لتقييم االعتبارات العامة )تأثري ظروف االستقبال عىل االندماج، واندماج الالجئني يف السياسات العامة(، واالندماج القانوين )حقوق اإلقامة، وملّ شمل األرسة(، واملؤرشات االجتامعية واالقتصادية )السكن، 

والعمل، والصحة( واملؤرشات االجتامعية والثقافية )تعلم اللغة واملشاركة(.32   

من بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، تستخدم “مؤرشات رسقسطة” املعتمدة يف عام 2010 بيانات من أربعة مجاالت سياسية لتقييم إندماج املهاجرين إىل جانب 15 مؤرًشا يف التوظيف والتعليم واإلندماج 

االجتامعي واملواطنة النشطة.33  أتاح استخدام أيرلندا ملؤرشات رسقسطة لتقييم إندماج املهاجرين إجراء تقييم رسمي لنتائج اإلندماج عىل عدد صغري من املقاييس الكمية ومل يتضمن تحلياًل تفصيليًا لالجئني. مل 

 https://mural.maynoothuniversity.ie/10114/1/Immigrant٪20Integration٪20Final٪20Report٪202018٪20٪28002٪29.pdf .28 جيلامرتني، م. وداغ، ج. )2018( خدمات اندماج وتوطني املهاجرين يف أيرلندا. تقرير املرشوع. مجلس البحوث األيرلندي

 ./https://www.mipex.eu 29

30 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2018( التوطني: مؤرشات اندماج املهاجرين. 9 ديسمرب 2018 

 https://doi.org/10.1787/9789264307216-en

 https://doi.org/10.1787/9789264251236-ar .31 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2016(، إنجاح االندماج: الالجئون وغريهم يف حاجة إىل الحامية

 https://www.unhcr.org/50aa083d9.pdf 32 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2016( أداة تقييم اندماج الالجئني

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5849845/KS-RA-11-009-EN.PDF .33 مؤرشات االندماج يوروستات )2011(: دراسة تجريبية

سنة )سنوات( الوصول املقاطعة 

2018 كافان  

2016 كلري  

2015/16/17 كورك  

2018 دونيجال  

2015/16 كريي  

2018 ميث  

2019 أوفايل  

2017 سليجو  

2015 تيبرياري  

2017 ويستميث  

2017/18 ويكسفورد  

2018 ويكلو  

العمر    

49  36-45  

40  26-35  

30  18-25  

25  46-55  

6  56-65  

أكرب من

    3               65              

عام الوصول

28  2015

9  2016

11  2017

27  2018

77  2019

العالمات والوسائل

الروابط االجتامعية

امليرسون

املؤسسة

العمل اإلسكان

الروابط الجسور الصالت

التعليم الرعاية الصحية 

واالجتامعية

اللغة والتواصل املهارات الرقمية

الحقوق والواجبات

الثقافة األمان االستقرار

الرتفيه 

1الشكل 4. ندوفور تاه وآخرون. )2019( مؤرشات إطار اإلندماج.

https://doi.org/10.1007/s12134-021-00862-w
https://doi.org/10.26504/bkmnext403
https://www.gov.uk/government/publications/home-office-indicators-of-integration-framework-2019
https://mural.maynoothuniversity.ie/10114/1/Immigrant٪20Integration٪20Final٪20Report٪202018٪20٪28002٪29.pdf
https://www.mipex.eu
https://doi.org/10.1787/9789264307216-en
https://doi.org/10.1787/9789264251236-ar
 https://www.unhcr.org/50aa083d9.pdf
 https://www.unhcr.org/50aa083d9.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5849845/KS-RA-11-009-EN.PDF
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الذي ال يحتاج معرفة اللغة اإلنجليزية، عىل سبيل املثال، إىل استيعاب مجزأ وتهميش طويل األجل، خاصة إذا فقد الحافز األسايس لتعلم اللغة املضيفة.39 

يستند إطار مؤرشات اإلندماج 2019 إىل أربعة مبادئ رئيسية تجعله مفيًدا يف تقدم اإلندماج وقياسه.40  يف هذا اإلطار، يكون اإلندماج متعدد األبعاد وقد يعتمد عىل مجموعة واسعة من العوامل. يشمل اإلندماج 

الوصول إىل املوارد، مثل التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل والرتفيه، باإلضافة إىل مفاهيم أوسع مثل االختالط االجتامعي. اإلندماج متعدد االتجاهات - يتضمن تكيف الجميع يف املجتمع. يشمل اإلندماج الناجح 

مجموعة واسعة من األفراد والوكالء واألطراف املعنية؛ وال توجد منظمة واحدة - مهام كانت قدرتها - بإمكانها إندماج الجميع مبفردها. تتكيف املجتمعات املستقِبلة مع القادمني الجدد يف نفس الوقت الذي يصبح 

فيه القادمون الجدد أكرث إندماًجا يف مجتمعاتهم الجديدة. يعتمد اإلندماج عىل املسؤولية املشرتكة، مبا يف ذلك السكان الذين وصلوا حديثًا واملجتمعات املستقِبلة والحكومة عىل جميع األصعدة واملستويات. أخريًا، 

اإلندماج هو سياق محدد ويحتاج إىل فهمه والتخطيط له فيام يتعلق بسياقه الخاص وضمن إطار زمني تفصييل. 

عند قياس اإلندماج، من املفيد جًدا قياس معدل التقدم يف منطقة ما، أو عرب مجموعات مختلفة، مع االعرتاف بأن التقدم سيكون أبطأ عىل األرجح بالنسبة ملن يعانون الكثري من العيوب. يتم تحقيق اإلندماج عندما 

يوجد تكافؤ معقول بني الفرص والخربات والنتائج ملختلف األشخاص. يجب النظر إىل التقرير الحايل عىل أنه يعطي فرصة لقياس البيانات لكل مجموعة، والتي ميكن استخدامها يف املستقبل لتقييم مستوى التقدم. 

عىل املدى الطويل، يجب أن تكون التوقعات من مثل هذه املجموعات مرتبطة بالتوقعات ألعضاء آخرين من السكان املحليني. عند تطبيق تدابري اإلندماج، يكون من بني املامرسات الجيدة االعرتاف بالتنوع داخل 

املجموعات وفيام بينها عىل أساس النوع، والعمر، والجنس، واإلعاقة، والطبقة، وطول اإلقامة، والتعليم، والدخل. عىل سبيل املثال، قد يكون لبعض املجموعات ملفات تعريف مختلفة بشكل كبري بناًء عىل ما سبق، 

بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو اللغة أو تاريخ الهجرة.  لقد سعينا يف التقرير الحايل إىل ضامن التمثيل الجيد للنوع والعمر واإلعاقة والتعليم وطول اإلقامة. يف الفصول الالحقة من هذا التقرير يرد ذكر 

مجموعات املجاالت املحددة يف إطار مؤرشات اإلندماج. وهو ما يتيح تجميع املحددات والوسائل والروابط االجتامعية وامليرسين مع بعضهم البعض، وبناء هيكل للتقرير مبا يعطي الفرصة لتحليل راسخ وقوي.  

واألهم من ذلك، أن قصة اإلندماج التي تظهر يف هذا التقرير هي قصة تشكلت من خالل روايات الالجئني أنفسهم. لقد اعتمدنا هذا اإلطار لنتمكن من نقل تلك القصص بأمانة - قدر اإلمكان - إىل الرسد األصيل 

مع تيسري املالحظات حول الطرق التي تؤدي بها أمناط اإلندماج والتجارب التي تم معرفتها من تلك املجموعة املحددة ومن خالل برنامج إعادة التوطني املحدد موضوع هذا التقرير. لذا نرى أن التقرير يسمح بنقل 

التجربة املعيشية لالجئني السوريني بوضوح من خالل كلامتهم الخاصة، ومتكني االستجابات املؤسسية والعامة لتلك القصص التي تركز عىل تجربة الالجئني أنفسهم. 

39 كويلر وآخرين، االلتزام طويل األجل. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805870/home-office- .40 ندوفور تاه، س.، سرتانج، أ.، فيليمور، ج.، موريس، ل.، مايكل، ل.، وود، ب.، وسيمونز، ج.. )2019(. مؤرشات إطار االندماج 2019. لندن، وزارة الداخلية

indicators-of-integration-framework-2019-horr109.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805870/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-horr109.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805870/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-horr109.pdf
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الفصل األول عالمات ووسائل اإلندماج  

يف هذا القسم، نتناول خمسة مجاالت رئيسية لإلندماج: العمل، واإلسكان، والتعليم، والرعاية الصحية واالجتامعية، والرتفيه. متثل هذه املجاالت السياق الذي ميكن أن يحدث فيه اإلندماج باإلضافة إىل مجاالت 

التحصيل الرئيسية املعرتف بها عىل نطاق واسع عىل أنها حاسمة لعملية اإلندماج. ومع ذلك، ال ينبغي أن يُنظر إىل اإلنجاز يف كل مجال من هذه املجاالت عىل أنه مجرد “نتيجة” لإلندماج فحسب، فهي أيًضا مبثابة 

“وسيلة” لتحقيق تلك الغاية يف نفس الوقت. لذلك، تُظهر هذه املجاالت الخمسة تقدًما نحو اإلندماج ودعم اإلنجاز يف مجاالت أخرى. عىل سبيل املثال، الوصول إىل - والتقدم داخل - نظام التعليم مبثابة عالمة 

مهمة لإلندماج، ووسيلة رئيسية نحو اإلندماج، مثل خلق فرص أفضل للعمل، من أجل التواصل االجتامعي واالختالط عىل نطاق أوسع، وكذلك لتعلم اللغة والتبادل الثقايف . باختصار، هذه املجاالت هي عالمات، ألن 

النجاح فيها هو مؤرش عىل نتائج إيجابية لإلندماج؛ وهو ما يعني أن النجاح يف هذه املجاالت من املرجح أن يساعد عملية اإلندماج عىل نطاق أوسع.

العمل/التوظيف

يعترب التوظيف عامالً رئيسياً يف دعم اإلندماج، فهو وسيلة للتواصل واالستقرار، وعالمة لإلندماج يف نفس الوقت، ألنه يوضح التكيف مع أسواق العمل املحلية، والتواصل داخل مكان العمل. فاالستقالل االقتصادي مهم 

لتقرير املصري للمهاجرين، وقد يتيح العمل أدواًرا وعالقات اجتامعية مهمة. يرتبط التوظيف أيًضا ارتباطًا إيجابيًا قويًا باالستقرار، الذي يرتتب عىل وكذلك يدعم املشاركة املستدامة مع املجتمع األوسع ومؤسساته. 

يف املتوسط، قد يستغرق األمر أكرث من خمس سنوات حتى يتمكن الالجئون من الحصول عىل عمل بعد وصولهم إىل أوروبا. هذا بسبب الوقت الذي يستغرقه تعلم اللغة اإلنجليزية واكتساب املؤهالت والتكيف 

مع التغيريات األخرى. يف العديد من البلدان، قد تستغرق بعض مجموعات املهاجرين الضعيفة - مثل الالجئني - 15 عاًما أو أكرث، يف املتوسط، للوصول إىل معدالت توظيف مامثلة للسكان األصليني للبالد والعامل 

املهاجرين.41  متيل “فجوة الالجئني” إىل االختفاء مع طول فرتات اإلقامة والعمل يف البلدان املستقِبلة.  كونك جزًءا من السكان العاملني فهذا يحدث فرقًا كبرًيا يف حياة الالجئني وغريهم من األشخاص املهمني، ويزيد 

من االعرتاف بهم وقبولهم يف شبكاتهم االجتامعية واملجتمع املضيف، كام يساعد يف دعم أفراد األرسة يف الخارج، ويسمح لهم باالستقالل والخروج من أحكام الرعاية االجتامعية.  مييل الالجئون إىل االنضامم إىل 

أسواق العمل يف وقت متأخر عن العاملة املهاجرة، ويتعرضون لخسارة وانخفاض قيمة رأس املال البرشي واملؤهالت أثناء إجراءات اللجوء ويتأثرون باملستويات الصحية املنخفضة. الدخول الرسيع إىل سوق العمل 

مينع اآلثار الضارة طويلة األجل لإلقصاء.

يتم تشجيع الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا ويتوقع أن يسعوا للحصول عىل عمل مبجرد أن يتمكنوا من ذلك. تقع مسؤولية الحصول عىل عمل عىل عاتق الالجئني. يتم تقديم الدعم بشكل متقطع بواسطة مسؤويل 

إعادة التوطني بالتشاور مع سوق العمل غري الرسمي. باإلضافة إىل ذلك، يوجد دعم مقدم من انرتيو Intreo خالل فرتة إعادة التوطني. الحظ مسؤويل إعادة التوطني يف املناقشة مع فريق البحث أن املشاركة يف مثل 

هذه الربامج محدودة بسبب القدرات اللغوية. لتيسري عمل الالجئني، يتم تقديم دورات لسد الفجوة يف املهارات من خالل مجالس التعليم والتدريب. تقدم إدارة الحامية االجتامعية منحة دعم التدريب بقيمة 

1000 يورو للدورات غري املجانية حاليًا. الحظت “دوراس” أن التدخالت التي تقدم دروًسا لغوية مبكرة للعمل وتقييامت املهارات ودعم التخطيط الوظيفي الفردي واملساعدة يف البحث عن عمل والتوجيه قد تنجح 

يف ترسيع التحوالت إىل العمل املستدام.42  

املشاركة يف سوق العمل

معظم املشاركني يف هذا البحث مل يعملوا منذ وصولهم إىل أيرلندا. قامت نسبة صغرية )11%( من الرجال بأحد أشكال العمل، لكن اثنني فقط يعمالن حاليًا بدوام كامل. مل تعمل جميع املشاركات تقريبًا )98%( يف 

أيرلندا. األهم من ذلك، أعرب جميع املشاركني البالغ عددهم 153 مشاركًا عن رغبتهم يف االنخراط يف عمل مدفوع األجر اآلن أو يف املستقبل، وقال الكثريون إن نقص فرص العمل أثر عىل صحتهم العقلية، وقدرتهم 

عىل تكوين صداقات جديدة، وفرصهم يف تحسني مهاراتهم اللغوية. هناك أدلة عىل أن الالجئني السوريني املعاد توطينهم يف وقت سابق وجدوا فرص عمل ويؤسسون أعاملهم التجارية الخاصة. فريق املقابلة عىل 

علم أيًضا بوجود الجئني آخرين يف هذا الربنامج يعملون، لكنهم مل يكونوا متاحني للمشاركة يف هذا البحث. 

التقديم عىل الوظائف

أقل من ثلث املشاركني )29%( تقدموا بطلبات للحصول عىل وظائف. ومن بني هؤالء، تلقى عدد قليل جًدا ردوًدا إيجابية أو وصلوا إىل مرحلة املقابلة. كان الذين وصلوا بني عامي 2015 و2018 عىل األرجح قد 

تقدموا بطلبات للوظائف مبقدار الضعف، مقارنة مبن وصلوا يف عام 2019. أخرب املشاركون فريق البحث أن العوامل التي متنعهم من الحصول عىل عمل تشمل ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية )66%(، واالفتقار إىل 

املراجع )2%(، وعدم االعرتاف مبؤهالتهم وخرباتهم )11%(، ومسؤوليات رعاية األطفال )29%(. و/ أو القضايا الصحية )%30(. 

“لقد عانيت كثريًا يف التوظيف. تقدمت بطلبات للعمل يف 100 وظيفة، ولألسف مل يكن لدي مرجع وال خربة يف العمل. لقد بذلت قصارى جهدي، لكن مل ينجح يشء “. )خريات، أنثى 30 سنة(

كانت اللغة هي العائق الرئييس لنسبة 41 يف املائة من الرجال، مام أعاقهم يف جميع مراحل التوظيف. ربع النساء )٪25( كان العائق األسايس بسبب اللغة. وبالنسبة للرجال كان عدم امتالك مؤهالت أو خربة ذات 

صلة ومعرتف بها هو العائق الرئييس أمام 12 يف املائة من الرجال. كام قد يعاين الالجئون الفارون من الرصاع من فقدان املستندات والوثائق،  وكذلك أيًضا االعرتاف باملؤهالت يف سوق العمل األيرلندي.

 

عادة ما يكون لالجئني يف برنامج إعادة التوطني “فرتة سامح” ملدة عام لتعلم اللغة اإلنجليزية قبل أن “تقوم” وزارة الحامية االجتامعية “بتنشيط وضعهم” للتوظيف.43  من خالل العينة، يبدو أنه بعد عام واحد، 

سيحصل معظم الالجئني عىل أساسيات اللغة اإلنجليزية. ومع ذلك، للوصول إىل التعليم وسوق العمل، سيحتاجون إىل أكرث من اللغة اإلنجليزية األساسية، فضالً عن الدعم يف طلبات العمل، نظرًا لوجود عدد قليل 

جًدا من الوظائف التي ال تشرتط اللغة اإلنجليزية.  

املؤهالت والخربة

وصف املشاركون مجموعة واسعة من الخربات العملية يف الجمهورية العربية السورية ولبنان واألردن. كان من بني أكرث املهن التي عملوا بها املزارع والنجار والطاهي. وكان البعض اآلخر يعملون بوظائف أكرث تقدًما 

مثل صيديل أو معلم أو أستاذ جامعي. كانت املهن الشائعة للرجال يف املهن اليدوية، والحرف، والعمل اليدوي، أو األعامل التجارية اململوكة للعائالت. تشري هذه املهن إىل أن الالجئني ميتلكون ثروة من املهارات 

والخربات القابلة للتحويل، والتي ميكن مع بعض املساعدة تنفيذها يف سوق العمل األيرلندي. 

https://op.europa.eu/s/uP6j .41 دومونت ج. س..، ليبيج ت.، بشيرن ج.، تاناي ف.، و زينوجياين ت. )2016(. كيف أداء الالجئني يف سوق العمل يف أوروبا ؟: التقييم األول استناًدا إىل الوحدة املخصصة الستقصاء العاملة يف االتحاد األورويب لعام 2014. اإلتحاد األوريب

http://Doras.org/wp-content/uploads/2020/03/Doras-Getting-Right-to-Work-e-copy.pdf .42 دوراس )2021( الحق يف العمل: الوصول إىل العمل والعمل الالئق للمتقدمني للحامية الدولية يف أيرلندا

43 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )2011( دليل إعادة التوطني، https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf، ص 76.
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https://op.europa.eu/s/uP6j
http://Doras.org/wp-content/uploads/2020/03/Doras-Getting-Right-to-Work-e-copy.pdf
https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
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قد يستغرق حصول الالجئني عىل عمل أكرث 

من خمس سنوات. 

يعد عدم االعرتاف باملؤهالت مشكلة شائعة ملجموعات املهاجرين.44  تشرتط املهن أو الحرف عادة مؤهالت يف أيرلندا، ولكن ليس يف الجمهورية العربية السورية. ومع ذلك، عند محاولة الوصول إىل الدورات والحصول 

عىل املؤهالت يف أيرلندا، يواجه الالجئون عوائق متعددة، ال سيام مشكلة األمية لديهم.45  يحتاج الالجئون إىل املساعدة يف الوصول إىل مسارات العمل. عىل الرغم 

من مشاركة العديد من املشاركني يف االهتامم مبسارات العمل، مل يكن هناك أي إشارة للتلمذة الصناعية أو التدريب عىل العمل أو برامج الخربة العملية. 

إضافة إىل ذلك، تعد الخربة رضورية للعديد من الوظائف، وال يتم دامئًا تقديم الخربة يف البلدان األخرى نفس القدر من االعتبار. كان لدى معظم املشاركني الذكور خربة عملية، باستثناء الذين بلغوا سن الرشد يف أيرلندا. 

ومن بني النساء، %91 مل يعملن قط قبل وصولهن إىل أيرلندا. أولئك الذين سبق لهم العمل خارج املنزل )9%( كانوا من ذوي الخربة يف مهن مثل خياط، أو معلم، أو مصفف شعر أو صاحب مرشوع تجاري حر. 

“األفضل، أن يكون لدى الالجئني خيار االستفادة من برامج التدريب الوظيفي مثل إعداد السرية الذاتية ودعم مقابالت العمل، والتدريب عىل التوعية بني الثقافات يف مكان العمل وتوظيف الخربات العملية. من 

الرضوري أن يكون لدى الالجئني فهم راسخ لحقوقهم يف مكان العمل والدعم واإلجراءات املعمول بها إذا تم انتهاك تلك الحقوق”.46 

العمر

من املحتمل أن يكون األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18 عاًما قد بدأوا مؤخرًا البحث عن عمل إذا مل يشاركوا يف الدراسة أو التدريب. بناًء عىل إجابات املشاركني، يركز معظم أولياء األمور بشدة عىل تعليم 

أطفالهم، ويدعمونهم للحصول عىل درجة علمية. وبرغم ذلك، ولهذا السبب قد يؤخر الالجئون الشباب العمل إىل ما بعد إكامل تعليمهم. هناك أيًضا ميل لدى بعض الشباب للبقاء لفرتة أطول يف التعليم بدالً من 

البحث عن عمل يف سوق مكتئب، عىل الرغم من اكتسابهم املؤهالت، فمن املحتمل أن يكون لديهم فرصة أكرب يف الحصول عىل عمل. 

“ عندما تخرجت من الكلية األسبوع املايض، ُعرضت عىل وظيفة يف اليوم التايل.” )فيصل، ذكر، 29 سنة(

املرأة والعمل

 
ليس من الشائع يف الجمهورية العربية السورية أن تعمل املرأة املتزوجة خارج املنزل بسبب التمييز بني الجنسني وانخفاض األجور. تسعة يف املائة فقط من املشاركات عملن قبل وصولهن إىل أيرلندا. متيل النساء يف 

القوى العاملة يف الجمهورية العربية السورية إىل أن يكونن من الطبقة العليا، ومن خلفيات متعلمة.  أعربت جميع النساء يف العينة عن اهتاممهن ورغبتهن بدخول سوق العمل. من عملوا يف السابق منهن يعتزمن 

العودة إىل العمل، ويقول البعض إنهن يردن العودة إىل مهنهن السابقة. وحتى يستطيعوا القيام بذلك، يردن املساعدة يف تطوير مهاراتهن واكتساب املؤهالت املطلوبة. يف إجاباتهن عىل األسئلة خالل املقابلة، طورت 

الدورات املذكورة مهاراتهن املنزلية أو مهارات التجميل، وأراد عدد قليل منهن التعرف عىل العمل الحر. ومن بني طلبات الحصول عىل دورات، هناك نساء مل يعملن من قبل، لكنهن ما زلن يعربن عن اهتاممهن 

بالحصول عىل مؤهالت لدخول سوق العمل. 

“أرغب يف تطوير مهارايت يف مجال التجميل ومستحرضات التجميل، أود الحصول عىل دورة تدريبية يف ذلك.” )أنيسة، أنثى، 27 سنة(

تتأثر النساء بشكل خاص برؤية االختيارات التي تتخذها النساء األخريات يف أيرلندا عند التفكري يف املستقبل وكيف ميكن أن يساهمن بشكل أفضل يف نجاحهن.

 قلة من النساء يقودن سيارات يف الجمهورية العربية السورية، ولكن منذ وصولهن إىل أيرلندا، بدأن 34 يف املائة عىل األقل من املشاركات يف القيادة أو تعلم القيادة

“عىل الرغم من انشغايل الشديد، بدأت الدراسة الجتياز االختبار النظري للحصول عىل رخصة قيادة. مل أقد سيارة مطلًقا طوال حيايت، كام أنني أود العمل أيًضا. رأيت 

النساء األيرلنديات يقودن سيارتهن ويعملن، يف بلدنا هذا األمر محدود للغاية، والرجل مسؤول عن كل يشء، واملرأة عليها فقط العناية باألطفال واملنزل. لكني أرى هنا املساواة التي تشجعني عىل التفكري يف العمل”. 

)تقية، أنثى، 24 سنة(

معوقات املشاركة: رعاية األطفال

يصف الرجال والنساء رعاية األطفال عىل أنها تقيد قدرتهم عىل العمل أو الحصول عىل عمل. تعترب أدوار الرعاية بشكل عام العقبة االكرث شيوًعا بالنسبة لالجئات، وتظهر دراسة حديثة ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية أن 35 يف املائة من النساء املهاجرات يف االتحاد األورويب يعتربن مسؤوليات الرعاية سببًا لتقييد حركتهن.47 

يف هذه الدراسة، كان لدى 29 يف املائة من النساء الاليئ متت مقابلتهن مسؤوليات رعاية األطفال أو رعاية الزوج. أشارت بعضهن إىل أنه كان عليهن تأخري الحصول عىل عملهن للسامح ألزواجهن بالعمل، عىل الرغم 

من أن العديد من املشاركات يف هذه الدراسة يخططون للبحث عن عمل مبجرد أن يكرب األطفال ويذهبو إىل املدرسة.  

“اآلن يعمل زوجي وليس عندي مكان أضع فيه ابنتي الصغرية.” )ريم، أنثى، 20 سنة(

معوقات املشاركة: الصحة 

تظهر هذه الدراسة أن املشكالت الصحية متنع 11% من الرجال و 19% من النساء من العمل. ميكن إدارة بعض من هذه الظروف بشكل مناسب، ومتكني املترضرين من الحصول عىل عمل. كام إن اإلصابات التي 

حدثت بسبب ظروف البلدان الثالثة )يف مخيامت الالجئني وظروف العمل السيئة( شائعة. تؤثر الظروف الصحية أيًضا عىل قدرة الزوجني عىل الحصول عىل عمل، بسبب عدم وجود أرسة ممتدة للمساعدة يف املنزل. 

يعترب االفتقار إىل االتصال بخدمات الصحة واإلعاقة من القضايا البارزة ملن يعانون من إعاقة كبرية وأرسهم. وصف أحد الباحثني النشطني عن العمل القيود املفروضة عىل أرسهم بسبب الصعوبات الصحية التي تعاين 

منها زوجته، ونتيجة لذلك يسعى للحصول عىل ساعات عمل مرنة: 

“كام تعلم، زوجتي تعاين من آالم يف الظهر وعيّل أن أحرض أطفايل من املدرسة. يف بعض األحيان، ال تستطيع زوجتي الجلوس أو الوقوف إال مبساعديت”. )عباس، ذكر، 31 سنة(

44 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التوطني ، ص. 66. 

45 ندوفور تاه وآخرين، مؤرشات إطار االندماج، ص 25. 

46 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني، ص. 114. نفس املرجع السابق،  ص 94. 

47 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التوطني، ص 150.

كانت العوائق الرئيسية أمام التوظيف 

هي إتقان اللغة اإلنجليزية، واملسائل 

الصحية، ومسؤوليات الرعاية املنزلية.

تطلعات العمل

عند سؤال املشاركني عاّم إذا كانوا يعتقدون أن املعوقات التي تحول دون التعليم والعمل قد تتغري أكرث يف املستقبل، كانت إجابة 51 يف املائة من املشاركني إيجابية بنعم. البعض ينتظرون ذهاب األطفال إىل املدرسة، 

أو تحسني لغتهم اإلنجليزية، أو انتهاء جائحة الكورونا. ومع ذلك، ذكر عدد قليل منهًجا أكرث استباقية، من خالل االنتقال إىل املدينة أو التدريب لتحسني آفاقهم. قال جميع املشاركني إنهم يرغبون يف تحسني لغتهم 

اإلنجليزية، يف الغالب حتى يتمكنوا من العمل. كام حدد املشاركون مهارات أخرى من شأنها أن تساعدهم يف الحصول عىل عمل. تضمنت دراسة القيادة وتكنولوجيا املعلومات و خدمات تصفيف الشعر والتجميل 

وغري ذلك. عىل الرغم من أن معظم اإلجابات ركزت عىل اللغة اإلنجليزية والعمل من أجل الحصول عىل وظيفة.

“أرغب يف تحسني لغتي اإلنجليزية من حيث الكتابة والقراءة للمستقبل، والتخرج بدرجة علمية يف تخصص الكهرباء لتوفري مزيد من األموال ألرسيت.” )جامل، ذكر، 25 سنة(

وصف بعض املشاركني عدم استعدادهم بعد لدخول سوق العمل يف أيرلندا، وهم حريصون عىل تطوير مهاراتهم. ويشمل ذلك مجاالت تكنولوجيا املعلومات والتصميم وتحرير الفيديو والطبخ واملخابز )%11( 

والرسم والتصوير الفوتوغرايف والقيادة واللياقة والعناية بالنباتات ومهارات الخياطة )5%( واملهارات اللغوية )اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية( والحالقة )3%(،  وميكانيكا السيارات، والحرف اليدوية، وتصفيف الشعر 

واملكياج )22%(،  والزراعة )5%(،  وافتتاح أعاملهم الخاصة )خاصة يف إنتاج األغذية/البيع بالتجزئة( ومواصلة التعليم العايل وإكامل درجة علمية مثل الطب والهندسة والقانون )%3( 

  “أريد أن أكمل دراستي الجامعية ثم أشعر أنني نجحت يف حيايت.” )فايز، ذكر، 20 سنة(

وجد العديد من املشاركني الذين متت مقابلتهم أن الدورات التدريبية عىل املهارات املقدمة يف مركز االستقبال والتوجيه يف حاالت الطوارئ كانت فعالة ومفيدة.

 عندما كنت يف مركز االستقبال، شاركت يف عدد من الدورات لتطوير مهارايت مثل الطبخ وتصفيف الشعر والخياطة. هذه الدورات مهمة بالنسبة لنا لتعلم اللغة اإلنجليزية وكذلك للحصول عىل الثقة واملؤهالت 

لتجارب الحياة. إنهم جيدون يف تطوير املهارات الشخصية “. )أهيام، أنثى، 44 سنة(

كانت النساء عىل وجه الخصوص يتطلعن إىل تحقيق الدخل من املهارات املنزلية التي ميتلكنها، مثل الخبز والديكور الداخيل والخياطة إستعاملها كوسيلة لدخول سوق العمل مبرونة للبدء يف زيادة خربتهن ودخلهن 

مع االستمرار يف رعاية األطفال الصغار. 

كوفيد 19- والبطالة

كان تأثري انتشار جائحة كوفيد19- كبريًا عىل إتاحة الالجئني للعمل، بسبب املرض وقلة فرص العمل بسبب القيود الحكومية عىل فتح الرشكات. ففي  بعض الحاالت، فقد الالجئون الذين تم توظيفهم قبل عام 2020 

أعاملهم. 

“عملت تقريبا ملدة شهر وأسبوعني، ثم مل أمتكن من العمل ألنني أصبت بـفريوس كوفيد19-. عندما عدت، قالوا “لسنا بحاجة إىل نجار، إذا أردت ميكنك العمل كرسام”، لكنني أعاين من مشاكل يف التنفس. أبلغتني 

الرشكة أنهم سيتصلون يب يف حال احتاجوا يل”. )مريان، ذكر، 35 سنة(

تم إعادة توطني الالجئني الذين وصلوا إىل أيرلندا يف عام 2019 يف نفس الوقت الذي أغلقت فيه العديد من الرشكات أو خفضت أعداد موظفيها، وأصبحت أيًضا خدمات دعم التوظيف بشكل أسايس عرب اإلنرتنت. يف 

ظل ظروف سوق العمل تلك مل يتمكن خمسون باملائة من املشاركني التابعني ملجموعة 2019 من تأمني أعامل. عىل الرغم من أننا ال نتوقع أن يجد الالجئون فرص عمل خالل السنة األوىل من وصولهم، فمن املرجح 

أن تؤخر الجائحة فرصتهم يف االنضامم إىل سوق العمل أكرث من العامل اآلخرين.48    

املوقع والنقل أو املوصالت ؟

تم إعادة توطني العديد من الالجئني يف املناطق الريفية. نظرًا لبعد املسافة، غالبا ال يوجد فرص عمل مناسبة يف املناطق املحلية القريبة. يصبح التنقل رضوريًا لكل من الوظائف التي تتطابق مع الخربة السابقة، وأيًضا 

للوظائف التي ال تشرتط معرفة القراءة والكتابة املتقدمة. تسببت تكلفة التنقل، سواء عن طريق النقل العام أو السيارات، ذات األجور املخفضة، يف صعوبات بالنسبة لـ 14 يف املائة من املشاركني.  كام تقيد وسائل 

النقل العام املحدودة يف بعض املناطق فرص العمل ملن ال ميلكون سيارة. تؤكد بعض الردود من املشاركني عىل الرغبة يف االنتقال نتيجة لتلك األسباب.

“نعم، هناك تجارب مختلفة. السوريون يف أماكن أخرى لديهم تجارب أخرى.  عىل سبيل املثال، يف ]تلك املقاطعة[، هناك فرصة أفضل للحصول عىل وظيفة. الدراسة أفضل هناك. “ )أحمد، ذكر، 43 سنة(

 “بعبارة واحدة مبجرد أن انتقل من هذا املنزل إىل منزل آخر يف ]املدينة[ ستختفي كل مشاكيل.” )خريات، أنثى، 30 سنة(

إن مطابقة الوظائف بني مهارات الالجئني واملواقع املحلية مع فرص العمل والتعليم املتاحة ليست سمة من سامت الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني، عىل الرغم من أنها حظيت ببعض النجاح يف السويد.49 

السكن

يشكل السكن الكثري من خربة الفرد يف االندماج. تؤثر ظروف السكن عىل شعور املجتمع باألمن واالستقرار، وفرص التواصل االجتامعي، والحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم والعمل. لهذا السبب، فإن السكن 

اآلمن، والرضا عن ظروف السكن، وانتشار الترشد أو االكتظاظ، والرضا عن الحي السكني، كلها مؤرشات عىل االندماج. 

حصل الالجئون املعاد توطينهم يف أيرلندا عىل مساكن اجتامعية من خالل السلطات املحلية املشاركة يف الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني. هذه ميزانية مخصصة للسكن، ولن ينضم الالجئون املعاد توطينهم 

إىل قوائم اإلسكان االجتامعي إال إذا اختاروا نقل السكن يف مرحلة الحقة. كان هذا فرقًا رئيسيًا بني الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني ووحدات حامية الالجئني األخرى مثل رعاية املجتمع أو إعادة التوطني يف االتحاد 

48 خالل فرتة الركود االقتصادي لألزمة العاملية عام 2008، انخفض عدد املهاجرين العاملني بنحو 80 ألًفا بحلول عام 2012، وعودة 32 ألًفا فقط منهم إىل أعاملهم بحلول عام 2015. يف عام 2013، مثلت البطالة طويلة األجل 61.4 يف املائة من إجاميل العاطلني عن العمل، وكان من املتوقع أن يستغرق 

األمر سنوات للمعالجة.

49 يف السويد، تقوم الحكومة بتوزيع الالجئني عىل مختلف البلديات بناًء عىل فرص العمل يف الغالب. عندما يحصلون عىل ترصيح اإلقامة، يتم إبالغهم بتوفر الوظائف يف اجتامع مع جهة خدمة التوظيف الحكومية. ينتقل الالجئون بعد ذلك إىل مناطق تتناسب مع ملفهم الشخيص، بناًء عىل مستوى 

تعليمهم وخرباتهم يف العمل، ومعدالت التوظيف املحلية، وحجم املنطقة، وتركيزها من املولودين يف الخارج، وتوفر السكن. صندوق النقد الدويل )السويد( قضايا مختارة “، تقرير صندوق النقد الدويل رقم 15/330، ديسمرب https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15330.pdf 2015؛ 

https://www.opennetwork.net/wp-content/uploads/2017/08/TENT_StepUp_FINAL.pdf .2017 كيفية تشغيل الالجئني برسعة. الخيمة والشبكة املفتوحة، أغسطس )P. )2017 ،ليجرين

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15330.pdf
https://www.opennetwork.net/wp-content/uploads/2017/08/TENT_StepUp_FINAL.pdf
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األورويب. لقد كان السكن جانبًا محوريًا يف برنامج إعادة التوطني، ألنه نقطة البداية لحياتهم الجديدة. الروابط الجديدة التي ستبنيها أرس الالجئني، واملدارس التي سيذهبون إليها، وحتى فرص العمل التي سيذهبون 

بها، سوف تتأثر جميعها مبكان السكن املخصص لهم. بالنسبة لغالبية املشاركني )95%(، يوجد ضامن طويل األجل بسبب تخصيص مساكن مؤجرة مؤمنة. كانت ايضا إمكانية رشاء منازلهم الخاصة مغرية ألرس الالجئني.  

عىل الرغم من وجود عدد قليل فقط من املشاركني الذين يعيشون يف إيجارات خاصة أو أنواع أخرى من اإليجارات التي كانت أقل أمانًا من السكن االجتامعي، فقد شعر هؤالء املشاركون بأمان أقل بشكل ملحوظ. 

كان هؤالء من بني الالجئني الذين حصلوا عىل مدفوعات مساعدة اإلسكان بدالً من الحصول عىل السكن االجتامعي. تعد محاولة الحصول عىل إيجارات جديدة يف نهاية العقود، والتعرض للتمييزالعنرصي من قبل 

أصحاب العقارات، واملساكن التي ال تلبي احتياجاتهم  من املشاكل أكرث شيوًعا يف هذه املجموعة.

“أنا أعيش يف منزل غري تابع للمجلس ولدي حتى ]الشهر املقبل[ فرصة للعثور عىل منزل جديد والذي من الصعب العثورعليه وهذا االمر يرهقني كثريًا. ]...[ ألن صاحب املنزل الذي كنت اسكن فيه عنرصي جدا، 

وقد تعرضت للتحرش الجنيس منه”.  )زها، أنثى، 41 سنة(

وال شك أن أهمية السكن للشعور باالستقرار واضحة للغاية. رصح ثلثا املشاركني )66%( أن حصولهم عىل سكن كانت أفضل لحظة لهم منذ وصولهم إىل أيرلندا. 

قال يل املجلس املحيل هنا أن هذا هو منزلك الدائم. ميكنك رشاء املنزل إذا كنت ترغب يف ذلك. هذا ما قالوه عندما رحبوا بنا يف املنزل “. )عروج، ذكر، 49 سنة(

الرضا عن املنطقة املحلية

تحدث العديد من املشاركني جيًدا عن مناطقهم املحلية ووسائل الراحة الخاصة بهم، وعلق عدد كبري عىل جامل أيرلندا وشعروا بالرتحيب من قبل السكان املحليني. ومع ذلك، فإن موقع العديد من العائالت يف 

املناطق الريفية يعني أن العديد منهم يعانون من ضعف وسائل النقل، والبعد عن فرص التعليم والعمل، وخدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، وكذلك املتاجر واملرافق املجتمعية.  يف حني أن العديد من 

هذه القضايا يتم مشاركتها مع مجموعات أخرى مقيمة يف هذه املناطق، فإن القلق الرئييس ينشأ ألن الالجئني يحتاجون إىل املزيد من الفرص إلجراء االتصاالت والوصول إىل التعليم أو خيارات العمل. يشعر اآلباء 

بالقلق من اضطرار أطفالهم إىل مغادرة املنزل للذهاب إىل الجامعة أو الحصول عىل وظائف، مام يضع ضغوطًا مالية وعاطفية إضافية عىل أرسهم. 

“وسائل النقل هنا يف هذه املدينة نادرة وصعبة، وهو ما يقيدين كثريًا.”  )هادي، ذكر، 26 سنة(

بدا املوجودون يف املناطق التي يوجد بها عدد أكرب من املهاجرين أكرث سعادة وانخراطًا اجتامعيًا، حتى لو مل يكن املهاجرون من نفس الخلفية. نظرًا ألن معظم الالجئني يصلون إىل أيرلندا بقليل من اللغة اإلنجليزية 

أو املعرفة بالحياة يف أيرلندا، فإنهم يحتاجون إىل دعم من  من حولهم، خاصة عند انتهاء خدمات الدعم. بالنسبة للذين يعيشون يف مجتمعات بها عدد أكرب من املهاجرين لديهم املزيد من األشخاص الذين ميكنهم 

الفهم واملساعدة بشكل أفضل.

أتواصل مع صديقي ]زميل سوري[ عندما أحتاج إىل الدعم. لديه لغة إنجليزية جيدة جدا. فهو يدعمني يف إيجاد وملء االستامرات. كام انه يدعمني يف أشياء كثرية مثل الحصول عىل مواعيد مع الطبيب العام. لقد 

ُرزقت مؤخًرا مبولود جديد، وسيساعدين يف الحصول عىل شهادة ميالد لطفيل “. )عرفان، ذكر، 36 سنة( 

من املؤرشات املشجعة للرضا عن املنطقة أنه عند سؤال املشاركني عام إذا كانوا يشعرون باالنتامء يف الحي، وافق 95%  املائة، وتحدثوا بأغلبية ساحقة عن دعم 

الشعب األيرلندي ولطفه. وعىل ما يبدو أن التأثري اإليجايب لصديق أو جار واحد يف حياة الالجئني السوريني كبري، حسب املقابالت التي أجريت. برامج صداقة 

املتطوعني وأنشطة التوعية الثقافية عىل املستوى املحيل من شأنها أن تقدم دفعة ترحيب وفرصة للقاء أصدقاء جدد ملن ليس لديهم مثل هذه الصداقات والدعم.

الرضا عن السكن

كان الرضا عن السكن مختلطًا. عند سؤال املشاركني عام إذا كانت لديهم مخاوف بشأن السكن، مل يكن لدى 46% املائة أي مشاكل أو مخاوف. ووصف الذين كانوا 

راضني عن سكنهم بأنه جيد أو ممتاز، وشعروا باألمان، وأحبوا املنطقة املحلية، ولديهم مساحة كافية ألرستهم. وأشارت اإلجابات أيًضا إىل االستثامر األرسي يف املنزل.

“لدي منزل حكومي سعيد به جدا، وأحب االعتناء باملنزل والحديقة، وقطع العشب، وزراعة بعض النباتات، حتى أنني بدأت يف زراعة بعض الزهور الجميلة التي أحبها.” ) نادر ذكر 32 سنة(

وكان من بني نسبة الـ 54% ممن أشاروا إىل أن لديهم بعض املخاوف، كانت هناك بعض األمناط الشائعة. كان االكتظاظ هو الشاغل األكرث شيوعاً يف مجال السكن. وصف ثلث املشاركني )34%( أنهم يعيشون يف 

منازل مزدحمة،50  مقارنة بنسبة 3.2% أليرلندا بشكل عام51  و17% ألرس املهاجرين يف جميع أنحاء االتحاد األورويب.52    

تعتمد مخصصات اإلسكان عىل حجم األرسة عند الوصول إىل أيرلندا، لذلك مل يكن السكن جاهزًا متاًما للوالدات الجديدة، ومل يتم النظر إال يف النية املعلنة للّم شمل األرسة عند تخصيص مساحة املنزل. أكرث من ثلث 

)36%( من األرس لديها والدة واحدة عىل األقل منذ وصولها إىل أيرلندا، ومل يكن تعدد األطفال الجدد شائًعا. ومع ذلك، هناك ما يشري إىل دعم األرس املتزايدة، وإن كان ذلك يف سياق نقص املساكن الوطنية مام قد 

يؤدي إىل تأخري التنقل.  

بيتي غري مناسب إذا كربت أرسيت. أخربنا املجلس أنه إذا ولد لنا طفل جديد، نستطيع تغيري املنزل، لذلك ال داعي للقلق “. )مريم، أنثى، 41 سنة(

كام زادت الزيجات الجديدة من االكتظاظ، حيث اختار األزواج الجدد العيش مع والديهم.

“أنا مرتاح هنا، قلقي فقط بشأن أبنايئ الكبار إذا كانوا يريدون الزواج،  أين سيعيشون أو سيتقرون.”  )أوري، أنثى، 40 سنة(

عدد قليل من املنازل املكتظة تضمنت ملّ شمل األرسة، ألن خمسة% فقط من العينة نجحوا يف طلباتهم بخصوص ملّ الشمل.

50     قانون اإلسكان لعام 1966. 
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52 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التوطني ص 104. 

أكرث من نصف املشاركني أصبحوا 

أصدقاء مقربني يف منطقتهم.

قال ثلثا الالجئني إن تأمني منزل كان 

أفضل لحظة لهم منذ وصولهم.

كانت مالءمة السكن فيام يتعلق بالظروف الصحية واإلعاقة من املشاكل الشائعة أيًضا، ال سيام عندما ظهرت مشاكل صحية بعد الوصول إىل املنزل الجديد. متثل السالمل تحديًا مشرتكًا للمشاركني الذين يعانون من 

مشاكل يف الحركة، أو حاالت مثل التهاب املفاصل، أو مشاكل متعلقة بالحمل. تلقى اثنان من املشاركني رسائل من مهنيني طبيني ينصحون السلطات املحلية برضورة االنتقال من منازلهم ألسباب صحية، لكن كليهام 

أبلغا عن تأخريات كبرية يف االنتقال. شعر آخرون ممن طلبوا سكًنا بدياًل ألسباب تتعلق باإلعاقة أو ألسباب صحية أنهم مل يكونوا عىل دراية كافية بحقوقهم فيام يتعلق بالسكن االجتامعي وكيفية تأمينها .

 

“والدي يعاين من إعاقة ال تسمح له بالتنقل داخل املنزل، وال ميكنه الصعود إىل الطابق العلوي الستخدام غرفة نومه حتى ينام. أبلغنا دائرة اإلسكان بهذا األمر، لكن مل يستمع إلينا أحد “..)خريات، أنثى، 30 سنة(

ومن القضايا الثقافية يف السكن ما يتعلق بقلة الستائر عند الوصول، مام يعني عدم قدرة املرأة عىل خلع الحجاب يف املنزل حتى حصولها عىل الستائر، وانتشار املساحات املعيشية املفتوحة التي ال توفر مساحة 

ميكن للمرأة أن تخلع فيها الحجاب أثناء استلقائها أو أثناء الزيارات االجتامعية )وهي سمة خاصة للثقافة السورية( أو عند مشاركة املنزل مع رجال من العائلة املمتدة. كام أثريت مخاوف بشأن تكاليف االنتقال 

إىل منازل غري مفروشة، التي تكون بحاجة لالثاث واألجهزة الالزمة، وفواتري الكهرباء، خاصة يف فصل الشتاء. هذه هي القضايا التي ميكن حلها من خالل زيادة الوعي الثقايف يف عملية التخصيص، وتقديم املعلومات 

لالجئني حول تكاليف املنزل والفواتري واملنح. 

عىل الرغم من هذه القضايا، فإن توفري السكن اآلمن هو أحد أقوى ميزات الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني ويساهم بشكل كبري يف اإلندماج عرب العديد من املجاالت األخرى، ودعم العالقات طويلة األمد داخل 

األحياء، والسالم النفيس واالستقرار لالجئني، وعدم االضطرار إىل التعامل مع سوق اإليجار الخاص والتمييز الذي ينشأ فيام يتعلق مبزايا اإلسكان والعنرصية ضد الالجئني.53  املهاجرون من بني الفئات املوجودة بشكل 

مفرط بني املرشدين يف أيرلندا، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل التمييز يف سوق اإليجارات.54  يف هذا الصدد، يعكس الشكل الحايل للربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني نهًجا قويًا مستنرًيا للتعامل مع الصدمات 

بخصوص السكن، والذي يأخذ بجدية الروابط بني السكن اآلمن واالستقرار واالندماج يف املجاالت األخرى. كان بعض االختالف واضًحا بني املناطق والسلطات املحلية.

التعليم 

يعد التعليم قضية مهمة لها آثار طويلة األجل عىل اإلندماج. يعترب الوصول إىل نظام التعليم والتقدم فيه مبثابة عالمة إندماج مهمة ووسيلة رئيسية لتحقيق هذا الهدف. يخلق التعليم فرًصا كبرية للتوظيف، ولتواصل 

اجتامعي أوسع، واالختالط  ولتعلم اللغة والتبادل الثقايف. 

قبل الحرب مبارشة، كانت الجمهورية العربية السورية تتمتع مبستوى عاٍل من التعليم ومحو األمية. كان الحضور يف املدارس االبتدائية مرتفًعا لكل من األوالد والبنات. تم توفري التعليم العايل بتكلفة قليلة أو بدون 

تكلفة. غري أن مدارس عديدة تعرضت ألرضار بالغة أو تم إستخدمها من قبل الجامعات املسلحة واملرشديني الذين يبحثون عن مأوى. لذلك، فقد العديد من األطفال السوريني عدًدا من سنوات الدراسة خالل طفولتهم 

يف الجمهورية العربية السورية ويف أثناء رحلتهم إىل أيرلندا. قد ال يكون لدى البعض تعليم رسمي بسبب استبعادهم من التعليم يف بلدان ثالثة.55 

 

تعليم األطفال 

أفادت جميع العائالت تقريبًا )٪88 من املشاركني( أن لديهم أطفااًل يف سن املدرسة ويلتحقون جميًعا باملدرسة. وفًقا للمشاركني يف االستطالع، فإن معظم األطفال، وخاصة يف التعليم االبتدايئ )املستوى األول(، قد 

أحرزوا تقدًما كبريًا يف اللغة اإلنجليزية. وصف تسعة ومثانون يف املائة من اآلباء الذين شاركوا يف هذا االستطالع أطفالهم بأنهم يندمجون جيًدا مع أطفال الحي األيرلندي وزمالئهم يف الفصل، ويتكيفون جيًدا، ويكوِّنون 

أصدقاء يف املدرسة، وينخرطون يف األحداث، ومهتمون بالعيش يف أيرلندا. هذا مهم ألن شعور الطالب باالنتامء إىل املدرسة الذي يبلغ عنه ذاتيًا يعد مؤرًشا عىل اإلندماج.  

“إنهم يف غاية السعادة. الحمد لله، معلموهم جيدون معهم. أصدقاؤهم جيدون معهم. ابنتي تتحدث اإلنجليزية بشكل جيد. عندما يتحدثون مًعا، ال أفهم أحيانًا. ابني يرتجم يل أحيانا عىل الرغم من أنهم مل يذهبوا 

إىل املدرسة بالشكل املطلوب بسبب اإلغالق )قيود جائحة كوفيد-(19، إال أنهم جيدون جًدا “. )عباس، ذكر، 31 سنة(

تم وصف األطفال عىل أنهم يستمتعون بشكل خاص بأنشطة مثل الرياضة ودروس الحاسوب وفصول املوسيقى واألعامل الخشبية. من الجدير بالذكر أن هذه املواد ال تتطلب نفس مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة 

مثل املواد األكادميية األخرى، كام أنها تسهل تطوير العالقات الشخصية مع الطالب اآلخرين حول االهتاممات واملهارات املشرتكة. يهتم بعض املراهقني مبهن املهارات العملية ملواصلة أعامل/عمل والديهم كتجار مهرة. 

باإلضافة إىل ذلك، أعرب آباء األطفال اإلناث عن رضاهم عن الفرص املتاحة للتقدم يف تعليم بناتهم الصغار وتحقيق أحالمهم. تعليم األطفال هو أهم أولوية لـ 90% يف املائة من اآلباء.

“أنا اآلن يف حياة مستقرة وأكرث تفاؤالً مبستقبل أطفايل، ألنني أعلم أنه يف لبنان ال مستقبل وال جامعة لهم “.  )أسامة، ذكر، 45 سنة(

ومع ذلك، كانت هناك مخاوف مشرتكة تم التعبري عنها حول ما إذا كان بإمكانهم مواكبة أقرانهم أكادمييًا بسبب وجود اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، يف املدارس الثانوية. كان بعض اآلباء واملراهقني قلقني بشأن بطء 

التقدم يف اللغة اإلنجليزية يف التعليم الثانوي والعايل مام تسبب يف اإلحباط لدى األطفال ذوي األداء العايل سابًقا، والذين قد ال يحافظون عىل الدعم اإلضايف املستمر إذا كانت املدرسة تعطي األولوية لألطفال األكرث 

عرضة لخطر االستبعاد )مبا يتامىش مع منوذج التخصيص(.  

أدت مشاكل اللغة أيضا لخلق مشاكل تتعلق بالوحدة  )5%( والتنمر )6%(، واألخرية بشكل رئييس يف املدارس ما بعد االبتدائية، مام أدى إىل تأثري عىل الصحة العقلية للشباب. 

“لقد قاموا بتخويف ابنتي وحاولو خلع حجابها عدة مرات، حيث كانت ترتدي الحجاب مبوافقتها. لقد أبلغنا ذلك لإلدارة واملعلمني “. )سامر، ذكر، 36 سنة( ]مل يكن هناك مزيد من النقاش حول استجابة املدرسة 

ونتائجها[.

وهذا له تأثريات خاصة عىل املراهقني الذين شهدوا الحرب  بشكل مبارش والذين ال يزالون يعانون من آثار الصدمة.

53 جرويت ر.، روسيل هـ.، فاهي إ.، & مياتر ب.. )2018(. التمييز وعدم املساواة يف السكن يف أيرلندا. دبلن، معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية واللجنة األيرلندية لحقوق اإلنسان واملساواة؛ ين راغايل، م.، فورمان، م.، وفييل، م. )2016( االنتقال: من الدعم املبارش إىل الحياة يف املجتمع: تجارب أولئك 

https://www.ucd.ie/t4cms/TransitionReport2016)1(.pdf .الذين ُمنحوا صفة الالجئ أو الحامية الفرعية أو اإلذن بالبقاء يف أيرلندا. 1 يناير 2016 يونيفرستي كولدج دبلن

54 مورين هـ.، & أودونغوهاينس ب. )2018(. تقرير عن عائالت عامي 2016 و2017 الذين عانوا من الترشد يف منطقة دبلن. دبلن: مسؤول املرشدين يف منطقة دبلن. 

55 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني. ص. 87. 
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“تجربة ابني صعبة للغاية. يجلس معظم الوقت يف املنزل ألنه ليس لديه أصدقاء. أعتقد أن هذا بسبب أن لغته اإلنجليزية ليست قوية. اللغة هي األهم. انه يدرس اللغة اإلنجليزية يف مدرسته اآلن. يعلمونه يوًما 

يف األسبوع شخصًيا يف املدرسة وساعتني عرب اإلنرتنت أسبوعًيا ]بسبب جائحة كوفيد19-[. وجد أنه ال يكفي أن نفهم ونتعلم بالطريقة الصحيحة. فهو يحتاج املزيد من الوقت.   وغري قادر عىل الدراسة بنفسه.  يف 

بلدنا أو يف لبنان، مل يكمل تعليمه يف املدرسة و توقف عن الدراسة يف الصف الخامس بسبب الحرب يف الجمهورية العربية السورية. كام انه أصيب بصدمة نفسية بسبب فقده ألخيه, قُتل شقيقه األكرب يف الجمهورية 

العربية السورية”. )أدملريا، أنثى، 54 سنة(

سلط العاملون يف مرشوع إعادة التوطني الضوء عىل أمثلة متعددة للقضايا السلوكية يف الفصول الدراسية التي تسبب فيها الغضب املرتبط بالصدمة، وهذا ميثل تحديات لألرس واملدارس يف الحد من عزلة هؤالء 

األطفال. كانت هناك أيًضا أمثلة تم نقلها ألرس تحت ضغط عاطفي شديد بسبب اآلثار املتأخرة للصدمات عىل األطفال. ذكر عدد قليل فقط من األرس يف هذه الدراسة هذه املشاكل. 

أفاد فريق دوراس إلعادة التوطني بوجود مشاكل نفسية واجتامعية لدى األطفال السوريني الالجئني يف أيرلندا، مبا يف ذلك التبول الالإرادي، والكوابيس، والخوف من الوحدة، واألعراض الشائعة لـ “اإلجهاد السام” أو 

اضطراب ما بعد الصدمة.56 هذه هي التحديات الراهنة أمام إندماج األطفال يف املدارس واألوساط االجتامعية، وخاصة يف الحياة األرسية املساملة. 

العالقات بني الوالدين واملدرسة

كام علق اآلباء بأغلبية ساحقة عىل املعاملة الجيدة ألطفالهم من قبل املدارس. إنهم سعداء بشكل عام بالخدمات املقدمة، مثل دراسات ما بعد املدرسة، وفصول اللغة اإلنجليزية اإلضافية، واالجتامعات املنتظمة، 

والتقارير، وحتى موظفي املدرسة أحيانًا يزورون األطفال يف املنزل )4%(. يشعر جميع اآلباء تقريبًا  بنسبة )98%( بالرضا الشديد عن التواصل املنتظم يف املدرسة. تتواصل املدارس مع أولياء األمور من خالل مجموعة 

من األساليب، مبا يف ذلك الحلول القامئة عىل التكنولوجيا، مثل تطبيق ClassDojo والربيد اإللكرتوين والرسائل النصيّة. تُستخدم أيًضا الطرق التقليدية مثل املالحظات والرسائل واملكاملات الهاتفية والرسائل من 

خالل صديق أيرلندي. الشاغل الرئييس هو ترجمة املالحظات وعدم وجود مرتجمني فوريني. يستخدم اآلباء ترجمة Google إذا كانوا يعرفون اللغة العربية بدرجة كافية وميكنهم استخدام التكنولوجيا، أو يرسلون 

مالحظات مدرسية إىل مرتجم برنامج إعادة التوطني. ذكر أحد املشاركني أن املدرسة تساعد يف الرتجمة. ميكن لألطفال العمل كمرتجم لوالديهم، وحتى ميكنهم نقل الثقافة األيرلندية التي حصلوا عليها برسعة من 

املدرسة إىل والديهم. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن أطفالهم يجب أن يتحملوا املسؤولية عن ترجامتهم الخاصة للمراسالت املدرسية مع أولياء األمور، كام أوضح هذا الوالد الذي لديه معرفة أساسية باللغة العربية 

واللغة اإلنجليزية. 

 “برصاحة، إذا تلقيت مالحظة من املدرسة، فأنا ال أفهم اللغة اإلنجليزية، لذلك أجعل طفيل يقرأها ويفرسها يل. لذلك أجد صعوبة يف هذا األمر. ]...[ تتعلق هذه املسألة بنقص خدمات الرتجمة الفورية. إذا كان 

لدي مرتجم متعاون، فسأفهم كل ما يتعلق بأوالدي يف املدرسة “. )ماهر، ذكر، 39 سنة(

يعد الوعي باملؤسسات الرئيسية والحقوق والدعم واملسارات املؤدية إىل املشاركة مؤرًشا عىل اإلندماج يف التعليم. بينام يبدو التواصل بني طاقم املدرسة وأولياء األمور جيًدا بشكل عام، ال سيام يف املدارس االبتدائية، 

يواجه اآلباء صعوبات يف الحصول عىل املشورة والتوجيه للمراهقني. يجد التالميذ السوريني  يف املدارس الثانوية صعوبة يف اإلطالع عىل خيارات املواد والخيارات املهنية والوصول إىل تعليم املستوى الثالث.  

 “أنا ال أقول إنهم ال يساعدونهم؛ أريد أن أقول إنه إذا أراد مواصلة دراسته والتسجيل يف أي دورة، فهو بحاجة إىل من يريه كيف وأين. يف بعض األحيان تكون األمور صعبة للغاية بالنسبة لنا هنا”. )جامل، ذكر، 

40 سنة(

تقترص املراسالت مع املدارس بشكل أسايس عىل إبالغ أولياء األمور بتقدم/وضع األطفال. ال يوجد دليل يشري إىل املشاركة مع أولياء األمور يف التخطيط لتعليم األطفال، ال سيام عندما يكون لدى الوالدين مستويات 

تعليم منخفضة بحد ذاتهم. يعتمد اآلباء عىل املعلومات غري الرسمية من اآلباء والجريان اآلخرين إذا كانوا محظوظني ليكون لديهم عالقات بأفراد ميكنهم التواصل باللغة االنجليزية. اآلباء الذين هم يف مرحلة ما قبل 

اإلملام بالكتابة والقراءة أو الذين ال تربطهم عالقات بالجريان يواجهون صعوبة يف التعامل مع املشهد التعليمي.

جائحة كوفيد19- وتعليم األطفال

يعد تأثري قيود جائحة كوفيد19- عىل تعليم األطفال أحد أهم العوامل التي عرب عنها املشاركون. أثرت هذه القيود عىل العالقات الشخصية مع األطفال اآلخرين ومع املعلمني، مام أثر عىل إتقان اللغة اإلنجليزية، 

وأدى إىل العزلة. باإلضافة إىل ذلك، كانت هناك بعض اإلشارات إىل التواصل األقل انتظاًما بني املدارس وأولياء األمور يف سياق قيود الجائحة. متثل املدرسة عرب اإلنرتنت تحديًا لألطفال الذين يواجهون صعوبات 

يف الوصول إىل كل من األجهزة )أجهزة الحاسوب املحمولة أو أجهزة الحاسوب( والبيانات. بينام أعرب بعض اآلباء عن تقديرهم لتوفري أجهزة الحاسوب املحمولة لألطفال لتسهيل التعلم عرب اإلنرتنت، فإن غالبية 

املشاركني )74%( ال ميكنهم الوصول إىل أجهزة الحاسوب املحمولة وأجهزة الحاسوب. من املهم أيًضا مالحظة أن معظم االحتياجات التعليمية ال تعالجها الهواتف الذكية، حيث قد ال تتوافق العديد من الربامج واملواد 

التعليمية مع الهواتف الذكية.

 “قبل اإلغالق، رتبوا البني أن يأخذ صًفا إضافًيا )فصاًل داعاًم(. قال يل أمي إذا حرضت هذا الفصل، سأكون أفضل، إنه جيد جًدا. لقد دعموه مبعلم ليعلمه أساسيات اللغة اإلنجليزية. لكن انتشار جائحة كوفيد19- 

دمر كل يشء، واآلن ال يزال معزواًل عن األصدقاء اآلخرين، ويجلس وحيًدا “. )أوري، أنثى، 40 سنة(

تعكس املقابالت أنه بينام تبذل غالبية املدارس جهوًدا لدعم الالجئني املعاد توطينهم، ميكن تخصيص املزيد من التدريب واملوارد بناًء عىل احتياجات الالجئني، فضالً عن تدريب الوعي الثقايف للموظفني. يحتاج 

املعلمون إىل مزيد من الوقت والدعم والوعي ليكونوا قادرين عىل لعب دور فعال يف التعامل مع األطفال املصابني بصدمات نفسية، مع األخذ يف االعتبار تأثري التجارب السابقة للحرب ومغادرة وطنهم األم عىل 

الصحة العقلية والرتكيز والتعليم.  هناك حاجة إىل دعم شامل ملعالجة الرفاه االجتامعي والعاطفي لألطفال والشباب يف نظام التعليم. يستفيد األطفال الالجئون من الوصول إىل الشبكات االجتامعية مثل نوادي 

الشباب والدعم املتخصص مثل نوادي الواجبات املنزلية واملساعدة اإلضافية يف اللغة اإلنجليزية إذا لزم األمر،57  ومن املعلومات حول النطاق األوسع للدعم التعليمي املتاح للشباب املعرضني لخطر االستبعاد.  بعد 

انتشار جائحة كوفيد19- عىل وجه الخصوص، يستفيد األطفال واملراهقون من فرص اللحاق بأقرانهم، ومامرسة لغتهم اإلنجليزية يف املواقف االجتامعية، وتنمية الثقة من خالل التفاعالت االجتامعية خارج الفصل 

الدرايس. أثري حاجز اللغة اإلنجليزية كقضية رئيسية تعيق اإلندماج وتقدم التعليم للمراهقني. يحرص اآلباء عىل التواصل مع املدارس بشأن أفضل السبل لدعم تعليم املراهقني بالتوازي مع املدارس. 

بالنظر إىل اآلثار املدمرة النتشار جائحة كوفيد19- عىل تقدم األطفال واملراهقني الذين وصلوا مؤخرًا يف تعلم اللغة اإلنجليزية وتعويض ما فاتهم من تعليم، واستعراض التقدم املحرز يف هذا املجال يتسم بحساسية 

الوقت.. للتخفيف من هذه الفجوة، تم وضع خطة التعلم والدعم أثناء انتشار جائحة كوفيدCLASS( -19( ملساعدة املدارس عىل التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة عىل فقدان التعلم والرفاهية للتالميذ/الطالب 

الناشئة عن فرتات إغالق املدارس يف عام 2020 و2021.  

56 )69( من نفس املرجع. 

57 من نفس املرجع. 

دخول الجامعة/الكلية ملن هم أقل من 25 عاًما

مؤرش اإلندماج يف التعليم هو نسبة الشباب والكبار الذين حصلوا عىل قبول يف التعليم العايل مقارنة بإجاميل السكان. قد يجد الالجئون الذين يرغبون يف املشاركة يف تعليم املستوى الثالث صعوبة يف التعامل مع 

النظام املعقد لسياسات الدخول املختلفة، وقد يجدون صعوبة يف إجراء اختبارات IELTS أو TOEFL. غالبًا ما يحتاجون إىل مساعدة يف فهم كيفية إكامل طلبات املنح واملنح الدراسية والدعم املتاح.58  

  

“لقد حاولنا االتصال مبؤسسة توظيف ابني يف الكلية ولكن مل يكن لدينا أي ردود عىل اإلطالق، وكان ذلك صعًبا ألننا نحاول العثور عىل كلية جيدة والحصول عىل منحة دراسية البني ألنني لن أمتكن من تحمل السعر 

لكلية جيدة، وأنا متأكد من أن ابني سيكون مؤهالً للحصول عىل منح دراسية ألنه حقق إنجازا عاليا يف املدرسة الثانوية “.  )متّام، ذكر، 43 سنة( 

يجب عىل الذين يعيشون يف أيرلندا ملدة تقل عن ثالث سنوات دفع رسوم دولية )رسوم خارج االتحاد األورويب(، دون الحصول عىل املنح. باإلضافة إىل ذلك، قد تكون املنح املتاحة لطالب التعليم العايل غري كافية 

لتغطية تكاليف املعيشة للذين عليهم االنتقال من املنزل للذهاب إىل الكلية. اآلباء قلقون بشأن نفقات التعليم العايل عندما يكمل األطفال املدرسة الثانوية.

 “لدي ابن يقرتب عمره من 18 عاًما وقالوا يل إنه يجب أن يدفع مصاريف الجامعة إذا كان يريد دراسة الطب، هذا ما يقلقني.” )جميلة، أنثى، 38 سنة(

سوف تستفيد املجموعة التي ترتاوح أعامرها بني 16 و25 عاًما عىل وجه الخصوص - بسبب ضياع فرص التعليم - من املامرسات الدولية الجيدة، مبا يف ذلك: توافر هياكل الدعم للشباب، مثل دعم التعلم يف سن 

19+؛ تتوفر دورات تدريبية ملن ترتاوح أعامرهم بني 16 و23 عاًما؛ توفري معلومات عن املنح واملنح الدراسية للوصول إىل التعليم العايل؛ رشوط القبول املرنة واالعرتاف باملؤهالت البديلة والخارجية من قبل مقدمي 

التعليم العايل والتدريب. سوف تفيد هذه اإلجراءات أيًضا كبار السن الذين يعودون إىل التعليم أو يغريون مؤهالتهم أو يوسعونها. 

الصحة والرعاية االجتامعية

تتيح الصحة الجيدة مشاركة اجتامعية أكرب واملشاركة يف أنشطة التوظيف والتعليم. غالبًا ما يصل الالجئون املعاد توطينهم وهم يعانون من ظروف صحية ناشئة عن عدم الحصول عىل الرعاية الصحية العامة أثناء 

النزاع وسوء الظروف أثناء السفر أو اإلقامة يف بلد ثالث، فضالً عن تلك املتعلقة بالعنف أو املشقة. تشمل الرعاية الصحية مسألة الرعاية الصحية اإلنجابية للمرأة، والتي لها أهمية خاصة بالنظر إىل الفئة العمرية 

للقادمني ونسبة الذين لديهم أطفال صغار أو الذين يخططون لألرس.  تشمل مؤرشات اإلندماج يف مجال الصحة التسجيل لدى خدمات مثل املامرس العام وطبيب األسنان والوصول إىل خدمات الوقاية والخدمات 

املتخصصة )مثل رعاية ما قبل الوالدة، وخدمات الصحة العقلية، ودعم ضحايا العنف املنزيل وضحايا الصدمات(، وكذلك كم عدد الذين ميكنهم الوصول إىل خدمات الرتجمة الفورية أو الرتجمة أثناء املواعيد الطبية. 

تشمل املؤرشات املستخدمة يف هذا التقرير فهم الالجئني لكيفية الوصول إىل الرعاية الصحية واالجتامعية، وعدد األشخاص الذين يرصحون عن تقييم جيد للصحة والرفاهية الذاتية، وعدد األشخاص الذين يعربون 

عن السعادة والرضا عن الحياة، وعدد البالغني الذين ميشون خمس مرات عىل األقل يف األسبوع.

عند الوصول، يتم إيواء الالجئني املعاد توطينهم بشكل عام يف مراكز االستقبال والتوجيه يف حاالت الطوارئ. وهذا يتيح التوجيه والتقييم األوليني للوصول إىل خدمات مثل الرعاية الصحية واالجتامعية.59  يستطيع 

الالجئون الحصول عىل بطاقة طبية متنحهم زيارة الطبيب العام واألدوية املوصوفة مجانا، بعض العالجات املتعلقة باألسنان وقياس البرص والوصفات الطبية عليها بعض الرسوم املالية. لن يتمكن العديد من الالجئني 

املعاد توطينهم من الوصول إىل خدمات طب األسنان لعدد من السنوات وسيواجهون مشكالت خطرية، عىل سبيل املثال الحاجة إىل عالجات قناة الجذر. من املهم مالحظة أن البطاقة الطبية ال تغطي جميع العالجات 

الطبية/عالجات األسنان.60  باإلضافة إىل ذلك، يواجه الالجئني املعاد توطينهم مشكالت مع نظام الرعاية الصحية مثل قوائم االنتظار الطويلة والتنقل/املواصالت والحواجز اللغوية يف الوصول إىل خدمات الرعاية 

الصحية. كام أدت األمية الرقمية إىل جانب نقص املعرفة بالنظام الصحي يف أيرلندا إىل تقليل وترية الوصول وجودته.

اللغة والصحة

طول الوقت الذي يستغرقه الالجئون لتعلم لغة، والصعوبات التي يواجهها األشخاص الذين ال يعملون أو يتفاعلون مع اآلخرين يف املجتمع املحيل ملامرسة اللغة، يزيد

 من االعتامد عىل املرتجمني الفوريني للحصول عىل الرعاية الصحية األساسية واملتقدمة. كان من الشائع يف املقابالت أن يتم إخبارنا عن نقص املرتجمني الفوريني، ورفض 

املامرسني العموم واملستشفيات لتمويل املرتجمني الفوريني مبيزانياتهم الخاصة، ودفع العائالت مبارشة فوريني غري مؤهلني وعدميي الخربة، أو الحاجة إىل أفراد

 األرسة واألصدقاء للرتجمة مع نتائج سيئة للغاية يف بعض األحيان.

أعتقد أننا بحاجة إىل خدمات الرتجمة والدعم. الشخص الذي كان معنا كان ملدة ستة إىل سبعة أشهر فقط ثم توقف. نحن يف حاجة ماسة لهذه الخدمات. لغتنا اإلنجليزية ضعيفة، ونحن بحاجة إىل فهم الخدمات 

والقوانني يف الدولة. عىل سبيل املثال، ال ميكنني الحصول عىل موعد أو حضوره مع الطبيب العام أو املستشفى مبفردي. أحتاج إىل مرتجم لهذا الغرض “. )عبدال، ذكر، 35 سنة، وصل 2018( 

يف العديد من الحاالت، أثريت مسألة استخدام أاألطفال كمرتجمني فوريني. تحذر إرشادات دائرة الخدمات الصحية بشأن خدمات الرتجمة الفورية رصاحًة إىل أنه: “ال ينبغي أبًدا استخدام األطفال كمرتجمني. إن 

استخدام األطفال كمرتجمني يتجاهل متاًما اآلثار الضارة التي قد تحدث للطفل “.61   

“مبجرد أن حددت زوجتي موعًدا يف املستشفى إلجراء ]إجراء تشخييص شامل[. كنا هناك يف الوقت املحدد. قلنا لهم أننا ال نتحدث اإلنجليزية. أخربونا أن مرتجمنا الفوري يجب أن يحرض معنا. اتصلنا به عىل الهاتف 

قال الطبيب: ال أعمل من خالل الهاتف. تجادل معهم املرتجم بأن عىل املستشفى إحضار مرتجم. يف وقت الحق، اتفقوا معه عىل أن يكون عىل الهاتف. بحلول ذلك الوقت، كنا عىل وشك فقدان املوعد الذي انتظرناه 

لفرتة طويلة. اآلن ليس لدينا خدمات الرتجمة الفورية والدعم. عندما ناقشنا ذلك معهم، قالوا إنه ميكننا اصطحاب ابننا )17 عاًما( معنا إىل املواعيد. ابني يف املدرسة ملدة عام ونصف فقط وهو ليس مرتجاًم محرتفًا. 

لكن ال ميكنني فعل ذلك بنفيس. لدي لغة ضعيفة للغاية “.  )أكمل، ذكر، 50 عاما، وصل 2019(

هناك بعض املصادر املرتجمة املتاحة. قام املرتجمون الفوريون من دوراس برتجمة العديد من أدلة املعلومات الصحية لتوزيعها عىل األرس، مثل صحة الفم لألطفال؛ متى مننع األطفال من الذهاب إىل املدرسة؛ كيفية 

58 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني، ص. 87. 

59 وزارة شؤون األطفال، واملساواة، واإلعاقة، واالندماج والشباب، دليل أقسام الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني ، ص. 8. 

60 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني، ص. 80. 

https://www.hse.ie/eng/services/publications/socialinclusion/ .61 وحدة االندماج االجتامعي يف دائرة الخدمات الصحية )2009( عن رشوط التحدث: إرشادات املامرسات الجيدة الصادرة عن موظفي دائرة الخدمات الصحية حول تقديم خدمات الرتجمة الفورية. دبلن، دائرة الخدمات الصحية

emaspeaking.pdf

رصح 45 يف املائة إن صحتهم اصبحت 

أسوأ منذ وصولهم إىل أيرلندا، ويرجع 

ذلك أساًسا إىل ضغوط االنفصال األرسي

https://www.hse.ie/eng/services/publications/socialinclusion/emaspeaking.pdf
https://www.hse.ie/eng/services/publications/socialinclusion/emaspeaking.pdf
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الوصول إىل CareDoc، ... إلخ.62  تعترب مواد تعزيز الصحة املرتجمة إىل العربية مفيدة للعديد من الالجئني، ولكن هناك اعتباران رئيسيان يجب مالحظتهام. ما يقرب من نصف املشاركني )49%( فقط لديهم معرفة 

أساسية باللغة العربية أو كانوا أميني سابقني، وهذا يؤثر عىل فهمهم للمواد املكتوبة حتى عند ترجمتها. باإلضافة إىل ذلك، قد ال تحتوي الرتجامت املبارشة للمواد املتعلقة بالصحة عىل املعلومات السياقية التي 

يحتاجها املهاجرون والالجئون لفهم املفاهيم والخدمات الصحية يف أيرلندا بعد وصولهم. تم اإلبالغ عن بعض االرتباك من قبل مسؤويل إعادة التوطني، عىل سبيل املثال، حول الوصول إىل رعاية األسنان. 

الرتجمة الفورية هي نشاط يتسم مبهارات عالية يتضمن معالجة املعلومات بلغة واحدة ونقلها بدقة بلغة ثانية. يحتاج املرتجمون الفوريون إىل مستويات عالية من الكفاءة يف كلتا اللغتني ومهارات الرتجمة الفورية، 

لفهم السياق واملعلومات التي يقومون برتجمتها واملبادئ األخالقية مثل الرسية والحياد والدقة. ال توجد دورة تدريبية معتمدة للمرتجمني الفوريني وال أنظمة للتعرف

 عىل الكفاءة وال معايري الجودة. هناك أيًضا افرتاض سائد بأن أي شخص يتحدث اإلنجليزية ولغة أخرى ميكنه الرتجمة. بشكل عام، تدفع املستشفيات والعيادات

 الصحية تكاليف خدمات الرتجمة الفورية الخاصة بها من ميزانياتها املخصصة. ميكن لألطباء وأطباء األسنان الوصول إىل خدمة الرتجمة الفورية عرب الهاتف/شخصيًا

 والتي تدفع رسومها دائرة الخدمات الصحية، ولكن يجب أن يكونوا عىل دراية بها ويطلبو الحصول عليها.63  متول وحدة اإلندماج االجتامعي يف الصحة والسالمة

 والبيئة بشكل مبارش بعض املرتجمني الفوريني لعدد صغري من املامرسني العامني، ال سيام يف املناطق التي توجد فيها مراكز استقبال الالجئني، ولكن ليس لالجئني املعاد توطينهم عىل نطاق أوسع.64  هناك إرشادات 

منشورة حول استخدام املرتجمني الفوريني يف الرعاية الصحية، لكن البيانات الواردة يف هذا البحث تشري إىل أن هذا األمر ليس معروفا لدى بعض األطباء العامني.

يجب النظر إىل توفري املرتجم فيام يتعلق بالرعاية الصحية يف ضوء الحد من املخاطر وتحسني القدرة عىل املشاركة الكاملة يف املجاالت األخرى. 

التقييم الذايت للصحة والرفاهية والسعادة العالية ورضا عن الحياة

يشعر ما يقرب من ثلث املشاركني )32%( بتحسن يف صحتهم البدنية منذ قدومهم إىل أيرلندا، بينام يشعر 44% منهم بالسوء، ويشعر 22% منهم بنفس الشعور فيام يتعلق بصحتهم البدنية. بالنسبة ملن كانوا يعانون 

من تدهور الصحة البدنية كانت لديهم  مجموعة متنوعة من املشاكل، يبدو أن أكرثها شيوًعا هو األمل املستمر ومشاكل املفاصل. ربط ما يقرب من الخمس )18%( صحتهم الجسدية يف أيرلندا بالضغوط الناجمة 

عن وجود ومعانة أرسهم يف الجمهورية العربية السورية، أو يف بلد ثالث،. تؤثر آالم الظهر أو الساق أو القدم أو املفاصل عىل 11 يف املائة من املشاركيني. بالنسبة للبعض كان هذا نتيجة الحمل، حيث تشكو العديد 

من النساء الحوامل منذ وصولهن من مشاكل يف الظهر أو الركبتني. اما السبب اآلخر األكرث شيوًعا فيتعلق بالعمر، حيث كان العديد من املشاركني األكرب سًنا يعانون من مشاكل بدنية. ينسب البعض الحالة الصحية 

السيئة إىل عوامل مناخية مثل مستويات الرطوبة وفيتامني د - يصف العديد منهم أيًضا اإلرهاق الشديد واألعراض األخرى التي تشبه االضطراب العاطفي املوسمي. كام تؤثر املشاكل الصحية عىل 11%  املائة من 

الرجال و19 يف املائة من النساء و متنعهم من العمل. ومع ذلك، فإن البطالة لها تأثري عىل الصحة. يوجد تعليقات متعددة عىل زيادة الوزن، والشعور بالكسل، أو وصف أنفسهم بأنهم منهكون منذ قدومهم إىل أيرلندا، 

مشريين إىل أنهم كانوا أكرث نشاطًا يف الجمهورية العربية السورية/لبنان. يرى الكثريون أن البقاء يف املنزل له تأثري سلبي عىل الصحة، ويرجع ذلك جزئيًا إىل البطالة، وكذلك يرجع جزئيًا إىل انتشار جائحة كوفيد19-.  

أعرب أكرث من النصف )54%( عن مخاوفهم بشأن صحتهم العقلية. ما يقرب من الثلث )30%( يشعرون باالكتئاب أو اليأس الدائم أو يف الكثري من األحيان.  يشعر ربع آخر

 )24%( باالكتئاب يف بعض األحيان )عادة فيام يتعلق بالخوف عىل األرسة يف الخارج، وفقدان السكن، والقلق عىل مستقبل أطفالهم(. يشعر مثانية يف املائة فقط أن صحتهم

 العقلية قد ساءت منذ قدومهم إىل أيرلندا. ال يوجد دليل عىل أن أي مشارك كان يستخدم خدمات الرعاية الصحية العقلية املتخصصة أو كان عىل علم مبثل هذه الخدمات.

 ومع ذلك، فإن الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية النفسية واستخدامها هو مؤرش عىل الصحة الجيدة، ويتيح مشاركة اجتامعية أكرب واالنخراط يف أنشطة التوظيف والتعليم.

تتسبب الصحة العقلية يف خسائر بدنية وتؤثر عىل مجاالت اإلندماج األخرى مثل القدرة عىل العمل وتعلم اللغة اإلنجليزية والروابط االجتامعية. ذكر معظم املشاركني أنهم واجهوا بعض تحديات الصحة العقلية، 

والتي ترتبط ارتباطًا وثيًقا باالنفصال عن األرسة، والعزلة يف أيرلندا، والصدمات التي مل يتم معالجتها.  

ما يقرب من النصف )44%( رصحوا بأنهم ليسوا مكتئبني أو مل يعودوا مكتئبني. أولئك الذين يشعرون بتحسن يعتقدون أن القدوم إىل أيرلندا قد حسن صحتهم العقلية، ويقولون إن االستقرار املقدم لهم هنا هو 

راحة بعد الحرب والظروف الصعبة التي عشناها يف بلدان ثالثة. 

إن أكرث ما يعاين من أزمات الصحة العقلية، واليأس، واالكتئاب، وقلة الرتكيز أولئك الذين يساورهم القلق املستمر بشأن حالة أفراد أرسهم يف الجمهورية العربية السورية أو يف بلد ثالث.  باإلضافة إىل ذلك،  فقد 

أرجعوا مشاكل صحتهم العقلية اىل عدم اليقني بشأن مستقبلهم ومستقبل أطفالهم، وشعور الوحدة، والشعور بالعجز. عدم القدرة عىل التواصل مع املجتمع األوسع بسبب حاجز اللغة يجعلهم يشعرون مبزيد من 

العزلة وعدم األهلية يف املجتمع. وصف اثنان من املشاركني تعرضهم لخطر االنتحار يف السابق.65 

أولئك الذين مل يعانوا من مشاكل الصحة العقلية مؤخرًا، أو بعد وصولهم إىل أيرلندا ولكن ليس اآلن، ذكروا فرتة التكيف العقيل إلعادة التوطني التي تسبب يف بعض الخسائر ولكن تتحسن مبرور الوقت. باإلضافة إىل 

ذلك، تم تسليط الضوء عىل وجود أرسهم أو زوجاتهم معهم، والحصول عىل الدعم واإلميان كوسيلة لتحقيق السالم الداخيل كأسباب فعالة لسالمة صحتهم العقلية.

يعد تقديم خدمات الرتجمة الفورية يف خدمات االستشارة املحلية خطوة حاسمة يف توفري الصحة النفسية لهذه املجموعة. يستغرق األمر وقتًا لتنمية الثقة ومستوى معني من األمان قبل أن يصبح األفراد مستعدين 

ملعالجة مشاكل الصحة العقلية الشخصية.

السعادة العالية والرضا عن الحياة هو مؤرش معرتف به للصحة. يف هذه الدراسة، مل يعرب الالجئون بشكل عام عن مستويات عالية من الرضا عن الحياة. ومع ذلك، تضمنت مجاالت الرضا الرئيسية ما ييل: الرضا عن 

تعليم أبنائهم، وظروف السكن، والحصول عىل وظيفة الئقة، واألمن، والضامن االجتامعي، والعالقات. أفاد معظمهم أن تحسن الصحة البدنية والعقلية زاد مع طول مدة اإلقامة يف أيرلندا. تضمنت املعوقات الرئيسية 

التي تحول دون مستويات عالية من الرضا عن الحياة ما ييل: نقص املعرفة باللغة اإلنجليزية، والصعوبات يف ملّ شمل األرسة، والبطالة، وظروف السكن غري املناسبة.  

62 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني، ص. 143.

63 وحدة االندماج االجتامعي يف دائرة الخدمات الصحية )2007(. التوجيه يف استخدام خدمات الرتجمة الفورية. https://emed.ie/_docs/Guidance-Using-Interpretation-Services-20070912.pdf؛  وحدة االندماج االجتامعي يف دائرة الخدمات الصحية، عن رشوط التحدث.

 . /https://www.medicalindependent.ie/lost-in-translation .2019 64 غاالغر، س. )2019( هل مل تفهم الرتجمة؟ ميديكال إندبندنت، 11 سبتمرب

65 متت مراجعة هذه الحاالت بواسطة فريقنا لإلشارة إىل الخدمات الرئيسية. 

أعرب 54 يف املائة عن مخاوفهم 

بشأن صحتهم العقلية.

رحب ستة وثالثون يف املائة مبولود 

جديد يف أرسهم منذ وصولهم إىل 

أيرلندا.

مامرسة الرياضة

أشار أكرث من 50% من جميع املشاركني إىل بعض النشاط البدين، وامليش بشكل شائع )49%(، مع إضافة القليل من الجري. ذكر 10% فقط من الردود )معظمهم من النساء( مامرسة التامرين يف املنزل، وذكر %8 

من   املشاركني )معظمهم من الرجال( الذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية. 

انتشار جائحة كورونا والصحة 

إن تأثري قيود جائحة كوفيد19- عىل الصحة العقلية والحصول عىل خدمات الرعاية الصحية الرضورية األخرى كبري. وجدت تعليقات متعددة عىل زيادة الوزن، والشعور بالكسل وقلة الكفاءة، والشعور باالكتئاب 

والعزلة نتيجة البقاء يف املنزل بسبب جائحة كوفيد19- والقيود ذات الصلة. باإلضافة إىل ذلك، توقف الوصول إىل املعلومات وخدمات الرعاية الصحية بسبب جائحة كوفيد19-. أصبح نظام الرعاية الصحية أبطأ وأقل 

استجابة.  تأثري جائحة كوفيد19- عىل الخدمات الصحية بشكل كامل ليس موضع تقدير لدى الالجئني الذين ليس لديهم نقطة مرجعية لرسعة النظام الصحي األيرلندي وال للتدابري املتخذة للتصدي للجائحة. وقد 

أدى ذلك إىل إحباط عميق لدى البعض، ال سيام عندما تؤخر صحتهم مستوى التقدم يف مجاالت أخرى من حياتهم.    

يجب معالجة اآلثار السلبية للبقاء يف املنزل يف سياق جائحة كوفيد19- والقيود ذات الصلة يف اسرتاتيجيات جديدة. يُعد الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية النفسية أمرًا مهاًم بشكل خاص نظرًا لتجارب املشاركني 

املُبلغ عنها من سوء الصحة العقلية، حيث إنه مؤرش رئييس مرتبط بزيادة املشاركة االجتامعية واالندماج يف أنشطة التوظيف والتعليم.

وقت الفراغ

وقت الفراغ هو االسرتخاء والتواصل االجتامعي واملساعدة يف الحفاظ عىل صحة بدنية وعقلية جيدة. يحتاج جميع البرش إىل وقت فراغ للتعايف، ولكن من املهم بالنسبة لالجئني أن يشعروا باالستقرار يف محيطهم 

الجديد. الوقت الذي تقضيه يف التواصل مع املجتمع املحيل، أو مامرسة الرياضة، أو الراحة، كل ذلك يدعو إىل الشعور باألمان واالستقرار.  قد تساعد األنشطة الرتفيهية األفراد عىل تعلم املزيد عن ثقافة بلد ما أو 

منطقة محلية، وقد توفر فرًصا لتأسيس روابط اجتامعية ومامرسة املهارات اللغوية وتحسني الصحة والرفاهية الفردية بشكل عام. 

يف حني أن هناك القليل من مؤرشات اإلندماج يف هذا املجال، مقارنة بالصحة أو العمل، عىل سبيل املثال، فإنها توفر نظرة تفصيلية للحياة اليومية لالجئني. تشمل مؤرشات أوقات الفراغ عضوية املكتبة املحلية أو 

املرافق الرياضية، واملشاركة يف املجموعات االجتامعية والرتفيهية املحلية، وعدد التقارير التي تم اإلبالغ عنها يف نشاط ترفيهي واحد مفضل عىل األقل يف الشهر املايض.

 

طرحنا ثالثة أسئلة الستخراج معلومات حول كيفية قضاء الالجئني السوريني أوقات فراغهم: “أخربين عن يوم عادي وأسبوع عادي يف حياتك اآلن”، “ماذا تفعل لالسرتخاء يف وقت فراغك؟”، و”هل متارس أي متارين 

رياضية؟” أشار ما يقرب من ثالثة أرباع املشاركني إىل أنشطة اسرتخاء منتظمة، وذكر ثلث من املشاركني قضاء الوقت مع األرسة واألصدقاء. يويل السوريون أهمية كبرية لألرسة، وكثري من االفراد لديهم لغة إنجليزية 

منخفضة، لذا فإن هذه النتيجة إيجابية للغاية. حوايل الخمس )18%، معظمهم آباء ألطفال صغار( يسرتخون بشكل رئييس يف املنزل، حيث يشعرون باألمان والثقة، ويقومون برشب القهوة أو الراحة  أو أعامل البستنة. 

 “عندما يكون أطفايل يف املنزل، ليس لدي وقت فراغ، وعندما يكونون يف املدرسة، أجلس وأرشب القهوة وأنا أتأمل الطبيعة. “ )رنيم، أنثى، 30 سنة(

ومع ذلك، كان من املرجح أيًضا أن يقول اآلباء إن لديهم وقتًا قصريًا أو ليس لديهم وقت لالسرتخاء )٪21 من املشاركني(. حصل البعض عىل فرصة لالسرتخاء فقط عندما يأخذ رشيكه األطفال للخارج أو عندما ينامون. 

شعرت هذه املجموعة بشكل خاص بغياب األرسة املمتدة ملساعدة األطفال الصغار، الذين فاتتهم أيًضا فرص االختالط باملجتمع األوسع. 

“إنه سؤال صعب، أنا والد ألرسة كبرية. أنا أعمل يف فصل الصيف، وأدرس يف فصل الشتاء، وال أملك وقًتا لنفيس إال عندما أخلد للنوم ”. )رانيم، ذكر، 40 عاًما(

مامرسة التامرين والرياضة

قام أكرث من نصف املشاركني بقليل من النشاط البدين بانتظام. كان امليش أكرث التامرين شيوًعا )49%(. كان هذا هو الخيار األكرث مالءمة وفرصة لقضاء الوقت مع األرسة أو األصدقاء باإلضافة إىل مامرسة الرياضة 

واالسرتخاء. كانت غالبية الذين ميارسون الرياضة يف املنزل من النساء، حيث مل يكن هناك حاجة الرتداء الحجاب، ويف غياب فصول للنساء فقط يف املنطقة املحلية )خاصة خالل جائحة كوفيد19-(، درس القليل منهم 

دروس الزومبا عرب اإلنرتنت مًعا. عىل الرغم من أنه مل يكن خياًرا شائًعا بشكل عام )8 ٪( اال ان الرجال كانوا أكرث ذهابا إىل صاالت األلعاب الرياضية،، لكن جائحة كوفيد19- وااللتزامات املالية لألرس قيدت ذلك أيًضا.  

شارك عدد قليل من الشبان يف لعبة الرغبي أو كرة القدم يف املنطقة املحلية. 

“اعتدت أن ألعب كرة القدم كثريًا كل يوم، لكن األمر يختلف اآلن بسبب جائحة كوفيد19-. اعتدت أيًضا عىل رفع األثقال عندما كنت أذهب إىل صالة األلعاب الرياضية، لكن كام أخربتك مع جائحة كوفيد19-، 

أغلقوا جميع األماكن، ومل نتمكن من الخروج كثريًا “. )روشني، ذكر، 21 سنة(

تنمية الهوايات واملهارات

عند سؤال املشاركني عاّم إذا كان تطوير الهوايات أو املهارات سيزيد من الرضا عن حياتهم، وافق نسبة ٪84 منهم. مل يقرتح الكثريون أنواع الهواياتأو املهارات التي يرغبون يف تطويرها، لكن 24 يف املائة من الردود 

أشارت إىل االهتامم بالتعلم أو الدورات أو الدراسة. أراد أكرث من النصف )٪57( تعلم اللغة اإلنجليزية، وكان الكثري منهم يستخدمون بالفعل أوقات فراغهم للتعلم بشكل مستقل )باستخدام املصادر عرب اإلنرتنت(. 

هذا يدل عىل استعداد الالجئني للتعلم، و انهم يفهمون أهمية اللغة اإلنجليزية يف إندماجهم. أراد آخرون استغالل وقت فراغهم لتطوير املهارات الالزمة للعمل، مبا يف ذلك تصفيف الشعر، ومستحرضات التجميل، 

وتكنولوجيا املعلومات، وتطوير املهارات املوجودة لديهم. أولئك الذين مل يكونوا مهتمني بالهوايات أو املهارات كانوا منشغلني بالفعل بالدراسة أو األطفال. ال يرى كبار السن )+60( يف الغالب الحاجة إىل هوايات 

جديدة وكانوا راضني عن الحياة األرسية .  

https://emed.ie/_docs/Guidance-Using-Interpretation-Services-20070912.pdf
https://www.medicalindependent.ie/lost-in-translation
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الفصل الثاين: الروابط االجتامعية من أجل اإلندماج

هناك ثالثة مجاالت متت مناقشتها هنا تحت عنوان الروابط االجتامعية: الجسور والروابط واالرتباطات االجتامعية. إذا أخذناهم مًعا، فهم يدركون أهمية العالقات يف فهمنا لعملية االندماج ويطورون أنواًعا مختلفة 

من العالقات التي تساهم يف اإلندماج. تؤكد هذه املجاالت الثالثة عىل أهمية العالقات بني الناس كمفتاح لكل من تعريف اإلندماج وتحقيقه.   

الروابط االجتامعية

الروابط االجتامعية هي روابط مع اآلخرين بشعور مشرتك بالهوية. يقال إن أقوى العالقات تتشكل بني األشخاص الذين يتقاربون بشكل وثيق من بعضهم البعض. لذلك، عىل سبيل املثال، تنشئ العالقات األرسية 

بشكل عام شبكات من الروابط ذات مستويات عالية من الثقة واملعاملة باملثل. ميكن أيًضا وصف الصداقات الوثيقة التي تظهر مستويات عالية مامثلة من الثقة واملعاملة باملثل عىل أنها روابط. تتميز الروابط 

االجتامعية بتبادل كل من الدعم العميل والعاطفي وميكن أن تزود األفراد والجامعات بالثقة واألمان الالزمني لإلندماج. تتسم العزلة االجتامعية بانعدام الروابط االجتامعية. الروابط االجتامعية لها تأثري كبري عىل 

مجاالت اإلندماج األخرى مثل الصحة والعمل والتعليم، وبالتايل، يجب دعم الالجئني للحفاظ عىل ثقافتهم وقيمهم ولغتهم، مع اإلندماج مع املجتمع املضيف. 

الروابط االجتامعية مع األرسة

أفاد الجميع تقريبًا )99%( أن لديهم عائلة خارج أيرلندا يتواصلون معها بانتظام. النسبة األكرب )48%( تستخدم تطبيق واتس آب والرسائل الصوتية ومكاملات الفيديو، تليها أشكال أخرى من وسائل التواصل 

االجتامعي. أشار عرشة باملائة )10%( من املشاركني إىل استخدام مكاملات هاتفية وأشار عرشة باملائة آخرين الستخدام مكاملات الفيديو. قد تستغرق هذه املكاملات اليومية أو األسبوعية وقتًا طويالً )يشري البعض إىل 

قضاء ساعات يف الليل عىل الهاتف مع العائلة( ولكنها توفر مصدًرا مهاًم لالتصال بالالجئني يف أيرلندا. تسمح ملكية الهواتف الذكية )الشائعة يف لبنان واألردن بني الالجئني السوريني( باالتصال بتكلفة منخفضة، عرب 

املناطق الزمنية، وتدعم مشاركة جميع أفراد األرسة يف هذه االتصاالت. ما يقرب من الثلث )29%( قلقون للغاية بشأن وضع األرسة يف البلدان الثالثة، والتواصل املنتظم يساعدهم عىل التأقلم. 

ملّ شمل األرسة هو القضية األساسية الحاسمة بالنسبة ملعظم الالجئني املعاد توطينهم، بعد اكتساب اللغة، لتأسيس حياتهم الجديدة داخل مجتمع جديد.  تتواصل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

بانتظام مع الالجئني يف أيرلندا الذين يقلقون باستمرار بشأن أفراد األرسة الذين يعيشون يف لبنان واألردن، وكذلك أولئك الذين ما زالوا يف الجمهورية العربية السورية.66  مبوجب برنامج القبول اإلنساين التابع للربنامج 

األيرلندي لحامية الالجئني 2018/2019، تم االلتزام بقبول 740 فرًدا من عائالت الالجئني مبوجب هذا الربنامج، ميكن لالجئني التقدم بطلب لقبول أفراد أرسهم فقط يف غضون 12 شهرًا من الوصول، وبالنسبة للمتقدمني 

البالغني، يتم تعريف أفراد األرسة املؤهلني عىل أنهم أزواج أو رشكاء مدنيون )موجودون مسبًقا(، أو أطفال دون سن 18 عاًما. ال يتم تضمني والدي وإخوة الالجئني البالغني  وال األطفال الذين تزيد أعامرهم عن 18 

عاًما أو املتزوجني يف النظام. 

يف عام 2016، أفادت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مبستوى عاٍل من الرضا واألداء بني الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا الذين تم ملّ شملهم مع أفراد 

أرسهم مبوجب إعادة التوطني أو ملّ شمل األرسة مقارنة بالالجئني اآلخرين. كان الشغل الشاغل لهذه املجموعة هو تحسني لغتهم اإلنجليزية. يف املقابل، ال يستطيع 

الالجئون الذين يقلقون باستمرار بشأن أفراد األرسة الذين يعيشون يف ظروف بالغة الخطورة يف الجمهورية العربية السورية أوأماكن أخرى الرتكيز عىل تحسني لغتهم 

اإلنجليزية وإعطاء األولوية لها. لقد واجهوا عموًما صعوبات يف املشاركة يف العمل التطوعي أو التفاعل مع املجتمع املحيل.67  سهلت الروابط االجتامعية اآلمنة مع األرسة الثقة يف إندماج أوسع.

ال يزال ملّ شمل األرسة أحد أهم االهتاممات بالنسبة لـ 43% من املشاركني يف هذه الدراسة. ما يقرب من الثلث )30%( قلقون بسبب الظروف غري اآلمنة، والحرب، ونقص الدعم املايل، والخدمة العسكرية اإللزامية 

للشباب، وخطر تعذيب أفراد األرسة. واضطر البعض تحت التعذيب للكشف عن أسامء أفراد عائالتهم أو أصدقائهم يف الجمهورية العربية السورية، وهم يشعرون بالذنب والخوف من ذلك. وصف املشاركون هذا 

األمر انه يؤثر عىل صحتهم العقلية وتركيزهم وقدرتهم عىل تعلم لغات ومهارات جديدة.

“هذا أمر صعب للغاية بالنسبة يل. أحاول أن أتعلم قدر اإلمكان. أنا أفكر كثريا يف أبنايئ. ال أفهم ما أتعلمه. يؤثر ذلك عىل تركيزي.  أعني، ما أحصل عليه هنا، أنساه رسيًعا ألنني أفكر يف أبنايئ كثريًا. ]هل هناك أي 

مشاكل يف نظام تعليم املعلمني أو املناهج الدراسية رمبا؟[ ال، إنهم لطفاء جًدا. يعلموننا بطريقة جيدة. املشكلة هي أنا ووضعيتي! أين ما زلت أفكر يف أن وضع أبنايئ  ووضعي سوف يزداد سوًءا، ويؤثر ذلك  عىل 

صحتي وقدريت عىل التعلم “.  )أبيا، أنثى 48 سنة، وصلت 2018(

تم التقدم بطلبات ملّ شمل األرسة لألبناء البالغني بنسبة )14%( والبنات واألحفاد البالغني بنسبة )21%( واآلباء بنسبة )14%( واألشقاء البالغني بنسبة )37%( والعائالت بشكل عام بنسبة )14%(. بالنسبة ألكرث من 

ثلث الذين يسعون إىل ملّ شمل األرسة، كان الغرض جزئيًا هو مساعدة األرسة املوجودة بالفعل يف أيرلندا يف مسؤوليات رعاية أنفسهم أو أزواجهم أو أطفالهم، لتوفري فرصة ألفراد األرسة القادرين عىل العمل لالنطالق 

إىل سوق العمل، وتقديم أشكال أخرى من الدعم.  

“أود أن أطلب من الحكومة السامح بلّم شمل األرسة، أو عندما يريدون إعادة توطني العائالت ال يفرقونهم. نشعر بالوحدة هنا، فوجود األرسة مًعا مهم جًدا للعمل حتى لو متكنا من العمل يد واحدة. ميكننا تبادل 

املعلومات ودعم بعضنا البعض لتحقيق املزيد من اإلندماج. جميع الالجئني يف لبنان واألردن يف حالة سيئة “.  )أسامة، ذكر، 45 سنة وصل 2018(

حصل أقل من الُعرش من املشاركني )8%( يف هذه الدراسة عىل ملّ شمل ناجح لألرسة. تشري الردود إىل وجود رضا أكرب يف أيرلندا، مع نظرة أكرث إيجابية وتركيز أكرث عىل االندماج 

ذكر خمسة يف املائة الطلبات غري الناجحة. أدى عدم فهم العملية وقيودها عىل األرسة املؤهلة إىل اإلحباط وخيبة األمل، فضالً عن الرصاع مع مسؤويل إعادة التوطني واملرتجمني الفوريني الذين رفضوا املساعدة أو 

أحبطوا تقديم الطلبات. كانت طلبات املساعدة لغرض ملّ شمل األرسة هي املعلومات اإلضافية األكرث شيوًعا يف نهاية املقابالت التي أجريت ضمن هذه الدراسة. عىل الرغم من تقديم املعلومات يف مراكز التوجيه 

قبل املغادرة حول األهلية أو عدم األهلية للّم الشمل، تشري األدلة إىل أن الصدمة قد تؤثر عىل الطريقة التي يتم بها معالجة املعلومات، وتكرار مثل هذه املعلومات عىل وجه التحديد قد يقلل من التوتر الالحق 

بسببها، حيث إن احتامالت ملّ شمل األرسة مهمة جًدا الختيار وجهة لالجئني املعاد توطينهم الذين اختاروا السفر قبل أفراد األرسة اآلخرين. 

66 سمح مخطط سابق، تم إغالقه يف عام 2014، للمواطنني األيرلنديني املتجنسني من مواليد سوريني واملواطنني السوريني املقيمني بالفعل بشكل قانوين يف الدولة بتقديم طلبات ألفراد األرسة املقربني الضعفاء لالنضامم إليهم يف أيرلندا عىل أساس مؤقت ملدة تصل إىل عامني. تم تعديل رشوط مّل شمل األرسة 

مبوجب قانون الحامية الدولية لعام 2015. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، تقرير التقييامت التشاركية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مع الالجئني السوريني، ص 19؛ كتيب معلومات برنامج القبول السوري لألغراض اإلنسانية، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني )ديسمرب 2016(، ص. 32. قانون الحامية الدولية لعام 2015، األقسام 56-57. 

67 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، تقرير التقييامت التشاركية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مع الالجئني السوريني، ص 22. 

رصح 43 يف املائة من املشاركني إن 

ملّ شمل األرسة ال يزال مصدر قلق 

الروابط كبري لهم.   الثاين:  الفصل 

االجتامعية من أجل االندماج
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الروابط االجتامعية مع سوريني آخرين و/ أو مسلمني يف أيرلندا 

بالنسبة للمهاجرين من الجيل األول، قد يؤدي االرتباط باملجتمعات األصلية إىل تقليل التوتر املرتبط بانتظار ملّ شمل األرسة، وبناء املساعدة املتبادلة، مام يقلل من الشعور بأنك »ضيف« يف أرض جديدة، فضالً عن 

تعزيز املعرفة الثقافية ألطفالهم واملهارات اللغوية واالعتزاز بهويتهم. ميكن لجهود املجموعة تحسني التجارب يف املنطقة املحلية حيث تصبح املدارس واملؤسسات األخرى عىل دراية بالتفضيالت الثقافية واللغوية 

وتقلل من الخوف وعدم الراحة من جميع الجوانب. يستفيد الالجئون من الدعم ليصبحوا أكرث انخراطًا يف مجتمعاتهم العرقية والدينية، عىل سبيل املثال من خالل حضور األحداث واملجموعات االجتامعية واالنضامم 

إىل املجتمع األصيل، بينام يصبحون أيًضا جزًءا من املجتمع األوسع.68  

 

الستكشاف قوة شبكات التبادل بني املشاركني، تم سؤالهم، “هل أنت جزء من أي مجموعات سورية هنا يف أيرلندا؟”، و”هل تحصل عىل املساعدة أو املشورة من هذه املجموعات؟ هل تساعد أي شخص آخر يف 

هذه املجموعات؟ ‘. أفاد أقل من النصف بقليل )43%( بأنهم جزء من مجموعة/مجموعات سورية واحدة أو أكرث.  يشمل ذلك مجموعات من األشخاص الذين سافروا مًعا من لبنان، ومنظامت الجالية السورية/

اإلسالمية، ومجموعة نسائية يف دونيجال، ومجموعة الصيد يف ثورليس واملجموعات السورية عىل وسائل التواصل االجتامعي )مفيدة ملن هم عىل مسافات بعيدة و/أو من لديهم خيارات انتقال قليلة(. ثالثة عرش يف 

املائة من املشاركني انضموا إىل مجموعات من خالل الواتس آب. قام أربعة عرش باملائة من املشاركني بتكوين صداقات جديدة أثناء االنتقال إىل أيرلندا من لبنان أو األردن، وكان لدى 37 باملائة من املشاركني أصدقاء 

من وقتهم يف املراكز الطبية اإلقليمية التي ظلوا عىل اتصال بهم. 

قابلته يف البداية يف مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان. كنا عىل وشك إنهاء استعداداتنا للسفر إىل أيرلندا.

 الصدفة الجيدة أنه بعد ذلك استقر يف نفس املدينة التي أعيش فيها فتقاربنا وصار بيننا صداقة قوية “.

 )كاديم، ذكر، 50 سنة، وصل 2018(

“لدي صديق، التقيت به يف الفندق )مركز االستقبال( عند الوصول. التقيت بالعديد من األشخاص الذين مل أقابلهم من قبل. إنهم من مسقط رأيس، لكنني مل أقابلهم إال هنا”. )أنس، ذكر 51 سنة(

وجد أكرث من نصف املشاركني أصدقاء جدد )سوريني أو مسلمني( يف املنطقة أو الحي املحيل، من خالل املدارس أو املسجد أو الصاالت الرياضية. 

“أنا اجتامعية جدا، عىل سبيل املثال عندما كنت يف السوق، رأيت سيدة ترتدي الحجاب، وذهبت إليها وقلت لها “مرحًبا”، وقلت لها إنني من ]مدينة يف الجمهورية العربية السورية[ ومن وقتها أصبحنا أصدقاء 

مقربني”. )أنيسة، أنثى 27 سنة وصلت 2018(

مل يكن لطول فرتة اإلقامة يف أيرلندا أي تأثري عىل عضوية تلك املجموعات، مع نسب مامثلة من كل مجموعة تتمتع بروابط مامثلة. اتفق كل من قال إنه جزء من تلك املجموعات عىل أن يحصلوا عىل املساعدة أو 

املشورة وشمل ذلك اللغة والدعم العاطفي. ورصح الجميع أيًضا إنهم قدموا املشورة واملساعدة عندما كان لديهم فرصة أن يقوموا بذلك. بالنسبة للذين قدموا نصائح لغريهم دون طلب كانوا يرون ذلك مصدرا 

للفخر. ُسئل املشاركون أيًضا عام إذا كان لديهم شخص من مجتمعهم للتحدث معه عندما يحتاجون إىل الدعم، وأفاد ما يقرب من الثلثني )65%( أنهم قاموا بذلك. 

أعرف جاري من الجمهورية العربية السورية وهو متعاون للغاية، ويدعمني. فهو يجيد اللغة اإلنجليزية ألنه درس يف الجمهورية العربية السورية. إذا واجهنا صعوبة يف فهم أي يشء، أطلب )أنا وزوجتي( مساعدته 

“. )عباس، ذكر، 31 سنة، وصل 2018(

سهلت بعض تلك املجموعات الروابط االجتامعية املكثفة، حيث تدعم العائالت بعضها البعض فيام يتعلق بحفالت الزفاف أو حاالت الوفاة، وتعليم األطفال، وبدء القيادة، والتسوق، واألنشطة اليومية األخرى. إنهم 

يقدمون الدعم لبعضهم البعض يف القضايا االجتامعية واألخالقية والعاطفية، ولكن قد تكون بعض العائالت متحفظة جدا، وتخىش من الوصم من قبل اآلخرين يف مجتمعهم. يلتقي املشاركون يف مناسبات مثل شهر 

رمضان والعيد، وغالبًا ما يزور األشخاص الذين لديهم سيارات عائالت سورية أخرى يف عطالت نهاية األسبوع. 

“لدينا مجموعة واتس آب، نرسل األسئلة من خاللها، ومن يعرف اإلجابة يرد. كام قلت لك إنني أنظم كل عيد حفلة لألطفال. وقد استأجرت بعض القالع املتدرجة، والتزحلق، واألراجيح”.  )هادي، ذكر، 26 سنة، 

وصل 2015( 

ما يقرب من نصف املشاركني )46%( يفضلون عدم طلب املساعدة من أعضاء آخرين يف املجتمع السوري بسبب عدم موثوقية املعلومات، ويفضلون سؤال مسؤويل إعادة التوطني، أو املرتجمني الفوريني ،أو السلطات 

املحلية أو األصدقاء/الجريان األيرلنديني، ثم التحقق منها بعد ذلك من خالل الشبكة االجتامعية.  

“ال، ال أحصل عىل مساعدة من أصدقايئ، ألن جميع أصدقايئ مثيل. إنهم ال يعرفون اللغة اإلنجليزية، وهم بحاجة إىل دعم مثيل أيًضا “. )ساندرا، أنثى، 39 سنة، وصلت 2019(

الجسور االجتامعية

الجسور االجتامعية هي روابط مع أشخاص من خلفية مختلفة. تربط هذه العالقات أشخاًصا أو مجموعات متنوعة. يف حني أنها ال تتميز بنفس املستويات العالية من الثقة مثل الروابط االجتامعية، إال أن الجسور 

االجتامعية تتميز بالثقة الكافية لتمكني الناس من التفاعل وتبادل املوارد. توفر الجسور االجتامعية الطريق لتقاسم املوارد والفرص بني األشخاص املختلفني.

الجسور االجتامعية هي العالقات التي يتم تكوينها يف املجتمع الجديد والتي تسهل االندماج من خالل تسهيل املزيد من التفاعالت. إن الشعور باالنتامء للمجتمع والشعور باالستثامر يف املنطقة يشجع عىل االستقرار 

عىل املدى الطويل. املزيد من االتصاالت يف املجتمع املحيل تيرس املزيد من الجهود التي يبذلها الالجئون لالندماج. من خالل االختالط االجتامعي يف املجتمع األوسع، يتم بناء الثقة واملعاملة باملثل. كام يؤدي االفتقار 

إىل الجسور االجتامعية إىل الفصل االجتامعي يف منطقة محلية وميكن للشبكات االجتامعية الضيقة يف منطقة تقيص الوافدين الجدد وانعدام الثقة يف االختالف والعنرصية بني السكان املستقبلني أن تجعل إنشاء 

الجسور االجتامعية أمرًا صعبًا، خاصًة ألنها قد تقلل ثقة الالجئني وتردع عن محاوالت أخرى للتواصل. غالبًا ما تكون عالمات االندماج الواضحة واملرئية من خالل املجتمعات املستقِبلة، مع الجهود االستباقية ملواجهة 

الوافدين الجدد، رضورية لإلشارة إىل أنه ميكن إقامة اتصاالت جديدة وهي موضع ترحيب.  

68 من نفس املرجع. 

ثالثة وأربعون يف املائة هم جزء من 

الجامعات السورية املنظمة ذاتًيا يف أيرلندا، تقدم وتتلقى 

املساعدة من خاللها.

انتامء الالجئني السوريني

إن الشعور باالنتامء إىل الحي واملنطقة املحلية، والثقة يف طلب املساعدة من الجريان هي مؤرشات مفيدة للجسور االجتامعية. شعر جميع املشاركني )95%( تقريبًا يف هذه الدراسة بشعور االنتامء. يشعر حوايل 

الثلث )35%( بالثقة يف طلب املساعدة من جريانهم من جميع الخلفيات )أي يف تعبئة االستامرات(.  

“أنا يف هذه املنطقة منذ حوايل عامني. أشعر أن هذه املنطقة هي وطني. أشعر باالنتامء. كلام ذهبت، أشعر أنني أفتقد هذا املجتمع. حتى لو ذهبت إىل مقاطعات 

جميلة أخرى مثل دبلن، ما زلت أشعر أن هذا املجتمع األفضل بالنسبة يل. هذا ألنني أنشأت شبكة اجتامعية جيدة جًدا “. )كاديم، ذكر، 50 سنة، وصل 2018(

 

 “أود أن أخربك أن املجتمع متعاون للغاية، فهم يدعمونني لفهم اللغة، غري ]أين[ ما زلت ضعيفة يف فهمها”  )عائشة، أنثى، 50 عاًما، وصلت عام 2015(

سألنا املشاركني ما الذي يجعل أيرلندا كام لو كانت وطنهم األم، وكانت 95% من الردود إيجابية للغاية، مام يشري يف الغالب إىل أنهم شعروا أن أيرلندا هي “وطنهم الجديد”. وعزى ستون يف املائة من املشاركني ذلك 

إىل الشعور باألمان يف أيرلندا. كام تبع ذلك يف كثري من األحيان الثناء واالمتنان للشعب األيرلندي، حيث عزا %43 من املشاركني الشعور بأنهم يف وطنهم إىل لطف الشعب األيرلندي. باإلضافة إىل ذلك، تحدث %32  

من املشاركني عن إيرلندا كبلد للمساواة وحقوق اإلنسان، وعقدوا مقارنات مع تجربتهم يف لبنان أو األردن، حيث وصفوا شعورهم بأنهم كانوا غري مرحب بهم وغري مرغوب فيهم هناك. كام تحدث اآلباء الالجئون 

أيًضا عن األمل الذي يشعرون به ملستقبل أطفالهم. وهذه الردود هي مؤرشات إيجابية ملدى استقبال الالجئني من قبل املجتمعات.  

“األمان أن زوجي وأطفايل بجانبي، أيرلندا مكان رائع للغاية. اليشء الوحيد األفضل هو الشعب األيرلندي”.  )عائشة، أنثى، 31 سنة(

أشار املشاركون إىل بطء عملية تكيفهم مع الوسط املحيط بهم حتى شعروا باالنتامء. كان هناك إشارة إىل اللغة اإلنجليزية كعقبة أمام هذا االنتقال، حيث تشري اإلجابات إىل رغبة املشاركني يف تحسني لغتهم 

اإلنجليزية لتشجيع الشعور باالنتامء. وتحدثت قلة من املشاركني عن عن كيف ساعد كون السكان املحليني اجتامعيني، مبا جعلهم يشعرون أنهم ليسوا غرباء. كام شعر الذين عاشوا يف مجتمعات بها عدد أكرب من 

املهاجرين مبزيد من املساواة والقبول. مل تكن هناك اقرتاحات تشري إىل أن املشاركني أرادوا مغادرة أيرلندا، يف الواقع، كان لدى بعض املشاركني شعور باالرتباط باملنطقة التي قالوا إنهم فوتوها عندما غادروا وأشاروا 

أنهم مل يكونوا يريدون املغادرة. 

 “نعم، أشعر باالنتامء. أشعر أنني جزء من هذه املنطقة. حتى لو قدموا يل مكانًا آخر، سأختار هذه املنطقة “. )ماهر، ذكر، 39 سنة(

توافق الخلفيات املختلفة

سألنا املشاركني عاّم إذا كانوا يشعرون بأن أشخاًصا من خلفيات مختلفة يتوافقون يف منطقتهم املحلية، وقال 93% املائة من املشاركني إن بإمكانهم ذلك. شعر الالجئون يف الغالب أنهم عوملوا باحرتام وحرية يف 

مامرسة شعائرهم الدينية. باإلضافة إىل ذلك، تقاسم الالجئون احرتام اآلخرين. تحدثت أقلية عن التجارب يف املناطق الريفية، حيث شعر الالجئون أن السكان املحليني أقل اجتامعية بكثري. يتحدث املشاركون أيًضا 
عن الكيفية التي يرغبون بها يف إقامة الفعاليات لتجربة ثقافات مختلفة، ولكن توقفت هذه الفعاليات بسبب الجائحة. الفعاليات املجتمعية ومبادرات زيادة الوعي لها وظيفة متكاملة يف مشاريع إعادة التوطني. 69

“نعم، يتعايش الجميع مًعا، اعتدنا أن نقيم حفالت قبل الجائحة.” )عبدال، ذكر، 35 سنة(

ُسئل املشاركون أيًضا عام إذا كانوا يعتقدون أن السوريني يف أجزاء أخرى من أيرلندا لديهم تجارب مختلفة. قال جميعهم تقريبًا )95%( أن هناك اختالفات، بعضها أفضل والبعض اآلخر أسوأ. كان اختالف الفرص 

هو القضية األكرث ذكرًا. تحدث البعض عن تجربة األصدقاء أو العائلة الذين يعيشون يف مناطق كان السكان املحليون فيها أكرث دعاًم واجتامعيًا، بينام ركز آخرون عىل فرص أكرب للعمل والدراسة يف املدن والبلدات 

الكبرية مقارنة باملناطق الريفية. غالبًا ما كانت اآلراء السلبية مرتبطة مبستوى الدعم املقدم عند الوصول إىل املقاطعة، نظرًا ألن هذا أثر بشكل كبري عىل كيفية تنقل الالجئني يف املشهد املادي واملعلومايت واالجتامعي 

ملنطقة ما خالل العام األول يف منزلهم الجديد. استمدت تلك اآلراء من املحادثات مع الجئني آخرين، وبعضها من خالل زيارات إىل مناطق أخرى.  

تكوين الصداقات

ُسئل املشاركون عن أصدقاء تعرّفوا عليهم منذ وصولهم إىل أيرلندا. قال 7% فقط من ملشاركني إنهم مل يكّونوا أي صداقات. معظم املشاركني بنسبة )91%( كانوا قد كونوا صداقات موثوقة، غالبًا مع الجئني ومهاجرين 

آخرين. بينام التقى بعضهم أثناء عملية إعادة التوطني، التقى آخرون بعد وصولهم إىل منزلهم الجديد. قام املشاركون بتكوين صداقات يف أحيائهم ومدارسهم ومتاجرهم وعرب وسائل التواصل االجتامعي. مل تكن 

الجنسيات األخرى غري شائعة، فبعض األصدقاء كانوا أيرلنديني ومغاربة ومرصيني وبولنديني وغريهم. لكن املشاركني الحظوا أنه بدون دعم لتطوير لغتهم اإلنجليزية، فقد كافحوا لتكوين صداقات مع غري الناطقني 

باللغة العربية. هذا الندم عىل حاجز اللغة هو مؤرش عىل اهتامم الالجئني بالتفاعل مع املجتمع املحيل واالندماج يف املجتمع األيرلندي. كانت الصعوبات يف تكوين صداقات أكرب بالنسبة ألولئك الذين يعانون من 

مشاكل صحية تحد من فرصهم يف مقابلة أشخاص جدد.  

“ليس لدي أصدقاء أيرلنديون بسبب حالتي الصحية، وال ميكنني مغادرة منزيل، ثم بسبب حاجز اللغة.” )سامر، ذكر، 36 سنة(

غالبية الالجئني )54%( تعرفوا عىل معارف جديدة يف املنطقة املحلية، وغالبًا ما يكونون جريانًا، وغالبًا ما كانوا يقدمون مهام دعم مهمة، حيث يساعدون يف اللغة، واملنشورات واملواعيد، واملشاركة الودية اليومية 

)حتى يف ظل القليل من اللغة املشرتكة(. ومع ذلك، فقد أثرت جائحة كوفيد19- بشكل كبري عىل الروابط التي قد يقوم بها الالجئون، خاصة بني مجموعة 2019، الذين وصلوا إىل منازلهم الجديدة قبل عام إىل ستة 

أشهر فقط من اإلغالق األول بسبب الجائحة. إىل جانب االندماج، تعترب التفاعالت والتواصل رضورية لالجئني ملكافحة الوحدة ومشاكل الصحة العقلية التي تنشأ عن العزلة.70 

“أحاول خلق مواقف تؤدي إىل محادثة، لكنك تعلم أن بعض األشخاص يحاولون تجنب اآلخرين بسبب قيود جائحة كوفيد19-. أحد جرياين مثال جرب أن طرق باب جاره، وقدم طبق من الحلويات والكعك، فهذه 

عاداتنا يف عيد الفطر، لكن اختار جاره قطعة واحدة فقط ومل يتكلم معه”. )عباس، ذكر 31 سنة(

69 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، دليل إعادة التوطني

70 وصف ٪58 من املهاجرين والالجئني يف لندن الشعور بالوحدة والعزلة عىل أنها أكرب تحد يواجههم - املنتدى )2015( هذا هو الشعور بالوحدة: تقرير عن تجارب املهاجرين والالجئني مع الشعور بالوحدة يف لندن. كريستودولو ب. )2014( هذا هو الشعور بالوحدة: تقرير عن تجربة املهاجرين والالجئني 

مع الشعور بالوحدة يف لندن. لندن: منتدى مجتمعات املهاجرين والالجئني، ص 6 

يشعر خمسة وتسعون يف املائة من 

املشاركني بإحساس باالنتامء يف أيرلندا.

https://www.unhcr.org/en-ie/protection/resettlement/46f7c0ee2/unhcr-resettlement-handbook-complete-publication.html
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االرتباطات االجتامعية

بينام تصف الروابط والجسور االجتامعية العالقات بني األفراد داخل املجتمع وميكن فهمها عىل أنها عالقات “أفقية”، تشري االرتباطات االجتامعية إىل العالقات “الرأسية” بني األفراد ومؤسسات املجتمع الذي يعيشون 

فيه. االرتباطات االجتامعية هي االتصاالت مع املؤسسات، مبا يف ذلك خدمات الحكومة املحلية واملركزية. للعيش كعضو يف املجتمع، من الرضوري الوصول إىل الحقوق أو الخدمات والوفاء بااللتزامات. تربط 

االرتباطات االجتامعية الفرد بهياكل السلطة يف املجتمع يف كال االتجاهني، كمساهم )عىل سبيل املثال من خالل التصويت( وكذلك كمستفيد )عىل سبيل املثال عند الحاجة إىل الوصول إىل الدعم(. قد يتسم الشعور 

باالغرتاب بنقص االرتباطات االجتامعية.

بعد إعادة التوطني يف أيرلندا، يتم تزويد الالجئني املعاد توطينهم مبسؤول إعادة توطني ومرتجم فوري وخدمات الدعم األخرى. تم وضع هذه الخدمات من طرف 

رشاكة محلية ملدة ترتاوح بني 12 و18 شهرًا. هذا هو مصدر دعم قصري األجل، ويوفر ارتباطات مبدئية مع املؤسسات املحلية، واالستجابة لالستفسارات العاجلة، 

ووضع الرتتيبات األولية مثل مساعدة العائالت يف إنشاء حساب بنيك والتسجيل لدى طبيب عام. يتوفر دعم املرتجم الفوري طوال مدة الربنامج، عىل الرغم من 

وجود ضغط كبري عىل وقت املرتجم الفوري. قد يشغل املرتجمون الفوريون بشكل أسايس الرتجمة بني الالجئني وعامل إعادة التوطني )اللغة العربية ليست من اشرتاطات الوظيفة( وليس بني الالجئني واملؤسسات.

أين تجد الدعم

عند البحث عن املشورة، قال 39% املائة من املشاركني إنهم يسألون املرتجم الفوري أوالً. جاءت غالبية الردود من الالجئني الذين وصلوا يف عام 2019، حيث وصل 18% املائة يف عام 2018 و8% املائة يف عام 2017. 

يف الردود كان العديد منهم ال يزال لديهم مستوى منخفض من اللغة اإلنجليزية. أثار عدد قليل من املشاركني مخاوف بشأن ما سيفعلونه عندما ينتهي الدعم يف األشهر املقبلة، عندما تنتهي العقود مع املرتجمني 

الفوريني، عندما يُطلب منهم دفع تكاليف الرتجمة وعندما ال يكونوا أولوية للمرتجمني الفوريني. 

“اعتدت أن أحصل عىل الدعم من مسؤول الدعم. كان مرتجاًم فورًيا ومسؤول دعم يف نفس الوقت. قبل إنهاء عقده قبل بضعة أسابيع، اعتدنا عىل الحصول عىل دعم منه يف العديد من األمور. واآلن أنا عالق. لدي 

عدد من القضايا املتعلقة بالخدمات والقوانني، لكن ليس لدي أي دعم. “)غازي، ذكر، 25 سنة(

يحاول مسؤويل إعادة التوطني تشجيع الالجئني عىل أن يكونوا مستقلني، لكن البعض ما زال يكافح بعد فرتة إعادة التوطني األولية، كام فعلت الجامعات 

السابقة.71  رصح 16% املائة من املشاركني أنه ليس لديهم من يساعدهم ومل يكونوا متأكدين من أين ميكنهم الحصول عىل املعلومات الصحيحة. وصل نصف 

من رصحوا بذلك يف عام 2019، لكن نفس اليشء رصح به لالجئني الذين وصلوا يف األعوام السابقة. يجب التوجيه إىل مصادر الدعم األخرى خالل فرتة إعادة 

التوطني، لكن مجموعة 2019 تأثرت بشكل خاص، ويرجع السبب يف ذلك عىل األرجح إىل تأثريات انتشار الجائحة عىل فرصة تعلم اللغة اإلنجليزية، وإغالق مكاتب املنظامت التي تقدم املشورة واإلرشاد، ومحدودية 

الفرص لالجتامع باآلخرين الذين قد يستطيعون املساعدة عىل املستوى االجتامعي.

“ال ينبغي احتساب فرتة اإلغالق خالل جائحة كوفيد19- ضمن عقد من يقدم لهم الدعم. أعني - أننا كنا نجلس يف املنزل - وكانت جميع الخدمات متوقفة. يجب أن نحصل عىل فرتة إضافية حتى نستفيد من خدمات 

الدعم والرتجمة الفورية. إنها مشكلة كبرية إذا فقدنا هذه الفرتة من الدعم، ألنها ستؤثر عىل اندماجنا يف هذا البلد. نحن ما زلنا مهاجرين معرضني للخطر. نحن بحاجة إىل دعم من فضلك. “  )سوزان، أنثى، 38 سنة(

زيادة طول مدة اإلقامة يعني أن الالجئني بشكل عام طوروا مصادر أخرى للدعم. من بني املذكورين أصدقاء )10%(؛ معلومات من مواطنني )8.5%(؛ فرد من األرس مؤهل/يجيد اإلنجليزية )7%(؛ الجريان )6%(؛ أو 

محام )رمبا يف منظمة غري حكومية( )٪5(. وتجدر اإلشارة إىل أن قلة قليلة من املشاركني من أشار إىل منظامت أو مؤسسات تقدم املشورة والدعم املوثوق. كثريًا ما كان يُطلب من األطفال الرتجمة يف هذه املواقف 

وغريها.  

“يك أكون رصيحة، أعتمد فقط عىل زوجي أوالً، ثم ابني. ثم إنهم يسألون املجلس أو مرتجم”. )فريدة، أنثى، 49 سنة(

“معلومات املواطنني هي مصدر موثوق بالنسبة يل.” )إلياس، ذكر، 36 سنة( 

كان ضعف اللغة اإلنجليزية هو السبب يف أن الكثريين مل يطلبوا املساعدة من مصادر أخرى. بالنسبة ملن قضوا فرتة أطول كانوا أقل احتامال أن تكون هذه إجاباتهم، مام يشري إىل أنه مبرور الوقت يستطيع الالجئون 

أن يصبحوا أكرث استقاللية، لكنهم بحاجة إىل املساعدة يف تحقيق ذلك يف وقت أقرب. 

 “هذا هو أحد املخاوف والتخوفات عندي. أسأل نفيس “من سيدعمنا عندما يرتكوننا؟ وخاصة أنني وحيدة هنا”. )أبيا، أنثى، 48 سنة(

عند التحقيق يف اعتامد الالجئني عىل خدمات الدعم، سألناهم عام إذا كانوا يشعرون بالثقة يف الحصول عىل االستامرات وتعبئتها. شعر أكرث من 26% املائة بالثقة يف الحصول عىل االستامرات وتعبئتها، لكنهم احتاجوا 

إىل بعض املساعدة، عىل األقل قالوا إنهم يستطيعون تعبئة بياناتهم واإلجابة عىل األسئلة البسيطة. مل يشعر أكرث من نصف املشاركني )55%( بالثقة عىل اإلطالق، وكان معظم املشاركني من هذه املجموعة مبهارات 

أساسية أو أقل من األساسية يف اللغة اإلنجليزية. وذكرت النسبة املتبقية من اإلجابات )12%( أنهم شعروا بالثقة يف تعبئة االستامرات ومل يذكروا أنهم بحاجة إىل أي مساعدة بخصوص ذلك. 

“نعم، أستطيع تعبئة أي استامرة مبفردي، ولكن مع قليل من املساعدة من املرتجم الفوري.” )وليد، ذكر، 32 سنة( 

التوعية بواسطة املؤسسات الرئيسية

سيكون فهم أدوار املؤسسات الرئيسية يف املنطقة املحلية أمرًا مهاًم. قد تصبح القدرة عىل االتصال والتفاعل مع املؤسسات مثل السلطة املحلية والرشطة رضورية لعدة أسباب. ُسئل الالجئون عام إذا كانوا يثقون 

بالسلطة املحلية وبالرشطة. أشار معظمهم )82%( إىل مستوى جيد من الثقة يف السلطة املحلية، ورصح الالجئون أنهم يقدرون الدعم املقدم لهم، أو شعروا أنه ليس لديهم سبب لعدم الثقة بهم. قلة منهم مل يثقوا 

بالسلطة املحلية )8%( بسبب التجارب السيئة، ال سيام ضعف التواصل. 

أود أن يتواصل معنا املسؤولون والسلطات املحلية. أود أن أطلب مساعدتهم يف أي قضايا نتعامل معها ومعرفة احتياجاتنا. أود أن أطلب منهم تكوين بعض األنشطة االجتامعية ليك ننضم إليها، وأود أن يستمعوا 

إلينا “. )روزاريتا، أنثى، 26 سنة(

https://www.unhcr.org/en-ie/publications/brochures/5d7f63734/report-of-unhcrs-participatory-assessments- .23 .71 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2016(، تقرير التقييامت التشاركية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مع الالجئني السوريني، ص

with-syrian-refugees.html

يقوض تدين الثقة يف اللغة اإلنجليزية 

قدرة الالجئ عىل طلب املساعدة.

65 يف املائة من املشاركني ليس لديهم ثقة 

بأنهم يستطيعون الوصول إىل النامذج 

واالستامرات املطلوبة وتعبئتها مبفردهم. 

كانت ثقة نسبة أكرب بكثري من املشاركني )91%( يف الرشطة، عىل الرغم من أن معظمهم قالوا إنه ليس لديهم أي تفاعل معهم. ووصف بعض املشاركني الرشطة بأنهم أشخاص متعاونون وجيدون. يف املقابل أعربت 

أقلية صغرية للغاية، أكرث قليال من خمسة% املائة فقط، عن عدم ثقتهم يف الرشطة، بعد تعرضهم لتجارب سيئة وشعورهم مبامرسة التمييز ضدهم، أو عدم استجابة الرشطة لهم عند إبالغهم عن مضايقات عنرصية 

فكان رد فعل الرشطة مخيبا لآلمال. بعض الذين قالوا إنهم يثقون يف الرشطة، كان األساس لديهم ما تعرضوا له من تخويف وترهيب خالل تجاربهم يف الجمهورية العربية السورية ولبنان، واقرتحوا إقامة فعاليات 

لتعريف الرشطة بالالجئني لتخفيف هذا القلق وتلك املخاوف ومنح الالجئني فرًصا للسؤال عن القوانني املحلية )مثل الصيد بالصنارة( . 

https://www.unhcr.org/en-ie/publications/brochures/5d7f63734/report-of-unhcrs-participatory-assessments-with-syrian-refugees.html
https://www.unhcr.org/en-ie/publications/brochures/5d7f63734/report-of-unhcrs-participatory-assessments-with-syrian-refugees.html
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التيسري وأساس االندماج 

الفصل الثالث: عوامل التيسري وأساس االندماج

هناك خمسة مجاالت رئيسة ضمن إطار عوامل التيسري وهي: اللغة، والثقافة، واملهارات الرقمية، واألمان واالستقرار. هذه متثل عوامل التيسري الرئيسة لعملية االندماج. كل من هذه العوامل رضوري لعملية االندماج 

الفاعل عىل مستوى املجتمع األوسع. تعد اللغة والتواصل من عوامل التيسري الراسخة لالندماج عرب مجموعة واسعة من املجاالت، كام أنها تساعد يف ضامن الحقوق يف مجاالت مهمة مثل الرعاية الصحية واإلسكان 

والتعليم عند الوصول. تشري الثقافة إىل الطريقة التي يتم بها فهم القيم واملامرسات واملعتقدات الثقافية لآلخرين وتعزز االندماج بني األشخاص من خلفيات مختلفة. أما مجال املهارات الرقمية فإنه يشهد تطورات 

مهمة يف تقنيات االتصال الجديدة ميا يجعل حصول األشخاص عىل الخدمات والحقوق غالبًا ما يتم من خالل الوسائل التقنية أو يتم تيسريها من خالله تلك التقنيات. كام يتيح الشعور باألمان الشخيص واالستقرار 

االجتامعي املشاركة يف الخدمات ومع اآلخرين لتأسيس حياتهم واالندماج. نقوم أوالً مبناقشة هذه املجاالت الخمسة قبل استكشاف املجال النهايئ والحقوق واملسؤوليات، والتي تُقيِّم كيف يعرف الالجئون حقوقهم 

ومدى متكينهم من مامرستها والوفاء باملسؤوليات وااللتزامات للعيش يف البلد املستقِبل. 

الثقافة

يتم تيسري اإلندماج من خالل قدرة الالجئني عىل “املشاركة - إىل الحد الذي يحتاجه الشخص ويرغب به - يف جميع املكونات الرئيسية للمجتمع دون الحاجة إىل التخيل عن هويته الثقافية”. بعبارة أخرى، ال يعترب 

االندماج اندماجا يف الثقافة األيرلندية، ولكن من األفضل التفكري فيه عىل أنه تعايش متبادل بني املهاجرين واملجتمعات املستقِبلة لهم.72 

تتضمن املعرفة الثقافية معلومات عملية جًدا للحياة اليومية )عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بالنقل واملرافق واملزايا( باإلضافة إىل التوقعات االجتامعية والعادات. تعزز املعرفة املتبادلة بقيم وثقافات ومامرسات بعضنا 

البعض تطوير الروابط االجتامعية بني الناس من خلفيات متنوعة.

يتم دعم اندماج الالجئني من خالل توفري الحصول عىل خدمات الدولة الرئيسية من خالل فرق دعم إعادة التوطني املحلية. يتكون كل فريق دعم من مسؤول دعم إعادة التوطني لديه خربة يف الرعاية االجتامعية 

واالندماج، ومسؤول دعم متعدد الثقافات يتحدث اللغة العربية. عند الوصول، يتم إيواء الالجئني املعاد توطينهم بشكل عام يف مراكز االستقبال للتوجيه املبديئ. توفر هذه الفرتة لالجئني فرصة للتعرف عىل السياق 

الثقايف األيرلندي، بينام يبدأون يف التعايف من الصدمات املرتبطة بالحرب ومغادرة وطنهم وأحبائهم.73  يدرك مسؤويل إعادة التوطني التحديات الوجدانية والثقافية التي كان عىل الالجئني التعامل معها خالل رحلتهم 

إىل تلك النقطة.74 

ما يقرب من نصف املشاركني )48%( ال يرون أي عوائق ثقافية لالندماج يف املجتمع األيرلندي. يرى اثنان وأربعون يف املائة من املشاركني االختالفات الدينية كجزء من االختالفات الثقافية التي تشمل االختالفات من 

حيث الطعام التي تم إبرازها بنسبة 18% )مثل تناول لحم الخنزير( واالختالفات املتعلقة برشب الكحول والتي ذكرها 29% من املشاركني. ذكر عدد قليل فقط من النساء االختالفات حول التوقعات الجنسانية. هناك 

فرق كبري فيام يتعلق بحرية املرأة يف العمل والقيادة يف أيرلندا وهو ما تقدره املشاركات. ذكرت ثلث املشاركات أن فرصة القيادة يف أيرلندا مؤرش  ثقايف يف املجتمع األيرلندي. كانت هناك إشارات إىل االختالفات 

الثقافية مثل ارتداء الحجاب يف الثقافة اإلسالمية والفعاليات املختلطة بني الجنسني يف الثقافة األيرلندية.

“ال توجد اختالفات ثقافية مع الشعب األيرلندي متنعني من املشاركة يف األنشطة هنا. الشعب األيرلندي مجتمع رائع ال يحب مجرد استكشاف ثقافات اآلخرين فحسب، بل يحب أيًضا إظهار ثقافاتهم لآلخرين”. 

)دانية، أنثى، 33 سنة، وصلت 2019(

بغض النظر عن االختالفات الدينية، كان هناك العديد من اإلشارات إىل أوجه التشابه بني الثقافتني، مثل أهمية األرسة يف كلتا الثقافتني، أو العالقات الودية بني الجريان وأيًضا بني األطفال يف حي واحد. 

 “ليس لدي الكثري من الصدام الثقايف ألن أصدقايئ األيرلنديني محرتمون للغاية.” )سارة، أنثى، 41 سنة(

 “الجريان متعاونون للغاية؛ يلعب األطفال مع األطفال اآلخرين من حولنا. يف املنطقة، يحب الناس اندماج أطفايل. لقد طرقوا أبوابنا ليطلبوا من الفتيات اللعب معهم، وشعرت أن هناك أوجه تشابه بني تقاليدنا 

وتقاليدهم “. )ليال، أنثى، 38 سنة(

عىل الرغم من وجود إشارات إىل االختالفات الثقافية، ال يشعر املشاركون عموًما أن ذلك مينعهم من االنخراط يف األنشطة واالندماج يف املجتمع األيرلندي. علق الكثريون عىل االحرتام الذي يتلقونه من املجتمع املحيل، 

وانفتاح الشعب األيرلندي، وسلطوا الضوء عىل العديد من نقاط التشابه بني الثقافتني.  

 “لدينا حياة جديدة يف أيرلندا، وتقاليد مختلفة، وثقافة مختلفة، وهنا يحرتمون الناس. الناس سواسية، هناك قانون يحرتمونه. الرئيس والوزير مثل كل الناس. ال متييز، الحياة االجتامعية مختلفة، اعتدنا الرتحيب 

بالناس إذا طرقوا أبوابنا بغض النظر عن الوقت “. )بشري، ذكر، 52 سنة، وصل 2018(

 “أنا ال أرشب الكحول وال آكل لحم الخنزير املقدد أو لحم الخنزير. إذا دعوين، أذهب معهم وأخربهم أن هذه هي ثقافتي”. )أبيا، أنثى، 28 سنة، وصلت 2018(

ومع ذلك، يف حني ذكر العديد من املشاركني أنه ليس لديهم مشكلة يف رشح االختالفات الثقافية )عىل سبيل املثال يف رفض الكحول(، كانت هناك بعض اإلشارات إىل الشعور بالحرج يف مثل هذه املواقف وامليل إىل 

رفض أي دعوات قادمة. يف حني أن الشعب األيرلندي يوصف بشكل أسايس بأنه ودود من قبل غالبية املشاركني، كانت هناك بعض التصورات بأنهم ليسوا اجتامعيني مثل السوريني من وجهة نظرهم. باإلضافة إىل 

ذلك، فإن نقص املعرفة باللغة اإلنجليزية مينع التبادل الثقايف بني الالجئني واملجتمع األيرلندي.

“أمتنى لو تلقيت الدعم اللغوي لالندماج مع الشعب األيرلندي، ال ميكنني االنضامم إليهم أو رشح ثقافتنا. أمتنى أن يتمكنوا من دعوتنا إىل احتفاالتهم الندماجنا أكرث ودعمنا باملرتجمني الفوريني، لكن املرتجم الفوري 

مل يساعدنا كثريًا. أريد أن يكون املرتجم معنا أو يخربنا عن االحتفاالت ويساعدنا عىل االندماج معهم وفهم املزيد، وأيًضا للطرف اآلخر إلعالمهم مبا نريد قوله وميكنه التعرف علينا بشكل أفضل من حيث العادات 

والدين”. )أبيالردا، أنثى، 22 سنة، وصلت 2018(

72 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني ، ص. 13. 

73 وزارة شؤون األطفال، واملساواة، واإلعاقة، واالندماج والشباب، دليل أقسام الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني ص. 8؛ انظر أيًضا دوراس )2019( خربات إعادة التوطني، إعادة توطني الجئي ويسكفورد، برنامج - بعد عامني. 

74 دوراس، تجارب إعادة التوطني. 
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بشكل عام، يبدو أن غالبية املشاركني يتوقعون احرتام االختالفات الثقافية واالحتفاء بها بشكل متبادل. أعرب بعض املشاركني عن اهتاممهم باالحتفاالت/املهرجانات متعددة الثقافات للتعرف عىل الثقافات األخرى. 

“من الجيد معرفة الثقافات األخرى، لكن مل ينظم لنا أحد مهرجان متعدد الثقافات كام هو الحال يف أماكن أخرى يف أيرلندا. أود أن أعرف ذلك ولكنه غري موجود. هذا األمر بعيد عن مسؤول دعم إعادة التوطني. 

نحن هنا يف ]هذه املدينة[ وليس لدينا مهرجانات ثقافية “. )ماهر، 39 سنة، وصل 2018( 

تأثري قيود جائحة كوفيد 19- عىل التبادل الثقايف

يجب أيًضا أن يؤخذ يف االعتبار أن القيود الخاصة بتفيش جائحة كورونا كانت مبثابة حاجز خطري يف اختالط املجموعات املختلفة للتعرف عىل ثقافات بعضها البعض يف سياق متعدد الثقافات، خاصة بالنسبة ملن 

وصلوا يف عام 2019. أضافت هذه الحقيقة حواجز يف مجال الثقافة إىل جانب حواجز اللغة. باإلضافة إىل ذلك، فإن عدم وجود فرصة للتعرف عىل الثقافة األيرلندية قد يكون له تأثري سلبي عىل مجاالت االندماج 

األخرى مثل العمل والروابط االجتامعية. قد يؤدي نقص الوعي بثقافات العمل املحلية إىل حرمان الباحثني عن عمل من الحصول عىل وظائفهم املرغوبة.  

كام قد تساعد زيادة الوعي باملعايري الثقافية كالً من الالجئني واملجتمعات املضيفة عىل التبادل املثمر املتبادل واالستفادة من وجود بعضهم البعض. لهذا الغرض، يجب تخصيص املوارد املادية وغري املادية لتوعية كال 

الجانبني باالختالفات الثقافية. عىل سبيل املثال، قد يؤدي تنظيم احتفاالت ومهرجانات وورش العمل إىل تحسني التبادل بني الثقافات وتسهيل االندماج. كام يجب تيسري وتشجيع املشاركة مع املؤسسات واالحتفاالت 

الثقافية األوسع نطاقاً عىل أساس منتظم من خالل املبادرات املدعومة.  

برنامج اللغة والتواصل

تعد القدرة عىل التواصل أمرًا رضوريًا لجميع الروابط االجتامعية مبا يف ذلك - بشكل كبري - مع املجتمعات األخرى ومع الوكاالت الحكومية والطوعية مثل الحكومة املحلية والخدمات غري الحكومية والعمليات 

السياسية والقدرة عىل أداء الواجبات املدنية. كام أن الكفاءة اللغوية العالية بني الالجئني املعاد توطينهم تؤدي بشكل مهم إىل مزيد من االتصال والتواصل اإليجايب مع غالبية السكان، مام يؤدي بدوره إىل رفاهية 

أعىل بني الالجئني. 

يقيض العديد من الالجئني سنوات يف بلدان ثالثة قبل إعادة التوطني وقد عانوا من رصاع طويل وأحداث صادمة. عىل عكس املهاجرين اآلخرين، عاىن الالجئون يف كثري من األحيان من االنقطاعات يف تعليمهم أو 

عدم حصولهم عىل التعليم. عالوة عىل ذلك، يتم إعادة توطني الالجئني عىل أساس ضعفهم. هناك بعض األدلة عىل أن التجارب الصادمة السابقة تؤثر عىل الدافع لتعلم اللغة، ومع ذلك ال يُفهم إال القليل عىل 

املستوى الدويل حول كيفية تأثري الصدمة أو الصحة عىل اكتساب اللغة.75   بينام يطور الالجئون مهاراتهم اللغوية، فإن وصولهم إىل خدمات الرتجمة الفورية والرتجمة أمر بالغ األهمية ملنحهم الثقة التي يحتاجون 

إليها لالستقرار يف املجتمع الجديد. الثقة بالنفس هي عامل مهم يف تعلم أي لغة ثانية.  كلام زاد شعور الالجئني بأنهم جزء من الدولة املستقِبلة ومجتمعها، زاد استعدادهم الكتساب الكفاءات الرضورية )اللغوية 

وغريها( ليكونوا )يصبحوا( أعضاًء فاعلني وناجحني.76 

دعم اللغة

عندما تصل العائالت إىل أيرلندا، يتم إيواؤهم مبدئيًا يف مراكز االستقبال حيث يشاركون يف برنامج اللغة والتوجيه الذي تنظمه وزارة العدل واملساواة، قبل إعادة توطينهم يف املقاطعات املستقِبلة.77  يوفر مجلس 

التعليم والتدريب برنامج توجيه وتدريب لغوي ملدة 10-8 أسابيع. يوفر مجلس التدريب التعليمي املحيل )مجلس التعليم والتدريب( دروًسا يف اللغة اإلنجليزية لربامج إعادة توطني الالجئني السوريني. هناك تباين 

كبري يف املتطلبات التعليمية واإلنجازات للبالغني السوريني يف برنامج إعادة التوطني. يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين، كان معدل اإلملام بالقراءة والكتابة األسايس للبالغني يف الجمهورية العربية 

السورية أكرث من 90% املائة للرجال وأكرث من 77% املائة للنساء، وقد ارتفع بشكل كبري يف السنوات العرشين السابقة.78  ينعكس مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة لدى املشاركني يف هذا البحث باللغتني العربية 

واإلنجليزية يف الرسم البياين التايل: 

غالبية املشاركني يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية وأكرث من 80% املائة منهم لديهم معرفة أساسية باللغة اإلنجليزية. كان جميعهم حريصون عىل تحسني معرفتهم ومهاراتهم باللغة اإلنجليزية لالنخراط مع 

املجتمع املحيل واالعتامد عىل أنفسهم يف التعليم و/ أو التوظيف. 

يعد تعليم اللغة أكرث أشكال التعليم استخداما لالجئني البالغني، وهو يلعب دوًرا مهاًم يف عملية االندماج، حيث يوفر املهارات الالزمة لالنخراط الفاعل يف

 املجتمع والقوى العاملة. بدون استثناء، يرى جميع املشاركني أنه يجب عليهم تحسني لغتهم اإلنجليزية. سلط املشاركون الضوء عىل بعض املعوقات الهيكلية

 يف نظام التدريب عىل اللغة اإلنجليزية، مثل الدورات القصرية وغري املستقرة، ومستويات محدودة من دورات اللغة اإلنجليزية مع متعلمي اللغة اإلنجليزية

 ذوي املستوى املختلط، ونقص عدد معلمي اللغة اإلنجليزية الناطقني باللغة العربية. قد تؤثر هذه املشكالت يف تجربة املتعلم عىل مجاالت االندماج األخرى

 مثل العمل والصحة العقلية والعالقات االجتامعية. شعر املشاركون أن لديهم فرًصا أفضل يف مراكز االستقبال لتطوير لغتهم اإلنجليزية جنبًا إىل جنب مع 

مهارات أخرى ذات تأثري كبري عىل ثقتهم، وعند دخولهم الفعيل إىل املجتمع فقدوا ذلك الدعم.

“ مل نحصل عىل الفرصة الكاملة لتعلم اللغة اإلنجليزية. هذا بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد19- وظروف اإلغالق. نتعلم من ساعة إىل ساعتني أسبوعيا. لكن هذا ال يكفي. حتى املواد التي ندرسها لن 

أحفظها ولن تبقى يف ذهني ملدة أسبوع. لكن، عندما كّنا يف مركز االستقبال، كنا نحرض خمسة أيام يف األسبوع. كان مفيدا جدا لنا. وقتها، تعلمت الكثري يف خمسة أشهر. وما ساعدين يف الرتكيز عىل التعلم هو أنه 

مل يكن عندي يشء آخر سوى التعلم. بعد ذلك، عندما انتقلنا إىل املنزل، شعرت بأنني مشتت بسبب الكثري من املخاوف بدالً من تعلم اللغة اإلنجليزية. هذا الوضع ليس وضعي وحدي، لكنه وضع معظم - إن مل 

يكن - جميع الالجئني”. )كاديم، ذكر، 50 سنة، وصل 2018( 

https://doi.org/10.1093/jrs/fez023 .75 موريس، ل.، تيب، ل. ك.، كوليري، م. وبراون، ر. )2019(. “ال ميكنك الحصول عىل اندماج جيد عندما ال يكون لديك اتصال جيد”: تعلم اللغة اإلنجليزية بني الالجئني املعاد توطينهم يف اململكة املتحدة. مجلة دراسات الالجئني

LIAM(. https://rm.coe.int/16802fc1c8( تكييف تقديم اللغة ومتطلباتها مبا يتناسب مع احتياجات وقدرات املهاجرين البالغني .  املجلس األورويب مرشوع اإلندماج اللغوي للمهاجرين البالغني .)76 كروم هـ. ج. & بولتزار ف. )2008

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/ :الرابط العدل )26.01.2017(. موضوع مناقشة املجلس األعىل. متاح عرب اإلنرتنت من خالل  الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني. https://respondsupport.ie/refugee-resettlement-services/؛ وزارة  التوطني. دعم  77 دعم االستجابة، خدمات إعادة 

speech-260117

78 دوراس، مجموعة أدوات إعادة التوطني، ص 87. 
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لدى العديد من السوريني بعض املعرفة باللغة اإلنجليزية قبل وصولهم، ولكن عىل األرجح قلة منهم من لديهم إتقان متقدم للغة اإلنجليزية. يجب أن يكون تعلم اللغة اإلنجليزية أولوية بالنسبة لالجئني. تساعد 

اللغة اإلنجليزية يف الحياة اليومية واالندماج واالستقالل. بدون اللغة اإلنجليزية، قد يعاين الالجئني يف الحصول عىل التعليم أو العمل، وقد يواجهون صعوبات يف الحصول عىل الخدمات أو التواصل مع مقدميها. 

بالنسبة لربامج إعادة التوطني، فإن مجلس التعليم والتدريب املحيل مسؤول عن تقديم دروس اللغة اإلنجليزية )اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى(. يجب أن يكون ذلك عادة حوايل 15 أو 20 ساعة من التعلم 

يف األسبوع وملدة عام.79  متت معالجة التحديات املتعلقة مبشاركة الالجئني السوريني يف أيرلندا عىل نطاق واسع يف أماكن أخرى.80  

الرضا عن تعلم اللغة اإلنجليزية

عند سؤال املشاركني حول تجربتهم يف تعلم اللغة اإلنجليزية يف أيرلندا، أشار 42% املائة منهم إىل رضاهم. وشكلت مجموعة 2019 ما يقرب من نصف هؤالء الراضني، لكن مل يرض ثلث إجاميل مجموعة عام 2019. 

تحدثت التعليقات اإليجابية عن تشجيع املعلمني والتقدم الذي تم تقييمه ذاتيًا من مستوى عدم معرفة اللغة اإلنجليزية إىل ما وصل إليه املشاركون. 

“منذ الشهر األول من وصولنا، أنشأ املجلس لنا فصاًل للغة اإلنجليزية، وقاموا بتقييم مستوياتنا وقسمونا. مل يكن لدي أي معرفة باللغة اإلنجليزية. بقينا يف 

املدرسة ملدة عامني، لقد كان األمر رائًعا حًقا، لقد تعلمت الكثري منهم” )نور، أنثى، 24 عاًما(

حوايل النصف )48%( مل يكونوا راضني عن الدورات املقدمة، بسبب ضيق الفصول الدراسية، ونقص الدورات عالية املستوى، ونقص رعاية األطفال املتوفرة. أشار البعض أنهم يف صفوف السوريني فقط، قائلني إنهم 

يفضلون الفصول املختلطة، معتقدين أن هذا سيساعد يف لغتهم اإلنجليزية.

»فكريت هي خلق فرص لالختالط بني الالجئني السوريني والسكان األيرلنديني. أعني، سنحصل عىل فرص أفضل ملامرسة السمع واالستامع إىل متحديث اللغة اإلنجليزية مبارشة. سوف نتعلم منهم أفضل عن التعليم 

النظري يف الصفوف فقط”. )زهري، ذكر، 31 سنة(

هناك تحديات كبرية تطرحها املستويات السابقة ملحو األمية باللغة العربية والثقة يف اللغة اإلنجليزية.  ذكر أكرث من ثالثة أرباع املشاركني )79%( أن لديهم معرفة أساسية أو أقل من األساسية فقط باللغة اإلنجليزية. 

مل يكن طول اإلقامة محدًدا لتحسني اللغة اإلنجليزية. يشري ذلك إىل وجود مشكلة يف تعلم اللغة بني الالجئني تحتاج إىل معالجة. علق العديد من مجموعة 2019 عىل تجاربهم يف الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت )بسبب 

جائحة كوفيد19-(. كان اإلحباط املشرتك بني جميع املجموعات هو التخفيض من 20 ساعة دراسية يف األسبوع إىل ساعتني يف األسبوع، مام أثر عىل الدافع والقدرة عىل الحضور باستمرار. وكان من بني األسباب األخرى 

تقديم دورات اللغة اإلنجليزية من خالل فصل واحد فقط لجميع املستويات. بالنسبة للذين ليس لديهم الكثري من التعليم الرسمي بلغتهم األصلية، كانت هناك حاجة للحصول عىل دعم تعليمي شامل ومعلمي 

املوارد املدربني ومن ذوي املهارات للتدريس خارج املنهج املعياري لتعليم اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى.

 

غالبًا ما يتوقف املشاركون عن حضور دروس اللغة اإلنجليزية عندما يجدون أن املواعيد الصحية أو االلتزامات األخرى أو االنتقاالت أو نقص رعاية األطفال متنع حضورهم بانتظام، أو أن الفصول ال تلبي احتياجات 

التعلم الخاصة بهم، وكان هذا تحديًا مستمرًا لكل من مقدمي الخدمة والالجئني. اختار ثالثة عرش يف املائة من املشاركني يف العينة الدراسة املستقلة. وبرغم ذلك، أعرب معظم املشاركني بشكل عام عن رغبتهم يف 

تحسني لغتهم اإلنجليزية وأكدوا أنهم يفهمون أهمية اللغة اإلنجليزية. 

“نعم، ال بد يل من الدراسة والعمل أكرث. أشعر بامللل يف املنزل. أود أن أذهب للدراسة. سوف يدعمني ذلك يف االندماج”. )رنيم، أنثى، 30 سنة(

فرص املامرسة

أعربت الغالبية العظمى )84%( عن صعوبة محاولتها التحدث مع متحديث اللغة اإلنجليزية. كانت األسباب املشرتكة لهذا األمر هي أن الالجئني شعروا أنهم ال يستطيعون سوى قول أو فهم عبارات بسيطة، وعاىن 

البعض يف تذكر الكلامت، ولكن يبدو أن لهجة الشعب األيرلندي ورسعته ميثالن مشكلة أساسية. شعر املشاركون أن الدورات املقدمة مل تؤهلهم للطريقة التي يتحدث بها السكان املحليون بالفعل. 

“هناك بعض الصعوبات يف التواصل مع الناس. أحتاج إىل املامرسة؛ فالناس هنا يتكلمون برسعة”. )بشري، ذكر، 52 سنة(

ومن املثري لالهتامم، عىل الرغم من أنهم قالوا إنهم واجهوا صعوبات يف التواصل، أشار 39% املائة من املشاركني إىل أنهم حاولوا مواصلة املحادثات. كان هذا أكرث شيوًعا بني مجموعات عامي 2015 و2016، وكان أكرث 

من 60% املائة ممن حاولوا التغلب عىل هذه املشكلة يف املستوى األسايس أو أقل من األسايس يف تحدث اللغة اإلنجليزية. يُظهر هذا دافع للتغلب عىل حاجز اللغة، مع وجود إجابات تشري إىل مساعدة املتحدثني 

املحليني باللغة اإلنجليزية. 

“ميكنني التغلب عىل هذه املشكلة وتعلم اللغة اإلنجليزية. إنهم يحاولون تشجيعي من خالل تصحيح لغتي ألتعلم بشكل أفضل، وعندما أتحدث إليهم، سأتعلم بشكل أرسع”. )صبحي، ذكر، 49 سنة(

سألنا الالجئني عام إذا كان لديهم جريان أو أي شخص آخر ميارسون اللغة اإلنجليزية معه بانتظام. أجاب 48% املائة فقط من املشاركني بنعم، ومن بينهم، شارك ثلثان فقط منهم يف تبادل التحية البسيطة أو األحاديث 

القصرية. يشارك ُخمس املشاركني فقط يف محادثات كاملة مع املتحدثني باللغة اإلنجليزية بانتظام، ومعظم هؤالء يعيشون يف أيرلندا منذ عام 2015. 

“نعم، أصدقايئ بالقرب من منزيل، نتجول دامئًا يف أنحاء املدينة ونتحدث اإلنجليزية” )زاهر، ذكر، 60 سنة(

عىل الرغم من أن 45% املائة من املشاركني قالوا إنهم ال يتحدثون بانتظام مع أي شخص، ذكر معظمهم تفاعالت قصرية. حتى الذين وصلوا مؤخرًا، وكان مستوى إجادتهم للغة اإلنجليزية منخفًضا، تبادلوا التحية 

مع أشخاص وحاول إجراء محادثة قصرية. 

 “نعم، جرياين. ليس كثريًا، صباح الخري، تصبح عىل خري، كيف الحال، ومحادثات صغرية أخرى من هذا القبيل”. )محمد، ذكر، 32 سنة(. 

79 دوراس، مجموعة أدوات إعادة توطني الالجئني، ص. 47.

80 كاتبوشيك ب.، جالغري ف.، و كرازي س. )2019(. بحث تقديم دورات اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى لالجئني السوريني البالغني يف أيرلندا: أصوات مقدمي الدعم. حول تقديم دورات اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى يف اململكة املتحدة وأيرلندا: التحديات والفرص، تحرير ميشان، ف.، 

154-133. برين: بيرت النج. كاتبشيك ب..، جاليغر ف.، و كرازي س. )2019(. ما وراء تقديم اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى: وجهات نظر حول الدعم اللغوي والثقايف واالندماج لالجئني السوريني يف أيرلندا. دراسة ف. ميشان )محرر(، تقديم دورات تعليم اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى يف 

اململكة املتحدة وأيرلندا: التحديات والفرص، ص 314-287. برين: بيرت النج. https://www.peterlang.com/view/title/64036 ؛ كاتيبشيك ب.، ف. جاليغر و س. كارازي )2021( أصوات سورية: استكشاف الحتياجات تعلم اللغة ودعم االندماج لالجئني السوريني البالغني يف أيرلندا، املجلة الدولية للتعليم 

 .DOI: 10.1080/13603116.2019.1673957 ،22-39 :1 )25( الشامل

مثانية وأربعون يف املائة من املشاركني كان عندهم 

جار أو شخص آخر يتحدثون إليه بانتظام باللغة 

اإلنجليزية.

األطفال واللغة

عىل الرغم من أننا مل نقابل أي شخص أقل من 18 عاًما، فإن نصف الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا تقل أعامرهم عن 18 عاًما )معظمهم مع والديهم(، وهم أيًضا يواجهون تحديات يف تعلم اللغة. وجدت األبحاث 

السابقة التي أجريت مع كٍل من املعلمني وأولياء األمور أن معلمي املدارس االبتدائية والثانوية واجهوا مشكالت تتعلق بنقص الدعم اللغوي، وشعر العديد من املعلمني أنهم بحاجة إىل التدريب.81  سألنا املشاركني 

عن أداء أطفالهم يف املدرسة، وأفاد أولياء األمور أنه كلام كانوا أصغر سًنا، كانوا أفضل يف التأقلم مع اللغة اإلنجليزية. كان التعامل مع مواضيع املدارس الثانوية باللغة اإلنجليزية تحديًا خاًصا. يجب اإلشارة إىل أن 

معظم هؤالء األطفال يف وضع غري مالئم للغاية، فقد تعرضوا النقطاعات كبرية يف تعليمهم، عالوة عىل حاجز اللغة. أشاد اآلباء باملعلمني لجهودهم يف دعم أطفالهم. 

“يف البداية ساعده املعلمون كثريًا. يحاولون منحه املزيد من االهتامم والدعم. عدم إشعاره بأنه أقل من أقرانه يف الفصل “. )رنيم، أنثى، 30 سنة(

املهارات الرقمية

تعمل املهارات الرقمية عىل متكني األفراد واألرس من االستفادة من جميع املرافق واملعلومات املتاحة عرب اإلنرتنت وتعزيز االستقالل بني الالجئني. اعتمد الالجئون السوريون عىل هواتفهم خالل رحالت الهجرة للحصول 

عىل معلومات دقيقة، والتنقل، والبقاء عىل اتصال بأفراد األرسة.82  املهارات الرقمية لالجئني مهمة أيًضا يف إعادة التوطني. من خالل التكنولوجيا، ميكن لالجئني الوصول إىل الدعم للعديد من القضايا83  مبا يف ذلك 

اإلسكان والخدمات الصحية والرعاية االجتامعية. فيام يتعلق باالندماج، قد تكون املهارات الرقمية بنفس أهمية اللغة، حيث إن املزيد من طلبات العمل والدورات التدريبية والخدمات تعتمد عىل اإلنرتنت. لهذا 

السبب، يتم التعرف عىل املهارات الرقمية كمجال لالندماج.84  

يعد الوصول إىل املعلومات والخدمات الرقمية واملجتمعات الرقمية أمرًا رضوريًا بشكل متزايد لتحقيق االندماج. يتمتع الالجئون بحافز كبري الكتساب املهارات الرقمية يف نقاط التحول الرئيسية، ال سيام فيام يتعلق 

باالكتساب املبكر للمعلومات حول فرص العمل والتعليم، وإقامة اتصال مع املجتمعات املستقِبلة. 

تشمل املؤرشات الرئيسة عدد األشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل هاتف ذيك أو حاسوب، ولديهم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت، وميكنهم الوصول إىل الدورات التدريبية الرقمية، والقدرة عىل استخدام التكنولوجيا 

للتواصل مع العائلة واألصدقاء، والقدرة عىل استخدام التكنولوجيا للوصول إىل الخدمات الرقمية.

 

الوصول إىل التكنولوجيا واستخدامها

كان لدى جميع املشاركني )99%( تقريبًا إمكانية الوصول إىل هاتف محمول، مع مشاركة أقل من 4% يف هاتف مع رشيك، وقليل منهم عىل سبيل اإلعارة. كانت 

هذه يف الغالب هواتف ذكية. كانت أجهزة الحاسوب املحمولة وأجهزة الحاسوب أقل شيوًعا، حيث أبلغ 26% فقط عن إمكانية الوصول إىل جهاز واحد. يف كثري من

 األحيان تم تقاسم هذه األجهزة بني األرسة. ذكر ما يقرب من ثلث املشاركني أنهم ال يعرفون كيفية استخدام الحاسوب دون أن يُسألوا، ومعظمهم من النساء. تحتاج

 العائالت إىل مهارات رقمية باإلضافة إىل معرفة القراءة والكتابة باللغتني العربية واإلنجليزية لالستفادة من توفر جهاز حاسوب، حيث سيحد نقص الخربة وانخفاض

 مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة من استخدام معظم الالجئني للتكنولوجيا. كام سيتعني عىل املشاركني القالئل الذين ذكروا إمكانية الوصول إىل جهاز حاسوب محمول معار بسبب إغالق الخدمات عىل أثر تفيش 

جائحة كوفيد19- إعادتهم قريبًا.

“لقد استعرت جهاز من مدرستي الستخدامه يف الدراسة عرب اإلنرتنت. ومع ذلك، فإنهم يطلبون إعادته مرة أخرى”.  )عباس، ذكر، 31 سنة(

كان االستخدام األكرث شيوًعا للهواتف لالتصال بالعائلة واألصدقاء. تم معظم التواصل مع العائالت يف الخارج من خالل وسائل التواصل االجتامعي، حوايل %48 من خالل تطبيق واتس آب. تُظهر األبحاث حول استخدام 

الالجئني السوريني للهواتف الذكية أن الوظائف الصوتية يف تطبيقات املراسلة هي األكرث شيوًعا للتواصل العاطفي مع األرسة وللتحايل عىل مشكالت معرفة القراءة والكتابة، والعديد من التطبيقات الشائعة األخرى 

 ClassDojo قادرة عىل االستخدام مع إدخال نيص محدود، ولكن ال يجب النظر إىل ذلك عىل أنه بديل عن محو األمية الرقمية مع أجهزة الحاسوب أو محو األمية بشكل عام.85  متكن بعض اآلباء من استخدام تطبيق

عىل الهواتف مع معلمي املدارس ملتابعة تقدم األطفال والتواصل مع الرتجامت داخل التطبيق. 

“أبنايئ يف لبنان، ونتواصل عرب الهاتف من خالل تطبيق واتس آب “. )قمر، أنثى، 48 سنة(

املهارات الرقمية رضورية بشكل متزايد لألطفال والشباب، الذين يستخدمون االتصاالت الرقمية داخل وخارج الفصل الدرايس إلكامل واجباتهم املدرسية. مل يُنظر إىل دور محو األمية الرقمية يف دعم تعليم األطفال 

الالجئني املعاد توطينهم عىل نطاق واسع، ولكن من الواضح أن محدودية قدرة الوالدين عىل دعم املهارات الرقمية والوعي يف املنزل لها تأثري عىل مشاركة األطفال يف التعليم.86 

باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يتمتع الالجئون الشباب بإمكانية الوصول املناسب إىل املعلومات عرب اإلنرتنت حول الدورات املتاحة وعملية التسجيل واملنح والعديد من فرص التعليم والعمل. ومع ذلك، أبلغ 26% املائة 

فقط من املشاركني عن إمكانية الوصول إىل جهاز حاسوب محمول أو حاسوب غالبًا ما يكون مشرتكًا يف العائلة. ذكر عدد قليل من املشاركني إمكانية الوصول إىل جهاز حاسوب محمول معار يجب إعادته بسبب 

إغالق الخدمات إثر تفيش جائحة كوفيد19-. باإلضافة إىل ذلك، ال مينحهم الوصول إىل الهواتف الذكية وصوالً كامالً إىل العامل الرقمي.

تم وصف أجهزة الحاسوب املحمولة حرصيًا بأنها للعمل أو الدراسة. بالنسبة ملن حصلوا عىل أجهزة حاسوب محمولة عىل سبيل اإلعارة تم إعطاؤهم دروًسا عرب اإلنرتنت، سواء لآلباء أو األطفال. أبعد من ذلك، كانت 

اإلشارات إىل استخدام التكنولوجيا قليلة. تستفيد نسبة كبرية من املتعلمني باللغة العربية من تطبيقات املرتجم للمساعدة يف تعبئة االستامرات، ولكن أيًضا يف بعض الحاالت للتواصل يف الوقت الحقيقي.  

“عىل حسب املوضوع، إذا كانت املحادثة عامة وسهلة، ميكنني التحدث والفهم، وإذا كانت عميقة، ال ميكنني امليض قدًما وأحتاج الستخدام مرتجم.”  )مايا، أنثى، 28 سنة(

81  ين راغايل، م.، سميث، ك. م.، وشولتز، ج. )2019(. املالذ اآلمن: احتياجات األطفال الالجئني الذين يصلون إىل أيرلندا من خالل الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني: دراسة استكشافية. تحالف حقوق الطفل.  

82 التونريو، م.، وكيفت، ب. )2018(. عىل املمرات والحدود الرقمية: الالجئون والبنية التحتية الجديدة لالنتقال والتحكم. وسائل التواصل االجتامعي + املجتمع، 4 )1(، 2056305118764432. 

/ttp: //www.wired.com/2015/12/smartphone-syrian-refugee-crisis 83 رام، أ. )15 ديسمرب 2015( الهواتف الذكية مبثابة عزاء ومساعدة لالجئني اليائسني. سليك. تم االسرتجاع من

84 ندوفور تاه، مؤرشات إطار االندماج. 

85 تلحوق، ر.، مسمر، س، ثيم، أ، بلعام، م.، أوليفر، ب.، أكيك س. وغطاس هـ. )مايو 2016(. الالجئون السوريون والصحة الرقمية يف لبنان: فرص لتحسني الصحة قبل الوالدة. يف وقائع مؤمتر العوامل البرشية يف أنظمة الحوسبة CHI لعام 2016 حول العوامل البرشية يف أنظمة الحوسبة )ص -331

 .)342

.doi: 10.1002/jaal.389 .472-481 ،)6( 58 ،معرفة القراءة والكتابة كمامرسة غري محلية: مامرسات محو األمية الرقمية متعددة الوسائط بني الفتيات املعاد توطينهن كالجئات. مجلة محو أمية املراهقني والبالغني .)86 اومرباشيك، ديليال )2015

26 يف املائة فقط من املشاركني كان 

لديهم إمكانية الوصول إىل جهاز 

حاسوب محمول أو حاسوب
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باختصار، يتمتع الالجئون املعاد توطينهم يف أيرلندا بإمكانية وصول جيدة إىل الهواتف الذكية واإلنرتنت، ولكن ليس أجهزة الحاسوب املحمولة، وهم قادرون عىل التواصل مع العائلة واألصدقاء، لكن لديهم القليل 

من الوصول إىل أجهزة الحاسوب ودورات التدريب الرقمية وقليل من استخدام التكنولوجيا للوصول إىل الخدمات.  

أظهرت جائحة كوفيد19- بشكل خاص فجوة محو األمية الرقمية التي تؤثر عىل الالجئني، حيث يواجه العديد منهم صعوبات يف الوصول إىل التعليم والتعلم عرب اإلنرتنت، وكذلك الخدمات اليومية. استجابًة لتفيش 

جائحة كوفيد19-، كان من املمكن أن تستفيد عائالت الالجئني يف أيرلندا من الدعم التعليمي اإلضايف مثل التعلم عرب اإلنرتنت أو التعليم أو الدراسة تحت إرشاف منظم. وبرغم ذلك، فقد أثرت الحواجز التي يواجهها 

اآلباء الالجئون عىل قدرة أطفالهم عىل الوصول إىل املوارد االجتامعية والتعليمية املتوفرة يف هذا السياق. قد تكون زيادة املهارات الرقمية وسيلة جيدة ملساعدة الالجئني عىل الوصول إىل الخدمات األساسية بشكل 

مستقل، عىل الرغم من رضورة مراعاة محو األمية باللغتني العربية واإلنجليزية. يعترب محو األمية اللغوية مؤرشا مهام ونتيجة للقدرة عىل تطوير املهارات الرقمية برسعة. قد تساعد املهارات الرقمية متعلمي اللغة 

يف الوصول إىل تطبيقات الرتجمة واملامرسة، باإلضافة إىل االنغامس يف لغة بلد الوجهة. ومع ذلك، بالنسبة للمن لديهم مستويات منخفضة من معرفة القراءة والكتابة بلغتهم الخاصة )القادمون من سياقات شفهية 

أو منخفضة القراءة والكتابة بشكل أسايس(، فإن التطبيقات واملواقع القامئة عىل النصوص ليست مجرد تحديًا من حيث الفهم )بغض النظر عن لغتهم أو لغتهم األخرى( ولكنها تتسبب يف شكالً معيًنا من الضغوط 

الثقافية، حيث يُنظر إىل االتصاالت املكتوبة عىل أنها رسمية وعاجلة، ويرون أنها منفرة. يفضل الالجئون ذوو اإلملام املنخفض بالقراءة والكتابة تطبيقات التسجيالت الصوتية، والتي تكون مالمئة لالتصال املنخفض 

)أرخص من املكاملات أو الصور أو الفيديو(، لكن هذا ال يتوقع أن يحدث تطوير يف مجاالت املهارات الرقمية األخرى دون دعم لغوي إضايف. 

تقوض فجوة املهارات الرقمية الجهود املبذولة يف برنامج إعادة التوطني لتوسيع الوصول إىل املعلومات والخدمات. إن توفري املهارات الرقمية املضمنة يف جلسات التدريب واملعلومات التي تهدف بشكل مبارش إىل 

تأمني فرص العمل والتعليم وغريها من الفرص، والتي تعرض الالجئني للقدرات الرقمية ملجموعة من األجهزة، مبا يف ذلك هواتفهم الذكية، قد تزيد من قدرتهم عىل تطوير املهارات عىل الرغم من تحديات الوصول 

إىل أجهزة الحاسوب والوصول إىل اإلنرتنت أثناء تنقلهم يف بيئتهم الجديدة. قد يزيد تدريب دعم الالجئني يف تصفح املعلومات الرقمية، واملؤثرين الرقميني الذين يتشاركون اللغة األصلية للمتعلمني من الالجئني من 

قدرتهم عىل املشاركة يف الرقمنة املكثفة لكل من تقديم الخدمات والتفاعل االجتامعي بعد جائحة كوفيد19-. 

األمان

أجرب الرصاع الدائر واالضطهاد الالجئني عىل الفرار من ديارهم بحثًا عن األمان. من املهم أن تضع يف اعتبارك أنه عىل الرغم من إعادة توطينهم يف بلد آمن، إال أنهم ما زالوا يعانون من صدمة ترك وطنهم وعائلتهم 

وأصدقائهم ورائهم. قد يشعرون بالرضا والسعادة لوجودهم هنا ولكنهم حزينون عىل ما اضطروا لرتكه ورائهم”.87  يوفر الشعور باألمان مكونًا أساسيًا لتكوين عالقات مع الناس واملجتمع، مام يتيح التقدم من خالل 

التعليم و/أو العمل واملشاركة يف األنشطة الرتفيهية. قد يتعرض الالجئون لألسف للعنف العنرصي أو قد يعيشون يف أحياء يتعرضون فيها للجرمية.  كام قد يؤدي ذلك إىل تدهور الثقة وتقيد املشاركة يف االتصال 

االجتامعي وتشويه املعرفة الثقافية. تشمل املؤرشات الرئيسية الثقة يف الرشطة، والخربة يف جرائم الكراهية، والوعي بالحقوق. 

كجزء من الربنامج األيرلندي لحامية الالجئني، يتم دعم الالجئني لالستقرار يف مناطق آمنة وظروف سكن آمنة. يتم تزويدهم أيًضا مبعلومات تتعلق بحامية الطفل وسالمته يف أيرلندا.88  يقّدر غالبية املشاركني الحكومة 

األيرلندية لتقدميها عوامل مقومات األمن واألمان. أفاد خمسة% فقط من املشاركني أنهم ال يشعرون باألمان يف منطقتهم. أعربت أغلبية كبرية من املشاركني بنسبة )78%( رصاحًة عن شعورهم باألمان يف املنطقة 

التي يعيشون فيها. كام أفاد 91% من املشاركني بأنهم يثقون يف الرشطة، ونسبة 82% بأنهم يثقون يف السلطات املحلية.

عاىن نسبة ُخمس )19%( من املشاركني من سلوك رفض اجتامعي يف أيرلندا، و12% من مواقف عنرصية مبا يف ذلك اعتداءات بسيطة وتخريب وعنف. أبلغت إحدى املشاركات عن تعرضها ملضايقات عنرصية وجنسية 

من قبل مالك العقار الذي تسكن فيه، ومن بني من كان لهم تجارب يف االتصال بالرشطة، كان هناك إحباط من رد الفعل السلبي عىل أوضاعهم بغض النظر عن التجارب الجيدة األخرى. ومع ذلك، ال يوجد دليل 

عىل أن املشاركني كانوا عىل دراية باملؤسسات الرئيسية وحقوقهم ودعمهم يف هذه الحاالت، مام قد يشري إىل االندماج يف هذا املجال. كام هو الحال مع االرتباطات االجتامعية، تحتاج اإلشارات إىل التعزيز والوضوح 

لالجئني ملواجهة حواجز اللغة والتكيف.  

بشكل عام، متت تجربة السلوكيات املعادية للمجتمع عىل مستويات مختلفة، مثل تجارب املضايقات أو املواقف العرقية أو الثقافية أو الدينية وجرائم الكراهية، وخاصة تجاه النساء املسلامت الاليت يرتدين الحجاب. 

يبلغ األطفال يف سن املدرسة عن تجارب بخصوص حوادث التنمر أو اإلساءة العنرصية يف املدارس والشعور بالخوف أو عدم األمان.  هناك عدد قليل من حاالت تعرض األطفال للتنمر أو اإلقصاء، لكن الغالبية تشعر 

باألمان. 

“لقد تعرضت لسلوك رفض اجتامعي يف محل تيسكو مجاور مرتني وكان هناك رصاخ وأعتقد أنني كنت املستهدفة بسبب أنني أرتدي الحجاب” )مايشا، أنثى، 58 عاًما، وصلت عام 2015(

بينام يتم اإلبالغ عن سلوكيات الرفض االجتامعي يف بعض املناطق، أعرب املشاركون من بعض املناطق املعينة مثل دونيجال وكافان عن رضاهم التام عن األحياء التي يقيموا بها حيث يوجد األمان املجتمعي والتامسك 

االجتامعي وتوفر املرافق الرضورية إىل جانب األمن املايل. بشكل عام، يشعر الناس بالرتحيب يف املنطقة ومل يتعرضوا ألي عداء. 

وبشكل عام أيضا، أعرب آباء الفتيات الصغريات عن ارتياحهم ألن بناتهم يف أمان يف أيرلندا، وبالتايل لديهم املزيد من الفرص للمشاركة والتقدم يف مختلف املجاالت ملتابعة أهدافهم يف العمل والتعليم.

“بنايت سعداء هنا يف أيرلندا. إنهم يدرسون، وهم اآلن بأمان مقارنة بلبنان، الذي مل يكن آمًنا لبنايت للخروج من املنزل مبفردهن. لكن يف أيرلندا، لديهم الثقة يف الخروج وامليش عىل الشاطئ مبفردهم. )أهيام، أنثى، 

44 سنة، وصلت 2019(

87 دوراس، مجموعة أدوات إعادة التوطني، ص. 41. 

88 )69( من نفس املرجع. 

االستقرار

يستفيد األفراد من الشعور باالستقرار يف حياتهم، مثل الروتني املستقر يف عملهم وتعليمهم وظروفهم املعيشية والحصول عىل الخدمات. االستقرار رضوري للمشاركة املستدامة يف التوظيف أو التعليم والخدمات 

األخرى. يعطل التنقل الشبكات االجتامعية، يف حني أن االستقرار يدعم الروابط االجتامعية وقد يساعد يف تحسني تصورات األفراد عن املنطقة التي يعيشون فيها. تشمل املؤرشات يف هذا املجال ضامن توفر السكن، 

والحصول عىل عمل دائم، والرضا عن املنطقة املحلية، ووضع الهجرة اآلمن، وملّ شمل األرسة، والشعور باالنتامء إىل منطقة السكن، واألمن املايل. تظهر بعض هذه املؤرشات بالفعل يف مجاالت أخرى وقد متت مناقشتها 

أعاله فيام يتعلق بالسكن والعمل والروابط والجسور االجتامعية.

األمن املايل

يواجه الالجئون تحديات يف البحث عن عمل وتكوين دخل خاص بهم. هذا يعني أنهم يظلون معتمدين عىل مدفوعات الرعاية االجتامعية التي يتلقونها. يتم احتساب هذه املدفوعات عىل أساس عدد البالغني 

واألطفال يف املنزل وتهدف إىل توفري ما يكفي لتلبية احتياجاتهم األساسية. 

عند سؤال املشاركني عاّم إذا كانوا قلقني بشأن املال، أجاب 55% املائة منهم بنعم. كانت هذه االستجابة أكرث شيوًعا يف املقاطعات كافان وكلري وكريي وويكسفورد، 

وبني مجموعة 2019. كان القلق العام هو أن مدفوعات الرعاية االجتامعية مل تكن كافية لتتناسب مع تكلفة املعيشة، ومبا أن الكثريين كانوا يواجهون صعوبات يف 

زيادة ميزانيتهم، فإن هذه اإلجابات تشري إىل بعض مؤرشات انعدام األمن املايل. كام هو مقصود، ال تغطي الرعاية االجتامعية سوى االحتياجات األساسية، ولكن 

هذا يعني أن العائالت ليس لديها أموال إضافية لالدخار إذا كانت هناك مشكلة، وإذا كان أطفالهم بحاجة إىل يشء ما للمدرسة، وأفاد البعض بأنه عليهم تقرير الفواتري التي يجب دفعها. وقد يشكل ذلك عبئًا عاطفيًا، 

والذي وصفه البعض بأنه يسبب لهم اإلحباط ألنهم ال يستطيعون إعالة أرسهم.

“نعم لدي. ما أحصل عليه فقط لالحتياجات األساسية. أعيش يف قلق من أنه إذا كانت لدي حالة طارئة، فلن استطيع أن أفعل يشء. ال أذهب إىل املطاعم أو املقاهي ألنها باهظة الثمن. مل أدفع فاتورة اإلنرتنت هذا 

الشهر ألنني مل أستطع دفع تكلفتها”. )غازي، ذكر، 25 سنة(

ومع ذلك، مل يكن ُخميس املشاركني )٪37( مهتمني بشكل خاص باملال، عىل الرغم من أن االقتصاد الرشيد كان سمة مشرتكة يف العديد من املناقشات حول الرتفيه والتعليم والتخطيط للمستقبل. مل تكن هناك مؤرشات 

قوية عىل االختالف بني املجموعتني. بعض الالجئني الذين مل يكونوا عىل علم باملنح املتاحة لألثاث، عىل سبيل املثال، تورطوا بشدة يف الديون عند االنتقال إىل منزلهم الجديد. آخرون لديهم نفقات إضافية بسبب 

املرض أو اإلعاقة. يأمل الكثري منهم أيًضا توفري املال يف املستقبل للعائلة يف الخارج، عندما يحصلون عىل عمل، لكن ال يوجد دليل عىل قيامهم بذلك يف الوقت الحايل. 

“لقد كانوا يعتنون بنا جيًدا حًقا وأنا ممنت جًدا لذلك.” )محمد، ذكر، 32 سنة(

هناك عدد من الردود عىل هذا السؤال حول املال حيث يقول الالجئون إنهم ال يريدون االعتامد عىل الرعاية االجتامعية، ويصفونها بأنها غري مستدامة. يبدو أن هؤالء املشاركني متحمسون ألن يكونوا مستقلني، 

ويتحدثون عن وظائفهم، أو يبحثون عن عمل، أو يخططون لفتح رشكة. من ناحية أخرى، وصف مشارك آخر ضغوط وصعوبة إدارة العمل والدراسة واألرسة واملنزل. كانت العاملة منخفضة بني العينة التي متت 

مقابلتها، وتحدث أحد املشاركني عن كيف أنهم حتى لو عملوا بدوام كامل، فإنهم ما زالوا غري قادرين عىل كسب ما يكفي. هذه مشكلة للعديد من املهاجرين بشكل عام يف جميع أنحاء أوروبا، حيث يبلغ معدل 

فقر املهاجرين أثناء العمل حوايل 19 يف املائة يف االتحاد األورويب.89 

“نعم، لدي مخاوف. لدي عائلة وما أحصل عليه ال يكفي. حاولت الحصول عىل وظيفة بدوام كامل، لكنها منخفضة األجر. إنه نفس املبلغ الذي حصلت عليه من الرعاية االجتامعية. أنا قلق من أنه إذا طلب مني 

أطفايل املراهقون رشاء يشء ما، فلن أمتكن من رشائه لهم “. )ماهر، ذكر، 39 سنة(

مخاوف رئيسية أخرى

عند سؤال املشاركني عن مخاوفهم األخرى، كانت اإلجابة األكرث شيوًعا حول مستقبل أطفالهم. أعرب 24% من املشاركني عن مخاوفهم بشأن عدم قدرتهم عىل توفري احتياجات أطفالهم، وشاركوا مخاوفهم بشأن دفع 

تكاليف تعليمهم، ورشاء ما يحتاجون إليه، ودعم تعليمهم. ذكر سبعة يف املائة أن لديهم أطفااًل خارج أيرلندا وهم قلقون من أنهم لن يروهم مرة أخرى أبًدا إن مل يتم ملّ شملهم. كانت هذه املخاوف أكرث شيوًعا 

بني مجموعات 2018 و2019 الذين مل يكن لديهم وقتًا طويالً يف أيرلندا، وبسبب تفيش جائحة كوفيد19- من املحتمل أن أطفالهم فقدوا الوقت يف االندماج يف املدرسة. مع تعطل تعليم األطفال، واضطرارهم إىل 

املعاناة، ليس من املستغرب أن يهتم اآلباء بدعم اندماجهم وإعالة أطفالهم. 

“مستقبل طفيل والتعليم. مل يكّونوا الكثري من األصدقاء يف املدرسة أو خارج املدرسة، لقد كانت صدمة لهم حًقا عندما أتوا إىل هنا ألول مرة من لبنان، وآمل أن 

يكونوا قادرين عىل الشعور وكأنهم ينتمون إىل هذا املكان”. )فواز، ذكر، 37 سنة(

هناك مخاوف بني عدد قليل من املشاركني حول وضع الهجرة. وأعربوا عن قلقهم من احتامل إعادتهم من قبل الحكومة األيرلندية إىل وطنهم األصيل بينام ال 

يزال مكانًا غري آمن، وهذا يجعلهم يشعرون بعدم االستقرار. بشكل عام، يتطلع الالجئون إىل التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية األيرلندية والتمتع بالتنقل 

داخل االتحاد األورويب، وإعادة التواصل مع العائلة التي سافرت إىل دول االتحاد األورويب األخرى. كام كان تأجيل السفر، وال سيام أثناء الجائحة، مصدًرا لبعض 

الضيق، ولكنه ال يعكس انعداًما كبريًا لألمن. جميع الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا مؤهلون للحصول عىل الجنسية األيرلندية، وهذا معروف جيًدا بني الالجئني.

89 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2018(، التوطني ، ص. 104. 

يقول 78 يف املائة إنهم يشعرون باألمان 

يف الحي الذي يقيمون فيه.

يشعرون أن أيرلندا وطنهم بسبب شعورهم 

باألمان، ثم لطف السكان املحليني

24 يف املائة كان لديهم مخاوف من تأمني 

احتياجات أبنائهم

https://doras.org/information-sheets/resources-refugee-resettlement-toolkit/
https://www.oecd.org/publications/indicators-of-immigrant-integration-2018-9789264307216-en.htm
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الحقوق واملسؤوليات

ميثل هذا املجال األخري األساس الذي تقوم عليه التوقعات وااللتزامات املتبادلة التي تدعم عملية االندماج. تشكل أفكار املواطنة والجنسية - وما يرتبط بهام من حقوق - أساس ما ميكن اعتباره اندماجاً يف سياق معني. 

يوفر اكتساب الجنسية ومامرسة الحقوق واإلجراءات التي ينطوي عليها ذلك )مثل التصويت( أساًسا هاًما الندماج أي فرد يف املجتمع. يسلط البحث الضوء أيًضا عىل كيفية تأثر مواقف أفراد املجتمعات املستقِبلة 

تجاه مجموعات مثل املهاجرين أو الالجئني، وأفراد األقليات تجاه عملية االندماج نفسها، بتصورات املسؤوليات والحقوق واالستحقاقات. يجمع هذا املجال بشكل رصيح بني املسؤوليات والحقوق، مع االعرتاف بأنه 

يجب قياس كليهام من منظور مجموعات مثل املهاجرين وكذلك املجتمعات املستقِبلة. 

تشمل مؤرشات االندماج يف هذا املجال عدد الالجئني واألفراد يف املجتمعات املستقِبلة الذين يفهمون ويطبقون القانون واملسؤوليات املحلية، والشعور باملسؤولية تجاه املجتمع املحيل، والشعور باإلنصاف يف الحصول 

عىل الخدمات، واستخدام املشورة القانونية والرفاه بأسعار معقولة، والتقدم بطلب للحصول عىل الجنسية والتسجيل للتصويت، واملشاركة يف املنتديات املدنية املحلية، وفهم الحامية ضد التمييز.

 

يف األقسام السابقة، كانت حواجز اللغة، وانخفاض الوعي بالحقوق والدعم يف املجاالت الرئيسية، وانعدام الثقة يف التعامل مع املؤسسات الرئيسية، يشري إىل هذا املجال باعتباره مجااًل يحتاج مزيًدا من االهتامم. ومع 

ذلك، رأينا أيًضا نتائج إيجابية فيام يتعلق باملواطنة والشعور باالنتامء والحامس لفهم القوانني املحلية وتحمل املسؤولية تجاه أنفسهم واآلخرين يف املجتمع السوري واملجتمع املحيل. هذه مؤرشات إيجابية للغاية 

وقد تشري إىل أن الجهود املبذولة ملعالجة الحواجز املذكورة أعاله ستقابل بحامس واستثامرات من الالجئني السوريني من جانبهم.

يعترب فهم الحقوق واملسؤوليات والوعي بها من العوامل الرئيسية لتنفيذ حقوق الفئات املختلفة يف املجتمع. معرفة اللغة اإلنجليزية هي العنرص األسايس ملعرفة الحقوق واملسؤوليات. بينام يعتمد املشاركون عىل 

املساعدة يف اللغة اإلنجليزية، فإنهم يعتمدون أيًضا عىل املرتجمني الفوريني ومسؤويل املنظامت غري الحكومية واألصدقاء ملعرفة حقوقهم واستحقاقاتهم. يجب اتخاذ تدابري لتنمية الوعي بالحقوق بني الالجئني يف 

أيرلندا. لهذا الغرض، يجب أن يحصل الالجئون يف أيرلندا عىل معلومات بلغات مختلفة عن الحقوق واالستحقاقات يف أيرلندا واملسؤوليات املتعلقة بالعيش بها. باإلضافة إىل ذلك، يجب وضع اسرتاتيجيات لتمكني 

الالجئني من مامرسة حقوقهم واستحقاقاتهم، مثل استمرارية خدمات الدعم، وتوفر خدمات الرتجمة الشفهية لدعم الحصول عىل املعلومات، والدعم املايل لتقديم املشورة بشأن الحقوق.
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لقد عطلت الجائحة ليس فقط تدفقات الهجرة يف جميع أنحاء العامل، ولكن أيًضا أنشطة إعادة التوطني واالندماج املصممة لدعم الالجئني واملهاجرين يف بلدان وصولهم. فقد أثرت حالة الطوارئ عىل جميع املجاالت 

الرئيسية لالندماج، مبا يف ذلك قدرة الالجئني واملهاجرين اآلخرين عىل الوصول إىل/استخدام خدمات الدعم، واآلثار املرتتبة عىل االحتياجات الناشئة الجديدة ألولويات الدعم. 

يف منتصف مارس 2020، تم تنفيذ تدابري وقائية يف جميع أنحاء أوروبا ملنع انتشار جائحة كوفيد19-، وذلك بشكل أسايس عن طريق تقليل أو تجنب االحتكاك وجًها لوجه وتطبيق احرتازات صحية إضافية. تزامنت 

تلك الجهود للسيطرة عىل الجائحة مع قيود شديدة يف الحياة االقتصادية والعامة واالجتامعية بلغت ذروتها يف حظر التجول وإغالق طويل املدى لالقتصاد واإلدارة العامة. أعاقت اإلجراءات الوقائية بشدة مجموعة 

واسعة من مجاالت الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية. كل ذلك كان له آثار عىل اندماج املهاجرين. أثارت الطبيعة املطولة بشكل خاص للقيود، التي استمرت ألكرث من عام يف العديد من البلدان، مخاوف 

جدية بشأن عزل املهاجرين، وال سيام الوافدون حديثًا. العديد من مجموعات املهاجرين معرضة بشكل خاص للتأثريات الصحية واالجتامعية واالقتصادية لتفيش املرض وتواجه تحديات خاصة بسبب تقييد التنقل 

وزيادة كراهية األجانب.90  

اكتساب اللغة 

يبدو أن تعلم اللغة اإلنجليزية له تأثريات كبرية. مل يكمل الكثري يف مجموعة 2019 عاًما من دروس اللغة اإلنجليزية قبل أن تبدأ الجائحة، وتم إلغاء الدروس ونقلها عرب اإلنرتنت، وقال العديد من املشاركني أن هذا 

أثر سلبًا عىل تعلمهم. كانت الشكاوى من الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت شائعة، ويرجع ذلك يف الغالب إىل تقليص الفصول من 20 ساعة يف األسبوع إىل ساعتني. واجه الكثريون صعوبات يف التنسيق عرب اإلنرتنت، 

حيث مل يتمكن سوى أقلية من الوصول إىل جهاز حاسوب )26%(. عالوة عىل ذلك، ادعى املشاركون أن جودة تجربتهم يف الدروس تراجعت، مام أدى إىل تثبيط البعض. قال املشاركون إنهم يأملون يف العودة إىل 

الدراسة املنتظمة االعتيادية يف املستقبل.  

“بعد ثالثة أشهر من وصولنا، بدأت جائحة كوفيد19- لذا مل تتح لنا فرصة جيدة لاللتحاق مبدرسة اللغة اإلنجليزية. وتحولت ألن تكون عرب اإلنرتنت. مل تكن مفيدة، فقط مرة أو مرتني يف األسبوع. أمتنى أن يكون 

ذلك يومًيا حتى لو وضعوين يف نفس املدرسة مع أطفايل “. )رنيم، أنثى، 30 سنة(

تعليم األطفال

تأثر األطفال يف جميع أنحاء أيرلندا بإغالق املدارس. عاىن األطفال الالجئون من اضطرابات كبرية يف تعلمهم، وكان الكثري منهم حريًصا جًدا عىل الذهاب إىل املدرسة. بالنسبة لهؤالء األطفال، من املهم أن يتلقوا 

الدعم يف املدرسة، وغالبًا ما يقدم املعلمون دعاًم إضافيًا لألطفال الالجئني. لكن مع اإلغالق بسبب فريوس كورونا، فقدوا هذا الدعم. وخاصة من وصلوا يف موعد سابق قريب من وقت بدء اإلغالق كانوا أكرث ترضًرا. 

لقد عانوا بسبب جائحة كوفيد19- من ضعف االندماج مع املجتمع األيرلندي. غادرنا موسني بعد أن مكثنا خمسة أشهر فقط، ثم بدأت جائحة كوفيد19-. ال مدارس. نحن نعلم أن هذه هي الحياة، ليس علينا 

فقط، ولكن كان لذلك تأثري يسء عليهم”.  )أسامة، ذكر، 45 سنة(

 

الصحة

 

أمىض العديد من الالجئني وقتًا طويالً يف مناطق الرصاع ويف ظروف معيشية مزدحمة يف بلدان ثالثة. )عىل سبيل املثال، يف لبنان، يف ظل عدم وجود مخيامت لالجئني، يعيش بعض الالجئني املسجلني يف مستوطنات تم 

إنشاؤها تلقائيًا.91 ( عند القدوم إىل أيرلندا، يعاين الكثري من املشاكل النفسية. أكرث من نصف املشاركني )54%( يف البحث عانوا من أعراض االكتئاب أو اليأس. كام يؤثر العبء العاطفي للجائحة عىل جوانب أخرى 

من اندماج الالجئني، رمبا عىل املدى الطويل، مثل صحتهم البدنية وتعلمهم وثقتهم يف التفاعالت. يجب األخذ يف االعتبار تقديم املزيد من دعم الصحة النفسية لالجئني.  

 “خالل جائحة كوفيد19-، مل استطع النوم يف بعض األيام.” )برهان، ذكر، 35 سنة(

يبدو أن الصحة البدنية قد تأثرت أيًضا بالجائحة. نظرًا للقيود املفروضة عىل الصحة العامة لـتفيش جائحة كوفيد19-، تم حث الجميع عىل البقاء يف املنزل، مام أدى إىل إهامل بعض األشخاص للياقتهم البدنية، ويبدو 

أن هذا ينطبق أيًضا عىل الالجئني. تتحدث الردود عن زيادة الوزن والتعب نتيجة قيود اإلغالق.

 “اللياقة فقط، مل أهتم بلياقتي بسبب جائحة كوفيد19-، بقيت يف املنزل كثريًا.” )روشني، ذكر، 21 سنة(

الحصول عىل خدمات الدعم

نظرًا ألن الغالبية العظمى )78%( من املشاركني يف هذه الدراسة لديهم مستوى أسايس أو أقل يف اللغة اإلنجليزية، يعتمد الكثريون عىل الدعم للتعامل مع مختلف األمور من الصحة إىل اإلسكان. تسببت الجائحة 

يف تأخري الكثري من الخدمات، ونتيجة لذلك هناك تأخريات طويلة يف تلقي الردود عىل االستفسارات أو تلقي املستندات املهمة أو عدم تلقي املساعدة من الخدمات العامة. هذه اإلحباطات ليست قارصة عىل 

الالجئني فقط، ولكن نظرًا لطبيعة ظروفهم، فإنها تتطلب مزيًدا من االهتامم. مع انتقال الخدمات عرب اإلنرتنت، كان الالجئون الذين لديهم القليل من اإلملام بالقراءة والكتابة ومهارات رقمية ضعيفة أو منعدمة يف 

وضع غري مالئم:

 “أنا أثق بالسلطة املحلية ولكن مع تفيش فريوس كورونا املستجد، من الصعب جًدا الحصول عىل املساعدة التي تحتاجها ألن كل يشء متصل باإلنرتنت.” )كريم، ذكر، 25 سنة(

90 جوادنجو ل.. )2020( املهاجرون وجائحة كوفيد 19-: تحليل مبديئ. جنيف: املنظمة الدولية للهجرة. 

VASyR( https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2018/01/VASyR-2017.pdf( 2017 تقييم الضعف لدى الالجئني السوريني )91 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2017

https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2018/01/VASyR-2017.pdf
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كان االفتقار إىل التفاعل االجتامعي عىل نطاق واسع، هو السمة األبرز واملشرتكة عىل مستوى جميع أنحاء أيرلندا. فمع اإلغالق واملخاوف املستمرة بشأن انتشار الفريوس، زادت العزلة والعزل الذايت. انعكس ارتفاع 

كره األجانب الذي ربط املهاجرين بانتشار الفريوس عىل نطاق واسع يف وسائل اإلعالم الوطنية واملحلية.92  حظي الالجئون بفرص أقل للتفاعل أو مامرسة لغتهم اإلنجليزية أو تكوين روابط اجتامعية جديدة. وقد 

بدأ هذا يف التحسن مع تخفيف القيود، ولكن هذه التجربة من املحتمل أن تكون قد أخرت تقدم الالجئني يف العديد من املجاالت. 

 يف اآلونة األخرية، بدأنا التحدث مع الجريان، بسبب جائحة كوفيد19- مل تكن هناك فرصة للتحدث أو زيارة أي شخص. )مايا، أنثى، 28 سنة(

العديد من الذين لديهم عمل عاطلون عن العمل بسبب الجائحة، وهذا يعني أنه بالنسبة لالجئني الباحثني عن عمل، هناك املزيد من املنافسة عىل عدد أقل من الوظائف الشاغرة. مع انخفاض املؤهالت والخربات 

يف اللغة اإلنجليزية وغري املعرتف بها، وعوامل أخرى مختلفة مثل رعاية األطفال واالنتقاالت، زادت الجائحة من صعوبة البحث عن عمل لالجئني. من املرجح أن يتفوق عليهم املرشحون األكرث مالءمة، ويواجهون 

خطر فقدان أعاملهم ملن يعمل منهم. 

“أخربين مسؤول دعم عن رشكة تصنيع مالبس لالجئني، وأنا انضممت إليهم للعمل التطوعي. كان العامل هناك جيدون للغاية، وكان املدير جيًدا، لكنهم أغلقوا املرشوع األول. عندما أعيد فتح املرشوع، طلبوا مني 

العمل، وبدأوا يف إدخال معقم اليدين يف فرتة جائحة كوفيد19-. ثم أغلق املرشوع مرة أخرى، اآلن أنا بدون عمل يف املنزل”. )هادي، ذكر، 26 سنة(

هناك ثالثة تأثريات رئيسة بسبب قيود تفيش جائحة كوفيد19-. أوالً، لوحظ اضطرابًا كبريًا يف العالمات الرئيسية لالندماج، ووسائل االندماج املهمة: العمل، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية واالجتامعية، والرتفيه. 

لقد أدى إغالق الخدمات، وانخفاض فرصة التنقل، والتدابري االقتصادية، وإجراءات التباعد إىل تغيري كبري يف الطريقة التي قد تعمل بها هذه املجاالت لدعم االندماج أثناء الجائحة. ثانيًا، لوحظ انفصااًل كبريًا يف العالقات 

االجتامعية، سواء كانت قامئة أو متوقعة. أثر التباعد االجتامعي يف األماكن العامة والقيود املفروضة عىل التجمعات بشدة عىل تنمية عالقات “الجسور االجتامعية”، بينام أثر اإلغالق عىل “االرتباطات االجتامعية” بني 

املهاجرين واملؤسسات التي تدعم الحصول عىل الحقوق والخدمات. أخريًا، لوحظ ضعًفا كبريًا يف التمكني بني املهاجرين، حيث إن عوامل التيسري الرئيسة لالندماج )اللغة والتواصل والثقافة واملهارات الرقمية واألمان 

واالستقرار( والتي غالبًا ما يتم دعمها من خالل تخطيط االندماج فقدت الكثري من تلك الخدمات الداعمة للمهاجرين. وبدون تلك العوامل امليرسة، لن يحدث االندماج بسهولة. هذه اآلثار مجتمعة تقوض تطوير 

التوقعات وااللتزامات املتبادلة داخل املجتمعات املستقِبلة والوافدين الجدد وبينهم، مبا يف ذلك معرفة حقوق ومسؤوليات الجميع.  كانت اآلثار خالل تلك الفرتة عىل عمليات التكيف التي تعترب حاسمة لالندماج، 

والتي قد تتحول - بالنسبة للبعض - إىل “عامل حاسم” يف مسارات االندماج بالكامل. 

 

92 مايكل، ل. )iReport.ie )2021 تقارير العنرصية يف أيرلندا، 2020. دبلن: الشبكة األيرلندية ملناهضة العنرصية https://inar.ie/wp-content/uploads/2021/03/2020_iReport.pdf،  تم الدخول إليه يف 12 أكتوبر 2021. 

 https://inar.ie/wp-content/uploads/2021/03/2020_iReport.pdf
 https://inar.ie/wp-content/uploads/2021/03/2020_iReport.pdf
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وصف هذا التقرير تجارب 153 الجئًا سوريًا وصلوا إىل أيرلندا بني عامي 2015 و2019 من خالل الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني. تقدم وجهات نظرهم وخرباتهم بخصوص االندماج رؤية قيّمة للطرق التي 

يستقر بها الالجئون يف حياة جديدة ويصبحون جزًءا من مجتمعاتهم املحلية وأحيائهم. من خالل هذا التقرير، وصف الالجئون آمالهم ومخاوفهم بشأن الحياة بعد مغادرتهم الجمهورية العربية السورية، وعالقاتهم 

مع العائلة يف الخارج وهنا يف أيرلندا، وعالقاتهم املتنامية مع الجريان، وجهودهم لتحويل املؤهالت وخربات العمل يف سوق العمل األيرلندي، ودعم أطفالهم ورشكائهم، والتحديات املتمثلة يف إتقان لغة أخرى.

 

عرب مجاالت االندماج األربعة عرش التي وفرت إطاًرا لهذه الدراسة الندماج الالجئني املعاد توطينهم، هناك بعض النتائج اإليجابية للغاية. 

يعترب االندماج قوياً بشكل خاص فيام يتعلق بأمن الالجئني من حيث وضع الهجرة، والشعور باالنتامء، ومشاعر األمان، وتأمني السكن، وتجارب األطفال يف التعليم. هذه هي املجاالت التي يتضح فيها أن التخطيط 

والتعاون وفرا أساًسا قويًا لالجئني ليبدأوا بناء حياتهم الجديدة يف أيرلندا، حتى يف ظل التعايف من الصدمات واالنفصال عن أفراد األرسة، ويف بعض الحاالت، مشاكل الصحة البدنية.  

من الواضح أن تأمني السكن له تأثري عىل املجاالت األخرى، مام يعطي الثقة لالجئني بشأن أمانهم املستقبيل يف أيرلندا وقيمة االستثامر يف الروابط االجتامعية يف أحيائهم الجديدة، حتى يف ظل وجود حواجز لغوية 

كبرية للتغلب عليها. كام وفرت رشوط الرعاية االجتامعية األمن الالزم لتوطني العائالت والتخطيط لفرص العمل والتعليم - إىل حد كبري. يوجد عدد قليل من األمور الثقافية للتكيف، وتوجد أدلة عىل أن الالجئني 

واملجتمعات املحلية يبذالن جهوًدا لتحقيق اإلندماج مع بعضهم البعض. باإلضافة إىل ذلك، تم تشكيل مجموعات سورية توفر مصادر قيّمة للمساعدة املتبادلة واالعرتاف بأعضائها وتزيد من قدرة السكان السوريني 

عىل الصمود أمام التغيريات التي تؤثر عليهم. هناك شعور قوي بااللتزام بالحياة يف أيرلندا، وزيادة االستقالل واملشاركة الكاملة يف املواطنة. 

كذلك هناك أيًضا بعض املجاالت ذات االهتامم الكبري، ولكن ميكن معالجتها بالتعاون بني املؤسسات وبعض االستثامرات املستهدفة. تربز الصحة والرفاهية تأثري الحصول عىل عمل وملّ شمل األرسة والصالت االجتامعية 

عىل وجه الخصوص. كانت التقييامت الصحية الذاتية مصحوبة بإشارات قوية عن العزلة، ومن الواضح أن املستويات املنخفضة من تحدث اللغة اإلنجليزية تزيد من تلك العزلة. تتأثر جودة الرعاية الصحية، بشكل 

عام، يف املقام األول بعامل واحد، وهو اللغة. الوصول إىل املرتجمني الفوريني غري مناسب وغالبًا ما يكون أقل من املعايري املوضوعة يف النظام الصحي األيرلندي. ضعف املهارات الرقمية وانخفاض مستوى اإلملام 

بالقراءة والكتابة حتى يف اللغة العربية يعني أن الرتجمة الثقافية جزء رضوري من أي حلول يف هذا املجال. يؤثر محو األمية الرقمية أيًضا عىل الحصول عىل الخدمات األخرى وسيؤثر، يف وقت ما، عىل األهلية 

للتوظيف لدى الالجئني. 

مجال االهتامم األكرث أهمية بشكل عام هو مجال اللغة. عىل الرغم من الحامس الكبري لتعلم اللغة بني الالجئني الذين متت مقابلتهم، فإن تقديم تعليم اللغة الرسمي واملوارد التكميلية وفرص اكتساب اللغة الطبيعية 

)من خالل األحداث املجتمعية واملشاركة املدعومة من املرتجمني الفوريني يف االحتفاالت الثقافية( مل تكن كافية ملواكبة املطالب التي يواجهها الالجئون يف اكتساب اللغة الجديدة واستخدامها يف الحياة اليومية أثناء 

تأسيس حياتهم الجديدة. أما املجال الذي كان له األثر األكرب عىل الالجئني فقد كان العمل، حيث تؤثر حواجز اللغة عىل استيعاب الالجئني لدعم دخول سوق العمل، والتقدم عىل الوظائف، واملشاركة يف سوق العمل، 

والوصول إىل دورات التعليم العايل أو اإلضايف التي تساعدهم يف تطوير أو اكتساب مؤهالت جديدة مناسبة لسياق سوق العمل املحيل. قد يقلل توفيق فرص العمل بني الالجئني وأصحاب العمل هذه الفجوة من 

خالل زيادة املعلومات لالجئني حول أدوار العمل وألصحاب العمل حول املهارات والخربات املتاحة لدى الالجئني. كام قد تكون املعلومات املتعلقة بالهجرة الداخلية ودعم االنتقال إىل عمل مناسب مفيدة أيًضا يف 

تيسري وصول الالجئني إىل مستوى العمل املناسب واملساهمة يف القطاعات التي تكون فيها مؤهالتهم ذات صلة. 

سيكون تشجيع الالجئني عىل العمل بدون اللغة اإلنجليزية )كام جرب البعض( استجابة غري كافية وحدها - تظهر األبحاث الدولية أن املهاجرين يف مثل هذا العمل هم أقل عرضة الكتساب الطالقة يف اللغة الجديدة. 

الجهود املتضافرة لتوفري الدعم اللغوي يف الوصول إىل خدمات مثل الصحة، ودعم التعليم الرسمي اإلضايف إلدخال الالجئني ضمن تعليم الكبار، والتعامل مع املعوقات التي تحول دون تعلم اللغة اإلنجليزية واستخدام 

اللغة اإلنجليزية يف املواقف االجتامعية اليومية كلها رضورية للتعامل مع هذه املخاوف الرئيسية لالندماج.  

توضح املامرسات الجيدة املضمنة يف الربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني فيام يتعلق بالسكن والصحة، عىل سبيل املثال، األثر الذي ميكن تحقيقه من خالل التبني الواضح للمؤرشات واملامرسات الدولية الجيدة. 

ميكن تحقيق نتائج واضحة يف مجاالت االندماج األخرى من خالل تركيز مامثل واعتامد املامرسات الدولية الجيدة فيام يتعلق أوالً مبجاالت التيسري ومجال »الحقوق واملسؤوليات«، وثانيًا، قوة الروابط االجتامعية 

لتطويرها ودفع التقدم الصحيح عرب مجموعة كاملة من مجاالت االندماج، والتي تعود بالفائدة عىل كٍل من الالجئني السوريني يف أيرلندا واملجتمعات التي يعيشون فيها. لدى الالجئني السوريني الكثري ليقدموه أليرلندا، 

وهم ملتزمون مبستقبل أرسهم يف أيرلندا ويتطلعون إىل الدعم الذي قد يزيد من استقالليتهم وقدرتهم عىل املساهمة يف املجتمع األوسع.  
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املالحق

ملحق 1: ملخص املقابلة واستامرة املوافقة

                                                                                                                                   املوافقة عىل املقابلة   

حرضة السيد/ السيدة املحرتمني، 

خطاب اإلحالة

شكراً ملوافقتك عىل املشاركة يف املرشوع البحثي “أصوات السوريني يف أيرلندا” 

من أجل فهم التجارب طويلة املدى لالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا، تجري املنظمة الدولية للهجرة يف أيرلندا بحثًا لتسجيل وتبادل آراء السوريني الذين وصلوا إىل أيرلندا من خالل برنامج إعادة التوطني من 

لبنان واألردن بني عامي 2015 و 2019.

الغرض من هذه املقابالت الطوعية هو سامع قصص الالجئني عن حياتهم يف مجتمعات جديدة، وكيف تغريت األمور منذ وصولهم، وآمالهم يف املستقبل.

سيوفر البحث فرصة فريدة لالجئني السوريني لرسد هذه القصة بكلامتهم الخاصة. نأمل أن تغتنم هذه الفرصة ملشاركة صوتك وتجربتك مع العديد من األشخاص اآلخرين يف جميع أنحاء أيرلندا. سنعقد مقابالت 

وجًها لوجه باللغة العربية لسامع قصص الناس ووجهات نظرهم وفهم كيف يتغري هذا املجتمع املتنامي يف أيرلندا مبرور الوقت.

األمر مرتوك لك متاًما فيام إذا كنت ترغب يف املشاركة يف هذه املناقشات أم ال.

- فردية املقابلة: سنلتقي مع كل شخص عىل حدة. 

- الخصوصية : لضامن الحفاظ عىل رسية جميع الردود متاًما، لن نشارك أسامء األشخاص أو هوياتهم يف التقرير. 

- مدة املقابلة: تستغرق كل مقابلة ساعة واحدة كحد أقىص. 

- أهلية املشاركني : 

١. السوريني الذين وصلوا إىل أيرلندا )ذكورا واناث)

٢. القادمني من خالل برنامج إعادة التوطني من لبنان واألردن بني عامي 2015 و 2019 

٣. سنجري مقابالت مع األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 18 عاًما فام فوق فقط

سيتم تسجيل املقابلة بحيث يتم كتابة كلامتك بالضبط يف البحث  -

سيتم إتالف التسجيل بعد كتابة التقرير. ميكنك طلب نسخة من الصوت الخاص بك يف أي وقت قبل ذلك.  -

ميكنك إيقاف املقابلة يف أي وقت ألخذ قسط من الراحة أو لطرح األسئلة.  -

سيبدأ التسجيل مرة أخرى عندما توافق.  -

سيبقى اسمك منفصالً عن ملف الصوت. لن يتم مشاركة اسمك أو تفاصيل االتصال الخاصة بك مع أي شخص آخر.

نخطط لنرش التقرير البحثي يف خريف عام 2021.

يف أي وقت، ميكنك طلب معلومات إضافية حول املرشوع. ميكنك االتصال بلويس مبارشة عرب الربيد اإللكرتوين، باللغتني العربية واإلنجليزية.

ال ترتددوا باالتصال بنا يف حال كانت لديكم أية اسئلة. 

تفضلوا بقبول فائق االحرتام

.

د. لويس مايكل 

املالحق
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  املوافقة عىل املقابلة

أوافق عىل السامح للويس مايكل و _____________________________ بتسجيل هذه املقابلة واالحتفاظ بالتسجيل ملدة 6 أشهر.

أفهم أن هذه املقابلة مجهولة املصدر، وأن التفاصيل الشخصية ستكون رسية.

التوقيع

______________________________________________                             

اسم

______________________________________________                             

تاريخ

______________________________________________                             

اسئلة املقابلة

مقدمة

تتناول هذه املقابلة كيف تغريت حياتك يف أيرلندا منذ خروجك من مركز االستقبال. نحن مهتمون برواية قصص الالجئني السوريني يف أيرلندا حتى تستمع الحكومة والجمهور إىل تجاربك يف أيرلندا بأسلوبك 

الخاص.

نحن مهتمون بحياتك هنا، ولست بحاجة إىل إخبارنا بأي يشء عن ماضيك قبل املجيء إىل أيرلندا إال إذا كنت ترغب يف ذلك.

عندما نكتب التقرير، لن نستخدم اسمك أو تفاصيل عنك من شأنها تحديد هويتك. سيتم تقديم جميع القصص من الالجئني السوريني يف جميع أنحاء أيرلندا مًعا.

ال ميكننا تقديم النصح أو املساعدة لك بشأن املشاكل الفردية. ميكننا توجيهك إىل املنظامت التي قد تكون قادرة عىل مساعدتك.

سنقوم اآلن مبراجعة استامرة املوافقة 

هل أنت سعيد االنتظار التسجيل اآلن؟

يرجى إعالمي إذا كنت تريد التوقف يف أي وقت لقضاء فرتة راحة

أخربين عن يوم عادي وأسبوع عادي يف حياتك اآلن 1.

ما الذي يساعدك عىل الشعور بأن أيرلندا هي موطنك اآلن؟ 2.

هل تشعر باالنتامء إىل منطقتك واملجتمع املحيل؟ 3.

هل تعتقد أن الناس هنا من خلفيات مختلفة يجتمعون جيًدا يف هذه املدينة؟ 4.

هل تعتقد أن السوريني يف أجزاء أخرى من أيرلندا لديهم تجارب مختلفة؟ 5.

هل لديك صديق مقرب اآلن يف أيرلندا مل تكن تعرفه قبل مجيئك إىل هنا؟

كيف قابلتهم؟  -

6.

هل لديك شخص من مجتمعك ميكنك التحدث معه عندما تحتاج إىل دعم؟ 7.

هل لديك أصدقاء آخرون يف أيرلندا؟ أخربين عن صداقتك معهم 8.

كيف تقابل أشخاًصا جدًدا من املمكن ان يكونوا أصدقاء محتملون؟ 9.

عندما تبحث عن نصيحة ما حول الخدمات أو القوانني يف أيرلندا، من تسأل أوالً؟

-  مبن تثق أيًضا ملنحك املعلومات الصحيحة؟

هل أنت قادر عىل إيجاد وملء النامذج التي تحتاجها؟  -

هل تشعر أنه ميكنك الوثوق مبوظفي السلطة املحلية؟  -

هل تشعر أنه ميكنك الوثوق بالرشطة هنا؟  -

10.

هل لديك عائلة خارج أيرلندا وتبقى عىل اتصال بهم؟

كيف ميكنك البقاء عىل اتصال )رسالة نصية، رسائل صوتية، بريد إلكرتوين، وسائل التواصل االجتامعي(؟  -

11.

هل ميكنك الوصول إىل هاتفك الخاص أو هاتف مشرتك؟

وجهاز حاسوب؟  -

12.

هل تغريت عائلتك منذ وصولك إىل أيرلندا ...؟

اطفال جدد  -

-        خروج الطفل

-        الزواج أو االنفصال

-        ملّ شمل العائلة

13.

كم شخص يعيش اآلن يف منزلك؟ يف كم غرفة نوم؟ 14.

هل لديك مخاوف بشأن السكن؟ 15.

هل سبق لك أن واجهت سلوكًا معاديًا للمجتمع يف هذا الحي؟

هل تشعر باألمان يف هذا الحي اآلن؟  -

16.

هل املال مصدر قلق بالنسبة لك؟

ما الذي يقلقك أكرث؟  -

17.

هل لديك أطفال؟

كيف تصف تجربتهم يف العيش هنا؟  -

18.
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ما هو أكرث يشء يف املدرسة يستمتعون به اطفالك؟ وأقل يشء؟

 كيف تساعدك مدرستهم عىل فهم تعليمهم؟

ما هي أولوياتك ألطفالك اآلن؟  -

19.

ما هو عملك قبل وصولك ايرلندا؟ 20.

هل استخدمت خربتك العملية أو أي مهارات أخرى يف أيرلندا؟ 21.

أخربين عن التقدم للوظائف هنا 22.

ما هي مهارات التعليم أو العمل التي ترغب يف تطويرها اآلن؟ 23.

هل هناك مشكلة متنعك من العمل والدراسة يف العمل؟

هل تعتقد أن ذلك سيتغري يف املستقبل؟  -

24.

كيف تصف تجربتك يف تعلم اللغة اإلنجليزية هنا يف أيرلندا؟ 25.

هل تجد صعوبة يف التواصل مع الناس باللغة اإلنجليزية؟ 26.

هل هناك جريان أو أشخاص آخرون تتحدث معهم بانتظام باللغة اإلنجليزية؟ أخربين عن ذلك 27.

كيف تتجول يف األماكن التي تريد الذهاب إليها؟ إىل أين تذهب بانتظام؟ 28.

هل هناك أماكن أخرى يف أيرلندا قد تذهب إليها إذا كان السفر أسهل أو إذا كان لديك الوقت / املال للذهاب؟ 29.

ماذا تفعل لالسرتخاء يف وقت فراغك؟ 30.

هل متارس أي مترين؟ أخربين عن ذلك 31.

هل مينحك تطوير املزيد من الهوايات أو املهارات حياة أكرث إرضاًء اآلن؟ 32.

ما االختالفات الثقافية مع الشعب األيرلندي التي متنعك من املشاركة يف األنشطة هنا؟ 33.

هل أنت جزء من أي مجموعات سورية هنا يف إيرلندا؟ 34.

هل تحصل عىل مساعدة أو نصيحة من هذه املجموعات؟

هل تساعد أي شخص آخر يف هذه املجموعات؟

35.

هل تعتقد أن صحتك البدنية أفضل أم أسوأ مام كانت عليه عندما وصلت إىل أيرلندا؟ 36.

ما هو أكرب تأثري عىل صحتك البدنية هنا؟ 37.

هل شعرت يوًما باليأس أو االكتئاب بشأن املستقبل؟ 38.

ما هي أفضل لحظة يف حياتك منذ خروجك من مركز االستقبال؟ 39.

ما هي أدىن نقطة منذ خروجك من مركز االستقبال؟

كيف تعاملت أنت وعائلتك مع ذلك؟ هل كان أي شخص قادًرا عىل املساعدة؟  -

40.

هل تشعر اآلن بإيجابية أكرث أم أقل مام كانت عليه عندما وصلت إىل أيرلندا؟ 41.

ماذا ستكون الحياة الناجحة يف أيرلندا بالنسبة لك؟ 42.

هل هناك أي يشء آخر تريد إضافته؟ 43.

شكرا جزيال لك عىل مشاركتك      
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أصوات السوريني: 

الالجئني املعاد توطينهم يف أيرلندا
تقرير صادر عن املنظمة الدولية للهجرة يف أيرلندا للربنامج األيرلندي إلعادة توطني الالجئني


	تصدير
	شكر وتقدير
	الاختصارات 
	ملخص تنفيذي 
	مقدمة
	البرنامج الأيرلندي لإعادة توطين اللاجئين
	إعادة توطين اللاجئين في أيرلندا
	الغرض من هذا البحث 
	إندماج اللاجئين: الخطوات الناجزة
	منهجية البحث 
	مؤشرات الإندماج في أيرلندا

	الفصل الأول علامات ووسائل الإندماج 
	العمل/التوظيف
	السكن
	التعليم
	الصحة والرعاية الاجتماعية
	وقت الفراغ

	الفصل الثاني: الروابط الاجتماعية من أجل الإندماج
	الروابط الاجتماعية
	الجسور الاجتماعية
	الارتباطات الاجتماعية

	الفصل الثالث: عوامل التيسير وأساس الإندماج
	الثقافة
	برنامج اللغة والتواصل
	المهارات الرقمية
	الأمان
	الاستقرار
	الحقوق والمسؤوليات

	الفصل الرابع: تأثير تفشي جائحة كوفيد-19 على الإندماج
	الفصل الخامس: ملخص النتائج
	الملاحق
	ملحق 1: ملخص المقابلة واستمارة الموافقة


