كندا CANADA
كندا ھي دولة ذات تنوع كبير من الخصائص .حيث نجد أن الكنديين ھم شعب ودود للغاية ويتكون من مختلف الثقافات
والجنسيات واألديان.

حقائق عن كندا:
كندا ھي ثاني أكبر بلد في العالم ،مع  9971000كيلومتر مربع من األراضي .أوتاوا ھي العاصمة.


يبلغ عدد سكانھا  35،749،00مع ثالثة أشخاص فقط في الكيلومتر المربع الواحد ،كندا لديھا رابع أدنى كثافة سكانية
في العالم.



ترتبط فانكوفر كندا مع زيوريخ سويسرفي أنھما األعلى بنوعية الحياة في العالم.



ووفقا لمؤشر األمم المتحدة للتنمية البشرية ،كندا ھي أعلى نوعية حياة في العالم.



كندا لديھا أكبر تاسع اقتصاد في العالم



خالفا للرأي السائد بأن كندا ال تملك القطب الشمالي ،في الواقع القطب الشمالي ليس ملكا ً ألي بلد .ويعتقد بالمقابل بأن
بابا نويل ھو من كندا.



كندا ھي ثامن أكبر شريك تجاري في العالم من بين جميع المنتجين في العالم من الغاز الطبيعي والنحاس والزنك
والنيكل واأللمنيوم ،والذھب وھي ضمن المراكز الخمسة األولى.



كندا ھي موطن للعديد من االختراعات العظيمة ،بما في ذلك كرة السلة ،المصباح الكھربائي ،المجال الكھربائي،
المجھر اإللكتروني ،والوقت القياسي ،التلفزيون ،والھاتف ،ولعبة الزيبر .The zipper



كندا ھي خامس أكبر منتج للطاقة.



كندا لديھا أعلى معدالت للتعليم العالي في العالم.

الشعوب المؤسسة:
كندا أسسھا  3دول منفصلة ،لكل منھا ھوية مميزة ت ﱠم الحفاظ عليھا ألكثر من  300سنة .الدول المؤسسة ھي السكان األصليون،
الفرنسية ،واإلنجليزية .وقد تطورت العالقات واالتصاالت بينھا من خالل التفاعل واألحداث ،والتي أدت إلى تشكيل الھوية
الكندية الحالية.
"الشعوب األصلية":
ھم أولئك الذين يعيشون في كندا قبل وصول المستكشفين األوروبيين ،الرواد والمستوطنين ،وھناك ثالث مجموعات مختلفة:
• األمم األولى )التي تسمى أحيانا "الھنود"(؛
• االسكيمو Inuit
• الملونين Métis
"الكنديين الفرنسيين":
ينحدرون من المستوطنين الفرنسيين وتشمل األكاديين ،كيبيك والناس في المجتمعات الصغيرة الناطقة بالفرنسية في جميع
أنحاء كندا.

"الكنديين اإلنجليزية":
ھم من نسل اإلنجليزية والويلزية والمستوطنين االسكتلنديين وااليرلنديين والجنود والمھاجرين الذين قدموا إلى كندا من القرن
الـ  17إلى القرن الـ  .20ساعدت أجيال من ھؤالء الرواد لجلب المؤسسات السياسية البريطانية والتقاليد إلى كندا.
ولد معظم الكنديين في كندا وجاؤو من الشعوب المؤسسين األوائل .ومع ذلك ،على مدى السنوات الـ  200الماضية فقد ساعد
العديد من الوافدين الجدد بالبناء والدفاع عن طريقة الحياة لھذا البلد .اليوم ،العديد من الجماعات العرقية والدينية يعيشون
ويعملون في سالم كمواطنين كنديين فخورين بكنديتھم .حتى السبعينيات  s1970جاء معظم المھاجرين من البلدان األوروبية.
ومنذ ذلك الحين ،فإن الغالبية تأتي من الدول اآلسيوية .ولدوا ما يقرب من  20في المئة من الكنديين خارج كندا لكن ھذا العدد
ھو أكثر من  45في المئة في تورنتو ،اكبر المدن الكندية .المھاجرين مثلك ھم جزء مھم من المجتمع المتعدد الثقافات في كندا.
مزيد من المعلومات عن الشعب الكندي ،يوجد في دليل اكتشف كندا .Discover Canada
اللغة:
يوجد في كندا لغتان رسميتان :اإلنكليزية والفرنسية .تتوفر باللغتين جميع الخدمات الحكومية االتحادية والمنشورات والوثائق
الرسمية.
القيم الكندية:
كل مجتمع له قيم تعتبر مھمة بالنسبة له وھي بدورھا التي تميزه عن اآلخرين .المجتمع الكندي ال يختلف عن المجتمعات
األخرى في ھذا الصدد .ھناك القيم التي تعتبر مھمة للكنديين التي قد ال تكون مشتركة بشكل كامل من قبل المجتمعات األخرى.
الكثير من الكنديين يشعرون بأن قيمھا ھي التي تجعل كندا مكانا جذابا للعيش فيه.
ولطالما تم اعتبار كندا لدورھا في حفظ السالم في جميع أنحاء العالم .وينظر إلى الكنديين على انھم مھذبين ،وأحيانا مھذبين
جداً .والكندي كثيراً ما يقول آسف أو عفوا حتى عندما يكون على اآلخرين قول ذلك.
وتشمل القيم الكندية الحرية واحترام االختالفات الثقافية وااللتزام بالعدالة االجتماعية .نحن فخورون لكون أننا أمة سلمية.
كندا ھي بلد كبير مع عدد صغير من السكان .قمنا بتطوير أسلوب فريد من الحكومة االتحادية التي تقوم على التسوية والتعايش.
نحن نقدر ديمقراطيتنا ،ويتم تشجيع كل مواطن أن يقوم بدوره أو تقوم بدورھا .تستند قوانيننا على قيمنا الديمقراطية .وتشمل
القيم الكندية:
المساواة واحترام حقوق الجميع .لكل فرد الحق في التحدث والتعبير عن األفكار وان كان اآلخرين قد يختلفوا معه .يجب على
الحكومة أن تعامل الجميع على قدم المساواة من الكرامة واالحترامز واثنتين من القيم الكندية األساسية األخرى:
احترام االختالفات الثقافية ،ونحن نحاول أن نفھم ونقدر الثقافات والعادات والتقاليد لجميع الكنديين ،سواء ولدوا في كندا أو
جاؤو إلى ھنا من بلد آخر.
الحرية-والكنديين ،حيث يتمتع الكنديين بالحريات األساسية ،مثل حرية الفكر ،وحرية التعبير ،وحرية الدين وحرية التجمع
السلمي.
السالم  -نحن فخورون لدينا مجتمع خالي من العنف والدور الدولي لدينا كقوات حفظ سالم.
القانون والنظام ،ونحن نحترم صنع القرار الديمقراطي و"سيادة القانون" .وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة حتى أن المحاكم
والشرطة تتعامل مع الجميع بشكل عادل ومعقول .علينا أن نضمن أن حكوماتنا المنتخبة ال تزال خاضعة للمساءلة أمام الكنديين.
القضايا الخالفية  -على الرغم من أن الكنديين فخورون ببلدھم ونحن ندرك أن بعض العوامل لم يتم حلھا بشكل كامل .بما في
ذلك حقوق السكان األصليين ،وتغير المناخ ،والفقر والتشرد بين األطفال .ت ﱠم إحراز تقدم والجھود ما تزال تبذل لحل ھذه
القضية .والقضايا الخالفية األخرى ،ال تزال تشكل أولوية لكال الحكومتين االتحادية واإلقليمية فضال عن مؤسسات المجتمع
المدني.
موضوع المساواة بين النساء والرجال:
من حيث القواعد الثابتة النساء والرجال على قدم المساواة ولھم مكانة ووضع متساو في المجتمع الكندي .يشارك كل من الرجال
والنساء في الحياة السياسية ويخدموا في الحكومة ،كم ھو الحال في الملكية والتصرف في الممتلكات،

الدين والمعتقدات الدينية:
االنتماء الديني ھو أكثر انتشاراً من الشعائر الدينية ،رغم أن ھذا يختلف حسب المجموعة العرقية والدينية.
في كثير من األحيان الكنديين الجدد يبذلوا جھوداً خاصة للحفاظ على شعائرھم الدينية كجزء من عملية الحفاظ على ھويتھم
العرقية أو الثقافية.
ويستثنى من ذلك زيادة المراقبة للممارسات الدينية التقليدية بين شعوب األمم األولى في اآلونة األخيرة ،والتي ينبغي أن ينظر
إليھا على حد سواء باعتبارھا تنشيط روحي وكجزء من العملية التاريخية إلعادة تأكيد ھوياتھم العرقية والسياسية في كندا.
قانون حقوق اإلنسان الكندي:
يحمي القانون الكندي ضد الممارسات التمييزية على أساس العرق أو األصل القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو السن أو
الجنس أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة.
 MULTICULTURALISMالتنوع العرقي الكندي:
في عام  ،1971كانت كندا أول دولة في العالم تعتمد التعددية الثقافية كسياسة رسمية .التعددية الثقافية الكندية أمر أساسي إليماننا
بأن جميع المواطنين متساوون .التعددية الثقافية يضمن أن جميع المواطنين يمكن أن تبقي على ھوياتھم ،ان يفخروا في أصولھم
ولديھم الشعور باالنتماء.
اقرأ المزيد http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizenship.asprio -

االحتفاالت الرسمية:
اليوم الوطني لكندا:
تحتفل كندا يوم في  1يوليو من كل عام ،وھو ذكرى اليوم من العام  1867عندما أصبحت كندا رسميا ً دولة مستقلة .ھناك العديد
من االحتفاالت التي تحدث في جميع أنحاء البالد لالحتفال بعيد ميالد أمتنا.

عيد الشكر:
عيد الشكر ھو التقليد الذي يحتفل به كل عام في يوم االثنين الثاني من شھر أكتوبر .كما يوحي االسم الشكر ،ھذا العيد ھو لتقديم
الشكر على مقربة من موسم الحصاد.
يوم  11نوفمبر من كل عام ،تمت إقامة خدمات في جميع أنحاء كندا لتذكر حياة القوات المسلحة التي فقدت في الحرب العالمية
األولى .ومنذ ذلك الحين تم توسيع ھذه االحتفاالت لتشمل ذكرى جميع أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفھم في أداء واجبھم.
يتم توزيع وردة حمراء والتي تبدو وكأنھا الخشخاش خالل األسابيع التي تسبق يوم الذكرى ويتم ارتداؤھا على الجانب األيسر
من الصدر ،وعلى القلب ،كرمز للذكرى في كندا.

عيد الرعب أو التنكر:
في  31أكتوبر من كل عام ،يلبس األطفال اللباس واألزياء ويدقوا على األبواب في االحياء قائلين "الخديعة أو المكافاة" ،وتعني
جمع الحلوى من الشخص الذي يجيب على الباب .الكثير من الناس تنحت القرع بشكل رأس مخيف وتزيين المنازل لتبدو
مخيفة.

عطالت أونتاريو
عيد رأس السنة الميالدية New Year's Day
January 1

يوم األسرة Family Day
Third Monday in February

الجمعة المباركة Good Friday
الجمعة التي تسبق يوم عيد الفصح )يوم األحد( Friday before Easter Sunday

عيد الفصح * Easter Monday
موظفي الحكومة فقط Government employees only

عيد ميالد الملكة فيكتوربا Victoria Day
Monday before May 25

العيد الوطني لكندا Canada Day
July 1

العيد المدني Civic Holiday
أول يوم اثنين من شھر آب First Monday in August
ليس يوم عطلة رسميا ً * not an official stat holiday.

عيد العمال Labour Day
أول يوم اثنين من شھر أيلول First Monday in September

عيد الشكر Thanksgiving Day
ثاني يوم اثنين من شھر تشرين األول Second Monday in October

عيد الميالد Christmas Day
December 25

عيد الشراء )يوجد عروض في جميع مراكز البيع( Boxing Day

العلم الكندي والشعارات:
 علم كندا ويضم الحقل األحمر من كل جانب مع ورقة شجرة الدلب على مربع أبيض في وسطھا
 النشيد الوطني " Oكندا
وغالبا ما يرتبط رمز كندا مع ثالث صور رئيسية  -الھوكي ،القندس ،والزي الرسمي ثوب من شرطة الخيالة الكندية الملكية.

مجتمعك الجديد:
مھمة القادمون الجدد تطوير مجتمع قوي .ھناك العديد من الطرق كلقاء الناس في مجتمعك وتعلم المزيد عن الثقافة الكندية
والكنديين.
مقاطعة أونتاريو يبلغ عدد سكانھا  13مليون ويشمل الناس من  200دولة تتحدث  130لغة.
تورونتو ھي عاصمة أونتاريو.
مقاطعة النارك ھو مجتمع ريفي وتمتاز بأنه لديھا العديد من الموارد والمرافق بما في ذلك البيوت الصغيرة على البحيرات
ومنتجع المناطق والقرى والتي تذكرنا بتقاليد كندا الريفية والمعالم الصناعية ،والمتنزھات الطبيعية والمناظر الجميلة.
مدينتي بيرث ،وسميث فولز بوالية مطاحن مسيسبي ومكان كارلتون وھي مراكز البلدية في المنطقة وتوفير الموارد واألنشطة
بما في ذلك:
• االھتمام بالتعليم
• أنشطة الشباب

• أنشطة للمسنين
• المجتمعات الدينية
• المجموعات الثقافية

مدينة بيرث :Perth
بيرث ھي وجھة للتراث العالمي وتقع على بعد مسافة قصيرة من عاصمة البالد .يمكن لسكان المنطقة الوصول إلى جميع
وسائل الراحة من الدرجة العالمية في المركز الرئيسي .وفي الوقت نفسه ،فإنھا تتمتع بنمط الحياة على ضفاف البحيرة .وقد
بنيت أجيال من المقيمين والزوار روح المجتمع القوي الذي يعزز المحالت التجارية الصغيرة ،والنشاطات والمھرجانات التي
تتحدث عن تراث األجداد.

األشياء الثقافية المھمة:









الفرقة الموسيقية لـبيرث
ستيوارت بارك )الحديقة الرئيسية للبلدة(
البلدة المھنية
مھرجانات ذجبن الماموث
متحف بيرث  -الموقع التاريخي الوطني
نافورة الصداقة الدولية – حوض السباحة تاي
حديقة بيغ بن
مسرح ستوديو بيرث

مدينة سميث فولز :Smith Falls
تقدم البلدة أسلوب حياة تتمحور حول السكن في متناول الجميع ،ومجموعة من المرافق التعليمية ،والخدمات الطبية والبلدية
والترفيه والتسوق واألنشطة الترفيھية وغيرھا من الخدمات.

معالم الجذب الثقافية
قناة ريدو ،الذي يمر عبر المجتمع في مرحلة منتصف المعقودة بين أوتاوا وكينغستون ،وعين في عام  2007من قبل اليونسكو
كموقع للتراث العالمي.




متحف قناة ريدو
متحف بيت التراث
مسرح المحطة

ميسيسيبي ميلز :Mississippi Mills
ھو مجتمع الحضر والريف الرائع المعترف بھا بجمالھا الطبيعي والمعماري ،ونوعية عالية من الحياة واحترام التراث والبيئة.
في رؤيتھا للمستقبل ،سوف ينظر المجتمع إلى تعزيز وإدارة النمو االقتصادي المتوازن.

معالم الجذب الثقافية:






متحف الدكتور جيمس نايسميث )مخترع كرة السلة(.
المونتي  -Celtfestسلتيك للترفيه
طاحونة Kintail
الدمى لألعلى!  -مھرجان األسرة
إضاءة الليل

بلدة مكان كارلتون Town of Carleton Place
برز كارلتون مكان في السنوات األخيرة ،حيث أنه مكان شعبي جدا للعيش مع نوعية عالية من الحياة ،مدارس ممتازة وفرة من
الفرص الترفيھية والثقافية.
بلدة كارلتون قريبة من منطقة العاصمة ،رابع أكبر منطقة حضرية في البالد ،ويوفر الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمال
المھرة ،مما يجعله موقعا ً استراتيجيا ً لألعمال التجارية.

معالم الجذب الثقافية
تأسس نادي زوارق الكانو لبلدة مكان كارلتون في عام  1893وھذا ھو أقدم نادي للزوارق في كندا.
بازار شارع الجسر يقام سنويا ً من قبل بلدة مكان كارلتون ) (Business Improvement Association) BIAجمعية
تحسين األعمال( ،والذي يحدث في عطلة نھاية األسبوع للعطلة المدنية .حيث يمكنك مشاھدة عرض السيارات الكالسيكية

المراجع:
http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizenship.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp
http://www.pch.gc.ca/eng/1356631760121/1356631904950
http://movetolanark.ca/canadianculture.cfm
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