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  و عرفان شكـر

في ھذا المقام المتواضع ال تفوتني فرصة تقدیم كل عبارات الشكر و االمتنان 

لالستاذ الفاضل بغزوز عمر على مرافقتة لي طوال فترة اعداد ھذه المذكرة في 
مختلف اطوارھا التي كانت صعبة لعدید من االعتبارات على رأسھا البعد عن 

  الجامعة 

   الفاضلفشكرا و الف شكر استاذي 

اشكر لجنة المناقشة على سھرھا و حرصھا التام على تقییم جدي و مثالي كذالك 

ھذا حرصا منھم على تنمیة القدرات .ینم علي حقیقة عملي ھذا المتواضع 
  المنھجیة التي نعتبرھا ثمینة على المدى البعید 

  شكرا .  فشكرا لكم كل باسمھ 

          

  

  دحمون مرزوق                                                       
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  :مقدمة -1

عل�ى  ی�أتي نظ�را لعدی�د م�ن األم�ور الع�الم ف�يللمھ�اجرین ر ال�دول اس�تقباال ب�تعد كندا م�ن أك  

في ض�ل النم�و  إلى الید العاملةالحاجة الملحة زیادة إلى  ،الكندیةالمرأة  ةبرأسھا ضعف نسب خصو

  .الذي تعرفھ على مستوى مقاطعاتھا العشرالكبیر االقتصادي 

ھذه العوامل مجتمعة ستؤثر ال محالة على وعاء الید العاملة الناشطة خاصة اذا اض�فنا الیھ�ا   

  . الشیخوخة المرتفعة لدى العمال الموجودین اصال معدالت 

  :ھما اثنینالدائم في الید العاملة، كان أمام كندا حلین  العجز لتغطیة ھذا    

 .الموالیداعداد   زیادة  - 1

 المھاجرین اعدادزیادة  - 2

الحل األّول یعد حال بعی�دا وال یمك�ن قی�اس أث�ره إال بع�د م�رور وق�ت طوی�ل ھنا  كما نالحظ 

ص��بغة دائم��ة ،اتج��اه یعتب��ر م��ن المھاجرین متزای��دة اع��دادقب��ول  یتج��ھ نح��ول��ذلك ك��ان االتج��اه ال��دائم 

مھ�اجر ك�ل  225000 ھاس�تقبلت كن�دا م�ا معدل� 21فمن�ذ بدای�ة الق�رن ،  لمعظم الحكومات المتعاقب�ة 

   2011.1في  248748سنة  رقم تضاعف إلى حدود 

عل�ى  2006ع�ام كان االجماع  ،ص في المملكة الكندیة في مقاطعة الكیبك التي لھا موقع خا

  :أطر رئیسیة ھي) 03(أن تخرج عن ثالث  كون سیاسة الھجرة ال یجب

 .حمایة الالجئین -

 .المساھمة االقتصادیة -

 .التجمع العائلي -

نمط ف ثالثة اطر رئیسیة توجھ عملیة تدفق المھاجرین ، تدفق كما یمكن مالحظتھ غیر عادل

 تؤك�دتتج�ھ نح�و نم�ط  الس�لطاتالمساھمة االقتصادیة یأخذ حیزا كبیرا في نسب الھجرة نظرا لك�ون 

تضاعفت نسبة ھذه الفئ�ة م�ن  2001إلى غایة  1986ربط السوق بسیاسة الھجرة، فما بین نسبة فیھ 

                                                      
1  « Diversité éthniques et immigration ,Statistique Canada » , Selon le site internet  - 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/imm/imm-fra.htm?fpv=30000  
Visité le 22.11.2014 a 00.26 heure de Montréal  
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ما یؤكد كذلك المقاربة التي تؤكد ضرورة ربط السوق و مؤش�راتھ ف�ي تحدی�د ،  %62.8إلى  36%

  .المستقبلي عدد و نوع وطبیعة المھاجر

حض�ت ه النظرة التي تبنتھا حكومات الكیبك غ�ذتھا ن�وع م�ن الحری�ة و االس�تقاللیة الت�ي  ھذ

اول  تأسیسمنذ ،ف النوع او  في الكم سواءاختیار المترشحین  الى حد متدحریة ت ،منذ السبعیناتبھا 

وزارة للھجرة لھذه المقاطعة كانت تحاول توس�یع ص�الحیاتھا عل�ى حس�اب الس�لطات المركزی�ة ف�ي 

ط�رق  اختی�ار حری�ة اعطاؤھ�ا  صل إلى درج�ة و امر اتى بعد صراع مریر دام لسنوات  ، طاوا او

  .ھیلھم في سوق الشغلتأ

المھ�اجرین یس�جلون  ان ؤك�د تحسب الكثیر من الدراس�ات و ھذا من جھة و من جھة أخرى   

ش��يء م��ن م��ع ،  لكن��دا  العش��رك أو غیرھ��ا م��ن المقاطع��ات ب��ف��ي الكی س��واءنس��ب عالی��ة م��ن البطال��ة 

  .لكون ظاھرة البطالة تعرف مستویات عالیة   كبالخصوصیة في الكی

تع�د مح�ور  المھن�ي للمھ�اجرین ف�ي الكیب�ك  إن اإلشكالیة الرئیسیة التي تعیق عملیة اإلندماج  

 في بدایة ھذه االطروحة یمكن تلخیصھ في ھذا الجدول  العدید من الدراسات ومما یمكن قولھ

یوضح مقارن�ة   نق�اط ق�وة مل�ف الھج�رة  و نق�اط ض�عف المترش�ح ل�دخول س�وق ) 01( جدول رقم 

   من خالل الدراسات السابقة العمل

ف�ي  نقاط ضعف المترشح لدخول س�وق العم�ل  للكیبك  نقاط قوة ملف الھجرة

  الكیبك 

 المؤھالت العلمیة -

 الخبرة العملیة -

 التحكم في اللغة  -

  

 عدم اإلعتراف بالشھادات األجنبیة -

 اإلعتراف بالخبرة األجنبیةعدم  -

الفرنس������یة و (ع������دم إتق������ان اللغت������ین  -

  )اإلنجلیزیة

  عداد الطالب وفق دراسات سابقة من ا

م�ا ھ�ذا  ،من المراحل أبرزھا دخول سوق العمل الكندي  دیلذلك فالمھاجرین یعانون في العد  

  .یینالسكان األصل امامعف الدخل ضنسب البطالة و  من خالل ارتفاع یمكن مالحظتھ 
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  :أھمیة الموضوع -2

خمسة مول�ودین خ�ارج كن�دا، ھ�ذا ال�رقم یب�ین لن�ا أن مختل�ف  أصلك، شخصین من بكیالفي   

تع��د باألھمی��ة بمك��ان أن وزارة الدراس��ات الت��ي تك��ون محورھ��ا الھج��رة، اإلدم��اج، التع��دد الثق��افي، 

  .الھجرة و اإلدماج تمنح العدید من المنح لدراسة ھذه المواضیع

  :لكن أھمیة الموضوع بالنسبة لنا تمكن في كون  

ھذه الدراس�ة بإمكانھ�ا إعط�اء العدی�د م�ن التوض�یحات و الحق�ائق الت�ي یمكنھ�ا أن تك�ون ف�ي  -

 .مجملھا مؤشرات عند اتخاذ القرارات

بالش�غل ف�ي  عنىتساھم ھذه الدراسة كذلك في فھم السلوك االجتماعي للمھاجرین خاصة ما ی -

 .جرةكالھاستثنائیة ظروف 

 .ھذه الدراسة تربط ما بین مختلف سیاسات الھجرة مع سیاسات اإلدماج -

 .وضعیة المھاجرین الجزائریین في سوق العمل الكندياعداد صورة ل -

أھمیة ھذه الدراسة في كونھ�ا تع�الج إش�كالیة تش�غیل المھ�اجرین وف�ق دینامیكی�ة سیاس�تین  وتبقى

  :عامتین ھما سیاسة الھجرة و سیاسة اإلدماج، وتشكل تفاعلي على ھذا الشكل

  

  

  :أسباب اختیار الموضوع -3

الت��ي دفعتن��ا لدراس��ة ھ��ذا الموض��وع عدی��دة ویمك��ن تقس��یمھا إل��ى موض��وعیة و  إن األس��باب  

  .ذاتیة

  :األسباب الموضوعیة  - أ

 .ھذا الموضوع یدخل في صمیم دراسة السیاسات العامة المقارنة -

ما   بالغة في الوقت المعاصر أین تكثر فیھ التحركات البشریة في العالم أھمیةالموضوع ذو  -

 .تحدیات األمم المتحدة وكل البلدان في العالمالھجرة من  ظاھرة جعل من

  .سوق العمل   سیاسة االدماج  مھاجرین  سیاسة الھجرة    
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لموضوع أیضا أھمیة بالغ�ة ف�ي ع�الم یع�رف اتجاھ�ا واح�دا نح�و العولم�ة الثقافی�ة م�ا یجع�ل ل -

ال مف�ر منھ�ا وكن�دا تق�دم لن�ا نموذج�ا للح�وار الثق�افي  ثنی�ةاآلاالحتكاكات ما بین المجموعات 

 .التعددیة الثقافیة سیاسة  المرسوم عن طریق

 لفھ���م  تزای��د ع��دد المھ��اجرین الجزائ��ریین إل���ى كن��دا، م��ا یجع��ل دراس���ة مث��ل ھ��ذه مجھ��را -

 .ك على الخصوصبكیالوضعیتھم في كندا و

 .على موضوع الدراسة االجتماعیة االقتصادیة  إمكانیة تطبیق مختلف النظریات -

 

  :األسباب الذاتیة  - ب

  جرةالھظاھرة الحقل العلمي المحیط بھذا  رغبتي في المشاركة في. 

 في ھذا المجال  وصیات العدید من األساتذة و المختصینت. 

  خصوصیات المجتمع الكندي الذي حفزني لدراسة عملیات صنع القرار العام في جو تعددي

 .خاصة من الجانب الثقافي

 میلي إلى الدراسات االجتماعیة السیاسیة. 

  ای��ن یمك��ن المزاوج��ة م��ا ب��ین االط��ر ك��الھجرة تطبیق��ي حق��ل علم��ي  استكش��افرغبت��ي ف��ي

 .النظریة و التطبیقیة 

  :الدراسات السابقة -4

ل ف��ي وادكم��ا قلن��ا ف��ي الس��ابق إن دراس��ة موض��وع الھج��رة و المھ��اجرین ف��ي كن��دا كثی��ر الت��  

  :األوساط العلمیة و األكادیمیة في كندا ومن بین ھذه الدراسات یمكن أن نذكر أھمھا

 تحت عنوان " ميامارك كو"ھي دراسة قام بھا  : ولىالدراسة اال    "l’integration 

des femmes immigrantes au marché de travail au Québec         "2 

كونھ��ا تتط��رق إل��ى إش��كالیة دم��ج الم��رأة المھ��اجرة ف��ي س��وق  ف��يھ��ذه الدراس��ة  خصوص��یة 

كن�دا ال تع�اني م�ن العنص�ریة ب�ل  ال�ى التشغیل، لخصت ھذه الدراسة إلى كون المرأة المھ�اجرة 

م�ارك ك�ذب فق�د  اتعاني من مشاكل عدی�دة عل�ى غ�رار ع�دم اإلعت�راف بالش�ھادات و الخب�رة، إذ

 :مي في ھذه الدراسة أطروحة كون المرأة المھاجرة تعاني من العنصریة على مستوییناكو

 كونھا إمرأة  -

 .كونھا مھاجرة -

و ل��یس ن��اتج ع��ن فع��ل  اتم��س ك��ل المھ��اجرت ألس��بابو اك��د ان س��بب ت��دھور نتائجھ��ا یع��ود 

 .عنصري ضدھن 
                                                      

2  KOMOE MARAKI, « l’intégration des femmes immigrantes au marché de travail au 
Québec ».(mémoire de maitrise ,université de Québec à Montréal ,Québec, canada ,23 . 
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 دراس��ة ق��ام بھ��ا المعھ��د الع��الي للبح��وث ف��ي السیاس��ات العام��ة تح��ت  :ةنی��ثاالدراس��ة ال

 :عنوان

« Les difficultés d’insertion en emploi des immigrants du Maghreb au 

Québec »3 

ك�ان ھدف�ھ  ،ت إل�ى إحص�ائیات و عم�ل می�داني واس�ع ق�ام ب�ھ ھ�ذا المعھ�د دنھذه الدراسة است

وعالج إشكالیة اإلدماج ف�ي س�وق  ،كبالكشف عن نقاط الضعف في عملیات دمج المھاجرین في الكی

 :قد لخصت ھذه الدراسة إلى ما یليعقائدیا ،  عمل متنوع ثقافیا و

للمھ�اجرین م�ع  ةدعم الحوار ما بین كل األطراف للوصول إل�ى عملی�ة دم�ج ناجع� یجب -

 .الثقافیة خصوصیتھم احترام

إلى عملیات إحتواء سلبیة  یؤديلخصت كذلك إلى ان عدم التدخل في ھذا االتجاه سوف  -

 .ما یجعل من المھاجرین المغاربة یحسون وكأنھم مواطنون من الدرجة الثانیة

العمل و التشغیل س�وف سوق  سة أن عدم معالجة المشاكل على مستوى أكدت ھذه الدرا -

 .یخلق العدید من اإلشكاالت الثقافیة على المستوى البعید

 

 ف�رح بیروب�ي"ھ�ي دراس�ة قام�ت بھ�ا  :الثالث�ة  الدراسة" "FARRAH BERUBE  "

 :تحت عنوان

« Média et insertion des immigrants : le cas des récents immigrants latino-

américains  en Processus s’insertion à Québec »4 

  

لم تركز على اإلحص�اءات ب�ل اتجھ�ت إل�ى تحلی�ل أث�ر الب�رامج و  أنھاھي دراسة نوعیة أي 

  .كبكیالسبانیة على نوعیة إدماج المھاجرین في الجرائد الناطقة باللغة البرتغالیة و اال

  

  رابعةالالدراسة: 

"Communication interculturel et processus d’intégration des nouveaux 

immigrants Marocains au Québec "5  

                                                      
3Sébastien Arcand et Michèle Vatz-Laaroussi, «  les difficulté d’insertion en emploi des immigrants du Maghreb 
au Québec. Une question de perspective », le choix , québec .Vol. 15, n o 3, mars 2009 ISSN 0711-0685,3 . 
4 Farrah Bérubé , «  média et insertion des immigrants : le cas des recents immigrants latino- américains en 
processus d’insertion a Québec » .(mémoire de doctorat en communication ,université de Québec à Montréal 
,Québec ,2009) 
5  Mustapha Belabdi, « communication interculturelle et processus d’intégration des nouveaux immigrants 
Marocains au Québec »,(mémoire de doctorat en communication ,université de Québec à Montréal ,Québec 
,2010) 
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اإلدم�اج و ط�رح و  دي بدراسة عكس�یة لظ�اھرة الھج�رة بفي ھذه الدراسة قام مصطفى بلع. 

ل��ى إش��كالیة مس��اھمة المجتم��ع المس��تقبل للمھ��اجرین و مس��توى قبول��ھ لوج��ود مھ��اجرین غرب��اء ع

  .مستواھم، خاصة في سوق العمل

 م�ود بولی�ت"في ش�ؤون الھج�رة  قام بھا  المختص   خامسةال الدراسة" "MAUD 

BOULET" تحت عنوان: 

"L’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du canada par rapport 

au natifs "6  

ف��ي ھ��ذه الم��ذكرة یط��رح المؤل��ف إش��كالیة ض��عف نس��ب مش��اركة المھ��اجرین أم��ام الس��كان 

دراس��ة مقارن��ة لتأكی��د أن ق��ام بھ��ذا م��ن جھ��ة، وم��ن جھ��ة أخ��رى ف��ي س��وق العم��ل األص��لیین لكن��دا 

سیاسات الھجرة الخاصة بالكیبك تختلف في األھداف و في النتائج، ھ�ذا م�ا بین�ھ ف�ي دراس�ة مقارن�ة 

دراس�ة إل�ى ك�ون الكیب�ك ھ�ذه  لخص�ت ، كیب�كالمقاطعات منھا ) 05(ن في خمس لوضعیة المھاجری

تساھم بشكل كبیر في عرقلة إدماج المھاجرین، مقدما العدید من االقتراحات الت�ي  بسیاستھا للھجرة 

  .إعادة النظر في طریقة اختیار المھاجرین تنادي الىفي مجملھا 

 

  :اإلشكالیة .5

أخ�رى نالح�ظ بع�ض المؤش�رات الت�ي س�وف  دراسات  الدراسات وبعد قراءات عدیدة لھذه 

  .تحدد لنا اإلشكالیة البحثیة التي سوف تكون خالصة لمالحظة ھذه الدراسات السابقة

 .أصول مختلفة ويك عبارة عن مقاطعة مكونة من مھاجرین ذبكیال - 1

 .كبكیالالمھاجرون یجدون صعوبات كثیرة في عملیة اإلدماج المھني سواءا في كندا أو  - 2

 .دمج المھاجریناو ك لھا صالحیات واسعة سواءا في عملیة إختیار بحكومة الكی - 3

 .ات الترشح للھجرةفالمھاجرین ھم ضحایا نقاط كانت في السابق نقاط قوة في مل - 4

لغة، خبرة، مؤھالت كندیة ھي م�ن أھ�م المعوق�ات الت�ي تح�ول دون دم�ج مث�الي للمھ�اجرین  - 5

 .في سوق العمل الكندي

 .ھا الفدرالیةتلیك مختلفة عن مثبكیالسیاسة الھجرة في  - 6

ك دون ب���البطال���ة تم���س بش���كل ملح���وظ المھ���اجرین دون الس���كان األص���لیین و یم���س الكی - 7

 .المقاطعات األخرى

  :بعد تقدیم ھذه المؤشرات البسیطة یمكن لنا صیاغة اإلشكالیة البحثیة التالیة

  "؟ -كندا–الكیبك  رین في سوق العمل في الھجرة في إدماج المھاجسیاسة ما مدى مساھمة "

                                                      
6 Maude Boulet, « L’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du Canada par rapport aux natifs : une 
comparaison interprovinciale ». (Thèse de  doctorat, Faculté des études supérieures et postdoctorales, Faculté des 
arts et des sciences , Université de Montréal, canada , Juin, 2013.) 
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  :نفكك ھذه اإلشكالیة إلى محاور رئیسیة تسھل لنا الدراسة یمكن إقتراح األسئلة البحثیة التالیةس

 ك؟بكیالھل سیاسة الھجرة و اإلدماج متناسقتان في  - 1

 ؟المھني للمھاجرین  ك یسھل عملیة اإلدماجبكیالھل سوق العمل في  - 2

 

  :الفرضیات .6

إن دراس��تنا كم��ا قلن��ا كمی��ة تجریبی��ة، ل��ذلك فس��وف نق��وم ب��الخطوات التالی��ة لغ��رض ص��یاغة   

  :فرضیة  رئیسیة و فرضیات ثانویة

 المتغیرات: 

ھ�ي سیاس�ة الھج�رة ف�ي الكیب�ك و كن�دا اللت�ان تح�ددان ): المس�تقل( المتغیر الرئیس�ي -

  .نوع و كم عدد المھاجرین المقبولین في كل عام

  .وصفنا ھذا المتغیر بالمستقبل ألنھ زمنیا سابق للمتغیر التابع الذي نوضحھ فیما بعد لقد  

ھ��و عملی��ة دم��ج المھ��اجرین ف��ي س��وق العم��ل ف��ي الكیب��ك وذل��ك وف��ق  المتغی��ر الت��ابع -

 . الشغل و البطالةنسب ك كمیة  مؤشرات

  

 الت�ابع إذا وعندما نجم�ع ھ�ذین المتغی�رین وف�ق اتج�اه ت�أثیر المس�تقل عل�ى  :الفرضیة

  :یمكن لنا صیاغة الفرضیة التالیة

إن ص��عوبة إدم��اج المھ��اجرین ف��ي س��وق العم��ل راج��ع إل��ى ع��دم تناس��ق م��ا ب��ین سیاس��ة "

  "الھجرة و سیاسة اإلدماج

  :في ھذا السیاق یمكن لنا إدراج فرضیتین تسھالن عملیة الدراسة وھما كالتالي

 .عملیة اإلدماج ساعد المھاجرین فيیإن ھیكلة سوق الشغل في الكیبك ال  - 1

 ان سوء ادماج المھاجرین یعود الى عدم التناسق ما بین سیاسة الھجرة و االدماج - 2

 

  :اإلطار المكاني و الزماني للدراسة .7

ترجم�ھ مختل�ف األرق�ام و اإلحص�اءات ت ،في بحثنا ھذا سوف نقوم بدراسة كمیة للموض�وع   

ھ�ذه االرق�ام سنعرض�ھا وف�ق اط�ر زمانی�ة  و مكانی�ة  ، ھ�ذا ف�ي بحثن�او نعرضھا  التي سوف نراھا 

  . محددة بغیة فھم احسن للواقع المراد دراستھ 
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 الحدود المكانیة للدراسة:    

ة یك�ون ی�حرك تحلیلن�ا ع�رفینظرا لكون دراستنا مقامة على شقین نظ�ري و تطبیق�ي س�وف   

  :مكانیین ھمابین إطارین  مجالھا محصور ما

 نظرا لكون دراستنا تقوم على نھ�ج ). الین الجغرافیینجالم( المكانیین للدراسة اإلطارین

  :د مجالین ھمایفسوف نقوم بتحداألمر و استقرائي فیما بعد استنباطي في أول 

بجم��ع المعطی��ات العام��ة  س��نقومف��ي ھ��ذا المس��توى و كن��دا  ك ب��مج��ال مقاطع��ة الكی - 1

 .و كندا  كبللظاھرة المراد دراستھا على مستوى كامل إقلیم مقاطعة الكی

مج��ال مدین��ة مونتری��ال ف��ي ھ��ذا المس��توى س��وف نق��وم بدراس��ة نف��س الظ��اھرة ف��ي  - 2

یتھا لكونھ��ا المدین��ة األكث��ر ص��أض��یق وھ��و مدین��ة مونتری��ال  مب��رزا خصو مج��ال

 .للمھاجرین في كندا استقباال

 ین المكانیین لمجتمع الدراسةاإلطار:  

س�وف نق�وم بدراس�ة  ألنن�اھذا اإلطار یساعدنا في تحدید م�ن ھ�م المعنی�ون ف�ي ھ�ذه الدراس�ة   

  :بین مجالین نفرقلذلك یمكن لنا أن  ،میداني  حالة و دراسة مبنیة على تحقیق

نق�دم ھن�ا أرقام�ا وإحص�اءات : كب�ظم مجمل المھاجرین القاطنین ف�ي الكییمجال  - 1

 .من المصادر حكومیة مستقاة

                                   لمونتری��االمھ��اجرین الجزائ��ریین ف��ي مدین��ة  مالمس��تھدفة وھ��العین��ة مج��ال یظ��م  - 2

 .التحقیق المیداني اثناء  لعمال اربعة وكاالت تشغیل في مونتریاو

 الحدود الزمانیة للدراسة:  

مجموع�ة  فتعرس�لكون دراستنا تنقسم إلى ش�قین نظ�ري و تطبیق�ي فحت�ى الح�دود الزمانی�ة   

  :ھما إطارینوفق  تبایناتمن ال

وھ��ي نظ��رة عام��ة ألرق��ام ح��ول الھج��رة و نس��ب التش��غیل و : الفت��رة المعاص��رة - 1

ك و كندا و مدینة مونتریال بخصوص المھ�اجرین الجزائ�ریین بالبطالة في الكی

 .وغیرھم

نق�وم ھن�ا بتتب�ع عین�ة م�ن  2013-2009وھي فترة ما ب�ین : ة الحالةفترة دراس - 2

لنق�وم بدراس�ة   -بالتحدی�د لمونتری�اف�ي مدین�ة -المھاجرین المتواجدین في كندا 

 .عملیة إدماجھم في سوق العمل

و االس�تنباطي  االس�تقرائيإن التباین في األطر  المكانیة و الزماني راجع إل�ى ال�نھج الكم�ي 

  .نا استخدام حركتین تصاعدیة و تنازلیة و الشكل التالي یوضح لنا ذلكیلع حتمما ی ، الذي نقوم بھ



        ر المكانی����������ة المس����������تعملة ف����������ي الدراس����������ة

  

اآلخ�ر نق�وم  قالش� بینم�ا ف�ي، قوم بإس�قاط النظ�ري عل�ى التطبیق�ي 

إن طبیع��ة الموض��وع ال��ذي س��نتناولھ، جع��ل م��ن الم��زج م��ا ب��ین المن��اھج أم��را حتمی��ا ، ل��ذلك 

فسوف نقوم بعملیة منھجیة تھدف إلى الوصول إلى الحقائق بطرق مختلف�ة للوص�ول إل�ى أكب�ر ق�در 

كمنھج رئیسي فنحن نحاول تقدیم تفسیرات للظاھرة موضحا األس�باب و 

  :نستعملھ خالل تقدیم مختلف اإلحصاءات اآلتیة سوءا من

 .لوكاالت تشغیل في مونتریا

 الكیب�ك و بواسطة ھذا الم�نھج س�وف نعی�د تك�وین ت�اریخ الھج�رة ال�ى

 مقدمة
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ر المكانی����������ة المس����������تعملة ف����������ي الدراس����������ةیوض����������ح االط����������)   01(الش����������كل رق����������م 

  من اعداد الطالب وفق ما سبق

قوم بإس�قاط النظ�ري عل�ى التطبیق�ي س�ن اول حركة سوف

  .بعملیة استقرائیة للوصول إلى فھم النظریة العامة

  :منھجیة الدراسة

إن طبیع��ة الموض��وع ال��ذي س��نتناولھ، جع��ل م��ن الم��زج م��ا ب��ین المن��اھج أم��را حتمی��ا ، ل��ذلك 

فسوف نقوم بعملیة منھجیة تھدف إلى الوصول إلى الحقائق بطرق مختلف�ة للوص�ول إل�ى أكب�ر ق�در 

  :ھذه المناھج یمكن تعدادھا كما یلي . ممكن من الموضوعیة

كمنھج رئیسي فنحن نحاول تقدیم تفسیرات للظاھرة موضحا األس�باب و  :المنھج الكمي

  .النتائج عن طریق أرقام تكون دقیقة تفي بالموضوع

نستعملھ خالل تقدیم مختلف اإلحصاءات اآلتیة سوءا من :المنھج اإلحصائي

 .الخاصة بالمقاطعة الكیبك األجھزة الفدرالیة و

 .الدراسات السابقة

 )لمونتریا(دراسة حالة المھاجرین الجزائریین في 

وكاالت تشغیل في مونتریا 04التحقیق الذي سنقوم بھ على مستوى 

بواسطة ھذا الم�نھج س�وف نعی�د تك�وین ت�اریخ الھج�رة ال�ى :المنھج التاریخي

 

 

الش����������كل رق����������م      

من اعداد الطالب وفق ما سبق

اول حركة سوف ففي

بعملیة استقرائیة للوصول إلى فھم النظریة العامة

منھجیة الدراسة .8

إن طبیع��ة الموض��وع ال��ذي س��نتناولھ، جع��ل م��ن الم��زج م��ا ب��ین المن��اھج أم��را حتمی��ا ، ل��ذلك   

فسوف نقوم بعملیة منھجیة تھدف إلى الوصول إلى الحقائق بطرق مختلف�ة للوص�ول إل�ى أكب�ر ق�در 

ممكن من الموضوعیة

  المناھج:  

 المنھج الكمي

النتائج عن طریق أرقام تكون دقیقة تفي بالموضوع

 المنھج اإلحصائي

 األجھزة الفدرالیة و

 الدراسات السابقة

  دراسة حالة المھاجرین الجزائریین في

  التحقیق الذي سنقوم بھ على مستوى

 المنھج التاریخي

 .كندا 
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  االقترابات: 

إن االقتراب یساعد الباحث على تحدید طریقة تناولھ للمواضیع، وجھة نظره إلى المف�اھیم،   

  .ا یخص الموضوعیة و الذاتیةمإذا اإلقتراب ھو من أكثر األدوات المنھجیة حساسیة فی

 ھذا اإلقتراب یساعدنا في فھم حركیة تفاعل المھاجرین مع مح�یطھم  :االقتراب التفاعلي

  .قافي الجدید االجتماعي و الث

  ن�درس ب�ھ مختل�ف أدوار المؤسس�ات الفاعل�ة ف�ي وس�ط : المؤسس�ي –االقتراب القانون

  الخ... المھاجرین كالوزارات، وكاالت التشغیل

 أدوات جمع المعلومات:  

تكملة للمناھج و االقترابات سوف نكون بحاج�ة إل�ى أدوات تس�اعدنا ف�ي جم�ع المعلوم�ات و   

  :من ھذه األدوات نجد  تحلیلھا ،

 الخرائط. 

 االستبیان. 

 التحقیق المیداني. 

 اللقاءات و الحوارات. 

  

  :اإلطار النظري للدراسة .9

قاة ستكما قلنا في بادئ األمر فدراستنا تقوم على تحقیق میداني مبني على شھادات و أرقام م  

النظ�ري و الجان�ب اض ع�ن غى اننا سوف نتعنك ولكن ھذا ال یبكیالع العمال الجزائریین في قمن وا

  .كل دراسة تجریبیة عند تھذلك ألھمی

  :ھذا اإلطار النظري یمكن تقسیمھ إلى العناصر التالیة

 .المصطلحات - 1

 .نظریات اإلدماج - 2

صعوبة تحقیق اإلدماج بالمعنى النظ�ري  لتبیاننسعى فیھ إلى فھم الظاھرة وفي ھذا االیطار 

 قب�ل نظ�را لك�ون اإلدم�اج یب�دأ ، لذلك تسعى بع�ض ال�دول إل�ى جعل�ھ م�ن ص�الحیات وزارة الھج�رة 

  .تقبلسقبول المترشح إلى غایة إدماجھ في الحیاة االجتماعیة للمجتمع الم

س تأك�د أن ثم نرى بعض النظریات التي فسرت اإلدماج العملي في األساس ألن ك�ل الم�دار  

 س��وق العم��للی��ة دم��ج المھ��اجرین تب��دأ بعم��ل مس��تمر م��ن الھج��رة إل��ى غای��ة التفاع��ل بین��ھ و ب��ین مع

  :فمن بین المصطلحات التي سوف نعرفھا. فاإلدماج المھني ھو أساس كل إندماج إجتماعي

 immigrant                                :                      مھاجر - 1

 Ethnie                                                          :   االثیة  - 2
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   Autochtones                               :        السكان األصلیین - 3

  analyse du marché d’emploi :           سوق العمل لتحلی  - 4

 

  :دراسة الحالة .10

فھ�م  لغرض  میدانیةبدراسة  القیام على  مجبرین بأننااحسسنا منذ بدایة إعداد ھذا المشروع   

لكن عند بدایة الدراسة اكتشفنا أننا بحاجة إل�ى دراس�ة حال�ة أخ�رى ، ظاھرة دمج المھاجرین احسن ل

الھ�دف م�ن الدراس�ة االول�ى ھ�و تبی�ان  تأخذ منحى تحقی�ق لحال�ة المھ�اجرین و ھ�م ف�ي حال�ة عم�ل ،

الحالة العامة للمھاجرین في سوق العمل ،اما التحقیق المیداني یھدف الى فھ�م ن�وع العم�ل المم�ارس 

  :دراستینب القیام  نحن بصدداذا  ، )وكاالت تشغیل(بكثرة لدى المھاجرین 

إلى  2009یال منذ المتواجدون في مونتر-دراسة حالة المھاجرین الجزائریین في مونتریال  - 1

 -.2013غایة 

 .وكاالت تشغیل ناشطة في مدینة مونتریال) 04(أربع عمال  دراسة حالة  - 2

  

 

  :خطة الدراسة  .11

ب�ین االس�تقراء و االس�تنباط لق�د وض�عنا خط�ة مبنی�ة عل�ى حرك�ة  وفق النھج الذي یزاوج م�ا

تنازلیة و تصاعدیة ،نبدأ في اول االمر  بعرض صوري للظاھرة مبینین مختلق المص�طلحات الت�ي 

االدم�اج ف�ي ظ�اھرة الت�ي فس�رت وحلل�ت سوف نستعملھا في الدراسة ثم نعرض مختلف النظری�ات 

سیاس�تي الھج�رة و االدم�اج ف�ي الكیب�ك ث�م  ھج�رة ، ث�م نق�دم الاالجتماعیة العادیة و في حال�ة  الحالة 

ننتقل ال�ى دراس�ة وض�عیة المھ�اجرین ف�ي س�وق العم�ل و بع�د ذال�ك س�نعرض نت�ائج دراس�ة میدانی�ة 

  . لمونتریاتكشف النقاب عن وضعیة عمال وكاالت التشغیل في 

جزائ��ري ات��و مھ��اجر  69ف�ي دراس��ة الحال��ة س��نقوم بع�رض نت��ائج دراس��ة میدانی��ة اس�تھدفت 

نقوم فیھا بمحاولة تقدیم اجوبة لمختلف االسئلة التي طرحناھا ف�ي اول االطروح�ة  2009للكیبك في 

ثم نختم الدراسة بخاتمة تجیب عن االسئلة المطروحة في االشكالیة و نق�دم بع�ض المقترح�ات الت�ي .

   .تحسن مردود المھاجر للكیبك  رأیناحسب 

 :التالیة  لكن على العموم سوف نتبع الخطة
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 مقدمة 

 أهمیة الموضوع

 أسباب اختیار الموضوع

 الدراسات السابقة

 اإلشكالیة

 الفرضیات

 اإلطار المكاني و الزماني للدراسة

  منهجیة الدراسة

 اإلطار النظري للدراسة

  دراسة الحالة

 خطة الدراسة

  الهجرة و االدماج المهني للمهاجرین الى الكیبك كندا:الفصل االول 

  مقدمة الفصل 

  المبحث االول مدخل مفاهیمي 

  تحدید المصطلحات   : الفرع االول 

  المهاجر  

  منهج تحلیل سوق العمل  

  الخبرة المهنیة  

  االقلیات الكبرى  

  االدماج المهني  



 مقدمة
 

14 
 

  العمل  

  النظریات المفسرة لالدماج المهني : الفرع الثاني 

  المدرسة التقلیدیة لدوركایم  

  مدرسة شیكاغو  

  حلقة العالقات العرقیة  

المبحث الثاني سیایة الهجرة للكیبك                                                                                            

  االیطار العام لسیاسة الهجرة في الكیبك : الفرع االول 

  شبكة النقاط و اختیار المهاجرین في الكیبك: الفرع الثاني 

  في مجال الهجرة  -الكیبك-التعاون الكندي: الفرع الثالث 

  سیاسة ادماج المهاجرین في الكیبك :المبحث الثالث 

  الفرع االول االطار العام لسیاسة االدماج المهني للمهاجرین في الكیبك 

  هني  المهاجرین في الكیبكفواعل وتمویل سیاسة االدماج الم: الفرع الثاني 

  برامج االدماج  المهني للمهاجرین في الكیبك: الفرع الثالث 

دراسة تحلیلیة لمدى تناسق كل من  سیاستي الهجرة و الدماج المهني : الفرع الرابع 

  للكیبك 

  خاتمة الفصل 

   - كندا–المهاجرین و سوق العمل في الكیبك : الفصل الثاني 

  مقدمة الفصل 

  واقع المهاجرین في سوق العمل في الكیبك و كندا : المبحث االول 

  واقع تشغیل المهاجرین في الكیبك و كندا  : الفرع االول



 مقدمة
 

15 
 

 نوعیة االعمال الممارسة من طرف المهاجرین في الكیبك  : الثاني الفرع 

 ).تقلیص المستوى(تناسب العمل مع مؤهالت المهاجر  : الفرع الثالث

  اجور المهاجرین في الكیبك : الفرع الرابع 

وكاالت  4- دراسة واقع عینة من العمال المهاجرین في الكیبك : المبحث الثاني 

  -)مهاجر 619( تشغیل

  تمهید 

  :تطور ونشأة خدمات وكاالت التشغیل: الفرع االول 

  :خطوات الدراسة: الفرع الثاني 

  .المعاینة واختیار العینات: الفرع الثالث 

  :تفاصیل الدراسة:  الفرع الرابع

  :خالصة و استنتاجات: الفرع الخامس 

  خاتمة المبحث 

 خاتمة الفصل  

مهاجر  79- دراسة میدانیة لواقع المهاجرین الجزائریین في مونتلایر:الفصل الثالث 

   2009ممن وصلوا الى الكیبك عام 

  تمهید

 منهجیة الدراسة و المعاینة: المبحث االول

  منهجیة الدراسة :الفرع االول 

  عملیة المعاینة و االستبیان :الفرع الثاني 
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  عرض البیانات و استخالص استراتیجیات االدماج :المبحث الثاني  

  عرض البیانات : الفرع االول 

  :الفرع الثاني تحلیل البیانات و االستنتاجات

  خاتمة الفصل 

  خاتمة عامة 

 

  

  

 

  



  

   

 

 

 

الهجرة و  : الفصل االول  

االدماج المهني للمهاجرين  

- كندا–في الكيبك    



-كندا –الهجرة و االدماج المهني للمهاجرین في الكیبك : الفصل االول   
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 مقدمة الفصل

لكــون ظــاهرة الهجــرة مــن أكثــر  ،فــي هــذا الفصــل ســوف نقــدم إطــارا مفاهیمیــا یعــد باألهمیــة بمكــان  

الهجـرة الغیـر الشـرعیة، (الظواهر اإلنسانیة التي تعرف الكثیر من التجاذبات سواء على المسـتوى السیاسـي 

أو علـى المسـتوى االقتصــادي أو ) االنـدماج، العنصـریة(أو علـى المسـتوى االجتمـاعي ) هجـرة االدمغـة الـخ

  .بالید العاملة ىما یعن

نتطرق للـب الموضـوع مبینـا مختلـف السیاسـات العامـة المـؤطرة للهجـرة المطبقـة بعد كل هذا سوف   

  فـي الكیبـك و كنـدا مـن خـالل تطورهـا التـاریخي ومحـدداتها ومختلـف الشـرائح المسـتهدفة مـن هـذه الهجـرة

  .المحدد االقتصادي و الدیموغرافي اللذان یعتبران المحددان األساسیان لهذه السیاسة موضحین 

نقاط ومجموعة من اإلجراءات التي تهـدف  شبكة طریق عبر عنها عنیاسات كانت دائما هذه السی  

ن الهجرة لم تكن أبدا هدفا بحد ذاته بل كانت ألو  الكندي،  لالقتصادإلى اختیار مهاجرین یكونون دعامة 

مشـكال آخـر البـد  ، لذلك كانت عملیات اإلدماج دائماالمؤهلة الید العاملة االقتصاد ب موردا أساسیا لتغذیة 

  .من إیجاد صیغ توافقیة ما بین   نوع وثقافة المهاجر وبین أهداف سیاسة الهجرة

الهــدف األساســي مــن هــذا الفصــل هــو تبیــان مــدى توافــق سیاســة الهجــرة مــع مختلــف األطــر التــي     

  :لذلك سوف نحاول اإلجابة عن السؤال التالي ،تسمح للمهاجر باالندماج في سوق العمل

  "سیاسة الهجرة و اإلدماج متناسقان اعتباركن مإلى أي مدى ی"     

  

    



-كندا –الهجرة و االدماج المهني للمهاجرین في الكیبك : الفصل االول   
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    مدخل مفاھیمي : المبحث االول

فـــي هـــذا المبحـــث ســـوف نعـــرف بعـــض المصـــطلحات التـــي ســـوف نســـتعملها فـــي عملیـــة التحلیـــل   

  .والدراسة نظرا لكون المصطلحات القاعدة األساسیة لكل بحث علمي

  تحدید المصطلحات   : الفرع االول 

 علــى غــرار مجمــل المصــطلحات فــي العلــوم االجتماعیــة یعتبــر مصــطلح المهــاجر  :المھ��اجر

نظـرا لوجهــات النظـر المختلفـة التــي یمكـن لنـا مــن خاللهـا رؤیتـه لكنــه  ،رایـمـن بـین المصـطلحات األكثــر تغ

إّال أنه یمكن الفصل في ذلك " عملیة تنقل البشر من بلد آلخر لغرض اإلقامة الدائمة "ي على العموم  یعن

  :فالمهاجر كمصطلح ینطبق في كندا على،  بالرجوع إلى القانون أو المواد التفسیریة له

  "على كل شخص سمحت له سلطات الهجرة باإلقامة في كندا بشكل دائم" 

شـخاص المولـودین خـارج كنـدا ولكـن یمكـن أن یمـنح لغیـرهم هذا المصطلح ینطبق فـي العـادة علـى األ 

  :على غرار  في بعض الحاالت

  .األشخاص المولودین في الخارج من أبویین كندیین - 

 1.األشخاص المولودین في كندا من أبوین غیر كندیین - 

ر عنـــدما نعـــالج مصـــطلح المهـــاجر أو الهجـــرة تواجهنـــا الكثیـــر مـــن العوائـــق نظـــرا الرتباطاتـــه مـــع األطـــ

صـعوبة وضـع تعریـف واحـد لهـذا المصـطلح یعـد ف ،الزمانیة و المكانیـة وبعـض المرجعیـات الثقافیـة والدینیـة

مؤشــرا مــن مؤشــرات الســرعة التــي ظهــر فیهــا هــذا المصــطلح خاصــة مــع العولمــة التــي ســاهمت فــي فــتح 

جعلتــه مفهومــا الحــدود وجعــل الكثیــر مــواطنین عــالمیین أیــن بــرز حــق التنقــل ، لكــن االحتكاكــات البشــریة 

إلــى آخــره مــن  العنصــریة، الهجــرة الشــرعیة، الهجــرة الغیــر الشــرعیة :یصــطدم مــع مفــاهیم أخــرى علــى غــرار

الظواهر التي ظهرت مع رغبة اإلنسان في االنتقال من إقلیم خاضع لسلطة معینة إلى أخرى تختلف عنهـا 

 2.في القیم والمعتقد و الدین

التي " immigrer"بین مفهومین أو األصح بین قیمتین هما یفرق " Le Robert"القاموس اللغوي 

الــذي یعنــي " Emigrer"تعنـي الــدخول فـي بلــد معـین فــي الغالــب أجنبـي لغــرض اإلقامـة الدائمــة ومصـطلح 

حســب هــذا القــاموس هــذین المصــطلحین یعبــران عــن ، 3"تــرك بلــد األصــل والــذهاب لالســتقرار فــي بلــد آخــر

 .الرغبة تغذیهادهما تغذیها الحاجة واألخرى حركتین اجتماعیتین مختلفتین أح

                                                           
1
 « Statistique Canada définitions des concepts Site de Statistique Canada », selon le site :  

 http://www.statcan.calfrancais/concepts/defintions/immigrationJhtm . Consulté le 19 juin 2014. 
2
 - Muade boulet, «  l’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du Canada par rapport aux natifs : une 

comparaison interprovinciale ». (Mémoire de doctorat, école des relations industriel, université de Montréal, 
juin 2013) ,12. 
3
-  Robert Paul. Le Petit Robert, dictionnaire. Paris :L’iris Interactive, 2001, p.863. 
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 إن منهج تحلیل سوق الشغل من المناهج االقتصادیة األكثر تجریبیـة  :تحلیل سوق العمل

العدیــد مــن النــواحي التــي ال بــد علــى الباحــث اإللمــام بهــا للوصــول  فیــهیعــالج االقتصــادیة، فــي العلــوم 

  . للحقائق المرجوة المعبرة عن الواقع الفعلي لسوق العمل

  :إن منهج تحلیل السوق یعتمد على دراسة سلوكیات فاعلین أساسیین هما

  .مانح العمل - 

 .العمل طالب - 

، أنثـى، ا ذكـر  : رار كـون أحـداهماثیر قیم أخـرى علیهمـا علـى غـأهذین الفاعلین یدرسان في ضل ت

الغرض من استخدام مثل هـذا التحلیـل هـو الكشـف عـن خصوصـیات كـل فئـة طالبـة او ،  الخ ....مهاجر،

 .في العالقة بینهما  تأثرمانحة للعمل و مختلف القیم التي 

 إن أخـــذنا بمصـــطلح الخبـــرة المهنیـــة كــان بابـــا مـــن أبـــواب اعتبارهـــا مـــادة  :الخبـــرة المهنیـــة

إذا مــن هــذا البــاب یمكــن إعتبــار العامــل ، جنبــياأللــدخول ســوق العمــل فــي أي بلــد مــا ســواء األصــلي أو 

  .الطالب للعمل في بلد أجنبي مثل طالب العمل الشاب الذي یدخل ألّول مرة سوق العمل المحلي

یعبــر عــن  او المالحظــة لومــات عــن ســوق العمــل ســواء عــن طریــق االحتكــاكإّن عملیــة جمــع المع  

  .الخبرة العملیة التي سوف نستخدمها في تحلیلنا لعملیة اإلدماج في سوق العمل

 األقلیــات الظــاهرة أو الكبــرى مصــطلح رافــق حركــة الهجــرة إلــى كنــدا فهــو  :األقلیــات الكبــرى

ما اخـذت لكن لتعریفه یمكن أن نستند إلى  هفیمتغیر حسب موضوع الدراسة و اإلطار العام الذي یستخدم 

  :عتبرهمتي تال ( Statistique Canada)به هیئة االحصاء الكندیة

الـى اخـرهم مـن  ، ،العربنتینیـو الال،الصـینیین  ، اي مـنالغیـر البـیض و  ألصلیین اكل األشخاص، الغیر "

  1"نجلیزیة وال ینتمون للهنود االصلیینالاالجناس المهاجرة الغیر فرنسیة وال ا

وبعــض  واألوروبیـونهـذا المصـطلح ظهــر لیفـرق مــا بـین السـكان اآلتــون إلـى كنــدا فـي وقـت ســابق 

  .ا في الخمسینات و الستیناتاألعراق األخرى التي بدأت تتوافد إلى كند

  :فسكان كندا منقسمین إلى ثالث أجزاء هي

السـكان األصـلیین هـم أصـحاب األرض، فـي الوقـت الحـالي لهـم بعـض المزایـا الضـریبیة وغالبـا مـا  - 1

  .یعیشون في محمیات خاصة بهم

                                                           
1
 -  « Site de la  Statistique canada » : http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/def/4068739-fra.htm  .visité le 

05.08. 12h.00 heure de Canada (Québec). 
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یعتبرون كـذلك مهـاجرین لكـنهم هـم  ،الواصلین األوائل إلى كندا تباعا  مالفرنسیین و البریطانیین ه - 2

 .مم المؤسسة أغلبیة سكان كندا یسمون كذلك األ

إتســاع رقعــة الــدول المقبولــة للترشــح للهجــرة ظهــرت أقلیــات یمكــن أن تنــافس  بعــد: األقلیــات الكبــرى - 3

ـــــیهم  مصـــــطلح هؤالء ،حتـــــى الفرنســـــیین والبریطـــــانیین ـــــق عل ـــــرى یطل ـــــى غـــــرار   األقلیـــــات الكب عل

من األشخاص في كندا یتكلمون  3/5فحسب تقریر عن سكان كندا  ،الالتینیین الصینیین، العرب،

 1.لغة أخرى غیر الفرنسیة و اإلنجلیزیة في بیوتهم

 إن مصـطلح اإلدمـاج لـیس مفهومـا قـارا بـل یقبـل الكثیـر مـن التعـاریف و  :اإلدماج المهني

العملیــات الهادفــة إلــى تحقیـــق لكــن فـــي الغالــب یشــیر إلــى تلــك ،  یتغیــر مــع كــل اقتــراب یســتعمله الباحــث

لكــل عالقــة اجتماعیــة وهــو تحقیــق  ىالتكامــل مــا بــین الشــخص مــع محیطــه، قــد یعنــي أیضــا الهــدف االســم

  .أعلى درجات التفاهم المتبادل

فـــي موضـــوعنا هـــذا نأخـــذه مـــن بـــاب  التـــأقلم الـــذي یجمـــع مختلـــف العملیـــات واإلســـتراتیجیات التـــي 

ظـــروف اإلیجابیـــة أو الســـلبیة التـــي یمكـــن للعامـــل أو رب عمـــل ال ســـتعملها مختلـــف الفواعـــل فـــي مختلـــفت

  لكـــل مـــن او العمـــل او بعـــد العمـــل اي عملیـــات البحـــث عـــن العمـــل(مواجهتهـــا خـــالل فتـــرة امكانیـــة العمـــل 

  .2)لطالب العمل او رب العمل

منــاهج : فــي  یــرغیمكــن تعریفــه كــذلك بكونــه تغییــرا فــي أســلوب التعامــل مــع  اآلخــر مــن خــالل ت  

وضـعها فــي  إلــى آخـره مــن التغیـرات التـي یمكــن .......فـي اطــار عالقـات العمـل  العمـل، طریقـة التواصــل

إدمــاج  تقــیس مــدىإن عملیــة القیــاس التــي تســتعمل فــي المنــاهج التجریبیــة  ، )مســار االنــدماج(هــذا المســار

   .الخ...من خالل مؤشرات كمیة كالرواتب ونسب العمل، البطالة مهنیا  الشخص 

ـــة اإلدمـــــاج  ــق التــــوازن بــــین متطلبــــات المحـــــیط ) المهنــــي  خاصــــة( فأقصــــى حــــد لعملیـ هــــو تحقیـــ

یعبـر عنـه بمختلـف االخـتالالت النفسـیة  اإلجتماعي أو المهني و شخصیة العامل وعلى النقیض من ذلك 

عنـه مـا عبـر  هـذا ،تصیب االفراد و المجتمعات على حد السواء یمكن أن او المهنیة و االجتماعیة التي  

بقوله أن اإلنتحار ناتج عن عدم التوازن مـا بـین شخصـیة الفـرد و متطلبـات " اإلنتحار  "دوركایم في كتابه 

  3.قبوله للظروف االجتماعیة المحیطة به

                                                           
1
- Idem :p26 

2
- Mutoo, Valentin-Lubuto. « La discrimination à l'égard des minorités visibles sur le  marché du travail et son 

impact sur la  rétention de ces populations dans la communauté urbaine de Québec », Approvisionnement et 
Services Canada Canada Québec, p 41.  
3
-  Piché, Victor et Jean Renaud . «  Immigration et intégration économique: Peut-on mesurer la 

discrimination? », L'annuaire du Québec 2003, Québec. Éditions Fides, 2003, p 152.  
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ـــان  ـــد كولم ـــات الكبـــرى فـــي  دافی ـــه قابلیـــة أو إســـتعداد المهـــاجرین و األقلی یفســـر اإلدمـــاج علـــى ان

  .1"االقتصادي، الثقافي و القیمي :يالمشاركة في كل نواحي العمل المجتمع

یـرى أن اإلنـدماج المهنـي مقتـرن باإلنـدماج االجتمـاعي الـذي یعبـر عـن قـدرة الفـرد  مـاك نیكـولأما 

فإنــدماج شــخص فــي شــركة مــا هــو إال قیمــة  ،منافســة ووضــع قیمــة مضــافة للمجمــوع أي المجتمــعالعلــى 

مضافة للشركة و الفرد بحد ذاته لكن سوء عملیة اإلنـدماج تجعـل مـن العامـل یشـعر بالعزلـة وتقـل إنتاجیتـه 

ما ال یریده أي رب عمل، فماك نیكول درس المفهوم وفق عملیة إقتصادیة محظة فالمندمج هو الذي ذالك 

دالـة اوال هـذه كوضـعیة   ،2 ج فهو خسـارة للمنـتج و الفـرد علـى حـد سـواءیقدم إنتاجیة أكبر، أما سوء اإلدما

فــي  العمــالودال ثانیــة علــى ســوء إختیـار وتوظیــف  علــى المســتوى الشخصـي علـى عــدم القــدرة علـى التــأقلم

  3.مؤسسات اإلنتاج، لذلك كان ینادي بثنائیة التعلیم والعمل وعدم الفصل بینهما

 التـــي وضـــعت فـــي موضـــوع اإلدمـــاج قـــورن  العمـــل فـــي مجمـــل الدراســـات  :العمل

إذا العمل هو المحدد األساس لكل عمل إقتصـادي داخـل  ،بمحرك الفرد في مسیرة اإلدماج و العیش الكریم

هو الذي یسمح للفـرد والمؤسسـات بـالتطور و الرقـي، فهـو یسـمح للفـرد بقضـاء حاجاتـه و تعطـي و المؤسسة 

بــذلك یكــون العمــل عالقــة إرتبــاط وثیقــة بــین الفــرد و المجتمــع لــه بابــا مفتوحــا للخــدمات وكــل لــوازم الحیــاة 

  .االقتصادي الذي ینتمي إلیه

نظـرا لكونـه یعـرف عالقـات إجتماعیـة جدیـدة فـأي مشـكل، وعـدم ،  خـاص العمل للمهاجر هـو تحـد

 4.عوارض وخیمة على المستوى الشخصي و المهني له توازن في هذا المحدد یسبب

  

  )المهاجرین بالخصوص( المفسرة لالدماج المھني  النظریات: الفرع الثاني 

فـي الوالیـات المتحـدة، فقـد إعتبـرت  20ج المهاجرین موضوع طرح منـذ بدایـة القـرن ادماإن ظاهرة   

إلــى غایــة الیــوم هنــاك معاهــد تــدرس و تخــتص فــي هــذه الدراســات ، جتماعیــة فــي نطاقهــا الفلســفي اظــاهرة 

   .خاصة في الدول التي تشهد مثل هذه الظواهر على غرار الوالیات المتحدة وكندا 

                                                           
1
- Markova, Irina. « L'immigration bulgare au Québec et ses modes d'intégration au marché du travail », Édition 

de l'Association socioculturelle bulgare de Montréal, Montréal.  Edition : 135.  P40 .1996. 
2
 -Resch, Yannick,    Définir l'intégration?  Perspectives nationales et représentations symboliques. Québec: 

XYZ éditeur, p 167.  
3
-, Ministère de l'Immigration et des Communautés Culturelles (MICC), La pleine participation à la société 

québécoise des communautés noires.  Des valeurs partagées, des intérêts communs. Québec: Les 
Publications du Québec, 36 p 
4
- Idem:p 38 
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نظریـات أو وجهـات نظـر تفسـر عملیـة  اربـعألهمیة الموضوع وقبل التطرق إلى الواقـع یمكـن لنـا تقـدیم 

حویه هذه الحركة مـن إنعكاسـات علـى الفـرد المنـدمج أو علـى ج المهاجر في مجتمع جدید مع كل ما تادما

  : تقبل هذه النظریات هيسالمجتمع الم

 .النظریة التقلیدیة لدوركایم - 

  .مدرسة شیكاغونظرة  - 

 )Milton Gordon(میلتون غوردون لنظریة الدمج  - 

  
 المدرسة التقلیدیة لدوركایم  

السوســـیولوجي فقـــد اســـتخدم دوركـــایم مؤشـــر إن مفهـــوم اإلدمـــاج قـــدیم ومفهـــوم أساســـي فـــي التفكیـــر 

 .1930اإلدماج في عملیة بحثه في موضوع اإلنتحار عام 

ملكیــة للمجتمــع ولــیس  يحیــث یــرى أن اإلدمــاج هــ" تحــت فــوق"نظــرة هــي رأیــة دوركــایم لإلنــدماج   

جتمـع؟ فهـو لمـاذا ینـدمج األفـراد فـي الم :للفرد فال وجود لألنا بدون نحن فدوركایم طرح السـؤال المتمثـل فـي

یرید دائما رأیه ذلك التناسق ما بـین المجتمـع و الفـرد لـذلك یؤكـد علـى أن اإلنـدماج مـا هـو إّال عالقـة جیـدة 

ما بین الفرد ومجتمعه ولكنه لم یدرس هذه الظـاهرة فـي إطـار مـا یسـمى بـالهجرة ولكنهـا نظـرة سوسـیولوجیة 

  1.و مهمة فریدة

هــــذه النظــــرة السوســــیولوجیة لإلدمــــاج اإلجتمــــاعي تعتبــــر نتیجــــة لتعــــاون مــــا بــــین الفــــرد و النســــیج 

كالعائلــة والمؤسســة فیــه  اإلجتمـاعي الــذي یحتویــه فكــل مجتمـع یضــع میكانیزمــات تســمح لألفـراد باإلنــدماج 

ة فــدوركایم هــذه المؤسســات تعمــل كضــامن فــي حالــة إنحــالل هــذه العالقــ ،التــي یعمــل فیهــا الفــرد، المدرســة

  .2یقول أن كل إنسان متعلق بالمجتمع بصفة زائدة أو فاقد العالقة مع المجتمع محكوم علیه باالنهیار

في المجموعـات التـي ینتمـي إلیهـا  االندماجمتغیر تابع ویتغیر طردیا مع  االنتحارفحسب دوركایم   

هــو نتیجــة إلــى دمــج كامــل و االنتحــار األنــاني نــاتج عــن انانیــة  « Altruiste »األفــراد فاإلنتحــار الغیــري 

  .وعدم دمج في المجتمع

بـل یجـب قیاسـه مـن خـالل مجموعـة ، إن دمج الفرد في المجتمع ال یمكـن رأیتهـا مـن مجهـر واحـد   

 -السوســـیو ىالمعطـــي الـــدیموغرافي یكتمـــل بمجـــرد ســـكنه فـــي إقلـــیم معـــین امـــا المعطـــ همـــن النـــواحي فحســـب

ى هـذا المعطـ دركـایم حسـب، فهو ناتج عن قیمته في المجتمع مادیـا وقدرتـه علـى إشـباع رغباتـه اقتصادي 

                                                           
1
 -Resch, Yannick.  Opt.cit,  177 p.  

2
- Émile Durkheim, le suicide :étude de sociologie .Paris :  presse universitaire de France , collection  Quadrige 

(119), p 69, 1990. 
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ألنه یبین مكانـة الفـرد فـي محیطـه ویجعلـه خاصـا وفریـدا واألهـم مـن ذلـك  ،یعتبر المحرك األساس  االخیر

  .االقتصادي لإلدماج ىإال عن طریق العمل، فالعمل هو مفتاح المعط ناتجكونه مستقال وكل ذلك 

ـــد أشـــار إلـــى    ـــى مهنـــة فـــي مجتمعاتنـــا المعاصـــرة فق ـــى اهمیـــة االنتســـاب إل ـــذلك یؤكـــد دوركـــایم عل ل

االضطرابات التي یمكن أن تحدثه مشاكل التوظیف وأعطى مثاال عن االثنـین األسـود فـي االنهیـار المـالي 

  .العالمي

المجتمـــع همـــا التضـــامن اآللـــي فـــي  فــي هـــذا الســـیاق یفـــرق دوركـــایم بـــین نـــوعین مــن اإلنـــدماج فـــي  

  1.المؤسسي في المجتمعات الحدیثة المجتمعات التقلیدیة، التضامن

فالمنتمون إلى المجتمعات التقلیدیة لهم العدید من الروابط الثقافیة و اللغویة و العقائدیة التي تحدد   

أو من الناحیة اإلجتماعیة، علـى مكانة ودور الفرد في المجتمع  قبل میالده سواءا من الناحیة اإلقتصادیة 

الـــروابط الثقافیـــة و  تلـــك العكــس مـــن ذلـــك المنتمـــون للمجتمعـــات الحدیثـــة یجـــدون غالبــا صـــعوبة فـــي إیجـــاد

هـؤالء األشـخاص یتصـرفون علـى حسـاب ، الدینیة خاصـة فـي المجتمعـات التعددیـة التـي تحكمهـا اللیبرالیـة 

لمؤسســة اإلقتصــادیة، فــالفرد فــي المجتمــع الحــدیث ال مــا تعطــیهم مؤسســات المجتمــع كالدولــة والمدرســة و ا

یجد لنفسه مكانا بطریقـة آلیـة  بـل یجـب علیـه ممارسـة بعـض األنشـطة التـي ترسـم لـه مكانـا وشخصـیة فـي 

  .مجتمعه

هــذه المعركــة التــي  ،دوركــایم هــي فكــرة النظــال الشخصـي ومعركــة كســب الــذات طرحهــاالفكـرة التــي  

   .العمل المدرسیة ثمثم تبدأ باألسرة 

الـرابط األسـاس فهـو ال یتصـور مدرسـة بـدون عمـال وال هـو  حقیقة العمل عند دوركـایم فـي تصـوره 

عائلة بدون عامل، لذلك فتكون فكرة العمل المشترك سـمة للمجتمعـات الحدیثـة، فاإلنـدماج عنـد دوركـایم قـد 

  :المعادلة التالیة یرسم عن طریق

  

  

  من اعداد الطالب وفق ما سبق عرضه

فكــرة نــادى بهــا هیجــل ومــاركس  ،  هــو العمــل و النضــاللهــا كــون المتغیــر المّوجــه یهــذه المعادلــة 

  .فالعمل هو الذي یسمح لإلنسان باإلندماج و التحرر

                                                           
1
 - Ibid :page 87. 

 قبول الكل لمبادئ الفرد+  قبول الفرد لمبادئ الكل = اإلندماج 
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لذلك أتى غولـدن ، عیش في مجتمع ال تشترك فیه في أیة عادة وال تقلید یتطلب قوة إضافیة لكن ال  

 تسـمح اهمیـة كبیـرة لها ي تبین أن المجتمعات الصغیرة التي تنشأ في ضل المجتمع الكللومدرسة شیكاغو 

  1.فرصه للفرد باإلندماج و نادت الي اعتبار المجتمع ذاتا مقسمة  عطاءبإ

  المقاربة التفاعلیة اومدرسة شیكاغو:  

إن مبدأ هذه المدرسة مرسوم مـن خـالل العدیـد مـن األبحـاث التـي قـام بهـا العدیـد مـن البـاحثین فـي   

    .في بدایة القرن العشرینصدرت  مدرسة شیكاغو أغلبها 

 .ابدورها المنهج األكثر استخداما في بحوثهـ تعد أعطت هذه المدرسة اإلهتمام إلى المالحظة التي  

نتقـــال مـــن مبـــادئ االكانـــت أول إهتمامـــاتهم هـــي التنظیمـــات اإلجتماعیـــة للمهـــاجرین، أي مالحظـــة عملیـــة 

  .أقلم ما بین الفرد وتجمعات إجتماعیة غریبة عنهالتالعیش من مجتمع آلخر من خالل عملیة 

یة التـي مقرونة بالمقاربة التفاعل « Assimilation »إن مقاربة هذه المدرسة هي مقاربة الدمج أو   

  .أحدثت ثورة في البحوث السوسیولوجیة التجریبیة

  :نموذجان إثنان هما ل على العموم  اسست هذه المدرسة

  ".التنظیم، الفوضى التنظیمیة، إعادة التنظیم"حلقة  )1

 .نظریة العالقات العرقیة )2

 Williamلولیــام تومــاس وزنانییــك نظریــة حلقــة التنظــیم و الفوضــى التنظیمیــة وٕاعــادة التنظــیم  

thomas et Znanecki    مـن خـالل  نظریة لظاهرة اإلندماج لدى المهاجرین من وضع أول  یعتبران ، 

 2 :هم  في ثالث مراحلو درس ذینمثال المهاجرین البولندیین في الوالیات المتحدة ال همآخذ

  .مرحلة ما قبل الهجرة: مرحلة التنظیم - 1

احتكاك أولي ما بین الفرد والمجتمـع  این یحدث فیهاهي مرحلة الهجرة : مرحلة الفوضى التنظیمیة - 2

 .المستقبل

هي مرحلة إندماج الفرد في المجتمع المستقبل أخذا فـي نسـیان قـیم المجتمـع : مرحلة إعادة التنظیم - 3

 .بقیم المجتمع المستقبل فیها األصلي ویتشبع

                                                           
1
-  Loriot Marc, Qu'est-ce que l'insertion? Entre pratiques institutionnelles et représentations sociales. Paris: 

L'Harmattan, 1999. 160 p 
 
2
  William, Isaac Thomas et  Florian Znaniecki. Fondation de la  sociologie américaine. Paris: L'Harmattan, p 

346. 2000. 
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معیاریـة التـي تعـرف إن جذور هذه النظریة تعود في حد ذاتها إلى مجهودات دوركایم ومصطلح ال 

 فیهـــا العقـــل شـــفتأن یك"أیـــن ال یمكـــن للفـــرد  ،شـــیوعا فـــي المجتمعـــات التـــي تعـــرف التحـــوالت الكبـــرى

مـــا تفعلـــه األغلبیـــة صـــواب، ومـــا ال تفعلـــه : "فیلجـــأ إلـــى مقاربـــة إجتماعیـــة تقـــول  "الخـــاطئ و الصـــواب

 "األغلبیة خاطئ

 :مراحل فمقاربة هذه المدرسة تتكون من ثالثة

  التنظیم و اعادة التنظیم  یوضح ملخص مقاربة نظریة): 02( جدول رقم

  المرحلة

 

 إعادة التنظیم الفوضى التنظیمیة التنظیم

شعور بالثقة بـین المجتمـع والفـرد مـن خـالل  آلیاتها

 متینة  روابط ثقافیة دینیة وٕاجتماعیة

ــــــــرد  ــــــــة الف ــــــــة هــــــــدم ثقاف مرحل

األصلیة، من خالل مالحظة 

مـن األغلبیة واإلحساس بنـوع 

ــــــالوحــــــدة وإ  ار المهــــــاجرین جب

علــى ضــرورة اإلنصــهار فــي 

 المجتمع الجدید   

ـــة بنـــاء عالقـــات جدیـــدة  مرحل

مبنیــة علــى مؤسســات جدیــدة 

أیــن تنصـــهر ثقافــة الفـــرد فـــي 

ثقافــة الكــل التــي حســب هـــذه 

المدرســة خلــیط مــا بــین ثقافــة 

الفـــــــــــــرد األصـــــــــــــلیة وثقافـــــــــــــة 

 المجتمع المستقبل

  .إعداد الطالب، وفق قراءات سابقة من  

  لبارك" االثنیة"حلقة العالقات العرقیة 

بــارك یــدخل فــي صــمیم عملیــة هــدم التنظــیم وٕاعادتــه مــن خــالل وصــفه ألربــع مراحــل كبــرى لهــاتین   

  :ماالمرحلتین ه

هـي شـكل مـن أشـكال الحـوار مـا بـین الفـرد والمجتمـع فـي مرحلـة غیـاب  :مرحلة التنافس والتحدي )1

بینهما یكون العمل محددا أساسیا في التكامـل مـا بـین األفـراد مـن بـاب اإلختصـاص الـذي  أي عقد

  .تتمیز به المجتمعات الحدیثة

هــي مرحلــة تنــافس وصــراع مــا بــین التنظیمیــات اإلجتماعیــة المتمثلــة فــي الســكان  :مرحلــة الصــراع )2

 .األصلیین والمهاجرین حول الموارد اإلقتصادیة ومن خالله العمل وفرص التوظیف

أو مرحلة خضوع الفرد لمبادئ وركائز المجتمع المستقبل إثر عملیة هدم التنظیم السابق  التناسبیة )3

ل نـــواحي الحیـــاة ســـواء فـــي التفكیـــر ونمـــط المعیشـــة والعمـــل التقنـــي لـــه هـــذا الخضـــوع یكمـــن فـــي كـــ

 .والفكري
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هـي المرحلـة اآلخیـرة التـي تكـون نتیجـة حتمّیـة لعملیـة الخضـوع، فـي هـذه  :مرحلـة اإلنـدماج الكلـي )4

المرحلــة تــذوب الفــوارق اإلثنیــة وتضــع نموذجــا آخــر مــن انمــاط العــیش التــي تكــون عــادة مختلطــة 

 .التركیب

هنـاك عملیـة تـداخل  یصـنع األفـراد فیهـا  الـذاكرة، اإلحسـاس، العـادات المشـتركة وخبـرات "حسب بـارك 

 1.للتفكیر المشترك ممهنیة، ما یدفعه

 اك ونظرتـه إلـى األمـور تعـد بالمثالیـة لكـون اإلنـدماج الكلـي غایـة فـي حـد ذاتهـلـكان بـارك یتمنـى ذ  

الوالیـات  فـيعض العلماء بدراسة حول المهـاجرین السـود لكن نظرته لألمور سوف تتغیر نتیجة قیامه مع ب

المتحدة األمریكیة، الذین رغم بقـائهم قرونـا وقرونـا فـي نفـس البلـد ومـع مختلـف اإلحتكاكـات اإلجتماعیـة لـم 

یصــلوا بعــد إلــى درجــة التكامــل و اإلنــدماج الكلــي، هــذا مــا أكــد ضــرورة التوجــه كــذلك إلــى دراســة المجتمــع 

  .لكونه البیئة التي تساعد أو تعیق عملیة اإلدماجالمستقبل للمهاجر 

دون وبارك تركز مجملها على النظر إلى المجتمع علـى شـكل لهناك نظرة أخرى طرحها میلتون قو   

  .والصراع الطبقي سطبقات محددة أصال عن طریق عقود من التناف

 نظریة اإلدماج لمیلتون غوردون:  

فـي عـز حركـة النظـال العرقـي  التـي ظهـرت  أو اإلثنیـةتحت مسمى نظریة حلقة العالقـات العرقیـة   

نظریتـــه فـــي كتـــاب معنـــون  بـــارك یطـــرح 1960، فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة وبالتحدیـــد فـــي ســـنوات 

(Assimilation in Amentain life)2  

حسب قولدون الوالیـات المتحـدة األمریكیـة لـم تعـرف إنـاءا ثقافیـا موحـدا، بـل التـاریخ األمریكـي كـان   

ذالـك راجـع إلـى مـا سـماه إزدواجیـة األثـر مـا بـین  ،دائما یبین أن التنظیم اإلجتماعي مبني على الالمساواة 

نـــدماج الثقـــافي و اإلنـــدماج ، فرضـــیته األساســـیة تفـــرق مـــا بـــین اإل) الطبقـــي(التقســـیم العرقـــي و اإلجمـــاعي 

  .الهیكلي

  "، وانماط العیش للمجتمع المستقبلالتأقلمتقبل  صیرورة من خالل یصنعفاإلندماج الثقافي حسبه   

درجـــة إنـــدماج الفـــرد فـــي مؤسســـات المجتمـــع المســـتقبل مـــن مـــدراس  وهـــ هواإلنـــدماج الهیكلـــي حســـب  

  "اثنیة معینةوهیئات رسمیة ونوادي ثقافیة، إلى حد یمكن إعتباره دون 

هــذه الخطــوات ، خطــوات متتالیــة لتحقیــق اإلنــدماج فــي المجتمــع المســتقبل  7هــذه النظریــة تطــرح ســبع 

  :هي

                                                           
1
  Gordon, Milton M. Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins. New York: 

Oxfond University Press, 276 p. 1964. 
2
 Idem:  p  89  
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 تمحــــور حــــول تبنــــي اللغــــة، الــــدین، وبعــــض ت) التثقیــــف(هــــي اإلنــــدماج الثقــــافي : الخطــــوة االولــــى

  .الخصائص الثقافیة للمجتمع المستقبل

 عملیة توغـل الفـرد فـي مختلـف مؤسسـات المجتمـع المسـتقبلاإلندماج الهیكلي هي : الخطوة الثانیة 

 .عالقات رسمیة أو غیر رسمیةو دخوله في 

 أیــن تتــزاوج فیــه األعــراق بصــفة مختلطــة أي زواج وتناســب : اإلنــدماج الشخصــي: ة الثالثــةو الخطــ

 . كان االصلیینما بین المهاجرین  و الس متبادل

 ــة التــي یشــعر أو یهــي  اإلنــدماج الرســمي: الخطــوة الرابعــة و الســكان  فیــه المهــاجرینصــنع المرحل

 بكـــــونهم فـــــي بلـــــدانهم أي شـــــعور بالهویـــــة الوطنیـــــة المهـــــاجرین  روح مشـــــتركة تشـــــعر االصـــــلیین 

 .المشتركة

 ذلـك ممكـن عنـدما ال یتبنـى المهـاجرین المهـاجرین اإلندماج الناتج عـن موقـف : الخطوة الخامسة ،

 .لمجتمع المستقبل عن ا مواقف إستباقیة وأحكام مسبقة

 عـــدماإلنـــدماج النـــاتج عـــن موقـــف المجتمـــع المســـتقبل، ذلـــك ممكـــن مـــن خـــالل : الخطـــوة السادســـة 

 .تعرض المهاجرین للعنصریة

 هــي المرحلــة التــي یشــارك فیهــا المهــاجرین فــي الحیــاة السیاســیة  اإلنــدماج المــدني: الخطــوة الســابعة

ة مــن خــالل اإلنتســاب إلــى أحــزاب سیاســیة لبلــد الهجــرة وینــادون بحقــوقهم عــن طریــق أجهــزة رســمی

وجمعیــات ثقافیــة و المشــاركة فــي اإلنتخابــات وحتــى الترشــح لنیــل المناصــب السیاســیة فــي البلــدان 

 1.التي ینتمون إلیها

عملیــة اإلنتقــال مــا بــین ثقافــة راســخة فــي شخصــیة الفــرد و ثقافــة  يلكــن مــا أهملــه قولــدون هــ

المفیـد مـن هـذه النظریـة هـي كـون عملیـة اإلنـدماج تشـرك الكثیـر لكـن ، جدیدة ال یعرف فیها أي شيء 

  .من الفواعل وهذا المخطط یتمثل ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Reach, Yannick , Op.cit : page 21,22. 
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  : یمثل عملیة اإلندماج والفواعل المشاركة فیها حسب میلتون غوردون )02(مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مخطط من إعداد الطالب وفق ما سبق

لقد حاولنا في هذا المبحث تقدیم أطر نظریة عامة حول نظریات اإلندماج ولألمانة وٕان لم تتطرق   

ـــى ـــات إل ــدماج فـــي الحیـــاة  إال أنهـــا، العمـــل بصـــفة خاصـــة  ســـوق هـــذه النظری ـــه كأحـــد مقومـــات اإلنـ طرحت

اإلجتماعیة، هـذه النظریـات سـوف ندرسـها ونطبقهـا فـي نطـاق فریـد مـن نوعـه أال وهـو المهـاجرین فـي كنـدا 

لكون هذا البلد یعتبر من أكثر البلدان جذبا للمهاجرین في العالم مما یطرح العدید مـن األسـئلة حـول طـرق 

  .وال وفي الحیاة اإلجتماعیة ثانیةإدماجهم في الحیاة اإلقتصادیة أ

ففـــي المبحـــث التـــالي ســـوف نعـــالج هـــذه اإلشـــكالیة فـــي واقعهـــا الجغرافـــي و الزمـــاني الخـــاص بهـــا   

محــاولین اإلجابــة عــن الكثیــر مــن األســئلة التــي طرحــت مــن طــرف هــؤالء العلمــاء مســتخدمین طریقــة ســرد 

لنعـرف هـل سیاسـة الهجـرة فـي كنـدا تسـاهم فـي  میدانیـة األرقام ثم في الفصول القادمة سـوف نقـوم بتجـارب

 ؟ دمج المهاجرین في سوق العمل  أو ال

 

 

 

 

 

 

 ثقافة سابقة مجتمع مستقبل
 المدارس

  المجتمع المدني

  االداریةالمؤسسات 

  المؤسسات اإلقتصادیة

  .لالحزاب  ات نتساال

  

 اإلندماج المؤسسي الھیكلي
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  . لكیبكلسیاسة الهجرة : المبحث الثاني 

إال ان المجتمـع الكنـدي ،  ىالكبـر  ةرغم كونها دیموغرافیا أكثر شبابا من نظیراتها في الدول الثمانیـ

فـرة الموالیـد التـي طبعـد موجـة ف،  1الشـیوخ وكبـار السـن فیـه یتجه بصفة سریعة إلى نمـط  دیمـوغرافي یسـود

الرتفاع لعرفتها بعد الحرب العالمیة الثانیة عرفت في فترة السبعینات تغیرا في منحنى تشكیل السكان نظرا 

نسـب خصـوبة المـرأة الكندیـة التـي تعـد األصـغر  تـدهور ناهیـك عـن ، المحسوس فـي نسـب تمـدرس اإلنـاث

  2.على المستوى العالمي

أن طفرة الموالید التي عرفتها كنـدا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة وصـلت إلـى سـن  تأكداإلحصائیات 

ــب ســــیناریوهات جــــد دقیقــــة إلــــى انــــه فــــي عــــام مــــا هــــذا ،  2011ســــنة فــــي   65 یكــــون  2031یــــوحي حســ

ان سیتشـكل من السك ةبالمائ  25إلى  23وفي نفس السنة ما بین  3المهاجرین وراء الزیادة الوحیدة للسكان

زیادة إلى مؤشر هام وهو إرتفاع متوسط اعمار السكان الذي واصل الصـعود  4،األعمار المتقدمة يمن ذو 

ســـنة عـــام  44ومـــن المتوقـــع أن یصـــل عتبـــة  2006ســـنة فـــي عـــام  39.5ووصـــل إلـــى حـــدود  1964منـــذ 

2031.5  

العكــس  علــىق، هــذا علــى المســتوى الكلــي أمــا علــى مســتوى الكیبــك فهــي ال تخــرج عــن هــذا الســیا  

فطفرة الموالید جاءت في هذه المقاطعة  ، أسرع مما هي على المستوى الكندي شیخوخة  تعرف موجة فهي 

نتیجــة فــي كنــدا  لشــیخوخة لفالكیبــك یســجل أكبــر معــدالت  6، ) 1946كانــت عــام (الفدرالیــة یرتهــا ظقبــل ن

سـنة  46.6لـى حـدود اوستصـل  2006سـنة فـي عـام  40.5إلرتفاع متوسطات اعمار السـكان التـي كانـت 

إلــى حـــدود  %14تضــاعف فــي نفــس الفتــرة مــن تس) عــام 65فــوق ( ةوخخنســب شــیمــع ، 2056فــي أفــق 

28%.7  

                                                           
1
  Bélanger, A., Martel, L. et Caron-Malenfant, É. « Projections démographiques pour le Canada, les provinces et 

les territoires, 2005-2031 ». Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada, Ministre 
de l’Industrie, Canada. Catalogue no : 91-520-XIF, 2005,p 213  
 
2
 Statistique Canada, Portrait de la population canadienne en 2006, selon l’âge et le sexe, Recensement de 

2006 . Canada : Publication Ottawa autorisée par le Ministre de l’Industrie, catalogue no. 97-551-XIF2007. p 22. 
3 Bélanger, A., Martel, L. et Caron-Malenfant, E, Op.cit : page 51.  

4
 Institut de la statistique du Québec , Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056. 

Édition 2009, p. 96. 2009. Lien  internet : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2009/perspectives2006_2056.pdf  
 
5
-  Bégin, H., « Économie du Québec : les effets pervers du choc démographique sont à nos portes. Il importe 

d’agir maintenant pour amoindrir les conséquences sur le marché du travail », Point de vue économique, 
Desjardins Études économiques, Canada ,2008. P 6 
6
-  Idem : p08  

7
-  Statistique Canada, L’évolution de la population active au Canada, Recensement de 2006. , Ottawa 

Canada : Publication autorisée par le Ministre de l’Industrie, catalogue no. 97-559-X, 2008, p. 40  
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                   مســـــتوى الیــــد العاملـــــة فمــــا هـــــي إّال صــــورة مصـــــغرة      لــــىهــــذا علــــى المســـــتوى الــــدیموغرافي أمـــــا ع

مما یتحدث في المجتمع الكلي الشامل، فحجم الشیخوخة و ارتفاع اعمار العمال كلها مؤشـرات تـوحي بـأن 

فاألرقام تقول بأن نسـبة العمـال الـذین یتـراوح اعمـارهم مـا ، تدهور مستمر في  الكیبك وعاء الید العاملة في

ــه  اومــا فــوق ســیطرو  55بــین  إلــى  اووصــلو  2001فــي مــن الیــد العاملــة الناشــطة   %11,7علــى مــا مجمل

سـنة  40فـإن متوسـطات أعمـار العمـال فـي نفـس الفتـرة تجـاوزت حـدود  ثـم 2006فـي عـام    15,3حـدود 

  2006.1سنة ألول مرة في عام  41,2لتبلغ 

ــدد  الشـــیخوخة، إرتفــــاع متوســـط أعمــــار العمـــال، إنخفــــاظ نســــب الخصـــوبة، كلهــــا ال محـــال مشــــاكل تهــ

  :من جانب القوة العاملة ، لذلك فالحلول التي تم وضعها كانت في مجملها ما یلي اإلقتصاد

 وتعظــیم اإلنتاجیــة مــن خــالل اإلنتــاج المكثــف  المؤهلــة  لصــنع الیــد العاملــة التركیــز علــى التكــوین

"intensif." 

 اإلمتیازات اإلجتماعیة للنساءمنح بتوفیر الرعایة و  تحفیز نسب الخصوبة لدى النساء. 

 لتوفیر ید عاملة مؤهلة جاهزة  یع الهجرةتشج. 

لذلك على المستوى البعید  كما نالحظ فإن الحلین االول و الثاني حالن بعیدان ال تظهر نتائجهما إال 

   .كانت الهجرة المصدر األساسي لهذه الید العاملة على المستوى االقتصادي 

علـــى  2031 حســـب التوقعـــات فـــإن الهجـــرة ســـوف تكـــون المصـــدر الوحیـــد للزیـــادة الســـكانیة عـــام 

على المستوى المحلي للكیبك فهذه الظاهرة سوف تكون واقعا عام قبـل ذلـك أي عـام اما  2المستوى الفدرالي

2029.  

لنـا مـدى من خالل كل هذه األرقام سواءا على مستوى كندا او على مستوى مقاطعة الكیبك تظهر   

فــإن كـــانوا هــم المصـــدر ، تــأثیر المهــاجرین علـــى تكــوین الســكان ومـــدى مســاهمتهم فــي العملیـــة اإلنتاجیــة 

  .األساس للید العاملة فهم كذلك المصدر األساس إن لم نقل الوحید للزیادة الطبیعیة للسكان

عاملــة والمجتمــع لــذلك فسیاســة الهجــرة الكندیــة والخاصــة بالكیبــك تعمــل علــى تزویــد الســوق بالیــد ال  

بأفراد قادرین على ضمان صیرورة المؤسسات الحیویة كاألسر و المدارس، ذلك باالعتماد على العدید مـن 

تحقیــق التوازنــات الكبــرى وأهمهــا للوصــول إلــى أفــراد ذات میــزات معینــة ااألدوات واآللیــات التــي تســمح لهــم 

   :على اإلطالق

                                                           
1
 Browarski, S. « Du baby-boom au déficit de main-d’œuvre : Pénurie de main-d’œuvre imminente au Québec 

», Conférence  Board du Canada : Actions stratégiques, Performance et tendances économiques, Québec 
.2007, page 9.  
2
 Statistique Canada, Portrait de la population canadienne en 2006, Recensement de 2006.Ottawa : catalogue 

no 97-550-XIF , 2007.p 33 
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 التوازن اإلجتماعي. 

 التوازن اإلقتصادي. 

فإننـا سـوف نخصـص لهـا حیـزا هامـا فـي موضـوع بحثنـا ) سیاسة الهجرة (للتعمق في هذه السیاسة 

  .هذا

  االیطار العام لسیاسة الھجرة في الكیبك : الفرع االول  

فقـانون  ،  1علـى مـر تـاریخ نشـأتهاذالـك  ،إن الكیبـك و كنـدا أمـم مهـاجرین بإمتیـازفـ قلنا سابقاكما   

كـــل فئـــة طـــرق لو  یحـــدد ثالثـــة فئـــات مســـتهدفة ) LIPR(الهجـــرة وحمایـــة الالجئـــین او مـــا یعـــرف إختصـــارا 

  :هي 2006الصادر في  الهجرة هذه الفئات إذا عدنا لقانون بها  ومراحل وتنظیم خاص 

 التجمع العائلي. 

 المهاجرین الذین یساهمون في الحیاة االقتصادیة. 

 الالجئین. 

ذلـك لكـونهم ، المهاجرین الذین یتم إختیارهم للمسـاهمة اإلقتصـادیة  مموضوعنا هذا ه ما یهمنا في

 11,2لتجمیـع العـائلي ول 22,7مـن اعـداد المهـاجرین امـام  %62,8األبرز فهم یستحوذون على مـا یقـارب 

  2.لالجئین

و هــذه الوضــعیة هــي خلیقــة ظــروف إقتصــادیة وطبیعــة المخــاطر الكبــرى التــي تهــدد دیمومــة مـــد   

 1987تمویل سوق العمل بالید العاملة، هذا التوزیع الغیر عادل لـم یكـن كـذلك فـي فتـرات سـابقة ففـي عـام 

  :كان التوزیع أكثر مساواة مع فارق نسبي ذلك بحقیقة 

 48,7%  :للمساهمة اإلقتصادیة. 

 35,4% للتجمیع العائلي. 

 14,1% لالجئین. 

الكثیر من الفئـات الصـغرى والشـكل التـالي  ذاتها في حد إن المساهمة اإلقتصادیة تعتبر فئة تجمع

 .یوضح تكوین فئة المساهمة اإلقتصادیة

 

 
                                                           
1
 OCDE Études économiques de l’OCDE, Migrations internationales : contexte économique et implications.: 

Canada : Chapitre 3. 2003,  Page 24 
 
2   « CIC, Document d’information Planification des niveaux d’immigration de 2014 Consultations auprès du 
public et des intervenants »: sur le site  http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-
info/2013/2013-06-21.asp        15.02.2015 à 21.41 heure de Canada  



-كندا –الهجرة و االدماج المهني للمهاجرین في الكیبك : الفصل االول   

 

33 
 

 یوضح مكونات فئة الهجرة االقتصادیة في الكیبك )  03( شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 من اعداد الطالب وفق المعطیات المعروضة سابقا 

ـــق قـــیم مضـــافة فـــي اإلقتصـــاد و ف ـــة  تشـــغیلرجـــال االعمـــال هـــم مســـتقدمون لتحقی ـــة، وفئ الیـــد العامل

إســتحدثت فئــة جدیــدة  2008فــي عــام و المهــاجرین الفــدرالیین هــم مختــارون مــن طــرف الســلطات الفدرالیــة، 

بمزاولة عمل فـي كنـدا  ادراسات و العمال الذین قامو  اوهي فئة الخبرة الكندیة التي تسمح للطلبة الذین زاولو 

 اوصـف بأنهـت هـذه الفئـة ،یعـة العالقـات فـي مجـال العمـلبطلب اإلقامة نظرا لقدرتهم ومعرفتهم المسبقة لطب

  1.ربألنهم یندمجون بسرعة أك اختاروهمخیر ممن 

  :2یوضح فئة المساهمة اإلقتصادیة ونسبتهم في إعداد المهاجرین الكلي ):03(الجدول رقم 

  )%(النسب المئویة   الفئة 

  14.8  )الطالب الرئیسي(العمال المؤهلین 

  20.9  )األزواج واألفراد التابعین(العمال المهرة 

  1.6  )الطالب الرئیسي(فئة الخبرة الكندیة 

  0.8  )األزواج واألفراد التابعین(فئة الخبرة الكندیة 

  0.1  )الطالب الرئیسي(ن یالمقاول

                                                           
1
- Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), Faits et chiffres 2011 : Aperçu de l’immigration, Résidents 

permanents et temporaires. Ottawa : recherche et évaluation de CIC, 2012,p  124.  
2
 Idem :p127 

 المساھمة اإلقتصادیة

خاص (العمال المؤھلین 

)بالكیبك  رجال االعمال 
 فئة المھاجرین الفدرالیین

)بالمستوى الفدرالي خاص(  

 المستثمرین المقاولین

 أصحاب المھن الحرة
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  02  )األزواج واألفراد التابعیین(ن یالمقاول

  0.0  )الطالب الرئیسي(المهن الحّرة 

  0.1  )األزواج واألفراد التابعین(المهن الحرة 

  1.2  )الطالب الرئیسي(ن یالمستثمر 

  3.1  )األزواج واألفراد والتابعین(ن یالمستثمر 

  6.1  )الطالب الرئیسي(ن الفدرالیین یالمرشح

  9.3  )األزواج واألفراد التابعیین(المرشحون الفدرالیین 

  2.0  )الطالب الرئیسي(المساعدات العائلیة 

  2.5  )األزواج واألفراد التابعیین(المساعدات العائلة 

  %62.8  مجموع فئة المساهمة اإلقتصادیة

  

 علـــىلوحـــدها  تســـتحوذاكقـــراءة اولیـــة لمعطیـــات الجـــدول نالحـــظ أن العمـــال المـــؤهلین وعـــائالتهم   

  .2011من المهاجرین الدائمین عام  35.7

هم لــدى ظو ظــهــذه الفئــة تخضــع الیــوم لمعــاییر أساســیة و الیــات تســمح لمصــالح الهجــرة قیــاس ح 

  ".grille de sélection"وق العمل هذه اآللیة تدعى شبكة نقاط سدخولهم 

لـم تكـن موجـودة منـذ بدایـة توافـد المهـاجرین إلـى  فهـي ،  20هذه اآللیة استحدثت فـي بدایـة القـرن 

نـص علــى عـدم قبــول أي  مهـاجر مــن  1910عـام  ثتنظـیم واضــح للهجـرة اســتحدفـأول قــانون أو ،  1كنـدا

أصـــول ال تـــتالءم مـــع طبیعـــة المنـــاخ والحاجیـــات األساســـیة للـــبالد، مـــا عبـــر عـــن مقاربـــة عرقیـــة الختیـــار 

غـرار الوالیـات المتحـدة علـى بعض االصول  فيتقتصر كندا الى  جعل وفود المهاجرین ، امر المهاجرین 

  . 2المنازلفي المزارع وفي  للعمل  ااتو  لیة معظمهموأوروبا الشما

 كـانبحیـث تخضـع لمقاربـة سیاسـیة محضـة فترة الحرب العالمیة األولى كانـت سیاسـة الهجـرة  في 

  . 3سكان فرنسا وٕانجلترا یقبلون بصفة آلیة وكان ممنوعا لدول المحور أن تكون مصدرا للمهاجرین

                                                           
1
 Green,  A. and D.  Green.  «The Goals of Canada’s Immigration Policy: A historical Perspective», Canadian 

Journal of Urban Research .Canada :Vol 13 , no: 1,  Summer ,2004.  p 109 
2
  CIC, 2009, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 2009. Canada, Ottawa : Ministre des Travaux 

publics et Services gouvernementaux, p 35. Lien internet : 
http://www.cic.gc.ca/Francais/pdf/pub/immigration2009_f.pdf     : 21.07.2014.  
3
 green et green 2009, Opt.cit : p 21. 
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 علــىمطالــب أولیــة بإدخــال مؤشــر قــدرة ســوق العمــل  تالجــدیر بالــذكر بأنــه فــي نفــس الفتــرة ظهــر 

امتصــاص أعــداد المهــاجرین الــذین سیســتقبلون ممــا مهــد للمقاربــة االقتصــادیة التــي ســوف تكــون مهمــة فــي 

  .السنوات التالیة للحرب العالمیة الثانیة

صـل حـدود تاعـداد المهـاجرین ل تتراجعـ 1930-1927الكبیر سـنوات  االقتصاديفي ظل الكساد 

ومـع بدایـة عـودة اإلقتصـاد العـالمي  ، ظرا للصعوبات اإلقتصـادیة التـي عرفتهـا معظـم الـدول الصـناعیةن 0

والكندي إلى توازناته عادت الهجرة وٕان كانت بصفة أبطئ لكنهـا عـادت إلـى الظهـور والتـأثیر فـي المجتمـع 

ح مارك ماكنیزي الـوزیر صر  1947الكندي خاصة من الناحیة الدیموغرافیة والناحیة اإلقتصادیة، ففي عام 

بعــض الــدول مــن القائمــة المقبولــة  تیاســتثناألول الكنــدي إن الهجــرة تعتبــر اســتثناءا ولــیس حقــا دائمــا، فقــد 

عـــودة إلـــى  هفیـــ اوهـــو مـــا قرأنـــ) الجـــنس األصـــفر(لتكـــون مصـــدرا للمهـــاجرین علـــى غـــرار بعـــض دول آســـیا 

  .یة في سیاسة الهجرةنالمقاربة اآلث

ســنة مــا خلــق تزایــد نســب األوروبیــین داخــل المجتمــع الكنــدي و لــم  50مــدة هــذه المقاربــة ســادت ل

 1962 عـــاموبالتحدیـــد  1960فـــي ســـنوات  عـــن هـــذه المقاربـــة إالالفدرالیـــة و المحلیـــة   الحكومـــات تتخلـــى 

مــن  كــالعمر والتعلــیم جدیــدة  علــى أسـس ةتقیـیم ملفــات المترشــحین مبنیــل جدیــدة  لتفسـح المجــال عــن آلیــات

  . خالل شبكة نقاط محددة مسبقا

شــبكة نقــاط تحــدد وتفصــل الملفــاة المقبولــة مــن المرفوضــة اول  قامــت الحكومــة الفیدرالیــة بإنشــاء  

الكثیــر مــن التعــدیالت الطفیفــة أو الجذریــة تماشــیا مــع أهــداف السیاســة هــذه الشــبكة عرفــت  ، 1967عــام 

تخلت الحكومة الفدرالیة عن المقاربة  1990دود عام المرسومة و طبیعة المهاجرین المرغوب فیهم، ففي ح

االقتصادیة في عز أیام األزمة اإلقتصادیة لتلبیة مطالب بعض األصوات التـي دعـت إلـى إعتمـاد المقاربـة 

البعیدة المدى لسیاسة الهجرة بدال مـن المقاربـة القصـیرة التـي عالجـت مشـكل نقـص الیـد العاملـة باسـتقطاب 

جعل  الحكومات الفدرالیة تبقي على نسـب قبـول مرتفعـة علـى الـرغم مـن تـوالي  ارتفـاع ما  ،ید عاملة انیة 

، ممــــا أبعــــد المقاربــــة القصــــیرة 2011 – 2009 – 2003 – 1990نســــب البطالــــة واألزمــــات اإلقتصــــادیة 

 .المعالجة الدیموغرافیة للشؤون اإلقتصادیة ذلك وفق المعادلة التالیة ىالمدى ورجح باآلحر 
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  یوضح المعادلة الجدیدة لسیاسة الهجرة )   04( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

   

 

 

  

 من اعداد الطالب وفق ما عرض سابقا

فحسـب هـذه المقاربــة الیـد العاملـة المؤهلــة  ،جـوهر الفكـرة هـي القیــام بعملیـة إنتقـاء دقیقــة للمهـاجرین

وٕان لم تظهر آثارها على اإلقتصاد في مدى زمنـي قصـیر إّال أّنهـا ال محالـة سـوف تسـاهم فـي دفـع السـوق 

أمــا عــن الحاجیــات اآلنیــة للســوق فقــد تــم إعتمــاد نمــط العمــال المــؤقتین ذلــك بمــنح بعــض العمــال  ،وتحفیــزه 

كنــدا، هــذه الفئــة وٕان كانــت حدیثــة الظهــور إال أنهــا تســاهم بشــكل  رخــص عمــل مؤقتــة للعمــل واإلقامــة فــي

رخصــة عمــل فــي كنــدا فــي عــام  219084فقــد تــم مــنح أزیــد مــن  ،  مــذهل فــي إعــداد العمــال المهــاجرین 

، هـــذا الـــرقم یبـــین لنـــا أن هـــذه الفئـــة جلبـــت لتعـــالج اإلخـــتالالت األنیـــة داخـــل ســـوق العمـــل وعجـــز 20111

لــي عــن المقاربــة  القصــیرة المــدى نظــرا لطبیعــة النظــام اإلقتصــادي الــذي یعــرف الحكومــة الكندیــة عــن التخ

الكثیــر مــن التغیــرات فــي نــوع وكــم الیــد العاملــة المطلوبــة فــالتزاوج هنــا مــا بــین المقــاربتین خلــق  نوعــا مــن 

  .في سوق العملالتوازن الطفیف 

  

 

 

                                                           
1
 CIC, opt cité . 

 زیادة نسب المھاجرین

 توفیر ید عاملة على المستوى البعید  زیادة عدد السكان 

) زیادة اإلنتاج(تحفیز اإلنتاج  زیادة عدد المستثمرین   

 منع الكساد  زیادة عدد المستھلكین 

 القضاء على شیخوخة السكان  زیادة الموالید 

  :صنع التوازنات األساسیة

 اإلقتصادیة -1
 اإلجتماعیة -2
  الثقافیة -3
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  شبكة النقاط و اختیار المھاجرین في الكیبك: ثاني الالفرع 

متغیـرة مـن  یجـب القـول انهـاقبل الخوض في شرح تفاصیل محتوى هذه الشبكات إن صح التعبیـر   

فدرالیة إلى خاصة بمقاطعة الكیبك ثم انها وعلى نفس المسـتوى عرفـت الكثیـر مـن التعـدیالت وفـق مـا یـراد 

  .من نوع وكم من المهاجرین المطلوبین

ن العدالـــة والموضـــوعیة فـــي عملیـــة االختیـــار إّن المغـــزى الحقیقـــي لهـــذه الشـــبكة هـــو تحقیـــق نـــوع مـــ  

   1.دول األصل و اللغة والدین في عملیة اإلختیارفي واالبتعاد كل من التمییز االثني و 

 Capital"إّن هـذه الشـبكة تركـز علـى المعطـى اإلنســاني أو مـا یطلـق علیـه الـرأس المــال البشـري 

humain "ئص محــددة كالمســتوى الدراســي و الخبــرة الــذي یمــنح عــددا مــن النقــاط لكــل عامــل مقابــل خصــا

  .المهنیة والسن واللغات المتحكمة فیها والحالة العائلیة

ــدد    مــــن النقــــاط وهــــذا العــــدد متغیــــر حســــب نــــوع البرنــــامج معــــین  علــــى المترشــــح الوصــــول إلــــى عــ

 ، یجــب كــذلك اإلشـــارة إال أن هــذه الشـــبكة لهــا عناصــر إقصـــائیة علــى غـــراراجر هـــلمل العائلیــة والوضــعیة

الخبـــرة المهنیـــة فالمترشـــح الـــذي ال یكســـب نقطـــة فـــي احـــد هـــذه العناصـــر یعتبـــر مقصـــى مـــن الترشـــح، أمـــا 

هـــذا علـــى المســـتوى الفـــدرالي أمـــا عـــن الشـــبكة الخاصـــة   ،العناصـــر األخـــرى فهـــي عناصـــر غیـــر إقصـــائیة

الدراسـة  أشـهر تضـیف عنصـر 6خبرة مهنیة حددتها بأكثر من ة فزیادة على اشتراطها لختلفمبالكیبك فهي 

  .سنوات على األقل 9 ب التي حددتها

یوضـح العناصـر األساسـیة فـي شـبكة االختبـار ومختلـف النقـاط الممنوحـة لهـا علـى مـر  )04( الجدول رقـم 

 1967/2002.2 السنوات

  

                                                           
1
 "CIC, Travailleurs qualifiés et professionnels : Qui peut présenter une demande  . 2009 », Site internet de 

CIC. Lien internet : http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/demande-qui.asp   
le 25.07.2014 
2
 OCDE, Adéquation entre formation et emploi : un défis pour les immigrés et les pays d’accueil, Perspectives 

des migrations internationales. Partie II, p 134. 2007. 
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منذ اعتماد هذه الشبكة عرفت الكثیـر مـن التعـدیالت نظـرا لخصـائص المهـاجرین المـراد اسـتقدامهم   

تمامـا  االت التي مست عنصر الحرف و المهن المطلوبة في سوق العمل الذي تم إلغاءهعلى غرار التعدی

رغبـة الحكومـة  2002هذا االتجاه اكـد فـي  ،ومنح النقاط المتبقیة لعنصر اللغة والمستوى الدراسي للمترشح

الكندیــة علــى عـــدم ربــط سیاســة الهجـــرة بواقــع یمكـــن أن یتغیــر مــن یـــوم  ألخــر ، لــذلك نـــرى شــبكة النقـــاط 

  :الجدیدة تضع األولویة في العناصر التالیة

 .المستوى الدراسي - 

 )فرنسیة وٕانجلیزیة(التحكم في اللغة  - 

 .الخبرة المهنیة - 

 السن - 

 .سبقوجود ضمان عمل م - 

 عنصر اإلندماجیة - 

  
  في مجال الھجرة -الكیبك-التعاون الكندي:  الثالثالفرع 

 في كندا تعد سیاسة الهجـرة مجـاال للتنـافس والتعـاون مـا بـین الحكومـة الفدرالیـة والمقاطعـات العشـرة

مـــن خـــالل فئـــة المهـــاجرین الـــذي یـــدفعون  1، فللمقاطعـــات حریـــة إختیـــار المهـــاجرین المكونـــة لمملكـــة كنـــدا 

،فالمقاطعـات العشـرة لهـا Candidats des provincesملفات لألقالیم أو ما یسـمى بمرشـحي المقاطعـات 

  .حریة اإلختیار مما یتالئم و طبیعتها الدیموغرافیة واإلقتصادیة

ألن لــه الحریــة فــي إختیــار  ىفــي هــذا المجــال الكیبــك یعتبــر أكثــر إســتفادة وٕاســتغالال لهــذا المعطــ 

 و لــیس مرشــحي اإلقلــیم فقــط، بــل كــل الفئــة اإلقتصــادیة نظــرا لخصوصــیتها ســواء علــى المســتوى الثقــافي

المسـتوى اإلقتصــادي واألهــم علــى المسـتوى الّلغــوي الــذي یعتبــر العنصــر الخالفـي األساســي بینهــا ومــا بــین 

  2.الحكومة الفدرالیة على مر التاریخ المعاصر لكندا

ذلك ولتحقیــق أهـدافها الثقافیــة الّلغویــة واإلقتصـادیة كانــت مقاطعـة الكیبــك أكثــر تـدخال فــي سیاســة لـ

م یهـــذه الـــوزارة كانـــت تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مراقبـــة تقـــد 3أّول وزارة للهجـــرة، ئهابإنشـــا 1961الهجـــرة ذلـــك منـــذ 

  .العرائض لنظیراتها الفدرالیة ولكن صالحیاتها لم تكن كبیرة في ذلك الوقت 

                                                           
1
 CIC,  Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 2007. Ottawa : Ministre des Travaux  publics et Services 

gouvernementaux, 2007 , pages 52.  Lien internet : 
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/immigration2007_f.pdf   visité le 20.07.2014 a 22h.30  
2
 Robert, J. « L’intégration vue du Québec », Santé, société et solidarité, Montréal. no 1, p71. 2005 

3
 Young, M. « Immigration: l’Accord Canada-Québec », Ottawa. Étude générale, Division du droit et du 

gouvernement, Bibliothèque du Parlement, 1991, p3 
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تــم االتفــاق اإلطــار مــا بــین كنــدا و الكیبــك المتعلــق بــالهجرة وقبــول   1991ي األول مــن أفریــل  فــ

لحریـة هـذه  اتفاقیة اسست ،  1978 عام couture-collenاإلمضاء على إتفاق اتفاق سبقه  المهاجرین 

لنقـاط الخاصـة ما سمح لهذه المقاطعة لتأسیس شبكة ا ، المقاطعة في اقتراح وقبول طلبات الهجرة ورفضها

  1 .الفدرالیة امختلفة نوعا ما عن مثیالته رایناهابها التي وكما 

كان قـد حـدد فـي نصوصـه بعـض المیكانیزمـات  1991توازیا مع ذلك فإن اإلتفاق الذي جرى عام 

بالمهاجرین ووضع أیضا أسسا لوضع اإلطار العام لشبكة النقـاط التـي  ةالمتعلقة بمصالح اإلندماج الخاص

  2.سوف تعتمدها المقاطعة لكي ال تكون معارضة لمثیلتها الفدرالیة

كغیرهــا عرفــت شــبكة النقــاط الخاصــة بالكیبــك الكثیــر مــن التغیــرات والتعــدیالت ذلــك كــذلك لطبیعــة 

الـذي  1996هم تعدیل كان ذلك الذي حدث في عـام ونوع وخصائص المهاجرین المراد اإلتیان بهم ولعل أ

  :أرید من خالله جلب مهاجرین ذوي

 .مستوى تعلیمي عالي - 

 سن صغیرة - 

 3.اللغة الفرنسیةجید  إتقان  - 

علـى مسـتوى العمـل أو علـى  اهذه التعدیالت كانت بهدف تفعیل أسرع لمیكانیزمات االندماج سواء

للمساهمة في توفیر الید العاملة المؤهلـة لحمایـة المیزانیـة  المستوى الثقافي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى

العامــة مـــن عـــدم التـــوازن نظـــرا إلعتمـــاد نظـــام حمایــة الفوائـــد، فالبطالـــة عنـــد هـــؤالء المهـــاجرین یعتبـــر عبئـــا 

  .الحقوق داخل كندا يإضافیا إلى جانب ذو 

كثـر طلبـا فـي السـوق أي الوظـائف األ "وظیفـة لهـا طلـب متزایـد" فقد تم تغییر مصطلح وضیفة إلى

أنــه حتــى علــى مســتوى الكیبــك فــالنظرة البعیــدة  هیمكــن قولــ مــاذلــك لهــدف تبســیط مســار القبــول واالنــدماج، 

دا متزایــدا مــن الیــد العاملــة األجنبیــة رغــم الظــروف االقتصــادیة اعــداالمــدى هــي الطاغیــة فالكیبــك تســتقبل 

  .هذه المقاطعةوالبطالة التي تعرف أكبر مستویاتها في 

 

 

                                                           
1
 Parent, D., et C. Worswick. « Qualifications et immigration: réforme de la grille d’admission du Québec et 

composition de la population d’immigrants s’établissant au Québec »., Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations, Montréal .2004 , p28. 
2
 Godin, J.-F. « L’insertion en emploi des travailleurs admis au Québec en vertu de la grille de sélection de 1996 

». Rapport synthèse, Direction de la population et de la recherche du Ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration, 2004, p60.  
3
 Idem : p 48. 

3
 Godin, J.-F. Opt cité : p 24. 
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  .20091إلى  1996یوضح تطور شبكة نقاط القبول للهجرة الخاصة بالكیبك من عام  ):05(الجدول رقم 

  

الـتحكم فــي اللغــة، المهنـة وقابلیــة اإلدمــاج وخصــائص  :مـن خــالل هــذا الجـدول یمكــن لنــا القــول أن 

تقیـیم طلـب الهجـرة فـي ، السـن، القـدرة المالیـة هـي عناصـر أساسـیة فـي المضمون العمل ، والمرافقینالزوج 

، فــي هــذا الوقــت لكــي یقبــل أي شــخص یجــب علیــه أن یكــون مقبــوال فــي أحــد مــن ثــالث آلیــات 1996عــام 

  :ممكنة

 التي یكون للعامل وظیفة مضمونة مـن طـرف مؤسسـة او رب عمـل  : برنامج الوظائف المضمونة

 .في الكیبك

 وظیفــة یكثــر الطلــب ل العامــل ممارســأیــن یكــون ا :برنــامج الوظــائف ذات القابلیــة العالیــة للتوظیــف

 .علیها في الكیبك

 ا لسـیرتهم الذاتیـة ر كبیـرة فـي العمـل نظـ ظو ظـیمس األشخاص الـذین لهـم ح :برنامج قابلیة التوظیف

 2".تقییم خاص"

كانـت مماثلـة  1996فیما عدى هذه اآللیات، فـإن شـبكة النقـاط المطبقـة فـي الكیبـك فـي هـذه الفتـرة أي 

، علـــى خـــالف كـــون الطالـــب الرئیســـي فـــي فئـــة العمـــال المـــؤهلین یـــتم تقییمـــه مـــن خـــالل لنظیرتهـــا الفدرالیـــة

ثــم یمكــن مالحظــة االخــتالف الواضــح بینهمــا ، وعــدد األطفــال المــرافقین  هخصــائص الــزوج ومســتوى دراســت

ة ي اللغة الفرنسیة التي جاءت مفضلة عن اللغة اإلنجلیزیة، ومؤخرا قد تـم تعـدیل شـبكة النقـاط هـذه الشـبكف

  .سوف نقوم بتوضیحها بهذا الجدول الملحق أدناه

                                                           
1
 Idem : p 28. 

 
2
 Godin ,opt. Cité : p 56. 

 



-كندا –الهجرة و االدماج المهني للمهاجرین في الكیبك : الفصل االول   

 

41 
 

  2009.1 یوضح شبكة النقاط المطبقة في إقلیم الكیبك لفئة العمال المؤهلین): 06(جدول رقم 

  

فیها الكثیر من التشابه واإلختالف  2009أكتوبر  14ودخلت حیز التنفیذ في  وضعتهذه الشبكة   

نقـاط  6مستوى الدراسي للمترشح، النقاط كاملة تمت إضافتها إلى  9على غرار  1996على نظیرتها لعام 

 8قـدمت  و نقطـة باكملهـا 13قـد تـم إلغـاء عامـل قابلیـة اإلنـدماج أي  وتمت إضافتها إلى عمـر المترشـح، 

هـو إلغـاء اآللیـات الثالثـة للترشـح  هنـا الجدیـد ، لـه عائلـة فیهـا اط لكل مترشح یثبت إقامته في الكیبـك أونق

فالمترشح یقیم حسب الوظیفة والمؤهالت التي بحوزته من خالل نقاط تمنح نظیـر  1996المعمولة بها في 

  .میدان الدراسة، أي حسب نوع الوظیفة التي یمكن للمترشح أن یتحصل علیها

لذلك یمكـن القـول أن هـذه الشـبكة لـم تتـرك النظـرة اآلنیـة لسـوق العمـل ألن هـذه الوظـائف تقـدم لهـا   

نقاط حسب الطلـب المحلـي علیهـا، وال یمكـن القـول كـذلك أن هـذه الشـبكة ركـزت علـى البعـد القصـیر ألنهـا 

 التــي عرفهــا ســوق علــى غــرار نظیراتهــا الفدرالیــة ســاعدت علــى رفــع عــدد المهــاجرین بــرغم مختلــف التقلبــات

  .العمل

                                                           
1«  règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, Loi sur 
l'immigration au Québec  (chapitre I-0.2, a. 3.4). » sur le site : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_0_2/I0_2R2.htm  

le 19.04.2014 a 23h30 heure de Montréal  
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ما یمكن تلخیصه هنا هو كون هذا اإلتجاه الجدید في سیاسة الهجرة إلقلیم الكیبك وحتـى الخاصـة   

  :1بالمستوى الفدرالي تركزان على عنصرین في إختیار المهاجرین هما

 السن. 

 المؤهالت العلمیة. 

كل بـالمؤهالت األجنبیـة الـذي یشـیعـانون مـن مشـكل اإلعتـراف فالمهـاجرین  ذالـك كـل  مـن بـالرغم 

بعـد  كلـى الحكـومتین تشـجعان المهـاجرین علـى الدراسـةلـذلك نـرى ان  ،  أهم عائق لهم في مسـیرة اإلدمـاج

  .والحصول على المؤهل الكندي، الذي یعتبر عندهم مفتاح األساس للدخول سوق الشغل الهجرة 

لعــب دورا هامــا فــي عملیــة اإلنــدماج، أمــا عــن العنصــر الثــاني فقــد بینــت دراســات أن الســن كــذلك ی  

  2 .بحیث كلما وصل المهاجر باكرا إلى الكیبك تكون له حظوظ أوفر من غیره في اإلندماج

  

  سیاسة ادماج المھاجرین في الكیبك :المبحث الثالث 

هـو المحـرك األسـاس للمهـاجر فـي سـیره نحـو اإلدمـاج   كما الحظنا في المبحث السابق فإن العمل

إلدماج المهني للمهـاجرین یعتبـر تحـدیا آخـر لـوزارة الهجـرة فـي الكیبـك فـإن كانـت سیاسـة افي سوق العمل ف

الهجرة مكلفة باستقطاب مهاجرین یكونون مرشحین لدخول سوق العمـل فـي أقـرب وقـت ممكـن فـإن سیاسـة 

  .یة تسهیل هذه المهمة والتي كما نراها الحقا لیست بالسهلةاالندماج تأخذ على عاتقها أولو 

  .في الكیبك للمھاجرین  االطار العام لسیاسة االدماج المھني: الفرع األول 

إّن تقدیم سیاسة اإلدماج في الكیبك ال یجب أن یعرض خارج نطاقه المؤسسي فنحن هنا سنعرض   

على رأسها وزارة الهجرة وبعض األطراف التي تعمل في و مقاربة مؤسساتیة تدرس دور الحكومة في الكیبك 

ألن ملــف االنــدماج ملــف معقــد ال یمكــن تصــور تــدخل ،  )الحكــومي أو الخــاص القطــاعمــن  (هــذا المجــال

ار اإلدماج في سوق العمل یرافقه دائما  ادماج في الشق االجتماعي والثقافي واللغـوي سمففاعل دون آخر 

                                                           
1
 Cousineau, J.-M., et Boudarbat, B. « La situation économique des immigrants au Québec », Relations 

industrielles, Québec.vol :64, no : 2, 2009, p 239.  
2
 Aydemir, A., et M. Skuterud,«  Explaining the Deteriorating Entry Earnings of Canada’s  immigrant Cohorts, 

1966-2000 . »   Revue canadienne économique, Canada.  Vol : 38,  no 2, 2005, p 551. 
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تعریف مبسط لماهیة اإلندماج فینبغي لنـا حصـره بغایتـه االولـى وهـو تـذلیل الفـوارق لذلك ال یمكن لنا تقدیم 

  . 1بین المهاجرین والسكان األصلیین الذین لهم نفس الموروث الشخصي

في هذا اإلطار سوف نقـدم العدیـد مـن البـرامج التـي كمـا سـوف نراهـا وٕان كـان هـدفها األصـلي هـو   

أخذ أبعادا أخرى كاللغة و الثقافة وهذا یدخل في سـیاق صـعوبة تحدیـد اإلدماج في سوق العمل ، إال انها ت

المصطلح ووضعه في سیاق واحد و هذه النقطة تنبهنا الى ضرورة تنویـع الفواعـل الـذین یتـدخلون فـي هـذا 

  2.المجال فالتنسیق هو ركیزة أساسیة في هذه المجهودات

  3 :للمهاجرین هي ناجعةإدماج  ركائز لسیاسة 6فحسب معاییر اإلتحاد األوروبي  هناك   

سیاســـة اإلدمـــاج تســـتهدف المهـــاجرین والســـكان األصـــلیین علـــى حـــد ســـواء نظـــرا لكـــون اإلدمـــاج ذو  - 1

 .جانبین هما المهاجر والمجتمع المستقبل

هذه السیاسة ال یجب أن یعبر عنها عن طریق قوانین مناهضة للعنصـریة بـل تكـون بقـوانین تحمـي  - 2

بنفسـه مواطنـا عادیـا ولـیس مهـاجرا والمـواطنین  المهـاجر أن یحـس بغیة المهاجر والسكان األصلیین

 .األصلیین یحسون بأنفسهم في حالة عادیة و ال یرون في الهجرة شیئا سلبیا

 .هي سیاسة تضع في الحسبان عقائد وثقافة المجتمع المستقبل والحریات األساسیة للفرد - 3

 .فیها أن تستهدف أفرادا لهم القدرة على قبول اآلخر والمشاركة في الحیاة االجتماعیة یشترط - 4

لسكان االصلیین لهـدف بنـاء ایشترط أن تكون مؤسسة على حوار ثقافي تعددي ما بین المهاجرین و  - 5

 .هویة مشتركة

 .یجب علیها أن تمس العدید من المجاالت وعلى رأسها العمل و التربیة والتعلیم - 6

هذه الوثیقة  (TCRI)ة على ذلك ففي الكیبك هناك ما یعرف بمسودة حوار منظمات خدمة الالجئین زیاد

  :تضیف على المعاییر السابقة معاییر أكثر شموال هي

 .الخ..یجب أن تكون متعددة المجاالت ثقافیة، إقتصادیة  - 1

 .االندماج هو عمل ثنائي متناسق ما بین المهاجر ومؤسسات المجتمع المستقبل - 2

                                                           
1 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Jobs for Immigrants  — Labour  

Market Integration in Australia, Denmark, Germany   and Sweden, Paris,Paris . Volume 1 , 2007.p31 

2  -  Giguère, S., « L’intégration des immigrés : trouver le bon dosage de politiques pour résoudre un problème de  

gouvernance », l’immigration à l’intégration : des solutions locales à un défi mondial, Paris, OCDE. 2007,p26 

3  -Conseil de l’Union européenne, , Le programme de La Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans  

l’Union européenne, Bruxelles. 2004.p25 
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 .تصاعدیة بحیث تحضر وتنفذ وفق وتیرة متسلسلة - 3

یجب على سیاسة اإلدماج أن تكون متكیفة مع كل األوضاع والثقافات التي یمكنها  اي مخصصة - 4

 .مواجهتها

 .یجب وضع جهاز موحد لتأطیر مختلف هذه العملیات  - 5

 :وضعت هذه الوثیقة مؤشرات یمكن من خاللها قیاس مدى نجاعة هذه البرامج على غرار 

 قابلیة التوظیف . 

 اإلنتفاع من مختلف البرامج. 

 المؤشر الّلغوي، المشاركة في الحیاة المدنیة، اإلستقاللیة المالیة، والحس المشترك. 

 

  .المھاجرین في الكیبكفواعل وتمویل سیاسة االدماج المھني  : الفرع الثاني

لقد إتفق الكـل علـى انـه وٕاذا أرادت الكیبـك الوصـول ألهـدافها مـن سیاسـة الهجـرة، كـان لزامـا علیهـا    

بغیة االستفادة من الطاقة والخبرات التي سیأتي بهـا المهـاجر إلـى  ، إعطاء أهمیة قصوى لسیاسة اإلندماج

  1.الكیبك

مسؤولیة الكیبك كمقاطعة كندیة  تقر 3.2.3اد و ك، المبفي الفصل الثالث من قانون الهجرة في الكی

 :في عملیات استقبال وتوجیه كل المهاجرین الذین یتم قبولهم لهذه المقاطعة

 "  « Le Ministre établi et maintient, pour les personnes qui s’établissent au Québec, un 

programme d’intégration afin de favoriser leur initiation à la vie Québécoise »   2  

وضــــع بــــرامج وخطــــط لإلدمــــاج  فــــي) وزارة الهجــــرة( ةتأكــــد واجــــب الســــلطة المســــؤول 4.2.3لمــــادة ا

وتســهیل عملیــة تعلــم اللغــة ، بــذلك فــإن الحكومــة تعتــرف بأنهــا المســؤولة المركزیــة والالعــب األساســي فــي 

، ذلك باألخذ بزمام المبادرة في )MICC(عات الثقافیة قضیة اإلدماج  ذلك ما أخذت به وزارة الهجرة والتجم

  3 مبادئ مشتركة أهداف واحدة"هذا النهج وقد رسمت الكیبك خریطة طریقة تحت مسمى 

                                                           
1 Reitz, J. G., et R. Banerjee, Racial Inequality, Social Cohesion and Policy Issues in Canada, Canada: The 

Art of the State,. Volume 3, 2007,.page 13  

2
 « Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » : le site    http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-2.5.pdf       

le 15.02.2015 a 00.20 heure de Montréal 
3
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration,  Des valeurs partagées, des intérêts communs . 

Québec.2004,p17 
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على عاتقها مهمة تكییف المهاجرین مع متطلبات سوق العمل بینما وزارة الهجرة تضع من خاللها 

"Emploi Quèbec " وزارة التعلـــیم والترفیـــه ،  أو وكالـــة الشـــغل تقـــدم خـــدمات مـــا قبـــل العمـــل ومـــا بعـــده

تساهم كذلك بدورها في برنامج تعلم اللغة الفرنسـیة وفـي عملیـة أقلمـة المهـاجرین بتـوفر " MELS"والریاضة 

فـي هـذا  منح دراسـیة لـتعلم بعـض المهـن، زیـادة علـى ذلـك تقـوم لجـان التعلـیم فـي المقاطعـات بمهـام كبـرى 

وفـق  ،الضرورة لخدمة المهاجرین اقتضتفمن صالحیاتها وضع برامج خاصة وغیر اعتیادیة إن  1المجال

المخطط األساس لبرنامج التعلیم والتكوین المتواصل الذي یضع المهاجرین كمجموعة مستهدفة رئیسیة من 

  2.مختلف البرامج التي تضعها الحكومة في هذا اإلطار

تقـع تحـت مضـلة ) CAMO-PI(م جدا هو لجنة اإلدماج للعمال المهـاجرین فاعل حكومي آخر مه

هذه اللجنة تهتم بالمشاكل التي تعترض المؤسسات اإلقتصـادیة مـن ناحیـة الیـد ) EQ(وكالة العمل والشغل 

تقــوم بدراســة وضــعیة المؤسســات ثــم تــدرس وضــعیة المهــاجرین فــي ســوق العمــل إلنشــاء الــروابط  ،العاملــة 

 لمؤسسة تسـتفید مـن العمـال المهـاجرین والمهـاجر یسـتفید مـن ذلـك بوصـوله إلـى منصـب شـغلالتي تجعل ا

عمومــا دور استشــاري لــدى الحكومــة عــن كــل القضــایا التــي تتعلــق بالمهــاجرین فــي ســوق  هــذه الوكالــة لهــا 

  . العمل

 او تعنى بالمهاجرین الذین أختیر ) Investissement Quèbec) "IQ"في الكیبك  االستثمارلجنة 

یتعهــد فیهــا المهــاجر باســتثمار أكثــر مــن  )دوالر 800.000الــذین لهــم عوائــد تفــوق (تحــت فئــة المســتثمرین 

  .3سنوات من تاریخ قدومه إلى كندا 5دوالر في مؤسسات صغیرة في مدة ال تتجاوز  400.000

إن المؤسســـات ذات األهـــداف الغیـــر الربحیـــة لهـــا دور كبیـــر فـــي عملیـــات مســـاعدة المهـــاجرین وال   

الخـــط االول فـــي  فـــي  البـــا مـــا تجـــد نفســـهاغففـــي مهامهـــا ،  یحصـــر فقـــط فـــي مســـاعدة الفواعـــل الحكومیـــة 

                                                           
1 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Plan stratégique du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport 2005-2008, Québec. 2005,p52 

2 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), État de la formation de base des adultes au Québec, 

Québec. 2005,p03 

3
 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI)  , Immigrants gens d’affaires : 

Choisissez le  Québec !, .Québec. 5e édition. 2003.p29 
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یس مثــل هــذه الجمعیــات  یعــد عمــال طوعیــا ولــ مــنأو اإلســتفادة  االنضــماموٕان كــان  ، 1عملیــات اإلدمــاج 

  .إلزامي إّال أنها كثیرا ما  تكون أكثر نشاطا من نظیراتها الحكومیة

نالحظ أن هذه المؤسسات تنشط في مجاالت محددة دون أخرى فعلى سـبیل المثـال عملیـة تـدریس   

للمهـــاجرین الـــذین ال  حـــدافالحكومـــة فـــي الكیبـــك وضـــعت  ، اللغـــة الفرنســـیة أو مـــا یســـمى اإلنـــدماج اللغـــوي

من مجمل المهاجرین لكن المهـاجرین الـذین یقبلـون وهـم  %50 افرنسیة ورفضت أن یتجاوزو یتقنون اللغة ال

ال یتقنون أو ال یعرفون اللغة الفرنسیة یخضعون لعملیة إعادة تأهیل لغوي، للوصول إلـى هـذا الهـدف كـان 

جـان والجامعـات فـوزارة الهجـرة تسـاهم مالیـا فـي عمـل هـذه الل 2،البد من إشراك اللجان التعلیمیـة والجامعـات

  .من عدة نواحي منها المهنیة واللغویة  همتأهیل  فبهد PANA(3(عن طریق برامج دعم المهاجرین الجدد 

ك یمكــن لهــا المشــاركة واالســتفادة مــن هــذه بــكــذالك مــن جانبهــا المؤسســات اإلقتصــادیة داخــل الكی  

فمـن مجمـل المؤسسـات التـي  2003البرامج ، لكن حسب دراسة قام بهـا كـل مـن أنتونیـوس و تـادالوي فـي 

تصــال االســوء عملیــة عــن منهــا ، مــا یــنم  %30مــن هــذه البــرامج لــم تنتفــع منهــا إال  االســتفادةیمكــن لهــا 

  .العمومیة سلطاتمؤسساتي بینها وبین الال

س  المشــاكل التــي یواجههــا أالــذي یــأتي علــى ر  ، أمــا بخصــوص مشــكل عــدم االعتــراف بــالخبرات  

أو المجلــس المهنــي للكیبــك دورا كبیــرا فــي قبــول أو رفــض أي تعــدیل فــي شــروط ) CIQ(المهــاجرین  یلعــب 

مــا الــذي یحــدد ) OPQ(ینشــط مــوزات مــع دیــوان المهــن فــي الكیبــك  ،اإلنتســاب إلــى مهنــة أو حرفــة معینــة 

  :یلي

 .المعاییر األساسیة لإلنتماء إلى مهنة معینة - 

 .الشروط التي یجب على المنتسبین للمهن أن تتوفر فیهم - 

 ."عقود الضمان المهني"مدى الثقة التي یجب أن تكون ما بین المواطن ومن یخدمهم  - 

                                                           
1 Froy, Farese , «  De l’immigration à l’intégration : comparaison entre les pratiques locales », De l’immigration à 

l’intégration : des solutions locales à un défi mondial, Paris, OCDE. 2007,p125 

2 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  (MICC, Plan d’immigration du Québec pour 

l’année  2007, Québec. 2006,11 

3 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  (MICC)  ,  Répertoire des organismes partenaires 

du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles , Québec. 2006,54 
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تســاعد فــي إذا كــل هــذه المؤسســات یجــب علیهــا أن تلعــب دورهــا فــي عملیــات اإلدمــاج، كلهــا یجــب أن 

، ممـا یمكـن اإلشـارة إلیـه أن كثـرة 1ثانیـا االجنبیـة  حل مشـاكل اإلعتـراف بـالخبرات األجنبیـة أوال والشـهادات

هذه الفواعل البد أن یتبعه تنسیق شامل وفق خطة معدة مسبقا، فحسـب تقریـر لتحـالف المؤسسـات لحمایـة 

لیا مـــا بـــین الحكومـــة وهـــذه المؤسســـات یبـــین أن هنـــاك خلـــال تنظیمیـــا وتواصـــ) TCRI(المهـــاجرین واألجئـــین 

  :  األهلیة وما بین المؤسسات األهلیة فیما بینها

إن عـــدم وجـــود تنســـیق مـــا بـــین الـــوزارات المســـؤولة وعـــدم اإلعتـــراف بالمؤسســـات المقدمـــة "                

سـوق ، یصـعب كثیـرا عملیـة دمـج المهـاجرین فـي )EQ(لخدمات المهـاجرین الجـدد مـن قبـل وكالـة التشـغیل 

العمل من باب عدم إیجاد صیغة تساهم في وضع رأیه شاملة ومنظمة للتعاون مـا بـین المؤسسـات األهلیـة 

والــوزارات المختصــة، فإننــا نقــر بأنــه لــو كانــت الخــدمات التــي تقــدمها مصــالحنا معتــرف بهــا علــى مســتوى 

لمــا بمــا حولــه، بــذلك المهــاجر أكثــر معرفــة وأكثــر ع تجعــلخدمــة مقبولــة  ســوف نقــدم، )EQ(التشــغیلوكالــة 

  2".ترتفع نسب التشغیل وتنخفض نسب البطالة بینهم

إّن عملیــات تمویــل مختلــف بــرامج اإلدمــاج فــي الكیبــك یــأتي بموجــب إتفاقیــة اإلطــار مــا بــین كنــدا   

والكیبــك ففــي هــذا اإلطــار أنســحبت الحكومــات الفدرالیــة مــن مجمــل مهامهــا الخاصــة بــالهجرة والمهــاجرین  

  .مة إقلیم الكیبك بالعمل على مستوى اقلیمهامقابل تكفل حكو 

نظیـر بـرامج  3كندي كل سـنةدوالر ملیون  90فبموجب هذه اإلتفاقیة تحصل حكومة الكیبك على  

اإلدمـاج ،هــذه القیمــة تمــنح بصـورة آلیــة وال یمكــن أن تقــل عـن ذلــك وال یمكــن لهــا الحصـول علــى أكثــر مــن 

  .1المیزانیة الفدرالیةارتفاع  یمكن أن ترتفع موازاتا مع و ذلك 

                                                           
1 Bazergui, André et autres  , « Rapport de l’Équipe de travail sur la reconnaissance des diplômes et des 

compétences des personnes formées à l’étranger, présenté à Mme Lise Thériault, ministre de l’Immigration et 

des Communautés culturelles » Gouvernement du Québec. Montréal ,2005  page 2 

2 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), L’immigration 

et l’intégration au Québec : trop peu et bien tard, il faut agir !, mémoire présenté à la Commission de la culture 

dans le cadre de la consultation générale sur le document La planification de l’immigration  au Québec 

pour la période 2008-2010. Québec.Québec : ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 

2007,p36 

3
 Kathleen Lévesque, « Le Québec ne retourne pas aux immigrants toute l’argent reçu d’Ottawa », le devoir, 

Québec .7 avril, p13. Version électronique sur Selon le site  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/51664/quebec-ne-retourne-pas-aux-immigrants-tout-l-argent-
recu-d-ottawa  visité le 15.02.2015 01.30  
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-2006ملیون دوالر كنـدي عـام  195الكیبك على ما قیمته حصلت في الواقع على سبیل المثال   

ملیـــون دوالر  111.1ملیـــون دوالر منهـــا  125بینمـــا وصـــلت تعـــداد المیزانیـــة العامـــة لـــوزارة الهجـــرة  2007

  2.دماجلإلخصصت لدعم البرامج الهادفة 

تبلغ  بقیمة الكیبك تساهم مالیا في المؤسسات األهلیة الخادمة للمهاجرینحكومة ، زیادة على ذالك   

ملیون دوالر لمؤسسة إستقبال المهاجرین  6.1مؤسسة بینها  158ملیون دوالر لمجمل  8.6أكثر بقلیل من 

  PANA.(3(الجدد 

یة وزارة الهجـرة ملیون دوالر بین القیمة المحولة من الحكومة الفدرالیة ومیزان 70فهناك فارق یناهز    

في الكیبك، هذه الوضعیة كانت دائما محّل صراع ما بین المؤسسات األهلیة وحكومة الكیبك بحیـث نـادت 

كنـــدا وطرحـــت مقتـــرح تحدیـــد قیمـــة و  االخیـــرة إلـــى إعـــادة مناقشـــة محتـــوى إتفاقیـــة تقاســـم المهـــام مـــا بینهـــا

  4 .التحویالت بما یتناسب مع اعداد المهاجرین 

ان میزانیــة وزارة الهجــرة ترتفــع بوطیئــة بطیئــة بینمــا عــدد المهــاجرین ومطــالبهم ترتفــع بینمــا نالحــظ 

 1997دوالر فــي  3400بــوتیرة أكبــر، ممــا عبــر عنــه بإنخفــاض نســبة كــل مهــاجر مــن میزانیــة الــوزارة مــن 

  2006.5في  2800لیصل إلى حدود 

سـوء عملیـة الـدعم  "و البیـلشـواكري  "جمعیة المرأة في الكیبك الحظ كل من قامت بهففي تحقیق   

فـي الخـط  تجـد نفسـها الخیریـة ما جعل المؤسسات األهلیة  ،مستمر  و اعتبرا ان المشكل ال یزال في تفاقم

  1.األمامي لتقدیم الخدمات للمهاجرین نضرا  للعجز المالي  للحكومة

                                                                                                                                                                                     
1 Young, M., ,  L’immigration : l’Accord Canada-Québec , Ottawa : Service d’information et de recherche 

parlementaires,  Bibliothèque du Parlement., 2004,page 76. 

2 Ministère des Finances du Québec, Plan budgétaire 2007-2008 du Gouvernement du Québec, Québec. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, p 33 ,2007 

3 Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SOCAIS), État de situation de 

l’intervention gouvernementale en matière d’action communautaire ,  Québec. Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, Édition 2005-2006, p85, 2006 

4- Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), , « Un 

budget hostile à l’intégration des immigrants »,Québec .communiqué de presse, 24 mai, p 17 , 2007 

5- Pratte, A., « Immigration : un faux-fuyant », La Presse, Montréal, 17 août, 2007,page 4  
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حـویالت القادمـة كـل الت نشـرللوصول إلى الشفافیة فـي التسـییر قامـت الحكومـة فـي الكیبـك مـؤخرا ب   

  2.من الحكومة الفدرالیة لكل الدوائر الحكومیة الخاضعة لسلطة الكیبك

 3.یوضح التحویالت المالیة القادمة من الحكومة الفدرالیة لوزارة الهجرة في الكیبك) 07(جدول رقم

  

 4.الفدرالیةك وقیمة التحویالت بیوضح الفارق ما بین میزانیة وزارة الهجرة في الكی) 08(جدول رقم 

  

لــذلك یمكــن لنــا التأكیــد ، إن إشــكالیة الــدعم المــالي كمــا الحظنــا مشــكل متشــعب ومتعــدد األطــراف   

على ان واقع الدعم الفدرالي لوزارة الهجرة في الكیبـك یـؤثر وبشـكل كبیـر علـى مردودیـة وعـدد ونـوع البـرامج 

ة والطلبات وعدد المهاجرین وحاجاتهم الن الموارد المالیة تبقى محدود الواقع التي سوف توضع على أرض

  .في تزاید مستمر

 

 

                                                                                                                                                                                     
1- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), De l’immigration à ’intégration : 

des solutions locales à un défi mondial, programme Local Economic and Employment Development, 

Paris. 2007, page 57  

2
 -Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), « Allocution de madame Yolande 

James, ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles,lors du dévoilement du Plan 

d’immigration du Québec  pour l’année 2008 auprès des représentants des médias »,Québec, 1er novembre. 

2007,p11 

3
-Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), Rapport sur les plans et priorités 2007-2008, Ottawa, 2007,p22 

4
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), , Rapport sur les plans et priorités 2005-2006., Ottawa. 2005,p 17 
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  .برامج اإلدماج في سوق العمل في الكیبك: الفرع الرابع

ــداف نظــــرا لكــــون    بـــرامج دعــــم إدمــــاج المهــــاجرین فــــي ســــوق العمــــل متنوعــــة ومتفاوتــــة المــــدة واألهــ

یستفاد منهـا طـوال اقامتـه  اخرىالمهاجرین یأتون بمستویات متفاوتة لذلك فهناك برامج قد تدوم لساعات و 

  .هناك برامج یستفید منها كل المهاجرین وبعضها یمنح لقلة منهم و في الكیبك

إن البـــرامج التـــي ســـوف نعرضـــها فیمـــا یـــأتي بـــرامج عامـــة تقـــدم منـــذ الوصـــول للكیبـــك ، بغیـــة رفـــع   

ة یـالنظر  هـاتفـي ناحی هذه البرامج تعكـس علـى األقـل ،فهمظمستویات قبول المؤسسات التي یمكن لها أن تو 

  .العدید من التسهیالت والضمانات تقدیم كل ما یمكن له أن یجذب المهاجرین لكندا من خالل

  :تدور حول المحاور التالیةإن البرامج التي سوف نعرضها اآلن 

o اإلستقبال والمساعدة األولیة. 

o التكوین اللغوي 

o تطویر قابلیة التشغیل 

o جنبیةاإلعتراف بالمؤهالت العلمیة األ. 

o تكوین في العمل والتربصات. 

o قوانین محاربة ومناهضة العنصریة في نطاق العمل. 

o  التعددیة الثقافیة(مبادئ التسییر التعددي.( 

 

إّن المهاجرین ال یستفیدون من كل هذه البرامج فلكل مهاجر الحریة في إختیار برنامج یكون فـي نظـره 

یكـون علـى حقیقتـه ألن المهــاجر  انفـا  الترتیـب المقـدم ه فـي الحصـول علـى العمـل والظـو ظح عظـمیقربـه وی

غیره ، ذلك كله یعود في الحقیقة إلى طبیعة التنوع واإلختالف التـي یـأتي بهـا  دونیمكن له البدئ ببرنامج 

لــذلك توضــع بــرامج مختلفـــة ، المهــاجرین مــا یجعــل مــن وضــع بــرامج موحــدة غیـــر عقالنیــة وغیــر منتجــة 

الخصــائص التــي یمكــن أن یــأتي بهــا المهــاجر ثــم أن هــذه البــرامج علــى تعــددها لمعالجــة كــل اإلخــتالالت و 

فحسـب تقریـر  ،تطرح لنا مشكل الدعم المالي الذي وكما رأیناها غیـر كـافي لتغطیـة نفقـات كـل هـذه البـرامج

)OCDE ( عن هذه المفارقة  تؤكدحول هذا الموضوع:  
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المـوارد هـذه  دم لعامـة المهـاجرین، أم توجـه یجب إذا  اما توزیع هذه الموارد بشكل عام بحیـث تقـ" 

هذا البرنامج في أول األمر ودمج  ةإلى برامج تكون ذات فعالیة أكثر من غیرها مما یؤدي إلى رفع مردودی

  1"في سوق العمل في أسرع وقت ممكن نالمستفیدی

بصـفة أصــغر یوضـح البـرامج التــي تسـتفید مـن الـدعم بشـكل أكبــر والتـي تسـتفید ): 09(جـدول رقـم   

  2.من نظیراتها

  

  :نظرة تفرق فیها ما بین قسمین من البرامج) OCDE(تقدم  جدولفي هذا ال 

 .البرامج ذات القیمة المالیة العالیة التي تمس قلة من المهاجرین - 1

 .المهاجرینمن  ممكن عددالبرامج ذات القیمة المالیة المنخفضة التي تمس اكبر  - 2

كــل فــرد مشــارك فــي  نصــیبتعنــي لكــن نــي المیزانیــة العامــة للبرنــامج إّن القیمــة المالیــة هنــا ال تع

البرنــــامج مــــن المیزانیــــة الكلیــــة فحســــب الجــــدول الســــابق الكیبــــك یعتمــــد علــــى البــــرامج ذات القیمــــة المالیــــة 

  .لمحدودیة الموارد المالیة نظرا المنخفضة

  المرافقة األولیة للمهاجراالستقبالبرنامج ،:  

إن الواصــل الجدیــد إلــى الكیبــك ال بــد لــه أن یعــرف بعــض األمــور األولیــة والضــروریة للحیــاة علــى 

غــرار بعــض المعلومــات حــول اإلدارة والتنظیمــات اإلجتماعیــة، هــدف هــذا البرنــامج هــو تقــدیم المعلومـــات 

  .خاصمعرفة والتموقع في المجتمع أوال ثم سوق العمل كهدف الالكافیة للمهاجر للوصول به إلى 

                                                           
1 Organisation de coopération et de développement  économiques (OCDE, De l’immigration à l’intégration : 

des solutions locales à un défi mondial, programme Local, Economic and Employment Development, 

Paris. 2007.p68 

2
 Idem :p 69.70 
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فمنذ نزوله من الطائرة یمكن للمهاجر االتصال بمصالح الهجرة الموجودة في المطار ألخذ مواعید   

المشاركة في الحصص المقدمة من طرف الوزارة حول المعلومـات األولیـة والعمومیـة حـول حقیقـة المجتمـع 

، ....الــخ النظــام الضـریبيك وكنـدا و بـالنظــام اإلقتصـادي فـي الكیبــك، النظـام السیاسـي فــي الكی: فـي الكیبـك

  1.ساعة 16مهاجر، لمدة كان معدلها  6000شارك في هذا البرنامج أكثر من  2007في عام 

یعتبــر خالصــة مـــا یجــب علـــى  "تعـــرف علــى الكیبـــك"تقـــدم وزارة الهجــرة  منشــورا  2005منــذ عــام   

تشرح له فیه كل الخطوات الخاصة باإلدماج علـى غـرار النظـام البنكـي ونمـط اإلیجـار  ، المهاجر القیام به

  .الخ..

فـي هـذه المرحلـة تلعـب المؤسســات األهلیـة دورا كبیـرا بحیـث تعتبــر أول مـا یتعـرف علیهـا المهــاجر   

عمــل فهــي مســؤولة عـن تنصــیب الثقـة بــین المهــاجر  وبـین المجتمــع المسـتقبل، هــذا ال، مـن مصــالح إداریـة 

ـــین المهـــاجر ومـــوظفي هـــذه المؤسســـات الـــذین فـــي الغالـــب  التواصـــلي تســـهله عملیـــات حـــوار متبـــادل مـــا ب

مهاجرین سابقین ویتقنون الكثیر من اللغات غیر الفرنسیة واإلنجلیزیة ما یسمح لهم تسهیل عملیة التواصل 

  .مع المهاجر

 الــى غایــة ألــف مهــاجر 24التــي قــدمت خــدماتها ألزیــد مــن  PANAهــذا البرنــامج مقــدم مــن طــرف   

  2007.2عام 

 برنامج المساعدة لإلدماج اللغوي:  

تعد اللغة من أكثر الجوانب حساسیة في مرحلة إدماج  االقتصاديحسب منظمة التعاون والتنسیق   

 4، كمـا یعتبرهـا تكتـل المنظمـات األهلیـة لمسـاعدة المهـاجرین أحـد ركـائز تبنـي اإلدمـاج المـدني3المهـاجرین

المهــاجرین  كــل یمــسالبرنــامج  فهنــاك مــن،ورامحالعدیــد مــن ال ج المســاعدة اللغویــة تقــدم علــى لــذالك بــرام

                                                           
1 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  (MICC), Rapport annuel de gestion 2006-2007, 

Québec, 2007,p 27 

2
  Idem : 31  

3 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ), Jobs for Immigrants— Labour 

Market Integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden, Paris. Volume 1 , 2007,p51 

4 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration  (MRCI), Des valeurs partagées, des intérêts 

communs  — Pour assurer la pleine participation des Québécois des communautés  culturelles au 

développement du Québec, Direction des Affaires publiques et des communications, Québec, 2004,p 

44.43 
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أمــا البرنــامج الثــاني فهــو موجــه لــبعض المهــاجرین الــذین 

لمهــنهم الســابقة  یمتلكــون خبــرات تقنیــة وعلمیــة بلغــة أخــرى غیــر الفرنســیة تقــدم لهــم دروس فــي اللغــة التقنیــة

  .یوضح ذلك) 9(

  

بغیة الوصـول الـى ارضـاء كـل المهـاجرین علـى اخـتالف مسـتویاتهم ، اقترحـت وزارة الهجـرة العدیـد 

مـن خـالل هـذا البرمـامج تتـاح للمهـاجر فرصـة 

ك باإلمضـاء علـى العدیـد مـن أطـر 

إلى غایة (وصوله للكیبك التفاهم مع مؤسسات خارج إقلیمها لتقدیم برامج اللغة الفرنسیة للمهاجر قبل 

في ثمین أولت حكومة الكیبك أولویة كبیرة لهذا البرنامج نظرا لتكلفته القلیلة وتمكین المهاجر من ربح وقت 

یـــدخل هــذا البرنــامج فــي صــمیم سیاســـة 

التــي تعــد حجــر األســاس فــي سیاســة اإلدمــاج التــي تضــعها 

ــل مســـمى وزارة الهجــــرة  ك كانـــت تحمــ

Ministère de l’im. 

 یهـدف الـى تقـدیم ات األهلیة الناشطة في المیدان،

، لإلشـارة مـأخرا  بلغـة فرنسـیة  مفاتیح لغویة أساسیة تسهل للمهاجر فهم نظام سیر سوق العمل في الكیبـك

                                                           
1
 Idem :47 
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أمــا البرنــامج الثــاني فهــو موجــه لــبعض المهــاجرین الــذین ، بإســتثناء مــن یــتحكم فــي اللغــة الفرنســیة مســبقا 

یمتلكــون خبــرات تقنیــة وعلمیــة بلغــة أخــرى غیــر الفرنســیة تقــدم لهــم دروس فــي اللغــة التقنیــة

(بغیة تكییفهم مع المصطلحات والمعاییر الخاصة بكل مهنة والجدول رقم

  1.ین اللغوي والجهة المقدمة له برامج التكو 

بغیة الوصـول الـى ارضـاء كـل المهـاجرین علـى اخـتالف مسـتویاتهم ، اقترحـت وزارة الهجـرة العدیـد 

 :ا یلي من االلیات و لعلها م

مـن خـالل هـذا البرمـامج تتـاح للمهـاجر فرصـة  -قبـل الوصـول للكیبـك-برنامج التكـوین قبـل الهجـرة 

ك باإلمضـاء علـى العدیـد مـن أطـر بـمن أجـل ذلـك قامـت حكومـة الكی ،تعلم اللغة الفرنسیة او تحسینها

التفاهم مع مؤسسات خارج إقلیمها لتقدیم برامج اللغة الفرنسیة للمهاجر قبل 

 ).دولة 14إتفاقیة في  32

أولت حكومة الكیبك أولویة كبیرة لهذا البرنامج نظرا لتكلفته القلیلة وتمكین المهاجر من ربح وقت 

.  

یـــدخل هــذا البرنــامج فــي صــمیم سیاســـة  :)PILI(بــرامج تقــدم فــي إطـــار التكــوین اللغــوي 

التــي تعــد حجــر األســاس فــي سیاســة اإلدمــاج التــي تضــعها "  La francisation"الفرنسـة 

ــل مســـمى وزارة الهجــــرة بـــیجـــب القــــول أن أول وزارة للهجـــرة فــــي الكی(الكیبـــك  ك كانـــت تحمــ

de l’immigration et de la francisation)والفرنسة 

ات األهلیة الناشطة في المیدان،هذا البرنامج مقدم بالتنسیق مع المدارس والمنظم

مفاتیح لغویة أساسیة تسهل للمهاجر فهم نظام سیر سوق العمل في الكیبـك

                   

 الفصل االول 

بإســتثناء مــن یــتحكم فــي اللغــة الفرنســیة مســبقا 

یمتلكــون خبــرات تقنیــة وعلمیــة بلغــة أخــرى غیــر الفرنســیة تقــدم لهــم دروس فــي اللغــة التقنیــة

بغیة تكییفهم مع المصطلحات والمعاییر الخاصة بكل مهنة والجدول رقم

برامج التكو ): 10(جدول رقم

بغیة الوصـول الـى ارضـاء كـل المهـاجرین علـى اخـتالف مسـتویاتهم ، اقترحـت وزارة الهجـرة العدیـد 

من االلیات و لعلها م

  برنامج التكـوین قبـل الهجـرة

تعلم اللغة الفرنسیة او تحسینها

التفاهم مع مؤسسات خارج إقلیمها لتقدیم برامج اللغة الفرنسیة للمهاجر قبل 

32 ابرمت 2010

أولت حكومة الكیبك أولویة كبیرة لهذا البرنامج نظرا لتكلفته القلیلة وتمكین المهاجر من ربح وقت 

.عملیة اإلدماج المهني

  بــرامج تقــدم فــي إطـــار التكــوین اللغــوي

الفرنسـة 

الكیبـــك 

والفرنسة 

هذا البرنامج مقدم بالتنسیق مع المدارس والمنظم

مفاتیح لغویة أساسیة تسهل للمهاجر فهم نظام سیر سوق العمل في الكیبـك
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ما قد یقلل من النفقـات  ،صارت وزارة الهجرة تحاول إشراك المؤسسات المانحة للعمل في عملیات التكوین 

  1.الموجهة لهذا البرنامج و یرفع نسب فعالیته

 یتــیح للمهــاجر تعلــم اللغــة الفرنســیة مــن بیتــه، تجــدر اإلشــارة أن : نمــط الــتعلم عــن بعــد   

قــام بعــدة بحــوث حــول هــذه البــرامج و اســتنتج أنــه ومــن أصــل مجمــل المهــاجرین الــذین  "غــودان" الباحــث

مـنهم فقــط یشـارك فـي بــرامج تعلـم اللغـة الفرنســیة، مـا یعــد  %17اللغـة الفرنســیة یعترفـون بعـدم تحكمهــم فـي 

رغــم اســـتحداث برنــامج المســـاعدة المالیــة لإلدمـــاج اللغـــوي  علیـــه ، رقمــا بعیـــدا جــدا عـــن األمــال التـــي تعقــد

التابع لوزارة الهجرة التي تقدم تغطیة كاملة لنفقـات حضـانة أطفـال المسـتفیدین مـن هـذا  PAFILIللمهاجرین 

لكنــه جابیــة یالعدیــد مــن النتــائج اإلهــذا البرنــامج حقــق  ، دوالر یومیــا لكــل طفــل 25البرنــامج بمبلــغ یقــارب 

   2كان یعاني من مشكل رئیسي هو مشكل التمویل المالي، لطالما

 یتمیـزون عـن  مـن هنـاك مـن المهـاجرین ):الغـة مختصـة(التقنیة  برامج التكوین في اللغة

لكـن المشـكل الــذي یعیـق إدمـاجهم فــي سـوق العمـل هــو  ، واالختصــاصغیـرهم بنسـبة عالیــة مـن الحرفیـة 

أطبـاء ممرضـین، مهندسـین، مهـن : تحكمهم في اللغة التقنیة المختصة التي یستعملونها فـي إطـار عملهـم

یدویــة، كلهــا مهــن یجــب أن تكیــف مــع النظــام اللّســاني األنجلوساكســوني الخــاص بكنــدا، فیجــب الــذكر أن 

  .كمثیلتها المستخدمة في اوروبا المعاییر المستخدمة في كندا لیست

ســـاعة  30أســـابیع بواقـــع  5صـــغیرة  لیتـــابعوا تكوینـــا لمـــدة  اتفـــي مجموعـــ توزیعهـــاهـــذه الفئـــة یـــتم   

مــثال إســتفاد  2007ك إهتمامــا لهــذا البــرامج فمــن مجمــل المهــاجرین لعــام بــأســبوعیا، لقــد أولــت حكومــة الكی

ن كـان معتبـرا إّال أنـه وبالقیـاس مـع النسـیج التعلیمـي هـذا الـرقم وإ  3مهاجر من هذا البرنـامج، 1315حوالي 

ـــدانهم، لـــذلك فهـــم  ، للمهـــاجرین یعتبـــر ضـــئیال ألن أغلـــب المهـــاجرین هـــم أصـــحاب شـــهادات عالیـــة فـــي بل

                                                           
1 Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), « Consultation générale sur la 

planification de l’immigration au Québec pour la période 2008- 2010 », mémoire présenté à la Commission 

de la culture dans le cadre de la consultation générale sur le document La planification de l’immigration au 

Québec pour la période 2008-2010, , Québec. ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 

2007,p02  

2
- Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), Allocution de Lise Thériault, ministre de 

l’Immigration et des Communautés culturelles, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires du 

ministère, à la  Commission de la culture, Québec, 27 mai. 2005,p 8 

3
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles(MICC), Opt cité :page 20. 
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ربطـت وزارة الهجـرة مـا یـین هـذا البرنـامج و  2006بدایة من سـنة  و 1یحتاجون إلى هذا النوع من البرامج،

  .وزارة الهجرة طرف لمهن المطلوبة منالقائمة ذات األولویة من ا

یجبــران علــى كــل ممــتهن یمــارس أو  382و 37عمــال بــذلك المیثــاق العــام للّغــة الفرنســیة فــي مادتــه   

فـي "" OLF"یرید ممارسة نشاط مهني أن یكون له مستوى مقبول في الّلغة الفرنسیة، فـدیوان الّلغـة الفرنسـیة 

بواســـطة إختبــار تجریـــه مـــع مختلــف الـــدواوین المهنیـــة ، الكیبــك هـــو الـــذي یصــدر وثیقـــة الـــتحكم فــي اللغـــة 

ه للحرفـــة وثانیـــا معرفتـــه للغـــة الفرنســـیة نـــالمختصـــة فصـــاحب الحرفـــة یجـــب علیـــه أن یبـــین أوال مهارتـــه وٕاتقا

ختبـار ذلـك مـا یعبـر عنـه بقلـة هنـا هـو صـعوبة ا هإّال أن مـا نالحظـ ، الخاصة بمجال المهنة التي یمارسها

مترشـــح مـــن  800لـــم یـــتمكن ســـوى  2007بســـرعة ففـــي عـــام  منســـب الـــذین تـــم الســـماح لهـــم بمزاولـــة مهـــنه

  .الحصول على إجازة اإلتقان المهني 

 ك یعـدون فرونكوفـونیین بـإن كـان مجمـل سـكان الكی.التكوین فـي اللغـة اإلنجلیزیـة

لــذلك فإنهــا مــن ضــروریات كــل  ، كلمــون اللغــة اإلنجلیزیــةإال أن هنــاك نســبة ال یمكــن تجاهلهــا مــن مــن یت

التكـوین فـي اللغـة اإلنجلیزیـة هـو  مهاجر یرید الهجرة أو اإلدماج في المجتمع الكندي، المالحظ في برنامج

كونه غیر معروض للمهاجرین بصفة مباشرة ثم انه غیر ممول مـن طـرف وزارة الهجـرة و األكثـر مـن ذلـك 

مجـالس المنشـورات تبـین الجهـات المختصـة فـي ذلـك التـي تكـون فـي العـادة جامعـات و كتفـي بإعطـاء ت يفه

  3.األهلیة

  یفظالتو  ظوظحبرنامج تكثیفي لزیادة « Programme de l’employabilité »  

یعد اكتساب الخبرة المهنیة  من أكبر عوائق اإلندماج في سوق العمل في كندا وٕاقلیم الكیبك ذلك  

كمـا قلنـا فـي المباحـث السـابقة  ،خـاصالإلتقان العمـل فـي  هـذا المحـیط  ییناألساس انالمحددا منظرا لكونه

  :فهنا تكمن إشكالیتین فإن الذي یدخل سوق عمل في محیط أجنبي یعد كمن یحاول دخوله ألول مرة

                                                           
1 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), De l’immigration à 

l’intégration : des solutions locales à un défi mondial, programme Local Economic and Employment 

Développent, Paris. 2007, p89 

2
« Charte de la langue française », Tiré de site  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html   
visité le 03.01.2015   
3
 Birrell, B. et E. MC Isaac, L’intégration des immigrants au Canada : tenir compte de la diversité des 

Compétences.Paris. OCDE, 2007,p 17 
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 .عدم إمتالك أي خبرة مهنیة - 1

 expérience québécoiseعدم إمتالك خبرة خاصة بالكیبك  - 2

  

و شبكة النقـاط التـي تعطـي نقـاط لكـل مـن لـه خبـرة الهجرة  المشكل األول یعالج من خالل سیاسة 

خبـرة مهنیـة  طااشـتر لكـن مـا نالحظـه عنـد طلـب العمـل هـو و تقصـي مـن ال یمتلـك اي خبـرة مهنیـة  مهنیة 

ي الفصـل كندیة أي خبرة تأتي عن طریـق االنتمـاء إلـى عمـل أو مهنـة فـي الكیبـك، وهـذا مـا سـوف نحللـه فـ

  .التالي

یهدف إلى تلقین المهاجر تقنیات عامـة حـول طـرق البحـث واإلسـتعالم  برنامج رفع قابلیة التوظیف

فهو یحاول عـن طریـق منهجیـة تفاعلیـة فـي أقسـام تكوینیـة زرع الثقـة فـي الـنفس وٕاعطـاء نبـذة ، عن العمل 

إجراء مقابالت التوظیـف وكیفیـة عن طرق التوظیف األكثر رواجا في الكیبك ناهیك عن طرق الحوار عند 

  .إعداد السیر الذاتیة التي عادة ما تختلف عن الطرق المعتادة في أوروبا وٕافریقیا

ثـم األكثــر مــن ذلــك یهـدف برنــامج رفــع قابلیــة التوظیـف إلــى تلقــین كــل األطـر القانونیــة التــي یجــب   

  .على المهاجر أن یعرفها

 ـــة الشـــهادات أت كنـــدا خدمـــة غیـــر مجانیـــة لمعادلـــة أنشـــ 1971منـــذ عـــام  :برنـــامج معادل

هــذا البرنــامج لــه ، الشــهادات المحصــلة علیهــا خــارج كنــدا بــالتي تصــدر عــن النظــام التعلیمــي الخــاص بهــا

نظـام تعلیمـي حـول العـالم و یعطـي معادلـة ورقیـة  200اكثـر مـن  حـوي علـى معلومـات عـنی قاعدة بیانـات

واءا في الدخول إلى سوق العمل أو اإلنتمـاء إلـى مهـن لهذه الشهادات، ما یمنح للمهاجر نوع من الحریة س

  .على االقل على المستوي النظري ، هذا على معینة

هــذه المعادلــة ال تســتند إلــى مــنهج واحــد أو طریقــة واحــدة وال تتبنــى الطــرق التقلیدیــة المتركــزة علــى   

ــد المقــدم للشــهادة المــراد  ــذلك تعتبــر هــذه  ، معادلتهــاالحصــیلة الســاعیة للمترشــح وطبیعــة وقیمــة نظــام البل ل

ال تلزم أي أحد فال هـي تمكـن مـن تبیـان مسـتوى طالـب العمـل وال قیمتـه ،فهي الشهادة رمزیة الى حد بعید 

فین وطالـب العمــل ثـم عــن قیمتهـا فــي میـدان التعلــیم ظالعلمیـة التـي دائمــا تكـون محــل مسـاومة مــا بـین المــو 

  .لها برامج مماثلة للمعادلة ومختلفة من مؤسسة ألخرىك بفیجب القول أن المؤسسات التعلیمیة في الكی
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هذا االلتباس طرح العدید من التساؤالت عن المناهج التي تستخدمها الوزارة في هذه العملیة ناهیك   

  1.طلب  14631ة تم معالج 2007عن األعداد الهائلة للطلبات ففي 

علـــى صـــفحتها علـــى  نشـــرتهار و تقـــاری 5مـــؤخرا تفطنـــت وزارة الهجـــرة إلـــى هـــذا المشـــكل فأصـــدرت   

هــذه المنشــورات ) الصــین ،الشــیلى ،المغــرب، فرنســا( هــذه التقــاریر وٕان لــم تمــس كامــل البلــدان  ، االنترنــت

 ألربــابعلــى األقــل تشــكل مرجعــا لكــل المهــاجرین الــذین یریــدون الحصــول علــى هــذه المعادلــة فهــي مفیــدة 

ادات التي یأتي بهـا المهـاجر، ذلـك لمنفعـة سـوق العمـل العمل الذین یفهمون من خاللها القیمة الفعلیة للشه

مـؤهالت العلمیـة اللجعله أكثر ثقة، فالثقة ما بین المهاجرون و اربـاب العمـل تبنـى أساسـا علـى وثیقـة تبـین 

للمهاجر ، لذلك طلب الكثیرون من ذوي اإلختصاص إنشاء منشورات إعالمیة لمزید مـن البلـدان التـي تعـد 

  2.كولومبیا ورومانیا ،ولبنانعلى رأسها الجزائر وهایتي  أكثر هجرة إلى كندا

  3..التقییم یوضح برامج اإلعالم و): 11(جدول رقم 

  

وزارة الهجرة بإنشاء قاعدة بیانات لكل النظم التعلیمیة في العالم  ةوٕان كان من الغیر الممكن مطالب

ونشرها لعدم المساس بكرامة أي بلد ، إّال أن المشكل الذي یطرح نفسه لیس المعادلـة فـي حـد ذاتهـا بـل ان 

 االنتمـاءالمهاجر ومع وثیقة تثبت اختصاصه كإقتصادي أو محلل سیاسي أو مهنـدس أو طبیـب ال یمكنـه 

                                                           
1  Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), Projets visant à faciliter 

l’accès aux professions et métiers réglementés , mis en œuvre par le ministère de l’Immigration et 

des Communautés culturelles, 2007 ,p23 

2
  Confédération des syndicats nationaux (CSN), , Mémoire de la Confédération des syndicats nationaux», 

présenté à la Commission de la culture dans le cadre de la consultation générale sur le document La 
planification de l’immigration au Québec pour la période 2008-2010, ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, 2007, p 82 
3
 chicha, Marie-Thérèse, et Éric, Charest, «L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal : 

politiques et enjeux ». Choix IRPP, vol.14, n o 2, Montréal, 2008,p 22 
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إلــى مهنـة فــي الكیبـك واألكثــر مـن ذلــك فـإن ورقــة المعادلـة ال تعنــي شـيء لــدى أربـاب العمــل فلكــل بسـهولة 

ك نظـــام یعـــادل بـــه شـــهادة المهـــاجر فاإلشـــكال هنـــا لـــیس محتـــوى المعادلـــة بـــل بـــمؤسســـة وشـــخص فـــي الكی

  1.أرباب العمل ماإلعتراف بالمعادلة من طرف الحلقة األكثر أهمیة وه

رامج فیهـــا أمـــل أن تكـــون جیـــدة علـــى مســـتوى الـــدواوین المهنیـــة حیـــث مـــع ذالـــك هنـــاك خطـــوات وبـــ   

وزارة الهجرة بالعدید من المنشورات والبرامج التي تهدف إلى وضـع المهـاجر أمـام  2006شرعت مؤخرا في 

 ن هــذه االخیــرة الال ،هــذه الحقیقــة وتنبئــه بمــا ینتظــره فــي مجــال اإلعتمــادات المقدمــة  مــن طــرف الــدواوین

ســاس علــى وثیقــة المعادلــة التــي تصــدرها وزارة الهجــرة، فهــذه المنشــورات تســاعد المهــاجر مــن تعتمــد فــي األ

رسـم خریطـة للواقـع الـذي ینتظـره فـي الكیبـك مثـل هـذه  مـن خاللهـاالتـي  ظـوظناحیة الطـرق والخطـوات والح

  :الطرق ما یلي

  ظوظـهجـرة لتحدیـد حتستعمل هذه الطریقة مـن طـرق المهـاجر غالبـا قبـل اله طریقة التقییم الذاتي 

طرحهـا ألّول مـرة دیـوان المختصـین في اإلنتماء أو القبول لدى دیوان مهنة معینة في الكیبك، هذه الطریقة 

لمعرفـة المؤهـل العلمـي تعتمـد علـى مجموعـة أسـئلة محكمـة  ،في الكیمیاء في الكیبك بدعم من وزارة الهجـرة

هــذه ، لملفــه  یةضــافتراتوصــله إلــى نتیجــة طریقــة  ،والتجربــة التــي یحــوز علیهــا المهــاجر فــي بلــده األصــلي 

للواقـع الـذي سیعیشـه فـي  المبادرة وٕان لم تكن تعطي نتائج موثوقـة إال أنهـا تضـع المهـاجر فـي تصـور تـام 

 2.الكیبك

  طریقــة المنشــورات التفصــیلیة« Fiches synthèses d’informations »: تحــوي 

وضــعتها وزارة الهجــرة مــع مختلــف  ،  كبــلتنظــیم فــي الكیالمهــن التــي تخضــع  علــى مجمــوعهـذه المنشــورات 

شــجعت وزارة الهجــرة المهــاجرین إلــى قــراءة  ، 3مهنــة 46وصــلت لحــدود  التــي الـدواوین والتنظیمــات المهنیــة

هم أكثـر مـن ذلـك بقابلیـة دفـع ملفـاتهم قبـل تهذه المنشورات قبـل هجـرتهم لتـوفر لهـم الكثیـر مـن الوقـت ومكنـ

  ) .CSQ(د حصولهم على ورقة اإلختیار للهجرة القدوم أي مباشرة بع

                                                           
1
  Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), Recension des bonnes pratiques en matière de reconnaissance 

d’une équivalence de diplôme et de formation acquis hors du Québec, Montréal. 2006,p39 
2
 Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ), , Mémoire à la Commission de la 

culture relativement à la planification de l’immigration Québec pour la période 2008-2010, présenté à la 
Commission de la culture dans le cadre de la consultation générale sur le document La planification de 
l’immigration au Québec pour la période 2008-2010, ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles. Québec ,2007,p 25 
3
  Savard, M., « Les projets québécois visant à faciliter l’accès des personnes immigrantes aux professions et 

métiers réglementés », Thèmes canadiens, Québec, édition de printemps 2007,p11 
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ما یحسب على هذه اآللیة هي ربـح الوقـت والثقـة كـذلك، فالمهـاجر عنـد وصـوله عـادة مـا یصـطدم   

محبطـا وتعیقـه فـي مجمـل  ذالـك بثقل وطول الخطوات المؤدیة إلى وثائق اإلعتماد فـي مهنـة معینـة فیجعلـه

المســتویات، لــذلك قامــت وزارة الهجــرة توظیــف العدیــد مــن أعوانهــا فــي هــذه العملیــة التــي یقــوم مــن خاللهــا 

المتاحــة (العــون بمرافقــة المهــاجر فــي كــل خطــوات تقــدیم الطلبــات وٕارشــاده إلــى مختلــف التنظیمــات المهنیــة 

  ).أمامه

،مـــا یبـــین أن وزارة الهجـــرة تفطنـــت إلـــى  2006مهـــاجر عــام  1645هــذه العملیـــة مســـت أكثـــر مـــن 

  .تعقید الخطوات والمتطلبات التي تفرضها الدواوین فلجأت إلى مثل هذه البرامج لخدمة المهاجر

 إّن للتنظیمــات المهنیــة دور أســاس فــي عملیــة  :معادلــة الكفــاءات مــن طــرف التنظیمــات المهنیــة

فعلــــى ضــــوء قــــانون المهــــن وحمایــــة ، ة معینــــة إدمــــاج المهــــاجرین الــــذین یرغبــــون فــــي اإلنتمــــاء إلــــى مهنــــ

تقییم "المستهلكین اإلعتراف یجب أن یمر من التنظیم المهني المختص في مجال الطلب فدورها یتمثل في 

عمـل األشـخاص الـذین "ثـم یقومـون بمراقبـة  لالعتمـادقابلیة ممارسة المهنة مـن طـرف األشـخاص الطـالبین 

ها حریـة للقول أن هذه التنظیمات ال یحكمها تنظیم واحد فلكل واحدة یعتبرون جدد إلى المهنة، مما یمكن ا

 فیــه وٕاعتمــاد التنظــیم الخــاص بهــا فعلــى ســبیل المثــال تنظــیم المهندســین یطالــب الــراغبین بــاإلنخراط اختیــار

دوالر نظیـر  2000دوالر نظیر دراسة ملفاتهم إّال أن تنظیم جراحـي األسـنان یطالـب بــ  60بدفع ما یقارب 

  1.دمة نفسهاالخ

 بواقـعتضـاعفت  2006إلـى غایـة  2000هذا وقد إرتفعت طلبـات اإلعتمـاد بشـكل كبیـر فمـن سـنة   

لذلك قامت وزارة الهجرة ومن ورائهـا مجلـس مـا بـین  التواليعلى  -طلب  4000إلى  700- ستة اضعاف

المهن الخاص بالكیبك إلى محاولة لتبسیط عملیات الطلب وتسهیل منح الرخص ذلك بدراسات أجریت من 

طرف مختصین قاموا بتحلیل مختلف مناهج الدراسة والخطوات السابقة الحصول على إجازة ممارسة مهنة 

) CDPJ(والشـباب   االفـرادبرنـامج هـو أنـه ومـن خـالل تقریـر لجنـة حقـوق یمكن قوله على هذا ال ما،2معینة

                                                           
1
  Confédération des syndicats nationaux (CSN), Mémoire de la Confédération des syndicats nationaux», 

présenté à la Commission de la culture dans le cadre de la consultation générale sur le document La 
planification de l’immigration au Québec pour la période 2008-2010, Québec. Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles, 2000, p33 
2
 Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), Mémoire du Conseil interprofessionnel du Québec, 

Présenté à la Commission de la culture dans le cadre de la consultation générale sur le document La 
planification de l’immigration au Québec pour la période 2008–2010, Québec.  Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles. 2007, p21  
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قلقها إزاء هذه التنظیمات المهنیة ودعت إلـى القیـام بعملیـات تحكیمیـة دوریـة أمـام تنظـیم وسـیط  عبرت عن

  1.إلثبات اإلبتعاد عن الممارسات واإلعتمادات التي تشوبها عنصریة ضد المهاجرین

 112اجرین الـذین قـالوا بـأن أكثـر مـن هظروف نادت به تنسیقیة االطباء المهذا التقریر صدر في   

طبیب مهاجر لم یحصلوا على اإلعتماد من طرف التنظـیم المهنـي الخـاص باألطبـاء والبیـاطرة رغـم كـونهم 

یســـتوفون كـــل شـــروطها القانونیـــة واإلداریـــة، ممـــا جعـــل هـــذه الجمعیـــة وغیرهـــا إلـــى اعتبـــار هـــذه التنظیمـــات 

  .2وعا من انواع العنصریة ضد المهاجرینتمارس ن

ألن كــل فئــة مهــاجرة  نیتیــاآلفــي المجمــل یجــب علینــا إختصــار هــذه البــرامج مــن خــالل الجــدولین   

  .برامج خاصة بها وال یسعنا الوقت للحدیث عنها

 3.یمثل برنامج التكوین والتربصات المهنیة): 12(جدول رقم 

  

 4.یمثل اإلطار القانویني لمساعدة المهاجرین في اإلندماج )13(جدول رقم 

 

  

                                                           
1
  Commission des droits de la personne et des droits de la   jeunesse (CDPDJ), Mémoire de la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse, présenté à la Commission de la culture dans le cadre de la 
consultation générale sur le document La planification de l’immigration au Québec pour la période 2008-2010, 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Montréal  2007,8 
2
   Office des professions du Québec (OPQ), Mémoire présenté au groupe de travail sur l’accès aux 

professions et métiers réglementés, Montréal. 2004,P  4 
3
 chicha, Marie-Thérèse, et Éric, Charest Opt. cité : page 23 

4
 Idem :p33 
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  دراسة تحلیلیة لمدى تناسق كل من  سیاستي الھجرة و الدماج المھني للكیبك : الفرع الرابع 

إّن الهــدف مــن وراء هــذا الفصــل هــو اوال تعــداد مختلــف اآللیــات التــي تســتعملها الكیبــك فــي عملیــة 

دماجهم في سوق العمل الّلذان یعبـر عنهمـا بكـل مـن سیاسـتي الهجـرة وسیاسـة إختیار المهاجرین ثم كیفیة إ

قیـاس مـدى تناسـقهما وتكاملهمـا ویجـب أن ال نفهـم مـن هـذا هـو  لفـرعاإلدماج وثانیا سوف نحاول في هذا ا

  :محاولة تقییم كل منها على حدى بل سوف ندرس تناسق كل منها مع األخرى وفق مبدأ واحد هو

 

  

  

فــي البدایــة ســوف نأخــذ سیاســة الهجــرة إلــى الكیبــك لتبیــان خصائصــها وأهــم مرتكزاتهــا ثــم الفواعــل   

المقاربة التي تستعملها هذه المقاطعة التي كما رأیناها تختلف في جوهرها عـن السیاسـة الناشطة فیها لنفهم 

  .الفدرالیة

  :السیاسة التي تتبعها الكیبك في الهجرة یعتمد على الرصید الفردي للمترشح من خالل نقاط رئیسیة هي 

  المستوى العلمي 

  الخبرة المهنیة 

  التحكم في اللغة الفرنسیة 

  السن الصغیرة 

  میدان العمل او الدراسة 

هـذه المعـاییر التـي تعبـر عـن شـروط الهجـرة للكیبــك مرسـومة فـي شـبكة نقـاط تعطـي نقـاط كبیـرة للنقــاط 

السابقة اذا على مستوى سیاسـة الهجـرة مقاربـة الكیبـك معقولـة الـى حـد كبیـر فهـي تسـتهدف اسـتقطاب افـراد 

  .ذوي مردودیة كبیرة في سوق العمل 

باألساس فتجدر اإلشارة  لغوي تعتمد على بعد ثقافياالدماج تتبعها الكیبك في مجال السیاسة التي اما 

  ". la francisationوزارة الهجرة والفرنسة "إسم  تإلى ان أّول وزارة للهجرة كان قد حمل

  .إنتقاء أفضل المھاجرین لتسھیل عملیة إدماجھم في سوق العمل ھدف سیاسة الھجرة 

  .تسھیل عملیة إدماج المھاجرین في سوق العمل في الكیبك ھدف سیاسة اإلدماج 
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إّن كــون الكیبــك تجمــع فریــد مــن الفرونكوفــونین فــي القــارة األمریكیــة وصــراعها مــع األغلبیــة اإلنجلیزیــة 

الصـراع موجـود مـا  ،مر التاریخ الذي وصل إلى اوجه خالل الثورة الهادئة فـي السـتینات والسـبعینات  على

  :بین الهویتین اإلنجلیزیة والفرنسیة نظرا لبعض األمور

 عكـس ذلـك فهـي  عدم تقبل مقاطعة الكیبك سیاسة التعددیة الثقافیة المطبقة على المستوى الفدرالي

 .ز كل شيء على اللغة والثقافة الفرنسیةسیاسة تعتمد على تركی تفرض

  كنـدا یعـد حساسـا نظـرا للرؤیـة التـي تقـول أن  دیموغرافیا فيإّن الطبیعة الدیموغرافیة للكیبك ووزنها

یعد تحد  الذي إنخفاض معدالت خصوبة المرأة في الكیبك على زیادة كندا الفرنسیین هم أقلیة في 

 :على الكثیر من المستویات 

الثقافــة الفرنســیة فــي وزن یهــدد وزن هــذه المقاطعــة مــن مجمــل ســكان كنــدا وبــاألحرى یهــدد  - 

 كندا

 إستقاللیة الكیبك عن فلك سیاسة الهجرة الكندیة وفق إتفاق اإلطار بینهما  - 

ظاهرة نزوح السكان والمهـاجرین مـن الكیبـك إلـى المقاطعـات األخـرى االنجلیزیـة نظـرا لكـون  - 

طعات صرامة من الناحیـة الضـریبیة لـذلك نالحـظ هجـرة داخلیـة فـي المقاطعة من أكثر المقا

 .كندا تكون الكیبك ضحیة لها

  ك بإجبــار كــل مهــاجر علــى لــذ، ثــم إن الكبیــك تحــاول إلــى حــد كبیــر تقلیــل الوافــدین اإلنجلیــز لهــا

 .اإلمضاء على میثاق اللغة الفرنسیة

  :یمكن عدها فیما یلي خصائص سیاسة اإلدماج ف

 الكیبك الفرنسي "ول تكییف لغوي أي تعلم اللغة الفرنسیة أو اكتساب خبرة مهنیة في تدور كلها ح "

ك بـــیجـــب إعطـــاء معلومـــة مفیـــدة لكـــون الكیبـــك یجبـــر حتـــى الكنـــدیین خـــارج الكی" فـــي جـــو فرنســـي

إكتساب خبرة فـي اإلقلـیم لإلعتـراف بخبـراتهم ومـؤهالتهم العلمیـة فـاألمر ال یتعلـق فقـط بالمهـاجرین 

یرید اإلندماج في المجتمـع الكیبیكـي، لـذلك یمكـن أن نقـول ان مقاربـة الكیبـك لإلدمـاج  بل بكل من

كذلك مقاربة ثقافیة لغویة أكثـر مـن كونهـا فـي خدمـة السـوق أو اإلقتصـاد الـذي سـیأتي علـى األقـل 

 .بعد البعد اللغوي

واللغویـــة همـــا  هـــذا مـــن الناحیـــة الشـــكلیة فهـــي مـــن ناحیـــة التناســـق اإلیـــدیولوجي واألهـــداف الثقافیـــة

مــاذا عــن المهــاجر الــذي یعتبــر هــدفا لهتــین السیاســتین؟ فالمهــاجر غالبــا مــا یقصــد ، فل متعاكســتان

هـــل هـــاتین السیاســـتین تخدمانـــه؟ فـــإن كانـــت ف ،الهجـــرة لتحســـین حیاتـــه وتحقیـــق طموحاتـــه المهنیـــة

  :سیاسة الهجرة معقولة لكونها تهدف إلى جلب مهاجر ذو
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 .خبرة مهنیة عالیة - 

 .تأهیلي علمي عاليمستوى  - 

 .تحكم لغوي متقدم في اللغة الفرنسیة - 

 .عمر صغیر أي مهاجر ذو سن صغیرة - 

ثمارهــا فلــو نظرنــا إلــى التركیبــة  سیاســة الهجــرة  اتــت 2009 عــامنعــم فمنــذ إعتمــاد شــبكة الهجــرة 

الدیموغرافیـــة وخصـــائص المهـــاجرین المســـتقدمین فـــي الســـنوات الخمـــس االخیـــرة ســـوف نالحـــظ أن اهـــداف 

  .سیاسة اإلستقطاب  قد نجحت ذلك ما تفسره هذه الجداولأو  سیاسة الهجرة 

  2012.1 إلى 2010یوضح أعمار المهاجرین المستقدمین إلى الكبیك ما بین  ):14(جدول رقم 

  

 .20102-2001اللغات المتحكمة من طرف المهاجرین یوضح  ):15(جدول رقم 

  

                                                           
1
« Mcc , Immigrants selon le groupe d’âge. Québec, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 

l'Inclusion ,.2013 p 22 »  accessible sur sur  le site : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-
demographie/migration/internationales-interprovinciales/604.htm    visité le 02.02.2015  
2
 « Mcc, Caractéristique de l’immigration au Québec, Québec, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 

l'Inclusion , avril 2011 p 20 »     accessible sur  le site   
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/caracteristiques-immigration-20122015.pdf  visité le 
02.02.2015 
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مــن هنــا یمكــن القــول ان فشــل اإلنــدماج المهنــي للمهــاجرین یرجــع  إلــى عــدم تناســق سیاســة الهجــرة  

مـــع  سیاســـات اإلنـــدماج  اوال ثـــم ثانیـــة كـــال السیاســـتین تعانیـــان مـــن تعقیـــد فـــي االدوار التـــي یقـــوم بهـــا كـــل 

الفـاعلین فیهمــا ثـم یمكننــا ان نظیــف الیهمـا مشــكال ثالثـا خــاص بالكیبــك نـاتج عــن توزیـع ســلطات الهجــرة و 

  :ما یمكن تفسیره من خالل ما یلي  االندماج بینها و بین السلطات الفدرالیة

إّن عملیـة دمـج المهـاجرین  عدم التناسق في المهام ما بین األطـراف المنفـذة للسیاسـتین - 

في سوق العمل یتطلب مجهودات العدید من األطراف التي تكـون فواعـل محوریـة فـي هـذه المسـیرة، إّال أن 

هــذه الفواعــل غیــر موحــدة فــي معــاییر كــل االفعــال التــي تقــوم بهــا، فــرغم الخــدمات الحكومیــة والخیریــة التــي 

ال أن المالحظ أن المعنیة األساس في عملیـة اإلدمـاج تقوم بها بعض الجمعیات الناشطة في هذا المجال إ

 .تـرى فـي المهـاجرین كزبـائن ال غیـر) التنظیمـات المهنیـة ( في شقه المتعلـق بمعادلـة الشـهادات والخبـرات 

فإذا كان المهـاجر هـو نتیجـة لفعـل حكـومي فـإن التنظـیم المهنـي هـو تنظـیم لحقـوق ومصـالح عمـال آخـرین 

المتمثــل فــي مــدى قبــول هــذه التنظیمــات للمهــاجرین، ناهیــك أن هــذه المعوقــات   لــذلك یطــرح غالبــا اإلشــكال

ما یمكن (تأتي في ظرف زمني قصیر قد تجعل المهاجر یبحث عن حلول أخرى غیر التي توفرها الحكومة

 ).مالحظته من خالل الدراستین المیدانیتین

علـى األقــل  المهنــيالنقطـة الثانیــة تـدور حــول فرضـیة عــدم قابلیـة المهــاجرین لإلدمـاج  - 

فـــإذا كانـــت یـــد الـــوزارة والحكومـــة قویـــة علـــى التنظیمـــات األهلیـــة و المصـــالح :  دون إشـــراك أربـــاب العمـــل

وال یمكــن إلــزام أي شــریك إقتصــادي مهمــا كــان  اراحــرّ اعــادة  اناالداریــة  إال أن اربــاب العمــل والســوق یكونــ

نصائح في إعداد السیر الذاتیـة وطـرق البحـث عـن  حجمه باألخذ بمعاییر معینة  وتكتفي هنا الوزارة بتقدیم

العمل ثم على المسـتوى التشـریعي  الـذي یحـارب أي تمییـز عنصـري ضـد المهـاجرین إّال أن المهـاجر یجـد 

 .نفسه أمام وضعیات یصعب فیها إثبات فرضیة التمییز رغم حصوله في أرض الواقع

تنطـــوي فیمـــا یســـمى سیاســـة  الـــذي یحـــول دون نجاعـــة هـــذه البـــرامج التـــي  المعیـــق االخـــر - 

اإلدماج هو تعدد البرامج إلى حد إهمال البرامج ذات المردودیة العالیة وٕان كان ذلـك یفسـر بـنقص التمویـل 

رفــة المالیــة للبــرامج ذات المردودیــة ظالمــالي إال أن هنــاك مــن یــرى فیــه نقــص تســییر مــن خــالل توجیــه األ

  .العالیة من حیث نسب المشاركة والنتائج

فـالكثیر یعتقـدون أن میزانیــة وزارة الهجـرة والمواطنــة فـي كنــدا تعـد قلیلــة بـالنظر إلــى التعـداد المتزایــد 

  ).مهاجر سنویا 45000 (معدل (لعدد المهاجرین 
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، فـإذا نظرنـا إلـى فیمـا بینهمـا فـي تنـاقض  تجعلهماوركائز محددة  مبادئ إذا فكلتا السیاستین لهما 

  :الملخص التالي

  یمثل ملخص الفصل االول)  16 ( جدول رقم 

  نقاط قوة الملفات للهجرة

  سیاسة الهجرة

  إلدماج لأهم الصعوبات التي یواجهها المهاجر 

  سیاسة االدماج

  المؤهل العلمي العالي

  الخبرة المهنیة

  التحكم في اللغة الفرنسیة

  )هجرة عائلیة(عائلة  اكتساب

  

  عدم اإلعتراف بالشهادات األجنبیة

  بالخبرات األجنبیة عدم اإلعتراف

  عدم التحكم في اللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة

طلبــــات تمالضــــیق الوقــــت وعــــدم المزاوجــــة مــــا بــــین 

  -و اعادة الرسكلة الدراسة_العائلة ومسیرة اإلدماج 

  من اعداد الطالب

ـــر مـــن ی ـــدماج ففـــي هـــذا المقـــام نطـــرح الكثی ـــین سیاســـتي الهجـــرة واإلن ـــا الفـــرق الشاســـع مـــا ب ـــین لن ب

  :التساؤالت المحوریة

الكفــاءات العالیــة بــالرغم مــن انهــا تعــرف بــأن المــؤهالت  يلمــاذا تواصــل الكیبــك تشــجیع هجــرة ذو  - 1

 األجنبیة ال یعترف بها في إقلیمها؟

الخبرات األجنبیة العالیة بالرغم من علمها بأن الخبرة األجنبیة غیـر  يلماذا تشجع الكیبك هجرة ذو  - 2

 .معترف بها في إقلیمها

فـي اللغـة الفرنسـیة بـالرغم مـن أن ســوق  فقـط لمـاذا تشـجع حكومـة الكیبـك هجـرة العمـال المتحكمــین - 3

 .عملها یتصف باالزدواجیة الّلغویة

لمـــاذا تشـــجع هجـــرة أربـــاب العـــائالت بـــالرغم مـــن معرفتهـــا مـــن أنهـــم ســـوف یعـــانون علـــى مســـتوى   - 4

 .التوفیق ما بین ارتباطاتهم المهنیة والعائلیة
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هـذه أســئلة یطرحهــا الكثیــر مــن الخبــراء علــى غــرار بودربــات وبولیــت وغیــرهم وهــي فــي رأیهــم تثبــت 

التـــي تركــز علــى رفــع نســب المهــاجرین لرفــع نســـب ، مقاربــة الكیبــك اإلعتمــاد علــى المقاربــة الدیموغرافیــة 

ین المولـودین فـي كنـدا الخصوبة ومعالجة مشكل الشیخوخة ثـم اإلسـتفادة مـن األجیـال الالحقـة مـن المهـاجر 

ألنهــم ســوف یزاولــون دراســتهم فیهــا ویحتكــون مــع مجتمعــه،اما مــا یخــص متطلبــات ســوق العمــل فحكومــة 

ـــى العمـــال المـــؤقتین ـــى المقاربـــة القصـــیرة المـــدى ذلـــك باالعتمـــاد عل ـــك تتجـــه ال لمعالجـــة ) المهـــاجرین(الكیب

  .االختالالت  الموجود في سوق العمل

 

 

 

 

 

 

یمكن قولھ ھنا ان سیاسة الھجرل الكیبك استطاعت استقطاب مھاجرین  كل ما

ذوي ارصدة معرفیة و مھنیة عالیة اال انھا لم تحاول بلورة ھذه الطاقات بل ھي تحاول 

  اعادة تكوین الموروث الشخصي للمھاجر ما خلق العدید من المشاكل لدى المھاجرین

  :ھذا ما یمكنھ فھمھ من خالل ھذا الشكل

 

سیسة الھجرة 
الموروث (

)الشخصي اللغة (سیاسة االدماج 
)و الثقافة 
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  :خاتمة الفصل

الحظنــا فـي هــذا الفصـل سیاســة الهجـرة المتبعــة فـي الكیبــك مختلفـة عــن نظیرتهـا المعتمــدة فــي كمـا   

المستوى الفدرالي ذلك نتیجة لنضال طویل قامت به حكومات اإلقلیم علـى مـر تاریخهـا لالسـتقالل و حریـة 

مهــاجرین فالهــدف األســاس المعلــن مــن طــرف الــوزارة المعنیــة متمثــل فــي إســتقطاب ال. التصــرف فــي اقلیمهــا

األكثــر شــبابا ،األكثــر خبــرة ذات تكــوین عــالي وســط طلــب و منافســة شــدیدة علــى هــذه الكفــاءات فــي العــالم 

  .اإلتحاد األوروبي، أسترالیا ) أ.م.و(

على الرغم من ذلك فحكومة الكیبك إستطاعت حفظ معدالت أعمار المرشحین فـي حـد معقـول  و   

 فهــو  االدمــاجسیاســة  يفــ المتمثــل  الشــق الثــاني امــاا إســتطاعت إســتقطاب خبــرات وأصــحاب مــؤهالت علیــ

لهــذا عــن نظیــره فــي المســتوى الفــدرالي إال انهــا رغــم كــل البــرامج و الورشــات التــي إســتحدثت كــذلك  مختلــف

  .كما سوف نرى في الفصل الثاني یسجلون مستویات مرتفعة من البطالة  المهاجرین إال أن الغرض 

الــى الخلــل الــذي یكمــن فــي عــدم تناســق كلتــا السیاســیتین ألنهمــا  ذلــك راجــع علــى المســتوى النظــري  

فعدم اإلعتراف .تالحظان الظاهرة بشكل غیر متوازن ، ما سبب إختالال كبیر في مسیرة إدماج المهاجرین 

هـي عوائـق یجـب ) الفرنسـیة واإلنجلیزیـة(بالخبرات، المؤهالت العلمیة زیـادة  علـى عـدم الـتحكم فـي اللغـات 

  .الكیبك إیجاد حلول لهاعلى حكومة 

أما عن شق سوق العمل في هذه المقاطعة فسوف ندرسه في الفصل التالي الذي سـنالحظ فیـه ان   

هذه السیاسات بإختاللها جعلت المهاجرین ینغلقون على مجتمعاتهم األصلیة، ما خلق العدید مـن الظـواهر 

    . الل الدراستین المیدانیتینالفریدة التي سوف نعالجها في معطى واقعي فیما بعد ذلك من خ
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  مقدمة الفصل 

یعد اإلدماج  في الحیاة االقتصادیة هدف رئیسي لسیاسات اإلدماج سواء في نسقها 

لذلك  ، البعید أو القصیر المدى نظرا للكم المتزاید للمهاجرین الذین یتدفقون  إلى كندا

فالبحث في وضعیة المهاجرین في سوق العمل موضوع یمكن معالجته من جوانب عدة وفق 

، إال أننا و تناسقا مع أطروحتنا سوف نعالج وضعیة المهاجرین ككل  مقاربات منهجیة عدیدة

في الكیبك في سوق العمل وفق أطروحة تفاعلیة تزاوج ما بین البحوث المیدانیة التي قمنا بها 

  .ف اإلسهامات  النظریة التي وجهتنا في بحثنا هذاو مختل

یشمل على متغیرین  ، لكونهدراسة وضعیة مهاجر في سوق العمل شيء معقد للغایة 

  :إثنین هما

ه إلى عناصره األساسیة تجزئتهذا الحد یمكن لنا أیضا  :مهاجر طالب العملال -1

  :اته ما یليطیفالمهاجر طالب العمل یحمل في 

هي حالة قانونیة یكون فیه الفرد خارج إقلیم دولة جنسیته بصفة دائمة و  :المهاجر-1- 1

هي كذلك حالة نفسیة تتسم بحالة من االغتراب تمس كل فرد ، ال یتمتع بجنسیة البلد المضیف 

یعیش خارج نطاقه االجتماعي األصلي ، ینم كذالك عن حالة اجتماعیة تالحظ عندما یعیش خارج 

  .اجتماعیة متجانسة مع ثقافته نطاق حكم شبكة عالقات

هي حركة أكبر منها حالة معینة، فطالب العمل هو إنسان او  :طالب العمل  -2- 1

مقابل قیمة متفق علیها  ، و یتبادل معها طاقته اإلنتاجیةامنظمة تكون في بحث عن مكان تتبادل 

عالیته في سوق ، طالب العمل إذا یجب أن یحمل في طلیاته مؤشرات تحدد نجاعته و ف مسبقا

العمل فالمؤشرات الرئیسیة تكون عادة متمثلة في القدرة على العمل الیدوي او الفكري ثم االستعداد 

لقبول العروض الوظیفیة  ،المستوى التعلیمي، الخبرة المكتسبة سابقا، شبكة العالقات التي یوظفها 

على إیجاد عمل ما من دونه هذه المؤشرات تحدد قدرة الفرد  ، طالب العمل خالل بحثه عن عمل

  .و یتوجه إلى میدان بدل میدان عملي آخر
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إذا المهاجر طالب العمل هي حالة من البحث عن مبادلة طاقته اإلنتاجه مقابل قیمة 

متفق علیها في جو یكون فیه طالب العمل في وضعیة قانونیة، إجتماعیة، نفسیة فریدة تتمیز 

  . و المنظمة مع الهیاكل االجتماعیة للمجتمع المستقبلبعدم التناسق الفكري الشخصي للفرد ا

  :فقیاس فعالیة طالب عمل هنا یحمل كذلك معنیین

قدرة المهاجر طالب العمل على توظیف القدرات و المؤهالت التي بحوزته للحصول   -1

  .على عقود عمل 

أو رفضه لمثل هذه الطلبات المقدمة من  قبول المجتمع المستقبل بكل أركانه و فواعله -2

  .طرف المهاجر طالب العمل

لذلك في دراستنا  ،إن دراسة سوق العمل لیس سهال نظرا لضخامة المؤشرات و كثرتها

النظري والتطبیقي و  نسوف نحصرها في محددات نطرحها لندرسها بتفصیل خالل الجزئیی

  .بین لنا ما نعنیه بسوق العمل و محدداتهیمكن لنا أن نتصور هذا النموذج المعرفي الذي ی

  .یوضح النموذج المعرفي الذي اعتمدناه في دراسة سوق العمل):  05(شكل رقم   

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 المحددات الداخلیة

 من إعداد الباحث
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بمستویات هذا المستوى یقاس ، هي قابلیة سوق العمل على التوظیف  :المحددات الخارجیة

البطالة و التشغیل و توازنهما من خالل نظرة مقارنة ما بین المهاجر و مستویین یمكن 

  :ا مفیه همقارنت

یعني قیاس نسب البطال المسجلة من طرف المهاجرین و السكان  المستوى الداخلي  -

بین بعض المقاطعات في  و البطالةاألصلیین، ثم نقارن نسب البطالة و التشغیل 

  :المقارنة تهدف إلى ما یلي  كندا،هذه

  مقارنة مؤشرات البطالة ما بین المهاجرین و السكان األصلیین. 

   هذه العملیة ستأكد أو تنفي اطروحة أن العوامل التي یأتي بها المهاجر و

هما في حالة عدم تناسق ما ینتج عنه فوارق في  "ككل "طبیعة العمل في كندا

  .طرفیننسب البطالة و التشغیل ما بین ال

مقارنة نفس المؤشرات ما بین بعض المقاطعات الكندیة من  :الخارجي المستوى  -

خالل مقارنة تعتمد على مقارنة مستویات التفاوت ما بین المهاجرین و المواطنین في عدد 

نحلل من خاللها فرضیة إذ ما كانت مقاطعة الكیبك في ، من المقاطعات من بینها الكیبك 

االستقاللیة من مختلف التنظیمات و االتفاقیات الفدرالیة المنظمة للهجرة تحسن بحثنا عن 

  .من مردودیة المهاجر إلیها

هذه المحددات تقیس في مجملها الجانب النوعي للعمل الممارس  :المحددات الداخلیة  

من طرف المهاجرین سنستعمل كذلك المقارنة مع السكان األصلیین و عرض لبعض 

الدراسات النظریة التي عالجت الموضوع على كثرتها ، هذه المحددات الداخلیة اخترنا منها 

العمل الذي یزاوله المهاجرین هذین  إثنین نعتبرهما األكثر وضوحا و تعكس مباشرة حقیقة

  :المحددین هما
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 هو محدد تناسق المؤهالت العلمیة للمهاجر و طبیعة العمل  :المحدد األول

المهاجر السابقة التي  للوصول إلى حقیقة ارتباط قیمة العمل بمؤهالت ، ذالك الذي یزاوله

عتراف بالكفاءات  و رى نتائج االعتراف أو عدم االسنأخرى  اتى بها من وطنه او بصفة

  .الخبرات األجنبیة في الكبیك

  هو األكثر استعماال من طرف األخصائیین نظرا لكونه  :المحدد الثاني

مصدر الرفاهیة یتمثل هذا العامل في األجور، سوف نحاول دراسة التفاوت الموجود ما بین 

و قارنت هذا  المهاجر و المواطن الكندي في األجور ونعرض بعض الدراسات التي حللت

  .لتبیان خصوصیة الكیبك في هذا المجال 10التفاوت ما بین المقاطعات 

نهدف من إبراز مؤشر نوع العمل الذي ینشط فیه العمال المهاجرین إلى تبیان نقطة 

من خالل دراسة رقمیة ألنماط ، ما سنحاول الوصول الیه  هامة و هي اإلستقرار المهني

للمهاجرین على غرار العمل المؤقت و العمل الحر ثم العمل في  العمل المختلفة األكثر جذبا

الحقا حقائق كثیرة عن مثل هذه النشاطات التي تجذب  ستبین لنا وكاالت التشغیل التي 

  . أعداد كبیرة من المهاجرین

  واقع المھاجرین في سوق العمل في الكیبك و كندا :  المبحث االول

 معدالت تشغیل المهاجرین في بلدان دول التعاون" BIT"حسب مكتب العمل الدولي 

ألن كندا ،   1األصلیینالسكان نظرائهم  نهي أقل بمرتین م "OCDE"االقتصادي  و التنسیق

معدال خیالیا للبطالة  2001فقد سجلت سنة  ،استثناءا ال تعدواتمثل أحد هذه البلدان فإنها 

، على  2)من بلدانهم األصلیة(في أوساط المهاجرین الحاصلین على شهادات جامعیة 

                                                           
1- Bureau international du travail (BIT), Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans 

une économie mondialisée. Genève, 2004,p219 

2
 -  Galarneau, D., et Morissette, R. « Les immigrants sont‐ils perdants ? », Perspective, Canada. Statistique 

Canada, no. 75‐001‐XIF Juin 2004 , p. 11 
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ب العمل في مدینة مونتلایر أن البطالة ظاهرة تمس المهاجر تمستوى آخر  فقد الحظ مك

   1.أكثر من المولود في كندا خاصة في السنوات االربعة األولى للهجرة

نقطة أخرى تثیر االهتمام هي كون ظاهرة  البطالة تمس المهاجرات اكثر من 

  المهاجرین على كل المستویات بواقع الثلث 

هذه الدراسات واإلحصاءات على كثرتها تأكد ظاهرة ارتفاع نسب البطالة للمهاجر 

اطعة أمام نظرائهم من المواطنین األصلیین في كل من المستوى الفدرالي لكندا أو في مق

  .الكیبك

نشرت هیئة اإلحصاءات الفدرالیة تقریرا یبین تحسنا طفیفا في قابلیة  2008في عام 

مهاجر جدید یستعمل لتبیان صفة المهاجر الذي (توظیف المهاجرین خاصة الجدد منهم 

نسب البطالة ) 61(رقم  ، یبین الجدول) سنوات 5قضى في الكیبك أو كندا  أقل من 

  جرین الجدد والسكان األصلیین والتشغیل لدى المها

یمثل نسب البطالة و التشغیل لدى المهاجرین الجدد في ) 17(جدول رقم

  2 .2001.2006كندا

  

                                                           
1
«   CIC,  Les immigrants récents des régions métropolitaines : Montréal – Un profil comparatif d’après le 

recensement de 2001.Ottawa : Préparé par Recherche et statistiques stratégiques en collaboration avec 
Informetrica Limited, 2005, p 22 » disponible sur le Lien internet :  
 http://www.cic.gc.ca/FRANCAIS/pdf/recherche‐stats/2001‐montreal.pdf  
2
 Statistique Canada, 2008, Opt. Cité:p 28 
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ما یمكن قراءته من خالل هذا الجدول هو ذلك التحسن الطفیف الملحوظ ما بین 

في مستویات التشغیل و تراجع نسب البطالة سواء لدى المهاجرین و  2006و 2001

  1.المواطنین و ما بین النساء و الرجال من المهاجرین

هذا في المستوى األول و ما یمكن قراءته كذلك من نفس الجدول هو كون المهاجرین 

ذلك   األصلیینیكونون دائما متخلفین دائما فیما یعني نسب التشغیل و البطالة  عن نظرائهم 

الید  على طلبال يفربما یكون زیادة ، ما یبین أن هذا االرتفاع ناتج عن عامل خارجي 

في بدایة األلفیة الجدیدة و لیس  التي عرفتها كندا العاملة یكون مصدرها الطفرة االقتصادیة

أن  یؤكدهذا ما  ما بین المهاجر و المواطن الكندي ،ناتج عن عملیة تقلیص الفوارق 

المواطنین ة مع المهاجرین یسجلون نسب تشغیل ضعیفة ومؤشرات بطالة مرتفعة مقارن

  2.سواء في أیام األزمات االقتصادیة أو في أیام الطفرة االصلیین

یبین وبشكل واضح أن  2006اإلحصاء العام في كندا عام ، في نفس السیاق 

الفوارق التي ذكرناها في مستوى البطالة و التشغیل سوف تتناقص كلما بقي المهاجر أكثر 

یمكن مالحظة أن نسب البطالة للمهاجرین الذین  )18(الجدول رقم من خالل ففي الكیبك ، 

بنسبة االختالف مع  ما  ℅5سجلوا نسبة ) مدة طویلة(سنوات  5مكثوا في الكیبك أكثر من 

 ،بینما یمكن مالحظة الفارق النسبي في نسب التوظیف  )℅4.9( الكندیین  ه نظرائهملسج

أخرى عدم التجانس في هذا المؤشر قیاسا بالمهاجرین الجدد  مرة اخرى نفس الجدول یبین 

  .سنوات 5الذین قضوا في الكیبك أقل من 

                                                           
1
 Statistique Canada, L’évolution de la population active au Canada, Recensement de 2006. Canada : Ottawa, 

Publication autorisée par le Ministre de l’Industrie, catalogue no. 97‐559‐X, 2008p 40. 
 
2
 Zietsma D, « Les immigrants sur le marché canadien du travail 2006 : premiers résultats de l’Enquête sur la 

population active du Canada », Statistique Canada, Ottawa, Division de la statistique du travail, Document 
analytique, 2007, 28 p. 
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البطالة عند المهاجرین وفق مؤشر الوقت الذي  نسب  یوضح) :  18(الجدول رقم 

  1قضاه المهاجر في كندا 

 

  

  تشغیل المھاجرین في الكیبك و كندا: الفرع االول  

سوق العمل في  نمط سیرتبیان تأثیر  يوم بها هنا هنقوى الدراسة التي حإن ف 

بدراسة  ملذلك كان ال بد لنا القیا، مقاطعة الكیبك على مردودیة المهاجرین في سوق العمل 

 المهاجرین في باقي  مع باقي و مقارنته هم واقع المهاجر في الكیبكفنا على تساعدلممقارنة 

  .الكندیة  المقاطعات

المهاجرین في الكیبك یعانون أكثر من نظرائهم في المقاطعات األخرى و أمام  إن

 قائمةدراسة  وفق  )2(كال البحثان بودربان و بولیت هتوصل إلی ماذلك ، السكان األصلین 

المهاجرین في  ان هادف، الباحثان یؤكدان بواقع رقمي م2006احصائیات عام على اساس 

الحظ (نقطة  14الكیبك یسجلون مستوى تشغیل ضعیف أمام السكان األصلیین بفارق 

نقاط مؤویة في مقاطعة أونتاریو و  5بینما نالحظ أن هذا الفارق ال یصل  )18(الجدول رقم

 (ضعف تشغیل المهاجرین في الكیبك الىهذا الفارق ناتج في األساس  ، كولومبیا البریطانیة

                                                           
1
 Gilmore, J., et Le Petit, C, « Les immigrants sur le marché du travail en 2007 : analyse selon la région 

d’obtention des études postsecondaires », Statistique Canada, Ottawa. Division de la statistique du travail, 
document analytique, série d’analyses de la population active immigrante, 2008, 34 pages. 
2
 Boudarbat, B. et Boulet, M. 2010,« Immigration au Québec : Politiques et intégration au marché du travail ». 

CIRANO,Québec. rapport de recherche no. 210RP, p62 pages. 2010. 
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كولومبیا البریطانیة مع مالحظة  )℅77.2(في  أونتاریو و  )℅ 78.1 ( أمام )℅71.2

  .بقیة ثابتة و متقاربة العشركون نتائج المواطنین األصلیین في المقاطعات 

النتائج تكون  ،ما بین المقاطعات  ة مقارنبصفة  التشغیلنسب  هذا على مستوى 

في نسب البطالة ما بین المهاجرین و السكان  نسبية إذ قلنا أن الفارق الثیأكثر كار 

  .نقطة  كولومبیا البریطانیة 0.7في أونتاریو و  1.8بك أمام ینقاط في الك 6 وصلاألصلیین 

یوضح نسب التشغیل و البطالة للمهاجرین و السكان األصلیین  ) 19(  رقم جدول

  .20061المقاطعات  سبح

  

لیم انسب البطالة لدى المهاجرین في اإلقیم یفي نفس السیاق و عندما نحاول تق

نالحظ معطي آخر یفیدنا في فهم اشكالیة ارتفاع نسب ، معیار البلد األصلي  العشر  حسب

لذین أتوا من إفریقیا هذه الحقیقة مفادها أن المهاجرین ا بطالة المهاجرین في الكیبكال

ما یلفت ،بالمائة  19واقع بیسجلون مستویات كبیرة من البطالة  ،آسیا الوسطىالشمالیة و 

 يو إفریقیا الوسطى ه) المغرب، الجزائر، تونس(االنتباه هنا هي كون إفریقیا الشمالیة 

من أعداد  ℅44 زمع نسبة تناه 2011 ك فيالبلدان الرئیسیة المصدرة للمهاجرین إلى الكیب

  . المهاجرین

ضخامة  یفسر جزئیاما ، قل ظهورها في أونتاریو و كولومبیا البریطانیة یهذه البلدان 

من خالل نفس الجدول یمكن مالحظة أن نسب البطالة ، نسب البطالة الكلیة في الكیبك 

                                                           
1
 Ibid :p 43 
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با الجنوبیة و الغربیة الذین و ما عدا الوالیات المتحدة و أور  البلدانلدى المهاجرین من كل 

ت األخرى ما اختاروا الكیبك یسجلون نسب أكثر من البطالة مقارنة مع من اختاروا المقاطعا

للبطالة  الرتفاع نسب  وحیدا تفسیرا یجعلنا نؤكد أن كون المهاجر من إفریقیا أو آسیا لیس 

  . في الكبیك

المهاجرین حسب بلدانهم األصلیة یوضح نسب البطالة لدى ) 20(جدول رقم 

  .)1(المقاطعةو 

  

یر االنتباه هي ما یتعلق بنسب تشغیل المهاجرین المتحصلین على ثنقطة أخرى ت

ففي جل المقاطعات یسجل المهاجرین نسبا ضعیفة في التشغیل ، شهادة علمیة خارج كندا 

 یؤكد لنا، أمام السكان األصلیین الذین تحصلوا على مؤهل علمي داخل المملكة الفدرالیة 

  :ول هذه النقطةححقائق عامة  لجدولا

  الكیبك، أونتاریو وكولومبیا  (أن السكان األصلیین في المقاطعات  الثالثة

 یسجلون نسب متقاربة في التشغیل ) البریطانیة

                                                           
1
 Ibid : p 39. 
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  الفارق النسبي ما بین المهاجرین و السكان األصلیین متفاوت في كل

صل في أونتاریو أما الكیبك فالفارق یتعمق و ی 2.1في كولومبیا البریطانیة  1.1المقاطعات 

 .یوضح هذه الحقائق) 21(نقطة و الجدول رقم  6.2حدود 

نسب تشغیل المهاجرین في ثالث مقاطعات حسب مكان  یوضح) 21(الجدول رقم 

 1اصدار المؤهل العلمي 

  

أن المهاجرین في سوق العمل في ب یقر حسب تقریر حول الید العاملة  2011عام   

فمن خالل الجدول رقم  ،المقاطعات األخرىمقاطعة الكیبك یعانون أكثر من نظرائهم في 

بینما كانت  ℅70.3نسبة تشغیل وصلت  تیمكن لنا تبیان أن هذه المقاطعة سجل) 21(

مقاطعة  تبینما سجل 2006منذ  تتغیرما یعني أن هذه المعطیات لم  11.3نسبة البطالة 

ما یعني أن حتى وقت راتها في الكیبك ذلك یأونتاریو و كولومبیا البریطانیة نسبا أقل من نظ

  .2في كندا اخر قریب الزال المهاجر إلى الكیبك یعاني أكثر من أي مهاجر

 

 

 

                                                           
1
 Boudarbat, B. et Boulet, M.Opt.cit :p97  

2
 Yssaad, L, « Les immigrants sur le marché du travail canadien », Ottawa. Statistique Canada , Séries 

d’analyses de la population active immigrante, Division de la statistique du travail, 2012,p88 . 
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یمثل نسب التشغیل و البطالة ما بین المهاجرین و السكان األصلیین  ):22(جدول رقم 

  .20111حسب المقاطعة 

  

كخالصة لهذا الوضع یمكن لنا التأكید على أن المهاجرین في الكیبك یعانون من 

ما یجعلهم یسجلون نسبا ضعیفة أمام سكان الكیبك األصلیین و أمام ، العدید من المشاكل 

  .المهاجرین أمثالهم في مختلف المقاطعات العشر لكندا

  

  :ن في الكیبكنوعیة االعمال الممارسة من طرف المهاجری: الفرع الثاني

الكل یؤكد أن سوق العمل عرف في السنوات األخیرة تحوالت كبیرة سواء في الهیكلة  

لعل أكثر هذه التحوالت هو صعود العمل المؤقت بقوة خاصة في الدول  ،و المحددات 

  .)2(ما یسمى العمل الدائماو  النوع التقلیدي للعمل  حتى المتقدمة ما جعله ینافس

في  على المهاجرین  ا هي محاولة منا ترجمة تأثیر هذه الظاهرةنه سنقوم بهما  

  نسبا تتراوح ما بین  )travail atypique(المعیاري العمل الغیر سجل  1995عام ، الكیبك 

، في حسب القطاعات  نسب متفاوتة  من العمل الكلي في الكیبك ℅36إلى  ℅29

  .)1(في كندا  حجم العمالة من  ℅38 مستوىسجل هذا النوع من العمل  2001سنة 

                                                           
1
 Idem : page 

2
 Kapsalis, C., et Tourigny, P, « La durée de l’emploi atypique ». Perspective, Ottawa. Statistique Canada, no 75‐

001‐XIF au catalogue, p,8. 2004 
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لعب دورا ترغم هذه التحوالت التي عرفها سوق العمل فإن هناك عناصر و محددت 

یشغلون  هم ، إلى آخر الكبرى   األقلیاتالمرأة،  :هاما في االتجاه نحو هذا العمل فالمهاجر

بول ، فالمهاجر یكون أمام واقع مر و هو ق)2(نسبا ملحوظة من هذا النوع من األعمال 

بال في سوق قلكي یكسب خبرة تسمح له بالتموقع مست المعیاري  العمل المؤقت أو الغیر

  .العمل و إیجاد عمل یناسب مؤهالته العلمیة و العملیة

، انطالقا من التقریر العام حول دینامكیة الید العاملة الي وتوینبيبكاسل من كلقد قام 

مثل التوزیع العام للید العاملة في كندا یبإنشاء مجسم  2001لعام )  EDTR(و المداخیل 

)3(.  

 .20014یمثل توزیع العمال نوع العمل في كندا عام  :)06(رقم  كلش

  

                                                                                                                                                                                     
1
 Matte, D., Baldino, D., et Couchesne, R, « L’évolution de l’emploi atypique au Québec », Québec. Rapport de 

recherche du Comité d’orientation de la recherche appliquée au travail (CORAT), 1998,p 22 
Disponible sur le Lien internet :  
http://www.travail.gouv.qc.ca/publications/rapports/emploi_atypique/atypique.pdf   visité le 20.11.2014 à 
13h.22 heure de Montréal  
2
 Fuller, S., et Vosko, L. F., « Temporary Employment and Social Inequality in Canada: Exploring Intersections of 

Gender, Race and Immigration Status », Social Indicator Research, Canada. vol 88, p. 37 , 2008. 
 
3
 Kapsalis, C., et Tourigny, P, « La durée de l’emploi atypique », Perspective, Canada. Statistique Canada, no 75‐

001‐XIF au catalogue, p11.2004. 
 
4
 Ibid : p 14 
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  :المجسم یمكن لنا مالحظة ما یلي حسب هذا 

 .من العمال یشغلون في العمل الغیر المعیاري ℅38 -

 :من مجمل هذه الفئة العاملة في هذا النوع نجد -

 14.8℅ منها كانت ید عاملة تشغل بصفة دائمة في دوام جزئي.  

 13.8℅ مهن حرة(عماال أحرارا یشغلون بصفة غیر تعاقدیة.(  

  

لیبرالي محظ كهذا تغیرت نظرتنا إلى العدید من المفاهیم ففي العادة في  في نظام 

عمل ما یم نوع یاالقتصادیات التقلیدیة نستعمل عادة مصطلح االستقرار الوظیفي كمحدد لتق

الكن في هذا النسق  ، 1وفق ذلك یكون العمل الغیر معیاري مقابال لعدم االستقرار الوظیفي

فإن المهاجر الذي ال یستقر في وظیفة محددة ال یعتبر مؤشرا سلبیا بل ینم عن عملیة حركة 

  )2(.وحیویته في البحث عن أفضل الوظائف في السوق

فمجرد تحلیل لوضع المهاجرین في الكیبك یبین لنا ان المهاجرین من أكثر األفراد 

الحظ أن احتمال دخول المهاجر في  )3(عرضة للعمل الغیر المعیاري فحسب توماس راباك 

ثم الحظ أن ، مرحلة البطالة و العمل الغیر المعیاري أكبر من نظیره من السكان األصلیین 

نسب احتمال دخول المهاجر "ما یعني أن ، سنة   15  بحوالي معدل حصول ذلك و قاسه

تتقارب هذه س ،هنا سنة  15في االعمال المؤقتة تبقى مرتفعة الى غایة قضائه اكثر من 

األكثر من ذلك فعامل  ،  "النسبة مع النسب المسجلة من طرف المواطنین األصلیین 

فالباحث یؤكد أن المهاجر الذي ، جاه السن و المستوى التعلیمي یلعبان دورا في هذا االت

                                                           
1
 Girard, M, « La précarité de l’emploi chez les nouveaux immigrants : une relation non linéaire entre stabilité 

et qualité ». (Mémoire présenté au Département de sociologie, Faculté des Arts et Sciences, Université de 
Montréal2002), p36  
2
 Godin, J.‐F., et Renaud, J., « Work and Immigrants: An Analysis of Employment Activity in the First Ten Years 

of Establishment in the Montreal Area ».  Journal of International Migration and Integration, USA. vol. 6, no. 
¾, p. 470, 2005. 
3
 Thomas, D., et Rappak, J. P, « Stabilité de l’emploi et adaptation des immigrants : examen des données de 

l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu »,  Statistique Canada, série de documents de travail sur la 
Dynamique du revenu et du travail,  Ottawa .no 98‐01, 75F002M, p72, 1998. 
 



المھاجرین و سوق العمل في الكیبك:الفصل الثاني   
 

82 
 

ذوي الشهادات العلیا یسجلون حظوظا كبیرة   سنة و أكثر و 51یصل إلى الكیبك عن عمر 

في الوقوع سواءا في البطالة أو العمل المؤقت، والحظ أن عالقة العمل الدائم باألجر عالقة 

  :ترابطیة فحسبه 

  .العمل المؤقت كلما زاد أجر العامل صار مهددا باالتجاه نحو -

لذلك أكد  ، هذا النوع من العملللدخول في كلما نقص أجر العامل صار مهددا  -

التي تؤكد على االستقرار " GHETTO d’emploi" "المحتشدات الوظیفیة"فرضیة 

، 1ل األقل ضررا حالمالحظ لدى العمال المشغلین بصورة غیر دائمة لكونه الالنسبي 

ي الدخول في سوق العمل مع مرور الوقت أكد ذلك المهاجر ف حظوظ أما عن تحسن

ث أقر أنه كلما طال وقت اقامة المهاجر في الكیبك صار أكثر یبح رونوالباحث 

البطالة، یؤكد كذلك ضد العمل المؤقت و ) هاجرین الجددالم(من سابقیه تحصینا 

 شاكل جمةتعتلیهم محقیقة كون المهاجرین األتون من إفریقیا و الشرق األوسط 

أنواع العمل "للبطالة أو اختیارا أحد  دي بهمالحفاظ على عملهم مما یؤ  هم فيتعیق

  2".ةالغیر المعیاری

محددا من  لیس مشكالالمهني  هناك من الباحثین الذین یرون أن مشكل اإلدماج 

جهة واحدة بل حتى المهاجرین بصفاتهم و خصائصهم تجعلهم أكثر حساسیة من اآلخرین 

یؤكد ان الولوج الى العمل المؤقت متغیر حسب خصائص كل    )22(م فحسب الجدول رق

لهم حظوظ أوفر من غیرهم للولوج إلى  الكبرى  فالرجال الذین ینتمون إلى األقلیات ،مهاجر

ذلك من خالل نظرة العمل الشبكي او البحث عن مناصب عمل ، هذا النوع من األعمال 

من خالل معارفي األثینیة، العكس من ذلك فالمهاجرین الذین ال ینتمون إلى مثل هذه 

األقلیات یقل ظهورهم في مثل هذه الوظائف نظرا العتمادهم على وسائل أكثر عصرنة في 

                                                           
1
 Girard, opt cité : p 65 

2
 Fuller, S., et Vosko, L. F., « Temporary Employment and Social Inequality in Canada: Exploring Intersections of 

Gender, Race and Immigration Status ». Social Indicator Research, Canada. vol 88, p41, 2008. 
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حسب (حل محل اآلثنیة الوسیطة بحثهم عن العمل و إدماجهم الحتمي فهم ال یجدون من ی

 ).نظریة بارك

الجنس (یمثل حظوظ الوقوع في عمل مؤقت كعمل رئیسي حسب  :  )23(الجدول رقم

 )1( )2001-2002والحالة القانونیة للمهاجر و االنتماء إلى األقلیات ما بین 

  

فان اما وفق محدد تاریخ الوصول للكیبك و المدة التي قضاها المهاجر في إقلیمها 

 2008یمثل نتیجة لدراسة اجریت عام )  23(النتائج  هنا تكون أكثر أهمیة  فالجدول رقم 

 حول مدى أهمیة الوقت في تحسین نوع العمل الذي یشغله المهاجرین

 

 

 

                                                           
1
 Idem : p 47 
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یمثل تطور نسب ظهور المهاجرین في العمل المؤقت حسب )  24(الجدول رقم 

     1 المدة الزمنیة المقضیة في الكیبك

 

حسب معطیات هذا الجدول یمكن لنا القول أن المهاجرین الذین وصلوا إلى الكیبك  

لعمل المؤقت بینما ا لالتجاه نحولهم حظوظ أوفر ، سنوات  5و أقاموا فیها لمدة تقل عن  

ما یؤكد ، سنوات في مثل هذه المیادین  5یقل ظهور المهاجرین الذین قضوا أكثر من 

  .في سوق العمل مع مرور الوقت فرضیة تحسن مردود المهاجر

  حسب معیار نوعیة العمل فإننا الحظنا أن المهاجرین یتأثرون كثیرا نتیجة

محددات أساسیة كالجنس و المؤهالت و لعل اهم ما یمیزهم هو نزوعهم 

الكبیر نحو العمل الغیر معیاري بشكل كبیر، نزعة تقل كلما قضى المهاجر 

  .وقتا أكبر في الكیبك

  

  ).تقلیص المستوى(تناسب العمل مع مؤهالت المهاجر  :ثالثالفرع ال

هو محدد  إن حصول المهاجر على عمل یتناسب مع مؤهالته العلمیة أو العملیة 

والعكس من هذه الحالة أو ما یسمى بحاالت تخفیض  )2(أساس في قیاس إدماج أي مهاجر

                                                           
1
 Gilmore, J., et Le Petit, C,« Les immigrants sur le marché du travail en 2007 : analyse selon la région 

d’obtention des études postsecondaires », Statistique Canada, Division de la statistique du travail, document 
analytique, série d’analyses de la population active immigrante, Ottawa . p34, 2008. 
2
 OCDE, Adéquation entre formation et emploi : un défis pour les immigrés et les pays d’accueil Perspectives 

des migrations internationales. Partie, vol II, p. 131,  2007 
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هذه الحالة یمكن ، المستوى یعكس عدم توازن ما قد یملكه الفرد و ما یستحقه ذلك المنصب 

  :لها أن تأثر على مستویین

فالعامل الذي یعمل في میدان أو عمل یكون فیه مستواه  :كولوجي للفردیالمستوى الس -

  .أكبر منه یشعر بنوع من التمییز و االحتقار

شكل تصغیر المستوى یعد واحد من طرق إهدار الطاقة إن م :على المستوى االقتصادي -

  .)1(الكامنة في األفراد

في تحلیل هذا المعطي تستخدم قبل عرض هذا البعد یجب علینا توضیح مقاربتین 

  :هما

وفق رابط یربط ما بین الخبرات   ربة تقیس مدى األهلیة المهنیةاهذه المق :المقاربة النمطیة-

و المؤهالت و الخصائص التي بحوزة طالب العمل و المؤهالت التي یشترطها رب العمل أو 

هیئة مهنیة معینة، هذه العالقة تقام في العادة على المستوى المركزي  للحكومة الذي یبین 

  .االوظائف و المؤهل الالزم لشغله

ربة یستخدمها الكثیر من الباحثین المختصین في هذا هذه المقا :المقاربة االحصائیة -

المیدان، یرتكز مبدأها على تحدید متوسط سنوات الدراسة لمشتغلي مهنة معینة، وكل عامل 

  .یكون فوق هذا العدد یكون في محل تخفیض المستوى

مبدأها یكمن على تحلیل ذاتي شخصي لألفراد على مدى تالءم العمل  :المقاربة الذاتیة -

  .)2(ع مؤهالتهمم

                                                           
1
 Li, C., Gervais, G., et Duval, A, « La dynamique de la surqualification : les universitaires sous‐utilisés au Canada 

». Ottawa : Statistique Canada, Document analytique, analyse en bref, division de la statistique du revenu, 11‐
621‐MIF au catalogue – no. 039, p16. 2006 
2
 Chiswick, B. R., et Miller, P. W, « The International Transferability of Immigrants’ Human Capital Skills ». 

Institute for the Study of Labor (IZA), Germany. Discussion Paper Series no. 2670, p22. 2007. 
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یم حالة المالئمة ما بین األفراد یبدراسة حاول فیها تق 2009لقد قام جیلمور في 

المهاجرین و العمل الذي یزاولونه مستخدما المقاربة النمطیة و المقاربة االحصائیة، نتائج 

  : هذه الدراسة ملفتة لالنتباه   فحواها ما یلي

 28℅  في المستوى امن العمال المولودین في كندا یعانون تخفیض.  

 40.5℅  ملة الشهادات الجامعیة العلیاحمن الذین یعانون من هذا المشكل هم من.  

 42.1℅  من المهاجرین یعانون من مشكل تصغیر المستوى.  

 60.1℅  لكن جیلمور یعود بنا إلى   ،من هؤالء المهاجرین ذوي شهادات جامعیة علیا 

  

یجابي إأثر إلحصائیات تتحسن مع مرور الوقت بنقطة هامة هي كون هذه ا

  .إلى أبعد الحدود 

 55.7  سنوات یعانون من تصغیر  5من المهاجرین الذین وصلوا في أقل من

  .للمستوى 

 67.8  یعانون العلیا سنوات ذوي الشهادات  5من المهاجرین الواصلین في أقل من

  .من هذا المشكل

 كبیر  اختالال یبینة هذه النتائج مع السكان األصلیین نمقار  فان  ذالك  لكن رغم

  .یكون فیه المهاجر االكثر تضررا 

  .)1(نسب تصغیر المستوى لدى المهاجرین و السكان األصلیین) 25(جدول رقم یمثل 

  
                                                           
1
 gilmer ,opt. Cit : page  13 
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باستخدامهما  2008حسب الدراسات التي قام بها كل من موریست و قاالرنو عام 

  : یمكن إجمالها فیما یلي، اقترابا نمطیا في سوق العمل اكتشفا حقائق ال یجب المرور علیها 

  الذین لهم دراسات علیا كانوا أكثر عرضة من نظرائهم ) الرجال(إن المهاجرین

 2.8و المهن التي ال یشترط علیهم مستویات عالیة بواقع من السكان األصلیین لالتجاه نح

فقط من  ℅10أمام  ℅28مرة أي أن قیمة هذا االحتمال من المهاجرین الرجال بلغت 

  .للمواطنین الكندیین

 معرضات أكثر لحاالت تصغیر  ناالمهاجرات اللواتي یمتلكن شهادات علیا ك

من االحتمال  ℅40مرة أي أنهن سجلن  3.3نظیراتهم من المواطنات بواقع  نللمستوى م

ثم أن المهاجرین الذین قضوا فترة أكثر في الكیبك هم أقل عرضة  ، للمواطنات ℅12ضد 

  .من المهاجرین الجدد

  تصغیر مستوى   إن النتائج المحصل علیها تؤكد ارتفاع نسبة

المتجهین نحو المهن التي تستوجب مستویات أقل مما المهاجرین الجدد أو حتى القدامة 

  ).2006-1991(سنة من الدراسة  15یملكون أمام نظرائهم من المواطنین ذلك على طول 

ؤكد أن العوامل المؤدیة إلى هذه الحاالت كانت مستقرة متمثلة في الجنس و ن ناما جعل

تدهورا في  نالحظما یاألمر الذي لم یحسن من وضعیتهم ف ،  مكان المیالد و االنتماء

  :وفق ما یلي  2005إلى  1990حالتهم في السوق ما بین 

سنة و الذین لهم شهادات علیا  11المهاجرین الرجال الذین وصلوا إلى الكیبك قبل  -

وضعیتهم تدهورت  ما یبین ان  2005سنة ) ℅21(أمام ) ℅12(1991سجلوا في 

 .سنة 15سلبیا خالل 

ما   ℅24سنة تدهورت كذلك حالتهن بواقع  11النساء المهاجرات الواصالت قبل  -

 .2005 في ℅29أمام  1991 بین اعوام
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المهاجرین تبقى في كل الحاالت أكبر من المواطنین لدى  المستوى مستویات تصغیر -

الشيء الملفت لالنتباه أیضا هو كون نسب تصغیر المستوى عند  ، األصلیین

ي الفرضیة القائلة غسنة ما یجعلنا نل 15ین الكندیین بقى مستقرا طوال المواطن

 .بالتطور الحاصل في سوق العمل

أن المهاجرین من شمال إفریقیا و آسیا المتحصلین على شهادات علیا كذلك الحظ  -

ا رفع نسبة تواجد المهاجرین ممحددات یمكن له مؤشرانفي میادین الصحة الهندسة 

الكبیر في هذه  فیها مرودهم ضعیف نتیجة تصغیر المستوىفي وظائف یكون 

 .المیادین

ة مقارنة بین سار قامت بد )OCDE(األوربیة تنسیقمن جهة أخرى منظمة التعاون وال

الذي وضعته المنظمة  "ISCO"دولة باالعتماد على التصنیف العالمي  للمهن و العمال  25

الذي وضعته األمم المتحدة  ISCEدراسات و التصنیف العالمي لل « BIT »الدولیة للعمل 

 نتم تجمیع مستویات الدراسة و المؤهالت العملیة لألفراد الخاضعی ،عبر وكالة  الیونسكو

  .مجموعات ضعیف متوسط عالي 3لتنظیم مهنة معینة في 

  :ئج هذه الدراسة كما یليیمكن تلخیص نتا

سبا أكبر من عدم المالئمة أول نقطة هي أن كل المهاجرین في هذه البلدان یسجلون ن -

  ).دیدةجالما عدا نیوزیلندة (نظرائهم السكان األصلیین  امام

 البلطیقبا الجنوبیة و بعض دول و ظاهرة تصغیر المستوى ظاهرة منتشرة في أور  -

 ℅6.9بالنسبة للمهاجرین و  ℅32.4و  ℅15.4بمستویات تتراوح ما بین 

 .للسكان األصلیین ℅10.1و

المهاجرین نسبا مشابهة لهذه الدول بینما تعتبر نسبة تصغیر المستوى كندا یسجل في  -

 1. ℅21للسكان األصلیین ظاهرة أكثر حدة في كندا بواقع 

                                                           
1
 Ocde , opt. cité ; p 22 
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  اجور المھاجرین في الكیبك : الفرع الرابع 

لتحدید مدى إدماج مهاجر ما في مجتمعه  األساسیةجر أحد المحددات یعتبر األ

العمل الغیر (زما مع المحددات األساسیة السابقةتالهذا المحدد یكون عادة م ، )1(الوظیفي 

  .لذلك فنحن كذلك نملك نظرة مسبقة على هذا المحدد) المعیاري، تقلیص المستوى

جمع عملیة تطور األجر المقبوض من طرف المهاجر على مر الوقت الذي ی يلك

ین مراحل تطور األجر الذي یستطیع صنع مخطط یبب )2(سون بك قام هوم سمبقضاه في الكی

  :يهذه المراحل یمكن جمعها في ثالث محطات ه، المهاجر الحصول علیه في الكیبك 

 .مرحلة الدخول في العمل -1

 .مرحلة التدهور -2

 ).07(رقم  خططالحظ الم(مرحلة االقتراب  -3

  3.یمثل تطور أجور المهاجرین مقارنة مع المواطنین األصلیین) 07(مخطط رقم 

  

هذا المخطط یمكن لنا اكتشاف حقائق هامة و محوریة في قیاس مدى بباالستعانة 

إدماج المهاجرین و إن كانت هذه المعطیات قدیمة لعدم توفر معطیات جدیدة و لضیق 

                                                           
1
 Hou, F., T. Abada, et Y. Lu, « Leurs propres patrons : les enfants d’immigrants sont‐ils plus susceptibles que 

leurs parents d’être des travailleurs autonomes ? » Statistique Canada, Ottawa. Direction des études 
analytiques, catalogue 11F0019M no. 341, 42. 2011. 
2
 Hum, D., et W. Simpson, « Economic Integration of Immigrants to Canada : A Short Survey ». Canadian 

Journal of Urban Research: The Economics of Immigration and Canada’s Cities , Canada :13(1),p55,2004. 
3
 Idem :p26 
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 1990و المهاجرین في عام  1980الوقت لذلك اعتمدنا على فترتین هما فترة الواصلین في 

  .المولودون في كندا و الذین یتمتعون بخصائص متقاربة قیاسا مع معدالت أجور المواطنین

  :النتائج یمكن اجمالها فیما یلي

نظرا  ةما یبینه المثال هنا أن المهاجرین في المرحلة األولى یسجلون أجورا ضعیف -1

ناهیك عن ظروفهم  ،  لكونهم یتقبلون أعماال و وظائف دون االستعالم الكافي

فالبحث عن الوظیفة األولى یمر و یتعدى على  ،رین العائلیة التي تجعلهم غیر مستق

 .البحث عن الوظیفة األكثر دخال

تتطور وتتحسن  1980بعد ذلك یبین المنحنى أن أجور المهاجرین الواصلین عام  -2

ما یجعلنا نؤكد ، بصفة سریعة و بل أكثر من تلك المسجلة لدى السكان األصلیین 

بین لنا حقیقة یف في هذه المرحلة  ما على أن المهاجرین یتداركون ذلك اإلختال

بعدة  تقارب مستوى األجور ما بین المهاجرین و السكان األصلیین في وقت معین

، ذلك راجع إلى تكیف المهاجر مع حقیقة المیدان و اكتسابه خبرات مدة من الهجرة 

 .تسمح له بإبراز قدراته الكاملة 

حثین و تهمنا نحن كذلك، هذه المرحلة التي هي المرحلة التي تهم البا: المرحلة الثالثة -3

 .با المقارنة مع السكان االصلیین  تتمیز بتراجع أجور المهاجرین

عند ) 1990(هذا االنحدار یمكن مالحظته في األجور التي یتقاضاه هؤالء المهاجرین

األخرین دخولهم لسوق العمل التي كانت ضعیفة جدا بالنسبة للسكان األصلیین و المهاجرین 

  .یعانون للوصول أو االقتراب إلى معدالت السكان المولدین في الكیبك

  

  إذا فمن هنا یمكن لنا القول أن المهاجر إلى الكیبك أو كندا یعاني على العدید

  :من المستویات هذه المعانات كانت نتیجة لبعض هذه العناصر

 عدم االعتراف بشهادات المهاجرین. 

  المهنیة للمهاجرینعدم االعتراف بالخبرة. 
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 عدم اإلدماج العملي في المجتمع الكندي. 

  :اما نتائج ذالك تكمن في 

  ضعف في االجور 

  ارتفاع درجات عدم تناسب مناصب العمل مع الخبرات المكتسبة من طرف

 .المهاجرین

 كثرة اللجوء لمناصب العمل المؤقتة.  

كلي إال أننا نالحظ أن إذا كانت هذه هي األسباب  و النتائج موجودة على مستوى 

المهاجرین إلى الكیبك یعانون أكثر من نظرائهم في المقاطعات العشر الكندیة ما یجعلنا نقول 

أن هیكلة سوق العمل في الكیبك یلعب دورا هاما في تضخیم نسب البطالة و تقلیص األجور 

مهیكل بصفة هذا ما بیناه في المحددات السابقة، فالمهاجر في الكیبك یصطدم بسوق عمل 

غیر متوازنة حیث یكون األجر محل نقاش ما بین األجیر و رب العمل، هذه الحالة ال 

في اول  تساعد المهاجر على التفاوض نظرا لعدم إمتالكه األسلحة الكافیة في هذا المجال

  .االمر 

في مختلف السیاسات  الشغل  ما یمكننا مالحظته أیضا أن عدم اشراك فواعل سوق

ید العاملة یجعل السوق یلعب دورا المعیق في وجه المهاجر هذا ما اللى جذب الهادفة إ

  .أكثر في مقاطعة الكیبك الحظناه

بعد كل هذا یمكن لنا االتجاه نحو المیدان و البحث عن مختلف األجوبة و 

سوف نحاول معرفة طبیعة العالقة ما ، المالحظات حول تفاعل المهاجر مع محیطه العملي 

جر و سوق العمل من خالل دراسة أربعة وكاالت تشغیل في مونتلایر بما فیها من بین المها

  .   موضوع وتأكید فرضیات الدراسةذلك لتوضیح أكثر حول ال ،  مهاجر عامل 619
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 619( وكاالت تشغیل 4-دراسة واقع عینة من العمال المھاجرین في الكیبك : المبحث الثاني 

  -)مھاجر

  

  تمھید

  إلى دراسة میدانیة الحاجةفي بدایة كتابة األسطر األولى من هذه المذكرة كان جلیا 

بأننا  تجنااستنالشروع والخوض في غمار البحث لكن في األخیر وبعد ،  على األقل  واحدة

 استقصاءیة تعتمد على قریببها دراسة أم قمناكون الدراسة التي ل ،نحتاج ألكثر من دراسة

تكون أجوبة لإلشكالیة التي طرحناها في  استنتاجاتالواقع المیداني للمهاجرین للوصول إلى 

  .المذكرة أول

متابعة أثر المهاجرین في سوق العمل من خالل  وه المیدانیة لهدف من هذه الدراسةا  

 وكاالت تشغیل في مونتلایر وللمعلومة یجب القول أن وكاالت التشغیل هي) 04(دراسة أربع 

للمهاجرین أمام المشاكل التي یعانونها من عدم اإلعتراف بالمؤهالت  استقطاباالمالذ األكثر 

ردة فعل طبیعیة نظرا لطول وتعقید مسار  ،اذا فهيالعلمیة وال الخبرات العلمیة التي بحوزتهم 

  .اإلدماج في سوق العمل

ألنه كان  في ان واحد و التحقیق المیدانیة  قبل الخوض في غمار شرح هذه الدراسة  

  اهناعششرح العدید من التفاصیل التي سن تحقیقا ألننا و التطبیقي   في المجال میدانیا

مفیدة لفهم طبیعة عمل هذه ألنها هنا  هایجب ذكر و  ة و بصفة مباشرة شخصیبصفة 

  : هذه الوكاالت عادة ماف، اهرة التشغیل بصفة عامة ظو فهم  الوكاالت

 عدد را لكون ظغیر مستقر و غیر متناسب ن المهاجرین العاملین فیهاكون عدد ی

العمل في  النعن قدرة مسیر الوكالة على استقطاب الید العاملة ، العمال یتناسب مع

ففي العدید من المحاوالت  التوظیفكندا ال یزال یعتمد على طرق تقلیدیة في عملیة 

ئما الوكاالت كان یطلب منا دا التي قمنا فیها بمحاولة الولوج الى عالم هذه

االمر الذي صعب عملیة اختراقها زیادة على مشكل ،   référence"وسیطال"
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ساعة  20من  ألكثرشخصي اعاقنا كثیرا وهو المتمثل في عدم قدرتي على العمل 

ما دفعنا في  )طالب اجنبي(في االسبوع نضرا لطبیعة وضعیتي القانونیة في كندا

 .لجمع الحقائق المیدانیة به بعض االحیان  للعمل الغیر المصرح

  لكون اغلب قاصدیها  نظراالعمل الغیر المصرح  تمارسوكاالت التشغیل في مجملها

 انخفاض اجورهم  فأمام ،) في حالة العمل المصرح(جور في اال من انخفاض  نعانو ی

الدولة على  ت االجتماعیة المقدمة من طرفیلجأ المهاجرین الى االنخراط في الخدما

ففي الخدمة األولى  ، أو خدمة البطالة bs » 1 »االجتماعیة  المساهمةغرار خدمة 

قیمة تختلف من شخص آلخر ( للشهر دوالر 600ه متقیبلغا مالیا یتقاضى المستفید م

 من أجره السابق  %85الثانیة تقدم له منحة الحالة وفي  ) العائلیة حسب ظروفه

باللجوء إلى  ات، لذلك یقوم المستفیدون من هذه الخدم)اجر عمله السابق(على االقل 

مثال ف ،من األجور ىو قصهذه الوكاالت للعمل كأجراء غیر مصرحین لإلستفادة ال

و  عامل له خدمة البطالة مقابل یة بسیطة قمنا بمقارنة عامل مصرح ببعملیة حسا

جرین الى هذه ایلجأ المه فهم لماذا نسوف  ، في هذه الوكاالت  یعمل دون تصریح

 :االستراتیجیة 

 دوالر 1700 تهلساعة أي ما قیمل $11لعامل المصرح مثال یكسب فا           

نزل إلى حدود یما یجعل اجره الصافي نقوم بتطبیق الضریبة على الدخل  و اشهری

، مقابل  دوالر 1450خام قدره ناتج أي أن العامل المصرح یحصل على  1450

دوالر  11كان عامال بـ  :مثال یكسب إذا خدمة البطالةالعامل المستفید من ذالك 

 دوالر صافیة 1400 تهقیمیسمح له بالحصول على ما ما  للبطالةللساعة قبل إحالته 

 دوالر 1760للساعة أي  دوالر 11مثال (مصرح الزائد ما یكسبه نظیر عمله الغیر 

  :بذلك نكتشف الفرق التالي )وال تمحى منه الضرائب ألنه غیر مصرحشهریا 

                                                           
 « Bs » 

1
دوالر  900دوالر للفرد الغیر متزوج الى  500ھي خدمة المساھمة االجتماعیة یقدم للمعوزین دون عمل قیمتھا تتراوح ما بین    

  . لزوجان دون عمل 
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o دوالر شهریا 1400: العامل المصرح  

o  أي  1760+  1400= العمل الغیر مصرح + العامل المستفید من خدمة البطالة

  افیةصدوالر  3160

مقابل ذلك ،  لكنه یكشف مقاربة یستعملها العمال المهاجرین كثیرا ،هذا على سبیل المثال

اذا وفق هذه  ،من عدم دفعها مستحقات التأمین للعمال تستفید وكاالت التشغیل 

مستفیدات لكنهما قانونیا  ةمالیمن  الناحیة ال  الوكالة  العامل وصاحب االستراتیجییة 

  .معرضان لعقوبات قاسیة

  ساعة  من كل %150ربح معتبر أي أكثر من هوامش وكاالت التشغیل تستفید من

یكون صاحب  دوالر للساعة 11عامل أي ان العامل الذي یتقاضى  عمل و كل

ألنه یستفید من الفارق  للعامل الواحد  دوالر للساعة 13بأكثر من  استفادقد  الوكالة

 . من طرف رب الوكالة  ما بین األجر الذي تقدمه المؤسسة وبین ما یمنح للعامل

 الشغل البسیط  معظم وكاالت التشغیل تعمل في مجالtravail générale  ال أین

العامل إلى مهارات معینة للقیام بمختلف األعمال فعادة ما یكون بینه وبین یحتاج 

، الوكالةصالح لكل األعمال المتوفرة لدى صاحب 1application واحد الوكالة تطبیق

نجد ال على العموم لذلك  عقودللعلم أن هذه الوكاالت عادة ما تبحث عن مثل هذه ال

 :منها االعتباراتأصلیین في مثل هذه الوكاالت أو غیرها نظرا لبعض ا سكان

دوالر وما فوق  20لعمل المهني الحرفي الذي تكون أجوره عالیة لون هألنهم یتج )1

 .للساعة

العمل القریب عكس مبدأ وكاالت  یحبذونللعمل أي  االنتقال یحبذونألنهم ال  )2

محور مدینة  نمجمل عملها یكون بعید ع نحظ في ما بعد أالتشغیل التي كما نال

 مونتیلایر 

                                                           
). (1التطبیق ھو شكل من اشكال عقود العمل این یبین المترشح للعمل رغبتھ في العمل لدى وكالة ما الحظ الملحق رقم   

1
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 التفاوض مباشرة مع الشركة المستخدمة  یحبذونألنهم  )3

  1.كبلتشغیل لها صفة مؤسسات خدمیة في قانون كیاوكاالت 

  العملفي معظم األحیان ال توجد أبدا أي عالقة ما بین العامل وصاحب 

شركة الحریة التامة في رفض أو للكلم عن عمل مؤقت تكون تألننا ن

 .معینة على أي عامل یكون مصدره وكالة التشغیل االعتراض

  )01(الحظ مثال الملحق رقم 

 هذا المبدأ  العمل بما بین طالب العمل ور  ةطاإن مبدأ عمل هذه الوكاالت هو مبدأ الوس

 :میكانیزمات عمله ثالث فواعل رئیسیةیحمل في 

شركات أو شخصیات أو  االذین یمكن أن یكونو  :مؤسسات العمل أو أرباب العمل -1

 .هم مانحي العمل یدخلون في عقود مع أصحاب الوكاالتمجموعات، 

هم الوسطاء الذین یدخلون في عقود مع أصحاب  التشغیلأصحاب شركات  -2

 :خدمات الشركات مقابل توفیر

 .كراء الید العاملة -

 .وجستیكیةللاالنقل والخدمات  -

 .العامل هو طالب العمل ال یتفاوض مع الشركة بل مع أصحاب شركات التشغیل -3

 

  :مالحظة

واحد من األطراف الثالثة  فال تقع على طر  ات المترتبة عن هكذا عقودإن المسؤولی  

 1.بل هي مسؤولیة وكاالت التشغیل وأرباب العمل باألساس

                                                           
1
 Fédération des femmes du Québec (FFQ), Rapport sur les pratiques contractuelles de l’industrie du 

placement temporaire remis à monsieur David Whissell, ministre du Travail Au bas de l’échelle (ABE) Conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) Montréal, Québec : mai 2007 p11 disponible sur le 
lien : 
http://socialtravail.uqam.ca/files/2010/03/memoire‐mai‐2007.pdf     visité le 12/10/2014 à 10h.30.  
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شركات كانت كلها ال تراقب ال  4في  تحقیقناهذا ما لم نالحظه في الواقع فطوال  

لذلك نجد معظم عمال هذه الوكاالت عمال غیر ، نه یالحالة القانونیة للعامل وال تكو 

ما فسح  كاملةالمصرحین نظرا لكون الشركات المستخدمة ال تراقب وال تمارس مهامها 

  .القانونیة  والخروقالمجال لوكاالت التشغیل بممارسة كل انواع التهرب الضریبي 

 هذه االخیرة یجعل  موظفةعمالة تعقد صفقة مع شركة لللیس ألن أي شركة خدمات "

المعمول بها وال یمكن لها عن طریق إستخدام أجراء بواسطة  االلتزامات القانونیة  حّرة من

  2"من حقوقها وواجباتها أر تبوكاالت شغل أن ت

  .یوضح بیان عمل وكاالت التشغیل: )08(مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة المیدانیة 

                                                                                                                                                                                     
1
 « Congrès du travail du Canada Les travailleurs et les travailleuses étrangers temporaires et la 

Convention 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé,  (2010) ». sur le site : 
http://www.congresdutravail.ca/sites/default/files/2010‐iloarticle22‐c105‐clcletter‐fr.pdf visité le 12/10/2014 
à 10.36. 
2
 « direction de la recherche, de la prévention et de la qualité, Agences de placement de personnel : profil de 

leurs salariés les plus à risque d’infractions à la Loi sur les normes du travail , page 17 . Montréal, octobre 
2013 »  via le lien :  
http://www.cnt.gouv.qc.ca/fileadmin/pdf/enquetes‐et‐echerches/2013/Rapport_CNT29_octobre_2013_LB.pdf  
visité le 12.10.2014 à 11.36.  
 

Travailleurs 

Demandeur 

D’emploi 

     

Agence de 

placement 

Intermédiai

re 

Compagnie  

Offreuses   

D’emploi  

 

‐ Contrat de 

travail. 

‐ Enumération. 

‐ Gestions des 

affaires de 

personnels. 

‐ service de location de 

personnels. 

‐ Enumération selon un contrat 

bilatéral. 

‐ La sélection des travailleurs. 
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كما یمكن لنا مالحظته من خالل هذا الشكل أن عالقات وروابط العمل تكون في شكلین 

  :أو إتجاهین

 .التشغیلما بین رب العمل وصاحب وكالة  -1

 في العالقة ما یخلق عادة نوعا من اإلختالل، ما بین وكالة التشغیل والعامل األجیر  -2

هذا االختالل عالقة مباشرة ، أي  ال تجمعانهما  اللذانما بین العامل ورب العمل 

 :یمكن توضیحه في نقطتین 

 ما  كالة التشغیل و بینو لرب العمل  مهما یقد في األسعار الذي یكون بین االختالل

 .لعامل األجیرلوكالة التشغیل  قدمهت

 العملعالقات  میكانیزمات  في ظروف و االختالف. 

اإلختالف األول یكون مثال في كون األجر الذي یمنح لألجیر یكون عادة ضعیف 

دوالر  23یكون األجر  EFCTجدا بالمقارنة مع ما یقدم لصاحب وكالة التشغیل فمثال 

الكن ما  ،لكل عامل للساعة دوالر 33 زائد عالوة العمل اللیلي فیصل الى حدود ساعةلل

 200دوالر للساعة اي بفارق  12یتقاضاه العامل في االخیر یصل في افضل االحیان 

كلما عمل العامل أكثر تكون ف، باالمئة من االجر الحقیقي المترتب عن مجهودات العامل

هذا ما جعل المواطنین الكندیین ، عند صاحب الشركة المشغلة ووكالة التشغیل  أكبرالفائدة 

وال الضمانات  االجتماعیة االمتیازاتألنها ال توفر ال ،ال یتجهون إلى هذه الوكاالت 

 تسمح للعامل الهروب من أي  مؤقت  عمالتشكل  إنما الشيء الوحید فیها كونها ، الصحیة 

         .ورب العمل و بین همباشرة بین ارتباطعالقة 

یجب علینا تقدیم موجز عن تطور ونشأة  الدراسةقبل الخوض في غمار تفاصیل 

  .وكاالت التشغیل في كندا والعالم ألنها من بین الخدمات األكثر رواجا في العالم المعاصر
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  :تطور ونشأة خدمات وكاالت التشغیل: الفرع االول 

إّن وكاالت التشغیل من بین أكثر القطاعات الخدماتیة التي عرفت موجة من التطور 

في العالم خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، على غرار ذلك فهذا النشاط یعد  واالنتشار

أساسي ونادر في  ىمعط الذي یعتبر ،  بتوفیر الید العاملة الرتباطهك نظرا بحیویا في الكی

إذا تطور هذه الخدمة یعني أن المزید ، على جلب الید العاملة من الخارج  بلد یعتمد أساسا

بدل التوظیف المباشر أو ، للحصول على عمل  وكاالت التشغیلإلى  یلجئونمن العمال 

 االكتفاءأن الشركات وأرباب العمل لم یصلوا إلى درجة  ما یعني أیضا ،البحث الشخصي 

بصفة ذالك في الید العاملة  الملحوظص نقلتغطیة الإلى عمال أجراء  یلجئونبل  الذاتي

  . مؤقتة أو دائمة

ة التي عرفها عدد هذه الوكاالت على الصعید الكندي فز ما یدل على ذلك هو القانما 

أما  %23أي زیادة تقدر بـ  2006في  4698إلى  2001وكالة في  3616بحیث قفزت من 

  1.وكالة 1137وكالة إلى  959من  تك وفي نفس الفترة فقد إرتفعبفي الكی

ملیار دوالر ما یعني زیادة بـ  9,3 بمارات في هذا المجال ثاالست تقدر  2010ففي 

فرة ط، فكل المقاطعات الكندیة عرفت  2005 ملیار دوالر في  1,2امام بالمقارنة  8,3%

سسكاشوان  مقاطعة هي التي شهدتها  ولعل أكبرها 2010-2000من هذا النوع في 

SASKASHWAN   في أونتاریو 2010بالمقارنة مع معدلها في  % 25,4بـ ،Ontario 

أن أكثر األرباح كانت آتیة من عملیات إیجار العمالة بصفة  لالنتباهارة ثواألكثر إ ،11%

  2.لإلیجار الدائم للعمال) %35,6(أمام ) 56,3(مؤقتة 

                                                           
1
 BERNIER, J. « La location de personnel temporaire au Québec : un état de situation », Relations industrielles,  

Québéc . vol. 76, n° 2, printemps,p 293. 2012,p11 
2
 « statistique Canada « Services d’emploi », Bulletin de service, n° 63‐ 252‐X au catalogue, 2010, [en ligne], »  

adresse URL :  http://www.statcan.gc.ca/pub/63‐252‐x/63‐252‐x2012001‐fra.pdf visité le 12.10.2014. 
2
 MERCURE, D. « Chapitre 1. Nouvelles dynamiques d’entreprise et transformation des formes d’emploi : du  

Fordisme à l’impartition flexible » dans L’incessante évolution des formes d’emploi et la redoutable stagnation 
des lois du travail, Jean Bernier et al.  Sainte‐Foy, Les Presses de l’Université Laval, Québec .2001. p. 169.  
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لحاجات المتغیرة لهذا التطور الكبیر في مكانة خدمات إیجار العمال یعود  ما یعنیه

في مجال إقتصادي عالمي  الكندیة والمتطورة من حیث النوع والكم التي تعرفها الشركات

فرة اإلقتصادیة العالمیة  بعد الحرب طتسوده المنافسة والعولمة، فیمكن لنا مالحظة أنه بعد ال

سنة المجیدة التي إنتهت بأول صدمة بترولیة في العالم عام   30أو ما یسمى  العالمیة الثانیة

معتمدا في كل الشركات الذي اصبح  " Fordisme"فیه النموذج الفوردي  سادالتي  1974

ا ما جعل من المنافسة والعولمة یأس اقتصادیاتبعد الصدمة جاء فترة صعود  ، الكبرى 

إیجار الید العاملة كان مرافقا لكل  اقتصادمكن القول أن سودان الفكر اإلقتصادي، لذلك یت

هذه المراحل مما جعلها الیوم مفصال أساسیا في سوق العمل في الدول الصناعیة الكبرى 

  .من بین الثمانیة الكبار تصنفومنها كندا التي 

إن اإلتجاه نحو إیجار العمال لتعویض الغیاب الكلي أو الجزئي للعمال الدائمین في 

حریة شخصیة  يم عن سلبیة بل هنال ی، لمؤسسات وحتى جلب عماله زائدة أیام الطفرة ا

التي ال یمكن له تلبیتها وهو  النشغاالتههذا النوع من العمل نظرا  حبذللعامل الذي عادة ما ی

نحو هذا النوع من العمل وعالقات العمل  االتجاهلذلك نالحظ جلیا ،  طویلفي عقد عمل 

  1.باألمور العائلیة والحیاة الیومیة النشغاللر بلضمان حریة أك

لذلك یمكن لنا القول أن وكاالت التشغیل والعمل المؤقت ما هي إّال تعبیر عن ماهیة 

أین یكون ، الذي یعرف الكثیر من اإلرتجاالت والتغیرات السریعة  الجدید اإلقتصاد العالمي

یؤدي إلى دیمومة  بشكل واستغاللهالبشري معطى نادر یجب الحفاظ علیه  ىفیه المعط

  .االقتصادي االستقرارعوامل 

 

  

                                                           
1
 BOURGUIGNON, É, «  Le travail en agence, une forme particulière d’emploi », Alliance de recherche 

universités-communautés Innovation, travail et emploi (ARUC), Québec : cahier de transfert CT‐2010‐
002,2010, p40   



المھاجرین و سوق العمل في الكیبك:الفصل الثاني   
 

100 
 

  :خطوات الدراسة: الفرع الثاني 

إلى غایة  15/04/2014قمنا بتاریخ ، من إجازة دراسة في مدینة مونتلایر  مستفیدین

بالعدید من البحوث المیدانیة التي تمیزت بمالحظة ومعاینة واقعیة لسوق  15/11/2014

 ،خالل بحثهم عن تجربة عمل في كندا) اربة عامةغالم( المهاجرینومرافقة لبعض   العمل

ساعة أسبوعیا  20نظرا لكوني ال یمكنني العمل أكثر من  استثنائیةلقد كنا نعمل في ظروف 

جمع أكبر في  تيلمساعد و شربروك  بعض الطلبة من جامعة مونتلایر بإشراكلذلك قمت 

  . هذا ناستعملها في بحثنمن المعلومات التي سوف  ممكن قدر

هدف هذه الدراسة هو الوصول إلى الحقیقة التي یعیشها العمال الذین یستفیدون من 

  ة على غرارمحوریال العدید من االسئلةخدمات وكاالت التشغیل واإلجابة عن 

العمال ؟ ما هي خصائص  التشغیللماذا یلجأ المهاجرین عادة إلى وكاالت  

   القاصدین لهذه الوكاالت ؟

نقوم  حیث، تقاطع فیه سیاسة الهجرة واإلدماج تالذي  إذا بحثنا هذا یذهب في اإلتجاه  

بمعاینة هذه العالقة من خالل منهج یعتمد على المالحظة ومعاینة الواقع المراد دراسته لكي 

  .بشكل أفضل  هنفهم

یجدر ، في حدود اإلمكانیات المتاحة والوقت الضیق    قمنا بهفهذا البحث المیداني   

 ةالقنصلیة وال السفارة قامتا بمساعدتي في جمع األرقام رغم المحاوالت العدیدال  اإلشارة أن 

في  كبرىوكاالت تشغیل ) 04(تمكنا من الوصول إلى أربع  في االخیر من طرفنا، لكننا

الصدام معها  نتفادىبرموز سوف تجعلنا مدینة مونتلایر، هذه الوكاالت سوف نرمز لها 

التهرب الضریبي  المتابعات القانونیة المحتملة نتیجة  لحمایة أصحاب هذه الوكاالت من

  :تشغیلهم ألیدي عاملة والفادح 

 .غیر مصرحة بها -1
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الطلبة األجانب لهم (ساعة أسبوعیا وهو أمر غیر قانوني  20طلبة یعملون فوق  -2

ساعة أسبوعیا فقط والعمل طول الوقت أیام العطل  20الحق في العمل لمدة 

 )الدراسیة

 .یوصفون بالمهاجرین الغیر الشرعیین الذین اح یمهاجرین دخلوا كس -3

العمال المنخرطین في الخدمات اإلجتماعیة التي تقدم من طرف الحكومة الفدرالیة  -4

 .یعملون سرا و االجتماعیةعلى غرار البطالة والرفاهیة 

لتفادي المغالطات  انتقائیةسوف نأخذها من هذه الوكاالت هي عینة  يإّن العینة الت

  :فنحن نستهدف كل من

  الدائمینالمهاجرین. 

 من  وسیلتانا ماألولى و الرابعة ألّنه: من المهاجرین المذكورین في الحالتین كال

 .في سوق العمل السلبي االندماجوسائل محاولة 

مة التي یة التاسر صول لهؤالء األفراد نظرا لللألمانة فقد وجدنا صعوبات جمة في الو 

یعملون بها وهو شيء طبیعي في سوق عمل یعرف الكثیر من اإلختالالت والغش 

أو كبیرة تمارس هذا الغش  كانت الشركات صغیرةمعظم الفادح، فلقد جلب إنتباهنا أن 

وج ر م ك وأكبربوخیر مثال على ذلك ما حصل من نزاع ما بین الهیئة الضریبیة للكی

مالیین دوالر كقیمة مستحقة  8حول  SAMIFRUITللفواكه والخضر من أصل لبناني 

صرح بهم م غیرتوظیف عمال بلهیئة الضرائب نظیر قیام هذا المستثمر اللبناني 

 1.للمصالح المعنیة تفادیا لدفع قیم مالیة معینة

لوكاالت هذا كله یكشف لنا حقیقة سوق عمل تكون فیه العقود بین أصحاب هذه ا

  .یخدمهمن وراء القانون وهو ما ال یحمي العامل وال  تنسجالمستقلة وأرباب العمل 

                                                           
1
« Revenu Québec réclame 8m dollars à sami fruits » selon le site  http://www.lesaffaires.com/secteurs‐d‐

activite/commerce‐de‐detail/revenu‐quebec‐reclame‐8m‐a‐sami‐fruits/574505  visité le 20.03.2015 à 13.00 
heure de Montréal  
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  .العینات واختیارلمعاینة ا: الفرع الثالث 

وكاالت تشغیل في مونتلایر ) 04(أربع  باختراقأشهر من التجربة قمنا فیها  6بعد   

التي یكمن ، وباألحرى في قلب مونتلایر  ، إستعملنا في هذه الفترة المعاینة بطریقة كرة الثلج 

  . إلى العینات األخرى نامبدأها بالوصول إلى عینة أولى التي بدورها سوف توصل

للوصول إلى هذه  استعملناهاهنا یجب الوقوف وتقدیم الخطوات المنهجیة التي اذا 

  :في مستویین مختلفین تقعانالعینات ألنهما 

لدى إختیار هذه الوكاالت إخترنا الوكاالت التي یكون فیها : إختیار وكاالت التشغیل -1

لسهولة الوصول إلیها ألنها  ثمألنهم هم أساس هذه األطروحة  ،عدد المهاجرین أكبر

مكن التواصل لنت ظم األحیان  یتكلمون الفرنسیة في مع في األساس تشغل مهاجرین

 وانعداموكاالت نظرا لضیق الوقت ) 04(ثم قمنا بحصر هذه العینة في أربع ،  معهم 

 .اكبرالمورد المالي والمادي للقیام ببحوث 

كما قلنا أننا وجدنا صعوبات جمة للوصول إلیهم ) المهاجرین(العینة البحثیة  اختیار  -2

 600هؤالء المهاجرین الذین یصل عددهم إلى اكثر من  عنظرا لصعوبة بناء الثقة م

كما قلنا یوجد من بین عمال (مهاجر قمنا بإنتقاءهم من المهاجرین اآلخرین  619أي 

لذلك راعینا في عملیة اإلنتقاء أن یكون  ،)هذه الوكاالت سواح وعمال غیر شرعیین

ضمن  اختیرواالذین و اوال العامل ذات وضعیة قانوینة أي له صفة المهاجر الدائم 

 .ثانیا االقتصادیةالطبقة 

كخالصة لهذه المنهجیة فقد قمنا بعملیة إنتقاء ألربع وكاالت تشغیل متواجدة في 

تم  فیها  عامل 619- 600قمنا بصبر آراء أزید من ثم  ك الكنديبمدینة مونتلایر في الكی

مساعدة من و   روكشربطلبة من جامعة  13، وساعدني في ذلك ین خیر انتقائهم من األ

  . ساعدونا في عملیة الطباعة ونشر القوائم اإلستبیانیة الذینأرباب هذه الوكاالت 
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الوكاالت مع هذه ب فقبل البدء والشروع في عرض تفاصیل هذه العملیات سوف نعر 

  :تبیان الخصائص التالیة

 اإلسم  -1

 .بینه وبین العمالثني اإل مالك الوكالة لقیاس الرابط إثنیة  -2

 .مجال العمل -3

 . عدد العمال -4

  .العمل في مجال األقدمیة  -5

  .وكاالت تشغیل) 04(یقدم الخصائص المعرفة لعینة البحث أربع ): 25(جدول رقم 

Nom de l’agence Propriétaire 
(ethnie) 

Durée d’activités  Nature de travail  Nombre de 
journaliers  

Globale  Haïtienne  11 ans  Générale  120 

Efficacité   Tunisienne 
(arabe) 

8  ans  Générale 185 

Frigora  Amérique-Latine 
(colombien) 

6  ans  Générale 228 

Khaled  Algérienne 
(arabe) 

13 ans  Générale 86 

                                                                                                          Totale  619 

  .من إعداد الباحث، وفق معطیات الدراسة المیدانیة

  : قراءته من خالل هذا الجدولما یمكن منذ الوهلة األولى   

 "فوكالة " travail générale" البسیطكل هذه الوكاالت تنشط في مجال العمل  -1

efficacité    " و"globale  " ثم ) تربیة الخنازیر(اللحوم  وٕانتاجتنشطان في مجال التطهیر

"FRIGORA " أن الى هنا االشارة تجدر ،  نشطان في مجال اإلنتاج الزراعي الغذائيتالد خو

 .علیها نشاط الخدماتهذه النشاطات غیر متركزة في مدینة مونتلایر التي یطغى 
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كلم من  210و  150ائي للنشاط الخاص لهذه الوكاالت یتراوح ما بین فضالمجال ال -2

، ما )09(رقم هذا ما تبینه الخریطة " RMR"مقراتها أي خارج جزیرة مونتلایر والضاحیة 

خارج  مرتكزونیمكن فهمه من خالل هذا المعطى أن معظم مانحي العمل لهذه الوكاالت 

ن مراكز المدن، وهو ما تسعى إلیه وزارة الهجرة لكونها عمدینة مونتلایر في األریاف البعیدة 

نقاط في شبكة النقاط للهجرة لكل مترشح له وضیفة مضمونة "  5 "تقوم بإعطاء نقاط زائدة

لم تصل إلیه لكون عدد المهاجرین الذین یتوافدون على  االمر الذيخارج مدینة مونتلایر،

ك یصلون إلى مدینة بمن المهاجرین للكی %98أن  لدینة مونتلایر في تزاید واألرقام تقو م

ما یجعلها من أكبر األقطاب المستقبلة للمهاجرین في األمریكیتین، فهؤالء  ، مونتلایر

المهاجرین یتمركزون في هذه المدینة نظرا لتوفر الهیاكل األساسیة فیها ثم ینتقلون للعمل في 

والحل لكل ذلك هي وكاالت  ضئیلةكن البعیدة ألن فرص العمل في مونتلایر هذه األما

 .التشغیل

وهو مشكل  في الكیبك إذا فوكاالت التشغیل تساعد الحكومة في معالجة مشكل كبیر

في توازن جهوي وجود توزیع المهاجرین فهي لم تستطع توزیعهم بشكل عادل نظرا لعدم 

إستطاعت توفیر ید عاملة في المناطق البعیدة من تمركز السكان هذه الوكاالت ف ،االقالیم 

ففي خالل  االختراقات،النظر عن بعض  اضىمما یجعل وزارة الهجرة تتغ، هاجرین والم

أي مشكل مع السلطات ومع  یطرألم ، في أماكن العمل المختلفة مع هذه الوكاالت  ناتواجد

في شركات  ال یملكون جواز عمل في كندامهاجرین غیر شرعیین ومن  تواجدالشركات رغم 

هذه هي المعادلة المتكافئة ما بین األطراف الثالثة السلطات وكاالت التشغیل  كبرى ،

 .والمهاجر
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     efficacitéتمثل المجال الفضائي لنشاط وكالة )   09(  الخریطة رقم 

  

  Google Mapp: المصدر 

 

العمل وفق شبكة عالقات، فغیاب  وههذا الجدول یبین لنا نقطة مهمة أخرى  -3

جعل منها فوضى تكون  ، العملتنظیم فدرالي أو في المقاطعات الكندیة تنظم سوق عقود 

فأغلب هذه العقود ال تتم ما بین رب العمل والوكاالت بل بین  ،األساسالعامل  المعرفةفیها 

همها من خالل المخطط مع نسب فوائد مرتفعة، هذه العالقات یمكن ف، الوكاالت فیما بینها 

مثال وكالة  الحلقة األضعف ألنه  لكونهالتالي الذي یبین لنا ان العامل هو الضحیة الكبرى 

"Frigora "إلى العمل  أ العمالتقوم بإعطاء أجور ضعیفة مقابل عمل كبیر وغالبا ما یلج

 48لعمل لمدة الزائد للوصول إلى أرباح إضافیة ففي العدید من األحیان كان العامل یتقبل ا

 .أو یفصل من العمل وهو ما یخالف كل القوانین متتالیة ساعة كاملة
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  "Frigora"وكالة  تهیوضح خطوات ومراحل عقد أبرم )10(المخطط رقم

  

  ).األسعار هي بالدوالر للساعة لكل عامل(میدانیة ال الدراسة من إعداد الباحث وفق معطیات

مما یمكن قراءته من هذا المخطط أن نقطة البدایة و إن كانت محترمة من خالل   

لكن هذه األسعار ،قیمة سعریة مقبولة حسب المعاییر المعلومة ألنها آتیة من الشركات 

  . سوف تتدهور من مستوى آلخر نظرا للخصومات واألرباح التي تجنیها الوكاالت

هو األجیر الذي  في االخیر الضحیة والموقف  ةسید يأن المضاربة ههنا الظاهر 

  .من قیمة مجهوده 1/10یتقاضى 

  :تفاصیل الدراسة: الفرع الرابع 

بیننا وبین أرباب هذه بعد اإلنتهاء من اإلعداد لهذه الدراسة قمنا بعملیة تفاهم ما   

ما ساعدنا كثیرا في عملیة البحث  ،على أجرائهم  ستبیانیةالوكاالت نظیر توزیع القوائم اإل

تدرس خصائص نراها نحن  جداولوفق التي قمنا بجدولتها ،وبعد مدة وصلتنا النتائج 

  :محوریة لإلجابة عن اإلشكالیة المحوریة هذه الخصائص هي

 .الجنس -1

compagnie

18$ 

agence 1

15$

agence 2

13$

agence 3

10$

frigorat 

8.25$
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 . األعمار -2

 .المستویات الدراسیة -3

 .الوقت المقضي في الكیبك -4

 .الوضعیة القانونیة أمام وزارة الهجرة -5

 .وقت ومدة العمل لصالح الوكالة -6

 .األجرة -7

 .تطور األجرة -8

  اللغة المستعملة في میدان العمل -9

وعة بوصلنا إلى نتائج هامة في بحثنا وسنقدم فیما یلي نتائج العملیة متیر نصكل ع

  .الدراسة هختم بعرض النتائج العامة لهذنبالمالحظات الجزئیة ثم 

 حسب الجنس )1

 .یمثل تقسیم العینة وفق مؤشر الجنس  )11(رقم الشكل  

  

 

 من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة المیدانیة 
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القراءة األولیة لهذه النتائج تبین لنا أن غالبیة عمال هذه الوكاالت من الرجال مع 

  )األصلیة االثنیة(للعمال  بقةطفیف نعتبرها ناتجة عن الثقافة السا تباین

أمام  للرجالا تكرار  426فالرجال یستحوذون على غالبیة عمال هذه الوكاالت بواقع   

م عن معدل حقیقي في الوكاالت نالفارق هنا غیر عادل ألن هذه النسبة ال ت، إمرأة  193

مثال  لحد ما ة بو اقئج متاتتكون الن) عربیة، مسلمة(الوكاالت الغیر : األربع، فمثال

GLOBALE   یمكن تفسیر هذه الظاهرة كما قلنا إلى ، أین نالحظ ان المرأة حاضرة بقوة

صفة المهاجر من خالل (هذا المعطى یؤكد حقیقة أن المهاجر  ،الثقافة السابقة للعامل

 محتفظمن أصول مسلمة یبقى ) المرأة لىعن الرجل وع طلقیالقانون العام للهجرة في كندا 

عكس ما هو الحال في المجتمعات  الماكثة في البحثكون المرأة بثقافة األبوة والتركیز على 

الغربیة فالصراع هنا عقائدي إلى أبعد الحدود، هذا المؤشر یرفع إلى حد كبیر نسب البطالة 

 لدى المهاجرین العرب والمسلمین عادة، ثم المالحظة األخرى هي عملیة التجمیع العائلي

ا فان زوجه دائم امهاجر  التجمیع العائلي  كان طالبإذا ف في الكیبك  تتم بصفة آلیة التي

لذلك نرى أن المرأة اآلتیة من مناطق مازالت ، هاخصائص قیاس دون  لها االقامة ستمنح

  ).بطالة إرادیة(الیة من البطالة تسجل معدالت ع محافظة

مع كون المناطق التي تحتضن هذه  موازاةتجدر اإلشارة أن هذه المؤشرات تسجل 

ما یرفع مستویات ، )المغرب، الجزائر، تونس(للكیبك  الثقافات من أكثرها تصدیرا للمهاجرین 

  .كبالكی البطالة في
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  2002.20111للكیبك  یمثل توزیع المناطق المصدرة للمهاجرین): 26(جدول رقم 

  

 :رحسب األعما )2

  وفق األعماریمثل تقسیم العینة ) 12(رقم  شكل 

  
                                                           
1
« Présence en 2013 des immigrants admis au Québec de 2002 à 2011 »

 
sur le site 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches‐statistiques/PUB_Presence2013_admisQc_02_11.pdf  
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 من اعداد الطالب وفق معطیات البحث المیداني 

 من الهدف من إدراج هذا المؤشر هو تبیان اعمار عمال هذه الوكاالت وفي أي

  ؟المهاجر عرضة للعمل في هذه الوكاالتفیها  ة یكون عمریالمراحل ال

اعمار المهاجرین العمال  لنا الذي یبین) 12(رقم  للشكلحسب القراءة التي نعطیها   

  :وكاالت تشغیل تبین لنا ان) 04(لدى أربع 

 تكرار 544مجموع بسنة  45و 18تتراوح أعمارهم ما بین ) األجراء(أغلب العمال  -1

هذا بالرغم أن سیاسة الهجرة تركز على ، متقدمة العمار األ ذويل تكرار 75مقابل 

إال ان المالحظ أن  ،العملللرفع من حظوظهم في سوق  األعمار الصغیرة معطى 

نظرا لبعض ،هؤالء المهاجرین یكونون أكثر عرضة للعمل في مثل هذه الوكاالت 

سیاسة الهجرة أو اإلدماج هذه  سواء تكتسي بهااألهداف الخفیة وبعض العیوب التي 

 :العیوب واألهداف سنكشفها كما یلي

حالة عدم وجود  ونقص اإلعالم الذي یجعل المهاجر الجدید یعیش عزلة  -1

میكانیزمات سیر سوق العمل في  معلومات كافیة حول طبیعة العمل المتوفر و

ك، هذا العامل خاصة الجدید یتجه إلى هذه الوكاالت نتیجة لكونه صغیرا في بالكی

ك، في بیكون عامة دون خبرة مهنیة أوال وال تجربة مهنیة خاصة في الكیو  السن

كاالت إلكتساب الخبرة الكیبیكیة أوال ثم للهروب هذه الظروف یتجه إلى هذه الو 

فمثال إبراهیم مهاجر جزائري ،   رسكلةالمن إعادة و ار اإلدماج سمن تعقیدات م

 يك للعمل ولیس للدراسة ألنبیصرح و یقول بأنه أتى للكی"عمر المن  28في 

 1".كعامل محترف ولما الحاجة إلعادة الرسكة إذا تاختر 

 .نقص الخبرة -2

                                                           
  

1
  . 22.30قھوة السفیر جون تالون منتلایر كیبك كندا على الساعة   efficacitéلقاء مع ابراھیم مھاجر جزائري عامل لدى وكالة التشغیل   
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والبطالة لذلك  Bsب هؤالء العمال هم مستفیدون من الخدمات اإلجتماعیة 

یكونون أمام خیار العمل الغیر المصرح به لزیادة العوائد المالیة والهروب من 

المصرح بهم في الغیر هذه النقطة ورغم المحاوالت العدیدة للوصول إلى رقم العمال 

م حسب بقول أن كل العمال مصرحین ولكن في الحقیقة أن أغلبه

أما نقطة األسعار فسوف نالحظ في الجداول القادمة أنها منخفضة مما یؤدي 

خالل من الخدمات االجتماعیة ، اذا فمن 

صغیرا سوف یندمج بصرعة هذه هي الحقیقة 

  .یمثل توزیع عینة البحث حسب المستویات الدراسیة المختلفة
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ب هؤالء العمال هم مستفیدون من الخدمات اإلجتماعیة 

یكونون أمام خیار العمل الغیر المصرح به لزیادة العوائد المالیة والهروب من 

 .الضرائب

هذه النقطة ورغم المحاوالت العدیدة للوصول إلى رقم العمال 

بقول أن كل العمال مصرحین ولكن في الحقیقة أن أغلبهلنا بداخل الوكالة إال أننا قو 

  .ا لألحداث غیر مصرح بهم

أما نقطة األسعار فسوف نالحظ في الجداول القادمة أنها منخفضة مما یؤدي 

من الخدمات االجتماعیة ، اذا فمن   مع االستفادةغیر مصرح به 

  انه یمكننا الفهم 

صغیرا سوف یندمج بصرعة هذه هي الحقیقة  امهاجر  استقدمناكلما  :

  .على االقل  المیدانیة

 حسب المستوى الدراسي

یمثل توزیع عینة البحث حسب المستویات الدراسیة المختلفة) 13

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة المیدانیة 

siècle 2 siècle 3 siècles sans 
formation

Selon le niveau de scolarité

Efficacité personnel Frigora Khaled

 

ب هؤالء العمال هم مستفیدون من الخدمات اإلجتماعیة أن أغل -3

یكونون أمام خیار العمل الغیر المصرح به لزیادة العوائد المالیة والهروب من 

الضرائب

هذه النقطة ورغم المحاوالت العدیدة للوصول إلى رقم العمال 

داخل الوكالة إال أننا قو 

ا لألحداث غیر مصرح بهمشتنیمعا

أما نقطة األسعار فسوف نالحظ في الجداول القادمة أنها منخفضة مما یؤدي 

غیر مصرح به كللعمل  بالمهاجر

یمكننا الفهم  الشكلهذا 

 لیس:

المیدانیة

حسب المستوى الدراسي -4

3( ل رقمشك

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة المیدانیة 
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هو  2009خالل تطبیق قائمة النقاط لعام  منك بكان هدف سیاسة الهجرة للكی

هذا بإعطاء نقاط عالیة ألصحاب ، ة عالیة یمستویات دراس ويإستقطاب مهاجرین ذ

ذلك ما نالحظه عند ، هذا على مستوى اهداف سیاسة الهجرة، ) نقطة 16(الشهادات العلیا 

یمكن ان  الهجرةفسیاسة  2009لمهاجرین المستقدمین بعد ل التعلیمیة  مستویاتالما نرى 

قع أصحاب الشهادات في سوق العمل؟ كیف اوصلت إلى هدفها، لكن ما و   بأنهاالقول 

  ؟یعالجون مشكل عدم اإلعتراف ال بشهاداتهم وال بخبراتهم

یبین وبشكل واضح أن اغلب عمال هذه الوكاالت من أصحاب  )13(رقم  شكل

) غالبا(أصحاب الشهادات الصغرى  ظهوربینما یقل  تكرار 510الشهادات العلیا الجامعیة 

ألن المهاجر  غریباألمر هنا  ،علیا  شهاداتل بعدم امتالكهم اصرحو من ة و یدون الجامع

و یتقاضى  Travail généraleیمتلك شهادة جامعیة  علیا ویعمل في عمل غیر مختص 

محاولة فهمها من خالل تصریح  ، هذه إشكالیة كبرى یمكن فهمها أو بالضرورة رواتب زهیدة

 ماسترمن هایتي متحصل على شهادة  المواطنمتحصل على شهادة  -العمال ألحد

Maitrise في الهندسة المعماریة :  

العلمیة واآلن أصبحنا نعمل كمن  نالقد هاجرنا في بلدان كنا نعمل فیها وفق مؤهالت" 

 ئيسنوات إلعطا) 04(لمدة أربع علّي تكوینا مختصا  اقد عرضو للم یدخل المدرسة أصال، 

شهادة األهلیة في مجال الهندسة ولكن ماذا أفعل بأوالدي الصغار هل سوف أبدأ العمل في 

  1)".سنة 45له (سنة  50سن 

هذا حال الكثیر من المهاجرین من اصحاب الشهادات العلیا فهم عادة ما یصطدمون   

فعلى سبیل المثال وثیقة مقاربة المستوى العلمي  ،  بمؤهالتهم العلمیة االعترافشكل عدم مب

ك تقدم في ظرف عام من تاریخ إیداع الملف، ثم أن بلكیوزارة الهجرة التابعة ل التي تصدرها

ساعد عادة المهاجر یك كما قلنا في الفصل األول یخضع لتنظیم ال بممارسة المهن في الكی

                                                           
1
  22.00على الساعة  02.11.2014للتشغیل ، شركة اغرو میكس ،  globaleتصریح لمایكل مھاجر من ھاییتي عامل في وكالة   
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ى الوثیقة التي تبین مستوى المهاجر ال تعتمد في عملها عل سوهذه التنظیمات في األسا

متلكها نإذا كانت المؤهالت العلمیة التي " لتونسيفتصریح آخر  ،المقدمة من وزارة الهجرة، 

واقع حال العدید ، هذا 1"ائدة فلماذا تعطى لها نقاط كبیرة على مستوى ملفات الهجرةفبدون 

  .ممن لهم مستویات علمیة عالیة

    كبحسب وقت الوصول للكی )5

  .كبوقت وصولهم للكی وفقیوضح تقسیم العینة ) 14(رقم  شكل

  

  من اعداد الطالب وفق معطیات البحث المیداني 

المهاجرین هم أكثر أن  هذا المؤشر هو إثبات أو نفي فرضیة  برازالهدف من إ  

راجع كلما بقي المهاجر في تاألشخاص عرضة لمناصب الشغل الغیر الدائمة وهي فرضیة ت

  :أي المعادلة یمكن تصوّرها كما یليوقتا اطول ك بالكی

كلما نقص شغله لدى وكاالت التشغیل  –ك بإقامة المهاجر في الكی تكلما طال -

 .والعمل المؤقت والعكس صحیح

 :یمكن لنا مالحظة ما یلي) 14رقم ( الشكلفحسب معطیات 

                                                           
1
  22.45على الساعة  22.12.2014میكس ،مونتلایر ، ‐في اغرو   efficacitéتصریح ألیمن  مھاجر تونسي عامل في وكالة التشغیل   

Globale
Efficacité 
personnel

Frigora Khaled

Moins de 2 ans 104 163 202 68

2 ans / 5 ans 16 17 11 12

Plus de 5 ans 0 5 15 6
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في لة األربعة قد قضوا شغأغلب المهاجرین الذین یشتغلون في الوكاالت الم -1

 .619من أصل  تكرار 537اي ك أقل من عامین بالكی

 .تكرارا 26سنوات وأكثر بواقع  5رقما ضعیفا في مجال  سجلتالعینة  نفس -2

إذا ما یمكن ،سنوات سجلوا معدالت متوسطة  5 الىبینما الذین قضوا عامین  -3

ك هو عامل رئیسي في اإلتجاه بعامل الوقت المقضي في الكی هنا هو ان  فهمه 

  ).العمل المؤقت(هذه الوكاالت نحو 

 لشكحسب المعطیات المتوفرة لنا من خالل ال السابقة ذلك یمكن لنا تأكید الفرضیةل

  :ما یلي ذالك من خالل  تفسیریمكن   ،السابق 

فرضیة نقص المعلومة أي أن المهاجر عند دخوله  يه:  التفسیر األول -1

فالصدام الحاصل  ،ك یجد نفسه تائها في عالم التشغیل بلسوق العمل في الكی

 اثنیاا ذره مالیعتبما بین المهاجر والمجتمع المستقبل تجعله ینغلق على ما 

 .للحصول على رفاهیة أو حیاة أفضل ذاأكثر منه مال

له تعقیدات جمة ما یؤدي و اإلدماج طویل  راسكون م : التفسیر الثاني -2

لوصول إلى اّول عمل لهم وٕالى ذلك امحاولة الى بالمهاجرین الجدد خاصة 

لهم، أمام عدم اإلعتراف  استقطاباتكون الوكاالت المشغلة من أكثر األماكن 

 بمؤهالتهم
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 حسب وضعیتهم القانونیة )6

  .مؤشر الوضعیة القانونیة للمهاجر وفقیمثل تقسیم عینة البحث ) 27(جدول رقم  

Agence /statut 
d’immigrants  

Immigrants  Natif    citoyenne canadienne     Totaux 

Globale  118 0 2 120 

Efficacité 
personnel  

179 0 6 185 

Frigorat  224 0 4 228 

Khaled  85 0 1 86 

Totaux   606 0 13 619 

  .من إعداد الطالب وفق معطیات البحث المیداني

 -وفق المؤشر المستخدم -ثالثة حاالت ممكنةمعطیات الجدول تحاول التفریق ما بین 

 ،لدى وكاالت التشغیل دون النظر إلى الحاالت الغیر الشرعیة، مهاجر جدیدعمل  بلطال

   تناكل هذه األوضاع وجدناها في عین، مواطن كندي، مهاجر متحصل على شهادة المواطنة 

  :خالل هذا الجدول یمكن لنا قراءة ما یلي من

مهاجرین جدد بواقع واضح بحیث من  مهذه الوكاالت األربع ه أغلب العاملین في -1

منهم مهاجرین جدد هذا ما یوضح مّرة  606النتائج أن  بینتعامل  619مجمل 

 .الجدد المهاجرینأخرى أن هذه الوكاالت هي مالذ لهؤالء 

المالحظة الثانیة هي عدم وجود أي من المواطنین األصلیین في هذه الوكاالت، ما  -2

رغم  ،یبین لنا أن هذه الوكاالت ال یعتمد علیها المواطن الكندي للبحث عن عمل 

الرئیسیة  من حیث االثنیةاني من المهاجرین ثوجود مواطنین كندیین من الجیل ال

ى أن هذه الفوارق ما بین المهاجرین والمواطنین هذا ما یبین لنا مرة أخر ). األصلیة(1

 .ةثلثاما تؤكده كذلك المالحظة ال ،األصلیین ستتقلص مع مرور الوقت 

                                                           
1
  )الكندیة او  المولود في كندا من ابون تحصلوا على الجنسیة (أي  مواطن كندي من ابوین غیر كندیین   
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مهاجر  619المواطنة الكندیة قلیلة وضعیفة فمن أصل  مكتسبيأن نسبة المهاجرین  -3

 طنة یسجلونعلى شهادة الموا تحصلواأن حتى المهاجرین الذین  بینهذا ما ی 13فهم 

األّول أنه حتى  شیئینما یؤكد  ، حظوظ قلیلة في الظهور لدى هذه الوكاالت 

غیر محمي من هذا النوع من العمل المؤقت، لكنه أقل ) لمواطناالمهاجر (المواطن 

عرضة منه إلى المهاجر الجدید نظرا لتوفره على الكم الكافي من المعلومات حول 

 .كبسوق العمل في الكی

فرص ما بین المهاجرین والمواطنین الكندیین اللنا أن فرضیة تقارب أیضا یوضح  -4

ك هذا نتیجة لتراكم المعلومات بكلما طال وقت إقامة المهاجر في الكیتزداد 

 .المباشر الشخصي مع سوق العمل واالحتكاك

هل المهاجرین یقصدون :المتمثل فيبعد هذا كله، سوف نحاول اإلجابة على السؤال 

 للعمل المؤقت أم للعمل الدائم؟ هذه الوكاالت

  مدة العمل في الوكالة  )6

  .یمثل تقسیم العینة حسب مدة عملهم لصالح الوكالة) 28(جدول رقم 

Agence / durée  Moins de 12 
mois  

1 ans /3ans  Plus de 3 ans  Totaux  

Globale  24 70 26 120 

Efficacité 
personnel  

153 21 11 185 

Frigorat 212 9 7 228 

Khaled  80 4 2 86 

Totaux  469 104 46 619 

 .من إعداد الباحث وفق معطیات البحث المیداني
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إن الهدف من إدخال هذا المؤشر هو الكشف عن المدة التي یعمل فیها المهاجر   

لصالح الوكاالت، فهل العمل لهذه الوكاالت هو عمل مؤقت أو عمل یدوم لسنوات إلى حد 

  :یبین لنا ما یلي )28(دائم، فحسب معطیات الجدول رقم اعتباره 

     469(أن نسبة العاملین الذین قضوا عام على األكثر یمثلون أغلب العینة  -1

 .)تكرارا

 . تكرارا 104فقد مثلت  ) سنوات 3سنة إلى  (تقع في المجال أما العینة التي  -2

 .تكرارا 46 تسنوات مثل 3نسبة المهاجرین الذین قضوا أكثر من  -3

نظرا لكون  ،هذه األرقام تبین لنا أن أغلب المهاجرین یعملون لمدة أقل من سنة

كسب الخبرة المهنیة أو الهروب من  بهدفالهدف من خالل هذا العمل هدف مؤقت سواءا 

هذا الجدول أن العمل المؤقت هو  لذا یمكن لنا القول من خالل  ، المعقدار اإلدماج سم

  .حالة مؤقتة من اإلدماج

  حسب األجور  )7

  یبین تقسیم العینة من خالل مؤشر األجر )29(جدول رقم

Agence / 
durée  

10.50$ à 11 $  11.50 $ à 12 $   
   

12.50$  à 13 $   Totaux  

Globale  97 13 10 120 

Efficacité  179 3 3 185 

Frigorat 4 0 0  228  

Khaled  75 7 4 86 

Totale  335 23 17  619   

 للساعة  $ 8.25اغلب عمال هذه الوكالة یقبضون اقل من  
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هو تبیان الوضعیة المالیة للمهاجرین الذین یعملون لدى  المؤشرإن الهدف من هذا 

قبل الحدیث  ،علیها مقابل ساعة عمل یحصلونجورهم التي األوكاالت التشغیل من خالل 

  .كبعن سیاسة األجور في الكی العامة  مؤشراتال بعض  عن تفاصیل الجدول یجب إعطاء

ك تخضع لعملیة ضریبیة صارمة فعندما نقول أن العامل یتقاضى بإن األجور في الكی

دوالرات أما الزیادة  10فهو یتحصل كأجر صاف على ما یقارب  ،  دوالر للساعة 12

سنة تقوم المقاطعة والحكومة الفدرالیة  كل نهایةفي على المداخیل، فتعطى لصالح الضریبة 

أو ما یسمى التعویض الضریبي، الهدف منها هو إرجاع نسبة من هذه الضرائب  همبتعویض

أما العامل الذي  كدخل صاف طوال سنة معینة، معین إلى العامل إن لم یصل إلى حد

الحفاظ  و، الهدف من هذه العملیة هیتجاوز هذا المبلغ فهو معرض لخصم ضریبي كبیر

  .على التوازنات االجتماعیة لسیاسیة الرواتب

تكون عادة  بهم قدمها أرباب وكاالت التشغیل للعمال الغیر المصرحجور التي یإن األ

  .السابقو هو ما نالحظه من خالل الجدول ) دوالر للساعة 10أقل من (ضعیفة 

دوالر للساعة  13فالقراء األولیة تقول أن مجمل العمال یتقاضون رواتب ضعیفة أي 

  :أكثر فإننا نرى ما یلي حللناعلى األكثر و إذا 

و  10,50ْأغلب الطبقات األجریة للعمال هم أصحاب األجور التي تتراوح ما بین  -1

 األجر ألغلبیة رداءةر مؤشر على عبا یممن العمال م %50بأكثر من  11

  .العمال

و هو ما  تكرار 23دوالر على  12دوالر إلى  11,50تستحوذ الطبقة األجریة  -2

  .یعتبر ضعیفا كذلك

دوالر و هو ما یعتبر قلیال  13و  12,50تراوح ما بین تعامل یتقاضون أجرا  17 -3

  . كذالك  و ضعیفا
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عامل شملتهم العینة یتقاضون نسبة ْاقل  619عامل من أصل  224إن أكثر من  -4

قانوني  خرقم على ینهذا  ،  )FRIGORAوكالة (لسعر األدنى المضمون من ا

یدل كذلك على كون العمال غیر مصرحین یكونون دائما معرضین  ،كبیر 

  . و االستعباد ان صح القول لألجور الزهیدة

مكن لنا من تحلیل جزء هام من هذه الظاهرة و التي تتعلق أساسا تهذه القراءة 

المهاجرین یتقاضون على العموم أجورا زهیدة مقارنة باألجر المعمول به باألجور، إن العمال 

مثال مالحظتي ألجور عمال النظافة المتعاقدین مع وكاالت (ك بعلى المستوى العام للكی

EFFICACITE : الشركة یتراوح ما بین متعاقد مباشرة مع نفس  فاألجر الذي یتقاضاه عامل

م عن نما ی ،دوالر للساعة  11لوكاالت فهم یتقاضون دوالر للساعة أما عمال ا 24و  23

  .بینهما %100یفوق  فارق 

إن رداءة أجور العمال التابعین لهذه الوكاالت شيء واقعي و لكن هذه الوكاالت كما 

یمكن للعمال  مال هذه الوكاالت غیر مصرحین ماعلتدارك ذلك فأغلب  الیقلنا تستعمل ح

فهؤالء العمال و عند محادثتي لهم ،  من االستفادة من مختلف االعانات االجتماعیة

إلى  لحاجتهمون و یقولون بأن األوضاع التي یعیشونها تدفعهم إلى هذه الممارسات حیصر 

الصافي لرب  لبنفس الحیلة قد یصل المدخو  الذین و منهم المال خاصة أصحاب العائالت

  :دوالر شهریا وفق العادلة التالیة 5000أطفال  4عائلة من 

 فقطتوضیحي  1مثال

  دوالر شهریا 1000: قیمة الخدمات االجتماعیة للزوجین  

 دوالر للطفل500(دوالر شهریا  2000: ْاطفال 4 لها لعائلة العائلیة حقیمة المن(  

 دوالر شهریا 1700: الغیر المصرح  لاْالجر المتقاضى نظیر العم  

  شهریا دوالر 4760 -

  ,أما العامل الذي یعمل بطریقة مصرحة بها فیكون مدخوله كما یلي 



المھاجرین و سوق العمل في الكیبك:الفصل الثاني   
 

120 
 

  دوالر شهریا  000: قیمة الخدمات االجتماعیة للزوجین 

  )دوالر للطفل500(دوالر شهریا  2000: ْاطفال 4لها  لعائلة العائلیة حقیمة المن

بة على األجر ْاي إذا اعتبرنا أن الضری( 1500: األجر المترتب عن العمل المصرح 

   دوالر فقط من شهریة العامل250 تحذف 

  دوالر شهریا 3500= المجموع  -

  :هنا تكون الفوارق اكبر عامل یتحصل على خدمة البطالة  )على سبیل القیاس ( 2مثال

  .    دوالر شهریا على األقل 1500: قیمة خدمة البطالة  

  دوالر شهریا2000أطفال  4قیمة المنح العائلیة ل 

  دوالر شهریا1760: األجر للعامل الغیر مصرح به  قیمة

عامل مصرح ل للحالة العادیة دوالر 3500دوالر شهریا أمام 5260 : أي أن المجموع یساوي

  )هذه األرقام مبنیة على حاالت عامة(  اطفال 4 عائلیة لو یتقاضى اعانات 

الدخل مشكل  فالضریبة على ،الیومیة  ناتهذه األرقام اصطدمنا بها خالل مالحظ  

لذلك یعتمد المهاجرین على العدید من  ،مشكل الضعف المالحظ في األجور الىیضاف 

للوصول إلى تحقیق  جزهمع ضلالحیل لربح مزید من المال في ضل الحاجات المتزایدة في 

ذلك راجع باألساس لعدم االعتراف بشهادتهم و كل  ,الرفاهیة بالطرق العادیة القانونیة 

 .ورهم مقارنة بالمواطنین الكندیینتردى أجراتهم و بخ
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   حسب تطورات األجور )8

  ة البحثینیمثل تطور أجور ع )30(جدول رقم

Agence / durée  0 à 12 mois  1 ans 
/3ans  

Plus de 3 
ans  

Jamais  Totaux  

Globale  0 29 17 74 120 

Efficacité  10 11 29 135  

Frigorat 3 5 10 210 225 

Khaled  0 2 6 78 86 

Totaux  13 47 62 497 619 

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة المیدانیة

فیحب  ضعیفة إذا اعتبرنا أن األجور التي یتقاضاها العمال المنتمین إلى الوكاالت التشغیل 

كما هو حاصل في ؟ األقدمیة  اأن نتساءل هل هذه األجور تعرف نوعا من االرتفاع نظر 

  .یبین لنا العدید من الحقائق  حول هذا الموضوع  ) 30(   مجمل الشركات جدول رقم

  .فالنظرة األولى لهذا الجدول یعطي لنا ما یلي

أجرته أي تغییر منذ دخوله للوكالة رغم أن العمل  تعرفعامل لم  497أكثر من  -1

یؤكدون على  فهؤالء العمال إذا بتصریحهم لهذا ،عامة یرافقه عالوات و حوافر مالیة

أنهم أوال لم یعرفوا أي زیادة في أجورهم ثم أنهم ال یتقاضون أیة عالوة على عملهم 

  .اللیلي أو الساعات اإلضافیة و هذا مناف للقانون و حقوق العمال  اسواء

سنوات  3عامل في مدة أقصاها  47أجرته خالل عام و  تعامل فقط تغیر  13     -2

إذا ما یمكن مالحظته هنا هو عدم االستقرار في ، سنوات و أكثر  3للعاملین  62و 

ل نقاش و جدال ما یبین صاحب الوكالة و العامل حاألجور ما یعني أنه أي األجر م

لسوق الكندي المتمیز لهذا راجع إلى میزة طبیعیة  ،بالقانون محددا  و لیس أجرا 
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العامل و  و ه  و هنا االضعف  ال یحمي األضعف الذيبلبرالیة من هذا النوع 

  . ر منهمخاصة المهاج

   ثنیةحسب القرابة اال  )9

  .مع صاحب وكالة التشغیل ثنیة بین العاملاالة وفق القرابة ینلتقسیم الع )31 (جدول رقم

Totaux  rien  Faible  Moyenne forte Agence /liaison  

120      8  112  Globale   

185   4  25  156  Efficacités   

228   24  21  183  Frigora  

86   17  42  45  Khaled  

619   45  78  496  Totaux  

  للداللة على ما یلي  التالیة لقد استخدمنا المؤشرات أو القیاسات

  لون البشرة + قرابة جغرافیة + لغة ودین =Relation forte  

 من المحددات السابقة على االكثر  اثنین =Relation 

moyenne  

 على االكثر ْاحد المؤشرات السابقة  =Relation faible  

  ال توجد عالقة =Aucune liaison 

عنصري  من طرفنا بل كان مجهودا منا التمییز ال ألجلإن هذه العالقات لم تكن أبدا  

في ( االصلیة المهاجرین ینغلقون على قومیاتهم التي تقول بانللوصول لحقیقة الفرضیة 

  .المجتمع المستقبل نذلك  للصدام الحاصل بینهم و بی) مجال العمل خاصة

موجودة حقا على األقل فهي  ، فرضیة االنغالق  صحة من خالل هذا الجدول نالحظ  

قویة على معظمها  عالقة اثنیةفمن مجمل العینة تحصلنا على  ،وكاالت التي درسناهاالفي  

ما یؤكد العمل الشبكي التي یقوم بها هؤالء العمال في مسار بحثهم عن  ،تكرار 496بواقع 

وفر لهم یالنغالق في جو لهؤالء المهاجرین ما یتجه  أمام ضعفهم اللغوي عادة ، فالعمل 
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عكس الصدام الثقافي و اللغوي الذي سوف یعیشونه إذا اختاروا  ، جوا من التواصل و الراحة

  .المباشر   حل االندماج

نتیجة لتحول هذه الوكاالت  ،وعرقیة  اثنیةهذا العامل قد خلق و سیخلق مشاكل  إن 

تساعد هؤالء المهاجرین على االنغالق الثقافي اللغوي و عدم السماح لهم  اثنیةإلى وكاالت 

إلى  یسعونهذا عكس أهداف سیاسیة الهجرة و االندماج الذي  ،باالختالط و التبادل الثقافي 

  .اعي ما بین المهاجرین و المجتمع المستقبلتحقیق حوار اجتم
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  :خالصة و استنتاجات: الفرع الخامس 

إن هذه التجربة المیدانیة التي زاوجت ما بین مناهج المالحظة واإلستبیان و المحادثة 

تجیب عن و بالدروس  غنیة رغم صعوبتها وبل إستحالتهما لوال مساعدة رؤساء هذه الوكاالت

 الدراسة هذه فمن خالل ،المتعلقة سواء بالهجرة أو االندماج في العملالكثیر من األسئلة 

  :اكتشفنا الحقائق التالیة

من خالل هذا المؤشر اكتشفنا أن المرأة المهاجرة االتیة من المناطق  :الجنسحسب 

  ).على االقل في وكاالت التشغیل(المحافظة یقل مردودها في السوق 

من خالل هذا المؤشر اكتشفنا أن سیاسة الهجرة نجحت في جلب ید  :حسب األعمار 

اإلرشاد یجدون أنفسهم داخل هذه  ضعف عاملة صغیرة و لكنها مع نقص المعلومات و

  .الوكاالت التي تساعدهم على التأقلم السلبي

قع ثانیة في واقع مریر نتیجة عدم التنسیق ما بین ن، هنا حسب المستوى الدراسي

جرة و اإلدماج فأغلب المنخرطین في هذه الوكاالت هم من ذوي القدرات العلمیة سیاسة اله

یدل على سوء تنظیم وصعوبة الحصول على معادلة الكفاءات وفي األخیر نقول  ، ماالعالیة 

إذا أن هذه الفئة التي تتمیز بالمستوى العالي هي األكثر تضررا ألنها تجد صعوبات جمة 

  .مؤهالتهم العلمیة  في االعتراف بشهادتهم و

من خالل هذا المؤشر استنتجنا أن العودة إلى هذه  :كبحسب وقت الوصول للكی

الوكاالت تكون عادة من المهاجرین الجدد أي الذین ال یملكون قدرا كافیا من المعلومات 

حول سوق العمل ثم اكتشفنا أن الرجوع إلى هذه الوكاالت ینقص كلما مضى على 

  .ك ببر في الكیالمهاجرین وقت أك
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، حسب هذا المعیار نجد أن المهاجرین الجدد هم األكثر حسب الوضعیة القانونیة

مواطن ال الیها تستقطبولوجا إلى هذه الوكاالت و األكثر من هذا أن هذه الوكاالت ال 

  . صلي ما یجعلنا نعتقد أن المهاجرین الجدد هم من یحتكرون هذه الوكاالتاألكندي ال

، من خالل هذا المؤشر استنتجنا أن العمال المهاجرین  العمل في الوكالةحسب مدة 

هذه  ،یرجعون عادة إلى مثل هذه الوكاالت بصفة مؤقتة و لیس للبحث عن عامل دائم

سواءا من (الظاهرة یمكن تفسیرها بالقول أن عدم االستقرار الذي یعانیه المهاجرین الجدد 

هذا  ،  طویلةعمل  جعلهم ال یرغبون في الدخول في عقودت)  ةیشیالناحیة االجتماعیة، المع

  .ما توفره لهم وكاالت التشغیل

، من هذا المؤشر الحظنا تدهورا عاما ألجور المهاجرین العاملین في حسب األجور

بك یوكاالت التشغیل فهم یتقاضون على الغالب ما یساوي األجر األدنى المضمون في الك

  .دوالرا للساعة 10,25

، من خالل هذا المؤشر الحظنا أن األجور تبقى ثابتة إلى حد تطور أجورهمحسب 

كبیر أي أن المهاجر ال یستفید من األقدمیة و ال من الساعات اإلضافیة و هذا ما یؤدي 

  .بهم إلى البحث عن طرق غیر قانونیة للبحث عن لقمة العیش 

رضیة كون هذه الوكاالت ، هذا المؤشر یبین لنا ف ثنیةحسب العالقة و القرابة الال 

فالتوظیف في هذه ، في المجتمع المستقبل  هال یمكنه التواصل و فرض ذات لمنتعتبر مالذا 

نظرا لسهولة التواصل و ایجاد جو من التفاهم، هذا ما ) أذن-فم(الوكاالت یتمیز بطریقة 

  .اعتبرناه خطرا على المستوى البعید
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  خاتمة المبحث 

القول أن العمال الذین یمارسون نشاطهم في وكاالت التشغیل بعد كل ذلك یمكن لنا 

هؤالء  ،كبالعمال المهاجرین في الكی و یعیشها هم خیر مثال للوضعیة التي یقدمها

المهاجرین رغم كونهم ذوي مؤهالت علمیة عالیة إال أنهم ال یستطیعون مزاولة األنشطة التي 

  .مقبوال تحقق لهم إدماجا مهنیا و اجتماعیا

فهي تقوم بتجمیع ، ار اإلدماج أكثر مما تساعده سم إن هذه الوكاالت تهدد مث

محرومین من االحتكاك المباشر ،لقین على العالم الخارجي نغالمهاجرین الجدد مما یجعلهم م

مصرح به فهذه الوكاالت المع المجتمع المستقبل ثم ما نالحظه كذلك هو ظاهرة العمل الغیر 

ذلك للتكیف مع إدماج صعب و معقد ، والعمال یدخلون بطرق غیر قانونیة لسوق العمل 

  .   فهؤالء المهاجرین یتكیفون و یندمجون على طریقتهم الخاصة
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   خاتمة الفصل 

في هذا الفصل استنتجنا على مستویین نظري و تطبیقي میداني ان المهاجر للكیبك 

  :یعاني على ثالث مستویات رئیسیة هي 

  ارتفاع نسب البطالة 

  ضعف االجور 

  تقلیص كبیر للمستوى 

  مؤقت–لجوء كبیر للعمل الغیر معیاري- 

هذه الظواهر بیننا انها تمس المهاجرین للكیبك اكثر من باقي المهاجرین لكندا ما یعني ان 

  .عرقلة االندماج المهني للمهاجرین خصائص سوق الشغل في الكیبك یلعب دورا اساسیا في 
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  تمهید

بعد كل هذه المباحث واألجوبة النظریة التي قدمناها من خالل تحلیل معطیات سبقنا   

لمزید من التأكید على صحة أو خطأ فرضیات الدراسة في و   وأخصائیینإلیها باحثین 

مجال واقعي تكون نتائجه أكثر قربا من الواقع المعاش من طرف الفواعل المتدخلة في صنع 

ك، سنقوم في هذا الفصل باختبار فرضیات البحث على الجزائریین بظاهرة الهجرة إلى الكی

  .كدراسة حالةبك یالمقیمین في الك

  و المعاینةمنهجیة الدراسة  :المبحث االول

  :منهجیة الدراسة :الفرع االول 

إّن منهجیة دراسة الحالة حسب بعض خبراء المنهجیة من أكثر المناهج     

ما فیها العلوم السیاسیة ویمكن تعریف هذا المنهج ب االجتماعیةفي العلوم  استخداما البحثیة

  :كما یلي

إن منهجية دراسة الحالة ليس منهجا مستقـال بحد ذاته، بل هي منهجية تستخدم لقياس  "

صحة الفرضيات في مجال زماني ومكاني معقول، هذه المنهجية تكمن في عملية عزل  

وال    انتقـائيةليست عملية معاينة    الكنه ،اإلشكاللعينات من المجتمع الكلي الذي طرحنا فيه  

على كل مكونات الظاهرة ألنها عادة ما تختار بعناية وليس بصفة  يمكن تعميم نتائج البحث  

 1".عشوائية

هذا المنهج یأخذ بجذوره ، بار تإذا هنا العمل ال یتركز على المعاینة بل على األخ 

 :قول أنتالتي  التجریبیةالفلسفیة إلى فلسفة أرسطو 

وٕاذا   بالضرورة إذا كان كل شيء موجب وٕاذا أخذنا أي فرد من هذا الكل فهو موجب"

إذا أخذنا أن كل شيء سالب ،  خاطئمنه  انطلقناكان عكس ذلك فالمبدأ الذي 

                                           
1 Mustapha boucheref, séries des cours en méthodologies, Alger : école nationales supérieure des sciences 

politiques, ben aknoune, Algérie ,2014/2013 
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یكون سالبا وٕاذا كان سالبا فكذلك المبدأ المطروح في فوأخذنا أي فرد من ذلك الشيء 

  2".األساس خاطئ

فدراستنا تدخل في هذا السیاق فإذا كان المهاجرین ككل على المستوى النظري  اإذ

  :ون منیعان

 .الخ...عدم اإلعتراف بمؤهالتهم ، عدم اإلعتراف بخبراتهم ، البطالة

الجزائریین هم عنصر (فإننا سوف نجد هذه المعاناة في كل عناصر الظاهرة وهنا 

، فالهدف من هذا الجزء من البحث هو تأكید ما أكدته الدراسات )من الظاهرة الكلیة

فنحن نصل إلى الجزء وذلك بطرح  من العام النظریة التي عرضناها، فكوننا إنطلقنا

  :التساؤالت التالیة

 ك؟بهل یعاني الجزائریین من نفس المشاكل التي یعانیها مجموع المهاجرین للكی 

 ك؟بما هي الخصائص العامة للمهاجرین الجزائریین للكی 

  ).المنهج اإلستقرائي(یمثل عملیة إستقراء الفرضیات ): 15(شكل رقم 

  

  باحث من اعداد ال

                                           
2 « La logique d'Aristote » Selon le site  

http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4610/9664_095718.pdf   visité le 20.03.2015 a 

20.03 heure de Montréal  

الفرضیة

2الحالة 

1 الحالة

3الحالة 
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  .یمثل عملیة البناء التصوري للتجربة في العلوم االجتماعیة

  

فرضیات  اختبار في حدود اإلمكانیات قمنا بعملیات تحقیق طویلة لهدف تأكید و

یمكن قوله في بادئ األمر أنه لم یكن سهال أبدا القیام بهذه البحوث نظرا لما 

صعوبة الوصول إلى اإلحصاءات والتحقیقات التي أجریت سابقا من طرف سفارة 

ألنها  « SQ »واإلحصاءات الكندیة 

ما ال ینفعنا وال یوجهنا إلى ما نبحث عنه خاصة 

 .التي تسمح لنا بالتوجه إلى هذه المراكز

ذلك ما أعاقنا كثیرا نظرا ، إن بحثا كهذا یتطلب میزانیة معتبرة 

، أصحاب ةلمحدودیة الموارد فلوال بعض األشخاص الذین ساعدونا على غرار العائل

عالقة ما بین متغیرات الفرضیة

نفي 
الفرضیة

تاكید 
الفرضیة

اشكالیة 
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یمثل عملیة البناء التصوري للتجربة في العلوم االجتماعیة

  

في حدود اإلمكانیات قمنا بعملیات تحقیق طویلة لهدف تأكید و

یمكن قوله في بادئ األمر أنه لم یكن سهال أبدا القیام بهذه البحوث نظرا لما 

صعوبة الوصول إلى اإلحصاءات والتحقیقات التي أجریت سابقا من طرف سفارة 

واإلحصاءات الكندیة  ISQك بالجزائر بكندا، معهد اإلحصاء في الكی

ما ال ینفعنا وال یوجهنا إلى ما نبحث عنه خاصة  ،عادة ما تقدم صورا عامة للواقع 

التي تسمح لنا بالتوجه إلى هذه المراكز في غیاب اإلعتمادات

إن بحثا كهذا یتطلب میزانیة معتبرة : العامل المالي

لمحدودیة الموارد فلوال بعض األشخاص الذین ساعدونا على غرار العائل

عالقة ما بین متغیرات الفرضیة

تاكید 
الفرضیة

الواقع
نفي او تاكید 

العالقة 

الظاھرة 

اشكالیة  فرضیة

الفصل  الثالث 

 

 

یمثل عملیة البناء التصوري للتجربة في العلوم االجتماعیة): 16(شكل رقم 

  من اعداد الباحث 

في حدود اإلمكانیات قمنا بعملیات تحقیق طویلة لهدف تأكید و

یمكن قوله في بادئ األمر أنه لم یكن سهال أبدا القیام بهذه البحوث نظرا لما  ما ، بحثنا 

  :یلي

  صعوبة الوصول إلى اإلحصاءات والتحقیقات التي أجریت سابقا من طرف سفارة

الجزائر بكندا، معهد اإلحصاء في الكی

عادة ما تقدم صورا عامة للواقع 

في غیاب اإلعتمادات

 العامل المالي

لمحدودیة الموارد فلوال بعض األشخاص الذین ساعدونا على غرار العائل

عالقة ما بین متغیرات الفرضیة

اختبار

فرضیة
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 ئریین لما امكن لنا الوصول إلى هذا البحثامهاجرین جز ، وكاالت التشغیل 

 .المتواضع

 صعوبة العمل في ظل الوقت المحصور فالعامل الزمني أثر كثیرا في عملنا.  

في حدود هذه اإلمكانیات استعملنا الكثیر من المناهج التي تناسب كل موقف وكل 

هذا المزیج من المناهج والطرق واألدوات كان  ، هدف وكل مرحلة من مراحل إعداد البحث

شعبها تنظرا ل اإلنسانیةالمراد دراستها من اعقد الظواهر  محتوما علینا لكون الظاهرة

  .وتعقیدها

یوضح المناهج واآللیات التي استخدمناها لغرض البحث األهداف الموجودة ) 32(جدول رقم 

  .منها والظروف التي دفعتنا الستخدامها

La méthode ou l’utile  Les conditions d’usage  Les objectifs d’usage 
Echantillonnage  - nombre d’immigrants. 

- Une société complexe et 
hétérogène. 

-  Le temps de la recherche. 
- Les moyens de recherche  

- Minimiser les couts. 
- Minimiser le temps. 
- Voire la comportent 

dominent chez la 
société d’étude. 

Observation  - Une société complexe et 
hétérogène. 

- Une communication très 
difficile. 

- Des milieux défavorables pour 
les travaux de recherche. 

- Comprendre les 
différents 
comportements socio-
économiques des 
immigrants. 

- Vivre des situations 
divers qui sert a 
comprendre ces 
comportements  

Les entretiens  - L’accès aux différents acteurs 
du marché de travail à 
Montréal. 

-  Des réseaux de travail 
travaillent dans l’anonymat. 

 

- Voire les propos des 
différents acteurs dans 
le domaine. 

-  

Questionnaire  - Une société complexe et 
hétérogène. 

- Le temps de la recherche. 
- Les moyens de recherche 
- La diversité linguistique de la 

société de recherche. 

- Voire la tendance 
dominante dans le 
marché de travail. 

- Recueille le maximum 
des informations. 

- Gagner du temps. 
- Economiser les couts. 
- Généraliser les 

résultats. 
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نظرا لمختلف اإلقترابات ، من خالل هذا الجدول یمكن لنا إكتشاف تشعب المناهج 

م إقتصادیة في أخرى وسیاسیة ثعالج بها الظاهرة فهي إجتماعیة في مرحلة ما نالتي سوف 

  :ما یليب زمیتفي مرحلة أخرى، هذا زیادة على كونها ظاهرة إجتماعیة ت

 .الفردانیة أي أنها فریدة من نوعها -1

 من زمان لزمان ومن مكان لمكان ةر متغی -2

 .الخ...تمل تعدد األطروحات حت -3

  و االستبیان  عملیة المعاینة:الفرع الثاني 

ك ومدینة مونتلایر بفي هذا المستوى سوف نعرض مكانة المهاجرین الجزائریین في الكی

عینة  79لغرض فهم المحیط العام للدراسة ثم فیما بعد سنعرض نتائج الدراسة التي مست 

، هؤالء المهاجرین تم التواصل معهم قبل من العمال المهرة من المهاجرین الجزائریین 

دقیق لكن خالل عملیة تمحیص ، ر بللعلم فإننا وعدنا بأن تكون العینة أك(المجیئ لمونتلایر 

ي منهم المعلومات قتجعلنا نست ،  لكونهم یستوفون شروط خاصة 79للعینة أخذنا منها 

مدة شهر كامل إستغلنا فیها شهر  استغرقتالمفیدة ونحصر مجال بحثنا، هذه العملیة 

 ,Sable d’or, Safir, Tikjda(في المقاهي  الجزائریین یتجمع المهاجرین نأی ، رمضان

Malouf(  لتسهیل عملیة جمعهم وهذا بمساعدة بعض الرفاق الذین لوالهم لما وصلنا إلى

  .هذا الكم من العینة

  :خضعت لمعاییر أساسیة حددناها كالتاليو  إذا فالعینة كانت هنا إنتقائیة 

 .كونهم جزائریین -1

 )فئة العمال المهرة(كونهم هاجروا إلى كندا كمهاجرین دائمین  -2

 )Raquèrent principale(هم طالب الرئیسین في ملفات الهجرة  -3

 .2009وصلوا إلى مدینة مونتلایر عام  -4
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 هذه فیهم مهاجر تتوفر 79مهاجر إلى  100لذلك تم تقلیص العینة من أكثر من 

بعضهم ، باإلجابة عن إستمارة إستبیان موجهة إلیهم  قاموا، هؤالء المهاجرین  الشروط

 .منا واآلخرون تفضلوا بملئها في منازلهمقاموا بملئها أما

المهاجرین عن تقدیم أنفسهم وصعوبة  ظلتحفهي عملیة لیست بالبسیطة نظرا 

هذا هو الشيء األخیر الذي "ال لي أحد المهاجرین و حسب ما قالوصول إلیهم ألنه 

  3".كبفي الكی یالقوهكان یمكن أن 

  

 تقدیم عام لمجتمع الدراسة المهاجرین الجزائریین في مدینة مونتلایر  - 1

أكثر من  الى كندا من الجزائر ابلغ عدد المهاجرین الدائمین الذین أتو  2006في عام 

 .مهاجر في مجملهم أتوا في العشریة األخیرة 32000

 4.یمثل تزاید عدد المهاجرین سنویا) 33(الجدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

عدد 

  المهاجرین
3616  3626  4807  3623  4005  5393  4752  4325  3774  4331  

عرفت انتعاشا كبیرا في نسب القبول  2013إلى غایة  2009المالحظ هنا أن الفترة   

  .من حیث عدد المهاجرین في كندا 10ذلك ما جعل الجزائر تحتل المرتبة 

لكندا، فالمالحظ  العشرةهذه النسبة من المهاجرین ال تتوزع بصفة عادلة في األقالیم  

ك بصفة عامة نظرا لكون اللغة الفرنسیة هي السائدة في هذا بأن المهاجرین یختارون الكی

منهم أي ما یقارب  %90على أكثر من  2006ستحوذ لوحده سنة اك باإلقلیم، فإقلیم الكی

هذا الرقم لشح المعلومات وعدم وجود  استخدمنا 2006رین لعام عدد المهاج( 29515

                                           
 . 19.25على الساعة  20.08.2014، قھوة السفیر جون تالون ،منتلایر  مونتلایري تصریح السماعیل مھاجر جزائري مقیم ف 3

4 « Ville de montréal, Portraits démographiques Coup d’oeil sur les immigrants nés en Algérie.Montréal : 

Division des aff aires économiques et institutionnelles ,Mai 2010 ,p13 » selon le 

site :.http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/mtl_stats_fr/media/documents/ALG%C9RIE.PDF visité le 

14.09.2014 a 20.55. 
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 ، والمیزة األخرى للمهاجرین)2013إلى غایة  2009إمكانیة الوصول إلى عددهم في 

المقاطعات  و بل یختارون من مجمل الجزائریین هي انهم ال یختارون اقلیم الكیبك فحسب 

في نفس السنة سجلت مدینة ف، مقاطعة واحدة أین یتمركزون بصفة مطلقة  كباإلداریة للكی

+ أي مدینة مونتلایر  RMRمونتلایر عندما نقول مدینة مونتلایر فنحن نعني ما یطلق علیه 

یي فالمهاجریین الجزائریین الساكنین في مدینة مونتلایر یستحوذون على ما نسبة قلون+ الفال 

ك بمن سكان الكی %91ي كندا واألكثر من ذلك فهم یمثلون من عددهم اإلجمالي ف 83%

نفس ، و االكثر من ذالك فهم یتركزون في مناطق دون غیرها في 5المولودین في الجزائر

  المدینة 

  6.وكندا مونتلایریمثل نسب المهاجرین الجزائریین في الكبیك ) 17(رقم شكل 

  

 1970یعود إلى سنوات  األصول الجزائریة إلى كندا يإن تاریخ هجرة المهاجرین ذو 

أقلیة صغیرة في ذلك الوقت  یمثلون كانوا، ك بوكانوا في مجملهم كالعادة یقصدون الكی

مقارنة بالمهاجرین اآلخرین المتواجدین في المكان الممثلین في كل من األوروبیین 

ي قكانت تحدد على أساس عر ذلك راجع إلى سیاسة الهجرة التي كل  ،)البیض(واألمركیین 

                                           
5 Idem :p  03 
6 Ville de montréal ,Opt.cit : 03  
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تزاید عدد المهاجرین  1980لكن وبعد سنة  ،  االستثناءاتوجغرافي في بعض  محض

مهاجر جزائري ساكن  7000تم إحصاء أقل من  1996عام  ففيالجزائریین بشكل ملحوظ 

یعني ك، ما بقاطن في الكی 29515لیصل حدود  2006رقم یتضاعف سنة ، ك بفي الكی

  .سنوات 10مهاجر في  22520إرتفاعا بـ 

ك، مس أیضا مدینة بالكی هذا اإلرتفاع مس أعداد المهاجرین الجزائریین في كندا و  

مهاجر قاطن في هذه المدینة لكن في  6000كان یحصى عددهم بـ  1996مونتلایر ففي عام 

مهاجر جزائري مقیم في  26820سنوات تضاعف عددهم ووصل إلى حدود  10خضام 

 ) 34جدول رقم (سنوات فقط  10مهاجر في  21000 هذا یعني زیادة بـ مدینة مونتلایر

إلى  1996ك ما بین بیمثل تطور المهاجرین الجزائریین المقیمین في الكی)  34(رقم  جدول

2006.7 

  

هذا الجدول یبین لنا تضاعف عدد المهاجرین الجزائریین سواءا على المستوى الفدرالي   

مثل المقصد رغم ذالك ال تزال مدینة مونتلایر ت )كبالكی( ياإلقلیممستوى الكندا أو على 

  .من خالل هذا الشكل البیاني استنتاجهاألكثر رواجا لهؤالء المهاجرین، هذا ما یمكن 

 

 

 

                                           
7 Ville de montréal ,Opt.cit : 04 
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نظرة ( 2006تمثل إنتشار المهاجرین الجزائریین في مدینة مونتلایر عام ) 18(خریطة رقم 

 8).جغرافیة

  

إّن مالحظة سریعة لهذه المعطیات یعطي لنا المیزة األولى للمهاجرین الجزائریین في   

لكن نسبة إنتشارهم ضعیف جدا ، كندا، الذین وٕان كانوا یمثلون نسبة عالیة من المهاجرین 

من خالل مالحظتنا لعینات البحث طرحنا ف لهم فمدینة مونتلایر هي المدینة األكثر استقباال

لماذا اخترتم مدینة مونتلایر لإلقامة؟ فكانت اإلجابة على العموم هي كونها : ؤال لهم  هذا الس

األسباب اإلقتصادیة واللغویة  و تغیبنیة ثنفس اآل ويمدینة یسهل إیجاد رفقاء ومهاجرین ذ

مجبرین للحدیث  باللغة  اأنهم بذلك یندمجون بصفة سلبیة فهم لیسو عنهم ما جعلنا نفترض 

أنهم  2009مهاجر إلى كندا في عام  ماسینیساألنه وحسب ، الفرنسیة وال اإلنجلیزیة 

فنحن نتكلم اللغة  ، سهل علیهم العملتربة اغیدخلون في عالقات مع أقرانهم الجزائریین والم

  9.البربریة عادة وال نتكلم الفرنسیة إّال في حدیثنا مع المؤسسات الحكومیة

                                           
8 Ville de montréal ,Opt.cit : 05 

 .19.25على الساعة  20.02.2015مھاجر جزائري  ، قھوة السفیر ،جون تالون منتلایر ،الكیبك، : لقاء مع ماسینیسا  9
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ات األولیة لعینة البحث وهي كما نعتبرها محددات ظهذا بصفة عامة حول المالح  

  .أساسیة لتكوین المهاجر وهذا ما سوف نالحظه في عملیة البحث

  

   االستبیان - 2

عن  أجوبةرض تخلیص لغالعینة تم تقدیم إستمارة إستبیان ذلك جمع بعد عملیة   

  :عن ما یلي تبحثهذه األخیرة التي كانت في مجملها  األسئلة المطروحة،

الحالة الدیموغرافیة للعینة من حیث الجنس، العمر، الحالة العائلیة، هذا المؤشر  -1

ك بطبیعة المهاجرین الذین قدموا إلى الكی مجموعة من االسئلة حدد من خاللیتس

 .حیز التنفیذ 2009خاصة مع دخول شبكة النقاط في 

یة والعملیة واللغویة المكتسبة في الجزائر هذه أیضا تقیس مدى وصول الخبرات المهن -2

سیاسة الهجرة إلى مهاجرین ذوي مستوى تأهیلي عالي وخبرات مهنیة جیدة إلى 

قاربها مع نتائجهم نك، هذا على المستوى األّول أما على المستوى الثاني فسوف بالكی

العلمیة التي تحصلوا علیها في في سوق العمل من خالل عالقة الخبرات والمؤهالت 

 .كبالجزائر مع طبیعة عملهم الحالي في الكی

وضعیتهم في سوق العمل وهو مؤشر هام نقیس من خالله إدماج هؤالء المهاجرین  -3

رى ما نثم  ،في سوق العمل من خالل مستویات البطالة وطبیعة العمل الذي یزاولونه

 .في الجزائر أم ال اكتسبوهاالعلمیة التي إذا كان نتیجة لمستواهم العلمي أو خبراتهم 

من خالل المرحلة الثالثة نقیس المعطى السوسیو إقتصادي للمهاجر من خالل    -4

مؤشر األجور وحاالت تعرضهم لتمییز عنصري خالل مراحل طلب وأثناء العمل ذلك 

اإلدماج داخل یعیق  معیقا داخلیا للعمل أي ذلك المعیق الذي  سمیناه سابقاما 

 .مؤسسات اإلقتصادیةال
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  :نحاول فهم 

 ).طبیعتهم(

  عرض البیانات و استخالص استراتیجیة االدماج 

بعد كل هذه المقدمات وهذه النتائج العامة سنقدم اآلن مجمل ما توصلت إلیه عملیة 

هذه النتائج سنقدمها حسب ، 2009
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نحاول فهم  االستبیان الستمارةإذا من خالل هذه المحاور األربعة 

(من هم المهاجرین الجزائریین الذین استفاد منهم الكبیك 

 ؟التي یحوزون علیها ما هي مؤهالت العلمیة والعملیة

 في سوق العمل؟ 

عرض البیانات و استخالص استراتیجیة االدماج 

  عرض البیانات و تحلیلها

بعد كل هذه المقدمات وهذه النتائج العامة سنقدم اآلن مجمل ما توصلت إلیه عملیة 

2009في مونتلایر منذ  ینبر آراء مهاجرین جزائریین متواجد

 :الجنس

 یمثل توزیع العینة حسب الجنس ) 

  من اعداد الباحث وفق معطیات البحث المیداني

selon le sexe 

الفصل  الثالث 

 

 

إذا من خالل هذه المحاور األربعة 

من هم المهاجرین الجزائریین الذین استفاد منهم الكبیك  -

ما هي مؤهالت العلمیة والعملیة -

 اندمجواهل  -

عرض البیانات و استخالص استراتیجیة االدماج :المبحث الثاني 

عرض البیانات و تحلیلها: الفرع االول 

بعد كل هذه المقدمات وهذه النتائج العامة سنقدم اآلن مجمل ما توصلت إلیه عملیة   

بر آراء مهاجرین جزائریین متواجدس

  .كل مؤشر

الجنسحسب  )1

) 19(شكل رقم 

من اعداد الباحث وفق معطیات البحث المیداني

homme

femme
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إمرأة، هذا التوزیع  27رجل مقابل  52غالبیة عینة بحثنا متكونة من الرجال بواقع  نإ

فهي حسب إحصاءات الهجرة مجال یكون فیه عنصر الذكور   ،یعكس تماما حقیقة الهجرةال 

المرأة  بة، ذلك لرغبة سلطات الهجرة معالجة مشكل خصو ظوظواإلناث متقاربان في الح

الكندیة، فهذا اإلختالل في التوازن ما بین الذكور واإلناث في العینة ال یعكس طبیعة 

المجتمعات المغاربیة  للثقافة وطبیعةة المسلمة نظرا یالجالمهاجرین ككل بل یعكس طبیعة ال

  .كبأعداد المهاجرین للكی تمثل نسبة كبیرة من رأیناهاالتي كما 

   10ك حسب الجنسبیمثل تقسیم المهاجرین للكی) 35(جدول رقم 

  

 

 

 

                                           
10 Direction de la recherche et de l’analyse prospective du ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles , Caractéristiques de l’immigration au Québec.Québec :Micc,avril , 2015 p27 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/caracteristiques-immigration-20122015.pdf    visité le 

03.03.2015 a 16.32. 
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  11.كبیمثل تطور نسبة الخصوبة في الكی) 20(شكل رقم 

  

  

  :حسب األعمار )2

  .تقسیم العینة حسب مؤشر االعمار یمثل) 21(شكل رقم 

  

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

ك التي تتوجه بلقد حاولنا من خالل هذا المؤشر إسقاط المقاربة المستعملة في الكی

هذا ما  ،لتسهیل عملیة إدماجهم على المستوى البعید الصغیرة عماراألنحو إستقطاب ذوي 

 45 – 20مارهم ما بین عتتراوح ا 58مهاجر تم تعداد  79أكدته عینتنا البحثیة فمن مجمل 

لذوي األعمار ) نقطة 16(سنة، ذلك لكون الشبكة الجدیدة للنقاط تعطي وتمنح نقاط كثیرة 

                                           
11 Idem :p 9  
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Nombre 58 19 2

0

10

20

30

40

50

60

70

Ti
tr

e
 d

e
 l'

ax
e

Selon l'âge



 2009 .2013 مونتلایردراسة حالة  المھاجرین الجزائریین في مدینة : الفصل  الثالث 

 

142 

 

مهاجر ثم تلیها فئة  19والتي بلغ مجملها في العینة  50-40یة سنالصغیرة، تلي هذه الفئة ال

  .79مهاجرین من أصل بسنة وأكثر  50

فمن خالل هذه العینة والجدول الملحق ، هذا ما یعكس اإلتجاه الجدید لسیاسة الهجرة 

  .كبللكی المهاجرینلتقسیم أعمار 

  12).2010-2001(یمثل التقسیم العمري للمهاجرین ) 36(جدول رقم 

 

 

 

  

                                           
12 Direction de la recherche et de l’analyse prospective du ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles Opt.cite :p 9  Selon le site  

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/caracteristiques-immigration-20122015.pdf   visité le 

03.03.2015 a 16.32 
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 :حسب الحالة العائلیة )3

  .یمثل تقسیم العینة حسب مؤشر الحالة العائلیة )22(شكل رقم 

  
  من اعداد الباحث وفق معطیات الدراسة المیدانیة 

حسب معطیات العینة فإن أغلب مكونات العینة متزوجین أي انهم في حالة زواج    

 اكون فیهیألننا قمنا بعزل الحاالت التي ، ) لدى مصالح الهجرة قبل القبول للهجرة  حمصر (

الذي هو موضوع آخر ألننا ركزنا ، هاجرة تم تجمیعه في فئة التجمع العائلي مالمهاجر أو ال

من تكرارا  48إذا فالمتزوجین حصلوا على . االقتصادیینالبحث على فئة المهاجرین  افي هذ

فئة الغیر المتزوجین أما حاالت الطالق والفراق  اتلیه ،مهاجر تم صبر رأیه  79أصل 

اق في مصطلحات وزارة الهجرة هم األشخاص المتزوجین الذین ال یعیشون في حاالت الفر (

راجع إلى التكوین الثقافي للمهاجر الجزائري الذي یقدس  ،ذالكفقد مثلت بحالتین ) بیت واحد

زیادة على كون الحكومة تقدم تسهیالت جمة إلى العائالت التي تقدم طلبات الهجرة  ،العائلة

مثل ت عینةال هرة في رفع نسب الخصوبة والحفاظ على النسل، إذا فهذنظرا لمساهمتها الكبی

 .كبصفة وصورة طبق األصل لتكوین فئة المهاجرین في الكی

 

 

  

La situation familiale

célibataire

marié

autre cas



 2009 .2013 مونتلایردراسة حالة  المھاجرین الجزائریین في مدینة 

  .یمثل تقسیم العینة حسب مؤشر المستوى التعلیمي 

  

لمؤهل العلمي للمهاجر لك أهمیة كبیرة 

لذلك  ، ذات مستوى تعلیمي جید

لذلك وفي العینة التي استعملناها وخالل 

ها وفق مؤشر المستوى التعلیمي الحظنا أن الغالبیة العظمى من المهاجرین الذین 

 73مهاجر حصلنا على  79

صرحوا  2مستوى ثانوي و  وي

هذا المؤشر یعكس اإلتجاه العام الذي شرحناه في السابق فلو أخذنا 
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 :حسب مستوى تعلیمهم

یمثل تقسیم العینة حسب مؤشر المستوى التعلیمي ) 

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

ك أهمیة كبیرة بلقد أولت شبكة النقاط الفدرالیة والخاصة بالكی

ذات مستوى تعلیمي جید ةالوصول إلى طبقة مهاجر  ذالك هو وراء

لذلك وفي العینة التي استعملناها وخالل  ،یمكن لنا وصفه بالمؤشر األكثر أهمیة بعد السن

ها وفق مؤشر المستوى التعلیمي الحظنا أن الغالبیة العظمى من المهاجرین الذین 

79عالیة فمن مجمل العلمیة المؤهالت الهم ذوي 

ويمنهم ذ 5بینما ) زاولوا دراسات علیا(بكونهم جامعیین 

  .)سنوات دراسة 9أقل من (بكونهم دون تكوین 

هذا المؤشر یعكس اإلتجاه العام الذي شرحناه في السابق فلو أخذنا  انهذا یبین لنا 

  .حول الموضوع  وزارة الهجرةلمعطیات آخر إحصائیات 

universitaire sans niveau

Selon le niveau d'étude

الفصل  الثالث 

 

 

حسب مستوى تعلیمهم )4

) 23(شكل رقم 

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

لقد أولت شبكة النقاط الفدرالیة والخاصة بالكی  

وراءها من فقد كان هدف

یمكن لنا وصفه بالمؤشر األكثر أهمیة بعد السن

ها وفق مؤشر المستوى التعلیمي الحظنا أن الغالبیة العظمى من المهاجرین الذین بویبعملیة ت

هم ذوي  اختیارهمتم 

بكونهم جامعیین  اصرحو 

بكونهم دون تكوین 

هذا یبین لنا 

معطیات آخر إحصائیات 

 

 

 

nombre 
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  13،حسب سنوات الدراسة للكیبك المهاجرین تقسیمیوضح ) 37(جدول رقم 

  

من   2010إلى  2001الفترة بالمائة من المهاجرین في  77.9 ة انظیمكن مالح

، هذا ما یبین %11.1سنة دراسة  نسبة  12، بینما مثلت فئة أقل من ذوي الكفاءات العلیا 

 .كبلنا بصفة أخرى أن عینتنا لیست مجردة بل هو تمثیل لما هو واقع في الكی

 

 

 

  

                                           
13 Direction de la recherche et de l’analyse prospective du ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles, Caractéristiques de l’immigration au Québec, Québec : Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec, avril 2011, p 20 
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  .تقسیم العینة حسب میدان الدراسة في الجزائر

  

أوفر للهجرة   ظوظاح ذبات تج

لألدبیین  15للتقنیین و 25للعلمیین و

وهو توزیع عادل یبین أن وزارة الهجرة ال تفاضل في المیادین بل تسعى إلى تحقیق توازن في 

  تقسیم العینة حسب اللغات المتحكم فیها
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 :حسب میدان الدراسة في الجزائر

تقسیم العینة حسب میدان الدراسة في الجزائر یمثل) 24

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

ات تجتخصصأي ال ةدراس حاولنا المؤشرهذا  

للعلمیین و 37وجدنا أن العینة المأخوذة متوازنة بحیث سجلنا 

وهو توزیع عادل یبین أن وزارة الهجرة ال تفاضل في المیادین بل تسعى إلى تحقیق توازن في 

  .سوق العمل على

 :حسب اللغات المتحكم فیها

تقسیم العینة حسب اللغات المتحكم فیها یمثل) 25

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

Scientifiques Techniques Lettres et sciences 
sociales

Selon le domaine d'étude en Algérie

nombre

Français Anglais Les deux

Les langues maitrisées

nombre

الفصل  الثالث 

 

 

حسب میدان الدراسة في الجزائر )5

24(شكل رقم 

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

 من خالل   

وجدنا أن العینة المأخوذة متوازنة بحیث سجلنا ف

وهو توزیع عادل یبین أن وزارة الهجرة ال تفاضل في المیادین بل تسعى إلى تحقیق توازن في 

علىرض المؤهالت ع

حسب اللغات المتحكم فیها )6

25(شكل رقم 

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

Selon le domaine d'étude en Algérie

nombre

nombre
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ك وكندا فكلى بتعتبر اللغة والتحكم فیها أمرا حیویا لكل مهاجر یرید الهجرة للكی  

المستویین یقدمان نقاط كثیر لمن یتحكم على األقل في لغة واحدة من بین اللغتین الرسمیتین 

جلب أكثر المهاجرین تناسبا الى لذلك فقد سعت كلى الوزارتین  ،)الفرنسیة واإلنجلیزیة(لكندا  

م تواجد دعخاصة  إقلیم الكبیك الذي یحاول حمایة هویته من خالل ، ها اللغوي مع واقع

  .إقلیمه  فيالفرنسیة 

حسب هذا المؤشر فقد تم تقسیم المهاجرین إلى اللغات التي یتحكمون فیها وكانت   

ون قنمنهم بكونهم یت 46مهاجر صرح  79النتائج متوقعة إلى حد بعید فمن أصل 

 2009ك فمنذ بتماما لتركیبة المهاجرین للكی ثلةفرنسیة، هذه النتائج مماویستعملون اللغة ال

م كما نی ، ماومن خالل شبكة الهجرة تم إعطاء أولویة كبیرة للمتحكمین في اللغة الفرنسیة 

ام نك الصراع من أجل فرض الهویة الفرنسیة على إقلیمها في ظل تبقلنا على محاولة الكی

هور إختالالت كبرى ما بین األقالیم ظظاهرة الهجرة الداخلیة التي سببها االول یكمن في 

  ك ضحیة لها بوالمقاطعات التي تعتبر الكی

  14.یمثل توزیع المهاجرین حسب تحكمهم في اللغات) 26(شكل البیاني رقم ال

  

 

  

                                           
14 Idem :,p 32 
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  .تقسیم العینة حسب خبراتهم المهنیة

  

تعتبر الخبرة المهنیة عامال محددا للقبول والرفض في طلبات الهجرة في فئة 

المهاجرین اإلقتصادیین، لقد أردنا من خالل هذا المؤشر معرفة مدة هذه الخبرة التي یجب 

ألنه وفي األساس كون فرد ما مهاجرا كان أم 

نتائج  یفةضو أوفر في الحصول على 

ر بینما تكرا) 63(سنوات خبرة 

من خالل هذا الجزء األول  من االستبیان استخلصنا  العدید من 

، فمن  2009بعد )  مدینة مونتلایر

ك بلكیفي اخالل هذه األسئلة توصلنا إلى صنع مجسم نظري للفرد المهاجر الجزائري 
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 ):خبراتهم المهنیة(حسب مدة عملهم في الجزائر 

تقسیم العینة حسب خبراتهم المهنیة یمثل) 27

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

تعتبر الخبرة المهنیة عامال محددا للقبول والرفض في طلبات الهجرة في فئة 

المهاجرین اإلقتصادیین، لقد أردنا من خالل هذا المؤشر معرفة مدة هذه الخبرة التي یجب 

ألنه وفي األساس كون فرد ما مهاجرا كان أم ، ها لكي تأثر في نسب التشغیل 

أوفر في الحصول على  ظوظله ح،تكون مواطن یملك خبرة عمل في میدان ما 

سنوات خبرة  5إلى  3أن معظم المهاجرین لهم ما بین 

  .يتتوزع العینات األخرى بالتساو 

من خالل هذا الجزء األول  من االستبیان استخلصنا  العدید من  

مدینة مونتلایر(النتائج الهامة حول طبیعة المهاجرین الجزائریین 

خالل هذه األسئلة توصلنا إلى صنع مجسم نظري للفرد المهاجر الجزائري 

  :الذي یتمتع بالخصائص التالیة

  .سنة 45- 20صغیرة أغلبهم ما بین 

  .نسبة المرأة معتبرة ت إن كانو أغلبهم رجال 

Série

1-3ans 3-5ans 5ans et plus

L'expérience du travail en Algérie

الفصل  الثالث 

 

 

حسب مدة عملهم في الجزائر  )7

27(شكل رقم 

  

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

تعتبر الخبرة المهنیة عامال محددا للقبول والرفض في طلبات الهجرة في فئة   

المهاجرین اإلقتصادیین، لقد أردنا من خالل هذا المؤشر معرفة مدة هذه الخبرة التي یجب 

ها لكي تأثر في نسب التشغیل كتسبأن ی

مواطن یملك خبرة عمل في میدان ما 

أن معظم المهاجرین لهم ما بین تؤكد   االستبیان

تتوزع العینات األخرى بالتساو 

 

النتائج الهامة حول طبیعة المهاجرین الجزائریین 

خالل هذه األسئلة توصلنا إلى صنع مجسم نظري للفرد المهاجر الجزائري 

الذي یتمتع بالخصائص التالیة

صغیرة أغلبهم ما بین  سن )1

أغلبهم رجال  )2

Série1

Série1
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نة مونتلایر فیكون بالشكل قصد مدی

  یمثل التمثیل الصوري لخصائص عینة البحث

بعد اي  في الجزء الثاني من هذه األسئلة سوف نستخلص واقعهم بعد الهجرة 

مدى إدماجهم في سوق العمل فالجزء 

  یمثل تقسیم العینة حسب حالتهم في سوق العمل

 

36%

 مؤهالت علمیة عالیة 

 ر السن یصغ
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  .لهم مؤهالت علمیة عالیة أغلبهم ذات مستوى جامعي

  .اللغة الفرنسیة بیتحكمون في الغالب 

  .اتهم الذاتیةسیر لهم خبرات مهنیة معتبرة في م

قصد مدیالذي للمهاجر الجزائري  مجسمإذا فإذا أردنا صنع 

یمثل التمثیل الصوري لخصائص عینة البحث

 من اعداد الطالب وفق معطیات البحث المیداني 

في الجزء الثاني من هذه األسئلة سوف نستخلص واقعهم بعد الهجرة 

  .العمل 

مدى إدماجهم في سوق العمل فالجزء  المتمثل في لذلك ولإلجابة عن الشطر الثاني 

  .مكرس لذلك الثاني من اإلستمارة 

 .حالتهم على مستوى سوق العمل

یمثل تقسیم العینة حسب حالتهم في سوق العمل 

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

34%

30%

Chômeur(e)

Travailleur(s)

Autres cas

 مؤهالت علمیة عالیة 
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صغ
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لهم مؤهالت علمیة عالیة أغلبهم ذات مستوى جامعي )3

یتحكمون في الغالب  )4

لهم خبرات مهنیة معتبرة في م )5

إذا فإذا أردنا صنع 

   :التالي

یمثل التمثیل الصوري لخصائص عینة البحث)28(شكل رقم   

  

 

 

من اعداد الطالب وفق معطیات البحث المیداني 

في الجزء الثاني من هذه األسئلة سوف نستخلص واقعهم بعد الهجرة 

العمل سوق ب احتكاكهم

لذلك ولإلجابة عن الشطر الثاني 

الثاني من اإلستمارة 

حالتهم على مستوى سوق العمل )1

 )29(شكل رقم 

 

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

Chômeur(e)

Travailleur(s)

Autres cas

مؤهالت علمیة عالیة 

خبرة معتبرة 
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" عملهم من غیره"لقد أردنا من خالل هذا المؤشر الذهاب إلى لب الموضوع و هو  

أي كل هذه المزایا و الخصائص الجیدة للمهاجر الجزائري هل تجعله مندمجا بصفة أفضل 

 79لقد بینت نتائج هذا المؤشر عن حقائق معاكسة تماما فمن مجمل  ؟في سوق العمل

منهم بطال بینما الغالبة من العینة  17، بینما في حالة عمل منهم أنهم  24مهاجر صرح 

  .یجب ذكرها كل واحدة على حدى اخرى تمثل حاالت

 نامالعینة استوجبت  1/3لوحدها على أكثر من  تستحوذفكلمة حاالت آخرى  و التي 

الذي أتى بثماره في آخر المطاف، فهؤالء ، المزید من عملیات المالحظة و البحث 

و ال به  الحقیقة یعملون بصفة غیر شرعیة أي عمل غیر مصرح في المهاجرین هم 

یستطیعون  أن یقولوا بأنهم عمال ألنهم غیر مصرح بهم كعمال و ال یمكنهم كذلك القول 

هذه الجدلیة كانت محط نقاش طویل بیني و ، سوق العمل أنهم بطالین ألنهم ینشطون في ب

بین المهاجرین أتضح في األخیر أن هناك العدید من األسباب التي أدت بهم إلى اختیار 

  :فیما یلي تبیانهاحاالت هذه األسباب یمكن ال مثل هذه

  .عدم القدرة على إیجاد عمل یتناسب مع مؤهالت العلمیة )1

  .رفض الشركات و المؤسسات توظیفهم وفق خبراتهم و شهاداتهم  )2

  .عف األجور التي یحصلون علیها في حالة العمل المصرحض )3

دوالر لكل ساعة عمل مصرح  3 على ة التي تستحوذ على األقلیقل األعباء الضریبث )4

  .بها

ى یتجهون نحو وكاالت التشغیل للعمل الغیر المصرح به  أو حت  الظروفأمام هذه 

البطالة ضد  للحصول على مزایا نظام حمایة ) مةئادمؤقتا أم بصفة (العمل المصرح به 

هذه الحالة تطرقنا إلیها في المباحث ، الكندي ثم العمل الغیر المصرح به لزیادة المداخیل 

ك بفالمهاجر الجزائري ال یخرج عن القاعدة بل هو صورة لكل المهاجرین في الكی ،السابقة 

للنتائج قد إكتشفنا أن المهاجر الجزائري باألصل یعاني  قراءتنافي خضام فمن هذه الناحیة 

تدهور في  عنه  رداخل المؤسسات ما ینج surqualificationلمستوى لمن حاالت تصغیر 

  .المداخیل و األجور ما یجعلهم ال یدخلون في مثل هذه التعامالت  مستوى
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ة المحصلة في الجزائر و طبیعة العمل في مدى مطابقة المؤهالت العلمی )2

  ).كبالكی(كندا 

تقسیم العینة حسب مؤشر مطابقة المؤهل العلمي للمهاجر مع  یمثل) 30(شكل رقم 

  .میدان النشاط

  

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

هذا المؤشر یحمل دالالت ترابطیة ما بین المؤهل العلمي المحصل علیه من طرف 

، للمعلومة بعد الهجرة قبل الهجرة و نجاحه في الحصول على عمل یتناسب معهاالمهاجر 

في  استثنائیةفقد سمحنا للعمال الذین هم في حالة بطالة و الذین صرحوا بأنهم في حاالت 

ك، لإلجابة عن هذا السؤال قمنا بالعینة بالقیام باإلجابة وفق أي عمل زاولوه في كندا أو الكی

یمكن لنا من خاللها قیاس هذا اإلرتباط ذلك من خالل ما   افتراضیة بصنع ثالث عالقات

  :یلي

 أي أن المهاجر یعمل في نفس میدان و اختصاصه العلمي السابق في  :عالقة قویة

  .الجزائر

 المهاجر في هذه الحالة یعمل في نفس میدانه العلمي و لكن لیس في  :عالقة ضعیفة

  .اختصاصه األصلي

 میدانه العملي  في یتناسب الالجر هنا ال یجد نفسه في عمل المها :عالقة ضعیفة

 .اختصاصه أي بصفة أدق ال عالقة بینها في  وال 
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مهاجر نجد  79ائج صادمة بحیث أنهم و من أصل توفق هذه المحددات كانت الن

هو  أما الشيء الملفت اإلنتباه حالة عالقة ضعیفة، 13 ، فقط إثنین صرحوا بعالقة قویة

 وعالقة ما بین میدان   دراستهم مع میدان عملهم أاي صرحوا بعدم وجود  64كون 

بصورة أخرى یعملون في میدان ال عالقة لها بمؤهالتهم العلمیة، هذا مؤشر یعطي لنا 

  :الكثیر من القراءات و التساؤالت التي یمكن عرضها فیما یلي

 ها ذلك بلمیادین التي یتحكمون المهاجرین یلقون صعوبات كبیرة  في الوصول إلى ا

  :من األسباب دللعدی

  عدم اإلعتراف بشهاداتهم.  

  مستواهم بعدم تحكمهم في آلیات عملهم نظرا لعدم االعتراف.  

 في الكثیر من االحیان عدم التحكم في اللغة العلمیة لمیدانهم.  

 في سوق العمل من خالل ما یلي او جزئي المهاجرین یخضعون إلعادة توجیه كلي:  

  إعادة تأهیلهم علمیا ما یأخذ وقتا طویال.  

  لدراسة من جدیدلإعادة توجیهم إلى میادین اخرى ما یجبرهم.  

  التقلیل من مستواهم العلمي من خالل عدم االعتراف بالشهادات المقدمة في

  .الجزائر

  دویة یالعمل في میادین «Travail général»ج فیه العامل ال  ال یحتا لتيا

  .لهم وكاالت التشغیل تمنحهذلك ما  ،لمؤهل و ال لشهادة للعمل 

  لتمكینهم من التحكم في ) التقنیة الخاصة(خاصة في اللغات  سإخضاعهم لدرو

التي تكون عادة وفق معاییر غیر أروبیة (ارات و الرموز شاللغة العلمیة و اال

بما أن الجزائر تعتمد أكثر على المعاییر األوروبیة و كندا تعتمد على المعاییر 

 ).األمریكیة
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بة في الجزائر والعمل المحصل علیه 

الخبرة المهنیة المكتسبة في 

  

  .كبلة في الكیشتغ

تم اختیارهم وفق  الذینالمهاجرین 

 travailleurعمال مهرة (خبرتهم المهنیة ألنهم مهاجرین ذات خبرة جیدة 

 اكتشاف االستراتجیات المستعملة من طرف  المهاجرین للقضاء على عائق

إذا فحسب البیانات المستفادة من طرفنا تدل أنه و على غرار المعدالت و النسب 

لیة مالخبرة الع ،الشهادات و میدان الدراسة 

فقط أن هناك ارتباط  26مهاجر كشف 
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بة في الجزائر والعمل المحصل علیه سالعالقة ما بین الخبرة المهنیة المكت

  .كبفي الكی

الخبرة المهنیة المكتسبة في  العالقة ما بینتقسیم العینة حسب  یمثل) 

  .الجزائر والعمل المحصل علیه في الكیبك

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

  :هو ةر االهدف من ادراج هذا المؤشر في االستم

شتغالكشف عن عالقة الخبرة العملیة و الوظیفیة الم

المهاجرین اكتشاف مدى قدرة وزارة الهجرة في إرضاء 

خبرتهم المهنیة ألنهم مهاجرین ذات خبرة جیدة 

qualifier(  

اكتشاف االستراتجیات المستعملة من طرف  المهاجرین للقضاء على عائق

  . العملیةم خبراتهعدم االعتراف ب

إذا فحسب البیانات المستفادة من طرفنا تدل أنه و على غرار المعدالت و النسب 

الشهادات و میدان الدراسة  ما بینالمحصل علیها وفق معیار االرتباط 

مهاجر كشف  79عائقا أمام المهاجر فمن مجمل 

Forte

Faible

Aucune relation

1

Forte Faible Aucune relation

الفصل  الثالث 

 

 

العالقة ما بین الخبرة المهنیة المكت )3

في الكی

) 31(شكل رقم 

الجزائر والعمل المحصل علیه في الكیبك

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

الهدف من ادراج هذا المؤشر في االستم

 الكشف عن عالقة الخبرة العملیة و الوظیفیة الم

  اكتشاف مدى قدرة وزارة الهجرة في إرضاء

خبرتهم المهنیة ألنهم مهاجرین ذات خبرة جیدة 

qualifier

 اكتشاف االستراتجیات المستعملة من طرف  المهاجرین للقضاء على عائق

عدم االعتراف ب

إذا فحسب البیانات المستفادة من طرفنا تدل أنه و على غرار المعدالت و النسب 

المحصل علیها وفق معیار االرتباط 

عائقا أمام المهاجر فمن مجمل  تعتبر كذالك

Aucune relation
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الخبرات المكتسبة في الجزائر و طبیعة العمل الذي یزاولونه  قوي وضعیفا ما بین الخبرة أو

صرحوا بأن ال عالقة ما بین خبرتهم  نهمم 64 انبك و النتیجة األكثر مالحظة هي یفي الك

  . كبالمهنیة و المهنة التي یزاولونها أو زاولوها في فترة إقامتهم في الكی

وتمنح لهم العدید من النقاط  هذا رغم كونهم یصنفون كعمال مهرة في تنظیم الهجرة

هذه الحالة لیست جدیدة بل كانت مالزمة لظاهرة  یر خبراتهم العملیة،ظن في ملفات الهجرة

 :                     ة إلى ما یليعیالهجرة إلى كندا و تعود أسباب هذه الوظ

من طرف الشركات و ارباب  بالخبرات المهنیة المكتسبة في الخارج االعترافعدم  -1

 .العمل

سوء تنسیق ما بین مصالح الهجرة ومصالح التشغیل وأرباب العمل لعدم وجود أي  -2

 .تنظیم عام یحدد ماهیة العامل المؤهل

 .حاالت التمییز  -3

لذلك یكون المهاجر مصنف حسب وزارة الهجرة كعامل مؤهل بینما یرفضه سوق العمل 

ما  عملیة اإلدماج  في ؤهل، هذه اإلشكالیة تعد محوریةوأرباب العمل لكونه عامل غیر م

االستراتیجیات  ك مع بنطرح العدید من األسئلة حول مدى تناسق سیاسات الهجرة للكیجعلنا 

فالسؤال الذي یبقى مطروحا هو  ، التشغیلسوق الناشطة في فواعل الالتي تصنعها مختلف 

العدید من النقاط لهذا المؤشر رغم علمها ك من خالل شبكة نقاط الهجرة بلماذا تمنح الكی

  باإلحصائیات وواقع المهاجرین في سوق العمل؟

أمام هذه الوضعیة فالمهاجر یقوم بالعدید من المحاوالت للتغلب على هذا العائق من   

  .خالل العدید من اإلستراتیجیات

یا لدى وكاالت التشغیل التي ال یكون فیها عامال مؤهال بل عامال عاد لالعم )1

Travail généraleأین یكون راتبه ضعیفا ،. 

العودة للدراسة لكسب شهادة تمنح له بوابة صغیرة لإلدماج فحتى أصحاب الشهادات  )2

ك بیكون من الواجب علیهم الحصول على خبرة عملیة في الكی) المهاجرین(الكندیة 

 .فالسؤال یبقى مطروحا ؟ الفرصة هذه ولكن من یمنح لهم
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تعد من أكثر اإلستراتیجیات نجاحا فالعمال الذین یرفضهم سوق العمل  :العمل الحّر  )3

مؤسسات صغیرة و   یةال تجار حاء مشیقومون في الكثیر من األحیان بالمبادرة في إن

تغیب عن من  ها استراتیجیة  ولكن للعمل طالباذلك یكون المهاجر رب عمل ولیس ب

ولى والثانیة هما األكثر شیوعا رغم تبقى اإلستراتجیتین اال كلذل، لیس له رأس مال 

 .الضمنیة امقسوته

  :حسب مجال مجال نشاطهم اإلقتصادي )4

 مجال نشاطهم االقتصاديیمثل تقسیم العینة حسب ) 32(شكل رقم 

 

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

 خالل نحاول هنا تقسیم العینة حسب مجال النشاط المزاول أو الذي زاوله المهاجر

أن قطاع الخدمات یستحوذ على غالبیة  ه هنایمكن لنا قولما ك، بفترة إقامته في الكی

هذا المؤشر یمنح لنا  ، یل ترتیبذلیها قطاع العمل الحّر، ثم قطاع الصناعة في یاإلجابات 

  :العدید من اإلستنتاجات على غرار ما یلي

 .المهاجرینل أكبر عدد من شغقطاع الخدمات هو القطاع الذي ی )1

نظرا للظروف والصعوبات  المهاجرین،قطاع العمل الحّر هو قطاع رئیسي یجذب  )2

 .ار إدماجهمسالتي یتلقونها أثناء عملهم وم
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  اللغة المستعملة أثناء العمل )5

 لغة العملیمثل تقسیم العینة حسب ) 33(شكل رقم 

  

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

نظرا لكونه محوریا في عملیة اإلدماج، فلقد حاولنا من خالله الكشف  مهذا المؤشر ها 

  .للتواصل في إیطار عالقات العملعن مدى إدماج المهاجرین لغویا وأي اللغات یستعملونها 

هذا المستوى من اإلدماج یظهر بصورة على  حتى انه ن لنا تبیمن خالل هذا المؤشر   

فقط بأنهم  36مهاجر صرح  79الكندي، فمن مجمل واضحة صعوبة الدخول في المجتمع 

غتین الفرنسیة لمنهم یستعملون ال 2 ،لمون باإلنجلیزیة كفقط یت 3یستعملون اللغة الفرنسیة و

منهم أي أكثر من نصف العینة صرحت  38واإلنجلیزیة، أما الحقیقة المفاجئة هي كون 

ووجدنا عن اسباب ذالك  مطوال بحثنا عنه امر  ،  بأنها تستعمل لغات أخرى خالل عملهم

   :أن ذلك یرجع للعدید من األسباب یمكن جمعها فیما یلي

عدم االحتكاك الكافي بالمجتمع المستقبل نظرا لوجود جالیة جزائریة كبیرة في مونتلایر  -1

ما سهل علیهم االندماج السلبي الذي یتركز على االعتماد على تكوین مجتمع أصلي 

 .هذا ما قال به بارك في نظریة االندماج ،بیر مصغر داخل المجتمع الك

مختلف الوظائف السوسیولوجیة و المهنیة لذلك یقوم هذا المجتمع المصغر بتوفیر 

 اذا اعتمد علىخاصة  ،على االحتكاك اوال و ال على االندماج ثانیایجبر المهاجر هنا ال ف
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، فهذا ما این ال یكون مجبرا على التواصل المباشر مع السكان االصلیین

في  ونیتركز الساحقة  لحظناه في توزیع المهاجرین الجزائریین في مدینة مونتلایر فهم باألغلبیة

Jean Talon, Mont Royale) ( لذلك فهم

  .الكندي 

إن عدم اإلدماج المهني یجعل المهاجر في حالة عدم 

عمله هما رتباط  بالمجتمع الكلي فطبیعة العمل و محیط العمل الذي یزاول فیه المهاجر 

فالمهاجرین الجزائریین غالبا ما یعملون في 

ما یجعلهم في فضاء  ال یسمح لهم باكتساب خبرات لغویة 

  .هما نتیجة لعدم االندماج و سببا في عدم اإلدماج

  .ه المهاجر الجزائري في مدینة مونتلایر

نوع العمل الذي یزاوله المهاجر الجزائري في 

  

الهدف هنا هو قیاس نوعیة العمل الذي یزاوله المهاجرین من خالل تبیان نوع عمله 

قد شغله  وا فیه یشتغلففي األول بحثنا عن نوع العمل الذي 

المهاجر الجزائري مندمج بصفة سلبیة في سوق الشغل 
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این ال یكون مجبرا على التواصل المباشر مع السكان االصلیین

لحظناه في توزیع المهاجرین الجزائریین في مدینة مونتلایر فهم باألغلبیة

(Jean Talon, Mont Royaleتروایال شوارع جون تالون و مون

الكندي  عأكثر مما یحتكون بالمجتملدتهم جبأبناء 

إن عدم اإلدماج المهني یجعل المهاجر في حالة عدم  :عدم اإلدماج المهني 

رتباط  بالمجتمع الكلي فطبیعة العمل و محیط العمل الذي یزاول فیه المهاجر 

فالمهاجرین الجزائریین غالبا ما یعملون في .األساسیان لتكوین شخصیته الجدیدة 

ما یجعلهم في فضاء  ال یسمح لهم باكتساب خبرات لغویة ، وكاالت تشغیل جزائریة أو مغاربیة 

هما نتیجة لعدم االندماج و سببا في عدم اإلدماج كال المؤشرین

ه المهاجر الجزائري في مدینة مونتلایرنوع العمل الذي یزاول

نوع العمل الذي یزاوله المهاجر الجزائري في یمثل تقسیم العینة حسب ) 

 

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

الهدف هنا هو قیاس نوعیة العمل الذي یزاوله المهاجرین من خالل تبیان نوع عمله 

ففي األول بحثنا عن نوع العمل الذي  ،و األجر و المعامالت المهنیة

المهاجر الجزائري مندمج بصفة سلبیة في سوق الشغل  اناإلجابة كذلك تبین لنا 

Permanant Temporaire Libérale

Typologie de travail

الفصل  الثالث 

 

 

این ال یكون مجبرا على التواصل المباشر مع السكان االصلیین العمل الحر

لحظناه في توزیع المهاجرین الجزائریین في مدینة مونتلایر فهم باألغلبیة

شوارع جون تالون و مون(محور المدینة 

بأبناء كما قلنا یحتكون 

عدم اإلدماج المهني  -2

رتباط  بالمجتمع الكلي فطبیعة العمل و محیط العمل الذي یزاول فیه المهاجر ا

األساسیان لتكوین شخصیته الجدیدة المحددان 

وكاالت تشغیل جزائریة أو مغاربیة 

  .جدیدة

   كال المؤشریناذا

نوع العمل الذي یزاول )6

) 34(شكل رقم 

 مدینة مونتلایر

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

الهدف هنا هو قیاس نوعیة العمل الذي یزاوله المهاجرین من خالل تبیان نوع عمله 

و األجر و المعامالت المهنیة

اإلجابة كذلك تبین لنا  ،المهاجر 

Nombre
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العمل الدائم هو العمل الذي یزاوله (منهم كعامل دائم  11مهاجر یعمل فقط  79فمن أصل 

أما ) ساعة أسبوعیة حسب معاییر الحكومة الكندیة  40أي شخص على طول العام بحقیقة 

مهاجر لیؤكد  26العمل الحر فهو كذلك یشكل مؤشرا هاما كذلك فقد وصل عددهم الى 

بواقع  األغلبیة تأتيإستراتجیة شائعة لدى المهاجرین ثم  يه أیضا فرضیة كون العمل الحر

هو ذلك العمل الذي ال یدوم طول العام و ال للعمل المؤقت (مهاجر للعمل المؤقت  42

عند البحث عن سبب اللجوء إلى  ،)ساعة أسبوعیة  40ضمان عمل  إلىیصل فیه العامل 

  :حقائق هامة اكتشفناهذا النوع من العمل 

عدم توفر فرص الشغل لألسباب و العمل المؤقت لعدم وجود عمل دائم  یحبذالمهاجر  -1

  .التي عرضناها في البحث

العمل المؤقت لیتفرغ للحیاة العائلیة و المصالح الشخصیة  حبذالمهاجر كذلك ی -2

  .خاصة في الفترة األولى للهجرة

  .إن العمل المؤقت ظاهرة شائعة عند عمال وكاالت التشغیل  -3

  .لمهنیةكسب الخبرة ا -4

 ضل كل هذا یبین لنا إن العمل المؤقت هو كذلك إستراتجیة أخرى لإلدماج في

 .ها المهاجرین في مسار اإلدماجهالصعوبات التي یواج
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 :الممنوح للمهاجر

األجر  العالقة ما بین المجهود المبذول و

  

  :مة للمهاجر لإلجابة عن السؤال التالي 

مقابل طبیعة عملك ؟ هذا السؤال قسمناه إلى ثالثة 

أي إن  "ال" ،للمهاجر الذي یرى إن أجره مترابط مع عمله 

الجهد الذي یقوم به و األجر الذى یتقاضاه و أعطینا كذلك 

   .د ما أجرهحإلى  

أجره مقارنة بالسكان  ا فيضعف

مقارنة مع  همر و ضعف أج من

 أنیم المهاجر ألجره و للمعلومة 

العقود و  أدبضع لمیخ لیبراليك و كندا على العموم هو تنظیم 

عاملین في نفس المنصب  ةی

Relation entre le salaire et les efforts 
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الممنوح للمهاجر العالقة ما بین المجهود المبذول و األجر

العالقة ما بین المجهود المبذول و یمثل تقسیم العینة حسب) 

 الممنوح للمهاجر

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

مة للمهاجر لإلجابة عن السؤال التالي ایة التحر لقد أعطینا ال

مقابل طبیعة عملك ؟ هذا السؤال قسمناه إلى ثالثة  لكرضي باألجر الممنوح 

للمهاجر الذي یرى إن أجره مترابط مع عمله  "نعم":احتماالت رئیسیة هي 

الجهد الذي یقوم به و األجر الذى یتقاضاه و أعطینا كذلك  بینالمهاجر یالحظ اختالال ما 

 یوافقن عمله أللمهاجر الذي یرى  "نوعا ما"

ضعف ن المهاجر یعانيأحسب الدراسات السابقة نالحظ 

منك في حد ذاتهم یعانون بسكان الكی أن

یم المهاجر ألجره و للمعلومة یما ال یهمنا هنا ألننا نركز على تق ، 

ك و كندا على العموم هو تنظیم بالتنظیم العام لألجور في الكی

یأمن الغریب ر  ق ما بین العامل و رب العمل لذلك فلیس

  .یتقاضون راتبین مختلفین

10%

87%

3%

Relation entre le salaire et les efforts 
de travail
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العالقة ما بین المجهود المبذول و األجر )7

) 35(شكل رقم 

الممنوح للمهاجر

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

لقد أعطینا ال

رضي باألجر الممنوح تهل 

احتماالت رئیسیة هي 

المهاجر یالحظ اختالال ما 

"حریة اختیار عبارة 

حسب الدراسات السابقة نالحظ 

أناألصلیین أوال ثم 

 األخرىالمقاطعات 

التنظیم العام لألجور في الكی

ق ما بین العامل و رب العمل لذلك فلیساالتفا

یتقاضون راتبین مختلفین

Relation entre le salaire et les efforts 

Oui

Non

Un peut
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و  أجورهمالغالبیة المطلقة للمهاجرین غیر راضون عن 

وا البطالة اذا لم یقبلائل طتحت 

االعتماد على الكثیر من العملیات لمحاولة 

على ما  دباالعتما محاولة لرفع مداخیله

الرفاهیة رح بها مع تعویضات البطالة و 

  .االتجاه نحو العمل الحر ذلك ما یسمح له بالتحكم في مداخلیه 

هي و  هناك إستراتجیة خاصة بالمهاجرین المغاربة و یمكن إدخالها على سبیل األمانة

إستراتجیة تضخیم العائلة من خالل الوصول إلى أكثر عدد ممكن من األطفال 

دوالر  500( ك و السلطات الفدرالیة لألطفال 

   .هذا كله بغیة تحسین وضعهم المادي

  لحاالت من التمییز
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الغالبیة المطلقة للمهاجرین غیر راضون عن  أنا المؤشر توحى 

تحت  م حسب مالحظتي یقعونا غیر مناسبة لعملهم و ه

االعتماد على الكثیر من العملیات لمحاولة  إلى، هذا الشيء الذي یدفعهم 

محاولة لرفع مداخیله فضعف األجر یؤدي بالعامل إلى

رح بها مع تعویضات البطالة و العمل لدى وكاالت التشغیل بصفة غیر مص

  ).مثال تم توضیحه سابقا(

االتجاه نحو العمل الحر ذلك ما یسمح له بالتحكم في مداخلیه 

هناك إستراتجیة خاصة بالمهاجرین المغاربة و یمكن إدخالها على سبیل األمانة

إستراتجیة تضخیم العائلة من خالل الوصول إلى أكثر عدد ممكن من األطفال 

ك و السلطات الفدرالیة لألطفال بالتي تقدمها الكیلالستفادة من المنح 

هذا كله بغیة تحسین وضعهم المادي ،) 2014لطفل الواحد في 

 :حاالت التمییز العنصري -8              

لحاالت من التمییز تعرضهم یمثل تقسیم العینة حسب) 36

  من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

en demandant le 
travail

dans les relations 
socioprofessionnelles

Jamais 

Les cas de discrimination

الفصل  الثالث 

 

 

ا المؤشر توحى هذنتائج 

ا غیر مناسبة لعملهم و ههیرون

، هذا الشيء الذي یدفعهم األجوربهذه 

فضعف األجر یؤدي بالعامل إلى ،تعویض ذلك

  :یلي

العمل لدى وكاالت التشغیل بصفة غیر مص -1

(جتماعیة اال

االتجاه نحو العمل الحر ذلك ما یسمح له بالتحكم في مداخلیه  -2

هناك إستراتجیة خاصة بالمهاجرین المغاربة و یمكن إدخالها على سبیل األمانة-3

إستراتجیة تضخیم العائلة من خالل الوصول إلى أكثر عدد ممكن من األطفال 

لالستفادة من المنح 

لطفل الواحد في ل

  

             

36(شكل رقم 

من اعداد الطالب وفق معطیات الدراسة

nombre 
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 أنفغالبا ما یكون هناك من یرى ، بظاهرة الهجرةقدیمة قدم عالقتها إن التمییز ظاهرة 

في ظاهرة البطالة تنامي  خاصة مع  ،خلفةتعوالم ممن  اأتو المهاجرین هم عمال بدائیون 

لذلك فالعنصریة ظاهرة  ،لسكان األصلیینفسین لانفالمهاجرون یعتبرون مالبلدان المستقبلة 

هذه الظاهرة بحثنا . ة في هذا النهجثدحو المعاهدات المست الترسانات موجودة رغم مختلف

  :المهنیة للفردحیاة العنها في ثالثة مراحل أساسیة في 

 .مرحلة طلب العمل -1

 .مرحلة العمل -2

  ،خالل معامالته الوظیفیة داخل المؤسسات  -3

  .لتبیان عدم وجود حاالت تمییز " أبدا"وضعنا احتمال  -4

 64واقع لعینة بز كثیرة صرحت بها اینتائج هذا التحقیق أفضت إلى وجود حاالت تمی

العمل و و إلى حاالت تمییز في العدید من مراحل طلب  تعرضوا 79مهاجر من أصل  

  .القیام بعملهم 

ا بتعرضهصرحت  )عینة 49(هذه الحاالت تتوزع بشكل غیر متساوي  أغلبها 

ما بین المهاجر  لحاالت تمییز أثناء طلب العمل، األمر الذي یبین أن اإلحتكاك األول

 14(واقع ثم تلیها حاالت في مجال عالقات العمل ب،  الیس جیدك بأرباب العمل في الكیو 

  :هذا ما یجعلنا نستنتج ما یليتكرارین  2 ـو في محیط العمل ب )تكرار

  ).المستقصاة على األقل العینة(ریة أغلب المهاجرین یعانون من العنص -1

لمهاجر جدیدا و ال یتحكم أغلب حاالت العنصریة  تقع عند طلب العمل أین یكون ا -2

  .كبیزمات طلب العمل في الكیفي میكان

العمال، (أن المهاجر یعاني من تمییز من طرفین اثنین هما محیطه العملي  -3

  .تشغیلهمو من طرف أرباب العمل عند طلب ، ....)فونظالمو 

 إثنیتههذه الحاالت أیضا جعلت من المهاجر الجزائري و المهاجر ككل ینغلق على 

إال أنه كما یمكن القول أن ظاهرة  ،األصلیة فهي التي توفر له الجماعة و الراحة النفسیة

التمییز ظاهرة صعبة القیاس و التحكم فیها لعدم وجود قرائن و دالئل قانونیة ما یجعل 
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إلى المحاكم و التبلیغ عن هذه الحاالت یبقى المهاجر رهینة سوق  االتجاهى المهاجر یخش

  .عمل حر ال یخضع إال لقانون العرض و الطلب

 :اآللیات التي یستخدمها المهاجرین للبحث عن العمل )9

اآللیات التي یستخدمها المهاجرین   یمثل تقسیم العینة حسب) 37(شكل رقم 

 للبحث عن العمل

  

  الطالب وفق معطیات الدراسةمن اعداد 

الهدف من إدراج هذا العامل هو معرفة الطرق التي یستعملها المهاجر الجزائري في 

الكثیر من االستنتاجات التي  استنتاجهذا المؤشر یمكن من خالله ، بحثه عن العمل 

  .توصلنا إلى فهم عالقة المهاجر بمحیطه العملي

  : على هذه النتائج ناحصلر جزائري جمها 79 سبر رايه فمن خالل

الفم "ل و هي طریقة یستعملون طریقة بدائیة في طلب العم العینةأكثر من نصف  -

 مود"رغم كونها بدائیة إلى أنها و حسب هذه اآللیة ، ر تكرا 61واقع ب "إلى األذن

من أكثر الطرق المستعملة سواء من طرف المهاجر و المواطن الكندي على  "بولیت

مهمة المهاجر الجدید الذي ال یملك المحیط االجتماعي  اكثر عبیص حد سواء ما

 لذلك ،  لشغل منصب شغل  ا اكبرظوظیوفر حالمناسب لخلق شبكة معارف تجعله 
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إقتناص فرص عمل تتضاعف مع مرور السنین و االحتكاك  ظوظحنرى ان 

 .االجتماعي ما بین المهاجر ومحیطه

األولى تكون مرتبطة بقدرة الفرد على  كمثیالتها بعد ذلك تأتي طریقة المعارف التي  -

عمل الئق، و األجدر بالذكر فإن وكاالت  إیجادخلق شبكة معارف تسهل علیه مهمة 

لوكالة تشغیل یعني  االنتماء النالتشغیل هي التي تستحوذ على أغلب هذه العینة 

 .مناجیر الوكالة الذي یعتبر مفتاح توظیفهربح ثقة 

ما بین المهاجرین الجزائریین، أما  انتشاراخالل الشبكة هو األكثر إذا التوظیف من 

فهي  ، المقابالت ةطریق ،طلب الشخصي الفي طلب العمل ك عصریةعن الطرق األكثر 

 صرح بها مهاجرین اثنین و األقل من ذلك هم هؤالء الذین یقومون بدفع 79من أصل فنادرة 

هذه الطریقة غیر محبذة نظرا لوجود حاالت تمییز لذلك یتم  ،ألرباب العمل سیر ذاتیة

  .المهاجرینمن  العینة  حسب كله ذلك ااجتنابه

  :االستنتاجاتتحلیل البیانات و الفرع الثاني 

أشهر مزجنا فیها ما بین المنهج اإلحصائي و المالحظة المبنیة  4في فترة قاربت 

و األكثر أهمیة هي األجوبة فإذا  نتائج والقراءاتنا فیها إلى العدید من العلى المشاركة توصل

انطلقنا في مقدمة البحث المیداني من أسئلة فإننا هنا سوف نحاول اإلجابة عنها في ضل 

  .المعطیات التي سبق لنا عرضها

 االستبیان لذلك قسمنا معطیات البحث إلى ثالث عناصر كل منها مرتبط باستمارة

سیاسة انتقاء المهاجرین  یدور حول فعالیةن سؤال هام ع تجیب منها  المرحلة األولىف

  .ك بللكی

سنوات  5في سوق العمل بعد مرور  المهاجرین الجزائریین وضعیةما هي : السؤال الثاني

  من الهجرة؟

  ؟ كبما هي وضعیة إدماجهم في سوق العمل في الكی:ثالسؤال الثال
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ك هو الوصول إلى انتقاء یساعد بإن هدف سیاسة الهجرة المعلنة لمقاطعة الكی :1السؤال 

جذب مهاجرین ذوي مؤهالت علمیة بذلك ، المهاجر في اإلندماج المهني  ظوظعلى رفع ح

یتحكمون في اللغة الفرنسیة، من خالل  ، تجربة مهنیة جیدةم هلعالیة، صغار في السن 

قلنا أن سیاسة الهجرة وصلت إلى أهدافها و عینة  فصل المعطیات التي عرضناها في هذا ال

  .لنا ذلك  تؤكد البحث التي إخترناها 

فالمهاجرین الجزائریین على العموم هم مهاجرین صغار في السن لهم مؤهالت علمیة 

في اللغة ناهیك عن خبراتهم العملیة، فحسب هذه المعطیات نتائج سیاسة  نفرانكفونیی ،عالیة

لكن هل هذه المؤهالت والطاقات  ، في عملیة االنتقاء اعتبارها جیدة على االقلیمكن الهجرة 

هذا ما سوف نعرضه في  ؟البشریة سیتم االستفادة منها من خالل دمجها في سوق العمل

  .معرض إجابتنا عن السؤال الثاني

المهني للمهاجرین الممثلین في عینة البحث إال أن النجاح رغم توفر كل مؤشرات : 2السؤال 

  :سوف تصدمنا في العدید من المستویات على غرار المتوصل الیها لنتائجلنظرة سریعة 

  .         لدى المهاجرین الجزائریین ارتفاع نسبة البطالة -

  .)مؤقتة(ة غیر دائم الاعما ون على العمومیزاول مكونه -

  .العلمیة هموفق مؤهالت ونال یعمل مكونه -

  .العملیة موفق خبراته ونكذلك ال یعمل مكونه -

  .)اعادة الرسكلة( اإلدماج لدىعادة توجیه مهني و معرفي حاد إ ونیعرف -

لنا طرحا عاما هو كون تبنى المعطیات یمكن أن هذه لذلك یمكن لنا القول أن 

ما یمكن تفهمه و تحلیله بالعراقیل  ،المهاجر الجزائري في وضعیة حرجة في سوق العمل 

   :التي یعرفها المهاجر الجزائري خاصة و المهاجر بصفة عامة هذه العراقیل تكمن أساسا 

  .بالشهاداتعدم االعتراف  -

  .عدم االعتراف بالخبرات -

  ).كبیالخاصة بالك(عدم التحكم في اللغة التقنیة  -
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تتراوح ما بین  ،دماج لذلك نرى أن المهاجرین یبحثون عن طرق و مختصرات لإل

أمام هذا الواقع و العمل مثل العامل الذي ال یملك اإلنحناء العمل الغیر القانوني إلى غایة 

وفي كل األحوال یكون بذلك العامل هو الخاسر األكبر ، أي مؤهل علمي و ال خبرة عملیة 

  .نو یجعل أصحاب وكاالت التشغیل أكثر المستفیدی

یة فنتائج هذا یفظإما عن وضعیة إدماجهم من الناحیة االجتماعیة الو  :السؤال الثالث

البحث أكدت مرة أخرى أن المهاجر یتعرض إلى الكثیر من العراقیل اإلداریة و التمییز أثناء 

المقاطعة العدید من اآللیات التي تحمیهم و الحكومات الفدرالیة  عرغم وض ،وبعد إیجاد العمل 

  .رة العمل تجعالن المهاجر ما بین مطرقة البطالة وسندات التمییزلكن سوء التوعیة و ضرو 

حسب مالحظتنا للواقع المعاش لعینة البحث برزت أمامنا العدید من :اإلدماج تستراتیجیاا

التي یتبعها المهاجرین  االدماججذبا لالنتباه هي ما یتعلق بإستراتجیة  هاالحقائق و لعل أكثر 

  :للتغلب على عراقیل اإلدماج هذه االستراتجیات یمكن عرضها كما یلي

  .العمل الغیر مصرح به  -1

ة مواطنین ذات یماح تحتأي الهجرة إلى األماكن التي یكون فیها التجمعات االثنیة  -2

  .نفس األصول

  .طالة و التمییزالب تيالعمل الحر الذي یعتبر كذلك طریقة ناجحة للتغلب على ظاهر  -3
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  :الفصل خاتمة

سیاسة ، آنفا بعد كل ما عرضناه یمكن لنا القول من خالل هذه العینة المدروسة 

خصائص مؤهالت عالیة و  ويتقاء مهاجرین ذك وصلت إلى انبالهجرة المتبعة من طرف الكی

خالل نفس لكن  ،المهني السریع على األقل على المستوى النظري باالندماجهم لتسمح 

األحیان واجتماعیة  الدراسة الحظنا أنهم یعانون من مشاكل ومعیقات جمة إداریة في بعض 

  :مستویات هيعدة في أخرى ولكنهم في األخیر یعانون في 

 المؤهالت العلمیةعدم اإلعتراف ب. 

 عدم اإلعتراف بالشهادات األجنبیة. 

  الفرنسیة واإلنجلیزیة(عدم تحكم المهاجر في اللغة.( 

لكن المثیر لالنتباه هو قیمة هذه المعطیات في شبكة النقاط، فإذا كانت وزارة الهجرة 

  تعرف بأن المهاجرین ال یعترف ال بمؤهالتهم العلمیة وال العملیة فلماذا التركیز الكبیر علیها؟

إن مشكل التناسق هنا غائب ما بین فواعل سیاسیة الهجرة ومختلف فواعل سوق     

نتائج سیاسة اإلدماج سلبیة ألنها تجاهلت الفواعل الرئیسیة في عملیة  نالشغل لذلك تكو 

  .اإلدماج أال وهم أرباب العمل والشركات

كخاتمة للفصل یمكن لنا القول أن عدم التناسق ما بین سیاسیات الهجرة واإلدماج هي   

في سوق  السمة التي جعلت من المهاجرین یعانون أكثر من نظرائهم المواطنین الكندیین

 .في هذه الدراسة بیناههذا ما و  العمل،
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  :خاتمة 

ت نجاحا باهرا ققك قد حبمن خالل هذه الدراسة أن سیاسة الهجرة في الكی صنستخل

  :المتعلق باستقطاب مهاجرین یتمتعون بـ شقهافي 

 .مؤهالت علمیة عالیة -

 یة جیدةلخبرة عم -

 .على األقل في اللغة الفرنسیة ونحكمیت -

 .أعمار صغیرة -

  .كبفي الفصل األول من خالل نسب هذه الخصائص في مجمل الوافدین للكیه بیناما هذا 

المتعلق باإلدماج تعاني من مشاكل عدیدة تترجمها العدید شقها لكن سیاسة الهجرة في 

هذه المعیقات یمكن ، من المعیقات التي تعیق عملیة إدماج المهاجرین في سوق العمل 

  :في حصرها

 .ت األجنبیةعدم االعتراف بالشهادا -

 .عدم االعتراف بالخبرات األجنبیة -

 .عدم التحكم الكافي في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة  -

على معطى عدم التناسق ما بین سیاسة الهجرة اعتمدت منها  انطلقناالتي  الفرضیة

فرضیة یمكن تأكیدها في هذا المستوى من خالل اإلجابة عن  ،كبوسیاسة اإلدماج في الكی

 .الفرضیتین واإلشكالیتین الفرعیتین

الفصل االول  ففيسیاسة الهجرة وسیاسة اإلدماج غیر متناسقتان  :الفرضیة األولى -

 :یبین أن مقاربتي سیاسة الهجرة وسیاسة اإلدماج مختلفتان بحیث أن

في الدخول في سوق  ظو ظهجرة مهاجرین لهم ح         هدف سیاسة الهجرة -

 .ا تركز على المعطى المعرفي العملي للفردهإذا فمعطیات           العمل
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في  يالفرانكفوندمج وتكییف المهاجرین مع الواقع          دماجهدف سیاسة اإل -

 .فمعطیات سیاسة اإلدماج تركز على اللغة الفرنسیة اإذ         كبالكی

به  تتأمام عملیة إعادة تشكیل عملي و معرفي في وقت أ ونفالمهاجرین یكونلذلك 

ك بالخبرات والمؤهالت األجنبیة بفلماذا ال یعترف الكی ، سیاسة الهجرة كمهاجر محترف

فاإلجابة بسیطة تكمن في كون المهاجرین یأتون بمؤهالت وخبرات بلغات غیر فرنسیة ووفق 

  .ك الكنديبلكها الكیتمیثقافات غیر التي 

   فسیاسة الهجرة تعاني من عدم تناسق داخلي نتیجة اعتبارات ثقافیة

 .ك في الغطاء الكنديبولغویة أملتها وضعیة الكی

ك ال یسمح للمهاجرین باإلدماج المهني بإن هیكلة سوق العمل في الكی :الفرضیة الثانیة

  :بصورة أفضل هذه الفرضیة أكدناها من خالل شقین هما

  تأكید الوضعیة السیئة للمهاجرین ككل في مقاطعة الكبیك من خالل ارتفاع نسب

البطالة ومستویات تصغیر المستوى عند الدخول في سوق العمل ثم ضعف في 

 :تیننمقار األجور وهو أمرا أكدناه في 

ك أین اكتشفنا خلال كبیرا بمقارنة وضعیة المهاجرین مع السكان األصلیین في الكی -

 .كان األصلیینلصالح الس

ألمر اك بمقارنة مابین المهاجرین في بعض المقاطعات الكندیة مع المهاجرین للكی -

االخرى  في المقاطعات نظرائهم یعانون أكثر منفي الكیبك الذي أكد أن المهاجرین 

 :هذا األمر یبین لنا أن، لكندا 

 ك ال یسهل عملیة اإلدماج للمهاجرینبهیكلة سوق العمل في الكی. 

 619حوالي (وكاالت تشغیل متواجدة في قلب مونتلایر 4تأكید الوضعیة السیئة لعمال  -

بمؤهالت هؤالء المهاجرین جر اتتهو تحقیق أفضى إلى أن هذه الوكاالت ) عامل
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حد  على  وتوفر لهم فرصا لالندماج السلبي الذي یهدد المجتمع المستقبل والمهاجر

 .سواء

 رضیة الدراسة التي تؤكد أن المهاجرین یعانون تأكید ف كل هذا یمكننا من خالل

  .ك نتیجة عدم تناسق ما بین سیاستي الهجرة واإلدماجبفي الكی

في الشق الثاني من هذه المذكرة عالجنا اشكالیة تشغیل المهاجرین في مستوى 

كان  ، 2013-2009كان و الزمان  ا فالمكان كان مدینة مونتلایر یا وزمانیمكان محصور

منطلقات الدراسة النظریة فهل المهاجرین الجزائریین الذین أتوا  إثباتهدف هذه الدراسة هي 

ك، ثم هل یعانون بلهم نفس الخصائص التي نراها في مجمل المهاجرین إلى الكی  2009بعد

  مجمل المهاجرین؟منها   عانيیمن نفس المشاكل التي 

یتمتع بخصائص  للكیبك    2009الواصل عام  اإلجابات كانت متطابقة فالمهاجر الجزائري

  : المهاجرینمماثلة لبقیة 

 له مستوى تعلیمي جید. 

 له خبرة علمیة حدیثة. 

 یتحكم بشكل جید في اللغة الفرنسیة. 

 سن صغیرة. 

جابیة التي تجعل إدماجهم سهل على المستوى النظري، إال یفرغم هذه الممیزات اإل

 تساعد في رفع نسب البطالة والتمییزالتي بدورها ،  ات أنهم یعانون من العدید من المعوق

  :فهم كذلك على غرار المهاجرین اآلخرین یعانون من المشاكل التالیة العنصري ضدهم ، اذا

 العلمیة همعدم االعتراف بمؤهالت -

 .عدم االعتراف بخبراتهم المحصل علیها في بلدانهم -

 .معا عدم التحكم في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة   -
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زیادة إلى ذلك بعض المعیقات التي تأتي كخاصیة للمهاجرین الجزائریین معیقات تجعلهم 

  :من البطالة هي) االولى في الكیبك   (عالیة یسجلون مستویات 

 الیة ما یجعلهم ال یحتكون بالمجتمع المستقبلجالتكتل في مناطق تمركز ال. 

 ارتفاع نسب العنصریة ضدهم. 

قمنا بها تؤكد في الحقیقة ما انطلقنا منه أي أن ما یمكن استخالصه هذه الدراسة التي 

  :من هذه الدراسة یمكن عده فیما یلي 

  أن سیاسات الهجرة وعدم تناسقها جعل من المهاجر یعاني من نقاط كانت في

عدم وضع أطر واضحة إلدماجه هذا ناتج ل ف الهجرة ،ملفي األساس نقاط قوة 

سة الهجرة واإلدماج جعل من المهاجر یعیش فترة فراغ فعدم التناسق ما بین سیا

او الى درجة الرجوع الى موطنه  ااعواملها أن تصل  نقد تدوم ألشهر ویمك

 .االصلي ما یعتبر مغامرة كذالك

  إن هیكلة سوق العمل المعتمد اكثر على العمل المؤقت یلعب دورا سلبیا في

 .لمهاجرینالمهنیة لحیاة ال

  :المطروحة انفاإلشكالیة عن اجابة ضناه سابقا یمكننا اإلمن خالل كل ما عر 

 

 

 

 

 

  

إن عدم التناسق ما بین سیاسة الهجرة وسیاسة اإلدماج 

  .یؤثر سلبا على إدماج المهاجرین
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  :استنتاجات وتوصیات

  :ةإن أهم ما یمكن أن نستنتجه في هذا البحث هي مجموع النقاط التالی

 فقط لغويثقافي و  یعالج من بابمشكل إدماج المهاجرین مهنیا ال یجب أن  أن. 

  لوصول ائیا ویجب تركیز كل الفواعل االجتماعیة والسیاسیة لغإن اإلدماج یعد هدفا

 .هذا الهدفالى 

 ا هإن المهاجرین یعتبرون طبقیة رئیسیة في المجتمع الكندي وتنامى ظاهر البطالة فی

 .والعنصریة فللتطر لها مصدرا جعقد ی

  في استقبال المهاجرین في كندا قد یجعل المهاجرین طبقة منعزلة عن  الجهویةإن

المجتمع الكلي ما یجعلهم أیضا معرضین للتمییز والتطرق من جهة أخرى وذلك بفكرة 

على  حتميفي المجتمع الكندي فاالدماج السریع   communautarismeاألهلیات 

فالمعادلة   یر ذلك قد یكلفها توازنا اجتماعیا هش في األساسالسلطات الكندیة ألن غ

 :هنا هي

 تنمیة روح وطنیة وانتماء للثقافة الجدیدة :                        إدماج سریع

  .عياتطرف وتهمیش اجتم                      : إدماج سلبي

 ر الدائم لكندا ال إن هذه الدراسة تشیر إن نمو ظاهرة اإلدماج السلبي أي أن المهاج

 .عویصةإلى مشاكل  مستقبال یؤديیشعر بأي انتماء إلى المجتمع الجدید ما 

 هذه الظاهرة ناتجة عن   "اإلدماج السلبي"هذه الظاهرة سمیناها ب: 

 .عدم اإلدماج السریع -1

 .تركیز المهاجرین في مناطق دون غیرها -2

 .العمل الغیر الشرعي -3
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هذه الظاهرة ،ما بین المهاجر والمجتمع المستقبل فتنامي ظاهرة العنصریة والتطر  -4

یجب االنتباه لها ألنها مشكل یتنامى مع كل مهاجر جدید ومع كل معیق یلقاه 

  .المهاجر لإلدماج مهنیا أوال ثم اجتماعیا

  :التوصیات

  :ة اتجاهات أساسیة هيثسیاسة الهجرة تأخذ ثالل یةإن ما نقترحه هنا هي عملیات تعدیل

االختیار االنتقائي للمهاجرین المترشحین قبل ( معالجة االختالل في سیاسة الهجرة -

 )الهجرة

معالجة المشاكل والمعیقات التي تتعرض (معالجة االختالل في سیاسة اإلدماج  -

 .المهاجرین في سوق العمل

  .سة االنتقاءاتعدیل سی: االتجاه األول

أهداف عامة ولیس مجرد تعدیالت  ل العام یجب أن یكون مرسوما وفقعإن هذا الف

  :جزئیة فهنا على هذا المستوى یجب

- 20على مستوى سن الهجرة یجب تحفیز المهاجرین الذین یتراوح أعمارهم ما بین  -

بالنسبة للمهاجرین المتقدمین ، ات الهجرة سنة، ثم وضع سقف عمري لدفع ملف 30

عرض امتالكهم لبت ثسنة وما فوق یجب إجبارهم على عرض وثیقة ت 30السن  في

 .عمل صالح قبل الهجرة

على مستوى المؤهالت العلمیة هنا یمكن إضافة مكان الحصول على المؤهل العلمي  -

 في شبكة النقاط ذلك بتحفیز أصحاب الشهادات األوروبیة واألمریكیة

 .عات األمریكیة واألوربیةمتوسیع برنامج الخبرة الكندیة إلى المسجلین في الجا -
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على إتقان اللغة المستعملة في مهنته في  حیجب إجبار المترش: اللغةعلى مستوى  -

 اجتیازك واقتراح حد أدنى من معرفة اللغة الفرنسیة ثم إجبار المهاجرین على بالكی

 .اختبار لغة قبل الهجرة

  :إیجابیات وعیوب هذا االتجاه

 اإلیجابیات المحتملة:  

 كبیرة لإلدماج حظوظ ويجذب المهاجرین ذ. 

 مدة أطول في سوق العمل وقدرتهم  إلبقائهممهاجرین صغار في السن  جذب

 .ةعلى إعادة بناء حیاة وظیفیة جدید

 لةالسلبیات المحتم: 

 ر البلدان المصدرة للمهاجرینصح. 

  االزواج،االطفال(االفراد المرافقین للمهاجرین  إمكانیة مراقبةعدم( 

  إذا اعتمدنا على جذب األوربیین ( كباالجتماعي للكیج سیإعادة هیكلة كبیرة للن

 ).فقط نواألمریكیی

وذلك االدماج هذا االتجاه یمكن له معالجة االختالل الموجود في سیاسة  :االتجاه الثاني

من  في اقرب وقت ممكن  صاله إلى أول عمل لهیخالل إ من  ت ثمین للمهاجرینقو بتوفیر 

  :ليخالل تركیز عملیات اإلعالم والتوعیة من خالل ما ی

 .تثمین برنامج تحسین المستوى اللغوي -

المهاجرین  حالةتطلبه تما  وفق إعادة هیكلة مصالح المساعدة المهنیة للمهاجرین -

 .ولیس وفق مقاربة ثقافیة معینة

 .المقاطعة إقلیمتشجیع المهاجرین على االنتشار في  -

 .دماجالخاص والشركات في بلورة برامج اإلمن القطاع  الفواعل وٕاشراك تشجیع  -
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  :إیجابیات وسلبیات هذا االتجاه

 حتملةاإلیجابیات الم: 

 .رفع نسب توظیف المهاجرین -

 .الرفع من مردودیة مصالح اإلدماج -

 سلبیات محتملة لهذا االتجاه:  

 .تكلفة عالیة لهذه البرامج -

  :االتجاه الثالث

مكانیة وضع برامج جدید للهجرة اقترحه فیما قبل من طرف اهذا االتجاه یمكن في 

ك على اعتماد نظام بحث السلطات العامة في الكییهذا البرنامج  العدید من الباحثین ،

الهجرة على مراحل بحیث یخضع المهاجر لفترة معینة الختیار إمكانیة إدماجه وٕاذا كانت 

  .خرى والعكس صحیحالنتیجة إیجابیة فالمهاجر تمنح له فترة إقامة أ

  

طرح الكثیر من األسئلة التي یمكن لها أن تكون محورا لبحوث لنا یمكن في االخیر 

رغم  )المؤهل العلمي، الخبرة(ك اعتمادها على معاییربلماذا تؤكد الكی، على رأسها  تالیة

  ییر سوف ال یعترف بها؟اعلمها أن هذه المع

اره سكل مبیغامر لذلك یمكن القول أن المهاجر صاحب الشهادات العلیا في بلده 

لذلك یجب إعادة النظر في  ،على رصیده المعرفية ربكثر فیها المظاتویهاجر إلى مناطق 

كل هذا خاصة ما یتعلق بدراسة ظاهرة الهجرة وفق مقاربات عقالنیة ولیس من باب التهدید 

بقى موردا یألن اإلنسان ) هجرة األدمغة(أو باب فقدان الید العاملة ، )الهجرة الغیر الشرعیة(

    .نادرا ویجب الحفاظ علیه
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 «efficacité »بالفرنسیة و البرتغالیة وكالة ( لوكالة التشغیل الدخول اتتطبیق امثلة عن  .1
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 عملیة جدولة معطیات البحوث المیدانیة .2

  مونتلایر المهاجرین الجزائریین في مدینة _جدولة  معطیات البحث المیداني  

A – selon le sexe. 

Sexe  Homme  Femme  Totale 

nombre 52 27 79 

2- selon l’âge  

Age  20-45 ans  46-50 ans  50 ans et plus  Totale  

Nombre 58 19 2 79 

 

La situation familiale  

Situation  Célibataire  Marié(e) Autre cas  Totale  

Nombre  22 48 9 79 

 

3- selon le niveau d’étude. 

Niveau d’étude Collégiale  Universitaire  Sans niveau Totale  

 5 73 2 79 

 

4- selon le domaine d’étude en  Algérie   

Domaine d’étude Scientifiques  Techniques  Lettres et 
sciences sociales  

Totale  

nombre 38 26 15 79 

 

Les langues maitrisées 

Les langues   
 

Français  Anglais  Les deux  Totale  

nombre 54 17 8 79 

L’expérience du travail en Algérie  

La durée de 
l’expérience  

1 ans et mois  1-3 ans  3-5 ans  5ans et plus  Totale  

 10 3 63 3 79 

Situation sur le marché du Travail. 

Situation  Chômeur(e) Travailleur(s)  Autres cas  Totale  

 27 24 28 79 

Relation entre études réalisées en Algérie et le travail actuel. 
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Relation  Forte  Faible  Aucune relation Totale  

 2 13 64 79 

Relation entre l’expérience(s) réalisées en Algérie et le travail actuel. 

Relation  Forte  Faible  Aucune relation Totale  

 5 21 53 79 

Secteurs d’activité actuelle  

Secteur  Industrie  Service Libérale  Totale  

Nombre  09 44 26 79 

 

Langue de travail. 

Langue (s)du 
travail  

Français  Anglais  Français/ 
Anglais 

Autre(s)  Totale  

 36 3 2 38 79 

 

Typologie de travail. 

Typologie de 
travail 

Permanant  Temporaire  Libérale  Totale  

 11 42 26 79 

Relation entre le salaire et les efforts de travail. 

Satisfaction  Oui  Non  Un peut  Totale  

Nombre  08 69 02 79 

 

Les cas de discrimination 

Les cadres de 
la 
discrimination  

En milieu de 
travail  

En demandant 
le travail  

Dans les relations 
socioprofessionnelles  

Jamais  Totale  

Nombre  02 48  14 15 79 

  

Les moyennes de recherche du travail. 

La moyenne  Un Cv  Bouche Oreille Connaissances  D’une 
manière 
personnelle  

Totale  

Nombre  3 61 13 2 79 
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  عمال اربع وكاالت تشغیل في مونتلایر _جدولة معطیات التحقیق المیداني -   

1. Selon le sexe. 

 

 

2. Selon l’âge  

Agence /niveau 
d’étude   

18/25 ans      26/45 ans      45/60 ans   Totaux  

  

Globale  43 57 20 120 

Efficacité 
personnel  

102 58 25 185 

Frigora 196 18 14 228 

Khaled  47 23 16 86 

Totaux 388 156 75 619 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence / sexe  Homme  Femme  TOTAUX  NOTE  

Globale  30 90 120  

Efficacité personnel  173 12 185  

Frigora  145 83 228  

Khaled  78 8 86  

Totaux  426 193 619.  
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3. Selon le niveau de scolarité  

Agence /niveau 
d’étude   

Collégiale                Universitaire  Sans 
formation  

 Totaux  

1 siècle  2 siècles  3 siècles  

Globale  8 87 16 2 7 120 

Efficacité 
personnel  

3 104 39 1 38 185 

Frigora 34 175 9 0 10 228 

Khaled  6 68 8 1 3 86 

totaux 51 434 72 4 58 619 

 

4. selon le temps écoulée au Québec . 

Agence / 
temps 
ecoulé  

 Moins de 2 ans              2 ans /5 ans  Plus de 5 ans  Totaux  

Globale  104 16 0 120 

Efficacité 
personnel 

163 17 5 185 

Frigora 202 11 15 228 

Khaled  68 12 6 86 

Totaux  
 
 

537 56 26 619 
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5. selon le statut d’immigrant. 

Agence 
/statut 
s’immigrants  

Immigrants  Natif  Immigrants ayant la 
citoyenneté canadienne  

   Totaux  

Globale  118 0 2 120  

Efficacité 
personnel  

179 0 6 185  

Frigorat  224 0 4 228  

Khaled  85 0 1 86  

Totaux  
 
 

606 0 13 619  

6. La durée de travail dans l’agence. 

Agence / durée  Moins de 12 mois  1 ans /3ans  Plus de 3 ans  Totaux  

Globale  24 70 26 120 

Efficacité 
personnel  

153 21 11 185 

Frigorat 212 9 7 228 

Khaled  80 4 2 86 

Totaux  469 104 46 619 

7. Les salaires  

Agence / 
durée  

10.50$ à 11 $  11.50 $ à 12 $      12.50$  à 13 $   Totaux  

Globale  97 13 10 120 

Efficacité 
personnel  

179 3 3 185 

Frigorat 4 0 0 228 (ils payent a 8.50 cent) 
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Khaled  75 7 4 86 

Totale  335 23 17 619  mois Frigorat  

8. Evolution des salaires 

Agence / durée  Moins de 12 mois  1 ans /3ans  Plus de 3 
ans  

Des tous  Totaux  

Globale  0 29 17 74 120 

Efficacité personnel  10 11 29 135  

Frigorat 3 5 10 210 225 

Khaled  0 2 6 78 86 

Totaux  13 47 62 497 619 

  

  كل هذه االرقام وفق معطیات الدراسات المیدانیة التي قمنا بها 
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 رسالة من بلدیة مونتلایر .3
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 استمارات االستبیان المستعملة في البحث المیداني .4
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 : الملخص

، ذلك بأخذ عینة "كیبكال"هذا البحث هو محاولة منا لقیاس مدى إدماج المهاجرین في سوق العمل في 

  .2009تشمل المهاجرین الجزائریین الذین وصلوا الى  مدینة مونتلایر عام 

تستقطب في كل عام أعداد هائلة من المهاجرین ، إال أنهم یجدون صعوبات  "الكیبك"فرغم أن   

" الكیبك"كبیرة في االندماج المهني و االجتماعي لذلك قامت السلطات  الفیدرالیة و الخاصة بمقاطعة 

إعداد برامج إدماج مختلفة  خاصة بالمهاجرین، لكن هذه السیاسات ال تزال محدودة قیاسا بعدد العاطلین ب

  .عن العمل من بین المهاجرین

عدم االعتراف ال بالشهادات العلمیة و ال بالخبرات االجنبیة تعد من اكبر التحدیات التي تواجه الداخل 

لسوق العمل في الكیبك، هذا رغم كون هذه النقاط تعد ركیزة شبكة النقاط المعتمدة من طرف مصالح 

  .الهجرة 

ي االدماج المهني للمهاجر نقطة هامة اخرى درسناها على هل یؤثر هیكلة سوق الشغل في الكیبك ف

مستوى نظري من خالل بعض المؤشرات التي اوصلتنا الى حقیقة ان المهاجر یعتبر ضحیة سوق عمل 

تسوده خصائص لعل اهمها انعدام الثقة في المردود الشخصي للمهاجر، ما جعل منهم یعانون من 

  .    الى العمل المؤقت ، هذا ما بیناه وفق معطیات میدانیة تخفیض للمستوى و ضعف في االجور ونزوح

. فمثال عن ذلك المهاجرین الجزائریین ورغم مستواهم التعلیمي الكبیر إال أن إدماجهم یعد ضعیفا

لذلك نقترح إعادة النظر في سیاسة الهجرة و تكییفها مع متطلبات ادماج المهاجرین ولیس على اساس 

 .لغةادیولوجي مبني على ال

   :الكلمات المفتاحیة

، برامج  مدینة مونتلایر الكیبك، المهاجرین الجزائریین سیاسة الهجرة ، ادماج المهاجرین ، المهاجرین، 

 .اإلدماج ، كندا،سوق التشغیل في كندا ،شبكة النقاط ،االقلیات الكبرى 
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   .Résumé  

Cette recherche est une tentative pour mesurer l'ampleur de l'intégration 

des immigrants sur le marché du travail au Québec, en prenant un échantillon 

d'immigrés algériens qui sont arrivés dans la ville de Montréal en 2009. 

Bien que le Québec attire chaque année un très grand nombre 

d'immigrants, mais ils trouvent de grandes difficultés dans l'intégration 

professionnelle et sociale de sorte que les autorités fédérales et provinciale  

«Québec» installer un arsenal   des différents programmes dans ce sens, mais ces 

politiques sont encore limitées par rapport au nombre de chômeurs chez les 

immigrants. 

La non-reconnaissance des diplômes et des expériences étrangère sont  les 

plus grands défis qui bloque l’immigrant  a la rentré  du marché du travail au 

Québec, et ce malgré le fait que ces points sont des points d'intérêt, dans la grille 

de sélection instauré par les autorités. 

Est que la  structure de marché du travail au  Québec joue un rôle dans  

l'intégration professionnelle des immigrants ? une relation  importante étudié au 

niveau du théorique à travers quelques indicateurs qui nous ont amenés au fait 

que l'immigrant est la victime d'un marché du travail dominé par des différentes 

caractéristiques dont la plus importante est  l'absence de confiance dans le profil 

de rendement des immigrants, ce qui est traduis a des situation de 

surqualification et une  faiblesse des revenus et la précarité du travail  , une 

conclusion appuyée aussi  a travers une étude et e l’enquête mené par nous sur 

plus de 619 immigrants travaillent dans quatre agences de placement situées à 

Montréal  . 

Par exemple, pour les immigrés algériens, malgré un  niveau de scolarité élevé 

et une grande maitrise de la langue française, mais l'intégration professionnelle 

reste  faible.  

Donc, nous vous suggérons de réexamen la politique d'immigration et de 

l'adapter aux exigences de l'intégration des immigrants basant sur leurs potentiel 

et leur capitale humain et non sur une base idéologique  fondée sur la langue 

française. 



 الفهرس

 

204 
 

Mots clés : Intégration, immigration, marché du travail, politique 

d’intégration, politique d’immigration, Québec, Montréal. 

Abstract :  

This research is an attempt to measure the extent of the integration of 

immigrants in the labor market in Quebec. This is done by taking the sample of 

the Algerian immigrants who arrived to the city of Montreal in 2009.  

 Although Quebec attracts, every year, a huge number of immigrants, they 

find enormous difficulties in professional and social integration. This is the 

reason why the federal and private authorities of the province of Quebec 

prepared various programs of integration for the immigrants. However, these 

policies are still limited compared with the number of the unemployed among 

the immigrants. 

The non-recognition of the scientific diplomas and foreign expertise is 

among the biggest challenges that face anyone entering the labor market in 

Quebec. This despite the fact that these aspects are the pillar of the network-

based points used from of the immigration agency. 

 Does the structure of the labor market in Quebec affect the professional 

integration of the immigrant? is the other important point that we studied at the 

theoretical level through some indicators that brought us to the fact that the 

immigrant is the victim of a labor market dominated by many characteristics, the 

most important is, perhaps, the lack of confidence in the yield profile of the 

immigrants, making them suffer from a reduction in the level and weakness in 

wages and going towards the temporary work, this is what we have pointed out 

using the field data. 

The Algerian immigrants’ integration, for example, despite their 

significant level of education, is weak. Therefore, we suggest a reconsideration 

in the immigration policy and adapt it to the requirements of the integration of 

immigrants and not to an ideological basis built on language. 

 

Key words: immigrants, integration of immigrants, politics of 

immigration, Algerian immigrants, Quebec, Montreal City, politics of 

integration, Canada, labor market in Canada, network points, major minorities. 
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Résumé en bérbére :   

Anadi-agi yettmalled ankcum n yimnigen di suq umahil di « Québec- 

Kibek », ihi neddmed kra imnigen izayriyen i d yewden gher « Montréal- 

Moriyal » deg usseggas n 2009. 

Ghes akken « Québec- Kibek » kečmen-tt-id  atas  n yimnigen yal 

asseggas, lama3na ttafen atas n wuguren deg wayen ye3nan anekcum deg 

umahil d tmeti, ghef aya id ihegga Udabu Afidirali n « Québec- Kibek » yiwen n 

wahil ye3nan ay-agi. Lama3na anect-agi ur d yewwi ara immi yella atas n wid 

ur nes3i ara amahil ger imnigen –agi. 

Yiwen ger wuguren yettmagaren imnigen  di « Québec- Kibek » d win 

ye3nan tugayin n igardasen d temusniwin tibaraniyin ghes akken dayen yes3an 

atas leqima gher srafes n imnigen . 

 Nezmer ad n inni d akken suq umahil di « Québec- Kibek » icud gher 

unekcum deg umahil n yimnigen. Ihi ghef tghuri n tedyant-agi nezmer ad n inni 

d akken imnigen ruhen d asfel  imi yiwen ur yettamen tamusni-nsen ; dayen I 

tenyeǧǧan ad xedmen sleqella n yidrimen yerna ay-agi t- beggen-tt-id yiwet n 

tɣuri ghef asental-agi. 
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