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تقديم
متنوعةجماعيةهويةلخلقبرشلونةفي٢٠٢٠عامتأسيسهاتمالمهاجرون،يقودهامنظمةهي"قدوة"

إسبانياإلىالوصولفرصةلهمأتيحتالذينوالالجئينالمهاجرينمنمجتمعهي"قدوة"الثقافات.ومتعددة
تقدمهاالتيالماليةالمساعداتخاللمنخصوصاًمثًال،العلياالدراساتكمتابعةالقانونية،الطرقخاللمن

والنزاعات.الحروبمناطقفيالطالبتستهدفوالتيالكاتالونيةالحكومةمنبتمويلالمختلفةالمنظمات
فيالبقاءعلىوعزمواالفقر،أواالضطهادفيهاواجهواالتيبلدانهممغادرةمنتمكنواالمهاجرونهؤالء

إسبانيا والعمل والعيش بكرامة.

عدميختارونمنهمفالكثيرذلك،وبرغمالنزاعات.أواالضطهادلتجنببالدهممنالهروبإلىالكثيرونيضطر
إثقالعدمأوإسبانيا،فيالالجئينألوضاعالمستقرةغيراألحوالضمنهامنأسباب،لعدةوذلكاللجوءطلب
المهاجرينهؤالءإلىاإلشارةيتمسوفضعيفة.مجموعةأنهمعلىتصنيفهمتجنبلمجردأوالدولة،كاهل

عنكاملبشكلمعبرغيرالمصطلحهذاأنمنالرغمعلى)TCNs(الثالثةالبلدان"رعاياباسمبعدفيما
ظروفهم.

إلىاالنتباهولفتالتعريفإلىتهدفوالتي"قدوة"،لجمعيةالتوعيةأعمالمنجزًءاالبحثيةالورقةهذهتعد
أجلمنالحياتيةوخبراتهمبمنظورهمالوعيوزيادةالمهاجرينمجتمععلىمباشربشكلتؤثرالتيالقضايا

إحداث تغيير حقيقي وتحسين ظروف وواقع المهاجرين.
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ملخص
الشخصأننجدفإنناإسبانيا،فيالصحيةالرعايةأوالعملمثلاألساسيةالحقوقإلىننظرعندمانظرًيا،

اإلسبانياإلطارفإنذلك،ومعإسباني.مواطنأيمثلبهاالمعترفالقانونيةالحقوقبنفسيتمتعاألجنبي
إلىينتمونالذينأولئكسيماالخاص،بشكلالمهاجرينتستهدفالتياألحكامإلىيفتقراالندماجلسياسات

رعايا البلدان الثالثة، وهم المهاجرون والالجئون من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

والعديدالمهاجرينتمنعالتيالحواجزاستكشافإلىللحاجةمحفًزاكانوالواقعالسياساتبيناالنفصالهذا
منتقليلأوتمييزدونالالئقةالعملفرصعلىوالحصولإسبانيافيالعملسوقدخولمنالالجئينمن

أواللجوءطلبعلىأحياًناالمهاجرينبعضُيجَبرالحواجز،تلكبسببأنه،بالذكروجديرمؤهالتهم.أومهاراتهم
البدء من جديد في مكان آخر أو حتى العودة إلى بلدهم األصلي رغم الخطر الذي يهدد حياتهم.

تنفيذتمنعالتيالمختلفةالقضاياويبحثإسبانيافيالعملسوقتكاملعندراسةالتقريرهذايقدم
المختلفةوالعواملالعمل،سوقفيالتكاملتمنعالتيالعوائقالتقريريحللعليها.المتفقالسياسات

والخططالدولةتعليماتذلكفيبماالصلةذاتالقوانيننصوصأيًضايراجعالتقريرالعملية.فيالمشاركة
الحالةبدراساتالسياساتتلكمقارنةتتمكاتالونيا.في2020لعامالمواطنينهجرةخطةمثلاإلقليمية

محتملةوحلولتوصياتالتقريريقدمأخيراً،الواقع.أرضعلىتطبيقهاكيفيةلمعرفةالواقعيةوالشهادات
للقضايا األساسية التي تشمل مختلف األطراف المعنية.

والتعاملبهااالعترافيجبوالتيبالسياسة،تتعلقالالتياألخرىالرسميةغيرالحواجزاالعتبارفييأخذأنهكما
معها من قبل مختلف األطراف في السياق الكتالوني.

ثالثةإلىبتصنيفهاوقمناالعمل،سوقتكاملمنتحدقضاياستحددناأعاله،الموضحةالدراسةعلىوبناًء
مجاالت فرعية حسب الموضوع:

البيروقراطيةالصعوبات.١
المعلوماتإلىوالوصولالمشاركة.٢

المناسبةغيرالعملوظروفالتمييز.٣

كأولوية.وضعهايتمأنيجبالتيالحواجزتلكعلىالضوءتلقيولكنهاشاملةليستالقضايامنالقائمةهذه
حلوًالوتتضمنمختلفةمستوياتعلىالمعنيةاألطرافمختلفإلىموجهةتوصياتنافإنذلك،علىعالوة

طويلة األجل وقصيرة األجل للقضايا المطروحة.



إطار التحليل
منكاتالونياسكانتتضمنأوليةاستكشافيةعملورشةطريقعنالمشروعهذاعملإطارتأسيستم

منهجيةتعتمدالعمل.سوقتكامليةتواجهالتيالتحدياتأهمتحديدإلىتهدفالورشةكانتمختلفة.خلفيات
مقابالتثانًيا:العمل.وسوقالهجرةتخصالتيوالقضاياالسياساتفيمكتبيبحثأوًال:نهجين.علىالبحث

للتحدياتموجهةتوصياتالتقريريقدمالمدنية.الخدمةوموظفيالحكومةوممثليالمحترفينمعإجراؤهاتم
الموضوعية التي تم تحديدها في إسبانيا وبخاصة كتالونيا.

المدنيين،الموظفينالمدينة،مسؤوليالسياسات،مستشاريتزويدإلىهذاالسياسةتقريرمنيهدف
بعضفشلكيفيةعلىعلميةبأدلةالهجرة،مجالفيالعاملينالمعنيةاألطرافمنوغيرهموالتقنيين،

فيالعملإلىالمهاجرينوصولتعقيدزيادةإلىتؤديأنهاوكيفالمقصودةنتائجهاتحقيقفيالسياسات
إسبانيا.



إطار السياسة
لالوطنيةالقائمةفيالنظرعادةتتطلبالثالثةالدوللمواطنيالعملحقبقضيةارتباًطااألكثرالعملية

يتملموالتيالصعبة"،التغطيةذاتالمهن"قائمةباسمإليهاوالمشارشغلها"،يصعبالتي"الوظائف
الذيالوطنية،التوظيفحالةحدودتجاوزالطلبمقدمعلىيجبذلك،إلىباإلضافة.2012عاممنذتعديلها

متطلباتتوجدذلك،علىعالوةالوظيفة.شروطيستوفونأوروبيينأوإسبانمواطنينوجودعدممنيتأكد
فيالدخلمتوسطكثيراًيتخطىوالذيالعمل،تصريححامليهاتمنحالتيالعقودفيللمرتباتاألدنىالحد

استبعادإلىوتؤديالمتقدمينمنللغايةصغيرةمجموعةسوىتخدمالالعمليةتلكفإنلذلك،إسبانيا.
العديد من اآلخرين المؤهلين تأهيال عاليا في مختلف المجاالت.

غير قادر على مواجهة المزيدالهدف من بعض السياسات هو منع وتحديد الهجرة ألن النظام“
”من المهاجرين والالجئين

إقتباس من مقابلة مع موظف مدني في بلدية ريبوليت

قانونيغيربشكلالمقيمينوباألخصالثالثةالدولمواطنيأحواللتنظيمالسياساتمنالعديدوضعتملقد
االجتماعية".و"الجذورالعمل""جذورسياسةمثلعمل،تصاريحعلىالحصولإمكانيةتتضمنوالتيإسبانيا،في

عنالبحثتأشيراتمثلالعملتصاريحعلىالحصولدونباإلقامةتسمحالتياألخرىالسياساتإلىباإلضافة
الثالثةالدوللمواطنيوالسماحالقانونيةغيرالعمالةتنظيمأجلمنالسياساتهذهصممتوقدعمل.

للوهلةوغيرها.إسبانيا،فياإلقامةسنواتوعدداللغويةالمهاراتمثلمتطلباتعدةاستيفاءبعدبالعمل
اآلمنة.غيرالعملظروفلتنظيمووسيلةالعملسوقإلىللوصولتسهيًالالسياساتتلكتبدواألولى،

منالثالثة،الدولمواطنيمعالمقابالتوبعدالسياسات،هذهوتفاصيلمتطلباتاستعراضبعدولكن
الواضح أنه من الصعب تنفيذها من الناحية العملية، وأنها في الواقع تعوق الوصول إلى سوق العمل.

القضايا األساسية والمجاالت الموضوعية
سوقإلىالوصولفيالثالثةالدولمواطنيأمامالرئيسيالتحديأننجدوالثانوية،األوليةاألبحاثعلىبناًء

بيئةالعواملبعضتخلقالبداية.منالعملفيالحقتعوقالتيالهيكليةالحواجزإلىيرجعإسبانيافيالعمل
البيروقراطيةالمساراتالعوامل:تلكبينمنالئق.عملعلىالحصولفيالراغبينللمهاجرينصعبة

الثالثة،الدولمواطنيتوظيففيالعملأربابرغبةعدمالمعلومات،إلىالوصولعلىالقدرةعدمالطويلة،
رئيسيةقضاياستنحددأناستطعناالتغيير،منهجيةنظريةوبتنفيذالمشاكلهذهباستكشافأخرى.وقضايا

في المجاالت التالية:

الصعوبات البيروقراطية
العملأصحاباستعدادمنوتحدالمهاجرينتوظيفتعيقالتيالبيروقراطيةالمساراتاألولى:القضية

لتوظيف المهاجرين.
القضية الثانية: أوقات المعالجة الطويلة والتأخيرات البيروقراطية



ضعف المشاركة وصعوبة الحصول على المعلومات
القضية الثالثة: االفتقار إلى آليات المشاركة واإلدماج والتقييم وردود األفعال بشأن وضع السياسات

القضية الرابعة: صعوبة الوصول إلى المعلومات

التمييز في التوظيف واإلختيار والمعالجة
القضية الخامسة: سطحية تدابير االندماج التي تركز على بناء القدرات أكثر من التركيز على حل األسباب الجذرية

الورقيةواألعمالواإلختيارالتوظيففيالتمييز:6رقمالعدد

التحليل

أ. الصعوبات البيروقراطية
وقتفيينتهيالمحددعملعقدتقديمبشرطعملتصاريحتقدمبالجذورالمتعلقةالسياساتمعظم
خمسةإلىثالثةبينمايستغرقاألمرأنالمقابالتأظهرتذلك،ومعأخرى.متطلباتضمنهذامعين،

الطلبمعالجةوقتمتوسطأنإلىأخرىمصادرتشيرالخارجية.وزارةقبلمنالطلبتجهيزيتمحتىشهور

قادرغيرالمرشحيكونالفترة،تلكخاللفيشهور.تسعةحواليهوإسبانيافيوالعملاإلقامةأجلمن
قدالخاصالقطاعشركاتومعالتوظيف،لعملياتخضعواالذينالمهاجرين،معالمقابالتالعمل.على

اختيارعنتتراجعالشركاتتجعلهذهالمتوقعةوغيرالطويلةاالنتظارفتراتأنعلىالضوءسلطت
أصحابأنالمقابالتنتائجتظهرالمطلوبة.التصاريحعلىللحصولمؤهلينكانوالوحتىللعملالمهاجرين

العمل يكونون في األغلب غير مستعدين النتظار أوقات المعالجة الطويلة.

في الطلبات. باإلضافة إلىتكمن المشكلة في نقص الموظفين الحكوميين الذين ينظرون“
ذلك، فإن أصحاب العمل ليسوا على علم تام بما يحدث؛ فهم ال ينتمون إلى تلك المجموعة وليس

لديهم معلومات حول ما يحدث على أرض الواقع".
إقتباس من موظف في وزارة الخارجية فيما يتعلق بطول مدة المعالجة

مكاتبفيوظائفأربعكلمنواحدةتقريباأنهإلىتشيرالتي٢٠٢٠عامالصادرةالبياناتتدعمهالتعليقهذا
الوظائفامتدتمكتًبا١٢وفيمكاتب،ثالثةفي%٤٠منأعلىالرقمهذاكانشاغرة.كانتإسبانيافيالهجرة

أكثرإلىتفتقركانتالهجرةمكاتبثلثأنيعنيهذاالعادية.العاملةقوتهامن%٤٠و%٣٠بينماإلىالشاغرة
.¹موظفيهاثلثمن



دراسة حالة
تستوفيسمر.٢٠١٤عاممنذبرشلونةفيوتعيشعاًما٣٥العمرمنتبلغسوريةمعماريةمهندسةسمر
فيجامعةمنالماجستيردرجةعلىحاصلةمعماريةمهندسةفهياالجتماعي:التجذيرمتطلباتجميع

أنهاكمابطالقةاإلسبانيةتتحدثسمرالجامعية.األنشطةذلكفيبماقويةذاتيةسيرةولديهابرشلونة
تتحدث الكاتالونية.

لهبعملبالقياملهايسمحصالحعملعقدعلىالحصولمنلسنواتسمرتتمكنلمذلك،منبالرغم
مغزى.

علىللحصولبطلبوتقدمتوضعهاتسويةأجلمنمنزليةكعاملةعقدعلىالحصولإلىسمراضطرت
Social Rootingلمطويلةفترةوهي٢٠٢٢أبريلفيالموافقةعلىسمرحصلت.٢٠٢١أغسطسفي

سيكونوحينها٢٠٢٢أغسطسحتىساريتصريحعلىحصلتالبالد.مغادرةأوالعملخاللهاتستطع
عليها تكرار العملية مرة أخرى.



أحيانا،المنالوبعيدةالواقعية،غيرالمتطلباتمنالمفرغةالحلقةهذهفيعالقينالمهاجرونيظلوبينما
المعالجةأوقاتلقبولاستعدادعلىكانوالوحتىالتصاريحهذهطلبعندصعوباتأيًضاالعملأصحابيواجه

وتاريخالماليةوالسجالتالعملبأصحابتتعلقحساسةمعلوماتتقديمالعملأصحابمنُيطلبالطويلة.
يستخدموالذي،Mercurioالحكوميةاإللكترونيةالبوابةنظامإلىللدخولطريقةعلىالحصولبدونالتعاقد،

لتقديم طلبات بيروقراطية مماثلة.

وندرك تماًما أن هناك عنصرية وتمييزنحن ندرك المتطلبات العالية للتأشيرات وتصاريح العمل،“
”هيكلي في عقر أنظمتنا

اإلدارة العامة للهجرة واللجوء ومكافحة العنصرية

كمرشحينالثالثةالدولمواطنياعتبارعنالعملأربابامتناعفقطتسببالسابقاًالمذكورةالقضاياتلك
وهذاالمهاجرين.استغاللعلىالخاصالقطاعوتشجعالتوظيفعمليةفيفعلياًتمييزاًتخلقأيضاًبلصالحين،

المواطنينوبينبينهماألجورفيالفجوةوزيادةالمهاجرينمهارةمنالتقليلإلىمباشربشكليؤدي
بينالبطالةومعدالتالسنويالدخلمتوسطبينالصارخالفرقعلىالضوءيسلطالتاليالجدولاألسبان.

الموظفين األجانب واإلسبان.

Source: MIPEX-R: la gobernanza de la integración en seis regiones españolas:
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/cidob_policy_brief/mipex_r_la_gobernanza_de_la_integracion_en_seis_regiones
_espanolas

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/cidob_policy_brief/mipex_r_la_gobernanza_de_la_integracion_en_seis_regiones_espanolas
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/cidob_policy_brief/mipex_r_la_gobernanza_de_la_integracion_en_seis_regiones_espanolas


ب. ضعف المشاركة وصعوبة الحصول على المعلومات
بينكبيراًانفصاًالوجدناتنفيذها،إلىالسياساتصياغةعمليةمنبدايةالعامةالسياسةحركةتقييمعند

وقنواتالفعلوردودالمراجعةآلياتإلىتفتقرأنهانتائجناُتظهرحيثتنفيذها،ودرجةالموضوعةالسياسة
تقوم"العماليةوالمنظماتالحكوميةغيرالمنظماتأنMIPEXمناألبحاثتظهرالسياسات.إصالح

ذلك،إلىباإلضافةكاتالونيا.فياإلقليميالتكاملتدابيرصياغةمرحلةفي"فقطاألحيانبعضفيبالمشاركة
توجدوالمنظمة"بطريقةمراقبتهاتتم"الوالالجئينبالمهاجرينالخاصةالحكوميةالخدماتاستخدامفإن

.¹المنطقةفيالمهاجرينضدالتمييزونوعمدىلتقييمفعالةتقييمآليات

تؤثر تأثيرا مباشرا على معيشتهمال يشارك المهاجرون في صياغة أو تقييم السياسات التي“
”وحياتهم حياة كريمة في مجتمعاتهم الجديدة.

غيرالمهاجرونوهمالثالثةالدرجةمنومواطنونالمهاجرون،وهمالثانيةالدرجةمنمواطنونيوجد
عننيابةللتحدثاألوروبيونيميلحيثأطفال،كأنهمالمهاجرينمجموعاتمعالتعامليتمالشرعيين.

إن،PorCausaمؤسسةفيالمشاركوالمؤسساألبحاثقسمرئيسفانجول،غونزالويقولالمهاجرين.
استبعاد المهاجرين من الجنسية النشطة يخلق نظام التمييز العنصري».

المشرعينبيناالتصالوقنواتالتقييمفقدانإلىمابشكليعودالسياساتصنعفيالمشاركةغياب
هذاالسياسات.صنعفيالمهاجرونيقودهاالتيوالمنظماتالمهاجريندمجيتمالالثالثة.الدولومواطني

يزيد من تفاقم مشكلة صعوبة الوصول إلى المعلومات كما ُذكر عدة مرات في المقابالت.

مختلفةبلغاتالمعلوماتإلىالوصولوصعوبةالقانونياإلطارتعقيدأنمالحظةالمهممنالسياق،هذافي
يتسببان في حدوث هذا الفرق بين وجود الحقوق القانونية والحصول فعلياً على تلك الحقوق.

بالمهاجريناالهتمام"خدمةهيالقانونية،للمعلوماتالرئيسيوالمصدرالتواصل،نقاطأولىمنواحدة
والالجئين.للمهاجرينموجهةأنهاالمفترضمنمجانيةقانونيةخدمةوهي)،SAIER(والالجئين"والنازحين

لتلقيالطويلةاالنتظارفتراتإلىباإلضافةكورونا،جائحةمنذالالجئينلقضاياأولويةهناكذلك،منوبالرغم
المعلوماتانتشارعنهاينتجوالذيمجتمعاتهم،الستشارةالمهاجرينلجوءإلىهذايؤدياالستشارات.

ومنظماتالحكوميةغيرللمنظماتالحاسمالدورإلىهنااإلشارةوتجدرالصحيحة.وغيرالمحددةغيرالقانونية
فإنذلك،ومعواألوضاع.الحاالتلمختلفالقانونيةدقتهاوضمانالمعلوماتهذهتوفيرفيالمدنيالمجتمع

هذا قد يثقل كاهل المنظمات وخاصة المنظمات محدودة الموارد أو غير المتخصصة في المسائل القانونية.

اإلنترنتخارجأواإلنترنتعبرسواءالمعالجةفأنظمةإضافًيا،تحدًياأيًضاكاتالونيافياللغويةالحواجزتشكل
لغةإلىمترجمةمعلوماتبهاأساسيةتواصلنقطةتوجدالوهكذافقط.الكتالونيةباللغةعادًةمتوفرة

أخرى.

ج. التمييز في التوظيف واإلختيار والمعالجة
الثالثةالدولمواطنيمؤهالتضعفعلىظاهرًياتدلالتوظيفمعدالتوتقاريرإحصائياتأنيبدوماعلى

تصورالتيالكاذبةواألقاويلبالعنصريةمفعمالرأيهذابأننجادلفإنناذلك،ومعللتوظيف.قابليتهموعدم
خطةوبرامجإجراءاتُتظهرواألوروبيين.اإلسبانالمواطنينمنتأهيًالأقلأنهمعلىوالالجئينالمهاجرين

أمامالسبلتحسينمنبدًالالقدراتبناءعلىقوًياتركيًزا2020-2017عاممن)CMP(المواطنينهجرة



البيروقراطيةالمشاكلتعالجالالمواطنينهجرةخطةفإنذلك،إلىباإلضافةالعمل.سوقإلىالمهاجرين
تلكإطارفياإلجراءاتمنالعديدتركزذلك،منوبدًالالعمل.سوقإلىالقانونيالوصولتمنعالتياألساسية

للمهاجرينالوظيفيوالتوجيهالقدراتبناءخاللمنالثالثةالدولمواطنيتوظيف»«قابليةعلىالخطة
والالجئين والعائدين.

ُمنصّبًا على قابلية المهاجرينحتى نتمكن من إصالح مشكالت اإلطار القانوني، سيظل تركيزنا“
”للتوظيف.

اإلدارة العامة للهجرة واللجوء ومكافحة العنصرية

المرشحينتوظيفزيادةإلىتهدفوالتيالوظيفي،والتوجيهالمهنيللتدريبعديدةتدابيركاتالونياتقدم
االحتياجاتذويالمهاجرينلفئاتالتوظيفحالةفيللنظربرامجإلىتفتقرالتدابيرتلكفإنذلك،ومعاألجانب.

.¹واالستغاللالتمييزلمكافحةوبرامجالخاصة

الدولمواطنيمنالعديدألنللمواردتوزيعإساءةيمثلالقدراتوبناءالتوظيفقابليةعلىالمنفردالتركيزإن
ففيذلكمنوبالرغممشكلة.يمثلهذهبمؤهالتهماالعترافعدمعالي.تعليممؤهالتعلىحاصلينالثالثة
المشكالتبسببعليامؤهالتتتطلبالألدوارمؤهلينحتىالمهاجريناعتباريتمالاألحيانمنالكثير

.¹والبناءالتكنولوجياقطاعيفيالوظائفاألدوارهذهتشملسابقاً.المذكورة

عملياتفيالتمييزومكافحةالعملتصاريحعلىللحصولالقانونياإلطارتعقيدمنإلحاحاأكثرمشكلةوهناك
أوالعملمقابالتعلىالحصولمنالثالثةالدولمواطنوُيحرمحيثالعمل،أربابجانبمنوالتوظيفاالختيار

الفرص المتكافئة على الرغم من أهليتهم للحصول على تصاريح العمل.

منبالرغمالتوظيفمقابالتمنمسبقبشكلالمهاجرينيستبعدوناألعمالأصحابأنالمقابالتأظهرت
انتظارمنمفرغةحلقةفيالكثيرينيضعبدورههذاالتعاقد.فورعملتصريحعلىللحصولأهليتهممن

عروض العمل لتسوية أوضاعهم، وفي الوقت نفسه عدم القدرة على إجراء أي مقابالت عمل ذات قيمة.



نتائج وتوصيات

السياساتلواضعيتوصيات:#1
إصالح العمليات البيروقراطية على النحو التالي::●

مؤقتة/مشروطةعملتصاريحإصدارإمكانيةوبحثالمسبقة""الموافقةنظامإنشاء○
استوفواالذينللمرشحين،السماحيتمحيثطلباتهم،فيالنظرخاللالمؤهلينللمرشحين

نتيجةانتظارهمأثناءوالسفرمشروطبشكلبالعملعليهم،الموافقةوتمتالشروط
ويكوناالجتماعيالضماننظامفيالمرشحينتسجيلالوقتهذاخاللأيضاًيتمطلبهم.

هولندافيبنجاحتنفيذهاتمقدمماثلةأمثلةتوجدالضريبي.النظامفيالمساهمةبإمكانهم

وألمانيا.
ضعفمنوللحدالطلباتمعالجةفيالتأخيرلتعويضالموظفينهجرةمكاتبفياالستثمار○

رسوممقابلالطلباتتسريعذلكيتطلبقدالموافقة.انتظارأثناءالمتقدمينأوضاع
محددة، والذي يفتح الباب للطلبات العاجلة التي يمكن لشركة التوظيف االستفادة منها.

فيالشخصمساهمةقدراالعتبارفياألخذيمكنحيثالنقاطعلىقائمنظامإلىاالنتقال○
علىقادرينوناشطينكفنانينيعملونالذينالثالثةالدولمواطنييكونأنيجبالمجتمع.

بدوامعقدوجودحتميةعلىقيودوجوددونواالجتماعيةالفنيةأعمالهمعلىبحريةالعمل
اآللياتمنالمقدمةالمعلوماتعلىبناًء٢٠١٨عامألمانيافيالنقاطنظامإنشاءتمكامل.

المتوفرة لمعرفة احتياجات العمالة.
فيالحقومنحهمعملعنالبحثتأشيرةعلىالحاصليناألشخاصعملعلىالقيودإزالة○

العمل مؤقًتا إلى حين الحصول على عمل أكثر أماًنا.

الدولمواطنيلتوظيفنسبةوفرضالثقافات،تعدديةعلىالهجرةمكاتبلموظفيالتدريبتوفير●
لضمانالمهاجرينمعتتعاملالتيوالوظائفالبيروقراطيةالعملياتوخاصةالعامالقطاعفيالثالثة

خدمة أكثر تعاطفا وسهولة في هذه اإلجراءات.
وخاصةالهجرة،سياساتصياغةفيالحكوميةغيروالمنظماتوالالجئينالمهاجرينإشراك●

دمجقضايابشأنبنشاطتعملوالتيوالالجئونالمهاجرونيديرهاالتيالحكوميةغيرالمنظمات
المهاجرين (مثل خدمات الترجمة، االستقبال، دورات واإلدماج، والمساعدة القانونية،  إلخ).

يمكنعنصرياًعمًالالعملتصريححالةأساسعلىواالختيارالعملمقابالتمناالستبعاداعتبار●
والالجئين.المهاجرينتوظفالتيللشركاتالضرائب)فيتخفيضات(مثلحوافزتقديمعنه.اإلبالغ
وسائلإيجادالمعقدة.البيروقراطيةالعملياتمعللتعاملالعملألصحابالتدريبمنالمزيدتوفير

العملمقابالتعلىوالتركيزحالتهم،علىبناًءضدهموالتمييزالثالثةالدولمواطنيالستغاللردع
وعمليات االختيار القائمة على الكفاءة.

األعمالألصحابتوصيات:#2
خارجمناألفرادبتوظيفالمختصةالبيروقراطيةالعملياتعلىالبشريةالمواردموظفيبتدريبالقيام●

عملياتوتعديلالمحلية)الحكوميةالهيئاتأولكاتالونياالعامةالهيئةمع(باالشتراكاألوروبياالتحاد
االختيار والتوظيف لتكون أكثر شموًال ونزاهة.

ذلكيشملوالمسؤولية.اإلدماجعلىبالتركيزالتوظيففياالجتماعيةالمسؤوليةسياساتاعتماد●
الدقة وعمليات االختيار القائمة على الكفاءة بغض النظر عن حالة تصريح العمل.



الحكوميةغيرللمنظماتتوصيات:#3
التيالحكوميةغيرالمنظماتفيوخاصًةإداريةمناصبلشغلالمهاجرينمنالمزيدبتوظيفالقيام●

للتغييرنشطةعوامليكونواأنوالالجئينللمهاجرينيمكنمنصاتإلنشاءالهجرة،قضايافيتعمل
من خاللها.

المدني،المجتمعمنظماتمعالمهاجرونيديرهاالتيالحكوميةغيرالمنظماتبينتحالفاتإنشاء●
منالمواردحشدوالالجئين.للمهاجرينتخصيصهايتمرسميةوغيررسميةدعمأنظمةوتشكيل

الشعبيةوالمنظماتالمهاجرونيقودهاالتيالمنظماتلدعمالبارزةالحكوميةغيرالمنظمات
العاملة في قضايا المهاجرين بداية من سوق العمل إلى حقوق اإلسكان.

كيفيةبشأنوالالجئينللمهاجرينالمساعدةيقدمونكوسطاءالحكوميةغيرالمنظماتدورتقوية●
تلكعملإلىباإلضافةاألخرى.والعملياتالورقيةاألعمالمعوالتعاملالعملسوقإلىالوصول

صانعيإلىوالوصولاحتياجاتهمعنالتعبيرمنالمهاجرينتمكنقويةإبالغكآلياتالمنظمات
السياسات واإلداريين.


