
اندماج سوق العمل للمهاجرين

نهج أصحاب المصلحة المتعدد

سد الفجوة من االستقبال إىل
التكامل.  نهج شامل إلدماج
العمالة خالل تعاون أصحاب

المصلحة المتعددين في أثينا ،

اليونان

دليل اليوناني للعمل الهدف من هذا اإلجراء التجريبي هو تحسين قدرة المجموعة المستهدفة

عىل تفعيل مسارات التكامل القائمة عىل الشمول في سوق العمل مع

الحماية من االستغالل والعمل غير المعلن عنه.  الهدف هو تنشيط
التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل التكامل من خالل

األنشطة المتعلقة بالعمل (ندوات تدريب االندماج) لصالح طالبي
الحماية الدولية جنًبا إىل جنب مع اختبار تجريبي ألداة ملف تعريف

المهارات في االتحاد األوروبي.

يعزز مشروع دمج سوق العمل للمهاجرين Labour-INT إدراج طالبي اللجوء والالجئين في
سوق العمل ، بناًء عىل مصالح وقدرات الشركات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات العمالية
وجمعيات المهاجرين.  باإلضافة إىل ذلك ، تعمل شركة Labour-INT عىل تعزيز مسارات

التكامل متعددة الطبقات ، من الوصول إىل مكان العمل ، مروراً بالتعليم والتدريب
والتوظيف.

يشمل اإلجراء إجراءات تجريبية وطنية موجهة لتحقيق النتائج والتي تعود بفوائد عىل المديين
القصير والمتوسط   إلدماج طالبي اللجوء والالجئين في سن العمل

يواصل مشروع LABOUR-INT 2 أهداف مشروع LABOR-INT ، مع التركيز بشكل خاص عىل

المهارات والمؤهالت.  يشمل اإلجراء متابعة اإلجراءات التجريبية الوطنية التي تم تنفيذها في

إيطاليا وألمانيا وبلجيكا (LABOUR-INT) وتطوير إجراءات تجريبية في اليونان وإيطاليا وبلجيكا
.(LABOUR-INT 2) والنمسا

يتم تنفيذ العمل التجريبي اليوناني من قبل EKA (منظمة نقابات عمال
أثينا) و KEK GSEVEE (مركز التدريب المهني التابع لالتحاد اليوناني

للمهنيين والحرفيين والتجار) بالتعاون مع بلدية أثينا وعدد من منظمات
المجتمع المدني المحلية.

 قام EKA و KEK GSEVEE بإعداد وتصميم وتنفيذ ندوات تدريبية
موجهة إىل مواطني الدول الثالثة (TCN) الذين وصلوا مؤخرًا إىل اليونان.  
كان الهدف هو تزويد المشاركين بالمعرفة التمهيدية وتقريبهم من سوق

العمل المحلي من خالل إجراءات التدريب المهني في مجال تكامل
.(KEK GSEVEE) والكفاءات الرقمية (EKA) العمل



١.حلقات دراسية تدريبية عىل االندماج حول الحقوق
األساسية للعمل والحقوق االجتماعية والنقابية في

(EKA) اليونان

٣.اختبار تجريبي ألداة ملف تعريف المهارات في
(EKA) االتحاد األوروبي لمواطني الدول الثالثة

 
 تم إجراء تمارين اختبار وطنية مخصصة بواسطة نقطة
الالجئين EKA ، أثينا في إطار مجموعة الخبراء للمهارات

.LABOR INT 2 لمشروع (EGSM) والهجرة
 

 يتم الكشف عن الكفاءات والمهارات وخبرات العمل
الرسمية وغير الرسمية لمواطني البالد الثالثة فيما يتعلق
باحتياجات سوق العمل اليوناني وقابلية النقل عبر الحدود

من خالل:
 

٢.ندوات تدريبية حول التكامل حول الكفاءات الرقمية
(KEK GSEVEE)

 
يتم توفير تصميم وتنفيذ وحدات محددة مدتها ٥٠ ساعة
لمواطني الدول الثالثة عىل المعرفة التمهيدية ، وتعزيز
الكفاءات الرقمية ومهارات الكمبيوتر األساسية تليها

امتحانات الشهادة.

بدعم مالي من المفوضية األوروبية - صندوق اللجوء والهجرة
واالندماج.

 
ال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور إقراًرا

بالمحتويات ، والتي تعكس آراء المؤلفين فقط ، وال يمكن اعتبار

المفوضية مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه

يتم إجراء اجتماعات المعلومات الجماعية والمقابالت
الفردية من قبل EKA لالختيار المسبق واالختيار

النهائي لجميع المستفيدين المهتمين بدعم من بلدية
أثينا ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

 

المرحلة األوىل

تنفيذ العمل التجريبي الوطني في اليونان
والذي يغطي ثالث ركائز رئيسية:

 

 المرحلة الثانية

بدعم مالي من المفوضية األوروبية - صندوق اللجوء والهجرة واالندماج

AG-INT-٢٠١٧-AMIF اندماج مواطني الدول الثالثة في سوق العمل: نهج ألصحاب المصلحة المتعددين.  إندماج العمالة ٢

 شراكة المشروع

يتم توفير وحدات تدريبية مكثفة لمدة ١٢ ساعة لكل ٣
أيام بطريقة تفاعلية لمعالجة القضايا المتعلقة باإلطار

القانوني للهجرة ،  وضع سوق العمل اليوناني ،
التحديات المرتبطة بالتمييز ، والعمل ، والحقوق

والواجبات االجتماعية ، وظروف العمل ، وسالمة وأمن

العمال المهاجرين والالجئين في اليونان.
 

 قيمة إضافية: يتم تقديم المشورة المهنية الفردية
استجابة لحاالت معينة النتهاك حقوق العمال

والتحضير لمقابالت العمل مع المشاركين.

 

المقابالت الميدانية الفردية واختبار مواطني

البالد الثالثة والمشاركين في الحلقات الدراسية
إصدارات اللغات المختلفة لألداة

 تقييم تنفيذ أداة االتحاد األوروبي (EKA) والمنتدى الدولي
واألوروبي ألبحاث الهجرة (FIERI): المقابالت الفردية

ومجموعات التركيز من المستفيدين والمشغلين

المحليين الذين شاركوا في االختبار الميداني.
 

فئتان من المستفيدين من المشروع
 

رعايا الدول الثالثة الذين قدموا طلبا للحصول
عىل الحماية الدولية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي

بشأنه بعد
األفراد الذين حصلوا بالفعل عىل الحماية

الدولية

 يتم دعم جميع مراحل العمل الوطني اليوناني من قبل
فريق متعدد الثقافات من المترجمين الفوريين والوسطاء

بين الثقافات


