
كونا؟ هل .المساهمة نريد تتر  

 

   الفرعية  الحكومة ترصفات بشأن قلقنا  عن  والتعبي   لتعريف  اليوم هنا  نحن 
 
غيبوزكوا  ف  

   .األجانب مكتب  ـ
 
   الصعوبات نوضح أن نريد ،  نفسه الوقت ف

مؤسسة عنهم إستغنت الذين أجانب كشباب نواجهها  الت   

ا  القارصين االطفال تكوين  و  إدماج    الرشد سن وغنا لبل نرص 
 
ة الصعبة  اللحظات هذه ف بسبب  لنا، بنسبة للغاية والخطي   

   وتجديدها  اإلقامة تصاريــــح عىل للحصول  المتخذة الجديدة التدابي  
 
الوقت نفس ف . 

 

   الجديدة التدابي   خالل من
إىل تأييدا  ، المساواة وعدم والرفض الهجر  من حالة نواجه فإننا  ، الداخلية وزارة تنفذها  الت   

القانونية الغي   اإلقامة . 

  

من ٪  100 ب يقدر الخاص حسابنا  عىل شهري دخل  لنا  يكون أن منا  يطلب ، إقامة ترصيــــح أول عىل الحصول أجل من  

IPREM (   ات متعدد لدخل  العام المؤش ، وللتجديد (يورو  537.84 التأثي   
من ٪  400 ، تقريبا  سنة  20 مع الثان   IPREM 

(    يورو 2000 من  أكي  
 
لشهرا  ف ). 

 

سنة 18 الرشد  سن لبلوغنا  نظرا   القارصين األطفال تكوين و إدماج و حماية مؤسسة نغادر عندما  الشابات  و الشباب  نحن   

،   
   إدماجنا  مرحلة  نبدأ ، الحاالت معظم  ف 

تساعدنا  لكونها  مستقلة حياة لتحقيق  تدعمنا  منظمات مع اإلجتماع   العمل ف   

، نكون أن عىل     اإلقامة تصاريــــح لطلب وكذلك ، لتكويننا  و مستقلي  
األجانب مكتب  ف  . 

 

   الشهادة كانت ،  الماض   العام حت  
ف و المنظمات هذه  تصدرها  الت  قبل  من بها  المعي   Diputacón Foral de 

Gipuzkoa  إلثبات تقبل  
ا
من ٪400 و ٪100 من كل  IPREM. عىل الحصول  منا  يطلبون الجديدة التدابي   خالل من لكن  

هذا  لذينا  سيكون بالعمل، يسمح إقامة ترصيــــح وبدون  سنة  18 بلوغ مع أنه بعتقادكم ،  الخاصة وسائلنا  نم المال هذا   

   للراتب  األدن   الحد مع سنة لمدة عمل  عقد منا  يطلب  فإنه بحوزتنا، يكن لم وإذا  .مدخرا  المال
(يورو 950) المهت  . 

 

غيبوزكوا  من  الشباب من كم .المنطقة أبناء لشباب  لنسبة با  حت   ، شاب أي  عىل  مستحيال أمرا  المتطلبات هذه يجعل مما   

وط؟  بهده عمل عقد لديهم الش   

 

  الصعب  من
 
   الجهود عن نتحدث .بالقمامة ينته   والعمل الجهد كل  أن  معرفة جدا

نحن  :الناس من  كثي   يبذلها  الت   

المؤسسات االجتماعية، المنظمات العامة،  اإلدارات واالستاذات، االساتذه المربيات، و المربي    والشابات،  الشباب ، 

   هذا  كل  ... الحكومية غي   منظمات 
   لنا  يمكن حت   المستخدمة  العامة  األموال من الصحيح بالشكل اإلستفادة عدم يعت 

ف   

   المساهمة  المستقبل
مجتمعنا  يكون أن نريد  الذي ، المجتمع هذا  ف  .      

 

رين  أهم هم الجديدة التدابي   هذه من المترص  : 

 

نواجه  : الرشد سن لبلوغهم نظرا  القارصين االطفال تكوين و إدماج مؤسسة عنهم استغنت الذين الشابات و بابالش ●  

الواجب من ألنه دراستنا  عن نتخال أن يجب .أوتجديدها  اإلقامة تصاريــــح عىل الحصول أجل من الصعوبات  من العديد  

   تكوين  عن  نبحث أن علينا 
ة مهت  ا  بشكل مدبلو  يمنحنا  لك   المدة  قصي     شيع 

بوظائف بإدانتنا  يقوم نفسه الوقت وف   

جانبا  أحالمنا  ترك مع ، التقنية وعالية  متوسطة تكوينة مسالك اتخاد يمكننا  ال ، اإلقامة تصاريــــح نملك ال ألننا  .مستغلة . 



 

   :القارصين األطفال ●
 
وخوفا  قلقا  شدأ نصبح  عندها  القارصين، األطفال تكوين و إدماج  مؤسسة بخدمات توصلنا  حي    ف  

كائنا  أصدقائنا  مع  يحدث  ما  إىل كثب عن ننظر ألننا  ، 18 الرشد سن بلوغنا  من بإتخادنا  منطقا  نرى ال نحن  .السابقي    وش   

إنهائها  نستطيع ال  لكوننا  ، الطويلة مدة  استغراق ذات التقنية اوعالية  المتوسطة التكوينة المسالك تلك  نحو الولوج قرار ، 

كز  كيف .للمؤسسة مغادرتنا  بمجرد عمل عقد عن البحت لينا ع يتوجب ألنه نظرا  نتائج ذو  بخطوات القيام عىل سي   

ينتظرنا؟  بما  نعلم ونحن إيجابة  

 

   بشكل اليوم   وجهدهم عملهم يتوقف .المربيات و المربيي    ●
يعملون الذين  الشباب و الشابات   بأن يدركون عندما  منطق   

ا  ذلك يكون لن بحيت ، ومستقالت  مستقلي    نكون  بأن مساعدتنا  يمكنهم  كيف .مخرج أي لديهم ليس معهم
 
نظرا  ممكن  

اإلقامة؟  تصاريــــح متالك لعدم  

 

والعمل التطبيق  مرحلة إىل الوصول من نتمكن لم إذا  منه  فائدة ال لتدريبنا  جهدهم كل .ماتالمعل و المعلمي    ●  . 

 

التفكي   إىل ندعوكم : 

 

؟  أم الغي   عىل معتمدين شباب  كمجتمع؟ نريد ماذا  بالفعل تريدون  هل عبئا؟ نكون أو  نساهم أن منا  تريدون هل مستقلي    

   أخرى صعوبة ونوا تك أن تريدون أم إدماجنا  لتسهيل  تدعموننا  أن
بالفعل؟  الصعب طريقنا  ف   

 

حات بعض لدينا  األجانب  مكتب ـ غيبوزكوا  حكومة لفرع   موجهة التفويض بشأن المقي  : 

 

   الزلنا  ،18 سنة بلوغنا  حدود إىل أنه اإلعتبار بعي    األخذ مع والتدريب، لدراسة الالزم الوقت لنا  ترك منكم نطلب 
مرحلة ف   

   إلدماجنا  التكوين
االجتماع   ملالع ف  . 

 

من ٪ 100 منا  تطلب  عندما  ،  لذلك  IPREM ،  الزلنا  ألننا  القبول، منكم نطلب   
لها  منظمات مع المرافقة مرحلة ف   

مع إتفاقية  Diputación Foral ( المالية المساعدات ،  التحرر منازل  PEJO ، المرافقة  اتفاقية ). 

 

   التجديد طلب علينا  يتعي    وعندما  ل، العم  لسوق  والولوج لتكويننا  وقت لدينا  سيكون لذلك
يمكننا  ، اإلقامة لترصيــــح الثان   

   العقود قبول هنا  منكم نطلب .عمل عقد عىل الحصول
أنصاف جميع لدينا  أنه مراعاة مع سنة، من أقل تستغرق الت   

كنا  أينما  من ، الشابات و الشباب . 

 

ة أنا  ، محمد أنا  ى أنا  ، حمزة أنا  ، سمي  المستقبل إىل يتطلع شاب أنا  .اينوة ، ميكيل ، أمايا  ، أيون  لمث  أنا  .... ، بش  . 

 

ا  أكون  وأن أساهم وأن أعمل أن أريد .المساعدات عىل العيش أريد ال    أن منكم أحتاج .المجتمع هذا  من جزء 
تمنحون   

   الوقت
   .العمل سوق إىل والوصول لتكويت 

واقعية عمل عقود عن إسألت  . 

 



   تقطع  ال
أجنحت  . 

 

الجمعة يوم إحتجاجية بوقفة بالقيام الجديد الوضع هذا  ندينوا  لك    بجانبنا  والوقوف مساندتنا  عىل نشجعكم و ندعوكم  

سبستيان سان بمدينة البوليفار اإللتقاء نقطة .مساءا  19:00 الساعة عىل مارس،  13 . 


