ملخص تنفيذي
يعرض هذا التقرير تفاصيل نتائج استطال ٍع ملامريس الخطوط األمامية العاملني يف مجال الهجرة ،والذي أطلقه مرشوع
بني أكتوبر وديسمرب  .2020تم تحديد املامرسني يف الخطوط األمامية عىل أنهم مجموعة غري مدروسة يف PERCEPTIONS
ويهدف هذا التقرير إىل املساعدة يف سد هذه الفجوة املعرفية .تهدف  (Bayerl et. al. ، 2020) ،ميدان البحث املتعلق بالهجرة
ستساعد  PERCEPTIONS ،النتائج إىل أن تكون مبثابة معيار للسياسة والبحوث املستقبلية املتعلقة بالهجرة .كجزء من مرشوع
.األفكار املقدمة يف هذا التقرير عىل إنشاء مواد لدعم كل من املهاجرين واملامرسني
هدفت الدراسة االستقصائية إىل استكشاف التصورات التي يالحظها مامرسو الخط األول بني املهاجرين حول أوروبا ،وكيف يعتقد
عىل مجال العمل املتعلق بالهجرة .استهدفت  COVID-19املامرسون بأن املعلومات غري الدقيقة قد تؤثر عىل الهجرة ،وتأثريات
الدراسة مامريس الخط األول من جميع القطاعات ،انطالقا من منظامت الدفاع عن املهاجرين إىل خرباء أمن الحدود ،وتم توزيع
االس يف  14دولة بـ  11لغة .يف املجموع ،تم تلقي  788إجابة ،منها  589مشاركًا من الدول األوروبية (غالبيتهم من بلغاريا وإيطاليا
وإسبانيا) و 199من دول غري أوروبية (غالبيتهم من الجزائر) .كانت العيّنة متوازنة نسبيًا بني املشاركني العاملني عىل مراقبة الحدود
.وأولئك الذين يعملون يف خدمات دعم املهاجرين

:النتائج الرئيسية لالستطالع تشمل ما ييل
اعتَ َب مامرسو الخط األول ،الذين شملهم االستطالع ،بشكل كبري العوامل الخارجية (مثل العنف ،واألوضاع السياسية
املختلفة  ،ومستويات مختلفة من الفرص  ،وما إىل ذلك) والظروف السلبية العامة يف بلد املنشأ (مثل الحرب  ،واالقتصاد
الضعيف  ،وما إىل ذلك) عىل أنها الدوافع الرئيسية الهجرة .اعترب املامرسون من البلدان التي تم تعريفها عىل أنها دول
العبور (الجزائر ومرص وتونس) أن التهديدات الخاصة بالشخص يف بلد املنشأ (مثل االضطهاد الديني ،وما إىل ذلك) مهمة
.بشكل خاص يف تحفيز الهجرة
اعترب املامرسون أن املهاجرين ميتلكون فكرة إيجابية عن أوروبا واعتربوا هذا التصور صحي ًحا إىل حد ما .ومع ذلك ،فقد
قيم املامرسون تصورات املهاجرين لبعض من املظاهر يف أوروبا بأنها أقل إيجابية نسبيًا .والتصور األقل إيجابية كان حول
.سيادة القانون ،عىل وجه الخصوص ،وهو جانب ينبغي تحليله بعمق أكرب
أعطى املامرسون الذين كانوا عىل اتصال مبارش باملهاجرين دقة أكرب لتصورات املهاجرين ألوروبا فيام يتعلق بالتسامح
.وعدم التمييز ،ونوعية الحياة بشكل عام ،وحقوق املرأة
مل يوافق معظم املستجوبني عىل االعتقاد املزعوم بأن املهاجرين الذين يصلون إىل أوروبا عىل أساس معلومات غري
دقيقة هم أكرث عرضة الرتكاب جرائم أو أنهم سيصبحون متطرفني .ومع ذلك ،كانت االجابات مستقطبة متا ًما ،حيث كان
.املامرسون الذكور واملامرسون يف بلدان العبور واملامرسون الحكوميون الدوليون األكرث ترجيحا ملوافقة هذا االعتقاد
تتطلب إغالق الحدود أو تعليق الخدمات للمهاجرين .ومع ذلك COVID-19 ،مل يعتقد معظم املامرسون بأن جائحة
.كانت اإلجابات بشأن هذه املسألة شديدة االستقطاب
اعترب اغلب مامريس الخط األول الذين شملهم االستطالع بأن منظمتهم فعالة ،سواء من حيث العمل العام مع املهاجرين
.أو من حيث تزويد املهاجرين مبعلومات دقيقة
ومع ذلك ،فقد حدد املامرسون بعض العوائق التي تحول دون فعالية منظامتهم ،وخاصة القيود القانونية ،وعدم كفاية
املوارد البرشية ،والضغوط ،أو العبء النفيس الناجم عن العمل املنجز ،وعدم كفاية أجر العمل املنجز ،واالفتقار إىل املرافق
.أو البنية التحتية الالزمة
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من رضا املامرسني عن حياتهم ووظائفهم وتوازنهم بني العمل والحياة .يف وقت إجراء االستطالع COVID-19 ،قللت جائحة
.كان املامرسون راضني بشكل معتدل فقط عن رواتبهم واالعرتاف االجتامعي بعملهم
كان املامرسون غري راضني متا ًما عن سياسات الهجرة الحالية يف االتحاد األورويب وسياسات الهجرة الحالية يف بلدانهم .كان
مامرسو الخط األول العاملون يف املنظامت غري الحكومية (سواء الدينية أوغري الدينية) غري راضني بشكل خاص عن كال
.النوعني من السياسات
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