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 .1مقدمة
َػهّ انزغم مه َضُح َوطبق حطُر انحك فٓ انخؼهٕم بمُجب انمبوُن انذَنٓ (اوظز انجذَل أدوبي) ،فئن مالٕٔه األطفبل َانببنغٕه فٓ انؼبنم نٕظج فزص حؼهٕمٕت مضمُوتَ ،كثٕز مىٍم
ُٔاجٍُن ٌذي انمضٕت بظبب َضؼٍم كمٍبجزٔه (انُٕوظكُ .)b1105
 0837اإلػالن انؼبنمٓ نحمُق اإلوظبن
 0840احفبلٕت انالجئٕه (األمم انمخحذة)
 0842االحفبلٕت األَرَبٕت نحمُق اإلوظبن
 0851احفبلٕت مىبٌضت انخمٕٕش فٓ انخؼهٕم (األمم انمخحذة)
 0877اطخزاحٕجٕت حىمٕت انخؼهٕم فٓ انؼبنم اإلطالمٓ (إٔظٕظكُ)
 0878احفبلٕت حمُق انطفم (األمم انمخحذة)
 0886انؼمذ األَل نهخؼهٕم مه أجم أفزٔمٕب (االححبد األفزٔمٓ)
 1111انمٕثبق األَرَبٓ نصُن حمُق اإلوظبن فٓ انمذٔىت
 1115انؼمذ انثبوٓ نهخؼهٕم مه أجم أفزٔمٕب (االححبد األفزٔمٓ)
 1101اطخزاحٕجٕت انخؼهٕم َانخذرٔب ( 1111االححبد األَرَبٓ)
 1100انخطت األَرَبٕت نخؼهٕم انكببر (االححبد األَرَبٓ)
 1100جذَل أػمبل انمٕثبق انؼبنمٓ نحمُق اإلوظبن فٓ انمذٔىت
 1102حُصٕت انمفُضٕت األَرَبٕت ،االطخثمبر فٓ األطفبل
 1103انخطت اإلطخزاحٕجٕت نمفُضٕت االححبد األفزٔمٓ ( 1106-1103االححبد األفزٔمٓ)
 1104جذَل أػمبل انخؼهٕم ( 1121األمم انمخحذة)
ٌ 1105ذف انخىمٕت انمظخذامت رلم ( 3األمم انمخحذة)
 1105إػالن حُوض "مؤحمز اإلٔظٕظكُ نهخزبٕت" (اإلٔظٕظكُ)
َحخخهف انكفبءاث فٓ انخؼهٕم انزطمٓ حببٔىب َاطؼب بٕه انبهذان .فٓ بؼض ،انكفبءاث مزكشٔت فٓ حكُمت انُالٔت؛ بٕىمب فٓ بهذان أخزِ ،حم إضفبء انطببغ انالمزكشْ ػهٍٕب ،إما على األقالٌم
المتمتعة بالحكم الذاتً (الوالٌات االتحادٌة ،والمجتمعات المحلٌة المستقلة ،والمناطق  ، )...أو إلى البلدٌات .ومع ذلك ،فإن الكفاءات البلدٌة فً مجال التعلٌم نادرة عموما وتقتصر على
توفٌر الخدمات التً تنظمها مستوٌات إدارٌة أعلى .ؼٌر أن القرارات التً تتخذها المستوٌات األخرى فٌما ٌتعلق بنظام التعلٌم لها آثار على المواطنة على المستوى المحلً حتى خارج
المجال التعلٌمً ،وتإثر على قضاٌا الصحة والتكامل والترفٌه وسهولة الوصول إلى سوق العمل وؼٌرها.
وعلى الرؼم من أهمٌة التعلٌم الرسمً ،تجدر اإلشارة إلى أن التحدٌات الراهنة فً مجال التعلٌم ال تقتصر على توفٌرها .وتزداد أوجه القصور عند وضع سٌاسة أوسع تركز على قضاٌا
التعلٌم قبل وبعد التعلٌم اإللزامً ،فضال عن أداة عرضٌة تهدؾ إلى إنشاء مجتمعات شاملة ومتماسكة ومتعددة الثقافات.
فعلى سبٌل المثال ،تتجلى أوجه القصور هذه فً أوجه عدم المساواة القابمة فً المشاركة فً األنشطة التعلٌمٌة التً ٌقوم بها المهاجرون الشباب وأسرهم ،والصعوبات فً الحصول على
التعلٌم العالً ،والتعاٌش ،ومشاكل العالقة ،أو عدم وجود خٌارات لرعاٌة األطفال خالل المراحل المبكرة من الطفولة .داخل بعض السكان البالؽٌن ،بعض القضاٌا التً تنتظر السٌاسٌة ن
االستجابة فً المدن تشمل مستوٌات عالٌة من األمٌة بٌن بعض الفبات ،وعلى التؤهل للوظابؾ فً وظابؾ أخرى ،والصعوبات اللؽوٌة ،والتحدٌات فً الوصول إلى سوق العمل ،واالفتقار
إلى المعرفة بالخدمات العامة المتاحة ،وكراهٌة األجانب ،والعنصرٌة بٌن السكان المحلٌٌن.
وهذه بعض التحدٌات التً ٌمكن للحكومات المحلٌة أن تستجٌب لها من خالل اإلسهام فً إدماج الفبات األكثر ضعفا على نحو أفضل ،ألن السٌاسات التعلٌمٌة ،فضال عن المحتوى التعلٌمً
للسٌاسات البلدٌة األخرى ،تشكل أساس الكفاح ضد اإلقصاء االجتماعً والسكان المحرومٌن ،بمن فٌهم المهاجرون وأجٌالهم الالحقة.
وهكذا ،ففً حٌن أن التعلٌم الرسمً ٌخضع لسٌاسة الدولة ،فإن هناك مجاال للحكومات المحلٌة لتسهٌل الوصول إلى ظروفها أو تحسٌنها ،مثال من خالل برامج تعلٌمٌة تكمٌلٌة ،وتصمٌم
موارد فً خدمة المدارس ،أو آلٌات ضمان الدعم لألسر المهاجرة خالل وهً المرحلة التً ٌنبؽً أن ٌكون فٌها األطفال فً المدرسة .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك أنواع أخرى من التدابٌر
المتعلقة بالتعلٌم ؼٌر النظامً وؼٌر الرسمً التً هً أكثر انفتاحا للتدخل البلدي:
• أوال :نشٌر إلى اإلمكانٌات التعلٌمٌة للسٌاسات القطاعٌة األخرى التً تكون فٌها الكفاءات البلدٌة أوسع ،مثل الثقافة ،والشباب ،والعمالة ،والبٌبة ،والتخطٌط الحضري ،وؼٌرها .وبهذا
المعنىٌ ،نصب التركٌز على سٌاسات االستقبال األولى ،وتدرٌب العاملٌن فً القطاع العام فً البلدٌات ،أو الترفٌه التربوي أو أنشطة أوقات الفراغ.
• ثانٌا ،نناقش مجموعة المبادرات التً تستهدؾ السكان البالؽٌن ،بما فً ذلك تعلم لؽة البلد المتلقً ،والتدرٌب للعالم العامل أو رفع مستوى مهارات العمال ،وؼٌرها.
● وأخٌرا ،مجموعة السٌاسات المصممة لنقل القٌم وبناء مدن أكثر شمولٌة من خالل تصمٌم إجراءات تهدؾ إلى تعزٌز التعاٌش ،واالعتراؾ بالتنوع وتعزٌز مشاركة المواطنٌن.
التعلٌم الرسمًٌ :نطوي على نٌة تعلٌمٌة متعمدة ومنهجٌة محددة فً برنامج رسمً ،تطبق بجدول زمنً محدد وجدول زمنً محدد .وٌؽطً التعلٌم االبتدابً والثانوي والعالً (المدارس
والمعاهد والجامعات وؼٌرها).
التعلٌم ؼٌر النظامًٌ :جري خارج محٌط المدرسة .وهً تسعى إلى تطوٌر الكفاءات الفكرٌة والمعنوٌة والمدنٌة وكلٌات مجموعات معٌنة ،على أساس التدرٌب الصرٌح أو األهداؾ
التعلٌمٌة (دورات ،واألنشطة الترفٌهٌة والمدارس الذاتٌة ،وما إلى ذلك) .وهو ال ٌركز على الحصول على درجة أكادٌمٌة.
التعلٌم ؼٌر النظامًٌ :شمل جمٌع التجارب التعلٌمٌة ذات الطبٌعة المتعددة والمتنوعة التً تواجهها المإسسات التعلٌمٌة التقلٌدٌة التً توفر لنا أٌضا المعرفة والمهارات والمواقؾ (التفاعل
االجتماعً ،حضور المعارض ،الحمالت ،اإلعالنات ،األلعاب ،التجارب ،القراءات ،الممارسات ،الهواٌات ،إلخ).
ٌمكن للمدن أن تحتوي على العدٌد من الفرص التعلٌمٌة بفضل التقاء مختلؾ األفراد والكٌانات الموجودة داخل التً تسمح التعلم المتعدد ونقل القٌم .وتقوم المدٌنة التثقٌفٌة بتعببة كل هذه
الجهات الفاعلة حول مشروع مشترك لتحوٌل الفضاء الحضري إلى فضاء تعلٌمً ،باإلضافة إلى تسهٌل الوصول إلى المعرفة ،والقٌم والمواقؾ
بحٌث ٌمكن للناس أن ٌطوروا قدراتهم وأن ٌعٌشوا وٌعملوا بكرامة وأن ٌسهموا فً تنمٌة مدنهم.
وتلعب الحكومات المحلٌة دورا ربٌسٌا فً تنسٌق هذه الشبكة من الجهات الفاعلة ،وتولٌد أوجه تآزر جدٌدة فٌما بٌنها ،وتشجٌع التعلٌم كقضٌة شاملة لعدة قطاعات فً سٌاساتها العامة.
وباختصارٌ ،تعلق األمر بالسعً إلى تعزٌز القدرة التحوٌلٌة للتعلٌم فً جمٌع مناطق المدن.
 - 3التعلٌم من خالل سٌاسات قطاعٌة مختلفة
فالحكومات المحلٌة ،التً تتجاوز الكفاءات فً مجال التعلٌم ،تضع بالفعل برامج ومبادرات تعلٌمٌة هامة .جمٌع القرارات والبرامج والسٌاسات التً وضعت تحت مسإولٌة الحكومات
المحلٌة لها تؤثٌر تعلٌمً على مواطنٌها؛ ولذلك ،من الضروري أن تنعكس المشارٌع المحلٌة من أجل تعظٌم القدرات التعلٌمٌة للمدن) رسالة تثقٌؾ المدن .( 1113 ،وعالوة على ذلك ،فإن
الكثٌر من هذه اإلجراءات ال تترتب علٌه تكالٌؾ مالٌة إضافٌة ،ألنها تشمل أو تكمل البرامج الجارٌة.
 .2.0والثقافة ،والخدمات االجتماعٌة ،والصحة ،والتخطٌط الحضري ،ونوع الجنس من منظور التعلٌم
وأصبحت السٌاسات الثقافٌة البلدٌة مجاال ذا أهمٌة خاصة لزٌادة فرص الحصول على التدرٌب والتعلٌم والثقافة فً القطاعات ذات االحتٌاجات االجتماعٌة والتعلٌمٌة األكبر ،مما ٌسهل
اندماجها االجتماعً .وٌمكن اعتبار المكتبات والمسارح والمعارض الفنٌة والمساحات الثقافٌة األخرى من المدن أماكن اجتماعات لألشخاص والكٌانات من خلفٌات متنوعة فضال عن
مساحات للتالقً فً األنشطة التعلٌمٌة.

ومن ناحٌة أخرىٌ ،جب أن تضمن السٌاسات المحلٌة للخدمات االجتماعٌة الظروؾ المثلى لتحقٌق الفرص التعلٌمٌة .وتضطلع الحكومات المحلٌة بدور بارز فً تحدٌد األطفال الذٌن هم فً
حاالت ضعؾ ،ومرافقة األسر فً مهمتها التعلٌمٌة ،وتوفٌر الدعم اإلعالمً للموارد المتاحة أو منح اإلعانات للتعلٌم ،من بٌن أمور أخرى.
وأثر الخصابص االجتماعٌة واالقتصادٌة لألفراد على العادات والسلوك الصحً ٌولد أوجه عدم مساواة هامة .وبالتالً ،من المهم أن تؤخذ السٌاسات الصحٌة هذه التفاوتات فً الحسبان
وأن تشمل برامج التعلٌم والتدرٌب ،سواء فً مجال الوقاٌة أو التدخل .وبرامج التعلٌم الؽذابً فً المدارس ،والتدرٌب على الصحة اإلنجابٌة والمرافقة طوال فترة حمل الفتٌات والنساء،
وبرامج الصحة العامة الرامٌة إلى منع السلوكٌات الخطرة لدى الشباب ،أو السٌاسات الرامٌة إلى تشجٌع ممارسة الرٌاضة ،هً بعض المبادرات التعلٌمٌة الممكنة لتعزٌز الصحة فً
المستوى المحلً .وعالوة على ذلكٌ ،جب تصمٌمها بطرٌقة تصل إلى السكان المهاجرٌن أٌضا.
ال مارش (إٌطالٌا) .وٌوجد فً هذه المنطقة برنامج ٌهدؾ إلى زٌادة فعالٌة الخدمات الصحٌة فً حماٌة صحة المهاجرات .وٌتمثل أحد أدواتها الربٌسٌة فً شرٌط فٌدٌو إعالمً بؤحدى
عشرة لؽة تتعلق بصحة األم والطفل (فٌما ٌتعلق بالحمل والوالدة والرضاعة الطبٌعٌة ورعاٌة الطفل وصحة المرأة) والتدرٌب المقدم إلى المهنٌٌن فً المٌدان لنشره بٌن النساء
المهاجرات .وقد تم تطوٌر العمل بشكل مشترك من قبل المهنٌٌن الصحٌٌن والوسطاء الثقافٌٌن والنساء المهاجرات ،وبالتالً ،جمعت وجهات نظر مختلفة.
وقد بذلت محاوالت لتحدٌد أمثلة من مدن على الشاطا الجنوبً للبحر األبٌض المتوسط ،ولكن لم ٌتم العثور على حاالت موثقة .وقد ٌساعد االجتماع فً تورٌنو على تجمٌع تجارب
أخرى تتٌح اتباع نهج جؽرافً أكثر تعددٌة فً رسم الخرابط التً أجرٌت حتى اآلن .لمصدر :المرصد الشامل للمدن .لمزٌد من المعلومات ٌرجى الرجوع إلى:
https://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/promoci%C3%B3n-de-la-salud-materno-infantil-de-la-poblaci%C3%B3n-inmigrante
وٌإثر التخطٌط الحضري أٌضا على اإلمكانٌات اإلنمابٌة لألفراد .وتنطوي تدفقات الهجرة على نمو السكان المحلٌٌن ،التً ال توزع بالتساوي عموما بٌن مختلؾ مناطق المدٌنة .وهذا ٌولد
زٌادة ؼٌر متوازنة فً الطلب على الخدمات األساسٌة ،بما فً ذلك الخدمات التعلٌمٌة .وٌمكن أن تساعد السٌاسة الحضرٌة المخططة التً تشجع على الخلط االجتماعً على الحد من
التوترات االجتماعٌة الناشبة عن وصول السكان الجدد وتٌسٌر التماسك االجتماعً والثقافة المشتركة.
ومن المجاالت الهامة التً تتمتع فٌها الحكومة المحلٌة بقدر كبٌر من التدخل هو التثقٌؾ فً مجال حقوق اإلنسان .وفً هذا المٌدان ،تتسم برامج المساواة بٌن الجنسٌن بؤهمٌة خاصة.
والنساء المهاجرات معرضات بشكل خاص ،حٌث ٌواجهن صعوبات أكبر فً التكامل االجتماعً والعمل ،فضال عن معرفة أقل لؽوٌا .وباإلضافة إلى ذلك ،هم الرعاة الربٌسٌٌن ألبنابهم
وبناتهم ،لذلك بصماتهم على مساراتهم التعلٌمٌة كبٌرة .إن وضع سٌاسات تستهدؾ النساء المهاجرات من أجل تمكٌنهن ولؽاتهن وبرامج التدرٌب على العمل ،وما ٌصاحب ذلك من
إجراءات لتعزٌز العالقات االجتماعٌة هو أمر أساسً لتحقٌق مجتمع أكثر تماسكا.
وٌمكن أٌضا تصمٌم سٌاسات قطاعٌة أخرى ،مثل السٌاسات المتعلقة بالبٌبة واألمن الحضري والرٌاضة ،من منظور التعلٌم وتخدم كؤدوات لتعزٌز إدماج الفبات األكثر ضعفا ،بما فً ذلك
السكان المهاجرٌن على نحو أفضل.
 2-2تدرٌب العاملٌن بالبلدٌات فً ضوء التنوع الثقافً
والسٌاسات البلدٌة هً األقرب إلى المواطنٌن .من عملٌة التسجٌل إلى االنتهاء من إجراءات تؤمٌم المواطنٌن المهاجرٌن لدٌها ،فً مرحلة ما ،للتعامل مع العمال البلدٌة .وقد أدى وصول
السكان المهاجرٌن إلى تنوٌع المالمح االجتماعٌة ،كما وسع ،بدوره ،القضاٌا والمشاكل التً تنشؤ.
وتتطلب الشرطة المحلٌة واألخصابٌون االجتماعٌون والفنٌون والشباب والثقافة ومدراء الرٌاضة والعدادون والعاملون فً المراكز الصحٌة أو المدرسون تدرٌبا خاصا لتسهٌل االتصال
مع السكان المهاجرٌن؛ وٌشمل ذلك التدرٌب على استقبالهم وإدماجهم ،وٌتٌح تحدٌد حاالت التمٌٌز .كل منهم الوفاء بالمهام التعلٌمٌة .وبالتالً ،من المهم االستثمار فً التدرٌب الكافً.
ؼرونوبل (فرنسا) .وتشمل خطة منع البلدٌات ضد التمٌٌز فً ؼرونوبل مكافحة التمٌٌز كمحور عرضً للسٌاسات العامة المختلفة للحكومة المحلٌة (الموارد البشرٌة ،وإدراج العمالة،
واإلسكان ،والتعلٌم  )...وٌشمل ذلك إجراءات لزٌادة الوعً بالتنوع بٌن السكان المحلٌٌن ،وبرنامج تدرٌبً داخلً لموظفً مجالس المدن بشؤن الوقاٌة من التمٌٌز والتمٌٌز ضدهم،
وسٌاسات تحدٌد الهوٌة ،والعقوبات المفروضة على الممارسات التمٌٌزٌة فً المدارس ،والتعاون مع المنظمات االجتماعٌة لمكافحة التمٌٌز من خالل نقل المبانً البلدٌة أو منح إعانات
لمشارٌع محددة.المصدر :بنك الخبرات التابع للرابطة الدولٌة لتعلٌم المدن .لمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى الرجوع إلى:
http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2014/11/Monogr%C3%A1fico-Ciudad-Inclusi%C3%B3n-Social-y-Educaci%C3%B3n.pdf
 2.3اإلستقبال األوَل والسٌاسات المصاحبة
فاألشهر األولى بعد وصولهم إلى مدٌنة جدٌدة تإثر تؤثٌرا كبٌرا على دٌنامٌات إقامة السكان المهاجرٌن ،ومن ثم فإن من األهمٌة بمكان أن تعد اإلدارة المحلٌة استقبالهم على نحو كاؾ.
وٌنبؽً أن ٌفسر استقبال المواطنٌن الجدد على أنه عملٌة تعلم ،دون اعتبار منطق ودٌنامٌكٌة عمل المدٌنة أمرا مفروؼا منه .وبهذا المعنى ،فإن مبادرات مركزٌة استقبالهم ،من خالل نافذة
واحدة من االهتمام للمقٌمٌن الجدد تضمن حصولهم على معلومات كافٌة عن المدٌنة المضٌفة ،والموارد التً تضعها تحت تصرفها ،فضال عن الواجبات والحقوق ذات الصلة التً قلق لهم
تحمل اهتماما كبٌرا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المبادرات الرامٌة إلى إطالع السكان األجانب على اإلجراءات القانونٌة الالزمة لتٌسٌر عملٌة إٌواءهم تتسم بنفس القدر من األهمٌة.
وٌمكن إظهار فابدة تدخل الوسطاء والمترجمٌن الثقافٌٌن خالل االستقبال األول ،بالنظر إلى أنه خالل هذه الفترةٌ ،زداد فهم الوافدٌن الجدد بشكل ملحوظ بٌنما ٌتم تقلٌل خطر سوء الفهم.
وعالوة على ذلك ،من المثٌر لالهتمام أٌضا تحلٌل المبادرات البلدٌة الرامٌة إلى تعزٌز إقامة صالت بٌن أعضاء مجموعات المهاجرٌن ،وال سٌما بٌن القادمٌن الجدد ومواطنٌهم الذٌن
استقروا فً المدٌنة منذ فترة من الزمن ،والتً سنناقشها فً األجزاء التالٌة .إن المشاركة فً هذه العملٌة للمجتمعات المهاجرة التً استقرت بالفعل فً المدٌنة والشبكة التعاونٌة المحلٌة
ٌمكن أن ٌكون لها أثر إٌجابً لٌس فقط على سكن السكان المهاجرٌن ولكن أٌضا على تعزٌز التواصل بٌن الثقافات.
فٌٌنا( ،النمسا)  .وٌقدم مشروع "ستارت وٌن" تعلم اللؽة ،ومعرفة الخدمات العامة للمدٌنة ،ومعلومات عن حقوق السكان الذٌن وصلوا حدٌثا .إن استخدام اللؽة األم للمهاجرٌن وإدراج
تدابٌر لتسهٌل العالقات الطٌبة بٌن جمٌع سكان المدٌنة هما سمتان محورٌتان لهذا البرنامج.
المصدر :منصة نقل السٌاسة  -متروبولٌس .لمزٌد من المعلومات ٌرجى الرجوع إلى:
http://policytransfer.metropolis.org/case-studies/start-wien

 1.3الترفٌه التربوي
إن الكفاءات البلدٌة فً سٌاسات الشباب والرٌاضة والثقافة ،وهً أوسع نطاقا منها فً مجال التعلٌم ،تجعل تصمٌم األنشطة الالمنهجٌة والتروٌج لها مجاال مثٌرا لالهتمام بالنسبة للحكومات
المحلٌة .وٌشمل التعلٌم ؼٌر النظامً مجموعة متنوعة من البرامج واألنشطة التً تستهدؾ األطفال والشباب ،فضال عن أسرهم ،وهً األنشطة الرٌاضٌة ،والبرامج الفنٌة ،وتعزٌز
المدارس ،ومجموعات الشباب أو األنشطة الصٌفٌة ،وؼٌرها.
وتظهر العدٌد من الدراسات فوابد هذا النوع من األنشطة على التنمٌة الشخصٌة وتحسٌن المهارات والكفاءات النفسٌة واالجتماعٌة (تقدٌر الذات واألمن والقدرات العالبقٌة  ،)...مع اإلشارة
إلى إمكاناتهم لزٌادة النجاح فً المدرسة .وهذا واضح بشكل خاص فً حالة الطالب المهاجرٌن الذٌن ٌجدون فً أوقات الفراغ التعلٌمٌة فضاءات أكثر مرونة للتعلم اللؽوي واكتساب
المهارات االجتماعٌة التً تقلل من خطر االستبعاد االجتماعً .وٌمكن أن ٌكون تشجٌع األنشطة الالمنهجٌة ذات الطابع البلدي أداة لمكافحة التحامل والتعصب إذا ما صممت بهدؾ تٌسٌر
االتصال بٌن السكان المحلٌٌن والمهاجرٌن للعمل من أجل مجتمع أكثر تماسكا .وتشكل السٌاسات الرٌاضٌة أٌضا أداة شابعة جدا لتعزٌز اإلدماج االجتماعً لبعض الفبات الضعٌفة ،بمن
فٌهم المهاجرون.

مٌونخ المانٌا .مبادرة البونتكؽوت ٌجلب األطفال والشباب والكبار من مختلؾ الثقافات والمالمح االجتماعٌة واالقتصادٌة من خالل كرة القدمٌ .تم تنظٌم البطوالت المختلفة على مدار العام
بالتعاون مع مجلس المدٌنة وكٌانات مختلفة من المدٌنة .وتتمثل أهداؾ المشروع فً منع جرابم األحداث والعنؾ ،وتوسٌع الفرص التعلٌمٌة للشباب فً سٌاقات الضعؾ االجتماعً،
وزٌادة االتصال بٌن الثقافات.
لمصدر .http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/39-buntkickgut-munich.html :مزٌد من المعلومات فً الرابط التالً:
/http://buntkicktgut.de

 - 4التعلٌم من أجل التعاٌش واالعتراف بالتفاوتات وتقدٌرها
إن إنشاء مدن متماسكة عبر الثقافات ٌعنً تعزٌز التعاٌش واالعتراؾ بالتنوع ( )1105 ،UCLGوالتعلٌم فً القٌم المشتركة ،الناتجة عن الترابط بٌن الثقافات المختلفة التً تتعاٌش فً
المدٌنة .وٌعد تحدٌد هذه القٌم المشتركة أحد التحدٌات الربٌسٌة التً تواجه المدن التً تستقبل السكان المهاجرٌن.
وٌتطلب إٌجاد توازن بٌن الهوٌة والتنوع مراعاة مساهمات المجتمعات المحلٌة التً تعٌش فً المدن حتى ٌشعر جمٌع المواطنٌن باالعتراؾ بهوٌتهم الثقافٌة الخاصة (مٌثاق تثقٌؾ المدن
)1113
نٌلوفر (تركٌا)" .بٌت تبادل السكان" ٌسعى إلى وضع قٌمة والحفاظ على الذاكرة والتراث الثقافً الذي تركته مختلؾ الهجرات فً المدٌنة .وتحقٌقا لهذه الؽاٌةٌ ،تم ،بالتعاون مع الجمعٌات
المحلٌة ،إنشاء مساحة للتعبٌر عن الهوٌات الثقافٌة المختلفة التً تتعاٌش فً المدٌنة ،حٌث تجمع األشٌاء والوثابق والشهادات الشفوٌة لهذه العملٌات المهاجرة وإدماج المهاجرٌن فً
المدٌنة.
المصدر :هٌبة الثقافة  .UCLG-لمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى الرجوع إلى الرابط التالً:
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/good_practices/nilufer-def-eng.pdf

إن سٌاسات التعاٌش هً فً الوقت نفسه ضرورٌة .وٌتٌح استخدام األماكن العامة للمدن (مثل المكتبات والمربعات والمراكز الصحٌة والمراكز الثقافٌة  )...من أجل تطوٌر األنشطة
التعلٌمٌة ،االتصال بٌن المواطنٌن الذٌن ال ٌوافقون على سٌاقات أخرى ،مع تٌسٌر المعرفة المتبادلة ،والحد من أوجه التحامل ،تشجع الحوار بٌن الثقافات (واألدٌان).
ومع ذلك ،فإن هذا االتصال لٌس ؼرٌبا على الصراعات .وأحٌانا ٌكون أصل الصراعات فً صراع الدٌنامٌات الثقافٌة .وفً مناسبات أخرى ،تستند األحكام المسبقة إلى نزاعات بٌن
األجٌال ،وال سٌما فً األحٌاء التً ٌجددها وصول السكان المهاجرٌن .ولذلك ،لم ٌتم التدخل من قبل الوسطاء لٌس فقط للحد من التوترات بٌن السكان المحلٌٌن واألجانب ،ولكن أٌضا
لتعزٌز الحوار بٌن المواطنٌن من مختلؾ األعمار .وٌحدث العدٌد من هذه الصراعات فً األحٌاء المتدهورة اجتماعٌا حٌث ٌتقاسم السكان المحلٌون والمهاجرون مخاطر االستبعاد
االجتماعً .وبصرؾ النظر عن السٌاسات الرامٌة إلى تجدٌد األحٌاء االقتصادٌة واالجتماعٌة ،فإن برامج التماسك االجتماعً وإٌجاد هوٌة إٌجابٌة للحً من خالل العمل على القٌم
والمصالح المشتركة لها أهمٌة خاصة فً هذه الحالة

كاستلفٌورنتٌنو (إٌطالٌا) .الهدؾ من مشروع "كاستٌلو ألتو" هو تحوٌل حً متدهورة اجتماعٌا من المدٌنة من خالل خلق أوجه التآزر بٌن الجمعٌات المحلٌة والمواطنٌن .وهو مشروع
لمشاركة المواطنٌن لضمان أن ٌحسن استخدام األماكن العامة العالقات االجتماعٌة بٌن السكان المحلٌٌن واألجانب وكذلك بٌن الشباب وكبار السن ،وما إلى ذلك.
المصدر :بنك الخبرات التابع للرابطة الدولٌة لتعلٌم المدن .لمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى الرجوع إلى الرابط التالً:
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?accio=cercar&quants=0&ordre=10&text=2689

وأخٌراٌ ،مكن تحقٌق االعتراؾ باألقلٌات وإبرازها من خالل سٌاسات مختلفة مثل معرفة وتعلم اللؽات المستخدمة فً مدٌنة أو االستعانة بمهنٌٌن متخصصٌن بتلك اللؽات والذٌن ٌشكلون
أٌضا مرجعٌة للنجاح ألعضاء هذه المجتمعات.
 - 5التعلٌم من أجل تكافؤ الفرص واإلدماج االجتماعً
وتتطلب استجابة الحكومات المحلٌة للتحدٌات الناشبة عن البحث عن تكافإ الفرص واإلدماج االجتماعً للسكان المهاجرٌن ،فً بعض الحاالت ،زٌادة فً تموٌل البلدٌات ،ولكنها فً
حاالت أخرى لٌست سوى مسؤلة تصمٌم وتنفٌذ تدابٌر دون تكلفة اقتصادٌة أو منخفضة جدا ،خاصة إذا ما أخذت العودة االجتماعٌة بعٌن االعتبار .وتعمل سٌاسات التعلٌم كسٌاسات وقابٌة،
مما ٌإدي إلى تحقٌق وفورات كبٌرة فً التعوٌض األقل فعالٌة لسٌاسات التعوٌض.
 1-4تعلٌم الطفل بوصفه استثمارا اجتماعٌا
واعتبرت السٌاسات الرامٌة إلى الطفولة المبكرة ،أي فً مرحلة ما قبل بدء التعلٌم اإللزامً ،أدوات هامة للحد من عدم المساواة فً التعلٌم .الرعاٌة االجتماعٌة التربوٌة خالل هذه السنوات
األولى ٌسمح للكشؾ عن مشاكل التنمٌة أو التؤخر المعرفً الذي ٌتطلب التدخل المبكر .وفً حالة األطفال المنحدرٌن من أصل مهاجرٌ ،مكن التعلٌم من االتصال بلؽة البلد المضٌؾ
ومعرفة أكبر بالنظام المدرسً ،مما ٌقلل من صعوبات التكٌؾ .وٌإدي تعمٌم التعلٌم المدرسً فً دورات التعلٌم قبل اإللزامً إلى الحد بشكل كبٌر من أوجه عدم المساواة بٌن األطفال فً
األوضاع األكثر ضعفا .وفً مواجهة الصعوبات االقتصادٌة فً تحقٌق ذلكٌ ،ركز عمل الحكومات المحلٌة من ناحٌة على زٌادة وصول األطفال من األسر المهاجرة إلى األماكن القابمة،
ومن ناحٌة أخرى ،إلى إنشاء برامج مرافقة لألسر المهاجرة التً ال تسجل أطفالها فً المدارس خالل هذه المرحلة ،من أجل توسٌع موارد األبوة واألمومة وبالتالً زٌادة التحفٌز المبكر
ألطفالهم.
برلٌن ،ألمانٌا) .وفً عام  ،1113أطلقت منطقة نٌوكولن برنامج "أمهات الجوار" ،الذي ٌهدؾ إلى تدرٌب األمهات ،العاطالت عموما واألصل األجنبً ،للعمل كمرجع لألسر فً الحً.
وتقوم هذه "األمهات المرجعٌات" بزٌارة المدارس وبٌوت األسر األجنبٌة بهدؾ إقامة روابط فً المجتمع المحلً ،وتسهٌل االندماج فً الحً ،وتحفٌز حضور دورات اللؽة أو الخدمات
البلدٌة األخرى (مثل الرعاٌة النهارٌة) والمرافقة واإلعالم بشؤن التعلٌم ،والصحة ،واألبوة واألمومة.
المصدر :المرصد الشامل للمدن .لمزٌد من المعلومات ٌرجى الرجوع إلى الرابط التالًhttp://policytransfer.metropolis.org/case-studies/neighbourhood- :
mothers
 2-4الحصول على التعلٌم اإللزامً والنجاح فً المدرسة
وٌتراوح التعلٌم اإللزامً بٌن  5و  05-03سنة فً معظم بلدان العالم ،وإن كان ذلك مع معدالت االلتحاق المتباٌنة (الٌونسكو  .)1104وعلى الرؼم من االعتراؾ بالسكان
المهاجرٌن الحق فً ذلك

ٌبلػ معدل االلتحاق الصافً فً التعلٌم الثانوي اإللزامً  ٪85فً فرنسا ( )1104و  ٪87فً إٌطالٌا ( )1103و  ٪83فً إسبانٌا ( )1104و  ٪75فً البرتؽال ( )1104و  ٪76فً
المؽرب و .)http://data.uis.unesco.org( )1101 ٪53
فقد كشفت العدٌد من التقارٌر عن عدد من أوجه القصور ،ال سٌما عدم حصول األطفال فً مراكز االحتجاز ،وكذلك فً مدن المقصد النهابً ،على التعلٌم) المفوضٌة األروبٌة.1106 ،
بٌد أن ضمان الحصول على التعلٌم اإللزامً لٌس كافٌا .ومن الضروري أن ٌكون التعلٌم ذا نوعٌة وعلى قدم المساواة .وبهذا ألمعنى تستجٌب البلدٌات للدٌنامٌكٌات المتنامٌة لفصل
المدارس .وٌنبؽً لسٌاسات التماسك اإلجتماعً على مستوى البلدٌات التفكٌر فً استراتٌجٌات مكافحة الفصل من خالل السٌاسة الحضرٌة التً تحول دون إنشاء ؼٌتوس سكنٌة) ،UCLG
 .( 1105وفً الوقت نفسه ،فإن البرامج التً تركز على التعلٌم ضرورٌة أٌضا :سٌاسات مكافحة وصم بعض المدارس ،واإلجراءات الرامٌة إلى تشجٌع مشارٌع تعلٌمٌة مثٌرة لالهتمام فً
المدارس ذات نسب مبوٌة عالٌة من السكان الضعفاء (المعروؾ باسم المدارس المؽناطٌسٌة أو المدارس ذات المشارٌع المفردة) ،وتعدٌل المدرسة وتقسٌم المناطق والمقترحات بناء على
تقٌٌم التنوع المدرسً .معظم هذه السٌاسات منخفضة التكلفة.
نٌوٌورك (الوالٌات المتحدة) .وفً عام  ،1104تعزز مدٌنة نٌوٌورك قانون المساءلة عن التنوع المدرسً ،الذي أدخل عددا من التدابٌر لمكافحة الفصل بٌن المدارس :إدخال مرشحات
فً بعض المقاطعات من أجل اختٌار المدارس مجانا ،وإنشاء دوابر مدرسٌة تجمع بٌن األحٌاء ذات التركٌبة االجتماعٌة المتماٌزة ،واألطفال من األسر المعرضة لخطر االستبعاد
للمدارس ذات التنوع األقل ،والحمالت الرامٌة إلى تقٌٌم التنوع المدرسً ،من بٌن أمور أخرى.
لمزٌد من المعلومات ٌرجى الرجوع إلى الرابط التالً:
http://bradlander.nyc/news/updates/city-council-passes-school-diversity-accountability-act

وٌتمثل التحدي الثانً فً تصمٌم أدوات االهتمام بالتنوع التً تركز على االستجابة لالحتٌاجات الخاصة (االفتقار إلى المهارات اللؽوٌة ،والهشاشة العاطفٌة ،والتوترات الناشبة عن عملٌة
اإلقامة  )...لألطفال الذٌن خضعوا لعملٌة هجرة أو الذٌن ٌعٌشون فً بٌبات من ضعؾ أكبر .توظٌؾ المهنٌٌن (الوسطاء والمترجمٌن واألخصابٌٌن االجتماعٌٌن  )...الذٌن ٌستطٌعون،
داخل المدارس ،أن ٌفهموا وٌستجٌبوا للظروؾ الخاصة التً ٌحدث فٌها تعلٌم هإالء األطفال أو تدرٌب المعلمٌن للعمل فً سٌاقات التنوع ،بعض السٌاسات التً ٌمكن تنفٌذها على مستوى
البلدٌات.
ومن بٌن البرامج التً تهتم بالتنوع ،أهمها البرامج التً تهدؾ إلى تعلم لؽة :بروتوكوالت للترحٌب بالقادمٌن الجدد ،والموارد للتخفٌؾ من االنزعاج ومشاعر اإلحباط التً واجهوها،
والفصول الدراسٌة المناسبة لدراسة اللؽة بشكل مكثؾ خالل ساعات الدراسة ،وبرامج اللؽة قبل بداٌة التعلٌم ،والطالب  -المحٌلٌن المرافقٌن للمهاجرٌن فً هذه العملٌة ،وكذلك المعلمٌن
الذٌن ٌقدمون الدعم اللؽوي فً الفصول الدراسٌة أو برامج ما بعد المدرسة .ومن الضروري بالتؤكٌد تعاون اإلدارة المحلٌة فً استكمال البرامج المدرسٌة.
وتشٌر البٌانات الحالٌة إلى أن التالمٌذ المهاجرٌن أكثر عرضة لتجربة مسارات االضطرابات المدرسٌة واالنقطاع عن الدراسة ،وؼالبا ما ٌكون ذلك مصحوبا بدرجة عالٌة من التؽٌب عن
الدراسة .البلدٌات هً األكثر كفاءة للتدخل فً هذا المجال .إن تحدٌد حاالت التؽٌب عن طرٌق الخدمات المناظرة (الخدمات االجتماعٌة والشرطة المحلٌة وفنًٌ الشباب والوسطاء )...
وتصمٌم سٌاسات االلتزام بالمدارس من خالل األنشطة الالمنهجٌة أو تعزٌز عالقة المدرسة األسرٌة هً بعض المبادرات التً وضعت على مستوى البلدٌات فً هذا الحقل.
ٌوستً ناد البٌم (جمهورٌة الشٌشان) .فً مدٌنة عستً ناد البٌم ،كجزء من مشروع لمكافحة التؽٌب عن المدرسة ،تم إنشاء مجموعة محلٌة تدعم مشروع "منع" .وهو ٌتؤلؾ من ممثلٌن
عن جمٌع المدارس وأسر الطالب والمنظمات فً المدٌنة .بعد تشخٌص أسباب التؽٌب عن العملٌ ،تم تشجٌع برنامج العمل الذي ٌشمل مختلؾ مجاالت مجلس المدٌنة ومنظمات المجتمع
المدنً لتحسٌن المناخ المدرسً وتدرٌب المعلمٌن على تحدٌد ومنع التؽٌب عن المدرسة وتعزٌز عالقات األسر المدرسٌة وتصمٌم برامج الدعم المدرسً كطرق لاللتحاق بالمدارس.
المصدر :مشروع أورباكت .لمزٌد من المعلومات ٌرجى الرجوع إلى الرابط التالً:
http://www.usti-nad-labem.cz/files/prevent_baseline_study.pdf

3-4التعلٌم بعد اإللزامً
إن إكمال التعلٌم اإللزامً (فً سن  03أو  04أو  05سنة حسب البلد) ،بما فً ذلك أو استبعاد تحقٌق درجة مماثلةٌ ،إدي إلى تخفٌض الخٌارات التعلٌمٌة لمعظم الطالب المهاجرٌن ،مما
ٌزٌد من خطر االستبعاد االجتماعً .وتظهر البٌانات أٌضا أن المهاجرٌن الشباب ممثلون تمثٌال ناقصا فً المسارات األكادٌمٌة (مما ٌإدي مباشرة إلى الجامعات) فً حٌن أن وجودهم
أعلى بشكل ملحوظ فً المسارات المهنٌة (عموما هٌبة هٌسب االجتماعٌة) (جٌلبورن وٌودل0888 ،؛ مودي .)1110 ،وٌبدو أن هذا ٌبقى من جٌل إلى جٌل ،مما ٌحد من إمكانٌات إدماج
هإالء الشباب فً عالم العمل ،وبالتالً ،تقلٌل فرص انتقالهم إلى مرحلة البلوغ على قدم المساواة.
واألسباب متنوعة (الحواجز االقتصادٌة ،وهٌكل سوق العمل ،واالفتقار إلى التوجه فً مرحلة االنتقال إلى مرحلة ما بعد التعلٌم اإللزامً  )...وٌمكن للسٌاسة البلدٌة أن تتدخل فً بعضها.
المرافقة فً نهاٌة المرحلة اإللزامٌة وبرامج التوجٌه إلى التعلٌم ما بعد اإللزامً؛ تدرٌب المعلمٌن على تقٌٌم إمكانٌات الطالب المهاجرٌن الذٌن ٌتجاوزون القٌود الزمنٌة المستمدة من عملٌة
هجرتهم؛ والبحث عن المراجع الناجحة فً االنتقال إلى التعلٌم ما بعد اإللزامً داخل مجتمع المهاجرٌن ،هً محط اهتمام البرامج المحلٌة.
ومن ناحٌة أخرى ،من الضروري تصمٌم سبل للفرص الثانٌة وإعادة تجنٌد الشباب الذٌن ٌستعٌدون دوافعهم لمواصلة تعلٌمهم بعد انقطاعهم عن النظام التعلٌمً .وبهذا المعنىٌ ،مكن أن
ٌإدي إنشاء برنامج تدرٌبً محلً ٌلبً احتٌاجات هإالء الشباب ومدٌنتهم إلى توسٌع فرص التدرٌب فً البلدٌات والحد من مخاطر السلوكٌات المرتبطة ببطالة الشباب (النزاعات فً
الشوارع ،والممارسات التً تشكل خطرا على الصحة .)...

كورنٌال دي لوبرٌجات (إسبانٌا) .إلٌندار منظمة ؼٌر هادفة للربح تقدم عرضا تعلٌمٌا ٌهدؾ إلى التدرٌب المهنً للشباب الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  01و  14عاما الذٌن عانوا من فشل
المدرسة والتسرب ،وعدم الحصول على التعلٌم الرسمً .وٌهدؾ إلى الجمع بٌن التدرٌب والممارسات المهنٌة ،جنبا إلى جنب مع التوجه المهم والمرافقة فً عملٌة اإلدراج العمل .وتعمل
المدرسة فً شبكة مع المراكز التعلٌمٌة والخدمات فً المجالس المحلٌة.
لمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى الرجوع إلى الرابط التالً:
http://www.elllindar.org/

 4-4تعلٌم الكبار وإمكانٌة الوصول إلى سوق العمل
وهناك بعض الصعوبات التً ٌواجهها السكان المهاجرون الذٌن ٌسعون إلى الحصول على عمل واالندماج فً مجتمعهم المضٌؾ .وٌمثل التمٌٌز والصعوبات اللؽوٌة والظروؾ القانونٌة
الحواجز التً تحول قطاعا مهما من السكان المهاجرٌن إلى اقتصاد مؽمور (الٌونسكو  . )b1105وهناك ثالث سٌاسات بلدٌة ربٌسٌة تهدؾ إلى الحد من هذه الحواجز( :أ) توفٌر التدرٌب
اللؽوي للبالؽٌن ،بهدؾ اكتساب المهارات الشفوٌة األساسٌة من أجل االندماج االجتماعً؛ (ب) المشورة القانونٌة بشؤن تشرٌعات العمل ،و (ج) برامج مكافحة التمٌٌز ضد العمال األجانب
وتثمٌنهم.
وإلى جانب هذه البرامج ،تصبح مسارات التدخل األخرى ضرورٌة ( .)2016 ،MC2CMفمن ناحٌة ،تشٌر األمٌة أو التعلٌم المنخفض التً ٌمٌزها جزء من السكان المهاجرٌن إلى تخطٌط
عرض تدرٌبً ٌتجاوز التعلم اللؽوي ،وٌوفر هذه المجموعة أدوات جدٌدة لتنمٌة حٌاتهم المهنٌة والشخصٌة .وعلى الرؼم من أن هناك بالفعل عرضا تدرٌبٌا للبالؽٌن ،فمن الضروري
التفكٌر فً تكٌفهم مع االحتٌاجات الجدٌدة المستمدة من عملٌات الهجرة .وبالمثلٌ ،نبؽً أن ٌكون التدرٌب للعالم العامل والتدرٌب المستمر للموظفٌن محور اهتمام الحكومات المحلٌة بؽض
النظر عن القواعد التً تنظمها المنافسة الحكومٌة .وٌمكن أن ٌإدي تحدٌد نموذج إنتاجً للمدن وتسهٌل إدماج قوة عاملة مهاجرة من خالل تشكٌلها إلى تحسٌن إدماج هإالء العمال الجدد،
ومن ثم تعزٌز مجتمع أكثر تماسكا.

هامبورغ ،ألمانٌا" .رجال األعمال بال حدود" هً منظمة تم إنشاإها باستخدام التموٌل من البلدٌة والصنادٌق االجتماعٌة األوروبٌة التً تدعم أصحاب المشارٌع المهاجرٌن المحتملٌن من
خالل تزوٌدهم بالمعلومات والتدرٌب واالتصاالت لتعزٌز عملهم لحسابهم الخاص وإنشاء شركات جدٌدة.
مصدر شامل المدن المرصد .لمزٌد من المعلومات ٌرجى الرجوع إلى الرابط التالً:
https://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/empresarios-sin-fronteras

ومن المالبم أٌضا التشدٌد على التؤهل األكبر لجزء من السكان المهاجرٌن الذٌن ٌشؽلون ،ألسباب مختلفة ،مواقؾ أقل شؤنا من المهارات .وبهذا المعنى ،فإن التوجه نحو إدراج العمل،
وتقدٌم المشورة فً عملٌات استقامة الدرجات والبرامج لمكافحة التحٌزات ،هً المبادرات الممكنة التً وضعتها الحكومات المحلٌة والتً أنشبت لتعزٌز التنمٌة االقتصادٌة للمدن على
أساس االستخدام األفضل لقدرات السكان المهاجرٌن.
وفً مجال التكنولوجٌات الجدٌدة ،فإن الفجوة الرقمٌة القابمة تقلل إلى حد كبٌر من إمكانٌات تكنولوجٌات المعلومات كوسٌلة لإلدماج االجتماعً للسكان المهاجرٌن .ولذلك ٌجب أن ٌفهم
"الشمول الرقمً" على أنه شرط وأداة لإلدماج االجتماعً؛ ومن ثم ،فإن زٌادة فرص حصول األطفال والشباب والمهاجرٌن البالؽٌن على التكنولوجٌات الجدٌدة من خالل التدرٌب هو خط
عمل وضعته بعض المدن.

 .6التعلٌم للمواطنٌن النشطٌن والدٌمقراطٌٌن
وقد عززت عدة مدن آلٌات تشاركٌة ،ال سٌما بٌن السكان المهاجرٌن الذٌن لٌس لهم الحق فً التصوٌت واالستبعاد من الوسابل الربٌسٌة للتعبٌر السٌاسً فً النظم الدٌمقراطٌة .والصك
الذي تنفذه الحكومات المحلٌة عادة ما ٌكون مجالس استشارٌة ،تتؤلؾ فً بعض الحاالت من المقٌمٌن األجانب (بصفة عامة ،وممثلو الجمعٌات ،وكذلك المقٌمون الذٌن ٌتم اختٌارهم من
خالل العملٌات التشاركٌة) ،وأحٌانا ٌحتفظون برسوم اشتراك فً األجهزة المفتوحة للجمٌع المواطنٌن.
وبصرؾ النظر عن هذه الصكوك الرسمٌة للمشاركةٌ ،مكن للحكومات البلدٌة أن تشجع إجراءات أخرى مثل تشجٌع التنظٌم الذاتً للمجتمعات المحلٌة المهاجرة أو إنشاء منتدٌات للمناقشة
تعزز الحوار بٌن الحكومات المحلٌة ورابطات المهاجرٌن بشؤن القضاٌا التً تإثر علٌهم.
وال ٌقتصر التعلٌم من أجل المواطنة النشطة والدٌمقراطٌة على مشاركة السكان األجانب ،بل على جمٌع المواطنٌن الذٌن ٌعٌشون فً المدن .وفً هذا الصدد ،تحث الحكومات المحلٌة على
االتصال والتفاعل بٌن السكان الجدد والمجتمع المحلً من خالل تنظٌم المهرجانات والحفالت الموسٌقٌة وأنشطة األحٌاء (مجلس أوروبا ،1103 ،المفوضٌة األوروبٌة.)0881 ،
وباإلضافة إلى ذلك ،وفً إطار هذا اإلطار ،فإن البرامج التعلٌمٌة التً تستهدؾ جمٌع المواطنٌن بشؤن قٌمة التعاٌش والتنوع والقٌم الدٌمقراطٌة مفٌدة.
رٌجٌو إمٌلٌا (إٌطالٌا) .موندنسٌم هو مركز ٌحركه الحكومة المحلٌة مكرس للعمل على القضاٌا المتعلقة بالتنوع الثقافً ،الذي ٌعزز العدٌد من المشارٌع فً مجال الفضاء العام واالتصال
بٌن الثقافات والتعلٌم والتنوع فً المدارس والتدرٌب اللؽوي والنشر الثقافً لألقلٌات المهاجرة ،الخ.
لمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى الرجوع إلى الرابط التالً:
http://www.mondinsieme.org/

-7العناصر الرئٌسٌة لتعزٌز المساواة واإلدماج االجتماعً والتعلٌمً للمهاجرٌن

السٌاسات القطاعٌة
السٌاسات الثقافٌة

المساحات الثقافٌة وأماكن للقاء الناس من خلفٌة متنوعة؛ نشر المعرفة؛ وتثمٌن التراث؛
والفعالٌات الثقافٌة والمهرجانات كفرص لتشجٌع الشعور باالنتماء.

السٌاسات االجتماعٌة

تحدٌد حاالت األطفال المعرضة للخطر؛ المرافقٌن لألسر فً قطاع التعلٌم؛ ودعم وموارد
التعلٌم.

السٌاسات الصحٌة

التعلٌم التؽذوي فً المدارس ،والصحة اإلنجابٌة بما فً ذلك الحمل ،ومنع السلوكٌات
الخطرة ،وتعزٌز األنشطة الرٌاضٌة.

التخطٌط الحضري

السٌاسات الحضرٌة التً تعزز المزٌج االجتماعً مع أساس المعاٌٌر التعلٌمٌة (بناء
المدارس ،وموقع اإلسكان االجتماعً ،وتمكٌن النساءالمهاجرات).

برامج المساواة بٌن الجنسٌن

والتكامل االجتماعً والعمل ،فضال عن تمكٌن النساء المهاجرات.

السٌاسات البٌئٌة

تؽٌٌر العادات ،والتثقٌؾ فً مجال التنمٌة المستدامة ،واالستهالك المسإول ،والتربٌة
المدنٌة ،واستخدام الحٌز العام المتعلق بإدارة النفاٌات.

السٌاسات األمنٌة الحضرٌة

فرص التطوع لمهام الحماٌة المدنٌة ،شرطة المناطق المجاورة  ،حل النزاعات فً
األحٌاء.

البلدٌات و تدرٌب الموظفٌن

بناء القدرات فٌما ٌتعلق بالتنوع الثقافً (أدوات االتصال ،تحدٌد ممارسات التمٌٌز).

االستقبال األول والسٌاسات المصاحبة

التركٌز على الترحٌب والمعلومات الكاملة عن الموارد والحقوق والواجبات؛ والدعم فً
اإلجراءات القانونٌة ،والمترجمٌن الشفوٌٌن والوسطاء الثقافٌٌن ،ومشاركة مجتمعات
المهاجرٌن.

الترفٌه التربوي

زٌادة مشاركة الطالب واألسر فً حاالت الضعؾ فً التعلٌم الترفٌهً؛ وتعزٌز التعلٌم

الترفٌه كمكان لالتصال بٌن الثقافات .والسٌاسات الرٌاضٌة من أجل اإلدماج االجتماعً
ونقل القٌم.

التعلٌم من أجل التعاٌش واالعتراف والتقدٌر لالختالفات *
تعزٌز التعاٌش

استخدام األماكن العامة لألنشطة التعلٌمٌة التً تعزز االتصال؛ تدخل الوسطاء فً حل
النزاعات؛ وتجدٌد األحٌاء االقتصادٌة المهملة؛ وبرامج التماسك االجتماعً.

االعتراف بالتنوع

التعلٌم حول القٌم المشتركة؛ تعلم اللؽة؛ الوعً بالقٌمة المضافة لألقلٌات إلى المدن؛
توظٌؾ المهنٌٌن مع خلفٌة المهاجرٌن.

التعلٌم من أجل تكافؤ الفرص واإلدماج االجتماعً
تعلٌم األطفال

تعزٌز إمكانٌة الوصول إلى مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال الذٌن ٌعٌشون فً حاالت
ضعؾ؛ والبرامج المصاحبة لألسر خالل المراحل األولى من الدراسة.

الوصول إلى التعلٌم اإللزامً والنجاح فً المدرسة

مكافحة الوصم داخل المدارس؛ وتعزٌز مشارٌع تعلٌمٌة مثٌرة لالهتمام لألطفال الذٌن
ٌعٌشون فً حاالت ضعؾ فً المدارس؛ بناء قدرات المعلمٌن؛ برامج للترحٌب بالمدرسة؛
ومكافحة التسرب من المدارس؛ وتعزٌز العالقات بٌن األسرة واألسرة؛ والبحث عن أمثلة
جٌدة للنجاح المدرسً بٌن مجتمع المهاجرٌن؛ دعم األسر خالل فترة الدراسة.

التعلٌم ما بعد اإللزامً

الدعم أثناء االنتقال من التعلٌم اإللزامً إلى التعلٌم ؼٌر اإللزامً؛ برامج توجٌهٌة؛ بناء
القدرات للمعلمٌن من أجل تقٌٌم إمكانات الطالب المهاجرٌن؛ ابحث عن أمثلة جٌدة من
النجاح المدرسً بٌن مجتمع المهاجرٌن .والحد من الحواجز االقتصادٌة ،وتصمٌم فرص
المسار الثانوي وسبل العودة إلى المدرسة؛ إنشاء عرض البلدٌة.

تعلٌم الكبار

برامج محو األمٌة ،تعلم اللؽة؛ وتكٌٌؾ العروض الحالٌة الحتٌاجات الكبار.

التعلٌم من أجل الوصول إلى سوق العمل

بناء قدرات مستمرة للعمال؛ التوجه العمالً؛ التصدٌق على الشهادات األجنبٌة؛ برامج
مكافحة التمٌٌز؛ تعزٌز روح المبادرة.

التكنولوجٌات الجدٌدة

البرامج المتعلقة بتشكٌل اإلدماج الرقمً

التعلٌم للمواطنٌن النشطٌن والدٌمقراطٌٌن
السٌاسات التشاركٌة

المجالس االستشارٌة للمقٌمٌن األجانب؛ حصص المشاركة داخل الهٌبات العامة من
المدٌنة؛ برامج مشاركة أكثر انفتاحا (أنشطة حً ،جمعٌات)؛ ومنتدٌات للنقاش بٌن
اإلدارات المحلٌة واألقلٌات.

تعزٌز القٌم الدٌمقراطٌة

• تعزٌز القٌم الدٌمقراطٌة عن طرٌق األنشطة فً األماكن العامة والمدارس؛ وبناء
القدرات لإلدارات المحلٌة وموظفٌها؛ برامج موجهة للمواطنٌن بشؤن قٌمة التماسك
والتنوع.
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