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ملف الهجرة ا لخاصة بمدينة تور ينو ا�لكبرى وورقة الأولو يات اللذين تم ّت صياغتهما في
ّ
تجمع هذه الوثيقة بين

إطار مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية .يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحسين حوكمة الهجرة على مستوى

المدينة ،ضمن شبكة من المدن في أورو با ومنطقة جنوب المتوسط .للمز يد من المعلومات حول دراسة ا لحالة
المتعلقة بمدينة تور ينو ا�لكبرى ،يمكن الاطلاع على الرابط التاليwww.icmpd.org/mc2cm :

لمحة عامة ()2016
الإطار السياسي والإداري

ا لسكّا ن
النسبة من السكّان على صعيد

الو طن

السكّان الأجانب
نسبة الأجانب من سكّان مدينة

تور ينو ا�لكبرى

تقع مدينة تور ينو ا�لكبرى في شمال غرب إ يطاليا ،في منطقة

اختصاص على مساحة ٍ تشمل مدينة تور ينو (رابع
ٌ
بييمونتي ،ولها

أكبر مدينة في إ يطاليا) و 314بلدية أخرى
٢ ٢٨٢ ١٩٧

% 3.8
961 221
% 9.7

أنماط الهجرة

بدءا ً من  ،2016بلغ عدد السكّان الأجانب في مدينة تور ينو ا�لكبرى  221961نسمة ،أي ما يناهز الـ%10
من عدد السكّان بالإجمال .يعيش القسم الأكبر من هؤلاء الأجانب ( )%62في مدينة تور ينو .في العام

 ،2010بلغ عدد السكّان الأجانب أوجه ،ثم ما لبث أن بدأ بالتراجع .يمكن ر دّ هذا الا نخفاض الصافي

ل خاص ،مخل ّفة ً نتائج غير
جزئيا ً إلى الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام  2008وأصابت منطقة بييمونتي بشك ٍ
متناسبة على أداء المهاجر ين في العمل ،خا صّة ً منذ العام  .2011في الوقت نفسه ،تستمر ّ نسبة ٌ متزايد ة ٌ من

السكّان المهاجر ين بالاستقرار ضمن المجتمع المحلي .بين  2012و ،2015ازدادت طلبات ا لحصول على ا لجنسية

الإ يطالية في المناطق ا لحضر ية بأكثر من الضعف حتى بلغت  3869طلبا ً .بدءا ً من  1كانون الثاني/يناير

 ،2016أصبح  40034ساكنا ً أجنبيا ً يحملون رخص إقامة طو يلة المدى .أما ملتمسو اللجوء والمستفيدون من

ن أعدادهم تشهد ز ياد ة ً سر يعة .في العام
ا لحماية الدولية ،فمع أنهم يمث ّلون نسبة ً أصغر من السكّان الأجانب ،إلا أ ّ

 ،2015قدّم  2945شخصا ً طلبا ً للحصول على اللجوء في منطقة تور ينو ا�لكبرى ،مما عكس ز ياد ة ً بنسبة %150
بالمقارنة مع العام .2014

السكّان المهاجرون

بدءا ً من  ،2015تمثّلت أبرز بلدان المنشأ التي وصل منها السكّان الأجانب في تور ينو برومانيا (،)%46

والمغرب ( ،)%12وألبانيا ( ،)%5والبيرو ( ،)%5والصين ( ،)%5ومولدوفا ( .)%3وقد ساهمت ظاهرة لم ّ

شمل الأسر في إرساء التوازن بين معدّلات ا لجنسين بمرور الوقت،حيث يفوق عدد النساء اليوم عدد الرجال
( 118717امرأة مقابل  103244رجلا ً بين السكّان الأجانب في  31كانون الأول/ديسمبر .)2015

و يتراوح سنّ  %37من إجمالي عدد السكّان الأجانب بين  25و 44سنة.

سياسة الهجرة المحلية

لم يحدّد القانون دور المدينة ا�لكبرى في ما يتعلق بدمج المهاجر ين ،بل هي استراتيجيات التمو يل التي اعتمدتها

ا لحكومات الوطنية والإقليمية ،فضلا ً عن الاختصاصات في مجالات السياسات ،على غرار التوظيف والتدر يب

المهني ،التي تخل ّف تأثيرا ً مباشرا ً على دمج المهاجر ين.

يرتكز النهج الذي تت ّبعه المدينة ا�لكبرى نحو سياسات دمج المهاجر ين على الأركان التالية:
أ)

ب)

تعتبر الهجرة ظاهر ة ً هيكلية ً تتطل ّب استجابات مؤسساتية هيكلية؛

نهج متكامل يقوم على دمج التدابير وا لخدمات التي توف ّرها مختلف القطاعات من أجل تطو ير
مسارات متماسكة ومستقيمة لدمج المهاجر ين؛
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ت)

ك للتنمية المحلية يعز ّز مبادرات التنسيق والتآزر بين أ صحاب الشأن 		
دور المدينة ا�لكبرى كمحر ّ ٍ

المحليين ،سواء من القطاع العام أم ا لخاص.

تصب في هذا الشأن،
ّ
تتمث ّل إدارات المدينة ا�لكبرى الأكثر ات ّصالا ً بدمج المهاجر ين والتي لطالما طب ّقت تدابير

في ما يتجاوز الواجبات الرسمية المفروضة ،بإدارات :التعليم والتدر يب المهني ،والعمل ،والفرص المتساو ية
والسياسات الاجتماعية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة عدّة أنشطة في مجالات الوساطة الثقافية ،والتدر يب المهني للمسؤولين في

القطاع العام والعاملين في مجال الهجرة ،ودروس في اللغة الإ يطالية للمواطنين الأجانب ،وتقييم مهارات

المهاجر ين غير الرسمية (أي التي لا تثبتها شهادات رسمية) ،ودعم الإدماج المهني في قطاع العمل المنزلي
خاص من العاملين الأجانب ،ومكا فحة التمييز.
ّ
والرعاية حيث تُسج ّل نسبة ٌ عالية ٌ بشكل

يعتبر قسمٌ كبير ٌ من تدابير دمج المهاجر ين المنفّذة على مستوى المدينة ا�لكبرى ثمرة مبادرة أ صحاب الشأن

المحليين .فيتيح هذا النهج التصاعدي تطو ير مبادرات وفقا ً للخصوصيات المحلية� ،لكنه يز يد أيضا ً من ات ّكال
هذه السياسات على حسن ني ّة المسؤولين وصن ّاع السياسات ومدى التزامهم بهذا الموضوع.

بعض من أكثر التدخلات المحلية ابتكارا ً مرتبطا ً بمشار يع معي ّنة ،مما يعكس مدى مشاركة أ صحاب
ٌ
يعتبر

الشأن المحليين وفعاليتهم .في الوقت نفسه ،يو جِد هذا الأمر حالة ً من الاتكال على الدعوة إلى تقديم

ن بعض
المقترحات ،و يعرقل بالتالي تطو ير الاستراتيجيات والتدخلات على المدى الطو يل .يعني ذلك أيضا ً أ ّ

المشار يع النا جحة والمبتكرة لم تستمر ّ ،مما حال دون إحداث التأثيرات المطلو بة وأ ث ّر سلبا ً على الموارد البشر ية
والقدرة التنظيمية للوكالات القائمة بالتنفيذ.

أفضى التشاور مع أ صحاب الشأن المحليين ،بمن فيهم نواب منطقة بيومونتي ،والمدينة ا�لكبرى ،وأعضاء

بلديات منطقة المدينة ا�لكبرى ،والمنظّمات غير ا لحكومية ،من خلال مقابلات فردية ومجموعات تركيز

ع ُقدت في آذار/مارس  2017ضمن إطار مشروع الهجرة في المدن المتوسطية ،إلى تحديد  4أولو يات
لسياسات الدمج في المدينة ا�لكبرى:

.1
.2

دمج ملتمسي اللجوء واللاجئين في سوق العمل

تأمين التماسك الاجتماعي ونسج العلاقات ا لحسنة بين الوافدين ا لجدد والسكّان المحليين
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.3
.4

تأمين وصول المهاجر ين إلى السكن اللائق

دمج أطفال المهاجر ين أو ما يُعرف با لجيل الثاني من المهاجر ين

إدماج الهجرة

تطب ّق المدينة ا�لكبرى نهج إدماج المهاجر ين .وتستكمل ذلك بتدابير تولي عناية ً خا صّة ً بإزالة العوائق المحدّدة

التي يصادفها المهاجرون عند محاولة الوصول إلى ا لخدمات العامة .من هذه التدابير تأمين الوساطة بين

الثقافات والدروس اللغو ية التي يمكن أن يستفيد منها المهاجرون تفاديا ً لإقصائهم� .لكن خارج إطار هذا
ضغوطات على الموازنة في السنوات الأخيرة ،خفّضت المدينة بعضا ً من التدابير المعروضة
ٍ
النهج ،و بسبب

خصيصا ً للمهاجر ين.
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منطقة بييمونتي
مدينة تور ينو ا�لكبرى
مدينة تور ين

قسم الفرص المتساو ية

ا لأ جا نب

يتضمّن مكتب الأجانب والمسافر ين .مسؤول عن مراكز إ يواء المهاجر ين القسر يين في المدينة

مشترك بين الأقسام من أجل دمج المهاجر ين

تنص ولايته على تعز يز نهج
ّ
السياسات الاجتماعية ،من حيث كونه قسما ً من دون حقيبة،

يعز ّز سياسات الفرص المتساو ية ومشاركة «المواطنين ا لجدد» في المجتمع المحلي .يختلف عن قسم

(مراكز نظام حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين)

قسم السياسات الاجتماعية و يشمل مكتب

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

ذلك دروس في اللغة الإ يطالية والوساطة الثقافية

تطلق دعوات للوكالات التدر يبية لتقديم المقترحات من أجل تنظيم دروس تدر يبية مهنية ،بما في

مستوى مدينة تور ينو ا�لكبرى

ومكا فحة التمييز وحماية الشباب وعامة الناس .تتمتع باختصاصات في مجال دمج المهاجر ين على

تُعنى بتعز يز التعاون وتبادل المعلومات ونشر الممارسات السليمة في مجالات الفرص المتساو ية

بالصندوق الأورو بي للجوء والهجرة والإدماج

يشمل المرصد الإقليمي للهجرة .يؤدي دورا ً أساسيا ً في إدارة المشار يع الإقليمية ا لخاصة

الأورو بي للجوء والهجرة والإدماج الواردة من وزارتي الداخلية والعمل والسياسات الاجتماعية

التمييز .يهتم ّ أيضا ً بتنسيق ا لجدول الإقليمي للجوء ،وإدارة القسم الأكبر من أموال الصندوق

مسؤول عن دمج المهاجر ين ومشاركتهم الناشطة ،والمسائل المتعلقة بالفرص المتساو ية ومكا فحة

الأساسية الموكلة إليها في مجال الاستقبال الأولي لملتمسي اللجوء (مراكز ملتمسي اللجوء)

المؤسسات في مدينة تور ينو ا�لكبرى ،وتشرف ،إلى جانب البلديات ،على تنفيذ المسؤوليات

فر عٌ من وزارة الداخلية على مستوى الأقاليم .تنسّق عمل مرصد السكّان الأجانب المشترك بين

تدير خدمات التوظيف في المدينة ا�لكبرى ،بما في ذلك مراكز التوظيف

إدارة العمل (وكالة بييمونتي للتوظيف:

ا�لكبرى/منطقة

بييمونتي

التعليم والتدر يب المهني في مدينة تور ينو

إدارة الفرص الاجتماعية والمتساو ية

معهد الأ بحاث الاجتماعية والاقتصادية

المتساو ية ،وا لحقوق المدنية ،والهجرة الوافدة

الدراسة ا لجامعية ،والتعاون الدولي ،والفرص

القسم الإقليمي للسياسات الشبابية ،وا لحقّ في

ا لمحا فظة

أ صحاب الشأن في مجال حوكمة الهجرة على المستوى المحلي
وزارة
ا لد ا خلية
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ASGI

جمعية موزاييكو

ل خاص
جمعية محلية مرتبطة بالإرساليات الساليز ية ،تنشط في المسائل التي تُعنى بالشباب المهاجر ين بشك ٍ

ومساعد ة ً قانونية للمهاجر ين

جمعية الدراسات القضائية حول الهجرة ،وهي جمعية قانونية غير ر بحية تقدّم تدر يبا ً في مجال الهجرة واللجوء

بشكل خاص

جمعية محلية مختلطة تجمع بين السكان المحليين والمهاجر ين ،ترتبط با�لكنيسة الولدينيسية ،وتنشط في مجال اللجوء

ASAI

AMMI

ا لمد نية

حقوق هذه المجموعات على المستو يين المحلي والوطني ،وتشارك بشكل ناشط في النقاشات العامة كما تعز ّز المشاركة

خص الشباب والتوظيف والتعاون والتنمية .تمارس الضغط والتأثير من أجل تأمين
جالات ت ّ
ٍ
أيضا ً أنشطة في م

توف ّر خدمات للمجموعات الضعيفة مثل المشرّدين وضحايا الإ تجار ،و يشمل ذلك نسبة ً كبيرة من المهاجر ين .تدير

تخصّ ص قسما ً كبيرا ً من الإ يرادات المحصّ لة من الضرائب العامة لمبادرات تُعنى بالمهاجر ين

 »TURIN CURIAمخصّ ص لمسائل الهجرة واللجوء

جمعية محلية من الوسطاء الثقافيين

منظمة غرو بو أبيلي

ا�لكنيسة

الولدينيسية

المكتب الرعوي للمهاجر ين

الفرع التنفيذي لـ

»

منظمات المجتمع المدني الناشطة في المدينة في مجالات الهجرة والدمج
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الإطار المؤسساتي

مدينة تور ينو ا�لكبرى هي إحدى المدن الإدار ية ا�لكبرى العشر التي أبصرت النور عام  2015في إ يطاليا،
مستبدلة ً المقاطعات السابقة� ،لكن باختصاصات أقل من تلك التي كانت تتمت ّع بها المقاطعات في السابق.

ن مدينة تور ينو ا�لكبرى تتمت ّع باختصاصات أكبر من مدن كبرى أخرى ،إلا أنها ما زالت غير كافية
ومع أ ّ
�لكي تتكي ّف مع ضغوطات الهجرة بمفردها.

التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والوطني

يمكن تحسين آليات حوكمة الهجرة المتعدّدة الأطراف في تور ينو .فالتعاون الرسمي بين المدينة ا�لكبرى

ن المدينة ا�لكبرى لا تتمت ّع بأي
والمؤسسات الوطنية في مجال الهجرة يكاد يكون غائبا ً .مر دّ ذلك إلى أ ّ

مسؤولية رسمية محدّدة في مجال الهجرة ،و بالتالي فهي لا تشارك في الهيئات ومجموعات العمل المشتركة بين
المؤسسات التي تُعنى بهذا الموضوع بالذات .في الواقع ،كان التنسيق مع المنطقة والبلديات رهن آليات

ل عام.
التمو يل أو المبادرات المخصّ صة الغرض بشك ٍ

التنسيق والتعاون على مستوى المدينة ا�لكبرى

تتمث ّل مجموعة العمل الأساسية المشتركة بين المؤسسات ،على مستوى المدينة ا�لكبرى ،بمرصد السكّان الأجانب
المشترك بين المؤسسات في المدينة ا�لكبرى الذي أنشئ عام  1996و يخضع لتنسيق محافظة تور ينو .يهدف
هذا المرصد إلى جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بوجود المهاجر ين ود مجهم في منطقة المدينة ا�لكبرى،

من أجل نشر تقر ير إحصائي سنوي لدعم السياسات القائمة على المعرفة .في العام  ،2011أنشأت إدارات

التعليم والتدر يب المهني ،والعمل ،والفرص الاجتماعية والمتساو ية ،وهي الإدارات التي تتحمّل المسؤوليات
الأساسية في دمج المهاجر ين على مستوى المدينة ا�لكبرى ،ما ع ُرف بوحدة الهجرة .تعتبر هذه الوحدة هيئة

غير رسمية مهمّتها تنسيق تحليل البيانات المعدّة للتقار ير السنو ية الصادرة عن المرصد المشترك بين الوكالات،

وتطو ير مبادرات التعاون والتآزر بين الإدارات الثلاث ،فضلا ً عن اعتماد نهج متكامل تجاه المهاجر ين.

أخيرا ً ،لطالما كانت مشاركة منظّمات المجتمع المدني في تدابير الدمج ركنا ً أساسيا ً واستراتيجيا ً بالنسبة للمدينة

ا�لكبرى التي اعتمدت «نهجا ً قائما ً على الشراكة».
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التعاون الدولي

تشارك مدينة تور ينو ا�لكبرى في عدّة شبكات دولية ،منها الشبكات التي تشارك فيها من خلال أنشطة

متعلقة بالهجرة ،وهي :الرابطة العالمية للمدن ا�لكبرى ،والرابطة الأورو بية للمدن ا�لكبرى ،ومنظمة المدن

وا لحكومات المحلية المت ّحدة .كذلك ،تم ّ نسج شراكات عالمية تُعنى بالهجرة في مجال التعاون والتنمية .تعتبر

مدينة تور ينو ا�لكبرى شر يك منظمة أركو لاتينو ،وهي تتعاون ،منذ العام  ،2005مع برنامج الأمم المتحدة

ا لإ نما ئي .

النظرة العامة إلى الهجرة والدمج

وفقا ً لاستطلاع الرأي الذي أجراه الا تحاد الأورو بي عام  ،2013بعنوان «نوعية ا لحياة في المدن» ،في 79

مدينة أورو بية ،يعتبر موقف السكان المقيمين في مدينة تور ينو -وليس في منطقة المدينة ا�لكبرى كلها -تجاه

ن «وجود الأجانب مفيدٌ
الهجرة والدمج سلبيا ً نوعا ً ما .فقد وافق  %50فقط من المجيبين على البيان القائل إ ّ

لتور ينو» ،مما يجعلها ضمن المرتبات الأدنى من بين المدن الإ يطالية والأورو بية التي تملك رأيا ً إ يجابيا ً تجاه

الهجرة .مع ذلك ،يعتبر الا تجاه في تصو ّر ا لجمهور ،استنادا ً إلى نتائج هذا الاستطلاع ،إ يجابيا ً بالنسبة لتور ينو
بالمقارنة مع بقية المدن الإ يطالية.
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مدى تمتع المهاجر ين بحقوق الإنسان ووصولهم إلى ا لخدمات
التعليم والتدر يب المهني
اختصاص البلدية
ا لجهة القائمة
با لتنفيذ

ا لسكن

نعم

نعم

نعم

نعم

جز ئيا ً

الإدارة المعنية بالتعليم والتدر يب المهني

الإدارة المعنية بالعمل (بانتظار انتهاء عملية الانتقال

الإدارة المعنية بالفرص المتساو ية والسياسات الاجتماعية

تركيب قمر صناعي إقليمي لمكا فحة التمييز لفترة  2014-2011تابع

مرصد لمراقبة الاحتياجات في مجال السكن الاجتماعي من

•دروس تكميلية/إضافية في اللغة
الإ يطالية للأجانب

المؤسساتي) مراكز التوظيف

•التنسيق مع منظّمات المجتمع المدني والقطاع ا لخاص

•القيام بتدخلات جديدة لدعم الأ شخاص الضعفاء (الفقراء

لضمان وجود وسطاء ثقافيين وخبراء في مجال الهجرة

ا لجدد ،المهاجرون ،المسن ّون ،إلخ).

•مسارات خاصة للأجانب ذوي

•التنسيق بين إدارة العمل ،ومراكز الإ يواء ،والمحافظة،

ومكا فحة أيّ شكل من أشكال التمييز

ا لجيل الثاني من خلال مشروع

عن العمل وتنظيم جلسات إعلامية حول طر يقة تقديم

المهارات العليا والأفراد من

السياسات والمشار يع المتعلقة بدمج المهاجر ين

التوظيف ور يادة الأعمال

الشؤون الاجتماعية

ا لحماية من التمييز

المشاركة السياسية والدمج في عمليات صنع القرار

ل مركز توظيف
في ك ّ

و بلدية تور ينو ،للمساعدة في تسجيل اللاجئين كعاطلين

«  »PROV@WORKبالتعاون

ا لخدمات المحلية وأداء سوق العمل

المستوى في مدينة تور ينو ا�لكبرى

ا لر سمية

مع قطاع المهنيين الرفيعي

•الاعتراف بما يُعرف بالمهارات غير النظامية وغير

العامة وا لخاصة واقتراح مساكن جديدة

•دعم تطو ير الأنظمة المحلية المراعية لتوفير الفرص المتساو ية
•دمج المهاجر ين القسر يين من خلال تحديد الممارسات

•مراقبة مدى تطو ّر التمييز في منطقة مدينة تور ينو ا�لكبرى

السليمة ونشرها ،فضلا ً عن التنسيق المؤسساتي بين البلديات
والمؤ سسا ت

أجل توز يع المساكن العامة

•إدارة المرصد الذي يراقب سياسات السكن على المستوى
ا لإ قليمي

•تنوي منطقة بييمونتي إصدار قانون إقليمي جديد حول
الهجرة بالتعاون مع هيئة استشار ية تتضمّن مواطنين

أجانب .بهدف صياغة مسو دّة القانون ،أطلقت المنطقة

عملية تشاركية مع أ صحاب الشأن في القطاعين العام

تُعنى بمكا فحة التمييز

وا لخاص في مجال الهجرة ،تُشرك أيضا ً مدينة تور ينو

ا �لكبر ى

•نشر المعلومات والممارسات السليمة في مدينة تور ينو ا�لكبرى

•المشاركة في مجموعات عمل غير رسمية حول المواصلات

•تنظيم جلسات لتوفير المعلومات والاستشارات للشباب
•دعم العاملين في قطاع العمل المنزلي والرعاية

ا لا جتما عية

(والقسم الأكبر منهم مهاجرون) من خلال مشروع

•إدارة المكتب الأمامي وتقديم الدعم لضحايا التمييزترميم المباني
•تنسيق الشبكات الإقليمية ا لخاصة بمنظّمات المجتمع المدني التي

العامة والمهاجر ين ،بالتعاون مع المحافظة ،ومنطقة بييمونتي،

بعنوان «الاثنين للشباب»

للمكتب الوطني لمكا فحة التمييز العرقي

كلا

ووكالة المواصلات العامة الإقليمية ،والبلديات ،والتعاونيات

““ A.F.R.I.PRO

•تنظيم جلسات تدر يب للشباب وتدر يب في شركات
محلية بالتعاون مع برنامج «ضمانات الشباب» التابع

للا تحاد الأورو بي

•المشاركة في مجموعة العمل ض ّد استغلال اليد العاملة
بالتعاون مع المحافظة ،ومنطقة بييمونتي ،و بلدية

تور ينو ،ومنظّمات المجتمع المدني

•مكا فحة التمييز في سوق العمل من خلال المشاركة في
ن»
مشروع «هل تعرفون أ ّ

مدى وصول
المهاجر ين إلى
ا لخد ما ت
ا لملا حظا ت

يستهدف التدر يب السكّان بشكل عام،

مع تخصيص حصة صغيرة من المقاعد
للأجانب العاطلين عن العمل

مدينة تور ينو ا�لكبرى هي من أهم

ا لجهات الوطنية الرائدة في تدر يب

الوسطاء ما بين الثقافات ،والعاملين في
مجال الرعاية ومساعدي الممر ّضين ،وفي

الاعتراف بالمهارات غير الرسمية المنتشرة
ل خاص بين الأجانب
بشك ٍ

يو جّه نهج الإدماج القسم الأكبر من المهاجر ين نحو
ا لخدمات العامة.

التعددية الثقافية هي أحد أهداف التنمية الاجتماعية الأساسية

الستة ضمن ا لخطة الاجتماعية لمدينة تور ينو ا�لكبرى

ل من أشكال التمييز ،لا التمييز العرقي والديني
تعالج الأنشطة ك ّ
ل شك ٍ

فقط .مع ذلك ،تشكّل الشكاوى المتعلقة بهذه الأنواع من التمييز ا لجزء

تشمل المراقبة المستفيدين الأجانب

الأكبر من إجمالي عدد الشكاوى ،حيث بلغت  %48في العام 2014

على سبيل المثال
رغم محاولات تحسين مدى استفادة اللاجئين من

ا لخدمات ،ما زال وصولهم إلى خدمات التوظيف غير

ل كبير إلى عدم توف ّر الموارد
ٍ
كاف  ،ومر دّ ذلك بشك ٍ
اللازمة لتطو ير أنشطة دعم خا صّة بهذا الموضوع

بدءا ً من شباط/فبراير  ،2017يُنتظر اعتماد ا لخطة الاجتماعية

ل رسمي
لمدينة تور ينو ا�لكبرى بشك ٍ

وصل الاتفاق بين المكتب الوطني لمكا فحة التمييز العرقي ومنطقة

بييمونتي ومدينة تور ينو ا�لكبرى إلى نهايته في العام  ،2014و بالتالي

انتهى التمو يل للقمر الصناعي .منذ ذلك ا ل�حين ،وافقت مدينة تور ينو

ا�لكبرى على إعادة إطلاق القمر الصناعي بموظّ فيها ومواردها ا لخاصة،
وهي تهدف إلى استئناف الأنشطة في العام 2017

ل أساسي بالاختصاصات في مجال
تتمتع المنطقة والبلديات بشك ٍ
السكن الاجتماعي

باستثناء مواطني الا تحاد الأورو بي ،ليس المواطنون الأجانب

مؤهلين للتصو يت في الانتخابات المحلية

المركز الدولي لتطو ير سياسات الهجرة (  ،)ICMPDمنظّمة المدن وا لحكومات المحلية المت ّحدة ( ،)UCLG

و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشر ية  -موئل الأمم المتحدة ( )UN - HABITAT
WWW.ICMPD.ORG/MC2CM

ل
جميع ا لحقوق محفوظة .لا يجوز إعادة إصدار أيّ جزء من هذا ا�لكتي ّب ،أو نسخه ،أو نقله ،بأيّ شك ٍ

أو وسيلة ،سواء أكانت إ�لكترونية أم ميكانيكية ،بما في ذلك النسخ ،أو التسجيل ،أو تخز ينه في أنظمة

تخز ين البيانات واسترجاعها من دون ا لحصول على إذن مسبق من أ صحاب التأليف والنشر.

تم ّ إصدار هذا ا�لكتي ّب بمساعدة الا تحاد الأورو بي ( )EUوالوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون ( .)SDC
ل من الأشكال أنه
تقع مسؤولية مضمون ا�لكتي ّب على المؤل ّفين وحدهم ،ولا يمكن الاعتبار بأيّ شك ٍ

يعكس وجهة نظر الا تحاد الأورو بي أو الوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون.

بتمو يل مشترك من

بتمو يل مشترك من الا تحاد الاورو بي

من تنفيذ

