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ّالمتوسطيةّالمدنّّبينالهجرةّ

ّالعملّالحوارّوالمعرفةّو

  األقرانمن تعلم حدث ال

 وثيقة مرجعية مواضيعية 

 

مسار تحويلي لتحقيق مدن تعترف بجميع السكان وتشملهم  المواطنة الحضرية:

 وترعاهم

 2021مارس  ١٨-١٦

 ،ّفرنسا(غرونوبل)تستضيفهّبلديةZoomّّبواسطةّعبرّاإلنترنتّ العنوان:

 

موضعّالتنفيذ،ّوالّ "الحقّفيّالمدينةّللجميع“بوصفهاّرؤيةّواعدةّلوضعّمفهومّ 1للمواطنة الحضريةتستكشفّالوثيقةّالتاليةّالمفهومّالناشئّ

الحضرية،ّالذيّهوّمفتاحّلتصورّقنواتّمحليةّبديلةّلضمانّالحقوقّاألساسيةّعندماّومفهومّالمواطنةّ سيماّبالنسبةّللمقيمينّالمهاجرين.

منّإنشاءّقنواتّّ–تُحرمّهذهّالحقوقّبسببّاألوضاعّاإلدارية،ّيسمحّأيضاًّألطرافّالمصلحةّالمحليينّباعتمادّطرقّأكثرّانتظاماًّلإلدماجّ

مكنهّأنّيساعدّعلىّيالنسبةّللحكوماتّالمحلية،ّفإنّمفهومّالمواطنةّالحضريةّوب جديدةّللمشاركةّالسياسيةّإلىّاستخدامّاالعترافّالرمزي.

تحسينّصياغةّالسياساتّالقطاعيةّبشأنّالهجرةّمنّخاللّإعالمّمشتركّورؤيةّسياسيةّقادرةّعلىّالتغيير،ّعنّطريقّتجديدّالعرضّالمحليّ

ّحليّفيّهذاّالمجال.بشأنّاإلدماجّوإيجادّسبلّللتغلبّعلىّالقيودّالمفروضةّعلىّالعملّالم
 
 

 

                                                 
وهوّيحدد،ّللغرضّالمسندّإليه،ّالسماتّ ".ّالمواطنة الشاملة“أوّ ”المواطنة المحليةسمّ"إبمعناهاّالواسع،ّوتعترفّبمفاهيمّمماثلةّتشيرّإليهاّبّالمواطنة الحضريةتفهمّهذهّالوثيقةّ 1

وبشكلّأساسي،ّتستكشفّجميعّهذهّالمفاهيمّالمختلفةّكيفّيمكنّإعادةّ سياسيّوسياساتيّمحدد.المشتركةّالكامنةّوراءّهذهّالمفاهيمّالسياسية،ّوجميعهاّلهاّخلفيةّمكرسةّفيّتقليدّ

الرغمّمنّأنّبعضّالمناقشاتّتناولتّّتعريفّالمواطنةّوتحويلهاّلتصبحّأكثرّشموليةّألولئكّالمستبعدينّمنهاّ)فيّهذهّالحالة،ّمعّالتركيزّعلىّالمهاجرينّعلىّوجهّالخصوص،ّعلى
 خاللّفهمّمحليّلها،ّبغضّالنظرّعنّطبيعةّأوّحجمّاإلقليمّالحضريّأوّالمنطقةّالمعنية.ّفهًماّأوسع(ّمن



 

 2ّّّّّّّّوثيقةّمعلوماتّأساسيةّ–2021ّمارس18ّّّ–16ّنوبلّ|ّورغّ-األقرانّّمنّتعلمالرقميّللّالحدث
 MC2CMّالمتوسطيةّبينّالمدنّالهجرة
 (MTMفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسطّ)ّمنف ذ

1  : ن   مقــدمــة حقوق المواطنة والمهاجرين الدوليي 

وسيلةّلضمانّالحقوقّالتيّتوفرهاّّجهة،منّّفهي، إنّالمواطنةّمفهومّسياسيّجوهريّيمكنناّتناولهّاليومّمنّخاللّنقطتيّدخولّرئيسيتين.

يمكنّأيضاّتعريفهاّبانعدامهاّ)المواطنة(ّوكسببّّأخرى،ومنّناحيةّ اإلدارةّالعامةّورمزّلالعترافّبالعضويةّفيّمجتمعّسياسيّمعين.

الّتزالّإلىّحدّوالواقعّأنّمسألةّعالميةّحقوقّاإلنسانّوالحرمانّمنهاّبسببّوضعّالمواطنةّ لحرمانّشخصّماّمنّهذهّالحقوقّنفسها.

حيثّيبرزّالمهاجرونّوالالجئونّباعتبارهمّمنّّاليوم،واسعةّمنّالفئاتّاالجتماعيةّواألقلياتّشريحةّكبيرّدونّحل.ّوالّتزالّتؤثرّعلىّ

 أكبرّالفئاتّالمتضررة.
 

لحقوقّاإلنسانّمنذّإنشائهاّفيّعامّّكانتّأحدّأهمّعناصرّالمناقشةّفيّالمنظومةّالحديثة "منّلهّالحقّفيّالتمتعّبالحقوق“والواقعّأنّمسألةّ

 السؤالّالمتشككّبعدّوقتّقصيرّمنّاعتمادّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان.اّ،ّعندماّطرحتّالفيلسوفةّالمشهورةّهاناّآرندتّهذ1948
السياسيّولكنّليسّفيّذلكّالوقتّكانتّقدّحصلتّبالفعلّعلىّاللجوءّّ–وبتفكيرهاّفيّتجربتهاّالشخصيةّكأحدّالناجينّمنّالهولوكوستّ

فيّاإلعالنّالعالميّلعاّمّ–علىّوضعّالمواطنّ ورّد الناشئّلحقوقّاإلنسانّكمّا وتساءلت1948ّحددتّآرندتّتناقضاًّجوهرياًّوراءّالمفهوّم ،ّ

ماّهيّحقوقّ .عنّالكيفيةّالتيّيمكنّبهاّلهذاّاإلطارّأنّيوفرّحمايةّفعالةّلألفرادّالمشردينّأوّالذينّالّتعترفّبهمّمجتمعاتهمّالسياسية

 علىّالنحوّالذيّيعبرّعنهّجيداّالتمتعّبوضعّالمواطنّ؟ّاألمة،األشخاصّالذينّالّيُعترفّبهمّكأفرادّفيّ
  

ّالواضحّفيّالمجتمعاتّّواليوم، ّالمهاجرينّالدوليينّمحرومينّمنّالعديدّمنّحقوقّّالمضيفة،وعلىّالرغمّمنّوجودهم الّيزالّمعظم

ومنّالصعبّوضعّتقديراتّعالميةّللبياناتّالمتعلقةّبالمهاجرينّالذينّهمّفيّوضعّ (.2007البوشناقّ،ّالمواطنةّبسببّوضعهمّاإلداريّ)

المفهوم.ّنظامي،غيرّ 11.3ّوتقدرّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّهذهّاألرقامّحسبّمناطقّالعالمّ) الّسيماّبسببّالتعريفّالمعقدّالذيّيقومّعليهّهذّا

2019ّمليونّمهاجرّدوليّتمّتحديدهمّفيّعام272ّّ(ّمنّأصلّماّمجموعه2ّمليونّفيّاالتحادّاألوروبي3.6ّمليونّفيّالوالياتّالمتحدةّوّ

  وقدّيكونّالعديدّمنهمّأيًضاّمحرومينّمنّحقوقّالمواطنةّبسببّوضعهمّاإلداري.ّ-(2020ّ)المنظمةّالدوليةّللهجرةّ،ّ
 

ريّللمرءّأصبحتّأكثرّأهميةّفيّأيامناّهذهّبسببّتزايدّمعدلّالهجرةّالّشكّأنّمسألةّالتمتعّبحقوقّالمواطنةّبماّيتجاوزّالوضعّاإلدا

ّلبياناتّالمنظمةّالدوليةّللهجرة(.1970ّ٪ّفيّعام2.3ّّ،ّمقابل2019ّ٪ّفيّعام3.5ّّالدوليةّبينّجميعّسكانّالعالمّ) ومنّالناحيةّ وفقًا

امالتّالمهاجرينّالدوليينّمعّاإلداراتّالعامةّفيّالمجتمعّفإنّالحواجزّالناتجةّعنّعدمّالتمتعّبوضعّالمواطنةّتحولّجميعّمعّالعملية،

المضيفّ)وبالتاليّحصولهمّعلىّحقوقّمثلّالصحةّأوّالتعليمّأوّالسكن(ّومعّأصحابّالمصلحةّالرئيسيينّاآلخرينّالذينّيقدمونّفرصاّ

ّجزاًّرمزياًّمعّالمجتمعّالمضيفّ،ّالذيّيمنع،فإنّذلكّيضعّحاّأوسع،وعلىّنطاقّ للتنميةّالشخصيةّ)مثلّأربابّالعملّالمحتملين(ّإلىّتحد.

 إلىّجانبّعواملّأخرىّمترابطة،ّعمليةّإدماجهمّاالجتماعيّعلىّالمدىّالطويل.
 

ي  2
ن
ن المهاجرين المدينة،استعادة مفهوم المواطنة كمسار لضمان حق الجميع ف  وال سيما المقيمي 

 
ّماّتكونّالمستوىّاألولّمنّاإلدارةّالذيّيسعىّإلىّحلّبعضّهذهّالتحدياتّ إالّأنّّالفورية،علىّالرغمّمنّأنّالحكوماتّالمحليةّغالبًا

ومعّ (.Gebhart, 2016جهودهاّوقراراتهاّلتقديمّالخدماتّالبلديةّللسكانّالمهاجرينّتنقضهاّفيّكثيرّمنّالحاالتّالتوجيهاتّالوطنيةّ)

ّقالهّبنجامينّباربرّفيّكتابهّ حكوماتّالمحليةّتتمتعّبخبرةّواسعةّفيّوضعّاستراتيجياتّاالستقبالّواإلدماج.فإنّالّذلك، ومثالّذلكّما

 ""هلّتعتقدّأنهّينبغيّالسماحّللمهاجرينّبالدخولّإلىّ]المدينة[ّأمّال؟"ّسيقولّلكّ"إنهمّهناّإذاّسألتّالعمدة،“ّ،العالمإذاّحكمّالعمدّ الشهير
فإنهّيسلطّالضوءّعلىّّالمسألة،وعلىّالرغمّمنّأنّهذاّاالفتراضّالّيعكسّجميعّوجهاتّنظرّالعمدّبشأنّهذهّ(ّ .(Barber, 2013)ب

المناقشةّويبينّكيفّأنّالممثلينّالمنتخبينّالمحليينّعليهمّ الحكوماتّّةمسؤوليعنصرّحاسمّمنّعناصرّالديمقراطيةّالمحليةّوثيقّالصلةّبهذّه

  واالبتكار.ّالبراغماتيةرّمطالبّالسكانّإلحاحاّوعنّالحاجةّالعامةّإلىّبناءّالتماسكّاالجتماعيّمنّخاللّمزيجّمنّالمحليةّعنّأكث
 

سكانّ“ّ-كماّيتبينّمنّمعناهاّاالصطالحيّّ-التعايشّمعّالسكانّالمتواجدينّمواطنينّبالفعلّّالواقعّوبحكمفالمهاجرونّيصبحونّبحكمّ

الذيّيعتبرّاحدّالخصائصّّّ–لمدنّهيّالمكانّالذيّيتمّفيهّاكتسابّالشعورّباالنتماءّوتقاسمّالهويةّالمتبادلةّفإنّاّالنهاية،وفيّ المدينة".

وآثارهاّوبيئاتهاّّللمدن،والواقعّأنّالتقاليدّغيرّالماديةّوالسماتّالمميزةّ بشكلّفرديّولكنّجماعيّأيًضا.ّ–فيّمفهومّالمواطنةّّلمهمةا

اماتّأجيالّالّحصرّلهاّمنّالمهاجرين،ّوجميعهاّمنحتّالوجهّالمتطورّللهويةّالحضريةّقطعةّجديدةّمنّالمادية،ّكلهاّمبنيةّعلىّإسه

  .ّالشخصيةّالفريدة
 

ليسّمنّالغريبّأنّنرىّكيفّبرزتّالكتاباتّوالممارساتّالتيّتعيدّصياغةّمفهومّالمواطنةّمنّوجهةّنظرّمحليةّفيّجميعّأنحاءّّولذلك،

المواطنة )علىّالنحوّالمستخدمّفيّهذهّالوثيقة(،ّأوّّباسم المواطنة الحضريةالتيّيشارّإليهاّّالنهج،وتهدفّهذهّ العالمّخاللّالعقودّاألخيرة.

ّوبناًءّ ،ّعموماّإلىّمعالجةّعمليةّاإلدماجّاالجتماعيّللمهاجرينّمنّوجهةّنظرّتحويليةّولكنهاّعمليةّأيضا.المواطنة المحليةّأوّالشاملة

                                                 
2 migration-https://migrationdataportal.org/themes/irregular  

https://migrationdataportal.org/themes/irregular-migration


 

 3ّّّّّّّّوثيقةّمعلوماتّأساسيةّ–2021ّمارس18ّّّ–16ّرونوبلّ|ّغّ-الرقميّللتعلمّمنّاألقرانّّالحدث
 MC2CMالهجرةّبينّالمدنّالمتوسطيةّ

 (MTMفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسطّ)ّمنف ذ

ّ

يقترحونّرؤيةّشاملةّيمكنّمنّخاللهاّلجميعّأنواعّالجهاتّالفاعلةّّالمحلي،علىّالمفاهيمّالتحويليةّللعيشّمعًاّوالهويةّالمشتركةّواالنتماءّ

  إطالقّمساراتّاإلدماجّاالجتماعيّوالوصولّإلىّمساراتّحقوقّاإلنسانّلجميعّسكانّالمدينة،ّبغضّالنظرّعنّوضعهمّاإلداري.المحليةّ
 

وتيسرّالوصولّإلىّالحقوقّالممنوحةّعلىّّاإلقامة،تتبنىّالمواطنةّالحضريةّفلسفةّتمنحّالقدرةّعلىّالوصولّإلىّالحقوقّعلىّأساسّ

وتنظرّالمدنّ (.Gebhart, 2016وتسدّالثغراتّفيّالحقوقّمنّخاللّالعملّالمحليّحيثماّكانّذلكّممكنًاّ)ّالمستوىّالوطنيّأوّالدولي،

 (.Brown, 2008أيضاّإلىّنموذجّالمواطنةّالحضريةّباعتبارهّإطاراّبديالّإلدماجّمجموعاتّالمهاجرينّغيرّالمتجانسةّالجديدةّوالقائمةّ)
ًّلبناءّالمواطنةّّ-مثلّالتمتعّبالحقوقّالثقافيةّوالتعبيرّالسياسيّّ–مسائلّالهويةّتعتبرّّوالحقوق،وإلىّجانبّقضاياّالوضعّ حاسمةّأيضا

ينبغيّاستيفاءّثالثةّشروطّلكيّيتمتعّالمهاجرونّالمقيمونّتمتعاًّكامالًّبالحقّفيّالمدينة،ّّلكاستانييدا،ووفقاًّ (.Joppke, 2010الحضريةّ)

يّالمدينة،ّوالحقّفيّالتمتعّباألماكنّالعامة،ّوحقّجميعّالمقيمينّفيّتشكيلّمدينتهمّوتغييرهاّوهي:ّالحصولّعلىّإذنّقانونيّبالتواجدّف

  (.Castañeda, 2012منّخاللّأعمالهمّالجماعيةّ)ّ
 
 
 

ّالتعلم من حركة مدن حقوق اإلنسان
 

 وحمايتهاّعلىّالصعيدّالمحلي.وقدّاضطلعتّحركةّمدنّحقوقّاإلنسانّبدورّأساسيّفيّالنهوضّبمفهومّتشجيعّحقوقّاإلنسانّ
  فقدّأرستّأسساّلوضعّسياسةّأكثرّطموحاّلمفهومّالمواطنةّالحضرية.ّولذلك،

 
والواقعّأنّرؤيةّمدنّحقوقّاإلنسانّتسلطّالضوءّعلىّحقّومسؤوليةّالحكوماتّالمحليةّفيّمعالجةّقضاياّحقوقّاإلنسانّداخلّ

ولكنهاّتقترحّأيضاًّإطاراًّتحويلياًّورؤيةّسياسيةّلمعالجةّهذهّالقضاياّمنّّ،حقوقهم(أراضيهاّ)مثلّحرمانّالسكانّالمهاجرينّمنّ

خاللّمعالجةّأسبابهاّالجذريةّ،ّوالتيّترتبطّعادةّبعدمّالمساواةّواالستبعادّالمتجذرينّ)وبالتاليّ،ّاالرتباطّبنماذجّمثلّالمواطنةّ

  الحضرية(.
 

(ّأوّمبادئ2011ّجدولّاألعمالّلحقوقّاإلنسانّفيّالمدينةّ)ّ-قّالعالميّوتردّرؤيةّحقوقّاإلنسانّفيّوثائقّدوليةّمثلّ"الميثا

،ّولكنّأيًضاّاإلعالناتّالمحليةّووثائقّالسياسةّالعامةّمثلّإعالنّمدينةّفييناّلحقوقّ(2014جوانجوّالتوجيهيةّلمدنّحقوقّاإلنسانّ)

 (.2019رشلونةّالمنهجيّبشأنّمدنّحقوقّاإلنسانّ)(ّأوّدليلّب2010(ّأوّميثاقّمكسيكوّسيتيّللحقّفيّالمدينةّ)2015اإلنسانّ)
 

تعلنّمئاتّالحكوماتّالمحليةّفيّجميعّأنحاءّالعالمّأنهاّمدنّلحقوقّاإلنسانّوتعملّمعاّكحركةّللمساهمةّفيّّالحاضر،وفيّالوقتّ

معّتسليطّالضوءّعلىّسبيلّالمثالّعلىّاألولوياتّالمحليةّمثلّالحاجةّّ-المناقشاتّالعالميةّلحقوقّاإلنسانّمنّوجهةّنظرّمحليةّ

 لعنصريةّأوّتمويلّاإلسكان.إلىّمعالجةّأزمةّعدمّالمساواةّأوّتصاعدّا
 

 
 

ية:  3 اف واإلدماج والرعاية المواطنة الحضن ي السياسات لبناء مسارات لالعتر
ن
  حلول محلية وابتكارات ف

 
فإنهاّتسهمّفيّتغذيةّوإعادةّصياغةّفكرةّالمواطنةّالحضرية:ّّللمقيمين،وبينماّتلتزمّالحكوماتّالمحليةّبأنّتصبحّضامنةّللحقوقّاألساسيةّ

عالميةّحقوقّاإلنسان. للدفاعّعنّمبدّأ وأيضّا تعريفّاإلحساسّبالعيشّمعّا إلعادّة تتقدمّكثيرّمنّالسلطاتّّالحاضر،وفيّالوقتّ كإطارّمتجدّد

مّمنّأنّهذهّالسياساتّقدّتكونّقطاعيةّوتركزّفقطّعلىّواحدةّوعلىّالرغ المحليةّبمبادراتّملموسةّلتنفيذّهذهّالرؤيةّفيّجميعّأنحاءّالعالم.

منّخاللّعرضّمشتركّقدّيكشفّعنّالعديدّمنّاالبتكاراتّالمحليةّاألساسية.ّالمطروحة،منّالقضايّا جميعهّا المساحاتّّأوالً، فإنّمعالجتهّا

مؤسسيةّّمعالجاتالمتزايدةّلقدرةّالحكوماتّالمحليةّعلىّالتدخلّفيّقضيةّالّتقعّضمنّاختصاصهاّالمباشر،ّوذلكّنظراًّلقدرتهاّعلىّتقديمّ

حبذّالدورّالواعدّللمواطنةّالحضريةّفيّالربطّبينّمختلفّاألفكارّالمتعلقةّبسياساتّمنّخاللّرؤيةّمشتركةّتّثانياً، وسياساتيةّمبتكرة.

 االعترافّواإلدماجّوالرعاية.
 

ّالمشاركة السياسيةونعرضّأدناهّثالثةّمساراتّرئيسيةّللسياسةّالعامةّتهدفّإلىّالنهوضّبرؤيةّالمواطنةّالحضرية:ّمسارّأولّيتعلقّبـّ"

ّالمشترك بالمجتمع والهوية الحضرية اإلحساس“تعزيز"؛ّومسارّثانّيتناولّ ّ"ّوآخر"؛ ّبـ حصول على حقوق اليتصلّاتصاالّمباشرا
 ".اإلنسان وعدم التمييز

 
 
 



 

 4ّّّّّّّّوثيقةّمعلوماتّأساسيةّ–2021ّمارس18ّّّ–16ّرونوبلّ|ّغّ-الرقميّللتعلمّمنّاألقرانّّالحدث
 MC2CMالهجرةّبينّالمدنّالمتوسطيةّ

 (MTMفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسطّ)ّمنف ذ

 
ّ المشاركة السياسة التعرف .3,1

 
ّفيّزيادةّانتماءّالمقيمّإلىّمجتمعّحضريّ)ّللمواطنة،كماّهوّمعتمدّفيّالمفهومّاألصليّ ،  HIC - HLRNتلعبّالمشاركةّدوًراّرئيسيًا

يتحايلّالعديدّمنّالحكوماتّالمحليةّعلىّالقيودّالتيّتحرمّالمهاجرينّالمقيمينّمنّحقهمّفيّالمشاركةّفيّّالحاضر،وفيّالوقتّ (.2017

  3نوبلورغويمكنّالعثورّعلىّأمثلةّجيدةّعلىّهذاّاالتجاهّفيّ الشؤونّالعامةّعنّطريقّإنشاءّآلياتّبديلةّللمشاركةّعلىّالصعيدّالمحلي.
 للمهاجرينّيعززانّالقنواتّالبديلةّلتمكينّالمهاجرينّمنّالمشاركةّالمباشرةّفيّالشؤونّالعامةّالمحلية.ّ،ّاللتينّأنشأتاّمجلسين4وساو باولو

ّ ّاالجتماعي.5ّتاويوانووضعتّمدينة ّإدماجهم ًّللميزانيةّيستهدفّالمهاجرينّالمقيمينّبغيةّتعزيزّعملية ًّتشاركيا ًّنظاما ّأيضا  التايوانية
حمايةّحقوقّاإلنسانّيحتويّعلىّمشاركةّجماعاتّالمهاجرينّفيّالشؤونّالعامةّالمحليةّوفيّبرنامجهاّتضمّمجلساًّلكيتو وعاصمةّإكوادورّ

 .6لإلدماجّاالجتماعي
 

فإنّتعزيزّمشاركةّالمهاجرينّفيّالشؤونّالمحليةّالّيعنيّالوسائلّالمؤسسيةّأوّالرسميةّللمشاركةّفقط،ّحيثّتركزّمدنّأخرىّّذلك،ومعّ

كل ،ّفإن2019ّلعامMC 2 CMّّكماّتمّاستكشافهّفيّدورةّتعلمّاألقرانّ دعمّمشاركتهمّفيّالحياةّالمدنية.ّعلىّدعمّرابطاتّالمهاجرينّأو

ّالموضوعلديومكناس  سقفاصمن  المشاركةّالسياسيةّللمنظماتّفي برشلونة  يدعمّالمجلسّالبلديّللهجرة .7هماّتجاربّمقنعةّفيّهذا

طرقاّتشاركيةّتشنجدو طبقتّمدنّصينيةّمثلّ .8الشعبيةّللمهاجرينّالمقيمينّوالمساهمةّالعامةّفيّتعزيزّحقوقّاإلنسانّالمحليةّفيّالمدينة

 .9جدد،ّمماّساهمّفيّتحسينّالوئامّبينّالمهاجرينّوغيرهمّمنّالسكانلتعزيزّالحوارّبينّسكانّاألحياءّال
 
 

ّاإلحساس المشترك بالمجتمع وبالهوية الحضرية االدماج: .3.2
 

يمكنّأنّتساعدّّباختصار، ويشيرّمفهومّالمشاركةّأيضاًّإلىّإمكانيةّوصولّالمهاجرينّالمقيمينّإلىّاألماكنّالعامةّذاتّالنوعيةّالجيدة.

إعادةّتعريفّعالقةّجميعّالمقيمينّباألماكنّالمبنيةّعلىّاستيعابّمساهماتّجميعّالمقيمينّفيّالفكرةّالواسعةّللهويةّالحضريةّوالتعبيرّ

والتيّ 10ولشبونة عمانبالفعلّالمبادراتّالتيّتقودهاMC2CMّّّوقدّاستكشفّمشروع (.Chueca, 2019-Garciaعنهاّواالعترافّبهاّ)

ويمكنّالعثورّعلىّمبادراتّأخرىّذاتّصلةّبالبيئةّالمبنية،ّعلىّ تعرضّدورّالتطويرّالحضريّفيّضمانّحقّالمهاجرينّفيّالمدينة.

أوّإعادةّتسميةّّ–13ّكاتالونياأو12ّّمونتفيديوأو11ّّلندنمثلّالمتاحفّفيّّ-سبيلّالمثال،ّفيّالمبانيّالعامةّمثلّالمتاحفّالمحليةّللهجرةّ

 .14جمعية الحكم المحلي البريطانيةّتتناولهعلىّالنحوّالذيّّ–ةّتعريفّمعنىّومكانّالمعالمّاألثريةّالعامةّالشارعّأوّإعاد

 

فإنهمّيحتاجونّعادةّإلىّاكتسابّمهاراتّمحددةّ)مثلّمعرفةّاللغةّ)اللغات(ّّالمجتمع،ولكيّيتمكنّالمهاجرونّمنّالمشاركةّالكاملةّفيّ

وهناكّعددّالّيحصىّمنّالممارساتّالجيدةّالتيّتنفذهاّالحكوماتّالمحليةّ ارجّمجتمعهمّالخاص.المحلية(ّوالوصولّإلىّفرصّالتواصلّخ

متكاملةّللربطّالشبكيّوالتدريبّوتعلمّاللغات "سياسةّخطةّآينشتاين“أوتريخت وتنفذّ فيّهذاّالشأن. دليالًّمالمو وأصدرّ .15التيّتوفرّفرصّا

وتستخدمّمدنّأخرىّ .16المصحوبينّبأهلهمّلغوياّوثقافياّخاللّاألشهرّاألولىّمنّوجودهمّفيّالسويدإعالمياًّلتعزيزّإدماجّالقاصرينّغيرّ

ّوتتمتع .18Grignyو17Granollersّ أنشطةّاجتماعيةّمثلّالنواديّالرياضيةّأوّالمناسباتّالتعليميةّلتعزيزّإدماجّالمهاجرين:ّانظرّأمثلةّ

ّ

                                                 
3 grenoblois.htm-etrangers-residents-des-consultatif-conseil-https://www.grenoble.fr/94  
4 

e/conselho_municipal_de_imigranhttps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decent
 tes/index.php 
5 https://oidp.net/distinction/en/record01.2018.php  
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11and  project/-our-https://www.migrationmuseum.org/about 
 https://web.archive.org/web/20070212163614/http://www.untoldlondon.org.uk/etc/UNTOLDABOUTUSTXT.html 

12 /https://mumi.montevideo.gub.uy  
13 /http://www.mhic.net  
14 safety/statues-https://www.local.gov.uk/topics/community ّ
15 /einstein.nl-https://plan  
16forchildrenyohttps://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofintegrationinitiatives
 ols/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/basicinformationmaterialforunaccompaniedminors.9386.htmluthsfamiliesandscho 
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https://web.archive.org/web/20070212163614/http:/www.untoldlondon.org.uk/etc/UNTOLDABOUTUSTXT.html
https://mumi.montevideo.gub.uy/
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 5ّّّّّّّّوثيقةّمعلوماتّأساسيةّ–2021ّمارس18ّّّ–16ّرونوبلّ|ّغّ-الرقميّللتعلمّمنّاألقرانّّالحدث
 MC2CMالهجرةّبينّالمدنّالمتوسطيةّ

 (MTMفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسطّ)ّمنف ذ

ّ

إربد بخبرات جيدة في مجال اإلدماج في العمل والوصول إلى سوق العمل مع التركيز على أعمال  أو  19بيروتالمدنّاللبنانيةّواألردنيةّمثلّّ

    2021إعادة التدوير، في حين تعزز فيينا وصول المهاجرين إلى سوق العمل من خالل التعليم المهني.

 

مسارّالمهاجرينّللشعورّبأنهمّمعترفّبهمّكجزءّمنّولكنّهذهّاإلجراءاتّوحدهاّقدّالّتكفيّلمكافحةّاالتجاهاتّالسلبيةّالتيّتؤثرّعلىّ

 ويعتبرّمرصدّالتمييزّفي ويشيرّذلكّبصفةّخاصةّإلىّاألحداثّالتمييزيةّالتيّتقعّفيّاألماكنّالعامةّأوّالخاصةّعلىّحدّسواء. المجتمع.

كماّأنّالحمالتّ .22اهرةّعلىّمستوىّالمدينةمثاالًّجيداًّعلىّكيفيةّتعاونّالحكوماتّالمحليةّمعّالمجتمعّالمدنيّفيّرصدّهذهّالظّبرشلونة

ّّ–الّسيماّألنهاّتصورّالتزامّأصحابّالمصلحةّالمحليينّبهذهّالمسألةّّالشأن،العامةّواالستراتيجياتّالمناهضةّللعنصريةّضروريةّفيّهذهّ

صديّللخطاباتّالعامةّالسلبيةّمنّوركزتّاستراتيجياتّمدنّأخرىّعلىّالت منّالمستوىّالحكوميّإلىّالقطاعّالخاصّوالشبكاتّالتعاونية.

  خاللّالتأكيدّعلىّمساهمةّالمهاجرينّفيّالحراكّالمحليّوالحياةّالمدنية.

 

 25ونيويورك 24والمبيدوسا 23الناظورويمكنّالعثورّعلىّأمثلةّجيدةّعلىّهذهّاالتجاهاتّفيّالحمالتّأوّالمناسباتّالتيّأطلقتهاّمدنّمثلّ

ّوحقوقهمّّنورمبرجوتنسقّ .27وبانجارماسين 26ومونتفيديو جائزةّنصفّسنويةّتكرمّالشركاتّالمحليةّالملتزمةّبحمايةّكرامةّموظفيها

مبادرةّعامةّللتعاملّتورينو أطلقتّو .28وتدعمّأيضاّأنشطةّالمدينةّالمناهضةّللعنصريةّمتجاوزةّالنطاقّالذيّتنصّعليهّالمعاييرّالقانونية

 .29،ّمماّيبرزّالتزامّالمدينةّفيّهذاّالشأنباعتبارهاّمنفعةّعامة "مناهضةّالعنصرية“معّفكرةّ

 
 

ّاإلنسان وعدم التمييز حقوق كير: .3.3
 

فقدّوجدتّالحكوماتّالمحليةّطرقًاّمختلفةّللقضاءّّالحضرية،إذاّكانّضمانّالوصولّإلىّالخدماتّاألساسيةّمساًراّرئيسيًاّلبناءّالمواطنةّ

مفهو بشكلّخاصّعلىّترتيباتّالقانونّغيرّالملزمةّوبذلكّتطورّمحليًّا الوضعّاإلداري،ّمعتمدّة ًماّعلىّالعقباتّوالقيودّالحاليةّالتيّيفرضهّا

ّجريجولو،ليستّاإلدارةّالمتسببةّفيّالتمييزّ)الطريقةّاألولىّهيّالتأكدّمنّأنّالحكوماتّالمحليةّ (.Durmuş  ،2020مؤسسيًاّللحقوقّ)

فيينا( أو تنشئ مكاتب لمؤسسات عدم ولتفاديّذلك،ّتنفذّالمدنّاستراتيجياتّمحليةّلمراجعةّحقوقّاإلنسانّ)علىّنحوّماّتجسدهّ (.2009

   31 32 3033جوتا ونيويورك(.التمييز ومكاتب المظالم التي تسمح للمقيمين بالمطالبة بحقوقهم )على النحو الذي شوهد في سيول وبو

 

وقدّ العامةّللمهاجرينّالمقيمينّفيماّيتعلقّبالتفاعلّمعّاإلدارةّالعامة. "تجربةّالمستعملين“وركزتّالحكوماتّالمحليةّأيضاّعلىّتحسينّ

تأكد من أن جدانسك نظاما أسمته عداد الخدمة على مستوى مجلس المدينة ومركز معلومات ودعم المهاجرين من أجل الطورتّمدنّمثلّ

ولمعالجةّالحواجزّ  34المقيمين المهاجرين قادرون على الحصول بأمان على جميع اإلجابات التي يحتاجونها فيما يتعلق بالحياة المحلية.

ّموادّمواضيعيةّلدعمّاألخصائيينّاالجتماعيينّوموظفيّالبلدياتّالعاملينّمعّالقصرّّرابطة منطقة جوتبورج للسلطات المحليةاللغوية،ّتقدمّ

                                                 
19 https://www.gfmd.org/pfp/ppd/11547  
20 jordan-communities-their-benefit-working-refugees-women-clean-cities-//www.accioncontraelhambre.org/en/keepinghttps:  
21 vienna-migrants-young-education-and-training-news/jugendcollege-g/en/news/latestcisdp.or-https://uclg  
22-where-and-why-discriminates-who-2019-observatory-discrimination-cat/infobarcelona/en/barcelonahttps://www.barcelona. 
 html.955484_2 

23 action-local-nadors-routes-migratory-crossed-city-rights-universal-news/guaranteeing-cisdp.org/en/news/latest-https://uclg  
24 /http://www.snapshotsfromtheborders.eu  
25 believe.page-https://www1.nyc.gov/site/cchr/media/pair  
26 afrodescendencia-la-de-mes-el-por-campana-la-sociales/presentamos-y/noticias/servicioshttps://montevideo.gub.u  
27 /https://festivalham.com/en  
28 https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/antidiskriminierung_unternehmerpreis_en.html  
29-https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/news/torino_l_antirazzismo_diventa_un_bene_comune_come_l_acqua_e_i_parchi 

 /251584598ّ

30-ionercommiss-rights-human-interview-system-rights-human-vienna%E2%80%99s-news/look-cisdp.org/en/news/latest-https://uclg 
-rights-human-asadi-shams-interview-19-covid-responses-and-news/challenges-cisdp.org/en/news/latest-https://uclgand  asadi-shams
 commissioner 

31 rights-human-interview-lives-citizens-closer-rights-nhuma-bring-quest-news/seoul%E2%80%99s-cisdp.org/en/news/latest-https://uclg  
32-promotes-mechanism-control%E2%80%9D-%E2%80%9Csocial-news/bogot%C3%A1-cisdp.org/en/news/latest-https://uclg 
 participation-citizen-and-encytranspar 

33 https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page  
34https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0frpv8juAhWGa8AKHWk0A5s
-Integration-AC&url=https%3A%2F%2Fwww.gdansk.pl%2Fpobierz%2F82848%2FImmigrantQFjAAegQIAx
 Model&usg=AOvVaw1NtueZ1Mu5yvxV5jbOWgdl 

https://www.gfmd.org/pfp/ppd/11547
https://www.accioncontraelhambre.org/en/keeping-cities-clean-women-refugees-working-benefit-their-communities-jordan
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/jugendcollege-training-and-education-young-migrants-vienna
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/barcelona-discrimination-observatory-2019-who-discriminates-why-and-where-2_955484.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/barcelona-discrimination-observatory-2019-who-discriminates-why-and-where-2_955484.html
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/guaranteeing-universal-rights-city-crossed-migratory-routes-nadors-local-action
http://www.snapshotsfromtheborders.eu/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/media/pair-believe.page
https://montevideo.gub.uy/noticias/servicios-sociales/presentamos-la-campana-por-el-mes-de-la-afrodescendencia
https://festivalham.com/en/
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/antidiskriminierung_unternehmerpreis_en.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/news/torino_l_antirazzismo_diventa_un_bene_comune_come_l_acqua_e_i_parchi-251584598/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/news/torino_l_antirazzismo_diventa_un_bene_comune_come_l_acqua_e_i_parchi-251584598/
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/look-vienna’s-human-rights-system-interview-human-rights-commissioner-shams-asadi
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/look-vienna’s-human-rights-system-interview-human-rights-commissioner-shams-asadi
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/challenges-and-responses-covid-19-interview-shams-asadi-human-rights-commissioner
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/challenges-and-responses-covid-19-interview-shams-asadi-human-rights-commissioner
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/seoul’s-quest-bring-human-rights-closer-citizens-lives-interview-human-rights
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/bogotá-%22social-control
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/bogotá-%22social-control
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0frpv8juAhWGa8AKHWk0A5sQFjAAegQIAxAC&url=https://www.gdansk.pl/pobierz/82848/Immigrant-Integration-Model&usg=AOvVaw1NtueZ1Mu5yvxV5jbOWgdl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0frpv8juAhWGa8AKHWk0A5sQFjAAegQIAxAC&url=https://www.gdansk.pl/pobierz/82848/Immigrant-Integration-Model&usg=AOvVaw1NtueZ1Mu5yvxV5jbOWgdl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0frpv8juAhWGa8AKHWk0A5sQFjAAegQIAxAC&url=https://www.gdansk.pl/pobierz/82848/Immigrant-Integration-Model&usg=AOvVaw1NtueZ1Mu5yvxV5jbOWgdl
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ّ

وركزتّحكوماتّمحليةّأخرىّعلىّتوعيةّالمهاجرينّبكيفيةّالحصولّعلىّالحقوقّبطريقةّعمليةّوعلىّجميعّمستوياتّ .35غيرّالمصحوبين

 .36نوبلورغمثلّماّقامتّبهّاإلدارة،ّوذلكّبإصدارّأدلةّمحليةّومجموعاتّأدواتّعملية،ّبوصفهاّ

 

وهناكّاستراتيجيةّأخرىّلضمانّإدماجّالمهاجرينّفيّمنحّالحقوقّمنّخاللّوضعّمواثيقّمحليةّلحقوقّاإلنسانّتصنفّالحقوقّالمتاحةّ

ومنذّعامّ .38ومكسيكو سيتي 37مونتريال،ّكماّاعتمدتهاّمدنّمثلّ(Guillén, 2006)لجميعّالسكانّبصرفّالنظرّعنّوضعهمّاإلداريّ

دارةّالجيدةّللمدنّتتطلبّإلالذيّيعترفّبأنّ"اّ،المدينةالميثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان في بلديةّإلى400ّّ،ّانضمتّنحو1998ّ

الحقوقّالواردةّفيّهذاّالميثاقّتنطبقّعلىّجميعّاألشخاصّالذينّيسكنونّ“وأنّ "وضمانّحقوقّاإلنسانّلجميعّالسكانّدونّاستثناء احترام

 ".المدنّالموقعةّبغضّالنظرّعنّجنسيتهم،ّوالمعروفينّمنّاآلنّفصاعدًاّبالمواطنين

 

وتشيرّمجموعةّأخيرةّمنّاإلجراءاتّإلىّالكيفيةّالتيّأتاحّبهاّعددّمنّالحكوماتّالمحليةّللمقيمينّوضعاًّيتيحّلهمّالوصولّإلىّخدماتّ

بماّفيّذلكّمنحّاإلقامةّالرسميةّأوّبطاقةّالهويةّّالمختلفة،فيّعددّمنّالطرقّّويتجلىّهذاّالبعدّاألكثرّوضوحاًّللمواطنةّالحضرية المدينة.

2019ّفيّعامّبرشلونة وقدّنفذتّ وأحدّمنّأكثرّاألمثلةّالرسميةّعلىّهذاّالنظامّهوّنظامّ"بادرون"ّالذيّتتبعهّالمدنّاإلسبانية. المحلية.

ّ "39وثيقةّالهوية“مبادرةّ لبطاقةّالهويةّالمحلية،ّوهيّتستهدفّالمهاجرينّالذينّهمّفيّوضعّإداريّغيرّمماثلةّفيّوظائفهاّوأغراضها

 .40تحتّعنوانّبطاقةّالهويةّالبلديةنيويورك كماّيتمّاتباعّمخططاتّمماثلةّفيّمدنّالوالياتّالمتحدةّمثلّ نظاميّعلىّوجهّالخصوص.

  .41طلباتّالحصولّعلىّالجنسيةّالوطنيةّالمهاجرينّالمقيمينّفيّعمليةّتقديمأتالنتا ومنّخاللّخدمةّبلدية،ّتدعمّ

 

ي غاية األهمية:  4
 
تيبات المؤسسية ف يمكن للحكومات المحلية أن تجمع بي   مساهمات  التر

 الحكومات والجهات الفاعلة االجتماعية

 
ّالتعاونّالمؤسسيّفيّالنهوض ّيتعلقّبالدورّاألساسيّالذيّيؤديه ّفيما ّالمرحلة ّفيّهذه ّموجزة ّالمواطنةّّوينبغيّإبداءّمالحظة بمفهوم

والواقعّأنّمعظمّمبادراتّالحكوماتّالمحليةّالتيّتمّاستكشافهاّفيّالجزءّالسابقّتستندّإلىّخططّالتعاونّاإليجابيّمعّأصحابّ الحضرية.

أجلّتأكيدّمنّّ-والمجتمعّالمدني،ّوالباحثين،ّوأصحابّالمشاريع،ّوالحكوماتّاإلقليميةّوالوطنيةّّالمحلية،الرابطاتّّ-المصلحةّاآلخرينّ

  التكامل.
 

2019ّلعامMC 2 CMّّتمّبالفعلّإصدارّتقييمّجيدّحولّهذهّالمسألةّمنّخاللّمؤتمرّتعلمّاألقرانّّالمدني،فيماّيتعلقّبالتعاونّمعّالمجتمعّ

ي،ّوالوصولّسّ،ّوالذيّسلطّالضوءّعلىّالمساهماتّالرئيسيةّللمجتمعّالمدنيّفيّمجاالتّمثلّدعمّعمليةّالمناصرةّوإذكاءّالوعقفاصفيّ

 إلىّالخدماتّاألساسيةّوفرصّاإلدماجّاالجتماعيّباإلضافةّإلىّإنتاجّالمعرفةّوالبياناتّذاتّالصلةّبعملّالحكوماتّالمحليةّبشأنّالهجرة.
ّللمخططّالذيّاقترحتهّوثيقةّاستعراضّمؤتمرّ ادراتّيستندّالعديدّمنّاآللياتّالقائمةّللتعاونّبينّالحكوماتّالمحليةّومبّاألقران،ووفقا

المجتمعّالمدنيّفيّمفهومّالمواطنةّالحضريةّإلىّاالشتراكّفيّوضعّالسياساتّالمحليةّوآلياتّتقديمّالخدمات،ّولكنّأيضاّإلىّالتنسيقّ

  وتبادلّالمعلوماتّوالتفكيرّفيّالسياساتّالمتكاملةّبينّالمؤسسات.
 

تشملّمخططاتّتعاونّناجحةّبينّالحكوماتّالمحليةّواإلقليميةّفيّّ،المستوياتوتوجدّأمثلةّجيدةّأخرىّللتنسيقّفيّمجالّالحوكمةّالمتعددةّ

واضطلعتّالحكوماتّاإلقليميةّواإلداراتّالمحليةّ مجالّإصدارّبطاقاتّالهويةّالمحليةّوترتيباتّمؤسسيةّأخرىّفيّمجالّحقوقّالمواطنة.

ووضعّمنهجياتّعملّوموادّمفيدةّلتعزيزّاالستراتيجياتّّبها،األخرىّأيضاّبدورّرئيسيّفيّدعمّمبادراتّالحكمّالمحليّالقائمةّواالرتقاءّ

وجدتّالحكوماتّالمحليةّأيضاّسبالّللطعنّفيّالقوانينّالتمييزيةّأوّإبرامّاتفاقاتّعنّطريقّّأخرى،وفيّسياقاتّ المحليةّفيّمجالّاإلدماج.

 العملّمعّالممثلينّوالمندوبينّالوطنيين.
 
 

                                                 
35ofintegrationinitiativesforchildrenyohttps://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamples

.938uthsfamiliesandschools/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/thematicmaterialforpeopleworkingwithunaccompaniedyouths
 html.4 

36 umanh-and-participation-through-citizenship-inclusive-notion-promotes-news/grenoble-cisdp.org/en/news/latest-https://uclg  
37 responsibilities-and-rights-charter-https://montreal.ca/en/topics/montreal  
38 migrantes-personas-las-de-humanos/derechos-https://www.cndh.org.mx/derechos  
39 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/es/tramites ّ

40
 https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page ّ

41
 /https://www.welcomingatlanta.com/citizenship ّ

https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofintegrationinitiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/thematicmaterialforpeopleworkingwithunaccompaniedyouths.9384.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofintegrationinitiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/thematicmaterialforpeopleworkingwithunaccompaniedyouths.9384.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofintegrationinitiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/thematicmaterialforpeopleworkingwithunaccompaniedyouths.9384.html
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/grenoble-promotes-notion-inclusive-citizenship-through-participation-and-human
https://montreal.ca/en/topics/montreal-charter-rights-and-responsibilities
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-personas-migrantes
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/es/tramites
https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page
https://www.welcomingatlanta.com/citizenship/
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 (MTMفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسطّ)ّمنف ذ

ي مجال تعلم األقران 5
 
 أسئلة للتعلم ف

 
 الحضرية؟ماّهيّالفرصّوالمسؤولياتّالتيّتشكلّالمواطنةّ هدفها؟ماّهوّنطاقّالمواطنةّالحضريةّوقيمتهاّالشاملةّأوّ ●

 
كيفّيمكنّلمفهومّالمواطنةّالحضريةّأنّيعززّّعالمي،وفيّسياقّتسارعّالتنقلّعبرّالحدودّالوطنيةّإلىّحدّكبيرّعلىّنطاقّ ●

 ا؟إدماجّالفئاتّاألكثرّاستبعادًّ

 
نّضمانّالحقّفيّالمدينةّللجميعّعندماّيكونّاالفتقارّإلىّالوضعّالقانونيّعائقًاّأمامّحصولّالمقيمينّالمهاجرينّعلىّكيفّيمك ●

 العامة؟الحقوقّاألساسيةّوالخدماتّ

 
 اإلقليمي؟كيفّيمكنّللمواطنةّالحضريةّأنّتسهمّفيّمعالجةّأوجهّعدمّالمساواةّعلىّالمستوىّ ●

 
ماعيّوتعزيزّالشعورّباالنتماءّالمحليّوتشجيعّمشاركةّالمهاجرينّمنّخاللّإعادةّصياغةّكيفّيمكنّتطويرّالتماسكّاالجت ●

 المواطنة؟النقاشّحولّ

 
مماّيتيحّمساحاتّلالعترافّباالختالفّّالمدينة،كيفّيمكنّللمواطنةّالحضريةّأنّتشجعّشكالًّبديالًّللمشاركةّواالنتماءّإلىّ ●

 والتنوعّالثقافيّ؟ّّّّ
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