مموّ ل من االتحاد األوروبي

برامج العمل يف املدن املستهدفة

الهجرة بني املدن املتوسطية

ACMALS

تحسني تنسيق الهجرة من قبل الجهات الفاعلة املحلية يف صفاقس

الهدف

األنشطة

يهدف برنامج العمل إىل إنشاء آليات تنسيق بني •تنظيم  3دورات تدريبية و 3ورش عمل
للجهات الفاعلة املحلّية؛
السلطات املحلية والخدمات العامة ومنظامت
•تنظيم زيارات تبادل خربات للبلديات؛
املجتمع املدين .وبالتايل ،تعزيز قدرات الجهات
•إنشاء منصة محلية للهجرة؛
الفاعلة املحلّية وتحسني الوصول إىل الحقوق
االجتامعية واالقتصادية من خالل مركز استقبال •تطوير كت ّيب توصيات حول إدماج
املهاجرين؛
يق ّدم املساعدة القانونية واالجتامعية للمهاجرين.
•تنظيم مؤمتر تعاون إقليمي؛
•تنظيم  3ورش عمل توعويّة للمهاجرين؛

النتائج

•تحسني معرفة الجهات الفاعلة املحلّية
يف مجال الهجرة؛
•إنشاء آل ّيات لتنسيق عمل الجهات
الفاعلة حول الهجرة؛
•تفعيل االستقبال الدائم للمهاجرين
وتنسيق الجهات الفاعلة؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفري أدوات للرتحيب بالوافدين ال ُج ُدد
الحوكمة املتعددة املستويات والتعاون
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية

٥.١
إنهاء التمييز ضد المرأة
١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١٦.٦
تطوير مؤسسات فعّالة ومسؤولة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

نبني العيش م ًعا

برامج العمل يف املدن املستهدفة

كيفية بناء مدننا من خالل الرتابط االجتامعي

الهدف

الهدف من برنامج العمل هو تحسني التخطيط
عىل مستوى األقاليم والرتابط االجتامعي للسكان
املهاجرين لبناء أحياء أكرث مالمئ ًة وصالح ًة للسكن يف
املغرب.

األنشطة

•إجراء دراسة حول األحياء الفقرية ونقاط الضعف
املتعلقة بوضعها الخاص بالهجرة؛
•تدريب األخصائيني االجتامعيني وأفراد رشطة
األحياء وفرق البلدية عىل املناهج املختلفة
لإلدماج االجتامعي للمهاجرين؛
•وضع خطة استجابة للحي؛
•تيسري تبادل الخربات الناجحة بني مدن املغرب
واألندلس؛
•إنشاء تحالف بني منظامت املجتمع املدين
والبلديات؛

النتائج

•تحسني القدرة عىل االستجابة يف أقاليم السكان
املهاجرين والسكان الراغبني بالهجرة ،من خالل
املشاركة والرتابط االجتامعي يف مدن تطوان
والعرائش والقرص الكبري؛
•تبادل واقع جانبي املتوسط ،املعرفة املكتسبة
واملامرسات الجيدة يف املدن إلنشاء إقليم
منصف؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
الحصول على خدمات التعليم
الوصول إلى المشاركة االجتماعية والسياسية
الحماية من التمييز
اإلدارة والتعاون على عدة مستويات

.٤ا
بناء بيئات تعلّم قائمة على االندماج للجميع

١١.٣
تحسين التحضّر القائم على الدمج واالستدامة

١٦.٣
تعزيز الوصول المتساوي إلى العدالة

١٦.٦
تطوير مؤسسات فعّالة ومسؤولة

.١٦ب
بترويج قوانين وسياسات مكافحة للتمييز

١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

الحوكمة وتع ّدد الثقافات
برامج العمل يف املدن املستهدفة

مدن متوسطية؛ مدن متنوعة

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل زيادة التنوع الثقايف من
خالل تعزيز رؤية عادلة وواقعية للهجرة عرب تحسني
التعاون بني السلطات املحلية واإلقليمية ،وتعزيز أطر
الحوار لسياسات حوكمة الهجرة املحلية.

األنشطة

•تنفيذ ورش عمل لتحسني القدرات
املحلية؛
•صياغة خطة عمل يف البلديات للتعايش
املشرتك بني الثقافات؛
•تنظيم ندوة دولية حول التنوع وإدارة
الهجرة؛
•صياغة دراسة حول الهجرة املحلية
وتصورات العامة؛
•رفع مستوى الوعي من خالل حملة
تثقيفية؛

النتائج

•تحسني التصورات حول الهجرة؛
•إدماج سياسات الهجرة املتكاملة ضمن
الخطط اإلجرائية للمجالس البلدية؛
•إبراز القيم اإليجابية والثقافية الخاصة
بالهجرة؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
الوصول إىل التعليم؛
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية؛
الحامية من التمييز؛
الحوكمة املتعددة املستويات والتعاون؛

.٤ا
بناء بيئات تعلّم قائمة على االندماج للجميع

١١.٣
تحسين التحضّر القائم على الدمج واالستدامة

١٦.٣
تعزيز الوصول المتساوي إلى العدالة

١٦.٦
تطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة

.١٦ب
بترويج قوانين وسياسات مكافحة للتمييز

١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

برامج العمل يف املدن املستهدفة

IMIGR

تعزيز الهجرة املتكاملة والحوكمة يف رواد واملرىس

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل تطوير التعاون بني أصحاب
املحل حول الهجرة
املصلحة املتع ّددين عىل املستوى ّ
من خالل تحسني إدارة البيانات واملعرفة؛ إضاف ًة إىل
تعزيز خطاب حقيقي وعادل حول الهجرة عرب تقوية
الحوار بني الثقافات املتعددة.

األنشطة

•تنظيم تدريب للمسؤولني يف مجاالت اإلدماج؛
•تحديد أيام لتدريب البلديّات عىل إدماج املهاجرين؛
•تطوير التّدريب عىل حقوق املهاجرين؛
•إنشاء كتيّب معلومات عن حقوق املهاجرين؛
•إنشاء مكتب معلومات توجيهي بشأن الخدمات
املقدّمة للمهاجرين؛
•تنظيم أيام مفتوحة حول الهجرة يف بلديات املرىس
ورواد؛

النتائج

•تحسني مهارات البلديات يف اإلدماج االجتامعي
واالقتصادي للمهاجرين؛
•تنمية قدرات املوظّفني من حيث تحديد
احتياجات املهاجرين؛
•تحسني فرص وصول املهاجرين إىل الخدمات
عىل املستوى املحيل عىل أساس الحقوق؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
الوصول إىل التعليم
الوصول إىل الصحة
الوصول إىل سوق العمل ،وريادة املشاريع ،والتدريب املهني
الحوكمة املتعددة املستويات والتعاون
١١.٧
تأمين وصول الجميع لألماكن العامة الدامجة

٥.١
إنهاء التمييز ضد المرأة
١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

M I GR

ONLUS
CIES TUNISIE

ONLUS
CIES TUNISIE

I-

١٦.١٠
ضمان وصول العامة إلى المعلومات

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

الحوكمة املحل ّية للهجرة يف لبنان
برامج العمل يف املدن املستهدفة

تعزيز قدرات البلديات اللبنانية عىل الحوكمة املحلّ ّية للهجرة

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل دعم السلطات اللبنانية
املحليّة يف تحديد خارطة طريق لتحسني حوكمة
الهجرة عىل املستوى املحيل.

األنشطة

•جمع البيانات حول الحوكمة املحل ّية
للهجرة؛
•تنظيم  3ورش عمل تشارك ّية مع
األطراف املعنيّة املحليّة لالتفاق عىل
خارطة طريق؛
•تنظيم مؤمتر وطني للتّحقّق من فعالية
خارطة الطّريق وتحديد خطة العمل؛

النتائج

•تقديم توصيات تقن ّية حول الهجرة
ألصحاب املصلحة واألطراف املعنيّة
لدعم اإلجراءات املتّخذة عىل املستوى
املحيل؛
•تطوير قنوات الحوار بني األطراف
الوطنيّة واملحلية يف مجال الهجرة؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفري أدوات للرتحيب بالوافدين ال ُج ُدد
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية
الحامية من التمييز

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

١١.٧
تأمين وصول الجميع لألماكن العامة الدامجة

١٦.٦
تطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

برامج العمل يف املدن املستهدفة

الهجرة بني املدن املتوسطية

الناظور مدينة ف ّعالة للعيش املشرتك
تعزيز االدماج والتواصل الثقايف

الهدف

األنشطة

يهدف برنامج العمل إىل املساهمة يف تطوير املدن •تنظيم  3ورش عمل تدريبية للمعلّمني
لدعم االدماج والتواصل الثقايف؛
االجتامعية واملستدامة يف املغرب ،من خالل تعزيز
•تنظيم معارض تفاعل ّية للطالب
الخطاب الشامل حول الهجرة وتشجيع الحوار
لتعزيز التفكري اإلبداعي ومهارات حل
والتفاهم املتبادل والدميقراطية التشارك ّية يف
املشكالت؛
مدينة الناظور.
•تشكيل “املجلس البلدي لألطفال يف
الناظور” كتجربة للدميقراط ّية التشاركية
وتطوير خطة عمله اإلجرائية؛
•نقل تجربة “املجلس البلدي لألطفال يف
الناظور” إىل بلدية وجدة؛

النتائج

•تحسني التصور الخاص باآلخرين،
واالدماج االجتامعي والتواصل الثقايف يف
مدينة الناظور؛
•عرض القيم اإليجابية واملشرتكة بني
الثقافات؛
•دمج القيم ونهج حقوق اإلنسان يف
خطط العمل البلدية حول الهجرة؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
الوصول إىل التعليم
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية
الحامية من التمييز

.٤ا
بناء بيئات تعلّم قائمة على االندماج للجميع
١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

٤.٧
الترويج لثقافة تقدير التنوّ ع الثقافي

١١.٣
تحسين التحضّر القائم على الدمج
واالستدامة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

برامج العمل يف املدن املستهدفة

اإلدماج االجتامعي واملستدام يف الناظور
تعزيز الحوار بين الثقافات واالندماج االجتماعي للمهاجرين

الهدف

األنشطة

النتائج

يهدف برنامج العمل إىل املساهمة يف تطوير املدن •تدريب إعالميني عىل مواجهة الصور النمطية •تدريب  40روايئ إبداعي (منهم  18سيدة)
عىل تحفيز املسار اإليجايب بشأن الهجرة؛
السلبية حول الهجرة؛
االجتامعية واملستدامة يف املغرب ،من خالل تعزيز
•حصول  7000مهاجر عىل املعرفة للوصول
•تحسني قدرات أصحاب املصلحة واألطراف
االندماج االجتامعي يف إقليم الناظور.
إىل معلومات حول مخاوف املهاجرين
املعنية حول الهجرة؛
املتعلقة باالندماج االجتامعي؛
• رفع مستوى الوعي العام حول زيادة توازن
الرسد بشأن الهجرة؛
•تنظيم «أسبوع تع ّدد الثقافات»؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية
الحامية من التمييز

٤.٧
الترويج لثقافة تقدير التنوّ ع الثقافي
١٧.١٧
تشجيع الشراكات بين القطاعات العامة والمجتمع
المدني

١٦.١٠
ضمان وصول العامة إلى المعلومات

.١٦ب
ترويج قوانين وسياسات مكافحة للتمييز

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

برامج العمل يف املدن املستهدفة

سياسة اإلدماج االجتامعي يف رام الله
ننمو مع التنوع واملساواة

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل خلق رؤية مو ّحدة بني
أصحاب املصلحة واألطراف املعنية من خالل
تقديم “السياسة املحلية لإلدماج االجتامعي”
لتمكني املشاركة الف ّعالة للمهاجرين يف الحياة
االجتامعية واالقتصادية يف مدينة رام الله ،وتعزيز
شعور أفضل باالنتامء لجميع املواطنني.

األنشطة

•تشكيل “لجنة توجيهية” لتطوير
السياسات من قَبل ممثيل جميع
القطاعات وفئات املجتمع؛
•إطالق واعتامد “السياسة املحلية
لإلدماج االجتامعي” من ِق َبل جميع
األطراف املعنيّة يف املدينة؛
•رفع مستوى الوعي حول أهمية اإلدماج
االجتامعي لجميع الفئات؛

النتائج

•اعتامد سياسة اإلدماج االجتامعي من
قبل بلدية رام الله؛
•دعم العيش الكريم ،والتمكني
االقتصادي واالجتامعي للفئات امله ّمشة
يف املدينة؛
•تعزيز الشعور باالنتامء لدى جميع
املواطنني ،وزيادة املشاركة يف صنع
القرار االسرتاتيجي؛
•زيادة مستوى الوعي بأهمية االندماج
االجتامعي لجميع الفئات؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية
الحامية من التمييز
الحوكمة املتعددة املستويات والتعاون

.٥ج
اعتماد سياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين؛
١٦.٧
ضمان اتخاذ قرارات تشاركية على جميع
المستويات؛

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

.١١ب
بتطبيق السياسات المتكاملة نحو اإلدماج؛

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

طنجة الدار

برامج العمل يف املدن املستهدفة

تعزيز الرشاكات لحسن استقبال املهاجرين وإدماجهم يف طنجة

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل تعزيز دور بلدية
طنجة كعامل تنظيمي هيكيل من أجل اإلدماج
االجتامعي للمهاجرين وحصولهم عىل الحقوق
والخدمات.

األنشطة

•إنشاء «نقطة واحدة شاملة» لخدمات
املهاجرين؛
•تعزيز قدرات العاملني يف املجالس البلدية؛
•إنشاء «مجلس الهجرة» لتنظيم خدمات
أصحاب املصلحة واألطراف املعن ّية الخاصة
بالهجرة؛

النتائج

•تشغيل «مكتب هجرة محيل»؛
•تعزيز قدرات السلطات املحلية حول الهجرة؛
•تقوية الرشاكة بني املدن؛
•ترسيخ دور «مجلس الهجرة»؛
•تقوية التعاون والتواصل بني أصحاب
املصلحة يف املدينة؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفري أدوات للرتحيب بالوافدين الجدد
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١١.٣
تحسين التحضّر القائم على الدمج واالستدامة

١٦.٧
ضمان اتخاذ قرارات تشاركية على جميع
المستويات؛

١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

١٧.١٧
تشجيع الشراكات بين القطاعات العامة والمجتمع
المدني

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

الزرقاء
برامج العمل يف املدن املستهدفة

تعزيز التامسك االجتامعي من خالل األماكن العامة يف الزرقاء

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل تحسني الوصول اآلمن والشامل إىل
األماكن العامة يف الزرقاء ،ومتهيد الطريق للتبادل الثقايف وتقبل
االخرين واالستعداد الستمرار الحوار واملساعدة يف تقليل التوتر
االجتامعي بني الالجئني السوريني واملجتمع املحيل ،من خالل
السكنيّة.
إنشاء مكان عام يف مدينة املجد ّ

األنشطة

•تنمية قدرات موظفي املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير
الحرضي « »HUDCوأصحاب املصلحة حول اعتامد
األماكن العامة لإلدماج؛
•تنفيذ ورشة عمل إقليمية حول مجموعة أدوات األماكن
العامة؛
•تنفيذ ورشة عمل « »Block by Blockإلرشاك أعضاء
املجتمع يف تخطيط األماكن العامة؛
•تنفيذ نشاط تلوين للمجتمع املحيل؛
•التّعاقد مع الشباب/النساء يف عملية البناء والتعمري؛
•إنتاج فيديو خاص لرفع الوعي ونرش التجربة الكاملة
للمرشوع؛
املؤسسة العا ّمة
مع
يانة
والص
شغيل
ت
ال
خطط
•تطوير
ّ
ّ
ّ
لإلسكان والتطوير الحرضي «»HUDCواملجموعات
املجتمعية يف مدينة املجد؛
•تأسيس لجنة محلّ ّية لضامن صيانة األماكن العامة
وترسيخ امللك ّية املجتمع ّية؛

النتائج

املؤسسة العا ّمة لإلسكان والتطوير
•تعزيز إدراك موظّفي ّ
الحرضي « »HUDCوأصحاب املصلحة الرئيسيّني
واملجتمعات األوسع نطاقاً حول الق ّوة التحويل ّية لألماكن
العامة لزيادة التامسك االجتامعي والتنمية االقتصادية
املحلية؛
•تعزيز األمان والتامسك االجتامعي والشمولية االندماجية
يف مدينة املجد السكنية يف الزرقاء؛ من خالل توفري
أماكن عامة آمنة وشاملة ويسهل الوصول إليها ،تستهدف
الرجال والنساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة؛
•تحسني املواقف والسلوكيات املتعلقة بالالجئني وحقوق
النساء والفتيات يف االستمتاع باألماكن العامة ،من
خالل التفاعل االجتامعي بني املجتمع املحيل والالجئني
السوريني؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفري آليات للرتحيب باملهاجرين
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية التنظيم املُدُين والوصول إىل السكن الالئق

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١٦.٧
ضمان اتخاذ قرارات تشاركية على جميع
المستويات؛

١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

١١.٧
تأمين وصول الجميع لألماكن العامة الدامجة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

الهجرة يف الدار البيضاء
برامج العمل يف املدن املستهدفة

زيادة املساهمة اإليجابية للهجرة يف التّنمية املحل ّية للمدينة

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل زيادة املساهمة اإليجابية للهجرة
يف التنمية املحل ّية يف مدينة الدار البيضاء لتعزيز التامسك
االجتامعي بني مجتمع املهاجرين واملجتمعات املضيفة.
كام يهدف إىل تعزيز مشاركة البلديّة يف التعامل مع
الحامية االجتامعية ومخاطر التمييز العنرصي التي تواجه
الفئات السكان ّية الضعيفة القاطنة يف األحياء األقل حظًا
يف املدينة.

األنشطة

النتائج

•إجراء زيارات ميدان ّية وجلسات حواريّة لتحديد
املحل من
تحسن حوكمة الهجرة عىل املستوى ّ
• ّ
والشباب
احتياجات السكان ونقاط ضعفهم (النساء،
خالل تعزيز قدرات البلدية؛
والعاملة املهاجرة)؛
•عقد دورة تدريبية ملوظفي البلديّة حول حوكمة الهجرة •زيادة الحوار بني أصحاب الشأن املحل ّيني والوطن ّيني
حول حوكمة الهجرة؛
فيام يتعلق بالحقوق ،و 3دورات تدريبية ملوظفي البلدية
واألحياء عىل املهارات التقنيّة ومهارات التواصل؛
•تعزيز الدعم السيايس وخطة عمل إلنشاء «وحدة
•إنشاء وحدة تعاون للهجرة يف الدار البيضاء؛
إدارة الهجرة» يف البلديّة تهدف إىل تيسري صنع
•إنشاء «صالون املهاجرين» الستضافة التج ّمعات
سياسة الهجرة وتعزيز التنسيق مع الحكومة
االجتامعية والفعال ّيات الثقاف ّية للمهاجرين واملجتمعات
الوطنية؛
املضيفة؛
•تنظيم فعاليّات ثقافيّة لرواية القصص والتي تضم
•تعزيز إدماج املهاجرين يف املجتمعات املضيفة عرب
مجموعات متن ّوعة من املهاجرين واملجتمعات املحلية؛
الفعاليّات الثقافيّة؛
•ترتيب مبادرات ملطابقة املهارات والوظائف ،ومبادرات
التطوير التي تجريها منظامت املجتمع املدين؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفري أدوات للرتحيب بالوافدين ال ُجدُد
الوصول إىل سوق العمل ،وريادة املشاريع ،والتدريب املهني
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية
الحوكمة املتعددة املستويات والتعاون

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١١.١
ضمان وصول الجميع إلى السكن والخدمات
األساسية

١١.٣
تحسين التحضّر القائم على الدمج واالستدامة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

عمن
ّ

الهجرة بني املدن املتوسطية

برامج العمل يف املدن املستهدفة

عمن
مكان عام آمن ،شامل ومتاح من أجل تحقيق التامسك االجتامعي يف ّ

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل تحسني الوصول اآلمن والشامل
عمن ،ومتهيد الطريق للتبادل الثقايف
إىل األماكن العامة يف ّ
وتقبّل اآلخرين واالستعداد الستمرار الحوار ،واملساعدة يف
تقليل التوتر االجتامعي بني الالجئني السوريني واملجتمع
املحيل ،من خالل إعادة تأهيل وتجديد الحديقة املجتمعية
يف منطقة فاطمة الزهراء.

األنشطة

عمن الكربى وأصحاب
•بناء القدرات لدى مسؤويل أمانة ّ
املصلحة الرئيسيني؛
•تنفيذ ورشة عمل إقليمية حول أدوات األماكن العامة؛
•عقد ورش عمل تفاعلية للمجتمع املحيل لتعزيز التفكري
اإلبداعي؛
•التعاقد مع الشّ باب/ال ّنساء يف عملية البناء والتعمري؛
•تدشني حملة دعوة ليوم افتتاح الحديقة؛
•إنتاج فيديو خاص لرفع مستوى الوعي العام ونرش
التجربة الكاملة لربنامج العمل؛
عمن الكربى
أمانة
مع
والصيانة
•تطوير خطط التشغيل
ّ
واملجموعات املجتمعية يف جوار ماركا؛
•تأسيس لجنة محلّيّة لضامن استدامة صيانة األماكن
العامة وترسيخ امل ُلك ّية املجتمع ّية؛

النتائج

•تعزيز الوعي العام حول الحق يف املدينة بني الالّجئني
واملجتمع املضيف؛
•تعزيز األمان والتّالحم االجتامعي والشمول ّية اإلدماجية
يف جوار ماركا يف عامن؛ من خالل توفري أماكن عامة
آمنة وشاملة ومتاحة ،تستهدف ال ّرجال وال ّنساء واألطفال
والشّ باب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛
والسلوكيات املتعلقة بالالجئني وحقوق
•تحسني املواقف ّ
النساء والفتيات يف االستمتاع باألماكن العامة ،من
خالل التفاعل االجتامعي بني املجتمع املحيل والالجئني
السوريني؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفير أدوات للترحيب بالوافدين الجدد
الوصول إلى المشاركة االجتماعية والسياسية

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١٦.٧
ضمان اتخاذ قرارات تشاركية على جميع
المستويات؛

١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

١١.٧
تأمين وصول الجميع لألماكن العامة الدامجة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

برامج العمل يف املدن املستهدفة

التامسك االجتامعي بواسطة الفن يف مدينة املرىس
تقوية اإلدماج االجتامعي للمهاجرين بواسطة الفن

الهدف

األنشطة

يهدف برنامج العمل إىل تعزيز اإلدماج االجتامعي •إنشاء وحدة تنسيق شؤون املهاجرين يف
بلدية املرىس؛
للمهاجرين يف مدينة املرىس من خالل األنشطة
•تطوير مكان يف البلدية ليستعمل كساحة
الفنية املشرتكة والتواصل اإلعالمي القائم
مجتمعية الستضافة الفعاليات الفنيّة
عىل األدلّة ،مام يزيد من املساهمة اإليجابية
واالجتامعية؛
للمهاجرين يف التنمية املحل ّية.
للمتخصصني
•تنفيذ جلسات رفع الوعي
ّ
اإلعالميني باستعامل رسد قصيص أكرث إبدا ًعا
وتوازنًا؛

النتائج

•تقوية قدرات السلطات املحل ّية فيام يتعلق
بالرتحيب باملهاجرين؛
•تحسني التالحم االجتامعي واإلدماج الحرضي
عىل مستوى املدينة من خالل تطوير مكان
مخصص للفعاليات املجتمع ّية؛
•تحسني إدراك اآلراء العامة بشأن الهجرة من
خالل تحسني أحوال املهاجرين الضعفاء؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفير أدوات للترحيب بالوافدين ال ُج ُدد
الحماية من التمييز

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

١١.١
ضمان وصول الجميع إلى السكن والخدمات
األساسية

١١.٣
تحسين التحضّر القائم على الدمج واالستدامة

مموّ ل من االتحاد األوروبي

الهجرة بني املدن املتوسطية

برامج العمل يف املدن املستهدفة

نحو صنع سياسات هجرة مبن ّية عىل األدلة يف مدينة ال ّرباط

تحسني نظام مراقبة بيانات الهجرة يف بلدية ال ّرباط لتحقيق صنع قرارات
املحل
حول الهجرة تعتمد عىل األدلة عىل املستوى ّ

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل دعم جهود املدينة لتحسني
إجراءات الهجرة الحاليّة والتخطيط االسرتاتيجي ،وتعزيز
قدراتها يف جمع البيانات ومتكينها من رصد تدفّقات
الهجرة وما ينجم عنها من نقاط ضعف عىل املستوى
املحيل.

األنشطة

•إنشاء «مرصد الهجرة» يف البلدية لدعم متّخذي
القرارات املحلّيني حول التوجه لحوكمة الهجرة عىل
املستوى املحيل؛
•تنظيم ورشة عمل تشاركيّة لتحديد الحلول املتعلقة
مبواجهة نقاط الضعف وتحديد ثغرات جمع األدلة؛
•عقد ورشة عمل لبناء القدرات ملتّخذي القرارات
حول استعامل بيانات الهجرة؛
•إنشاء «مجموعة املامرسني» عرب االنرتنت ملستخدمي
ومنتجي بيانات الهجرة؛
•تنظيم جلسة حوار شاملة وعمليّة بني منتجي
ومستخدمي بيانات الهجرة لوضع اسرتاتيجيات
التنسيق ومواجهة التحدّيات يف نظام تدفق
املعلومات؛

النتائج

تحسن إجراءات الهجرة والتخطيط االسرتاتيجي يف
• ّ
ال ّرباط عن طريق التخطيط التشاريك؛
•تقييم االحتياجات ورسم خريطة األطراف الفاعلة
عىل املستوى املحيل؛
•زيادة قدرات العاملني يف البلديّة حول حوكمة
الهجرة؛
•تأسيس رشاكة بني منتجي ومستخدمي البيانات
الحكوميّني وغري الحكوميني؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
التنظيم املُدُين والوصول إىل السكن الالئق
الحوكمة املتعددة املستويات والتعاون
الحامية من التمييز

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١١.١
ضمان وصول الجميع إلى السكن والخدمات
األساسية

١٧.٨
تعزيز بناء القدرات من خالل توفير بيانات عالية
الجودة وموثوقة ضمن وقت مناسب

مموّ ل من االتحاد األوروبي

برامج العمل يف املدن املستهدفة

الهجرة بني املدن املتوسطية

بريوت للتفاعل االجتامعي والحامية

تخفيف مشكالت التفاعل االجتامعي والحامية التي تواجهها
الفئات السكانية الضعيفة يف مدينة بريوت

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل تخفيف مشكالت
التفاعل االجتامعي والحامية الناتجة عن الهجرة
من األرياف إىل املدن من خالل االستهداف املع ّزز
واملشاركة الف ّعالة لبلدية بريوت.

األنشطة

•إنشاء “خلية إجتامعية بلدية” يف بلدية
بريوت؛
•تحديد املنسقني املحل ّيني من األحياء
السكنية املختارة؛
•إجراء دورات تدريبية وتوجيهية
ملوظفي البلديات؛
•إنشاء قامئة بأولويّة التدخّالت؛

النتائج

•تعزيز قدرة البلدية عىل إدارة قضايا
الهجرة من األرياف إىل املدن من خالل
إنشاء “خلية إجتامعية بلدية”؛
•تعزيز قدرة البلدية من خالل تحسني
الوصول إىل البيانات االجتامعية
وبيانات الحامية املوثوقة؛
•زيادة مستوى الصحة والرفاهية لدى
املجموعات الضعيفة؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
التنظيم امل ُ ُدين والوصول إىل السكن الالئق
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية
الحامية من التمييز

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع

١١.١
ضمان وصول الجميع إلى السكن والخدمات
األساسية

١٦.٦
تطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة

١٧.١٧
تشجيع الشراكات بين القطاعات العامة والمجتمع
المدني

.١١ب
تطبيق السياسات المتكاملة نحو اإلدماج

