سياسة الاندماج

رؤية سياسة االندماج لبلدية
تتمثل رؤية سياسة التكامل/
في
االندماج لبلدية
ضمان أفضل الظروف للتعايش
المتناغم بين جميع المواطنين
في هذه البلدية.

تركز جهود االندماج التي تبذلها
البلدية أوالً وقبل كل شيء على
الالجئين واألجانب الذين تم لّم شمل
أّسرهم والمهاجرين واألحفاد الذين
يحتاجون  ،على أساس موقف/حاله
معيّنة  ،إلى مساعدة لتعلم كيفية
السيطرة(التم ّكن) على الحياة اليومية
الدنماركية بالتعليم والتشغيل(العمل)
والمساواة وحرية التعبير والمواطنة.

بغض النظر عن الخلفية العرقية
والثقافية للمواطنين ,من المتوقع أن
يكون جميع مواطنين فاعلين مع
احترام/مراعاة القيم الديمقراطية
األساسية التي تسود في المجتمع
الدنماركي.

من الفئات
تتوقع بلدية
المستهدفة أن تتحمل جهود االندماج
في البلدية  -ثم "المواطنون من
خلفيات عرقية مختلفة"  -مسؤولية
مشتركة عن جهود االندماج.

لذلك يريد مجلس المدينة في بلدية
تعزيز وتقوية فهم الوعي
االجتماعي والتسامح والتضامن.

من المتوقع /المنتظر أن يشارك
جميع المواطنين في الحياة السياسية
واالقتصادية والعملية واالجتماعية
والثقافية للمجتمع.

في الصفحات التالية  ،يمكنك العثور
على أهداف سياسةاالندماج الشاملة
والجهود التي يجب
لبلدية
أن تسهم في تحقيق رؤية سياسة
االندماج في البلدية.
في الجزء الخلفي هناك كاتالوج
(فهرس) ,و هذا الكاتالوج(الفهرس)
هذا ليس جز ًءا ملز ًما من سياسة
االندماج  ،ولكنه يمكن أن يكون
بمثابة مصدر إلهام لمزيد من العمل
لتطوير سياسة االندماج.

االندماج من خالل الجهود الشاملة
الخطوط العريضة للجهود
السياسية المحلية هي:

 االندماج الناجح يفترض
االحترام المتبادل
 أن تقوم البلدية بجهد كلي منسق
مع تضمين العروض الحالية
والفرص التي تجعل المواطن في
الطريق فيما يتعلق بالحالة
المعينة للحياة.
 يتم حل مهمة االندماج بالتعاون
الوثيق مع المواطنين المعنيين -
بنا ًء على حالة الفرد والظروف
المحلية ذات االهمية لعملية
(مهام) االندماج

. حصول المواطنين ذوي الخلفية
العرقية المختلفة على إرشادات
منتظمة بشأن إمكانية العودة إلى
الوطن  ،أي أن المواطن يسترشد
في رحلة العودة بنا ًء على طلبه
بدعم مالي فيما يتعلق بمتابعة عقد
اإلدماج.

المواطنة الديمقراطية
من المتوقع أن يتحمل
المواطنون من خلفيات إثنية
مختلفة  ،من النساء والرجال ،
المسؤولية والمساهمة في
المجتمع في بلدية
بالقدر نفسه الذي يتحمله
المواطنون اآلخرون في
البلدية.

على وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل:
 أن يكتسب المواطنون الجدد فه ًما
ً
وقبوال لقوانين المجتمع
الدنماركي والقيم الديمقراطية
األساسية.
 على أن يوفر معلومات
للمواطنين الجدد قدر اإلمكان
(أقصى حد ممكن) عن الواجبات
والحقوق في المجتمع الدنماركي
 ،بما في ذلك حرية التعبير
وحرية الرأي والدين والحقوق
السياسية  ،واكتساب الكفاءات
والمهارات الستخدامها.

 تشجيع(حث) المواطنين الجدد
على تحمل المسؤولية والسعي
اعالة(دعم) أنفسهم.

 على أن المواطنين الجدد اكتساب
شعور(احساس) االنتماء لبلدية
وينظرون إلى أنفسهم
كجزء معترف به وعلى قدم
المساواة في المجتمع  -وكمواطن
كامل في البلدية.
 أن يقابل المواطنون الجدد
بالتسامح واالحترام  -وتوقع أن
يُظهر /يبدي المواطن نفسه أيضًا
التسامح واحترام الخلفية الثقافية
واألصول العرقية واالنتماء
الديني للمواطنين اآلخرين

االستقبال واالسكان
تم تنظيم استقبال واسكان
المواطنين من خلفيات عرقية
مختلفة ,بحيث يشعر
المواطنون الجدد في البلدية
بسرعة باالعتماد على الذات
ومر ّحب بهم ,ويصبحون
جز ًءا من المجتمع المحلي.

على وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل:
 أن يحصلون المواطنين الجدد و
بقدر االمكان على السكن في
المدن التي تتوفر فيها إمكانية
النقل العام  ،وعروض الجمعيات
والتسوق ,وكذلك الوصول إلى
االطباء ،والخدمات البلدية  ،بما
في ذلك المدارس وما إلى ذلك.
 أن االستقبال يأخذ في االعتبار
أيضا حالة المواطن كفرد أو
الوضع األسري  /العائلي  ,أي.
العمر  ،عدد أفراد األسرة ،
الحالة الصحية  ،واالقتصادية  ،و
إلخ.

 يتم دعم المواطنين الذين وصلوا
حديثًا في التكيف مع حياتهم
الجديدة  ،بما في ذلك الحصول
على معرفة/دراية واضحة بمكان
المراجعة  ،إذا كانوا بحاجة إلى
مساعدة ما.
 اعالم(ابالغ) الوافدين الجدد
بالعروض التطوعية في البلدية.

تعليم اللغة الدنماركية
يتم تزويد المواطنين من
خلفيات إثنية مختلفة بالتعلم
السريع والفعال لللغة
الدنماركية بحيث يمكن
إدراجهم في نظام التعليم
العادي وفي حياة المجتمع
والحياة العملية.

على وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل:
ً
تركيزا على أن
 أن يكون هناك
األطفال في سن ما قبل المدرسة ,
بحيث يكتسبون مهارات جيدة
باللغة الدنماركية.
 التعليم في المدرسة االبتدائية
لتالميذ ثنائيي اللغة  ،ان يتم تعليم
اللغة الدنماركية بصورة مركزة
( هادفة) .يجب أن يكون هناك
أيضًا تركيز على إعطاء الطالب
معرفة بفرص التعليم اإلضافي
وعن المجتمع بشكل عام.
 أن التعليم الدنماركي للبالغين يجب
أن يدعم سوق العمل و  /أو
منظور التعليم كطريقة لالندماج و
االعالة الذاتية .

المجال االجتماعي والصحي
يجب أن يكتسب المواطنون
الجدد من خلفيات إثنية مختلفة
في أقرب وقت ممكن المعرفة
في المجال االجتماعي
والصحي

لى وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل:
 فيما يتعلق بالمواطنين الجدد  ،يتم
تقييم ما إذا كان الفرد يحتاج إلى
عروض خاصة فيما يتعلق
بمشكلة معينة.
 أن يتم تقديم معلومات منتظمة
عن المواطنين الجدد حول
الصحة بنا ًء على حالة الفرد
ومرحلة حياته.
ً
تركيزا على التواصل
أن هناك
الثقافي فيما يتعلق بالمواطنين

 أن يتم تقديم معلومات منتظمة عن
المواطنين الجدد حول الصحة
بنا ًء على حالة الفرد ومرحلة
حياته.
ً
تركيزا على التواصل
 أن هناك
الثقافي فيما يتعلق بالمواطنين
ذوي الخلفية العرقية المختلفة في
رعاية المسنين.

الوظيفة والتعليم
يجب أن يحصل المواطنون من
خلفيات عرقية مختلفة  ،مثل
النساء  ،على نفس درجة
االلتحاق بسوق العمل مثل
المواطنين من أصل دنماركي..

على وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل
 أن التركيز ينصب على حقيقة أن
المواطنين الجدد يحققون الدعم
الذاتي الدائم من خالل التوظيف
و  /أو التعليم.
 تنظيم الجهود الموجهة نحو
التوظيف للمواطنين الجدد في
البلدية وفقًا(تتناسب مع) للطلب
في سوق العمل المحلي.
 جعل المواطنين الجدد على علم/
دراية بهيكل األعمال المحلية ،
وان يتم رفع مستوىالمهارات مع
عرض و توفير فرص عمل
جيدة.
 أن تجعل الجهود الموجهة نحو
توظيف الموارد /االمكانيات
الشخصية للمواطن مرئية وان
تكون قابلة للتطبيق/االستفادة منها

المشاركة في حياة الترفيه والثقافة والمجتمع
ان يتم عرض على  /تقديم
للمواطنين الجدد من خلفيات
إثنية مختلفة معلومات حول
المجتمع الدنماركي بنفس القدر
الذي يحصل بقية مواطنو
البلدية اآلخرون وايضا على
وفرصة المشاركة بحرية في
الحياة الثقافية

على وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل:
 أن يكتسب المواطنون الجدد فه ًما
ً
وقبوال للظروف االجتماعية التي
تقوم عليها قيم المجتمع
الديمقراطي الحديث خالل فترة
االندماج.
 أن المواطنين الجدد يكتسبون
معرفة بالتقاليد الدانمركية -
وفرصة المساهمة في  -العمل
االجتماعي التطوعي و عمل
الجمعيات.
 أن تلبي المعلومات الشروط
المسبقة(خبرات و احتياجات)
للمواطن الفرد  ،وهي مصممة
بطريقة تحفز المواطن على البحث
عن اوضاع المجتمع الدنماركي ،
وتلهم المشاركة الفعالة في
المجتمع المحلي.

 أن البلدية تعمل دائ ًما على إنشاء
أطر(هيكل) عمل جيد لالندماج
من خالل المشاركة في الحياة
الثقافية والترفيهية واالجتماعية.

مجلس بلدية

لالندماج
أن يعمل مجلس التكامل على
تعزيز فهم المساواة العرقية
والثقافية والدينية في بلدية
ويساهم في أن
تكون جهود االندماج فعالة
ومتماسكة ( ذات معنى).

على وجه التحديد  ،يجب تحقيق ذلك
من خالل:

 استشارة المجلس في الحاالت
التي لها أبعاد عامة لسياسة
التكامل البلدي.
 مشاركة ممثلي اللجان السياسية
ذات الصلة في بلدية
سنويًا في حوار مع المجلس.
 أن المجلس يعطي آراء إرشادية
حول جهود التكامل العام في
البلدية وعلى مبادرات التكامل
التي يقدمها مجلس المدينة.
 مناقشة التقرير السنوي للمجلس
في اجتماع لمجلس المدينة

فهرس (كاتالوك) لاللهام
يحتوي منشور االلهام(كتيب)
على أفكار ومقترحات حول
كيفية عمل اللجان السياسية
المتخصصة والمؤسسات
البلدية والمجتمع المدني
لتطوير سياسة االندماج.
كتالوج اإللهام ليس جز ًءا ملز ًما من
سياسة االندماج  ،ولكنه يمكن أن
يكون بمثابة مصدر إلهام لمزيد من
العمل

أستقبال

تعليم اللغة الدنماركية

 يمكن أن تستفيد المدارس
ومؤسسات الرعاية النهارية
والجمعيات من برامج التوجيه
حيث يقوم المتطوعون بتقديم
األسر ذات الخلفيات العرقية
المختلفة للتقاليد والفعاليات
والتجمعات الدنماركية األخرى.

 بالنسبة للرجال والنساء الذين ال
يملكون الشروط(المتطلبات)
األساسية الستكمال التعليم
الدنماركي  ،يمكن أن تكون
الدورات البديلة التي تركز على
خيارا.
المهارات العملية
ً

التعليم و الوظيفة

المنطقة االجتماعية والصحية

الحياة االجتماعية

 يجب أن يكون سوق العمل
الدنماركي أكثر وضو ًحا للنساء
ذوات الخلفية الالجئة والمهاجرة
 ،ألنهن عمو ًما هن األبعد عن
سوق العمل الدنماركي.

ومجلس
 يمكن لبلدية
التكامل  ،بالتعاون  ،تنظيم
اجتماعات إعالمية تتضمن
معلومات عن الصحة في سياق
دنماركي.

 تعرف على الديمقراطية والتأثير
في المؤسسات الصغيرة  ،على
سبيل المثال من خالل المشاركة
في الحياة النقابية وأعمال مجلس
اإلدارة  ،بما في ذلك عمل
مجلس المدرسة.

 استمرار التركيز على قوة
مجموعات األمهات.
 يتم تشجيع المواطنين الوحيدين
ذوي الخلفيات العرقية المختلفة
على االتصال بالمنظمات
التطوعية

 لماذا وكيف تصوت؟ منخفض
عملي  -وجها ً لوجه  -مقدمة
حول كيفية القيام بإجراء
إانتخابات بصورة صحيحة.
 إشراك النساء المهاجرات ذوات
االمكانيات/القدرة (بما في ذلك
امهات الحي /المدينة) ودع
النجاحات تنتشر كالحلقات في
الماء.
 زيادة التركيز على الوقاية و
مكاقحة ظاهرة السيطرة
االجتماعية السلبية

الترفيه والثقافة
 يجب دعوة الجمعيات إلى العمل
 وإتاحة الفرصة لها لمقابلةالواصلين حديثًا وجها ً لوجه حتى
يفهموا التحديات  ،ألن الناشطين/
المتحمسين في حياة الجمعيات
لديهم فرصة كبيرة للمساهمة في
تطوير المنطقة (المجال).
 يتطلب اإلدماج الجيد في المجال
الترفيهي والثقافي تطوير الجهد
من أجل دمج اآلباء  -من بين
أمور أخرى بهدف إعالم/توعية
الوالدين بالمجتمع والثقافة
الملزمين في مجال /حقل
الجمعيات.
 شبكة من الدنماركيين النشطين
الذين يطرقون االبواب  ،يرحبون
وينقلون الدنماركيين الجدد إلى
نادي كرة الريشة  ،للسباحة ،
واألحداث في مؤسسات الرعاية
النهارية  ،والمدارس  ،إلخ.

 الموجهين /مرشدين أو االتصال
باألشخاص في الجمعيات.
 الحاجة إلى جهود متباينة بين
الفتيات والفتيان إلبقائهم في
الجمعيات.
 تركيز على المبادرات التي تجعل
المزيد من األطفال من خلفيات
عرقية مختلفة يشاركون في حياة
الجمعيات.


مجلس االندماج لبلدية
 التوازن بين العطاء واالخذ
(االستمتاع)

