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أشخاص  بها  يعيش  ومتباينة،  ومتنوعة  ُمبهجة  مدينة  كونستانس 
من 160 دولة تقريًبا. ميلك أكرث من 30 باملئة من سكان كونستانس 

أصوالً عاملية ويزداد التوّجه قوة. ويعيش الكثريون منهم هنا منذ أجيال  
ولهم أثر ملموس عىل املجتمع املدين. فهم يعملون هنا، أو يلتحقون 
باملدرسة يف كونستانس، أو أنهم أعضاء يف النادي االجتامعي، أو أنهم 

يرسمون مالمح املدينة. 

كان تاريخ مدينة كونستانس املركزية يف القرون املاضية دامئًا تاريًخا عامليًا، 
حيث كانت املدينة ُملتقى ملختلف الرؤى والثقافات، وال تزال كذلك اليوم، 

وستظل مدينة عاملية ومنفتحة يف املستقبل.

الكلّيات والرشكات  واملبادرات، وكذلك  االتحادات  العديد من  تساهم 
واملؤسسات يف كونستانس، إىل جانب الهيئات التعليمية واالجتامعية التي 

تعمل يف سياق دويل بشكل يومي وال ميكن االستغناء عنها. 

ملاذا تهتم مدينة كونستانس بالطابع الدويل واملساهمة؟

يف عام 2009 تم تطوير "إطار ألعامل التكامل يف مدينة كونستانس" 
واعتمده مجلس البلدية. ومنذ ذلك الحني جرت الكثري من األحداث يف 
العامل ويف مدينة كونستانس: فقد تغرّيت الرتكيبة الدميوغرافية للسكان، 
وحدث تحّول يف الهيكل االقتصادي، وقد غرّي الوضع االجتامعي والتنّوع 

الثقايف التوقعات املنتظرة من اإلدارة الحالية إىل حد كبري. يف حني تزايدت 
وتكافؤ  واملساهمة  السياسية  واملشاركة  بالتعليم  املرتبطة  املتطلبات 

الفرص والرتابط. وبناًء عىل هذه الفرضيات الجديدة، أصبح مفهوم اإلطار 
القديم قد عفا عليه الزمن وبحاجة إىل تجديد. وأصبح من الالزم طرح 

مفهوم جديد له أهداف ورؤى وخطوات معارصة. 

ويبدو لنا االندماج مصطلًحا تقليديًا يف هذا السياق. حيث يقرتح املصطلح 
أن َمْن يُفرتض أن يكونوا غرباء، يتعني عليهم أن يتواءموا مع وضع يفرتض 

أن يكون متجانًسا، وهذا يصّعب تصور التنوع الثقايف كأمر بديهي 
وفرصة. إال أن هذا التنوع البديهي ال غنى عنه لتحقيق الرتابط واملشاركة 

املتكافئة. ولهذا السبب نختار يف هذا املفهوم مصطلح وأسلوب الطابع 
العاملي: إنه يرُبز البديهية وإمكانياتالتنوع الثقايف ويضع األساس التصّوري 

للتعاون الجيّد. إن مفهوم "مدينة كونستانس العاملية" يأخذ يف اعتباره 
 املجتمع املدين بأكمله، ويُراعي يف الوقت ذاته 

احتياجات البيئة املحيطة واملجموعة املُستهدفة.

البلدية  مجلس  مهّمة 

بعد االستشارات األّولية املكثفة يف املنتدى الدويل واللجنة االجتامعية، 
كلّف مجلس البلدية يف نوفمرب 2018 إدارة املدينة" مبهمة وضع خطة 

عمل للتعايش بني األشخاص ذوي األصول العاملية يف املجتمع املدين)راجع 
SV 2018-3437(. ومن خالل هذا القرار، أصبحت لدى مستشاري البلدية 

توقعات واضحة: 

وأن  متخصصة جديدة وشاملة،  إسرتاتيجية  املفهوم  ميثل  أن  ينبغي 
يتم تطويره وتحديثه بطريقة تشاركية. يجب أن يكون املفهوم املطّور 

ُملزًما وموجًها نحو التنفيذ وقابل لإلدارة بشكل عميل. ويُسهم هذا بشكل 
مستمر فيام ييل، 

•  النظر إىل كونستانس كمدينة عاملية.
•  استغالل الفرص واإلمكانيات املرتبطة بالهجرة.

 •  دعم اندماج األشخاص ذوي األصول العاملية 
يف املجتمع املدين.

•  ضامن الرتابط االجتامعي.

إىل جانب تطوير اإلسرتاتيجية املوضوعية، ينبغي أن تخترب العملية 
أيًضا عدة أمور من بينها الهيكل التنظيمي لالندماج يف املجاالت واألدوار 

وأسلوب عمل املنتدات الدولية، وأن تحّسنه إذا لزم األمر. وقد أجريت 
إعادة تنظيم يف سبتمرب 2020 من خالل دمج الوحدات اإلدارة 

للموظفني املستقلني السابقني يف "مكتب االندماج" و"املفّوض لشؤون 
الالجئني" يف "الوحدة اإلدارة ملدينة كونستانس العاملية". وال يزال تجديد 
املنتدى الدويل معلًقا، وهو جزء من كتالوج اإلجراءات الوارد يف القسم 

 .2.1

إن مفهوم "مدينة كونستانس العاملية" الحايل مبنّي بوضوح عىل القيم 
قيمنااألهداف األساسية التالية:  بوصلة  املركزية ملدينة كونستانس. تحدد 

•  تقوية الرتابط االجتامعي 
•  متكني املشاركة املتكافئة للجميع 

•  تعزيز جودة الحياة وتحديد الهوية يف املدينة
•  رسم مالمح التنّوع باحرتام ومع إتاحة الفرص

إن تحديد أهداف املفهوم املعتمد عىل القيم هذا يضمن أن تتواءم 
اإلجراءات الفردية العديدة مع بعضها، فضالً عن إضافتها إىل إسرتاتيجية 

متخصصة فعالة لعمل إدارة املدينة. 

كونستانس  مدينة  مفوم 
تصنيف   - العاملية 

ظهرت اآلن إسرتاتيجية نتيجًة لعملية املشاركة بعيدة املدى، والتي تهدف 
إىل دعم مدينة كونستانس يف تحقيق املزيد من التقديم يف طريقها نحو 
التحّول إىل مدينة منفتحة عامليًا، وال تنظر إىل العاملية والتنّوع عىل أنهم 

عوامل خطر، بل فُرص. ويضع هذا حجر أساس هام للتوّجه العام والتصّور 
الذايت ملدينة كونستانس. 

حيث يركّز املفهوم عىل النقاط واملحاور األساسية التي تتحمل مسؤوليتها 
إدارة املدينة والجهات الفاعلة، وذلك بهدف تلبية متطلبات االلتزام. 

وبطبيعة الحال، تستمد مدينة كونستانس، وبالتحديد املدينة العاملية، 
روحها من التنّوع والجهات الفاعلة الصغرية والكبرية التي ال حرص لها، التي 

ترسم مالمح املدينة العاملية، ومن دونها لن يحدث االندماج أو التبادل 

الثقايف. ومع ذلك يركّز كتالوج التدابري عىل الكفاءات الرئيسية إلدارة 
املدينة، وميكن اعتباره مهمة عمل ذات أهمية ملدينة كونستانس.

كيف ميكن لالندماج واملشاركة ودعم الجهات الفاعلة املختلفة تحقيق 
النجاح، إذا كان التمويل العام شحيًحا، وال تتوفر متويالت إضافية؟ يتطلب 

االندماج واملشاركة والتقدير الثقايف ما ييل عىل وجه الخصوص: الشعور 
بالغري واالعرتاف واالنفتاح عىل اآلخر. عادًة ما يتمحور األمر حول 

القيام باألمور بطريقة مختلفة والرتكيز عىل حيث ميكن خلق مساحة أكرب 
للعاملية يف الحياة اليومية ويف أفعالنا. ويهدف هذا املفهوم أيًضا إىل ما ييل: 

خلق الشعور بالغري وإتاحة التعرّف عىل الفرص.

متهيد
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املقدمة  1

الرتحيب:   كلمة 
العاملية كونستانس  مدينة  يف  بك  مرحًبا 

كونستانس مدينة عاملية. يعيش هنا أكرث من 86000 شخص من 160 
دولة. ويروي كل منهم حكاية عن الهجرة. يا لها من إمكانيات! 

مدينة كونستانس تتطّور. يتخذ الكثريون قراًرا واعيًا باالنتقال للعيش 
هنا، للتعلّم والدراسة والعمل وبناء أرسة. هناك من تجلبهم الصدفة 

إىل مدينتنا. وآخرون يأتون لظروف اضطرارية بعدما اضطروا إىل هجرة 
موطنهم.

التحدي الذي يواجهه مجتمعنا املدين: الرتحيب باألشخاص ودعمهم يف 
بحثهم عن سكن أو حضانة أو فرصة عمل. توصيلهم مبسؤول الحوار 

املناسب لإلجابة عن كل أسئلتهم وتزويدهم مبنظور طويل املدى. بفضل 
الهياكل القوية والناضجة للمجتمع املدين، وبفضل مشاركة الكثري من 

األشخاص يف املبادرات واألعامل السياسية واإلدارية، فإننا نقّدم عمالً جيًدا 
ونتعلم باستمرار.

إنها فرصة عظيمة لنا جميًعا أن نستمد إلهامنا من التنوع واملنظورات 
وقصص الحياة والخربات والكفاءات، لنعرث عىل املتخصصني الذين نحتاج 

 إليهم بشّدة 
 ونستقطب املبدعني املشاركني إىل مجتمعنا.

 ولهذا نرغب يف الرتويج لثقافة الرتحيب والرتابط واملشاركة وتطبيقها 
يف جميع نواحي الحياة. وللقيام بذلك فإننا بحاجة إىل "مفهوم املدينة 

العاملية" الحايل.

يف عام 2020 انضمت إدارة املدينة املسؤولة عن مهمة مجلس البلدية يف 
عملية مكثفة. وبالتعاون مع االتحادات واملبادرات واملؤسسات واملواطنني، 

وكال الُكليتني، سألنا أنفسنا بدافع االنتقاد الذايت عن أين وملاذا ينجح 
التعايش يف مدينة كونستانس، وما الذي نحتاج إىل فعله لتحسني الوضع، 
بحيث ينطبق ما ييل بالفعل عىل جميع الشؤون واملجاالت: يشعر جميع 
املقيمني يف كونستانس بأنهم يف بيتهم، ويتمتع الجميع بحقوق متكافئة، 

حيث ميكنهم جميًعا املشاركة يف مجتمعنا املدين واملساعدة عىل رسم 
مالمحه.

تم دمج املعلومات والتدبري يف "مدينة كونستانس العاملية" الحايل. 
وسننشغل بها خالل السنوات القادمة يف جميع مجاالت اإلدارة.

أود أن أُعرب عن شكري لوزارة الشؤون االجتامعية يف بادن فورمتبريج عىل 
الدعم، وأشكر أيًضا كل من ساهم يف تطوير مفهوم "مدينة كونستانس 
العاملية". وأدعوكم جميًعا بصدق: أن تجعلوا هذا املفهوم مصدر إلهام 
لكم، وأن تطوروه معنا بشكل بّناء، وأن متألوا مدينتنا العاملية بالحياة 

بأعاملكم اليومية! 

 أويل بورخاردت 
 رئيس مجلس البلديات يف مدينة كونستانس العاملية



العاملية   اآلراء: 
التكاميل الدمج  من  بكثري  أكرث  تعني 

وتتمنونه  العاملية  كونستانس  مدينة  من  تتمنونه  الذي  ما  وختاًما: 
ألجلها؟

تشاكورا:أمتنى أال نتحدث ثانية عن "االندماج" أو "األشخاص ذوي 
املُهاجرة". كل شخص يعيش هنا ينتمي إىل هذا املكان، ويجب  األصول 
بأنهم مواطنني يف كونستانس بكل ما لهم من حقوق  الجميع  أن يشعر 

وكل ما عليهم من واجبات. 

أوزنر: أمتنى أن تعكس إدارة املدينة بأكملها جميع األعامل والتنّوع يف 
يعكسها  كام  الجنسية،  والتوجهات  واألديان  الِعرقية  واألصول  الثقافات 

بكل جوانبه عىل  التنوع  إىل  ننظر  فنحن  اليوم.  كونستانس  مجتمع 
وبطريقة  طبيعية  كمسألة  ونعززه  ندركه  ونحن  وإمكانية،  فرصة  أنه 

املحلية.  لحكومتنا  املستقبلية  للقدرة  مستهدفة 

النجاح  نتمنى لكم كل  تأكيد.  أمامنا طويالً بكل  الطريق  يزال  ال 
والتوفيق! 

.)Die Regionauten( يطرح األسئلة هارالد كول

األصول املُهاجرة أو السرية املُهاجرة أو تاريخ 
الهجرة أو الجذور الدولية أو التاريخ الدويل أو 
"deutschplus" أو "Postmigrant"، تُستخدم 

العديد من املصطلحات وتُناقَش يف األدب 
اليومية.  الحياة  املتخصص، ويف وسائل اإلعالم ويف 

التحدث عن األشخاص  وقد قررنا يف املفهوم الحايل 
ذوي األصول الدولية، وهو من وجهة نظرنا 

القيمة، ويشمل  أو سلب  إضفاء  يخلو من  مصطلح 
فيهم من  بيننا، مبا  للعيش  ينتقل حديثًا  كل من 

أجيال. منذ  كونستانس  مدينة  يعيشون يف 

 إنها تعني األساس القوي واإلنتاجية املشرتكة والنهايات املفتوحة: يف 
حوار مع الُعمدة، د. أندرياس أوزنر ومدير مرشوع تطوير مفهوم "مدينة 

كونستانس العاملية" والوحدة اإلدارية ملدينة كونستانس العاملية، د. 
ديفيد تشاكورا، عن أدوار البلدية يف الطريق نحو بناء مدينة كونستانس 

العاملية.  

لالندماج  التخطيط  السهل  تشاكورا: هل من  السيد  أوزنر،  السيد 
بنجاح؟ والعاملية  واالنفتاح 

أوزنر: ال بكل تأكيد. ولكن بوصفنا قامئني عىل اإلدارة، فإننا غالبًا ما نكون 
به كحكومة  نقوم  االجتامعية. وما  الرفاهية  بدولة  األوىل  االتصال  نقطة 

محلية، واألهم هو كيف نقوم به، يرسم مالمح "االنطباع األول" 
العام واملوقف والرتابط يف مدينتنا.  املناخ  األكرث أهمية، والذي يشّكل 

العاملية واالنفتاح  أن نكون قدوة ونجّسد  املدينة  إدارة  ونرغب بوصفنا 
أيًضا  أنفسنا  اإلدارة ونطّور  أن نطّور  السبب، علينا  والتنّوع. ولهذا 

باستمرار. وأرى أنه جزء أسايس من عملنا أن نطبّق هذه اإلسرتاتيجية 
وتعاون محرتم ومجتمع مرن. قوية  والخطة: لضامن دميقراطية 

بـ "مجتمع مرن"؟  ماذا تقصد تحديًدا 

أوروبا،  للدميقراطيات يف  الحالية  التطّورات  إىل  ننظر  أوزنر:عندما 
واألهم عىل مستوى العامل، سنجد أننا مع األسف نواجه موجة من 

أملانيا،  يف  حتى  والعنف.  والكراهية  االنقسامية  والتوجهات  الشعبوية 
السبب،  لهذا  التنّوع.  السلمي يف ظل  التعايش  نقلق بشأن  أن  علينا 

املركزية مثل  القيم  تطبيق  البلدية، هي  فإن مهمتنا، حتى هنا يف 
دميقراطيتنا  تأمني  ببساطة:  يعني  ما  الجامعية،  واملسؤولية  االحرتام 

العامة أمر ال  القيمي يف الخدمة  التوجه  بسالم وحرية. أعتقد أن هذا 
الغرض من عملنا: أن نجعل األشخاص ومواقفهم  غنى عنه. وهذا هو 
أعاله.  املذكورة  املخاطر  ملواجهة  يكفي  مبا  قوية  ومؤسساتنا  وثقافتنا 

بالنسبة إيل. املرن"  "املجتمع  وهذا هو معنى 

التي  الحلول  تشاكورا: وأي مجتمع قد يكون أكرث مرونة يف مواجهة 
العاملية  عاملية؟  مدينة  من  والرجعية،  الشعبوية  بسيطة، ضد  تبدو 

بالنسبة إيّل تعني أكرث بكثري من أن نرغب نحن "القدامى" يف "دمج" 
كونستانس.  مدينة  يف  صالحني  مواطنني  جميًعا  ليُصبحوا  لدينا،  "الُجدد" 
بالنسبة إيّل، هذا فهم قديم جًدا وأحادي االتجاه لالندماج. وبدالً من 

عاملية حقيقية،  مًعا يف مدينة  تعايشنا  األمر حول طريقة  يتمحور  ذلك، 
بثقافة  االهتامم  علينا  مًعا.  املستقبل  نرغب يف رسم مالمح  وكيف 

االجتامعي. وهذا  الرتابط  وتعزيز  املتكافئة  املشاركة  الرتحيب ودعم 
أفكارنا  يف  التشكيك  يف  االستعداد  يتطلب  إنه  حقيقيًا.  انفتاًحا  يتطلب 
نظرهم،  ووجهات  اآلخرين  تجاه  بالفضول  والتحيّل  املُسبقة،  وأحكامنا 
الحقيقية، وهي يشء  العاملية  إىل  يقودنا هذا  والتعلّم من بعضنا. وقد 

للمستقبل. ويتطلّع  وقوي  جديد 

بشكل  التطور  يتوجه  أن  ينبغي  اتجاه  أي  للمستقبل: يف  التطلّع 
ملموس؟ 

أوزنر:ال يتمحور األمر حول طرح كل األمور مبفهوم جديد، مبا يف ذلك 
البدء من جديد. علينا أوالً، عىل عكس  األمور املُجّربة واملُختربة، ثم 

بالوضوح تجاه  نتحىّل  أن  أعاله،  املذكورة  االجتامعية  القيم  تاريخ 
التي  قيمنا"،  "بوصلة  طّورنا  لذلك  اليومية.  الرئيسية ألعاملنا  األهداف 

تعطي لكل قسم أربعة أهداف ُملزمة ألعامله املحددة: األول هو 
السكنية  أعاملنا  املثال من خالل  املجتمعي، عىل سبيل  الرتابط  تعزيز 

الثاين هو  التطوعية.  االتحادات والجهات  الكثري من  التعاون مع  أو 
الوقايئ،  نظامنا  املثال من خالل  املتكافئة، عىل سبيل  املشاركة  متكني 

الثالث هو تحسني جودة  القبول االجتامعي.  أو  املبكر  الدعم  وزيادة 
املثال،  ، عىل سبيل  املجتمع  الهوية من خالل  الحياة وتقوية تحديد 

الرابع  الثقايف.  بالتعليم  الخاصة  الثقافية  وأنشطتنا  مؤسساتنا  خالل  من 
الفرص، عىل سبيل  التنّوع بشكل محرتم وموّجه نحو  هو رسم مالمح 

البعض" "التعرف عىل بعضنا   املثال، من خالل مشاريع مثل 
أو "حتى من خالل هذا املفهوم.

الذي أحرزته املدينة فعلًيا؟  التقدم  يبدو هذا رائًعا. ولكن ما مدى 
املشكلة؟ توجد  وأين 

اإلبداعية  العروض  العديد من  البدء جيدة حاليًا. هناك  أوزنر:نقطة 
يف كونستانس، إىل جانب مجتمع مدين مرتابط جيًدا، ومبادرات غنيّة 

2015، وقعت  باألفكار، ومتطوعني ملتزمني، وموظفني مؤهلني. يف عام 
دامئًا  تعاوننا عن قرب  التنوع، وقد  ميثاق  مدينة كونستانس عىل 

الرياضية  والنوادي  والكنائس  املدين  املجتمع  الفاعلة يف  األطراف  مع 
عند  "الحياة  شبكتنا  مع  بالتعاون  أحرزنا  وقد  الخريية.  والجمعيات 
الثاين يف جائزة رياض األطفال األملانية. فهذه  البداية" املركز  نقطة 

أيًضا  اآلخرين  وتراعي مشاعر  الثقة،  ومبنية عىل  راسخة  الهياكل 
إن  الجديدة.  والتحديات  بالتغيريات  يتعلق  فيام  األمثل:  النحو  عىل 

التكاتف الذي بُني عىل مر سنوات عديدة، مثالً مع االتحادات  هذا 
أو املجالس  الرياضية يف املدن،  النوادي  أو  بالالجئني،  املرتبطة 

قويًا ميكننا  أساًسا  يُعد  واملدارس،  األطفال  لرياض  الشاملة  االستشارية 
عليه. العاملية  املدينة  بناء  نواصل  أن 

البناء كلمة معرّبة، ألننا قد وضعنا بعض األسس  تشاكورا:إن مواصلة 
بالفعل دون أدىن شك. وقد أظهر لنا العمل عىل املفهوم الحايل 

األمور  بالتواصل حول  يتعلق  فيام  مثالً  بوضوح،  التحّسن  إمكانية 
وتغيري  والوعي،  العروض،  إىل  الوصول  وإمكانية  بالفعل،  القامئة 

التشاركية  العمل  الوعي. ونحصل عىل مؤرشات واضحة من خالل ورش 
كونستانس  التطبيقية  العلوم  وجامعة  للجامعة  املصاحب  والعمل 

املنفتحة".  "البلدية  النموذجي  املرشوع  الشامل ضمن  الذايت  واختبارنا 
البدء األساسية بالنسبة إيل: دعوة املزيد من األشخاص ذوي  من نقاط 

املزيد من تلك  العاملية وقبولهم وإرشاكهم. واإلنصات إىل  األصول 
روايتها. ومواصلة  الهجرة  عن  املؤثرة  الحكايات 
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املرشوع عن  نبذة 

سار املرشوع 2020

 من يوليو إىل ديسمرب 2019: 
إنشاء مجموعة  املرشوع،  مهام  )تجهيز  للمرشوع  األّولية  املرحلة 

املرشوع الداخلية، املحادثات األولية واستقطاب جامعات كونستانس 
التمويل، دخول مناقصات للحصول عىل  كرشكاء معاونني، الحصول عىل 

للمفهوم( كنهج  العاملية  بناء  الخارجية،  واملكافآت  الدعم 

من أكتوبر 2019 إىل مايو 2022: 
تقديم تقارير عن املرشوع يف جليات املنتدى العاملي

ديسمرب 2019: 
الحصول عىل موافقة عىل التمويل من وزارة الشؤون االجتامعية يف بادن 

فومتبريج بقيمة 76359,93 يورو

11 فرباير 2020: 
عقد ورشة بداية العمل بحضور قرابة 40 مشاركًا: املوضوعات الرئيسية/
مجاالت العمل للمفهوم املستقبيل، وتكثيف املحتوى للحرص، وتحديد 
هوية األطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة، والتعيينات ملواصلة العملية

من مارس إىل مايو 2020: 
إجراء استطالع رأي كتايب عىل أحد عرش مكتب/قسم وإجراء مقابالت 

شخصية نوعية متعّمقة للحرص

20 يوليو 2020: 
عقد ورشة العمل "االختبار الذايت للبلدية املفتحة" )نظرة عىل النتائج 
املُحققة حتى اآلن، وضع األهداف، تخطيط الخطوات القادمة، تكوين 

مجموعات التوجيه(

25 نوفمرب 2020: 
افتتاح املنتدى املتخصص متعدد الثقافات )عرب اإلنرتنت(
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مسار املرشوع 2021/2022

21 يناير 2021: 
املنتدى املتخصص للتعليم واللغة )عرب اإلنرتنت(

04 مارس 2021: 
املنتدى املتخصص لتوجيه املهاجرين الجدد )عرب اإلنرتنت(

22 مارس 2021: 
املنتدى املتخصص للعمل والتطور االقتصادي )عرب اإلنرتنت(

30 مارس 2021: 
املنتدى املتخصص للرتابط والتالقي )عرب اإلنرتنت(

14 أبريل 2021: 
املنتدى املتخصص للمشاركة واملساهمة )عرب اإلنرتنت(

02 أغسطس 2021: 
املنتدى املتخصص للمهاجرين )حضوريًا، مطعم نورك(

أكتوبر 2021: 
والتدابري لألهداف  األوىل  الصياغة  النتائج،  تجميع 

يناير 2022: 
املعنية  اإلدارات  الداخيل مع جميع   التنسيق 

حول جدوى التدابري

29 مارس 2022: 
جلسة مجموعة التوجيه

09 أبريل 2022: 
املجلس الدويل بحضور 90 مشارك )حضوريًا، املجلس(

مايو/يونيو 2022: 
الصياغة التحريرية للمفهوم العام

مايو/يونيو 2022: 
واملوارد النهائية  واملواعيد  التدابري  تنفيذ  بشأن  الداخيل  التنسيق 

27 يوليو 2022: 
ورشة العمل النهائية مع املنتدى الدويل

 :28/09/2022
املشاورة األولية يف املنتدى الدويل

 :29/09/2022
التقديم إىل مجلس البلدية للبّت

أكتوبر: 
الطباعة وبدء التطبيق املستمر

نوفمرب 2022: 
 العرض التقدميي كجزء من فعالية عامة 

مع شخصية مميزة باإللقاء والرتفيه

2023 وما بعدها: 
تطبيق مستمر
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العلمية الدوافع 

لقد قّدم التعاون الحثيث بني جامعة العلوم التطبيقية يف 
 كونستانسوجامعة كونستانسعىل مدار املرشوع بأكمله

رؤي مفاجئة وذات أسس راسخة.

وبتوجيه من األستاذ الدكتور فالنتاين فورمبس، طّور طالب قسم تصميم 
االتصاالت بجامعة العلوم التطبيقية يف كونستانس أفكاًرا جديدة للحملة 

ومواد حول موضوع املدينة العاملية.

بينام أخضع الطالب يف قسم علم االجتامع املدينة العاملية لنظرة علمية 
انتقادية يف أوراقهم البحثية وأطروحات املاجستري: كيف تنجح مشاركة 

املواطنني؟ هل ميكن للجهود املبذولة يف الشمولية أن تعزز االستبعاد دون 
قصد؟ بأي دوافع تقدم املدينة نفسها عىل اإلنستغرام؟ كيف تتواصل 

اإلدارة مع األشخاص ذوي األصول العاملية )انظر امللحق(. يرافق الطالب أ. 
د. يوديث باير ود. فرانك أوبرتساوخر.

بتوجيه من أ.د. ثيودوروس مارينيس )قسم اللغويات، مركز التعددية 
اللغوية(، سأل طالب املاجستري ما مجموعه 159 من سكان مدينة 

كونستانس عام إذا كانوا يختربون التعددية اللغوية يف الحياة اليومية 
وكيف يؤثر ذلك عىل مهاراتهم اللغوية )انظر امللحق(.

توثيق التاريخ اإلعالمي الشفهي حول موضوع "العنرصية يف كونستانس" 
بقلم ليندا أداي )ماجستري يف اآلداب والفنون واإلعالم من جامعة 

كونستانس( أظهر تجربة مركزية من وجهة نظر األشخاص ذوي البرشة 
امللونة وصاغ توصيات مهمة للتعامل )انظر امللحق(.

تحقيق أجرته أ. د. كريستينا إيزابيل تسوبر )أستاذة السياسة الداخلية يف 
جامعة كونستانس( قّدم أيًضا معلومات قيمة عن نقاط القوة والضعف يف 

منتدى كونستانس الدويل وصاغ مقرتحات إصالح محددة )انظر امللحق(.

هل مدينة كونستانس بلدية منفتحة؟ باعتبارها 
واحدة من بني 35 بلدية منوذجية يف املرشوع 

الوطني "بلدية منفتحة"، استفادت كونستانس 
يف الحرص وتطوير املفاهيم من خربات وأدوات 

Phineo AG )weltoffe- ةمؤسسة برتلسامن ورشك
ne-kommune.de(. ويتم التقييم الذايت من خالل 

كتالوج تقييمي يضم سبعة مجاالت عمل: اإلدارة 
واملراقبة، والوصول العادل وفرص املشاركة، والعمل 

والتنمية االقتصادية، واالنفتاح بني الثقافات ومكافحة 
العنرصية، وااللتزام واملشاركة، والرتابط والتالقي، 

والتواصل وإدارة الخالفات. ويضع هذا التقييم الذايت 
أساًسا ملموًسا ملواصلة العمل عىل مفهوم مدينة 

كونستانس العاملية.

من يوليو 2019 
إىل يناير 2020:

املرحلة األّولية من املرشوع

11/02/2020
ورشة بداية العمل

04/03/2021
لتوجيه  املنتدى املتخصص 

الجدد املهاجرين 

22/03/2021
املتخصص   املنتدى 

والتطوير للعمل 
العناول  لق  االقتصادي 

لق باعة. 

2021 أكتوبر 
وصياغة  النتائج  تجميع 
للمفهوم األوىل  املسّودة 
الرتيت تحسني ترغب لق 

21/01/2021
للتعليم  املتخصص  املنتدى 
واللغة لقة باعيدية بب ال

21/01/2021
املتخصص  املنتدى 

للغة للتعليموا

14/04/2021
املتخصص املنتدى 

 للمشاركة واملساهمة

30/03/2021
املتخصص   املنتدى 

والتالقي للرتابط 

29/03/2022
جلسة

التوجيه مجموعة 

09/04/2022
"املجلس الدويل"

27/07/2022
النهائية العمل  ورشة 

مع املنتدى الدويل

2 0 2 0 مايو/يونيو 
النهايئ  الداخيل  التصويت 
واملوارد التطبيق  ُمهل  عىل 

29/09/2022
إقرار املفهوم يف
البلدية مجلس 

28/09/2022
املشاورة األولية يف

 املنتدى الدويل

2022 يناير 
الداخيل  التصويت 

التدابري تطبيق  إمكانية 

25/11/2020
 املنتدى املتخصص

لالنفتاح الثقايف

2022 مايو   05  -  03
الذايت  االختبار 
للبلدية املنفتحة

مقابالت شخصية نوعية

اعتباًرا من أكتوبر 2022:
التطبيق

20/07/2020
االختبار الذايت للبلدية املنفتحة

مقابالت شخصية نوعية
ىل املتنقيحه. لقة أكرب مؤثر
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17  النتائج 

النتائج  2

قّدم املشاركون بشكل عام العديد من األماين والرؤى واألفكار والتدابري. 
وبالتعاون الوثيق بني جميع املكاتب واألقسام اإلدارية املسؤولة، تم 

الرتكيز وتحديد األولويات فيام يتعلق باملالءمة والتأثري والجدوى. 

 وتبلورت يف مسار املرشوع سبعة مجاالت عمل:
 

1. املشاركة واملساهمة
2. التعليم واللغة

3. الصحة والرياضة
4. العمل والتطور االقتصادي

5. السكن
6. إدارة التنّوع

7. االتصال 

لكل مجال عمل

•  سنحدد فيام ييل نقطة البداية، للحرص املحدود والدقيق: ما موقعنا 
كبلدية؟

واقعية:  كرؤية  مطالبتنا   •  سنصيغ 
أيًضا أن نستمد من  إىل أين نريد أن نصل كمدينة عاملية؟ ميكننا 

املستقبل. والتدابري يف  البداية  نقاط  العديد من  هذا 
•  سنذكر التدابري كخطوات ُملزمة: ماذا سنطبق يف السنوات 

قامئة ملموسة  أول  ولكنها  النهائية،  القامئة  ليست  القادمة؟ هذه 
وُمنسقة تضم املكاتب واألقسام املشاركة، التي تحدد السمة املُلزمة 

للمفهوم.

ميكنك االطاّلع عىل قامئة مفّصلة ألول 60 تدبريًا يف امللحق )كتالوج التدابري 
.)KIS 2022
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واملساهمة املشاركة 

البداية نقطة 

تتميز كونستانس بشبكة مشاركة شعبية عريضة تضم أكرث من 600 اتحاد 
ومبادرة. وهناك هياكل وتدابري مؤهلة لدعم وتنسيق العمل التطوعي 

إىل جانب الدعم الشامل فيام يتعلق بشؤون مشاركة املواطنني. ويشمل 
ذلك عىل سبيل املثال شبكة املشاركة الشعبية وميزانية لدعم الريادة 

والتنظيم يف االتحادات وبرامج مواصلة التدريب وحافظة األعامل لتوفري 
فرص التطوع واملشورة حول املشاركة إىل جانب ميزانية شعبية. ويف إطار 
مفهوم "مدينة كونستانس العاملية"، ينبغي التأكيد عىل ما ييل: هناك ما 

يقرب من ثالثني منظمة هجرة وجمعية ومبادرة يف كونستانس لتعليم 
اللغة األم والثقافة، وتوفري األنشطة الرتفيهية، والفعاليات واملناسبات 

واستخدام أماكن التعايش من أجل مشاركة اجتامعية واقتصادية 
 ومجتمعية وسياسية أفضل. وهناك بالفعل العديد من التدابري

التنّوع. التعايش يف ظل   والربامج التي تدعم املشاركة من أجل 

املنتدى الدويل يدعم مجلس البلدية مبدينة كونستانس 
يف شؤون االندماج والهجرة من خالل وظائف املشورة. 

إنه يضم خرباء يعملون بشكل تطوعي. إىل جانب 
الجلسات واالستشارات املنتظمة، فإن هدف املجلس هو 

جذب املزيد من االنتباه العام أكرث من ذي قبل إىل التنّوع 
الطبيعي والقبول املشرتك للسكان يف مدينة كونستانس. 

املزيد من املعلومات عىل
.www.konstanz.de/international/if 

كجزء من مرشوع مدينة كونستانس العاملية، 
أجرت األستاذة كريستينا إيزابيل تسوبر من جامعة 

كونستانس )أستاذة السياسة الداخلية( تحليالً لنقاط 
القوة والضعف للمنتدى الدويل وصاغت مقرتحات 

اإلصالح، من بني أمور أخرى، فيام يتعلق بهيكل 
املجلس وتكوينه ونظامه الداخيل. ويف الوقت ذاته، 

تشّكلت مجموعة عمل يف املنتدى الدويل بهدف 
تحقيق املزيد من التطوير للمجلس. ثم قدمت 

مجموعة العمل نتائجها وتوصياتها، والتي توافقت يف 
نواٍح عديدة مع دراسة األستاذة تسوبر، يف اجتامعات 

املنتدى الدويل يف الفرتة بني 22 فرباير و 18 مايو 
 .2022

"سواًء كنِت أًما أو طالبة، أو كنت من القادمني الجدد 
حًقا  عاملية  مدينة  كونستانس  ستصبح  املهاجرين:  أو 

باملشاركة الفعالة للسيدات!".

Xenia عورشم ةريدم ،ساكيراس ةدهاز

 600
ومبادرة اتحاد 

يف أكرث من

 منها حوايل 70 ذات أهداف 
متعددة الثقافات، شارك فيها ما يقّدر بعدة 

آالف من املتطوعني. 
/www.konstanz.de/stadt+gestalten

buergerengagement/vereine
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يبني اتحاد AWOLI من خالل املهرجان الثقايف جسور 
التواصل بني األشخاص ويدعم القيم مثل االعرتاف 
والتسامح واملؤازرة. أمتنى أن يكون التعاون املُثبت 

"بني مدينة كونستانس ومنظامت الهجرة ذات اإلدارة 
الذاتية ُمضمنًّا مفهوم املدينة العاملية عىل املدى 

 الطويل ".

إيريك كامجويا 
عضو يف املنتدى الدويل

املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري فيام ييل، 

•  االعرتاف باملشاركة املتنّوعة يف املنظامت الذاتية للمهاجرين 
والجمعيات متعددة الثقافات وتقديرها وتعزيزها كمساهمة أساسية 

للمجتمع املدين يف املشاركة االجتامعية لألشخاص ذوي األصول 
املُهاجرة.

•  اإلعالن عن مجموعة كبرية من العروض والفرص للتطوع واملشاركة 
بطرق متعددة.

•  دعم املشاركة الشعبية والتعاون متعدد الثقافات يف املقاطعات 
املستقلة واملجتمعات املدنية بأكملها. 

•  ترسيخ الصالت الدولية املتنوعة وعقد امللتقيات والرشاكات مع 
االتحادات واملبادرات املحلية كأحد الِسامت التأسيسية ملدينة 

كونستانس العاملية.

واملجموعات  الطبقات  ملختلف  والتوعية  املعلومات 
املختلفة  اإلمكانيات  بخصوص  املستهدفة 

كونستانس يف  للمشاركة 

التنّوع  نحو  املوّجهة  اإلسرتاتيجيات  وتطبيق  تطوير 
الطبقات  األشخاص من مختلف  زيادة مشاركة  بهدف 

والتعددية  التواصل  وسائل  )مثالً  التشاركية  العمليات  يف 
الهجرة  ومنظامت  الدولية  االتحادات  وتضمني  اللغوية 

ذات التنظيم الذايت )MSO( إلخ(

الهجرة  منظامت  وتحديات  الحتياجات  املنتظم  الحرص 
الذايت التنظيم   ذات 

الثقافات متعددة  واالتحادات    
الحلول ملناهج  املشرتك  والتطوير   

والتعاون مع  املنتظم  التبادل  أمناط  وتوسيع  إنشاء 
يتعلق  فيام  مثالً  الذايت،  التنظيم  ذات  الهجرة  منظامت 

البلديات تطوير  سياسات  مبواضيع 

النظام  التغيريات يف  تحسني املنتدى الدويل، مبا يف ذلك 
األسايس ومتكني األعضاء، مع األخذ بعني االعتبار دراسة 

الدويل  للمنتدى  التطوير  مواصلة  واعتبارات  تسوبر 
للجنة  التايل  التكوين  قبل  بأكملها  العملية  إكامل  )يجب 

يف صيف 2024.(

2027

2027

2027

 2024

 2024

 املشاركة الشعبية واملجتمعية 
)BBE( 

BBE

)SKI( مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

SKI

واملساهمة املشاركة  التدابري يف مجال عمل 

التدبري التطبيق حتى الريادة
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واللغة التعليم 

البداية نقطة 

تعد املهارات اللغوية والتعليم من املتطلبات األساسية لتكافؤ الفرص 
واملشاركة يف املدينة العاملية. وتهتم شبكة "التعليم والتكامل" بتبادل 

املعلومات حول املوضوعات الرتبوية ذات الصلة. وتقّدم املدينة مجموعة 
كبرية من العروض. من ضمنها مشورة التوجيه للعائالت من القادمني 
الجدد )مثل "أطلس املشورة"( ومواد معلومات متعددة اللغات )مثل 
"التعليم يف كونستانس، عن طرق التعلم يف املدينة" و"مراكز املشورة 
التعليمية والرتبوية الخاصة يف مقاطعة كونستانس"(، وبرنامج توجيه 

أولياء األمور الذي يدعم اآلباء واألمهات واملؤسسات التعليمية من خالل 
تقليل حواجز التواصل واملساعدة يف الواجبات املنزلية وتعلم اللغات 

وتقديم الوسائل التعليمية املساعدة إىل جانب الدعم اللغوي املطلوب 
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. ويعترب اتحاد "الحياة عند نقطة البداية" 

الحاصل عىل جائزة رياض األطفال األملانية نقطة االتصال لكل ما يتعلق 
بالوالدة والرتبية.

"من املهم بالنسبة إيّل أال 
يوجد املفهوم عىل الورق 
فحسب، ولكن أن ُيطبق 
أيًضا. وأن يتضمن جميع 
الفئات العمرية، حتى 

أصغرها. وأن ُيظهر مدى 
التنوع والحيوية يف مدينة 

كونستانس اليوم. وأن يدعمنا 
جميًعا يف الحفاظ عىل هذا 

الوضع يف املستقبل".
إيفانا إريس، 

عضو يف املنتدى الدويل 

"حني كنت طفالً، أتيت من كينيا إىل كونستانس. كان ذلك 
بالنسبة إيلّ تحوالً كبريًا ومل يكن أمرًا بسيطًا دامئًا. إال أنني وجدت 
وطني هنا من جديد. أرى أنه من املهم أن أساهم يف رسم صورة 
املدينة التي أعيش بها. ومن خالل مشاركتي يف "كافيه مونديال"، 

فإنني أساعد سكان كونستانس القدامى والجدد عىل التجّمع 
والنظر إىل العاملية والتنّوع عىل أنها فرصة عظيمة. ومن املهم 

أيًضا أن يصل مفهوم مدينة كونستانس العاملية إىل الشباب أيًضا، 
ألنهم الركيزة املستقبلية لرتابط املجتمع".

KIS ليسرب نياويرا، مفهوم
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طفالً

حوايل

بحاجة إىل دعم لغوي يف مدارس كونستانس 
يستفيدون سنويًا من الربنامج الحكومي للمساعدة يف 
الواجبات املنزلية وتعلم اللغة والوسائل التعليمية. 

ومبساعدة 18 متطوًعا من أولياء األمور، فإننا نساعد 
يف إجراء ما متوسطه حوايل 70 محادثة مع أولياء 

األمور يف كل عام درايس.

املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري فيام ييل، 

•  االعرتاف بالتعددية اللغوية والحفاظ عىل اللغة األم عىل أنهام كفاءة، 
يتم الحفاظ عليها وتعزيزها منذ الطفولة املبكرة، ودعمها بواسطة 

رياض األطفال واملدارس حتى مرحلة مواصلة التعليم والتدريب.
•  أن تُتاح لجميع األطفال والشباب نفس فرص التعليم، وأن يُتاح لهم 

الوصول إىل ما يُلبي احتياجاتهم يف التعليم الرسمي وغري الرسمي، 
ليتمكنوا من تطوير قدراتهم ومهاراتهم عىل النحو األمثل.

•  أن تكون مدارس مدينة كونستانس أماكن تجّمع مفعمة بالحيوية 
للمشاركة والتكامل.

•  أن تنجح مدارس كونستانس يف تطوير أعاملها متعددة اللغات مع 
أولياء األمور.

•  أن يساهم برنامج الرعاية طوال اليوم يف املدينة "رعاية أطفال 
املدارس يف كونستانس" يف جعل النجاح التعليمي أكرث استقاللية عن 

الخلفية االجتامعية.

األطراف بني  والعمل  التنسيق  هياكل  وتوسيع   العناية 
يف كامل  بدوام  والعاملني  واملتطوعة  األساسية  الفاعلة    

التعليمية  )املؤسسات  كونستانس  يف  التعليمي  املشهد   
واملرجعيات  االستشارة  ومراكز  األويل  االستقبال  ومراكز  واإلدارة 

إلخ( االجتامعية 

من  متنوعة  مجموعة  عن  واضحة  معلومات  توفري  يف  االستمرار 
كونستانس  يف  واالستشارية  التعليمية  الخدمات 

خارج  الفاعلة  والجهات  املدارس  بني  للتواصل  منصة  إنشاء 
لتعزيز  كونستانس"  يف  املدارس  أطفال  "رعاية  يف  املدرسة 

املنهجي التعاون 

لالختيار وقابل  معياري  ودعم  رعاية  عرض   إنشاء 
االبتدائية للمدارس  املحدد  الزمني  الجدول  حول  بحرية   

مجال  يف  االبتدائية:  املدارس  يف  اليومية  الرعاية  عروض  زيادة 
مواقع  يف  اللغات(،  ومتعدد  )فردي  اليومي  اللغوي  الدعم 

غري  )التعليم  الرتفيهية  األنشطة  خالل  ومن  الالمنهجي  التعلم 
الرسمي(

زيادة العروض الحالية والعمل النشط من أجل استخدامها بشكل 
أكرب )مثل برامج مرشدين أولياء األمور واملساعدة يف اللغة األملانية يف 
املدرسة كنوع من التكملة لدروس الصفوف التحضريية واملساعدة يف 

الواجبات املنزلية وبرنامج اللغة والوسائل التعليمية والرعاية يف القراءة(

متعددي  األمور  أولياء  مرشدي  عرب  التعليمية  املؤسسات  دعم 
األمور  أولياء  وأمسيات  األمور  أولياء  مع  املحادثات  مثل  اللغات، 

قراءة  مرشدي  مبساعدة  مختلفة  بلغات  القراءة  ساعات  عرض 
بعد  ما  فرتات  يف  االبتدائية  الحضانات/املدارس  يف  متطوعني 

لظهرية ا

تنفيذ مشاريع الرعاية يف مراكز رياض األطفال مثل مرشوع "حقيبة الظهر"

أولياء  ينضم  الذين  لألطفال  األطفال  لرياض  خاصة  عروض  إنشاء 
االندماج أمورهم إىل دورات 

القائم عىل  واإلمداد  األطفال  رياض  األماكن يف  زيادة 
املراكز يف  االجتامعية  واملساحة  االحتياجات 

االندماج/اللغة  دورات  يف  للمشاركة  التمويل  مصادر   تطوير 
التمويل عىل  الحصول  لهم  يحق  ال  الذين  لألشخاص 

2030

2024

2027

2027

2027

2030

2030

2030

2030

2024

2027

2027

)ABS( مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

)SJA( مكتب الشؤون االجتامعية والشباب

مكتب الشؤون االجتامعية والشباب

مكتب الشؤون االجتامعية والشباب

مكتب الشؤون االجتامعية والشباب

مكتب كونستانس الدويل

واللغة التعليم  التدابري يف مجال عمل 

التدبري التطبيق حتى الريادة
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والرياضة الصحة 

البداية نقطة 

يعد الوصول املتكافئ لألشخاص ذوي األصول العاملية إىل نظام الصحة 
والرياضة من املتطلبات األساسية لنجاح املشاركة واالندماج. وتفرض 

النوادي النابضة بالحياة يف كونستانس قيوًدا محدودة عىل االلتحاق بها 
وفرص التواصل، خاصًة للقادمني الجدد وملن ال يُجيدون اللغة. وتُعد 

الصحة أيًضا مجال عمل كبري يشمل جميع مراحل الحياة، بدايًة من الحمل 
وحتى الوالدة والوغاة. لذلك فإنه ال غنى عن توفري معلومات ومشورة 

موثوقة باللغة األم. وإىل جانب اإلملام باللغة، فإن املشورة والرعاية الصحية 
ذات الحساسية الثقافية لها أهمية بالغة. يف كونستانس، هناك دليل 

باألطباء الذين يُجيدون لغات أجنبية ووسطاء لغويني متطوعني، كام يقدم 
قطاع التمريض عروًضا للموظفني ذوي األصول العاملية )مبا يف ذلك دورات 
اللغة األملانية يف املوضوعات املرتبطة بالعمل، وتدريبات فردية، واملساعدة 

يف االعرتاف باملؤهالت التعليمية األجنبية(.

املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري فيام ييل، 

•  أن ينظر األشخاص ذوو األصول العاملية إىل الرياضة ويستغلونها عىل 
أنها فرصة للمشاركة وكسب املعارف.

•  أن تتمكن النوادي الرياضية من مواصلة توسيع عروضها ذات القيود 
املحدودة.

•  أن يحصل األشخاص ذوو األصول العاملية عىل معلومات كافية عن 
النظام الصحي األملاين وأهمية الوقاية والرعاية الصحية.

•  أن يستفيد األشخاص ذوو األصول العاملية من العروض والخدمات 
الصحية يف وقت مبكر وبشكل شامل.

سيجد املهتمون عىل موقع املدينة دليالً يضمن حوايل 

 يتوفر الكتيب املطبوع املُرفق بإصدار 2017/2018 ويتم تحديثه حالًيا. 
.)www.konstanz.de/international/willkommen+in+konstanz/leben+in+konstanz/gesundheit+und+aerzte(
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طبيًبا وطبيبة يُجيدون لغات أجنبية.

"يعتمد 120 نادًيا رياضًيا 
يف كونستانس عىل املشاركة 
التطوعية و يقدمون أيًضا 
لألشخاص ذوي األصول 

العاملية فرًصا رائعة 
لالنضامم. يف امللعب أو 
عىل مقعد البدالء أو يف 

مجلس اإلدارة: نحن بحاجة 
إىل املتطوعني والتزامهم 

ومواهبهم وأفكارهم"

 مارتن مولر، رئيس مجلس إدارة 
نادي مدينة كونستانس الريايض  

تجميع املعلومات املوجودة حول العروض الرياضية املوجهة لألشخاص ذوي 
األصول العاملية 

دعم االنفتاح بني الثقافات يف مجال الرياضة ملشاركة األشخاص ذوي األصول 
العاملية يف جميع العروض الرياضية

الحصول عىل معلومات من األندية الرياضية حول فرص التمويل والدعم يف 
عملية التقديم

 تطوير وتطبيق التدابري لزيادة استخدام الوقاية 
 الصحية وعروض الرعاية

 )لالجئني(

دعم برامج اإلرشاد يف املجال الصحي

 التحديث املستمر لدليل األطباء الذين يُجيدون
 لغات أجنبية يف كونستانس

2024

2027

2024

 2027

 2024

2024

)ABS( مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب التدريب والرياضة

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

والرياضة الصحة  التدابري يف مجال عمل 

التدبري التطبيق حتى الريادة
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االقتصادي والتطور  العمل 

البداية نقطة 

يضم اقتصاد كونستانس بحوايل 4000 رشكة صغرية ومتوسطة الحجم. 
وتضم %90 من الرشكات أقل من عرشة موظفني. وتشكل هذه الرشكات 

الصغرية العمود الفقري لحياتنا االقتصادية. يوجد أكرب أرباب العمل يف 
قطاعات التعليم والبحث والخدمات: الجامعة التي تضم حوايل 2000 

موظف، وإدارة املدينة التي تضم حوايل 2800 موظف، واملستشفى التي 
تضم حوايل 1000 موظف، واملؤسسات الخريية التي تضم أكرث من 1000 

موظف وجامعة العلوم التطبيقية كونستانس التي تضم حوايل 400 
موظف.

ويُعد التكامل الدويل ِسمة أخرى: حيث يعيش املتخصصون والطالب 
والعلامء من جميع أنحاء العامل ويدرسون ويعملون ويبحثون يف 

كونستانس. وتوجد هنا عروض مستمرة، مثل أمسيات إعالمية وندوات 
وورش عمل حول موضوع العاملية. تشمل األنشطة الحكومية األخرى 

معرض MARS للتوظيف والتدريب )املعرض اإلقليمي االجتامعي 
للتدريب(، والذي يوفر مرتجمني فوريني، ونصائح حول بدء األعامل 

التجارية باللغة اإلنجليزية، وعروًضا خاصة لذوي املهارات املحدودة 
والالجئني.

"قبل تطبيق مفهوم املدينة العاملية الرائع والطموح 
جًدا، أمتنى أن يحظى الالجئون واملهاجرون باندماج 
الحياة املهنية. ولتحقيق ذلك، ال بد من  أفضل يف 
املدينة،  إدارة  أقسام  الوثيق مع جميع  التعاون 

ووكالة العمل والرشكات املحلية ". 

ماريون ماملان بيهلر، 
رئيس مجلس إدارة اتحاد "Save me" املسجل

 وتضم تسعة من بني كل عرش 
رشكات يف كونستانس أقل من عرشة موظفني. 

تزيد من التنافسية. لكن كم عدد العامل الذين 
لديهم أصول عاملية يعملون يف كونستانس، وكم عدد 
األشخاص الذين يضافون كل عام وما هي املهارات 
التي يجلبونها معهم بالفعل؟ ال توجد أرقام محددة 
لإلجابة عن ذلك لألسف ألن "الخلفية املُهاجرة" أمر

هجرة
ملتخصصني  ا

املؤسسات  من  العديد  متتلك  الدوليني:  املوظفني 
جامعة  مثل  عالية،  دولية  عاملة  قوة  الحكومية 

أو  الجامعة  أو  كونستانس  التطبيقية  العلوم 
تكون  رمبا  املختلفة.  برشكاتها  املدينة  إدارة 

مؤسسة  هي  دولية  األكرث  الحكومية  املؤسسة 
 50 من  موظًفا   450 تضم  التي  املستشفيات 

املائة من  40 يف  دولة. وال ميلك ما يقرب من 
أملاين،  سفر  جواز  املستشفيات  مؤسسة  يف  الزمالء 

املتدربني يحملون  املائة من  87 يف  أن  يف حني 
 2021 لعام  املوظفني  )تقرير  أجنبية  جنسية 

 7 يف  الصادر  كونستانس  يف  املستشفيات  ملؤسسة 
.)7 الصفحة   ،2022 مارس 

50
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املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري فيام ييل، 

•  اسرتشاد أرباب العمل يف كونستانس باألفكار األساسية مليثاق التنوع 
ويخلقون حوافز لجذب املتدربني واملتخصصني الدوليني واالحتفاظ 

بهم.
•  تقدير إنجازات وإمكانيات رواد األعامل ذوي األصول العاملية كعامل 

مهم يف التنمية االقتصادية ملدينة كونستانس.
•  مساهمة التعاون املتنوع وهياكل التواصل بني الجامعات ومراكز 
التدريب ومراكز املشورة والغرف التجارية وجمعيات األعامل يف 

التدويل املستمر وتطوير موقع األعامل.
•  إعطاء أولوية شديدة لدمج الالجئني والشباب ذوي األصول املُهاجرة 

يف برامج التدريب والعمل، وأن يتمتع الالجئون بحامية أكرب، وأن 
تستخدم السلطات التقديرية )مثل ترصيح اإلقامة املؤقت من أجل 

التدريب(.

 ميثاق التنوع هي مبادرة عىل مستوى أملانيا،
تهدف إىل تضمني االعرتاف والتقديروتضمني التنوع يف 
عامل العمل. رئيس مجلس البلديات أويل بورخاردت 
يشري إىل امليثاق يف عام 2015مع مستشار الجامعة 

ورئيس جامعة العلوم التطبيقية كونستانس. ميكنك 
االطاّلع عىل نص امليثاق عىل 

.charta-der-vielfalt.de

 خلق فرص تدريب وتوظيف يف رياض األطفال 
 لالجئني أو القادمني الجدد ممن ال يجيدون 

 اللغة األملانية، إىل جانب دعم/تطوير اللغة املستهدفة 
)إجراءات تعيني املوظفني(

إنشاء صيغ تبادل وحوار منتظمة مع ممثيل منظامت الهجرة 
ذات التنظيم الذايت حول التدريب وفرص العمل يف مدينة 

كونستانس

مراجعة ومن ثّم تعزيز "إحصاءات سوق العمل الصغرية 
لكونستانس" لتشمل البيانات من املتدربني حسب الجنسية 

)أملاين/أجنبي(

التقييم املنتظم للموظفني الخاضعني الشرتاكات الضامن االجتامعي 
والعاطلني عن العمل بشكل متاميز حسب األملان واألجانب

  التواصل والوساطة يف املشورة الحالية 
 وخيارات الدعم ملؤسيس الرشكة ذوي األصول

 العاملية 

التوّسع املوضوعي إلمكانيات الحوار واللقاء القامئة فيام يتعلق 
بالتبادل الثقايف والتنوع )إفطار رواد األعامل، اللقاءات، تقديم 

املشورة للرشكات الناشئة إلخ( 

2024

2024

2027

2024

2024

2024

مكتب الشؤون االجتامعية 
والشباب

)SKI( مكتب كونستانس الدويل

 دعم اإلحصاء والتوجيه

 دعم اإلحصاء والتوجيه

الدعم االقتصادي

الدعم االقتصادي

االقتصادي والتطور  العمل  مجال  تدابري 

"قبل ست سنوات اضطررت إىل مغادرة موطني 
القديم أفغانستان ووجدت موطني الجديد هنا. 
كاريتاس  االندماج يف مؤسسة  وبوصفي مدير 

الشخصية  تجاريب  نقل  ميكنني  كونستانس،  مبدينة 
ومساعدة غريي عىل القدوم إىل املدينة. وأتوقع من 
املفهوم املطروح حالًيا تلقي الدعم والتوجيه يف عميل 

اليومي. 

عظيم محمدي، 
مدير االندماج وعضو يف املنتدى الدويل
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لسكن ا

البداية نقطة 

الهجرة أمر أسايس ملجتمع مدين دينامييك. ويف الوقت ذاته، تزيد الهجرة 
من الضغط الواقع عىل سوق السكن. ذلك فإن توفري املساكن املناسبة 
وذات التكلفة املقبولة يف األحياء املختلطة هي حجر الزاوية األسايس 

ملدينة دولية مستدامة وصالحة للعيش. طورت مدينة كونستانس يف عام 
2014 برنامج السكن التجاري. الهدف الرئييس: توفري حوايل 7900 شقة 
2035www.konstanz.de/handlungsprogramm- جديدة حتى عام

wohnen(. تركز "مدينة املستقبل كونستانس" بشكل خاص عىل التعايش 
االجتامعي والثقايف يف األحياء السكنية واملشاركة الواسعة للمواطنني. 

وتتوىل الرشكات الحكومية، مثل مؤسسة املستشفات، بناء مساكن 
للموظفني. تعمل مدينة كونستانس بنشاط عىل تعزيز اإلقامة الالمركزية 

لالجئني عرب WOBAK، وبناء )توسيع( املساكن وتعزيز املبادرات الخاصة 
مثل Konstanz 83 integriert )www.83integriert.de( والربنامج 

..)www.konstanz.de/raumteiler( "املجمع "تقسيم الغرف

املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري فيام ييل، 

•  أن تكون كونستانس وتظل مدينة جذابة وصالحة للعيش لجميع 
الرشائح السكانية. 

•  أن يوجد مزيج اجتامعي وثقايف جيد يف املناطق املستقلة، وأن يتم 
إيواء الالجئني يف شقق مناسبة والرتويج لألحياء الحيوية.

•  أن تسهل وتعزز أساليب املشاركة املبتكرة والشاملة املشاركة يف 
تصميم عمليات التنمية املدنية.

"السكن محدود يف كونستانس. لذلك يهدف برنامج 
املساحات غري املستخدمة  استغالل  مقسم الغرف إىل 

وتجنب وجود أماكن خالية. ومع برنامج مقسم 
ملدينتنا  العظيمة  اإلمكانيات  الغرف، نرى دامئًا 

العاملية: عندما يعرث األشخاص عىل منزل، وعندما فتح 
من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  أبوابهم  كونستانس  سكان 

وتفاهم  تصبح هناك مساحة ليشء جديد  معنى، 
متبادل."

أورسل ليزر، 
مكتب الشؤون االجتامعية والشباب يف كونستانس  

تسجيل  تم 
2932 الجًئا

يف مدينة كونستانس. 526 منهم يسكنون يف 
مساكن جامعية تابعة لدائرة الوالية. يف حني 

يسكن اآلخرون إما يف سكن خاص أو يف مسكن 
الحق. وقد متكن 260 منهم مبساعدة برنامج 

"مقسم الغرف" يف العثور عىل سكن، بالتعاون 
مع مبادرة integriert 83  واملدينة.

يف  واألوساط  بالجنسيات  املتعلقة  البيانات  يف  النظر 
ملشاركة  كأساس  املدنية  واملناطق  الحرضية  التنمية  عمليات 

للمواطنني شمولية  أكرث 

والتعددية  والعاملية  التنوع  ملوضوعات  أقوى  ترسيخ 
الثقافية يف مجال اإلسكان، مثالً من خالل إنشاء عرض 
"التخطيط املدين متعدد  إداري داخيل مدمج  تدريب 

الثقافات"

املتعلقة  املوضوعات  جميع  لتجميع  اإلسكان  مسؤول 
باإلسكان: تحقق أوالً مام إذا كانت هناك حاجة ملثل 

هذا املنصب، وإذا لزم األمر، حدد ملف تعريف الوظيفة 
توبينغن( مثل  األخرى  البلديات  مثال  )باستخدام 

لالجئني الالمركزي  السكن 

مدينة  "كونستانس  اإلحصايئ  للتقييم  منتظم  تحديث 
حيوية" 

2024

2027

2030

 2027

2024

 مكتب التخطيط املدين
)ASU( والبيئة 

مكتب التخطيط املدين والبيئة

مكتب التخطيط املدين والبيئة

مركز خدمة املواطن

 دعم اإلحصاء والتوجيه

السكن التدابري يف مجال عمل 

اعتباًرا من 1 يوليو 2022
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التنّوع إدارة 

البداية نقطة 

يف عام 2015، التزمت مدينة كونستانس رصاحًة بتعزيز االعرتاف والتقدير 
وإدماج التنوع يف عامل العمل من خالل التوقيع عىل ميثاق التنوع. هناك 
عدد من أحجار األساس النموذجية لالنفتاح بني الثقافات و انفتاح إدارة 

املدينة، مثل عقد الرشاكة بني املدن املزروعة بشكل مكثف، وإعالن 
كونستانس لثقافة االعرتاف ومكافحة العنرصية، وإنشاء املنتدى الدويل 

كهيئة استشارية سياسية حول قضايا الهجرة والتعايش، وإنشاء ملف 
ترحيبي للموظفني الجدد يف إدارة املدينة مبا يف ذلك نرشة حول القانون 

العام للمساواة يف التعامل )AGG( واإلشارة إىل مكتب الشكاوى الداخيل، 
والدورات التدريبية املتقدمة حول إدارة التنوع ملوظفي املدينة، والتدريب 

بني الثقافات للمتدربني يف املدينة، واملرتجمني املتطوعني واملبادئ 
التوجيهية لتمويل املشاريع ذات التوجه الثقايف.

املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري من خالل سياسة املوظفني الواعية 
للتنّوع فيام ييل، 

•  أن يعكس جميع املوظفني يف إدارة املدينة وكذلك يف الرشكات 
الحكومية والرشكات التابعة للمجموعة تنوع مجتمع مدينتنا.  

•  أن تكون إدارة املدينة والرشكات التابعة للمجموعة جذابة كأرباب 
عمل للمتخصصني املطلوبني بشكل عاجل.

•  أن متّكن إدارة املدينة والرشكات التابعة جميع السكان من الوصول 
املتكافئ إىل العروض والخدمات، وأن يشعر الجميع باملوقف 

املناهض للعنرصية واالنفتاح الثقايف.
•  أن تكون إدارة املدينة والرشكات التابعة ذات املواقف املناهضة 

للتمييز والعنرصية مناذج يحتذى بها للمنظامت والرشكات األخرى.

كان عنوان العمل لهذا املجال يف البداية هو "االنفتاح 
بني الثقافات". إال أن املفهوم بدا لنا محدوًدا. لهذا 

السبب اخرتنا اآلن مصطلح "إدارة التنوع"، مع العلم 
جيًدا بأن التنوع يشمل أكرث بكثري من األصل أو العرق 
أو األصول العاملية. ولكننا مقتنعون بأن األصل والعرق 
واألصول العاملية هي خصائص مركزية للغاية ملجتمع 
مدين متنوع، ومن ثّم ينبغي دمجها يف السياق العام 

إلدارة تنوع طويلة املدى ومتعددة الطبقات يف املدينة. 

ميكنك الحصول عىل تقيديرات ملموسة وإرشادات 
من االختبار الذايت "للبلدية املنفتحة": "تعمل مدينة 

كونستانس بنشاط عىل هياكل مناهضة للتمييز يف 
اإلدارة والسياسة." / "يساهم منصب مسؤول التكامل 

واملنتدى الدويل يف ترسيخ العاملية يف مجال اإلدارة 
والسيطرة." / "ميكن للمدينة أن تحقق املزيد من 

التطوير يف توجهها العاملي من خالل الرقابة عىل العمل 
يف التنّوع بالبلدية".

املزيد من املعلومات املهمة يف هذا املجال، والناتجة 
عن الدراسات البحثية التي قامت بها ليندا أداي 

والعديد من الطالب تحت إرشاف أ. د. يوديث باير ود. 
فرانك أوبرتساوخر. وستُستخدم نتائج هذه الدراسات 

أيًضا يف التخطيط ملزيد من التدابري ومواصلة تطوير 
األشكال الحالية.

"تتطلب األسئلة املتعلقة بالتنوع ومكافحة العنرصية" 
عمالً منهجًيا ومستمًرا مع الهدف لجعل الحياة يف 
كونستانس مناهضة للعنرصية. فنحن نفكر أوالً يف 

العمل الرسمي والتواصل العام والوصول إىل الخدمة. 
إن املوقف املناهض للعنرصية مرهق متاًما مثل تعدد 

الثقافات، وليس يف املشاريع الفردية رفيعة املستوى، بل 
يف املوقف العام للمدينة ".

باير/أوبرتساوخر 2022، صفحة 32 
30 متدربًا

التدريب متعدد الثقافات جزء ال يتجزأ من مناهج التعليم والتدريب املدنية ويشارك فيه كل عام حوايل
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عروض تدريب إضافية حول موضوع التنوع للموظفني الذين لديهم اتصال 
 باملواطنني أو يف خدمة املواطن

 

املشورة التابعة لإلدارة الداخلية بشأن القانون العام للمساواة يف التعامل 
 )AGG( والعمل املصاحب للوقاية/مكافحة التمييز

املزيد من التطوير ملفهوم التدريب املوجه نحو التنوع للمديرين التنفيذيني 

 دعم الوكالة املستقلة ملكافحة التمييز للمواطنني يف كونستانس
 

إنشاء عرض لـ "الترصف بطريقة واعية للتحيز" كجزء من عملية التوظيف

تطوير وتطبيق التدابري لجذب وتوظيف املزيد من املوظفني ذوي األصول 
العاملية يف إدارة املدينة

تخطيط وتنفيذ صيغ التبادل حول مواضيع التنّوع املختلفة ملوظفي املدينة

تقديم العروض املنتظمة لتدابري التثقيف السيايس ملجتمع املدينة بأكمله 
حول مواضيع الدميقراطية وسيادة القانون ومكافحة العنرصية والتمييز 

تقديم العروض وإعالن فرص التمويل لتنفيذ التدابري املتعلقة مبواضيع 
االنفتاح بني الثقافات ومكافحة العنرصية والتعامل مع التمييز يف 

منظامت الهجرة ذات التنظيم الذايت والجمعيات متعددة الثقافات ومراكز 
االجتامعات 

2027

2027

2027

2024

2027

2027

2027

2027

 2024

 ،)CGS( تكافؤ الفرص الوظيفية
مكتب الشؤون الشخصية 

والتنظيمية )POA( ،  مكتب 
)SKI( كونستانس الدويل

تكافؤ الفرص الوظيفية

تكافؤ الفرص الوظيفية، مكتب 
كونستانس الدويل، مكتب الشؤون 

الشخصية والتنظيمية

مكتب كونستانس الدويل، تكافؤ 
الفرص الوظيفية

تكافؤ الفرص الوظيفية، مكتب 
كونستانس الدويل، مكتب الشؤون 

الشخصية والتنظيمية

مكتب الشؤون الشخصية 
والتنظيمية

مكتب كونستانس الدويل، تكافؤ 
الفرص الوظيفية

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

التنّوع التدابري يف مجال عمل إدارة 
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ل  التصا ا

البداية نقطة 

الفعال  والتعايش  االندماج  لنجاح  أساسية  الفعال مهمة  االتصال  إن 
الجدد واألشخاص ذوو  املهاجرون  العاملية: فعندما يكون  املدينة  يف 
العروض والتدابري  العاملية عىل دراية مبجموعة واسعة من  األصول 
مواصلة  واملشاركة يف  منها  االستفادة  أيًضا  كونستانس، ميكنهم  يف 

للمدينة  النموذجية  االتصال  تدابري  العروض.  إىل  واالنضامم  تطويرها 
للمهاجرين، وإدارة  الهجرة  الجدد، واملشورة حول  املواطنني  باقة  هي 
يتوىل  التطوعية.  اللغوي  الوسيط  وخدمة  لالجئني،  بالبلدية  االندماج 
يتعلق  فيام  مهمة  وظائف  بالجامعة  الدويل  واملكتب  االستقبال  مركز 

األكادمييني. واملهنيني  الطالب  مع  باالتصال، خاصة 

املطالبة

تساهم مدينة كونستانس بشكل كبري فيام ييل، 

•  أن تكون فرص التنوع والهجرة واضحة يف جميع مجاالت الحياة 
املدنية ووجود العديد من األمثلة اإليجابية عىل التنوع.

•  أن تعلن املؤسسات املدنية عن خدمات املشورة والدعم املهمة 
وتقدمها بعدة لغات وبلغة بسيطة.

•  أن ميكن للمقيمني الجدد يف املستقبل التعرف مسبًقا عىل جميع 
الخطوات والوثائق واإلجراءات اإلدارية الالزمة وما إىل ذلك، ومن ثّم 

ميكنهم االستعداد عىل النحو األمثل لوصولهم. 
•  إنشاء نظرة عامة منتظمة ومحدثة بانتظام لعروض الدعم والربامج 

والتدابري املوضحة يف مفهوم "مدينة كونستانس العاملية".

شارك املرتجمون 
الفوريون املتطوعون يف 
أكرث من 300 حدث،

يف 2021

ويف بعض السنوات وصل العدد إىل 500. إنهم يدعمون األشخاص ذوي األصول العاملية يف كونستانس، مثالً من خالل 
اإلجراءات اإلدارية أو األسئلة حول املدرسة والتعليم أو يف طلبات التقديم. اللغات األكرث تحدثًا هي: األلبانية والعربية 

والفرنسية والكردية والرتكية.

180 دولة يبحثون  "هناك أشخاص من قرابة 
وبناًء  الجامعة.  يف  ويعملون  ويتعلمون  ويدرسون 
فإنني  العاملية"،  كونستانس  "مدينة  مفهوم  عىل 
يتم دمجهم جميًعا بشكل أفضل  أعد نفيس ألن 
ذاته،  الوقت  للمدينة. ويف  الحياة االجتامعية  يف 
الجامعة.  يف  الثقايف  التنوع  من  املدينة  تستفيد 

التبادل  إيل  بالنسبة  تعني  العاملية  املدينة 
واإلبداع." والتجديد 

دينجلر  يوهانس 
)مدير املكتب الدويل، جامعة كونستانس(
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توعية اإلدارة الستخدام لغة واعية للتنوع عند استقطاب األفراد 

للتغلب  مناهج  وتطوير  الثقافة  مجال  الحواجز يف  تحديد 
عليها

املحددة يف مجال  الحواجز  للتغلب عىل  التدابري  تطبيق 
لثقافة ا

إىل  الحاجة  ملعرفة  للمدينة  العامة  االتصاالت  مراجعة 
الرتجامت والرتجمة إىل اللغات ذات الصلة إذا لزم األمر 

أمر  بسيطة  بلغة  املدين  التواصل  التحقق من مجاالت 
تنفيذه رضوري وميكن 

التي ميكن  املدين  التواصل   التحقق من مجاالت 
بلغة رقمية أمر رضوري وميكن  إليها   الوصول 

به االستمرار 

إعداد وتوفري املعلومات حول أدوات الرتجمة يف بوابة 
للموظفني  املعلومات 

لجميع  مبتكرة  اجتامعات  صيغ  وتطبيق  تطوير  )مواصلة( 
املواطنني 

افرتايض/تناظري استقبال  مركز  واختبار/إنشاء   تصميم 

الفوريني  املرتجمني  داخلية من  إىل مجموعة  الحاجة  تقييم 
إلدارة املدينة وإعدادها إذا لزم األمر

مركزية  معلومات  منصة  تطوير  أو   إنشاء 
الجدد للمهاجرين 

الجدد  القادمني  لتوجيه  اإلعالمية  النرشات  تطوير 

والتعليمية  الثقافية  االختالفات  يُراعي  تدريب  تقديم 
الجدد للقادمني  والدعم  املشورة  تقديم  للمتطوعني يف مجال 

التوسع أو مواصلة تطوير مجموعة داخلية من الوسطاء 
اللغويني

2024

2024

2030

2027

2027

2027

2027

2027

2030

2027

 2024

2024

2027

 2027

 ،)CGS( تكافؤ الفرص الوظيفية
مكتب الشؤون الشخصية 

والتنظيمية )POA( ،  مكتب 
)SKI( كونستانس الدويل

)KA( املكتب الثقايف

املكتب الثقايف 

)PRR( امللحق اإلعالمي

امللحق اإلعالمي

امللحق اإلعالمي

امللحق اإلعالمي

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

مكتب كونستانس الدويل

التدابري يف مجال عمل االتصال "بوصفي الجئة يف كونستانس األجنبية بالنسبة 
إيّل، فإنني أفتقد: الحصول عىل إجابات شاملة عن 
جميع األسئلة البريوقراطية. وبوصفي محبة للناس، 

فإنني أفتقد التعامل مع أشخاص آخرين ذوي أصول 
عاملية. وبوصفي عاشقة للقراءة، فإنني أفتقد: 

الكتب بلغتي األم. هل ميكن ملفهوم املدينة العاملية 
حل هذه املشاكل؟ أنا متحمسة ملعرفة اإلجابة!" 

ألينا أوششكا، 
فنانة من أوكرانيا
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42  اسم الفصل43  توجيه أعامل املرشوع 

املرشوع أعامل  توجيه   3

تعد هياكل االتصال والتحكم واتخاذ القرار املُلزمة رضورية من أجل 
التنفيذ املنهجي ملفهوم" مدينة كونستانس العاملية"، والتحقق من 

 اإلجراءات الخاصة بفعاليتها وتطويرها بشكل مستمر.
 

املركزية  التحكم  مهمة  للموظفني  الدويل  كونستانس  مكتب  ويتوىل 
واملسؤولة. الشبكات  وإدارة 

وبوصفه هيئة استشارية للمجلس البلدي حول مسائل التعايش والهجرة 
واالندماج ، فإن املنتدى الدويل لديه وظيفة استشارية سياسية مهمة. إن 

مشاركة الخرباء األعضاء يف املنتدى الدويل يف مجموعات العمل ذات الصلة 
ويف التنفيذ واملراجعة املنتظمة للتدابري ستكون حاسمة لنجاح مفهوم 

املدينة العاملية. 

وتجتمع مجموعة التوجيه ملدينة كونستانس العاملية مرة أو مرتني يف 
السنة للتحقق من التقدم الذي أحرزوه يف التدابري، ومناقشة القضايا 
املركزية، مثل اتخاذ قرار بشأن املوارد واملسؤوليات وعقبات املرشوع 
والتوصيات املحتملة من أجل تحقيق املزيد من التطوير. ويف الوقت 

الحايل، تخضع املجموعة لرئاسة رئيس مجلس البلديات الحايل "أويل 
بورخاردت": الدكتور أندرياس أوزنر )العمدة األول(، توماس ترابر )رئيس 

اإلدارة(، يوليكا فونك )مسؤولة تكافؤ الفرص( ، هريمان يوجني هيكل 
)املنتدى الدويل(، د. يوهانس دينجلر )رئيس املكتب الدويل بجامعة 

كونستانس( ود. ديفيد تشاكورا )رئيس مكتب كونستانس الدويل(. يف 
املستقبل، ستتألف املجموعة التوجيهية بشكل مثايل من صناع القرار 
بالبلدية، واألشخاص ذوي األصول العاملية ودونها، وممثلني عن الرعاة 

املستقلني، والجمعيات واملبادرات، وأعضاء املنتدى الدويل، وأشخاص من 
مجاالت من العلوم واألعامل واملجلس البلدي.

باملفهوم،  الخاصة  والرؤى  للتدابري  ومنهجي  هادف  تحقيق  وبهدف 
العمل،  توسيع مجموعات  أو  إنشاء  الدويل  كونستانس  ينسق مكتب 

يف  املشاركة  والخارجية  الداخلية  الفاعلة  الجهات  فيها  تعمل  والتي 
تغطي جميع  كمنصة  العاملية  كونستانس  شبكة  وتعمل  مًعا.  اإلدارة 
العام  الفاعلة مرتني يف  الجهات  تطلع مختلف  العمل، حيث  مجاالت 

الشبكات  األنشطة واملشاريع يف مجاالت عمل كل منها، وتكوين  عىل 
العمل  وتطوير مشاريع مشرتكة إذا لزم األمر. تدعو وحدة طاقم 
الشبكة وتحافظ عىل  اجتامعات  إىل عقد  الدولية يف كونستانس 

العمل.  قادة مجموعات  وثيقة مع  عالقات 

AK إدارات 
الدويل املنتدى 
السياسية املشورة 

KIS التوجيه  مجموعة 
الجامعي التوجيه 

الدويل كونستانس  مكتب 
إدارة املرشوع

ةكبشلا
 سناتسنوك

ةيملاعلا

HF 1 العمل  دائرة 

HF 2 العمل  دائرة 

HF 3 العمل  دائرة 

HF 4 العمل  دائرة 

العمل... دائرة 



44  اسم الفصل45  رؤية 

رؤية  4

الحايل نبذة مخترصة عن املوقف األول والعروض  يقدم املفهوم 
العاملية، وبالتعاون  املقدمة فعلًيا، من أجل األشخاص ذوي األصول 

للتدابري  واضحة ومحدثة  مطالبة  يشكّل  إنه  معهم، ومن خاللهم. 
الطويل ملدينة  املدى  لذلك. وهذا يجعلها مرحلة حاسمة عىل  الالزمة 

العاملية، ال أكرث وال أقل.  كونستانس 
 

التالية رسيًعا وبالتعاون مع  الخطوات  إلينا التخاذ  األمر  واآلن يرجع 
أندرياس  العمدة  وعرّب  بأكمله.  املدين  واملجتمع  البلدية  املكاتب  جميع 
العاملية، هذه مهمة مستمرة،  "مدينة كونستانس  قائالً:  ذلك  أوزنر عن 

املحدودة واالستثامرات  امليزانية  التوازن بني  فيها  ندير  أن  علينا 
ينطبق  البلدية،  االستثامرات  الحال مع جميع  املستحقة. وكام هو 
ما ييل: يجب أن توّزع بشكل عادل بني األجيال وأن تكون موّجهة 

ينطبق متاًما  بأن هذا  أنا مقتنع متاًما  الصالحة والرضورية.  األمور  نحو 
املجاالت  اآلن، ألننا شاركنا بشكل مكثف جميع  املتاحة  التدابري  عىل 

باإلضافة إىل ذلك، يجب علينا استخدام مواردنا  البداية.  اإلدارية منذ 
النادرة بشكل فعال ومستدام. هذا هو السبب يف أن املراجعة 

فعالة  توجيهية  مجموعة  إىل  باإلضافة  والتدابري  الرؤى  لجميع  املستمرة 
بداية عملية تغيري  الحايل هو  املفهوم  بالنسبة يل.  أمر يف غاية األهمية 

املدى". وطويلة  أساسية 

عمدة أندرياس أوسرن ود. ديفيد تشاكورة )مكتب كونستانس الدويل( مع كلوديا فالرت )مؤسسة برتلسامن( عند تسليم كتيب "البلدية املنفتحة"



46  اسم الفصل47  املستندات امُلرفقة 

البحث من طالب قسم علم االجتامع واألعراق بجامعة كونستانس فيام  نتائج   :2022 أوبرتساوخر،  باير وفرانك  يوديث 
إىل   2019 أكتوبر  للمرشوع: من  الزمني  )اإلطار  العاملية مبدينة كونستانس.  "تطوير مدينة كونستانس  يتعلق مبرشوع 

مايو 2022("

"العنرصية يف كونستانس" الشفهي حول موضوع  التاريخ  2022: توثيق  أداي،  ليندا 

نقاط  كونستانس:  ملدينة  الدويل  "املنتدى   :2022 كونستانس،  بجامعة  الداخلية  السياسة  )أستاذة  تسوبر  كريستينا 
اإلصالح". القوة والضعف واقرتاحات 

الدويل )AG IF( ،2022  : نتائج الرشكة مجموعة عمل مواصلة تطوير املنتدى 

اإلنرتنت عىل   متاحة عرب  املرفقة  املستندات   جميع 
www.konstanz.de/international/projekt+konstanz+internationale+stadt

املُرفقة املستندات 



بدعم من وزارة الشؤون 
االجتامعية والصحة واالندماج من 

أموال الدولة التي قررها برملان 
 والية بادن فورمتبريغ.


