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اإلحتضان 
والمشاركة

2014–2011في كوبنهاغناإلندماجسياسة

شارك 
في شؤون 

المدينة

شارك 
في شؤون 

المدينة



»يجب أن يكون هناك 
شخص ما ليأخذ بيدك 

عندما تمدها«. 

بيرم فيتاي
العب كرة قدم نشأ في منطقة نوريبرو ، 

في إجتماع كبير حول اإلندماج 
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شارك 
في شؤون 

المدينة
رؤية 

كوبنهاغن
ينبغي أن يكون من السهل أن تكون مواطنًا في كوبنهاغن، 

وسوف تكون كوبنهاغن أكثر المدن شمولية في أوروبا. سوف 
نحصل على مدينة أفضل عندما نختلط ببعضنا 

ينبغي أن تكون الفرصة متاحة لكل شخص للشعور كأنه في البعض طواًل وعرضًا.
بيته في كوبنهاغن والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات في 

المنطقة التي يعيش فيها. يجب علينا أن نحترم الفوارق فيما 
بيننا ، بما في ذلك الفوارق واإلختالفات الثقافية والدينية. 
واالحترام يشمل أيضًا أن يكون هناك ما نطالب به بعضنا 

البعض وأن تكون لدينا تطلعات كل إلى اآلخر. الغالبية العظمى 
من السكان المحليين في كوبنهاغن ناجحون في حياتهم 

ويمكن أن يكونوا بمثابة قدوة لآلخرين. وينبغي تحقيق هذه 
النتائج من خالل شراكات في جميع أنحاء المدينة ، وذلك ألن كل 
شخص لديه مسؤولية تجاه مستقبل كوبنهاغن. في كوبنهاغن 

اإلحتضانية ، نحن نعمل ضد كل شكل من أشكال اإلقصاء. 
ولذلك ، فإننا نسعى إلى الحلول التي تعطي دفعة لألشخاص 

الذين يعانون من مشاكل اجتماعية. هكذا فقط يمكن أن نضمن 
لكل فرد فرصًا حقيقية لالنضمام والمساهمة في تقدم وإزدهار 

المدينة على قدم المساواة.

ما المقصود باإلحتضان والمشاركة؟
تعبير اإلحتضان والمشاركة يعني الشعور باالنتماء. إذا كنت 
تشعر أنك مواطن في كوبنهاغن ، فإنك عندئذ محتضن في 

المدينة وتشارك في شؤونها.

ما هو اإلندماج؟
اإلندماج هو عملية دينامية وتبادلية ، حيث يلتقي المواطنون 

نون شراكة جامعة ومتماسكة  من مختلف الخلفيات ويكوِّ
للمستقبل.

ما هي المواطنة؟ 
المواطنة تعني أن الفرصة متاحة لكل شخص لكي يستخدم 

بشكل فعال حقوقه الديمقراطية كمواطن في كوبنهاغن. 
المواطن الفاعل يأخذ على عاتقه مسئولية تجاه المجتمع ويظِهر 

التسامح واللطف في التعامل تجاه إخوته المواطنين بغض 
النظر عن الخلفية.
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نحن نؤمن 
بما يلي
- التنوع هو مصدر قوة 

- ينبغي أن تتاح الفرصة للجميع لإلسهام والمشاركة 
- المواطنة تخص الجميع 

التنوع هو مصدر قوة
يمكن لمواطني كوبنهاغن إستخدام التنوع بشكل ايجابي. أن 
تكون ملمًا بلغتين أو أكثر هو مصدر قوة. كما أن يكون هناك 

نين في الشركة أو المؤسسة ما،  موظفون بخلفيات متنوعة معيَّ
هو مصدر قوة لها أيضًا. وإنه ألمر إيجابي أن تتعرف وتعيش 

ر لخلق 
َّ
بالقرب من أناس يختلفون عنك. التنوع ينبغي أن ُيسخ

المزيد من الدينامية والتطور ، حتى تكون كوبنهاغن أكثر 
استعدادًا للعولمة. ويتطلب األمر أيضًا فهم أن األقليات العرقية 

بة ومتنوعة.
َّ
هي مجموعة مرك

ينبغي أن تتاح الفرصة للجميع لإلسهام والمشاركة 
يجب معاملة مواطني كوبنهاغن على قدم المساواة ، ولكن 

ليس بالتطابق بالضرورة. إذا كان شخص ما يحتاج إلى مساعدة 
إضافية لكي يستطيع المشاركة ، يجب أن نحرص عندئذ على 

حصوله عليها. ينبغي إتاحة الفرصة للجميع للحصول على 
التعليم والوظيفة ، كما ينبغي أن تتاح لكل شخص فرصة عيش 

حياة طيبة وكريمة. وهذا يعني أيضًا أن لكل فرد الحق في أن 
يكون صاحب القرار في ما يخص حياته الخاصة ، وأن ُيعاَمل 

مع اآلخرين على قدم المساواة. المساواة في المعاملة هي أيضًا 
مطالب كل فرد إلى اآلخر ، ألن هذا يظهر أن هناك إحترامًا. نحن 

نتعامل مع الجميع على قدم المساواة ، بغض النظر عن السن 
أو اإلعاقة أو الجنس أو الدين أو الميول الجنسية أو المكان الذي 

جئت منه ، أو الخلفية التي لديك ، أو حجم المال الذي تمتلك ، أو 
لمن أعطيت صوتك االنتخابي.

المواطنة تخص الجميع
الجميع في كوبنهاغن مسؤولون عن إحتضان وإشراك بعضهم 

البعض. إذا أردت أن تزداد أعداد الذين يشعرون باإلنتماء 
كمواطنين في كوبنهاغن ، فإن هذا يتطلب شراكات عبر 

المدينة. البلدية والسكان المحليون ، والشركات ، والمتطوعون 
، والمؤسسات التعليمية والمنظمات ، والجمعيات المحلية 
، واللجان المحلية ، كلها ينبغي إشراكها ويجب أن تساهم 

وتتحمل المسؤولية. وهذا يتطلب جهدًا من جانب أولئك 
الذين هم بالفعل جزء من المجتمع وأيضًا أولئك الذين ينبغي 

إحتضانهم وإشراكهم في المجتمع المحلي.
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كيف 
يمكنني أن 

أساهم

إذا كنت مواطنًا 
في كوبنهاغن...

اختلط مع الناس الذين ال 
يشبهونك

شارك في اتخاذ القرارات 
والمبادرات المحلية 

تذكر دائمًا االحترام والتسامح

ابذل جهدًا لتصبح جزءًا من 
الجماعة ، وافتح باب عالقاتك 

الفئوية أمام اآلخرين

إذا كنت نشطًا 
في منطقتك المحلية... 

انخرط بنشاط في الشراكات مع 
البلدية واألطراف والفعاليات 

المحلية األخرى من أجل تنسيق 
الجهود

كن على بينة مما يمكن للبلدية أن 
تساعد به

إنتبه باستمرار إلى حيث تظهر 
الحاجة للمساعدة، وأبلغ عن ذلك

استمر في األعمال المحلية الجيدة

إذا كنت تعمل في مجال 
األعمال التجارية... 

إنتبه إلى فتح باب المؤسسة أمام 
الموظفين من ذوي الخلفيات 

المختلفة

نة من تسخير الفوارق  كن على بيِّ
واإلختالفات بشكل فعال

ساعد في تأمين فرص العمل 
وأماكن التدريب

إذا كنت تابعًا لمؤسسة 
تعليمية... 

ساعدنا على توفير التعليم لجميع 
الشباب

نة من تسخير الفوارق  كن على بيِّ
واإلختالفات بشكل فعال

ساعد الشباب على إحتضان 
وإشراك بعضهم البعض عبر 

الجماعات الفئوية التي ينتمون 
لها

إذا كنت موظفًا 
في البلدية... 

إهتم كثيرًا بمعاملة الجميع 
على قدم المساواة ، ولكن ليس 

بالتطابق بالضرورة

تذكر االستخدام الفعال لتنوع 
الموظفين

دع قطاع األعمال التجارية 
والجمعيات وغيرها تنخرط في 
العمل اإلحتضاني واإلستيعابي

ساهم في الترحيب بالسكان 
المحليين الجدد في كوبنهاغن

ساهم في مكافحة التمييز 
بالتعاون الوثيق مع الشرطة 

وغيرها

إذا كنت 
سياسيًا...

تحمل المسؤولية تجاه إعطاء 
أولوية سياسية واقتصادية 

للعمل اإلحتضاني واإلستيعابي

للكلمات أهمية: إنتبه إلى أن 
لطريقتك في التواصل وألفعالك 

أثر إستيعابي

تقدم إلى األمام في الشراكات 
النشطة مع قطاع األعمال التجارية 

والجمعيات وغيرها

شارك في تطوير المدينة بالشكل 
الذي يسمح بإستغالل التنوع 

واإلختالف

ساهم في تحطيم الصور 
العدائية
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الموضوعات 
 +

األهداف
الموضوع: يجب توفير بداية حياتية جيدة لجميع األطفال والشباب

الهدف: تعزيز قدرات المزيد من الشباب إلكمال التعليم في المدارس 
العامة والمضي قدمًا

الموضوع: اإلشراك في سوق العمل
الهدف: زيادة أعداد العاملين

الهدف: تنوع أكثر في الطاقم اإلداري والقوى العاملة في البلدية

الموضوع: مد يد العون للفئات الضعيفة والمناطق المعرضة
الهدف: زيادة عدد المستفيدين من العروض البلدية
الهدف: أن تكون كوبنهاغن أكثر أمانًا لجميع الفئات

الموضوع: المدينة الكبيرة المنفتحة واإلستيعابية
الهدف: أن تشعر أعداد متزايدة باإلنتماء إلى كوبنهاغن

الهدف: أن تشعر أعداد أقل باإلقصاء بسبب الفقر
الهدف: أن تشعر أعداد أقل بالتمييز في المعاملة

المواضيع األربعة ترسم صورة للعمل االحتضاني واإلستيعابي 
في كوبنهاغن على مدى السنوات األربع القادمة. وسوف نستمر 
في التركيز على الحواجز التي قد تنشأ. ويمكن أن تكون هناك 
حواجز أمام الفرد ، مثل الفقر أو الصدمات النفسية أو التعاطي، 
كما يمكن أن تكون حواجز في المجتمع ، مثل التمييز والصور 

االعالمية السلبية لبعض المجموعات الفئوية.
م من المدن األوروبية األخرى ، وتجميع 

ُّ
وبالتالي سنواصل التعل

الخبرات من المشاريع الخاصة بنا ، واالستماع إلى لجنة الخبراء 
وأصحاب الفكر للشؤون االندماجية وإشراك األقليات العرقية في 

العمل اإلحتضاني واإلستيعابي.
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يجب توفير 
بداية حياتية جيدة 

لجميع األطفال 
والشباب

- ألن كوبنهاغن المستقبل تتبع إلى الجيل القادم 

ينبغي تعزيز قدرات المزيد من األطفال والمراهقين إلكمال 
التعليم في المدارس العامة والمضي قدمًا. نحن نبدأ مباشرة 
في الحضانة ورياض األطفال ، حيث يلتقي األهل واألطفال 

بأسر أخرى ، ويبدأ التحفيز اللغوي. األطفال مختلفون ، ولكن 
لكل طفل قدرات وإمكانيات. ولذلك ، يجب علينا أن نساعد 

جميع األطفال وأن تكون لدينا تطلعات إلى جميع األطفال، بمن 
فيهم أولئك الذين لديهم لغتان كنقطة انطالق. وينبغي أن 

تتوفر لكل فرد فرصة ألداء أفضل في المدرسة ، ويجب أن يكون 
هناك تكافؤ في الفرص للجميع إلكمال التعليم الشبابي. تكافؤ 

الفرص يشمل أيضًا توفير عالقات وفرص جيدة لحياة طفولة 
وحياة مراهقة طيبة وآمنة وتنموية. ولذا فمن المهم تحديد 

ومعرفة الحواجز التي تحول دون تكافؤ الفرص لحياة جيدة سواًء 
للفتيات أو األوالد ، كما ومعرفة التحديات المختلفة التي تواجه 

الفتيات والفتيان.

وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يكون هناك تكافؤ في الفرص 
لجميع األطفال والشباب ، بغض النظر عن الخلفية ، إلعداد 

أنفسهم للحقوق الديمقراطية التي تتبع في حياة الكبار.

المبادرات الحاصلة في الحياة اليومية في الفصل الدراسي 
حِدث فرقًا بالنسبة لألداء في المدرسة العامة. وبالتالي يجب 

ُ
ت

علينا أن نركز على تلك المدارس حيث تقل كثيرًا نسبة الذين 
يلتحقون بالتعليم الشبابي.

الهدف: تعزيز قدرات المزيد من الشباب إلكمال التعليم في المدارس العامة والمضي قدمًا
الجهة المسؤولة: األطفال والشباب ولجنة الشؤون االجتماعية

الطريق نحو الهدف

تعزيز التحفيز اللغوي في مراكز الرعاية النهارية

تعزيز العمل الذي يمزج ما بين اللغة والمهارات العلمية 

نماذج لتوزيع أفضل في رياض األطفال والمدارس 

تطوير الثقافة التعليمية للتالميذ

تعزيز المستوى اإلداري والتربوي للمدارس ذات النتائج العلمية 
السيئة 

مزيد من التعاون مع أولياء األمور ، ومناخ مليئ بالتطلعات في 
المدارس ومراكز الرعاية النهارية

أخصائيون اجتماعيون في المدارس

انتقال أفضل من المدرسة إلى التعليم الشبابي ، بما في ذلك من 
خالل نظام الموجه

أماكن للتطبيق المهني ، بما في ذلك من خالل الفقرات القانونية 
االجتماعية ، للشباب في التعليم المهني

تعزيز هوايات األطفال والشباب 

تدريب المعلمين في مجال اللغة والثقافة 

الحفاظ على األطفال الفقراء في المدارس العامة والتعليم 
الشبابي

التمويل: في العام 2010 أنفقت بلدية كوبنهاغن ما يصل إلى 256,3 مليون  كرونة في مجال األطفال والشباب. 
وفي العام 2011 تم تخصيص مبلغ يصل إلى 278,7 مليون كرونة ، وفي العام 2012 مبلغ 269,7 مليون كرونة، 

دَرج في مفاوضات الميزانية للعام المقبل. 
ُ
وفي العام 2013 مبلغ 259,3 مليون كرونة. الجهود التي لم يتم تمويلها سوف ت

ولجنة األطفال والشباب هي التي لديها مسؤولية تجسيد هذه الجهود ووضعها موضع التنفيذ.
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اإلشراك واالحتضان 
في سوق 

العمل
- ألن العمل يعطي هوية وتماسكًا إجتماعيًا

يجب أن ينضم العديد من مواطني كوبنهاغن إلى سوق 
العمل، وينبغي أن يكون لموظفي ومدراء البلدية مهارات 

وخلفيات متنوعة. ويجب أن نقوم بالتسخير الفاعل 
لإلختالفات ، مثاًل استغالل أن بإمكان الموظفين التحدث 

بلغات عدة ، أو التعامل مع ثقافات عدة.

يجب أن نضع مطالب سواًء ألولئك الذين يحتاجون الى 
وظائف وأولئك الذين يعينون الموظفين. ويجب علينا العمل 

من أجل سوق عمل أقل انقسامًا وأكثر إستيعابًا وشمولية. 
وسوف نتعاون مع الشركات لخلق فرص عمل جديدة وتدريب 
موظفين جيدين. فإذا كان العاطل عن العمل  تنقصه مهارات 

في اللغة الدنماركية للحصول على وظيفة ، يجب أن نقوم 
ل بالتعاون مع الشركات.

َّ
عندئذ بالمساعدة في ذلك ، وُيفض

الهدف: تعزيز قدرات المزيد من الشباب إلكمال التعليم في المدارس العامة والمضي قدما زيادة أعداد 
العاملين ً

الجهة المسؤولة: لجنة التشغيل واإلندماج

ً
الهدف: تنوع أكثر في الطاقم اإلداري والقوى العاملة في البلدية

الجهة المسؤولة: لجنة الشؤون المالية

الطريق نحو الهدف

الجهود التي تستهدف مجموعات محددة من األقليات العرقية

مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر في الشركات والمؤسسات

ل على األجانب من ذوي المؤهالت العلمية  أن نسهِّ
العالية وعلى أسرهم القدوم إلى كوبنهاغن

المعارف اللغوية )الدنماركية( لألقليات العرقية التي هي بحاجة 
إلى ذلك

تعزيز العمل مع مؤسسات االقتصاد االجتماعي

الطريق نحو الهدف

االستفادة من إختالفات وتنوع الموظفين مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر في البلدية

التمويل: في العام 2010 أنفقت بلدية كوبنهاغن ما يصل إلى 156,9 مليون كرونة في المجال التشغيلي. 
وفي العام 2011 تم تخصيص مبلغ يصل إلى 167,6 مليون كرونة ، وفي العام 2012 مبلغ 157,7 مليون كرونة ، 

دَرج في مفاوضات الميزانية للعام المقبل. 
ُ
وفي العام 2013 مبلغ 155,2 مليون كرونة. الجهود التي لم يتم تمويلها سوف ت

ولجنة التشغيل واإلندماج ولجنة الشؤون المالية هما اللتان لديهما مسؤولية تجسيد هذه الجهود ووضعها موضع التنفيذ.
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مد يد العون 
للفئات الضعيفة 

والمناطق 
المعرضة

- ألن الفرصة يجب أن تتاح للجميع لعيش حياة الئقة وكريمة

يجب أن تكون الفرصة متاحة للجميع لعيش حياة كريمة 
والئقة. لذلك ، ينبغي أن يصبح العيش في المناطق المعرضة 
أكثر أمانًا ، بغض النظر عن الخلفية التي لديك. وإنها لقوة أن 

يكون بإمكان الناس من مختلف الخلفيات اإللتقاء في حياتهم 
اليومية، وبالتالي نود إدخال المزيد من الناس من أصحاب 

ضة.  الوظائف والشهادات العلمية إلى المناطق السكنية المعرَّ
وهناك إمكانية لالستخدام الفاعل لهذه الفوارق واإلختالفات، 

ضة. ويجب علينا أال نخلط مطلقًا  حتى في األحياء السكنية المعرَّ
بين التنوع وبين قبول العزلة وانعدام الحرية. وال ينبغي أن تكون 

ل العنف والتحرش واالعتداء. الثقافة ذريعة لتقبُّ

لذا سنقدم المساعدة إلى الفئات الضعيفة التي ال تستطيع في 
الوقت الراهن إعالة نفسها. وهذا ينطبق على الفقراء والعاطلين 
عن العمل الذين يتلقون اإلعانة األولية المخفضة ، والمشردين 

والمصابين بصدمات نفسية واألسر الضعيفة. وعروضنا يجب أن 
تكون مفتوحة لجميع الفئات من مواطني كوبنهاغن.

وينبغي أن يستفيد المزيد من الناس من عروض البلدية ، مثاًل 
في مراكز الرعاية النهارية والمكتبات والنوادي. وهذا يتطلب 

المزيد من التناغم بين المبادرات البلدية ، كما يتطلب أن تستمر 
خ ، في حين أن تلك األقل نجاحًا يجب  رسَّ

ُ
الجهود الناجحة وأن ت

أن تتوقف. 

الهدف: زيادة عدد المستفيدين من الخدمات البلدية
الجهة المسؤولة: الثقافة والترفيه ولجنة الشؤون االجتماعية ولجنة األطفال 

والشباب ولجنة الصحة والرعاية

الهدف: أن تكون كوبنهاغن أكثر أمانًا لجميع الفئات
الجهة المسؤولة: لجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون البيئية والتقنية ولجنة الشؤون االجتماعية

الطريق نحو الهدف

تعزيز الجهود الرامية إلى دعم األسر الفقيرة والضعيفة ، مثاًل 
من خالل التدريب األسري

تعزيز أنظمة التوجيه ، بما في ذلك أمهات الضاحية ، في األحياء 
السكنية المعرضة ، وبالتالي استغالل طاقات وموارد السكان 

ضمان مشاركة المزيد من األطفال والشباب في األنشطة 
الترفيهية ، مثاًل عن طريق التخفيضات الدائمة 

تناغم أفضل بين المبادرات البلدية وبين الوظائف والتعليم 
والصحة ، والجهود االجتماعية

تخفيض فترة االنتظار لإللتحاق بالنوادي

تكثيف الجهود الرامية لمساعدة متلقي اإلعانة األولية 
المخفضة والمواطنين الذين قد يتعرضون لخطر التأثر بقانون 

450 ساعة عمل

الطريق نحو الهدف

تعزيز المبادرات الواقعة ضمن »المدينة اآلمنة« 

خطط شاملة وإعطاء دفعة لألحياء السكنية المعرضة ، واإلشراك 
الفاعل للسكان والجمعيات

المبادرات التي تشجع المزيد من أصحاب الوظائف على اإلنتقال 
إلى األحياء السكنية المعرضة

التمويل: في العام 2010 أنفقت بلدية كوبنهاغن ما يصل إلى 62,5 مليون  كرونة في مجال المناطق المعرضة. 
وفي العام 2011 تم تخصيص مبلغ يصل إلى 98,2 مليون كرونة ، وفي العام 2012 مبلغ 87,6 مليون كرونة ، 
دَرج في مفاوضات الميزانية 

ُ
وفي العام 2013 مبلغ 75,3 مليون كرونة. الجهود التي لم يتم تمويلها سوف ت

للعام المقبل. اللجان المذكورة هي التي لديها مسؤولية تجسيد هذه الجهود ووضعها موضع التنفيذ.
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المدينة الكبيرة 
المنفتحة 

واإلستيعابية
- ألن كوبنهاغن هي لجميع مواطني المدينة

يجب أن يشعر كل مواطن في كوبنهاغن باإلنتماء إلى المدينة 
وبأن هناك قبواًل وإستيعابًا له في كوبنهاغن. وينبغي أن تشعر 
أعداد أقل بالتمييز وبأن الفقر يمكن أن يؤدي إلى اإلقصاء. نحن 

بحاجة إلى تعزيز المعرفة والتفاهم والتسامح بين الناس في 
كوبنهاغن عن طريق حث المزيد من الناس على اإللتقاء عبر 

المدينة.

كوبنهاغن اإلستيعابية والجامعة تتطلب الجهود من جانب 
جميع السكان المحليين. سواء أولئك الذين بحاجة إلى اإلشراك 

في المجتمع ، وأولئك الذين هم بالفعل جزء من المجتمع. 
الطريقة األفضل للوصول إلى الهدف هي من خالل خلق شراكات 

مع الشركات والمؤسسات التعليمية والجمعيات السكنية ، 
والمنظمات ووسائل اإلعالم ، والمتطوعين والمجتمعات المحلية ، 
وغيرها. ويمكن للشراكات ، على سبيل المثال أن تكون عبارة عن 
تعاون مع الشركات حول التنوع ، وإتفاقات مع أصحاب المطاعم 
حول مكافحة التمييز ، أو أن تساعد اإلتحادات والجمعيات في 

بناء إتحادات وجمعيات جديدة. كل مساهم في المدينة ينبغي 
أن يبدأ ، وأن يتحمل المسؤولية ، والمهمة يجب أن تكون 

ذ محليًا.
َّ
َنف

ُ
منسقة مركزيًا ، وأن ت

الهدف: أن تشعر أعداد متزايدة باإلنتماء إلى كوبنهاغن
الجهة المسؤولة: التشغيل واإلندماج

الهدف: أن تشعر أعداد أقل باإلقصاء بسبب الفقر
الجهة المسؤولة: لجنة التشغيل واإلندماج ولجنة الشؤون االجتماعية 

الهدف: أن تشعر أعداد أقل بالتمييز في المعاملة
الجهة المسؤولة: لجنة التشغيل واإلندماج

الطريق نحو الهدف

اتصاالت أفضل لمواطني كوبنهاغن الجدد ، بما في ذلك 
الالفتات والكتيبات الترحيبية ، وأفالم ارشادية بلغات مختلفة 

لتوجيه المواطن في جميع أنحاء المدينة 

الشراكات مع قطاع األعمال التجارية والمؤسسات التعليمية 
واإلتحادات اإلسكانية والجمعيات ووسائل اإلعالم ، وكذلك 

المشاركة في التعاون الدولي 

مشاركة مواطني كوبنهاغن من مختلف الخلفيات في مجالس 
اإلدارة والهيئات السياسية ، الخ.

ضمان سماع صوت التنوع في المدينة واإلشراك في الجهود 
اإلستيعابية ، وأن يكون هناك حوار بين مختلف األديان

الطريق نحو الهدف

الجهود المنسقة لألسر الفقيرة والضعيفة اجتماعيًا 

الجهود اإلستباقية والمنسقة ، الموجهة نحو ذوي األحوال 
الفقيرة طويلة األجل التابعين لخلفيات عرقية أخرى

تحديد الحواجز المتصلة بالفقر والتي تعيق العمل اإلستيعابي

الطريق نحو الهدف

مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر في المدينة ، بما في ذلك 
الحياة الليلية

تعزيز معرفة السكان المحليين في كوبنهاغن بحقوقهم 
كمواطنين 

تدريب موظفي البلدية على مقابلة مواطني كوبنهاغن مع فهم 

لخلفياتهم المتنوعة

التمويل: في العام 2010 أنفقت بلدية كوبنهاغن ما يصل إلى 11,8 مليون  كرونة في مجال اإلحتضان والمشاركة. 
وفي العام 2011 تم تخصيص مبلغ يصل إلى 10,8 مليون كرونة ، وفي العام 2012 مبلغ 11,8 مليون كرونة ، 

دَرج في مفاوضات الميزانية للعام 
ُ
وفي العام 2013 مبلغ 11,3 مليون كرونة. الجهود التي لم يتم تمويلها سوف ت

المقبل. ولجنة التشغيل واإلندماج هي التي لديها مسؤولية تجسيد هذه الجهود ووضعها موضع التنفيذ.
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