عرض خالصة ورشات ثالاثءات املرشوع ا ألورويب سرياسCi-RES /

حول موضوع:

ادماج الالجئني يف التعلمي العايل اجلزائري:
عني عىل حاةل مدينة وجامعة ورقةل
املنعقدة أأايم 9 :و 16فيفري و 9مارس 2021

مقدمة العرض

أ
في إطار المشروع الوروبي سيراس ( ،)Ci-RESنظم فريق المشروع
بجامعة ورقلة ،خالل عام  ،2021ثالث ورشات استكشافية حول طرق
أ
واساليب إدماج الطلبة الالجئين في الجامعات الجزائرية ،والتعرف على
شروط تحسينها مستقبال ،خاصة مع تسجيل تزايد عدد من المسجلين في
أ
الطوار البتدائي والمتوسط والثانوي بالمؤسسات التربوية لولية ورقلة.

بطاقة تقنية عن ورشات ثالثاءات سيراس ()Ci-RES
أ
موضوع الورشات هو نقاش مفتوح حول موضوع :اساليب واليات إدماج الالجئين في الجامعات
الجزائرية ،تركيز على جامعة ورقلة.
أ
من تنظيم فريق سيراس ( ،)Ci-RESإشراف الستاذ مراد قريشي ،نائب مدير الجامعة للعالقات
أ
الخارجية وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الستاذ بوحنية قوي،
أ
أ
منشطو الورشات :الساتذة الباحثون العضاء في فريق سيراس ( : )Ci-RESزموري ليندة ،عبد الوهاب
كافي ،قاسم حجاج ،غزيز محمد الطاهر ،وازي طاووس.

بطاقة تقنية عن ورشات ثالثاءات سيراسCi-RES/

أ
ر أ
ضيوف الورشات هم :فاعلون من مختلف اإلدارات العمومية ولية و قلة الجهزة المنية الشرطية والدركية
والجمركية والمنتخبون المحليون ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية والمصالح المعنية بشؤون الطلبة
الدوليين بجامعة ورقلة والمؤسسات الصحفية المعتمدة بورقلة.
مكان تنظيم الورشات :قاعة الجتماعات بعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية.
نظمت حضوريا وعن بعد ،في ثالث طبعات:
أ
الولى :الثالثاء  09فيفري ،2021
الثانية :الثالثاء  16فيفري ،2021
الثالثة :الثالثاء  09مارس .2021

.1
.2

.3

.4

برنامج ورشات ثالثاءات سيراسCi-RES/
أ
افتتحت الورشات من طرف عميد الكلية البروفيسور بوحنية قوي مشيدا باهمية المشروع لتنمية الجامعة الجزائرية ؛
أ
اعقبه البروفيسور مراد قريشي نائب مدير جامعة ورقلة للعالقات الخارجية ومنسق فريق جامعة ورقلة ،مقدما تعريفا
أ
أ
أ
باهداف الورشات ،مؤكدا على اهمية تفعيل الديبلوماسية الشعبية والعلمية من خالل إعطاء اهتمام اكبر بالطلبة
الدوليين ومنهم الالجئون ؛
أ
ثم قدمت الستاذة الدك تورة نوال مامي نائب رئيس جامعة سطيف  ،2مكلفة بالعالقات الخارجية ومنسقة عامة لمشروع
أ
أ
 ،Ci-RESعن طريق الزوم ،اهداف المشروع في مجال تنمية قدرات الجامعة الجزائرية إلدماج افضل للطلبة
الالجئين من تقديم ؛
أ
ر
اخيرا ،قدمت و قة استشرافية عن ظاهرة اللجوء في الجزائر من طرف عضو الفريق د .قاسم حجاج ؛

 .5ثم تداول المشاركون على الكلمة في نقاش مفتوح حول المحاور التالية:

-

-

أ
اول :التطور التاريخي والمستقبلي لظاهرة الالجئين في الجزائر مع التركيز على ولية ورقلة؛
ثانيا :تشريح الوضعية اإلنسانية والجتماعية الراهنة للمهاجرين وخاصة لالجئين في الجزائر ،خاصة
ولية ورقلة ؛
ثالثا :السياسات المنتهجة وطنيا ومحلية في مجال التك فل باحتياجات المهاجرين والالجئين ؛
أ
رابعا :حلول وبدائل لعملية إدماج الالجئين في المنظومة التربوية في كافة اطوارها وخاصة في
الجامعة (توصيات عملية).

وإليكم خالصة تقرير مختصر حول محتوى هذه الورشات في طبعاتها الثالث( 77نقطة) على المحاور
التالية:

أ
اول
التطور التاريخي والمستقبلي لظاهرة الالجئين في الجزائر
مع التركيز على ولية ورقلة:

 .1بداية ،سجل المشاركون غلبة التعامل اإليجابي اإلنساني للجزائريين مع
أ
ي أ
المهاجرين والالجئين لن الشعب الجزائر من اك ثر الشعوب معاناة
من الهجرة واللجوء (الخارجي) والنزوح الداخلي ،سواء في الحقب
أ
الحتاللية او في حقبة الستقالل خاصة فترة التسعينيات (الحرب
أ
أ
الهلية وازمة تعطل مسار النتقال الديمقراطي).

 .2عرفت جامعات الجزائر فورة في نمو عدد الطلبة الدوليين منذ الستقالل الوطني خاصة
في الستينيات إلى الثمانينيات ولكنها تراجعت خالل التسعينيات لتعود للصعود مجددا
أ
خالل العقدين الولين من القرن الحادي والعشرين.
 - .3تميز الرصيد التاريخي للجزائر الحديثة والمعاصرة ،بالثراء والتنوع والك ثافة من جهة
وبالمفارقية والتناقض فيما يتعلق بمشكالت الهجرة واللجوء ،ومنها ظاهرة الحراقة،
أ
سواء من الناحية القيمية والثقافية والديبلوماسية والسياسية والمنية والقتصادية
أ أ
والنفسية ،سواء كبلد مصدر هجرة ولجوء او ماوى للهجرة واللجوء.

ثانيا
تشريح الوضعية اإلنسانية والجتماعية الراهنة للمهاجرين
وخاصة لالجئين في الجزائر ،خاصة ولية ورقلة

أ
 .4اغلب النشاط الجمعوي في الجزائر يهتم بالجوانب
الجتماعية للمهاجرين والالجئين بعضها يتم بالتنسيق مع
المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،خاصة التركيز على
أ
الفئة الهشة منهم كالطفال والنساء وذوي الحتياجات
الخاصة.

 .5مشكلة عدم امتالك فائت من المهاجرين وطالب اللجوء للوثائق التي
تثبت المؤهل العلمي وما يصعب التعامل معهم إنسانيا وتربويا ؛
كما يسبب لهم انعدام الوثائق المدنية والمهنية والتعليمية المثبتة
أ
لوضعياتهم المدنية والسرية والصحية والتعليمية والجتماعية عدم
القدرة على الندماج الميسر في بلدانهم عند العودة إلثبات وجودهم
ي أ
بعد طول غياب اضطرار عن اوطانهم.

أ
 .6معاناة فائت من الالجئين من صعوبة التواصل باللغة الدارجة الجزائرية او
أ
الفرنسية المستخدمة من طرف بعض الساتذة في المؤسسات التعليمية
الجامعية ما يصعب استيعابهم العلمي وفرص إدماجهم بسبب صعوبة اللهجة
المحلية وبالتالي صعوبة التواصل مع محيطهم.

 .7مشكالت تشغيل المهاجرين والالجئين والظروف الصعبة التي يواجهونها
يوميا ،بينما يسهمون في العديد من ورشات الحياة التنموية المحلية.

 .8ضعف التشريعات الوطنية المؤطرة لمختلف جوانب حياة
المهاجرين والالجئين في الجزائر ؛ وحاجة اإلجراءات المعتمدة من
قبل وزارة التعليم العالي للتحيين.
 .9ظروف المعيشة الصعبة على مستوى مراكز التجميع ،والعمل في
أ
السوق الموازية باجور زهيدة في الغالب ،مع صعوبة الحصول على
مسكن محترم.

 .10تسجيل ظاهرة مضاعفة الجزائريين للعمل التضامني مع المهاجرين
أ
والالجئين من كل الفائت في بلدانهم او في الجزائر وخاصة في
أ
المناسبات الدينية (شهر رمضان ،العياد...الخ) ،من حيث التغذية
أ
والكسوة والستشفاء واعمال إعادة اإلعمار في بلدانهم المنكوبة
و أ
بالحر ب والزمات المختلفة.

 .11معاناة الالجئين من مشكلة انعدام الحق في الوصول إلى العقار السكني كراء
و أ
أ
وشراء ،مع ان المسكن يعد ضر رة اساسية لتنمية الملكات اإلبداعية
واإلنتاجية.
 .12كوى الالجئين من إجراءات مقيدة لمنح حق استغالل خط اتصال بشبكة
اإلنترنت.
 .13عدم توفر هياكل إدارة معظم الجامعات الجزائرية وكلياتها ومواقعها
اإللك ترونية على ركن خاص بشؤون الطلبة الدوليين (مهاجرين ولجئين).

أ
 .14قوة الالجئين وميزة حياتهم انهم يعكسون نماذج لقصص التحدي
والنجاح عبر مقاومة الضغوط وتطوير قدرات تكيفية إيجابية معها،
سواء في الجوانب اللغوية ،التصالية ،النفسية ،الجتماعية،
أ
الهوياتية واإلدارية والقنصلية والمنية.

 .15غلبة التخوف لدى المواطنين والجمعيات من التعامل مع المهاجرين والالجئين من
أ
أ
المراض المتنقلة والمتوطنة لدى جموع المهاجرين والالجئين وعدم وضوح اساليب
أ
أ
وقوانين التعامل معهم ،حيث يغلب لدى السلطات المنية تصنيفها فائت خطرة امنيا،
أ
اي :مصدرا لإلرهاب والتنمر وعمليات تزوير العمالت ،والدعارة ،والعمل غير الشرعي
ر أ
والقامة غير الشرعية ،وتعاطي وترويج المخدرات والمهلوسات والخمو والمراض
المعدية كالسيدا وإيبول وممارسة اللصوصية عبر الشعوذة وتزوير الوثائق الثبوتية للهوية
المدنية واإلخالل بالتركيبة السكانية والهوياتية للدولة والمجتمع...الخ).

 .16تسجيل وجود مبادرات جمعوية قوية في مجال اإلغاثة اإلنسانية
أ
أ
لالجئين كاعمال :منظمة الهالل الحمر الجزائري ،والكشافة
اإلسالمية الجزائرية وجميعة العلماء المسلمين الجزائريين وجمعية
أ
اإلرشاد واإلصالح وجمعية اضواء رابت وجميعة ندا لرعاية الطفولة
وغيرها من المنظمات غير الحكومية الجزائرية العمومية والخاصة
الخيرية.

 .17التك فل بالحالت الزواجية بين جزائريين ومهاجرين ولجئين وتسوية
وضعياتهم لدى الجهات المتكلفة بحقوق المواطنين الجزائريين في
أ
المجالت السرية والمدنية والتعليمية واإلدارية واإلسكانية والتشغيلية.
أ
 .18تدني نوعية شروط اإلقامة في بعض الحياء الجامعية ،وعدم توفير صيغ
خاصة ميسرة للطلبة الدوليين تكون وسيلة لزيادة جاذبية جامعة ورقلة
لتسجيل الطلبة الدوليين وتحديدا منهم الالجئين.

مختصر محتوى الورشات
 .19عند تصنيف فائت المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين في الجزائر نجدهم في تزايد سواء
أ أ أ
كافراد او كاسر ،متعلمين ذوي ك فات وغير متعلمين ومن دون مؤهالت ،وعمال وبطالون
أ
أ
متسولون ،ذكور وإناث ،اطفال وشباب في الغالب ،عابرون نحو اوروبا ومقيمون منتجون،
عرب وغير عرب من بلدان الساحل وما وراء منطقة الساحل ،مسلمون ومسيحيون ووثنيون.

 .20المهاجرون والالجئون العرب (فلسطينيون وصحراويون وسوريون ويمنيون وعراقيون
وليبيون ،)...ليس لديهم مع الجزائريين مشكالت لغوية ،دينية في الغالب ،بعكس غير
العرب منهم.

مختصر محتوى الورشات

 .21معظم الجزائريين يقيمون بإيجابية غالبا ظاهرة اقتحام فائت من
المهاجرين غير الشرعيين والشرعيين والالجئين لمهن وحرف يعزف
أ
أ
غالبا عن اإلقبال على ادائها طالبي العمل الجزائريين ،كاشغال البناء
والنظافة الحضرية والبستنة ورعاية نخيل الواحات وذلك مع
أ
المتعاملين العموميين (كالبلديات )...والخواص من دون تامين
أ
اجتماعي او حقوق مهنية وفي ظروف عمل مناخية وحياتية قاسية.

 .22تعرض المهاجرين والالجئين خاصة غير النظاميين لمعاملة دونية استغاللية
أ
من طرف بعض الجزائريين ،ما يعرضهم لخطار معنوية وجسدية ومادية
قاهرة.

أ
 .23مراوحة مشكلة الهجرة غير الشرعية بعد كل عملية إعادة ترحيل إلى الوطان
أ
الصلية بسبب وجود عوامل طاردة في بلدانها وتشجيع شبكات إجرامية
أ
تتاجر بماساتهم.

ثالثا
السياسات المنتهجة وطنيا ومحلية في مجال التك فل
باحتياجات المهاجرين والالجئين

 .24اإلشادة بالمكانة الدستورية لالجئ وطالب اللجوء وضمان الدساتير
أ
أ
الجزائرية لمبدا حماية حقوقه راشدا او طفال ،والبناء عليه لتطوير
النقص في القوانين الوطنية وبمقتضى التفاقيات الدولية المتعلقة
بالالجئين التي صدقت عليها الجزائر.

 .25تحققت منذ الستقالل بشكل متقطع ،الك ثير من المكاسب في
مجال ضمان السلطات العمومية الجزائرية للطلبة الالجئين عربا
أ
وغير عرب ،اللتحاق بالتعليمين الجامعي والتعليم في الطوار
أ
الثالثة الولى (البتدائي ،المتوسط والثانوي) ،بل إن الالجئين
أ
أ
السوريين تم إدماجهم في الطوار الثالثة الولى حتى من دون إثبات
وثائق ثبوتية.

 .26تمنح السلطات العمومية للطلبة الالجئين امتيازات دعم في
المجالت البيداغوجية والصحية والمواصالتية واإلسكانية،
من دون تمييز مع الطلبة الجزائريين ،بمجرد حصولهم على
تصريح باإلقامة وصفة اللجوء.

رابعا
حلول وبدائل لعملية إدماج الالجئين في المنظومة
أ
التربوية في كافة اطوارها وخاصة في الجامعة (توصيات
عملية)

 .27ضبط استخدام جميع الفاعلين المعنيين بقضية الهجرة واللجوء
للمصطلحات المتعلقة بهما لتالفي سوء الفهم والتقدير والتصرف،
مثل مصطلحات :المهاجر ،الالجئ ،المجنس ،طالب اللجوء،
أ
أ
المقيم ،الجنبي ،النازح ،المستقر والعابر...الخ .علما بان اللجوء
أ
ليس جريمة ،وقد يكون ميزة ،واإلعانة لالجئين ليست مساومة او
أ
ّ
منة ،بل اداء لواجب إنساني عفوي.

أ
 .28اإلشادة باهمية المقاربة الجديدة المهتمة بإدماج الطلبة الالجئين في
التعليم العالي كمضمار جديد لتقديم الحماية والمساعدة بل
والستثمار التنموي في مخرجات الظاهرة.
أ
 .29ضرورة غرس ثقافة الحوار بين الطلبة وقبول الديان المختلفة وكيف
يتمكن الطالب الالجئ من الندماج من خالل تعميم ثقافة القبول
لدى الطلبة الجزائريين.

 .30طرح قضية الهتمام بالجانب القانوني بهدف تسهيل مشاركة الالجئين
والطلبة الالجئين في الحياة القتصادية بتسهيل الوثائق والولوج إلى
عالم الشغل.
 .31ضرورة تحيين الحصائيات والبحث عن المتمدرسين والقابلين
للتمدرس وبروفايالت العمال الراغبين في الشغل وتجسير العالقة
بينهم كطالبي عمل وبين المتعاملين القتصاديين.

أ
 .32تحسين اساليب إدارة مراكز تجميع وإقامة المهاجرين والالجئين غير
أ
الشرعيين والشرعيين لحين عودتهم إلى بلدانهم او تجنيسهم حسب حالتهم
ورغباتهم وإمكانيات الدولة الجزائرية.
أ
 .33برغم ان المنظمات الطالبية والشبابية الجزائرية تعطي فرصا للطلبة الالجئين
أ
إلبراز ثقافات بلدانهم وتهتم بمواهبهم الشخصية والعلمية إل ان الطلبة
أ
الالجئين والجانب عموما ليست لهم منظمات معتمدة تهتم بشؤونهم في بلد
اللجوء والضيافة.

أ
 .34تحسين اساليب إدارة مراكز تجميع وإقامة المهاجرين والالجئين غير
أ
الشرعيين والشرعيين لحين عودتهم إلى بلدانهم او تجنيسهم حسب حالتهم
ورغباتهم وإمكانيات الدولة الجزائرية.

أ
أ
 .35النظر في اساليب إعادة إدماج الالجئين في بلدانهم الصلية بالنظر لعودة
المهاجرين والالجئين غير الشرعيين بعد تنظيم عمليات ترحيل مكلفة
أ
بإشراف الهالل الحمر الجزائري.

 .36إعادة النظر في طرق إنشاء وتسيير مراكز إيواء للمهاجرين
أ
والالجئين غير الشرعيين المنشاة في عدة مدن جزائرية خاصة في
أ أ
الوليات الحدودية ،لنها اضحت مالجئ للبؤس والعنف وتعاطي
الممنوعات والشعوذة وسوء التنظيم والدماج السلبي ،حيث
يغادرونها بمجرد دخولها.

أ
 .37برغم ان المنظمات الطالبية والشبابية الجزائرية تعطي فرصا للطلبة الالجئين
أ
إلبراز ثقافات بلدانهم وتهتم بمواهبهم الشخصية والعلمية إل ان الطلبة
أ
الالجئين والجانب عموما ليست لهم منظمات معتمدة تهتم بشؤونهم في بلد
اللجوء والضيافة.
 .38اعتماد مناهج وتقنيات خاصة لتدريس اللغة العربية بطريقة خاصة لتالفي
صعوبة تواصلهم مع محيطهم المميز بلغة دارجة جزائرية هجينة (عربية،
فرنسية وغيرها).

أ
 .39التعريف بالتخصصات الجامعية والمهنية لدى المتمدرسين في كل الطوار التعليمية
خاصة ما بعد المتوسط.
أ
 .40النظر التشريعي واإلداري في منح العمال والمستثمرين والحرفيين والتجار ذوي الصول
المهاجرة والالجئة حق إنشاء سجل تجاري باسمهم إلدماجهم في سوق العمل الشرعي
ومنحهم رمزا جبائيا لتعزيز الخزينة العمومية البلدية والمركزية وتحفيز المتعاملين
أ
القتصاديين على التصريح بهم بدفع اشتراكاتهم في صناديق التامين الجتماعي وحفز
أ
أ
غير الجراء منهم للتقرب من وكالت التامين الجتماعي لتغطية تكاليف الدواء
والستشفاء وحوادث العمل.

 .41إنشاء "وكالة وطنية لرعاية المهاجرين والالجئين" ،تنسق وتحسن
التشريعات والسياسات واإلجراءات المختلفة للوزارات والمصالح
أ
المنية والمدنية العامة والجمعوية الحقوقية والخيرية ،لمعالجة
أ أ
الملفات الخاصة بحياتهم ومن اهم اولوياتها ومهامها إنشاء قاعدة
بيانات مشتركة وطنية (سجل وطني عن السكان المهاجرين
والالجئين شرعيين وغير شرعيين ومجنسين وبال جنسية).

أ
أ
 .42مواصلة سياسة خارجية جزائرية تركز على اولوية استتباب المن والستقرار في دول الجوار
واإلقليمين المغاربي والساحلي وتحريك مسارات التنمية القتصادية والجتماعية
والدمقرطة في البلدان المجاورة ،وتنمية المناطق الحدودية من خالل اإلفادة من مشاريع
التمويل الخاصة بمشروع التنمية العابرة للحدود التي تنتهجها منظمة التحاد اإلفريقي
أ
(مثال" :مبادرات التنمية العابرة للحدود" ،التي بادر بها الرئيس المالي السابق عمر الفا
كوناري).
 .43النظر جديا في كيفيات إدماج الخريجين الجامعيين من فئة المهاجرين والالجئين في
سوق العمل الوطنية.

 .44تعزيز حق التقاضي للفائت المهاجرة والالجئة ،ومرافقتهم في حالت التقاضي ،وانتهاك
حقوقهم اإلنسانية والمدنية والقتصادية مع المتعاملين الجزائريين عموميين وخواص.
أ
أ أ
 .45العتدال في التعامل مع ظاهرة الهجرة واللجوء بعدم اعتبارها اول واخيرا قضية امنية ،وعبء
أ
ماليا على خزينة الدولة الجزائرية ،ولكن باعتبارها قضية استثمارية تنمية سواء في بلد المنشا
أ
او بلد اللجوء والضيافة (قيمة مضافة وفرصة للتنمية الوطنية وإشعاعا خارجيا للدولة الجزائرية
أ
أ
كاحد ادوات الديبلوماسية الثقافية) ؛ ومنه ،ضرورة اإلفادة من التجارب الناجحة في الستثمار
أ
في الالجئين كالتجربة التركية والمغربية والوروبية واإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

 .46حث وسائل اإلعالم العمومية والخاصة الوطنية لعرض المزيد من قصص النجاح والمعاناة
للمهاجرين والالجئين في الجزائر.
أ
 .47إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية وقارية مع حكومات بلدان منشا الهجرة واللجوء اإلفريقية
أ
والعربية لتيسير إجراءات العتراف بالشهادات المحصلة في لمختلف الطوار ومنح الهيائت
البيداغوجية والعلمية سلطة التقدير لمعادلة المك تسبات اللغوية والعلمية لدى التالميذ
أ
والطلبة الجانب ،عبر إجراء اختبارات تحديد المستوى التعليمي والمهني والمهاراتي ومنحهم
ر أ
فرص تحيين واستدراك معارفهم حضو يا او نظام عبر التعليم عن بعد.

 .48إنشاء بنك معلومات عن الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بملفات
الهجرة واللجوء في الجزائر.
 .49إنشاء فروع محلية للجمعيات ذات الطابع الوطني الناشطة في ميدان التك فل
بشؤون المهاجرين والالجئين وتوطيد عالقاتها مع الجماعات المحلية
ومنتخبيها وإداراتها.

أ
 .50اهمية الترويج والتسويق غير المباشر للمنتجات الجزائرية لدى الطلبة
أ
أ
الدوليين اثناء إقامتهم في الجزائر ،واثره على تعزيز فرص التبادل
التجاري وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية في بلدانهم خاصة
أ
اثناء عند مشاركة المتعاملين القتصاديين في المعارض والقوافل
أ
التجارية الدولية في اوطان الطلبة الالجئين.

أ
 .51اهمية استشراف جميع التغيرات وتحديدا منها التغيرات المتعلقة بعالم الهجرة
واللجوء في الجزائر والمنطقة المغاربية والساحلية والمتوسطية ورصد خاصة
أ
تداعيات الزمات الجيوسياسية والقتصادية والمناخية المتفاقمة ،لستكشاف
المسارات والسيناريوهات والخيارات المعززة لمكانة الجامعة الجزائرية في
استقطاب الك فاءات المهاجرة والالجئة واإلفادة من قدراتها في تنمية البحث
العلمي الوطني.

أ
 .52إنشاء مرصد تعزيز قدرات المهاجرين والالجئين لك تشاف وتاهيل
اإلمكانات المقاولتية والحرفية بينهم ولرعاية ذوي الحاجات الخاصة
منهم ،ومنحهم فرص الندماج الختياري في سوق العمل الجزائرية
بتعاقدات تفاوضية اتفاقية معهم ومع حكومات دولهم.

 .53إزالة الصورة النمطية السلبية عن المهاجرين والالجئين من بلدان الساحل
أ
وما وراءه ،خاصة وان معظمهم مسلمون ،يحملون صورة إيجابية عن سكان
أ
أ
شمال إفريقيا المازيغ والعرب المسلمون ،ومنه اهمية تعزيز ثقافتهم
اإلسالمية الوسطية ،من خالل تيسير ولوج المدارس والزوايا القرانية
أ
وإجازتهم في مهارات وعلوم القران والسيرة النبوية واإلمامة وحسن اداء
الشعائر الدينية.

 .54ضرورة بلورة استراتيجية وطنية تشارك فيها جميع القطاعات تقلل من
الثار السلبية للهجرة واللجوء نحو الجزائر وتعزز من الثار اإليجابية
للظاهرة ،بالتنسيق مع الهيائت المعنية كمك تب المفوضية العليا
للالجئين بالجزائر والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمة الهالل
أ
الحمر الجزائري...الخ

 .55تعزيز عالقة الباحثين الجامعيين بالفاعلين المهتمين برعاية شؤون
المهاجرين والالجئين في الجزائر من خالل القيام بدراسات ميدانية
وإنشاء مخابر بحث متخصصة تستكشف الحقائق والظواهر واقتراح
الحلول الموضوعية لواقع الهجرة واللجوء ،تمكنهم من تحويلها من
أ
أ
خطر إلى فرصة داخل بلدان اللجوء او في بلدانهم الصلية.

 .56تحسين المنظومة البنكية الجزائرية وإنشاء مكاتب صرف رسمية
للعمالت وفتح فروع لبنوك جزائرية في البلدان مصدر الهجرة واللجوء
لتيسير المعامالت التجارية والتحويالت المالية من وإلى الجزائر
باعتبار الجزائر بلد إقامة وتوطن وليس فقط بلد عبور للمهاجرين
أ
والالجئين الفارقة.

أ
 .57تطوير اداء المنظمات اإلنسانية اإلغاثية الوطنية والتنسيق الواسع
بين العمومية والخاصة في سبيل تحسين شروط التك فل بالمهاجرين
والالجئين في الجزائر تعليما وتمهينا ورعاية صحية ونفسية وتغذية
أ
وتقاضيا وحماية حقوقية خاصة الطفال والنساء وكبار السن منهم
...الخ

محتوى مختصر الورشات

أ
 .58منح المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء فيزا عمل او رخصة
عمل مؤقتة قابلة للتجديد لتمكينهم من العمل في ظروف محمية.
أ
أ
 .59تسوية الحالة المدنية لالطفال من ذوي الصول المهاجرة والالجئة
أ
أ
الذين يولدون في الجزائر من اباء مهاجرين او لجئين او من زواج
مختلط جزائري ولجئ.

 .60إنشاء مركز المساعدة النفسية اللغوية للمهاجرين والالجئين
أ
 .61إشراك الجماعات المحلية وجمعيات الحياء والجمعيات المسجدية
والخيرية المحلية والوطنية في جهود التك فل بالمهاجرين والالجئين
أ
 .62تعزيز مساهمة المهاجرين والالجئين في تنمية النشطة الثقافية
والسياحية والرياضية المحلية والوطنية.

أ
 .63تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية الحاكمة لشؤون الطلبة الجانب وشروط استفادتهم من
أ
حقوقهم اإلنسانية والمدنية والطالبية خالل مدة إقامتهم في الجزائر باي صفة تعاقدية رسمية
أ
وجدوا بها في الجزائر .لتعزز وتحسن شروط الحياة الكريمة والمنصفة في الحياء الجامعية للطلبة
الجزائريين والدوليين .ومنه:
 .64المرسوم رقم  61-86المؤرخ في  14رجب عام  1406الموافق  25مارس 1986م المحدد شروط
أ
قبول الطلبة والمتدربين الجانب ودراستهم والتك فل بهم ؛
أ
 .65وايضا المرسوم رقم  ،314-86المؤرخ في  12ربيع الثاني عام  ،1407الموافق  23ديسمبر ،1986
المتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الجتماعية الجامعية وتنظيمها
وعملها ؛

 .66والمرسوم التنفيذي رقم  84-95مؤرخ في  21شوال  1415الموافق  22مارس ،1995
المتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
أ
 .67واخيرا ،القرار الوزاري رقم  122المؤرخ في  28جوان  1989المتضمن المصادقة على
أ
النظام الداخلي لالحياء الجامعية ؛ تحسينات وضمانات حقوقية شاملة تمكن الطالب
أ
أ
الدولي كالجئ او مقيم عبر اتفاقية دولية من تامين كامل لظروف حياة الطالب
أ
الجامعي في الحياء الجامعية وخارجها.

 .68حفز الشركات الوطنية والمقيمة الدولية المستثمرة في الجزائر للمساهمة
في تحسين ظروف الطلبة الجامعيين ومنهم الطلبة الدوليون ضمن
متطلبات المسؤولية الجتماعية لتلك الشركات.

أ
 .69اإلفادة من خبرات واجتهادات العوان العموميين في مديريات التربية والجامعات والتكوين
المهني وغيرها ،في مجال رعاية شؤون المقيمين الالجئين في الجزائر ،وتثمينها من خالل بناء
منظومة قانونية وإجرائية تنظيمية خاصة موحدة وطنيا في مجال التعامل مع حقوق الطلبة
الالجئين وتحسين شروط إقامتهم وترقية شخصيتهم وثقافتهم وإدماجهم في عوالم الحياة
المختلفة في الدولة الجزائرية ،وتحديد منسق لمجالت تدخل جميع الفواعل العمومية
المجتمعية الجمعوية محليا ومركزيا ،وإزالة حالة الغموض والتضارب في اإلجراءات اإلدارية
أ
والمنية والبيداغوجية التربوية المتعلقة بحياة المهاجر والالجئ عامة والطالب الالجئ خاصة.

 .70منح الطلبة الالجئين فرص متكافئة للطلبة الجزائريين في الولوج إلى الدراسات العليا (ماستر
ودك توراه) ،من خالل تفعيل تسهيل إجراءات الحركية الداخلية بين الجامعات الجزائرية
والتنقل الدولي.
أ
أ
 .71بناء برامج التكوين والتاهيل الجامعية بحيث تقدم على عدة صيغ :مساقات او برامج للمواطنين
أ
واخرى للوافدين الدوليين (مهاجرين ولجئين وطالبي لجوء) ،لتكون مصدرا لجلب العملة
الصعبة للبالد ،بما يحول قطاع التعليم العالي إلى قطاع منتج للقيمة المضافة ،وتفعل في
أ
ذلك دائرة العالقات العامة بكل جامعة مع إنشاء منصات لتسجيل الطلبة الجانب مع إنجاز
دليل وطني موحد لجميع جوانب حياة الطالب الدولي.

 .72تفعيل دور مديريات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والصحة والنشاط
أ
الجتماعي في مجال الهتمام بحاجات وتوقعات الطلبة الجانب وخاصة
الالجئين منهم ،في مجال الترفيه والتشغيل ،عبر اإلفادة من مهاراتهم
أ
ومؤهالتهم المك تسبة من بلدانهم الصلية.
أ
أ
 .73النظر في إنشاء جامعات دولية واحياء جامعية دولية جذابة للطلبة الجانب
وللطلبة الالجئين خاصة ،وزيادة تنافسية وجاذبية القطاع الجامعي الجزائري
قأ
بين نظرائه المغاربة والمتوسطية والشر اوسطية.

 .74تكييف برامج تخصصات المهن ذات الجاذبية كالطب والصيدلة
أ
والديبلوماسية والقتصاد من حيث لغة التدريس واساليب التدريب
والتربص العملي لزيادة جاذبيتها بالنسبة للطلبة الدوليين وخاصة
الالجئين.

أ
 .75تكوين الطلبة الجانب في المهن والحرف المرتبطة بالتراث الجزائري
في مجالت الموضة اللباسية والزخرفة المنزلية والمعمارية ونظم
البناء والنسيج الجزائرية وتوظيفهم في الورشات المختلفة كورشات
التهيئة العمرانية وترميم المدن والمباني القديمة وبعث المنتجات
أ
التقليدية وترويجها في اسواق بلدان الطلبة الالجئين من خاللهم.

أ
 .76السماح من خالل تعديل قانون الجمعيات لعام  ،2012بتاسيس جمعيات صداقة
دولية للطلبة خريجي الجامعات الجزائرية وتعزيز دورها في مجال الديبلوماسية
أ
العلمية والقتصادية والمنية والثقافية.
 .77تفعيل وظائ ف دائرة الطلبة الدوليين في وزارة الخارجية الجزائرية منه تفعيل
الملحقيات الثقافية والعلمية في السفارات الجزائرية في العالم لزيادة جاذبية عروض
أ
التعليم والتكوين والتدريب والتاهيل البحثي للجامعات الجزائرية.

أ
اخيرا ،شكرا على حسن اإلصغاء

