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 البرنامج

.إشتراك الجميعب ،و تبني مستقبلهاتتخيّل من أجل فانو   

 

  بيننا المشتركقاسم الفانو، 

 كلّ  كل المتساكنين، الجمعيّات،تشريك  هدفه ،مفتوح و للجميعمنهج  عنهو عبارة  "المشترك بينناالقاسم "

و  لإللتزام  مشروع لوضعالموجودة في مدينة فانو، ياسيّة و اإلقتصاديّة ،السّ   إلجتماعيّة،ات المجتمعيّة اقاالطّ 

في غضون لمدينتنا  األجندا الّسياسيّة تقّدميه في إتّجاه و يوجّ أن يأثّر مجتمعنا من شأنه على ذّمة  المشاركة

.الّسنوات المقبلة  

البعد هي أيضا . بصفة ملموسةير غيق التّ يتشرف المستقبل و يحقّ اليسار الّذي  وه "المشترك بينناالقاسم "

 ،الميدان الثّقافي، اإلجتماعي فيفي الّسنوات األخيرة تي برزت الّ قّوات الّدفع و ات قافيه كّل الطّ  تستطيعألّذي 

.مهّمةو أدوارها  ةتجد مواطنة كاملأن  المشاريعبعث ميدان  الغير شبابي وو  الّشبابي  



طريق للتحّول  إلى دةيحّول اإلدارة الجيّ ألّذي  إليهاالمنتمى  بالمدينةالكبير ق هو التّعلّ  "المشترك بينناقاسم ال"

و القرب  ةللحياة اليوميّ مكانا  ّسلطات المحلّيةإلو تجعل  القديمة سياسات و ال مع الّطرقو القطع  الّديمقراطي

.األسفل إلى األعلىمن  من المتساكنين  

داخل و خارج الّسلطات الّذي يجتهدون كّل يوم  يجًمع ي الّذيالجماعالمجهود هي  "المشترك بينناالقاسم "

 ،هبالعناية الّشخص و احتراممبادىء حسب لمدينة فانو إقتصادي و إجتماعيتطّور ثقافي، من أجل  ةالمحلّي

.و المشاركة الفعّالة اإلقتصاد والتنمية المستدامة علىالتّعويل   

بمناسبة اإلنتخابات البلديّة و  مدينتنامتساكني ة، تسع كّل تعّدد، م واسعة مةئهي قا "المشترك بينناالقاسم "

متضامنة،  قادرة على و  ديمقراطيّةغير مدينة  في  يستطيعون العيش  ال ذينعلى الّ نفسها تقترح   القادمة

خطاب  إستنباطتغيير و  قادرة على اإلقتراحات و المبادرة راديكاليّةو بين  لة و الحكموثقافة الدّ الجمع بين 

للعنصريّة و فانو للتّصّدي بصرامة فرصة مهّمة لمتساكني   لتقديم ةمستعدِ قائمتنا . و كيفيّة الممارسة التّواصل

  .ين الجددو شعبويّة اليمينيّ  الخوف من األجنبي

 لدعماتي كشكل  ّمويل الذأنواع أخرى من التّ و  التّمزيل الجماعيمشروع حّر إختار " القاسم المشترك بيننا"

.محاباةدون أّي تحيّز أو بكّل شفافيّة و المشاريع   

حاملين  الّتي ستغيّر مدينتنا نحو األفضل رحلتنا الجماعيّة يرينا إتّجاه و أفق  درب  "القاسم المشترك بيننا 

وأفكارنا و حماسنا في المستقبلوالّتي سترافقنا  ا إلى حّد هذا اليومتني رافقتال ةغبمعنا القدرة و الرّ   

.و أفكارأشخاص و فضاءات  "قاسم المشترك بينناال"  

.تضّم الجميع" القاسم المشترك بيننا  “ 

  

ةو أألفكار الّشابّ مدينة الفضاءات   

في  مو ترافقهستساعدهم توفير فضاءات  و آليّات إذ سيتّم هم من أهّم أولويّاتنا شابّات و شبّأن مدينتنا 

و الّشركات و و المسؤولين والمختّصين ات النّأنشطة في الميدان الجمعيّ لذلك سيقع تشريك  ،و نمّوهمتكوينهم 

مساعدتهم على تحقيق  لهم لفهم إحتياجاتهم و هؤالء الّشباب و اإلنصات هيكلة إقتراحات في  المعامل

:لذلك نقترح ما يلي. إقتراحاتهممشاريعهم و   



بإمكانهم تكوين  جمعيّات و خواص ّ و مسؤولين و فاعلين من شباب  متكونةالّشباب إنشاء مائدة لتنشيط 

عربية ، التكنولوجيا و التّ البيئة و الممتلكات العامة ،الثقافةالفنون و ، غلالشٌ ب  هؤالء الّشبالتدوين متّصال

.الحضاريّة  

طّوع و في ميادين التّ الّسابقة  برجميع التّجاو اإلداريّة ووضع  و المساعدات الجبائيّة توفير الفضاءات 

.ثقافيالمجال اإلجتماعي و الثّ ن و تعزيز التّتعاو  

 في طلبات العروضالمشاركة  علىإعانتهم و الشباب و لمرافقة  للمساعدة على تصميم المشاريع اك إنشاء شبّ 

.الجهويّة و األوروبيّة  

 ين في هذا المجاليضّم مختصّ شباب المدينة  موّجه إلى كلّ ة  و الحميميّة للتّربية الجنسيّ تفعيل مشروع 

.أو الجلسات الخاّصةعن طريق توفير المعلومة  لمساعدة شبابنا  

 

 المدينة الّرقميّة

نقترح ما  ذلكلالمتداخلة األطراف  تنظيم العالقة ين المواطن و كل ّ، يتحتّم علينا المنظومة الّرقميّة  في ظل ّ

:يلي  

إيزي  تطبيقتفعيل و على األنترنت شبابيك و كإحداث تطبيقات توضيحيّة العموميّة الّرقمبّة  الخدمات تطببق

.لدفع األدوات البلديّةصاتي باي و كذلك تطبيق معاليم موقف الّسسيارات من دفع بارك  لتمكين المواطن   

.العموميّة لتقريبها من المواطنعالقة بالخدمات الّرقميّة لإلعتناء بكّل ما له الّرقمي إنشاء مرصد المواطنة   

.قميالرّ  للتثقيفإنشاء فضاءات   

 

األوروبية المدينة   

في السنوات األخيرة . و اإلستثمار في مشاريعهاعلى القاّرة األوروبية مدينتنا اإلنتاج أكثر فأكثر من أولويّات 

كما أّن مدينة . طيبةجّد الجهة و كانت النّنتائج أوروبية لصالح إدارة مهّمتها البحث عن تمويالت وقع إنشاء 

به المسيّرون  بالعديد منها على عكس ما قامالوطنية و الدولية و فازت اقصات عديد المنفي فانو شاركت 

.باقونالسّ   

:لذلك نقترح ما يلي.  بالملفّات األوروبيةالّتي تهتّم تنظيم عمل اإلدارة من واجبنا اليوم تفعيل و   



 ا لهذه المنطقة ال؟تي ستمتدّ مركزعليها المشاريع و ستكون مدينة فانو الّتي ستقام الجغرافيّة تحديد المنطقة    

).أوربينو(إلى المناطق الّداخليّة  )سينيغاليا-بيزارو(من الّساحل  

و دعمها أيضا على المستوى في المراكز األوروبية للبرمجة و التّمويل دعم و تقوية حضور مدينة فانو 

.لمشاركة فقطباو عدم اإلكتفاء   و تجسيمهاالهيكليّة يمّص برمجة التمويالت في ما الجهوي   

.  لإلتّحاد األوروبي تمويالتمن لإلستفادة  جهتنا في بروكسال مع إدارة  تدعيمهاكما يجب توثيق العالقات و 

.حاد األوروبي و اإلستفادة منهبكّل المشاريع المدعومة من اإلتّ ويجعلنا على دراية تاّمة كّل هذا   

.التنمية الجهويّة من أجل حاليا  اشطين و الن بين اآلليات األوروبية التّنسيق اإلستراتيجي   

لفائدة الشركات و  واألوروبي  و الدوليبالتمويالت المرصودة على الصعيدين الوطني تفعيل خدمة التعريف   

. الجهويّةالجمعيات و اإلدارات   

 

 مدينة آمنة و متكافلة

دون أّي شعور مدينتنا بالعيش الكريم  للمزيد أن ينعم جميع متساكني. حّق لكّل مواطنالشعور باألمن و األمان  

إنشاء بتكوين لجان أحياء و على الوقاية و ذلك ،  نراهن أيضا عن النّهج األمني المتّبعفزيادة بالخوف، 

في و خدمات  جارة المخدرات و الدعارة و التنمر لفائدة ضحايا تالّتي بإمكانها التدخل  "الّشارع"خدمات 

و إغاثة لضحايا العنف و في الساعات المتأخرة من الليل و مراكز إستماع العمومي  لقمختلف وسائل الن

.تكريس التكافل اإلجتماعيللفقر و للتصدي " مطبخ شعبي"إنشاء ، كما سيتم الجرائم  

 

 مدينة متنقّلة

إيجاد مختصين في الميدان قادرين على إيجاد حلول هيكلية و تنظيمية من طرف التنقل المستدام يستوجب 

:لذلك نقترح ما يلي. المواطنين تستجيب إلحتياجات عصرية حلول   

.التاريخي حكرا على المترجلين فقطإلى وسط المدينة جعل الدخول في التدرج   

الخاصة بالدراجات و و ذلك بتطوير و تنمية المسالك  "بايك شارينغ "الدراجات مشروع مواصلة دعم 

.إيصالها ببعضها البعض  



لفائدة ذوي االحتياجات  وسائل النقل المستدامسهولة إستعمال فضاءات و تأمين أشغال لإنجاز خطة عمل 

. الخاصة  

و  إلى المدرسة من المنزلالتنقل في ما يخص بتطبيق خطة عمل و ذلك النقل العمومي التشجيع على إستعمال 

الثمن بالنسبة  منخفضةتوفير تذاكر و إشتراكات و   "بيشيبوسبيديبوس و "ك  إلى مكان العملمن المنزل 

. أو درجاتهم الناريةبعدم إستعمال سياراتهم و للذين يلتزمون لبعض الفئات   

.في خطة النقل الحضريإعادة النظر   

 

العموميّةمدافعة على الخدمات مدينة   

البيئة و المحافظة على المحيط و كانت في مجالي  على منافسة الشركات األخرى شركة أقوى و قادرةأولد  

وياتنا من أول Aset spa  و Aset Holding نصهار شركتيا  

سيقع دعمها من أجل أن يبقى رأسمالها  و و هو ما استطعنا القيام به الشركة هذه المحافظة على عمومية

من السيطرة عليها حسب صالحيات تمكنها أخرى شركة أّي  إلى ما من شأنه  أن يمنح عموميا و سنتصدى 

:لذلك نقترح. دنيمن القانون الم 2359الفصل   

.قوانين محلية تنظم ذلكأسوة بالتوجيهات األوروبية حتى و إن لم تكن هناك  ةشركأسهم المنع شراء   

 بلدية فانو ما عدا ما هو محل نزاعالتي على ملك  "سارفيزيمولتي ماركي "ختم عملية بيع أسم شركة 

.قضائي  

.و تأهيل المحيطين لتمويل مشاريع لتحس" اسبأآمي "في أسهم شركة التفريط   

 

 مدينة البيئة واالقتصاد الدائري

نادي رياضي ومدرسة  98قمنا بتحرير فانو من أميانت من خالل استعادة ٪ الماضية،في السنوات الخمس 
وتخلصنا من السابق متاتويو ، وزادنا من جمع النفايات المنفصل إلى مستوى قياسي يبلغ  عامة،ومساحات 

فهي أولى خطوة  مهمة شهدت البيئة في قلب , ئي بالفيديو  في جميع أنحاء المدينة٪ مع المراقبة البي75
.تصرفات اإلدارة العامة  



في عمل المزيد ألن البيئة الحضرية عامل حاسم في تطوير المدينة يجب رفضه من  ونرغبنحن نستطيع 
 الطاقة،وخفض استهالك  الدائري،وتنمية االقتصاد  المناخ،خالل التحديات البيئية بما في ذلك مكافحة تغير 

.واإلدارة المستدامة من خالل تطوير مشاريع متكاملة  

لك  اوذواالقتصادية، تتمتع المدينة التي تضع البيئة في صميم استراتيجياتها بفرص كبيرة للتنمية االجتماعية 
لعثور على تمويل مهم والذي يجعل من الممكن ا البيئي،بتعزيز نوعية الحياة في المدينة وتحسين األداء 

مثل نشاط المعالجة البيئية لي ساقيَة  الحالي،في تعزيز نشاط التخطيط األوروبي  البرنامج،لتحقيق أهداف 
.أغزيلة  

   استعادةالتدوير وإعادة لمفاهيم إعادة االستخدام وإعادة  - ياتمستوالفي كل  -يعتمد االقتصاد على تطبيق 

المواد       

جديدة للنمو من خالل توفير وظائف وفرص  وفرًصاكونه قيمة مضافة للبيئة فائري فضالً يوفر االقتصاد الد
.جديدة لتحقيق وفورات للشركات  

:نقدمنحن   

االستعادة البيئية  لساقية اغزيلة لضمانأول حوض لمياه األمطار  األوروبي،بمساعدة من التمويل  تحقيق، -
.يدو واغزيلةل للمجرى المائي وتحسين مياه االستحمام في  

.ولساقية اغزيلة متاورو تنفيذ العقود النهرية لنهر -  

واكمل بناء الحديقة العمرانية الجديدة ، وتزويدها بالمساحات والمرافق االجتماعية واالتصاالت مع  ةتابعم -
.الشبكة البيئي  

الخطة االستراتيجية سنوات ، بدًءا من  3خفض عدد أيام تلوث الهواء إلى النصف في فترة معقولة تبلغ  -
.وفقًا ألحكام السياسات األوروبية الجديدة ) 2030(متعددة القطاعات التي تتضمن أيًضا أهدافًا طويلة األجل   

لكل من وسائل النقل العام المحلية والمركبات البلدية ، وإدارة ) بدون ديزل(تحديث أسطول النقل العام  -
.الهجرة إلى التنقل الكهربائي  

من خالل إعادة تطوير المباني  2030٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام  50بنسبة خفيض ت -
الموافقة . والمرافق العامة باستخدام أنواع جديدة من العقود لتمويل التدخالت والتمويالت الوطنية واألوروبية

قة للمباني الخاصة أثناء العمل على نظام البناء المستدام الذي يتضمن القواعد والمرافق لدفع تطوير الطا
.على آثار تغير المناخ  

بيع المنتجات السائبة ، والحدائق : لألنشطة بالشراكة مع كبار تجار التجزئة للحد من إنتاج النفايات الترقية -
. البيئية ، والمشتريات البيئية ، والتموين البيئي  

عبما في ذلك جمي , األدوية لمكافحة هدر الطعام وللمشروعات التي تلبي مبادئ القانون الجديد  الترقية -   

TARI    لحوافز من خالل الحد منوا, الجهات الفاعلة الموجودة في اإلقليم

 

 مدينة صديقة للحيوانات



 المختلفين،ال سيما فيما يتعلق باألشخاص  والعدالة، نالقبول، التضامتم قياس حضارة أي مجتمع من حيث ي

يجب فإذا ": الصغارأصحابنا " على النطاق االجتماعي من  حماية أقلبعون وخاصة أولئك الذين يتمت
وكذلك المساحات والعناية والبيئات المناسبة عندما  الطبيعية،الحيوانات للحفاظ على بيئتها  حقوقاالعتراف ب

طئ وبفضل وجود الشوا للسياح،المدينة التي تحترم احتياجاتهم هي أيًضا أكثر جاذبية . يعيشون معنا
الفانو من الممكن أن تتقدم لتكون في طليعة هذا القطاع للحيوانات بالفعلالمخصصة   

:نقدمنحن   

توفير حديقة مفتوحة عامة لكل منطقة -  

وتعايشهم بشكل أفضل مع المواطن رفاتهملضمان  الحيوانات،إقامة دورات تدريبية ألصحاب  -  

ةعاملين في قطاع المطاعم والفنادق السياحيوال سيما ال االقتصاديين،استشارات للمشغلين  عرض-  

تجارية مسجلة تعّرف فانو بأنها المدينة الصديقة للحيوانات منح إعالم  -  

ىالمأو/ وفقا لمعايير الحديقة  البلدي،تجديد بيت الكلب  -  

رعاية الحيوان والبيئةلجمعيات رشاد الإ -  

 

 مدينة تزرع المنتجات العضوية

ألن هذا يعني دعم وتطوير نموذج إنتاج يتجنب اإلفراط في  العضوية،في الزراعة  تعزيز واالستثماريجب 
بدالً من ذلك الموارد في نموذج التنمية التي  والهواء،وخاصة التربة والمياه  الطبيعية،استغالل الموارد 

طق في من -من المهم تخطيط وتشجيع اإلنتاج واالستهالك الواعي . يمكن أن تستمر مع مرور الوقت
وبالتالي السماح للقيم االجتماعية  السوق،للتأثير على خيارات  - بين المزارعين والمستهلكين " التحالف"

.التي تستند إليها التنمية الزراعية بأن تكون سلعة مشتركة  

:نقدمنحن   

    التخلص التدريجي من المبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب في مناطق الزراعة -

 ي الزراعية البلدية للزراعة العضويةتسهيل توفير األراض -

كم في جميع األحياء، وإعادة بناء سلسلة اإلمداد الغذائية  0انتشار أسواق المنتجات المحلية على بعد  -

 من اإلنتاج الزراعي إلى التوزيع واالستهالك : المحلية

المواطنين  طوير وتوسيع تجربة الحدائق االجتماعية لنشرها في جميع األحياء بالتعاون معت -

  والجمعيات والمراكز المدنية واالجتماع

 

 مدينة تستثمر في التعليم والتعليم العام



نريد تعزيز القيمة اإلستراتيجية للخدمات التعليمية كعنصر من عناصر الهوية لمدينتنا ، وتنفيذ التدخالت 
زيادة ابتكارها ، مما يعزز االحترافية والثقافة التربوية  ل التعليم وب واألنشطة والخدمات والمشاريع ذات الصلة

  . مدينتنال وممارسات الواقع التعليمي مشاريع لتربوية للائًما بشكل إيجابي دالتي تعمل 

اإلرادة هي ضمان ودعم الخدمات عالية الجودة ، والقدرة على استيعاب التغييرات ، ومكافحة عدم المساواة 
  .والرفاهية للفتيات واألطفال  وللموظفين  وللوالدين وللمجتمع، وتكون أماكن للنمو 

:نقدمنحن  -  

من أجل زيادة دعم وتحسين  التعليمأعضاء هيئة  تعويديادة الموارد التي تهدف إلى تحديث ومواصلة ز -

الجودة البيداغوجية للخدمات ، والمساهمة في تعزيز كل من الخدمات التقليدية وتلك المتعلقة بأحدث 

 اريع المش

لضمان الحفاظ على اإلدارة العامة  -المعلمين والمربين  -مسابقات جديدة وتعيين موظفين جدد  إعداد  -

 والبلدية لخدمات رعاية الطفل وتعزيزها ؛

لمدارس التمهيدية لالمستخدمين للخدمات  لكام٪ من  20ما ال يقل عن  - ISEEزيادة نطاق إعفاء  -

 صعبة تصاديةقالتام لألسر في ظروف اجتماعية وا لاالكتماوالوجبات المدرسية لضمان 

سر األتمديد ، من خالل الموارد المالية والمشاريع التعليمية الجديدة ، لوقت خدمات رعاية الطفل لدعم  -

  ةالشغيل

، وزيادة االستثمار في  تالقائماالتحكم في / الحفاظ على البعد العام فيما يتعلق بإدارة المطابخ وإعداد  -

ات العضوية والمحلية وتوسيع العرض بمنتجات جديدة عالية الجودة ، بما في ذلك التجارة العادلة المنتج

 وتلك التي تنتجها األراضي مصادرة من الجريمة المنظمة 

التالميذ من أصل  اجإدمالثقافات وتطوير مشاريع وإجراءات مبتكرة تهدف إلى متعددة تعزيز األنشطة  -

 دراسية أجنبي في جميع المناهج ال

التجهيزات ، حضانة ألطفال ،  قسام الربيع ،كل و أخاصة إلعادة التطوير والصيانة لجميع الهيا وعمشر  -

 سواء بالنسبة للمساحات الداخلية والمساحات الخارجية ؛

 في المنطقة البلدية  التكيفتصميم وبناء مدرسة متوسطة جديدة التي تدعم  وتزيد   -

ة ، يشمل المؤسسات والهيئات التعليمية واالجتماعية والعاملين في دائم ضد البلطج مرقبإنشاء   -

 .القطاعات التعليمية والتربوية واالجتماعية لمنع ومكافحة البلطجة داخل المدارس وخارجها

 

  مدينة تستثمر في االندماج االجتماعي والصحة العامة

الضمان "لضروري توضيح مفهوم تعامل مع السياسات االجتماعية في سياق ديناميكي وحديث ، من اال

يتحقق الضمان االجتماعي من خالل إزالة  .، الذي يتم تفسيره بشكل سيء في اآلونة األخيرة" االجتماعي



خالل تفعيل إجراءات اإلدماج االجتماعي ، مع تعزيز وتمكين ومشاركة الناس في من االستبعاد والتهميش 

من  بعيد  الضمان االجتماعي أقوى ومتجدد. "واالقتصادية الرفاه االجتماعية "مسارات تهدف إلى تحقيق 

الضمان االجتماعي هو رعاية واسعة النطاق ، من خالل المشاريع واإلجراءات  ح وانممنطق السوق والرب

  ."الثقافة االجتماعية"لذلك من الضروري التحدث عن . بطريقة واضحة وشعيريةتضم الجميع التي 

  :نحن نقدم

 خدمات التي تهدف إلى معالجة المشاكل االجتماعية الناشئةزيادة وتنظيم ال -

لحفاظ على مستويات عالية من الخدمات سواء داخليا أو في عالقات االتفاق أو البيع لصالح الفئات  -

 المعوقون والقصر وكبار السن واألجانب ؛: الهشة

لتضامن بين الناس وتجربة الزيادة في مشاريع اإلسكان المشترك ، والتي تعزز اللقاءات والتعاون وا -

 المسارات واالجتماعات بين األجيال ؛

زيادة المشاريع الشاملة في مختلف مجاالت التجارة والتوزيع والتموين والحرف اليدوية وغيرها من  -

المشاريع االجتماعية والتعاونيات االجتماعية ، والتي تهدف بشكل خاص إلى توفير فرص عمل 

 فرصة للتبادل والمقارنة مع المجتمع؛للمواضيع الهشة ، وكذلك ك

صيانة وتعزيز الخدمة الصحية لمستشفى سانتا كروتشي في منطقة ماركي نورد ، بما يتماشى مع  -

 تحقيق هيكل جديد للصحة العامة مع مهنة إقليمية ، ضد أي فرضية للخصخصة؛

واألشخاص الذين يعانون  كبار السن ،: لفئات من الناسا مختلفللزيادة في خدمات الرعاية المنزلية ا -

زيادة الخدمات المنزلية (، والمعوقين ) ADIمثل مشاريع (صحية معينة  -من مشاكل اجتماعية 

مع مشاريع الدعم (، واألسر التي تواجه صعوبة مع األطفال المعالين ) والمدرسية في نفس الوقت

 . )النفسي االجتماعي وإعادة االندماج االجتماعي

 

  الفنمدينة الثقافة و

استعادة مساحة ملعب ماالتيستا ، : في السنوات الخمس الماضية ، استثمرنا في المؤسسات والمعالم األثرية

ماالتيستا واستعادتها الوظيفية ، وإعادة فتح  برجوإعادة تنظيم المتحف ومعرض البلدية للفنون ، وترميم 

المكان الذي تمت فيه إعادة تنظيم في نفس  Via Flaminiaمعقل سانجالو ، افتتاح المتحف مخصص لـ 

المنطقة بأكملها التي تمتد من القرن السادس عشر بورتا ماجوري إلى بورتا أوغستا ، و شراء منطقة 

، الترميم المستمر  Sant'Arcangeloلتجديد وإعادة استخدام مجمع  ITIالمسرح الروماني ، ومشروع 

أصبحت الثقافة وستصبح أكثر فأكثر المجال . عقدة وجميلةللمباني العامة وشوارع المدينة تكريم لمدينة م

المكان الذي يمكن من خالله الحفاظ على تقاليد الفرد . الذي سيتم فيه قياس قدرات المدينة والمجتمع



ومواجهة العالم علنًا ، حيث تعمل مؤسسات المدينة مع حقائق ريادة األعمال والجمعيات التطوعية ، حيث 

قاليد واالبتكار جنبًا إلى جنب ، مما يخلق مساحات حيث يمكن ممارسة الفن ومواجهته مع يمكن أن يسير الت

   احلمتعددة االنفت ممكنةال الطرق بنشرها بكل وتريد القياممن الروايات مدينة لديها الكثير ال .ذلك ، ليتم عبوره

  :نحن نقدم 

لمعارض وورش العمل لإلنتاج لن مساحات أو استعادة المساحات البلدية وغير البلدية ، لضما/ فتح و  -

ات على مختلف واالطالع اتمواجهالًضا ايواإلنتاج ؛ فضاءات لإلنتاج وللتدريبات المسرحية ، وللشعر ، و

: المؤسسات والمواضيع الخاصة/ تسهيل العالقة بين المساحات ل يجب أن يكون تدخل البلدية. المواهب 

. المهنيين في القطاع الثقافي ، القطاع وريادة األعمال من غير القطاعالجمعيات ، االستخبارات المحلية ، 

  .ع التجمع والنمويتشجلإنشاء أماكن اجتماعية ، والثقافة ، وتبادل 

، مع تفعيل الدورات وقاعات التدريب وقاعات المؤتمرات  Casa della Musicaتحديد وجهة في  -

  والمعارض

على . عارضم ونفذ ميصملتدعم ، حتى لو كانت مرهقة ، الة وتضمن تفعيل السياسات التي تحفز التنمي -

  .وجه الخصوص مهرجان فانو للجاز ، مهرجان فانو السينمائي ، باساجي ، ليتيراريا ، إلخ

التخطيط والترويج لمهرجان القرى والقرى الصغيرة التي تؤكد على أهمية المعالم األثرية خارج المركز  -

جعل المركز التاريخي حيًا وسكنًا ، ولكن ليس . لمؤتمرات واالجتماعات والعروضالتاريخي ومكان عقد ا

  .على النقيض من الضواحي

ترميم جدران أوغسطين ، والحفريات الحديثة إلى حد ما ، والمساحات العامة / خطة استراتيجية الستعادة  -

. المدني ومعرض الفنون البلدية وتشجيع استعادة المباني الخاصة ؛ كل ذلك مع المركز الطبيعي للمتحف

  . التأثير المطلوب هو على صورة فانو ، وعلى العمالة وبالتأكيد على الجذب السياحي

 

  مدينة خالية من النمطية والتحيزات

قوة المرأة هي في وحدتها ضد ". حق المرأة في حرية العيش دون عنف وقهر"لدينا من بين أولوياتنا 

  .سويةنال رمز غير مرئية دائًما في تقدمو تكون مرئيةقد  العمل،من هذا وقوة المرأة تأتي  العنف،

 الحرية،هو  ميولتها، والحبوبدون إمكانية التعبير عن  المرأة،ال يمكن أن تتحقق ديمقراطية بدون حرية 

ال هذا الطريق ضد العنف ضد المرأة يتم كسبه معًا بمساهمة والتزام الرج. نريد الحب بين الناس األحرار

  .والنساء



  :نقدمنحن 

  االختالفات؛حترم يوتعزيز التعليم المتساوي  ومورد،االعتراف بالتعليم القائم على االختالف كقيمة  -

المعلمين وأولياء ومراكز مكافحة العنف وإنفاذ القانون ودور المرأة في الدورات التدريبية لتفعيل  مشاركة -

عنف القائم على نوع الجنس ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية الممارسات الجيدة القادرة على مكافحة ال

  والتوجه الجنسي ؛

تعزيز السياسات التي تبرز اإلجراءات اإليجابية لمكافحة العنف التي تنفذها كل يوم المؤسسات والجمعيات  -

المساواة ، ومواجهة ط ؛ إعطاء الجنسية لإلدماج ويوالمجتمع المدني لزيادة الوعي العام ودعوة التعاون النش

  .أولئك الذين يطعمون التحيز الجنسي والعنف

في سياق تاريخي وثقافي مثل السياق الحالي ، من الضروري التأكيد . بذور العنف منلمحاربة النمطية  -

مجدًدا على أن التربية الجنسانية ليست أيديولوجية ، ولكنها تنتمي إلى االنعكاس العلمي لمجاالت مختلفة 

سرد العنف بشكل صحيح ، استخدم . عقود ؛ للعمل يوميا لصالح الحقوق واإلعمال الكامل لكل واحد لعدة

  الكلمات الصحيحة ، وصياغة الحقائق ، وليس التالعب بالواقع ، والعمل معًا لجعل النساء مناصرات ؛

  ؛ولرموزهم سائيةنالترويج لورش العمل واالجتماعات والقراءات للتعرف على شخصيات  -

  مراكز مكافحة العنف ومراكز اإلرشاد العام والمالجئ وأماكن االستماع ؛تطوير دعم و -

، وكذلك  وقدعم الجمعيات والمشاريع التي تسهل استرجاع المعلومات والوثائق المفيدة لتعزيز الحق -

  .مكافحة رهاب المثلية والبلطجة الجنسية 

 

 مدينة تحسن اإلستقبال و اإلدماج 

ليا سنويّا نقصا في عدد السّكأن ما يعادل سّكأن مدينة فيرونا، و تعتبرالسياسات المتّبعة لحّل هذا تسّجل إيطا
مقارنة بما تشهده التمويالت المخّصصة للصّحة و السلطات المحلّية "  بونوس بيبي"المشكل غير مجدية ك 

الخاص بهم  الّتي تعترض  من تناقص يؤثر سلبا على حسن عيش المواطنين و منها صعوبات إيجاد المسكن
في نفس الوقت  يعيش بيننا أشخاص خاطروا بحياتهم للوصول . أغلب الشباب الّطامحين لتكوين عائالت جديدة

في ) و الّتي لألسف الّشديد نتجاهلها وال نعطيها أهّمية(بيننا إليجاد عمل و تحسين وضعيّاتهم اإلجتماعية 
يريد أن  له أفكارا مسبّقة  للكثير من إحتياجاتهم ، و مع ذلك هناك منمراكز خّصصت إلستقبالهم أغلبها تفتقد 

يأويه وإيجاد  االمدينة اآلمنة تعني أن يكون ألّي شخص منّا سرير.  األسّرة المخّصصة للرّضع فارغة تبقى تلك
العيش الكريم  التكاليف لضمان سبل. ما يسّد رمقه والشعور بأّن له دور في المجتمع و أنّه باستطاعته اإلفادة

النتائج حتما ستكون إيجابيّة، يكفي أن نحسن التّصّرف في ثروات الجهة و خاّصة الثروة  وة ليست بالباهض
.البشرية   



مدينتنا، مدينة متعددة األعراق و ستكون أكثر تعددا في المستقبل لو أنّنا استطعنا أن نقّرب بين األحياء 
أن نجد صيغة للتعايش يسودها اإلحترام المتبادل بين مختلف  المهمشة و األحياء الراقية الحصينة أو

:لذلك نقترح ما يلي. الحضارات ، الطبقات اإلجتماعية و األلوان  

تقوية و تدعيم خدمات تعليم اللغة اإليطالية و جعلها في متناول الجميع آخذين بعين أإلعتبار مسألة التنقل و 
.الوقت و الفضاءات المخصصة لذلك  

.و القيام بحمالت تحسيس لفائدة المتساكنين للتعريف بمختلف الحضارات و األعراق الترويج  

من أسّرة و خدمات مطعم تسهيالت في ما يخّص مشكالت " اإلستقبال الثالث"تقوية و تدعيم ما يعرف ب
.الّسكن  

.قاباتتسهيل اإلدماج اإلجتماعي و الوظيفي بالتعاون مع الجمعيات و مراكز التشغيل و مختلف الن  

 

بّي على السلم و تنمية الذاكرةترمدينة   

جمعيات و منظمات المجتمع المدني و المعاهد و للسلم و حقوق اإلنسان باإلشتراك مع إنشاء مجلس استشاري 

التسامح  و التبادل و إرساء مبادئ و ثقافة السلم و نبذ العنف له مهمة الترويج و تبادل قيم المواطنين 

.و الدينيالحضاري   

المنخرطة في هذا بين جميع األطراف رائدة لتنظيم األنشطة و المشاريع سلطة محلية كترشيح مدينة فانو 

.المجال  

.و الدراسات التاريخيةللمشاريع المدرسية المخصصة للبحوث توفير الدعم المادي   

إستعادة خية و خصوصا التاريللترويج للذاكرة مختصة في التاريخ و مؤسسات ثقافية إبرام اتفاقيات مع معاهد 

.في ربوع مدينتناقيم الهوية و الديمقراطية و مكافحة الفاشية   

 

جميلة ونظيفة، جذّابة، اضرارخإمدينة أكثر   

السياح و بالتالي تساعد في تنشيط اإلقتصاد و تجذب إليها للمتساكنين أمينة النظيفة تحّسن من مستوى العيش 

:لذلك نقترح ما يليبالمدينة،    

عن طريق الزيارات و متابعتها إنجازها  برمجتها و اإلصالحات التي يجبإدارة بلدية تهتم بالكشف عن  إنشاء

.الميدانية   



.للقيام باإلصالحات العاجلة و الصغيرةإنشاء فريق للصيانة يمكنه التدخل   

.خطة المساحات الخضراء العمومية و نظام المساحات الخضراء الحضريةالمصادقة على   

.المزيد من الحاويات نظافة الطرقات بتوفير تحسين   

 

 مدينة للزيارة و اإلستقرار

على نوعية الخدمات المقدمة خاصة في فصل الصيف و على تحسين دائما تحثنا الميزة السياحية لمدينة فانو 

:لذلك نقترح اآلتياإلشتغال للترويج الفضاءات و األماكن األقل تطورا في هذا المجال،   

.للمساهمة في تطوير القطاع" الفندق المنتشر"مة تطوير منظو  

 يكولأس"مناطق عّدة ك  في السياحةمردود في تنمية  ساهم نشاطباعتباره " الّشارع"تطوير منظومة فّن 

...."بيشانو و فورلي و ريميني  

و إنشاء  ..."و مونتيجيوفيكارينيانو "و تسليط الضوء على مناطق مثل في القطاع تحسين السياسات المتبعة 

".ميطاورو "الدراجات على طول نهر مسالك المترجلين و مستعملي   

الفضاءات  ايجادو تظاهرات و و تحسين ما توفره من نشاطات  "صاصونيا "المنطقة الساحلية إعادة تأهيل 

.عطلة آخر األسبوعالمترجلين فقط في " أدرياتيكو"شارع  تجربة وضع عبر   

 

عالة و دون تبذيرعمومية ف مدينة لديها إدارة  

:في هذا المجال نقترح ما يلي   

.باع خطة لترشيد اإلستهالكالخدمات الغير ضروري مع إتّ للحّد من إستعمال تكثيف البحث و المراقبة   

.التكوين المستمر اإلطار العامل  

.إقتصادية و بيئياالتخلص من المصاريف التي ال يمكن تحملها   

.ةتحسين القدرات و الموارد البيئي  

.إعطاء أكثر فاعلية لمكتب العالقة مع المواطن  



 


