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ملف الهجرة ا لخاص بمدينة لشبونة وورقة الأولو يات اللذين تم ّت صياغتهما في إطار
ّ
تجمع هذه الوثيقة بين

مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية .يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحسين حوكمة الهجرة على مستوى

المدينة ،ضمن شبكة من المدن في أورو با ومنطقة جنوب المتوسط .للمز يد من المعلومات حول دراسة ا لحالة
المتعلقة بمدينة لشبونة ،يمكن الاطلاع على الرابط التاليwww.icmpd.org/mc2cm :

لمحة عا مّة ()2011
مدينة لشبونة عاصمة ا لجمهور ية البرتغالية .وهي جزء من منطقة

الإطار السياسي والإداري

لشبونة ا�لكبرى وتشمل  24مقاطعة .وقد نقلت عملية إلغاء

المركز ية بعض الصلاحيات في السنوات الأخيرة من السلطة

الوطنية إلى السلطة المحلية في مجموعة من مجالات السياسات.

عدد السكّان
النسبة من السكّان على صعيد

الو طن

السكّان الأجانب
نسبة الأجانب من سكّان مدينة

لشبو نة

٥٤٢ ٩١٧
 % 27( %5من منطقة لشبونة ا�لكبرى)
٥. ...
 % 22( %10من منطقة لشبونة ا�لكبرى)

أنماط الهجرة

تمث ّل لشبونة واحدة من البلديات التي يقطنها أكبر عدد من الرعايا الأجانب في البرتغال .وفي حين شكّل

الأجانب  %4من سكّان البرتغال في عام  ،2011تضاعفت هذه النسبة في لشبونة ( ،)%10ووصلت إلى

أكثر من خمسة أضعاف في منطقة لشبونة ا�لكبرى ( .)%22و بعد معاينة توز يع المهاجر ين المكاني ،من

الممكن ملاحظة حضور أكبر في ضواحي العاصمة ووسط المدينة.

كان لإنهاء الاستعمار ،والأزمات الاقتصادية ،وانضمام البرتغال أيضا ً إلى الا تحاد الأورو بي ،تأثير ضخم

على الهجرة الصافية وديموغرافية البلاد .و بعد أن كانت البرتغال بلد المنشأ للهجرة (وهو وضع تجلّى من

الستينيات إلى الثمانينيات) ،أصبح البلد في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثانية

مقصدا ً للمهاجر ين .وفي الآونة الأخيرة ،أ دّت الأزمة المالية والاقتصادية إلى ارتفاع جديد في الهجرة من

البلاد وا نخفاض في الهجرة الوافدة .وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ،تعارضت الز يادة في عدد السكان
الأجانب في لشبونة مع الا تجاه العام لتراجع عدد السكان في لشبونة ا�لكبرى والبلد ككل.

السكّان المهاجرون

يتحدّر معظم الأجانب في لشبونة من البراز يل و جمهور ية الرأس الأخضر والصين وأنغولا  .ومع ذلك ،تُظهر
طلبات رخص الإقامة على مدى العقد الماضي ارتفاعا ً مهما ً في نسبة المهاجر ين الهنود في العاصمة .وعلى

عكس البلدان الأخرى ،تتمت ّع البرتغال بعدد منخفض نسبيا ً من اللاجئين المقيمين على أراضيها .في الفترة ما

بين عامي  2008و ،2014استضافت حوالى  250ملتمس لجوء سنو يا ً ،وكان معظمهم من سور يا وأوكرانيا

(بعد عام  .)2013على ضوء الاستجابة الأورو بية لحالة اللاجئين ،اعتبارا ً من عام  ،2015التزمت البرتغال
بنقل  4574لاجئا ً ،علما ً أن  %10منهم سيستقر ّون في لشبونة.

وفي حين شهدت منطقة لشبونة ا�لكبرى ا نخفاضا ً شاملا ً في أعداد المهاجر ين الذكور في الفترة بين 2008
و  ،2015ما يزال الرجال في مدينة لشبونة يمث ّلون ما يز يد قليلا ً عن نصف المواطنين الأجانب ( .)%52
م الأجانب نسبة أعلى من الشباب بالمقارنة مع السكّان المحليين.
و يض ّ

أما مستوى التعليم بين الأجانب في لشبونة ا�لكبرى فأعلى من مستوى التعليم بين البرتغاليين ،رغم أنه يختلف

تبعا ً للجنسية .و تختلف معدّلات البطالة أيضا ً حسب ا لجنسية ،حيث يعاني الأجانب من الا تحاد الأورو بي من
البطالة بمعدّلات أقل من تلك ا لخاصة بالبرتغاليين ( ،)%6في حين أن مجموعات أخرى من المهاجر ين تعاني
من البطالة بمعدّلات أعلى تصل إلى  %18بين السكان من البلدان الأفر يقية الناطقة بالبرتغالية.

1

سياسة الهجرة المحلية

برز البعد المحلي لسياسة الهجرة في لشبونة في أوائل التسعينيات .وكانت خطة لشبونة الاستراتيجية في عام

 1992أول مرجع أشار إلى «الدماج الاجتماعي» للسكّان المهاجر ين في وثائق التو جّه السياسي والاستراتيجي

للمدينة .و بعيد ذلك ،تم ّ إنشاء المجلس البلدي للمجتمعات المهاجرة والأقليات العرقية  ،CMCIMEالذي

استأنف نشاطه في عام  2009مع وضع نظام جديد وتسمية جديدة هي المجلس البلدي للتعدد الثقافي
.CMIC

بعد أكثر من عقد من الزمن ،في عام  ،2006تشكّلت شبكة لشبونة الاجتماعية من  111كيانا ً ملتزما ً،

من بينها مجلس بلدية لشبونة ،وكيانات أو منظمات عا مّة ،ومؤسسات التضامن الاجتماعي ا لخاص ،و مجالس

البلدات ،والمنظمات غير ا لحكومية ،وا لجمعيات والمؤسسات الأخرى العاملة في لشبونة .وقد نمت الشبكة منذ
ذلك ا ل�حين لتشمل أكثر من ألف كيان وست جمعيات للمهاجر ين ،و م ُنحت مسؤولية صياغة خطة التنمية
الاجتماعية لمدينة لشبونة.

تشكّل خطة البلدية لدمج المهاجر ين البرتغاليين ( )2017-2015التي اعتمدت مؤخرا ً أحدث صكّ حول

السياسات البلدية للهجرة .وقد تم ّ اعتمادها في إطار ا لخطة الاستراتيجية للهجرة التابعة للمفوض السامي
لشؤون الهجرة.

خلصت مشاورات أ صحاب الشأن المحليين في أيلول/سبتمبر  2016وآذار/مارس  2017في إطار مشروع

الهجرة بين المدن المتوسّ طية إلى تحديد  6أولو يات لسياسات الدمج في المدينة:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

التنظيم والقضايا القانونية

ا لتو ظيف

ا لحصول على السكن

تعل ّم اللغة البرتغالية والتعليم

ا لحصول على الرعاية الصحية

استدامة منظمات المجتمع المدني
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إدماج الهجرة

يجري تعميم إدماج المهاجر ين في جميع القطاعات في مدينة لشبونة .وقد شكّل إنشاء المجلس البلدي لمجتمعات

المهاجر ين والأقليات العرقية في عام  1993خطوة هامة لتطو ير هذه الديناميكية المتعددة القطاعات .وقد

اعتبرت استراتيجية المدينة لعام  2002بعنوان “لشبونة - 2012 ،رؤ ية استراتيجية” التنو ّع كأحد أولو يات

التنمية ا لحضر ية التي سيتم ّ تنفيذها في العاصمة .وقد تبع هذه المقار بة الميثاقُ الاستراتيجي للمدينة – 2010
 ( 2014كارتا إستراتيجيكا  )CARTA ESTRATÉGICAالذي اعتمد في عام  ،2009حيث يُشار إلى الهجرة
والتنو ّع على أنهما يقد مّان إمكانيات “للتنمية والتماسك الاجتماعي والثقافي” في المدينة.
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أ صحاب الشأن في مجال حوكمة الهجرة على المستوى المحلي
الهيئة التنفيذية في البلدية ،المسؤولة عن تعز يز قدرات السكان المقيمين

وحمايتهم ،بالتنسيق مع المقاطعات ،بالأخص في المسائل التالية :المعدّات
والمرافق الر يفية وا لحضر ية؛ والطاقة؛ والنقل والاتصالات؛ والتر بية

المجلس البلدي

والتعليم ،والتدر يب المهني؛ والتراث والثقافة والعلوم؛ والأنشطة الترفيهية
والر ياضة؛ والصحة؛ والنشاط الاجتماعي؛ والسكن؛ وا لحماية المدنية؛

والبيئة والمرافق الصحية؛ وحقوق المستهلك؛ وتعز يز التنمية؛ و تخطيط

استخدام الأراضي والتوسّ ع ا لحضري؛ وشرطة البلدية؛ والتعاون ا لخارجي

الهيئة التنفيذية في المقاطعة المسؤولة عن تعز يز مصا لحها ومصالح سكانها

وحمايتها بالتنسيق مع السلطات البلدية بخاصة في المسائل التالية :المعدّات
والمرافق الر يفية وا لحضر ية؛ والمرافق العامة؛ التعليم؛ والثقافة ،والأنشطة

مجلس المقاطعة

الترفيهية والر ياضة؛ والرعاية الصحية الأولية؛ والنشاط الاجتماعي؛ وا لحماية
المدنية؛ والبيئة ،والصحة العامة والنظافة الصحية؛ والتنمية؛ و تخطيط

استخدام الأراضي والتوسّ ع ا لحضري؛ وحماية المجتمع .وتغطي واجبات

المقاطعة أيضا ً مجالات مثل تخطيط الاستثمارات المحلية وإدارتها ،وتنفيذها

المنظمات غير ا لحكومية الناشطة في المدينة في مجالات الهجرة والدمج

المنظمة الدولية للهجرة

تساعد ا لحكومة البرتغالية في إدارة الهجرة وتعمل معها في مجالات

IOM

العودة الطوعية الموجهة ( )PROJECTO ARVOREوإعادة الدمج

ومكا فحة الا تجار والهجرة والتنمية و هجرة اليد العاملة والدمج
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يستضيف اللاجئين و يد مجهم ،و يعزز سياسات اللجوء الإنسانية

والمستدامة ،و يرفع الوعي بشأن هذه المسألة وحقوق الإنسان العامة

المجلس البرتغالي للاجئين

بين السكان البرتغاليين .وهو الشر يك التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة

CPR

السامية لشؤون اللاجئين في البرتغال.

و يضطلع المجلس بدور رئيسي في شؤون اللجوء واللاجئين ،لا سيما في

الدعم المباشر المقدّم إلى أولئك الذين يطلبون ا لحماية الدولية وفي إدارة

المعدات والمرافق (مركز استقبال اللاجئين؛ ومركز الأطفال اللاجئين)

مؤسسة التضامن مع المهاجر ين
لحماية حقوق المهاجر ين

تعز ّز حماية حقوق المهاجر ين

SOLIDARIEDADE IMIGRANTE

منظمة أطباء العالم
ا لجمعي ّة الإسلامية في لشبونة
COMUNIDADE ISLÂMICA

تقدّم الرعاية الصحية للسكّان الأكثر ضعفا ً

تدعم الدين الإسلامي ،وا لحوار بين الأديان والأنشطة ا ل�خير ية

DE LISBOA

جمعي ّة SOS RACISME

أمانة أبرشية لشبونة لرعية

الروما الوطنية

تدعم مكا فحة العنصر ية ،ورهاب الأجانب ،والتمييز العرقي /الإثني،

وتعزز التعدد الثقافي

تعزز الدمج الاجتماعي في مجتمعات الروما
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تشمل منظمات المجتمع المدني منظمة الثقافة والمواطنة الناطقة بالبرتغالية

 ،وجمعية المجتمع  ،وكولتورفاس

 -الرابطة الثقافية للتنمية  ،ورابطة الأوكرانيين في البرتغال  ،والرابطة الغينية للتضامن الاجتماعي  ،و بيت

موزامبيق  ،و بيت البراز يل في لشبونة  ،والنادي الأورو بي لتعدد الثقافات  ،والعمل الكاثوليكي البرتغالي

للهجرة  ،والعمل الاجتماعي للأخوات المخلصات في دير المخل ّص  ،ومؤسسة هابيتا – جمعية ا لحق في السكن
والعيش في المدينة  ،والرابطة النيبالية غير المقيمة في البرتغال

الإطار المؤسساتي

على الرغم من الا نخراط الشديد على مستوى البلديات ،ما تزال جمعية ا لجمهور ية (البرلمان الوطني) تصوغ
تشر يعات الهجرة التي تنفذها ا لحكومة المركز ية .وتتولى وزارة الداخلية والمدير ية العامة للشؤون القنصلية

والمجتمعات البرتغالية في وزارة ا لخارجية ومعهد العمالة والتدر يب المهني مسؤولية تنظيم الدخول والإقامة.

تشكّل المفوضية العليا لشؤون الهجرة الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ السياسات المركز ية المتعلقة باستقبال

المهاجر ين الوافدين ود مجهم منذ عام ( 2007والمهاجر ين ا لخارجين من البلاد منذ عام  .)2015وتُعتبر

المفوضية مسؤولة أمام ا لحکومة المرکز یة حصرا ً ،و یجوز لها إقامة شراكات مع الھیئات ا لحکومیة المحلیة.

التنسيق والتعاون على مستوى المدينة

تتنو ّع آليات التعاون المؤسساتي التي تتوسّ ط بين السلطات المحلية وهيئات الدولة والمنظمات التجار ية ا لخاصة

والمنظمات غير الر بحية والمنظمات غير ا لحكومية .وتقدّم الشبكات الاجتماعية في المدينة (شبكة لشبونة
الاجتماعية و لجان المقاطعة الاجتماعية) أمثلة على التعاون المنتظم والمستمر على المستوى المحلي ،مع

مسؤوليات هامة لتعز يز الدمج الاجتماعي للمواطنين الأكثر ضعفا ً.

وقد أنشأ المجلس البلدي للتعدد الثقافي  CMICوا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين  PMIILفي لشبونة -2015

 2017في عملياتهما ،برامج تعاونية بين الرابطات المحلية والمجلس في مجالات التخطيط وا لحوكمة بشأن مسألة

دمج المهاجر ين ،والتفاعل بين الثقافات ،وا لحوار بين الأديان.

أنشأ مجلس بلدية لشبونة آليات للتعاون والدعم في مجال إدارة الثقافة ودعم التنو ّع .وتشمل الإجراءات

الأنشطة الرامية إلى تعز يز التنو ّع في المدينة والاحتفال به.

التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والوطني

يستند التعاون بين مجلس بلدية لشبونة والسلطات الوطنية في ما يتعلق بمسألة دمج المهاجر ين إلى ارتباطه
بالمفوضية العليا للهجرة من خلال المراكز ا لجامعة الوطنية والمحلية.

بالإضافة إلى ذلك ،نظمت المفوضية العليا للهجرة ا�لكثير من المشار يع بالشراكة مع مجلس بلدية لشبونة.

وفي عام  ،2016وضع مجلس بلدية لشبونة خطة بلدية لاستقبال اللاجئين في المدينة ،في إطار عملية إنشاء
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فر يق عامل من أجل البرنامج الأورو بي المعني بالهجرة من أجل إنفاذه في البرتغال .وتنسّق المفوضية مشاركة

المؤسسات العامة (المركز ية والمحلية) والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الفر يق العامل .أما
مكتب دعم دمج اللاجئين ،الذي ُأ نشئ في عام  ،2016فهو مكتب للمفوضية يهدف إلى توضيح مسؤوليات

المفوضية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل اللاجئين وتهتم ّ بشؤونهم.

التعاون الدولي

تشارك مدينة لشبونة في عدد من الشبكات الوطنية والدولية المتعلقة بالهجرة .ومن بين هذه الشبكات شبكة

المدن الأورو بية ومبادرات مجلس أورو با ،بما في ذلك الشبكات الوطنية والدولية متعددة الثقافات .وتتعاون
لشبونة أيضا ً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

النظرة العامة إلى الهجرة والدمج

ن النظرة العامة لسياسات الدمج أو الاندماج ليست موضوعا ً يتعمّق فيه مجتمع البرتغال ،تسل ّط بعض
في حين أ ّ
المراجع القائمة الضوء على النظرة العامة للهجرة بين السكان.

وفقا ً للدراسة الاستقصائية الاجتماعية الأورو بية لعام  ،2015تمث ّل البرتغال بلد الا تحاد الأورو بي الذي

شهد أكبر تحسن للنظرة العا مّة للهجرة .وتشمل هذه النظرة الوافدين ا لجدد من مختلف ا لجماعات العرقية،

والمنافع الاقتصادية للهجرة والإثراء الثقافي من خلال الهجرة.

وعلى الرغم من ذلك ،تبيّن البحوث أن بعض المجموعات المحددة في منطقة لشبونة ا�لكبرى تقع ضحية وصمة

اجتماعية وآراء سلبية .و يشمل ذلك المهاجر ين الأفارقة أو البرتغاليين من أصل أفر يقي ،ولا سيما الذكور
الشباب ،الذين غالبا ً ما يرتبطون بسلوكيات معادية للمجتمع أو منحرفة؛ بالإضافة إلى المواطنين البرتغاليين

ل متأصل وسائد؛ والنساء
من أصل الروما الذين تنتشر عنهم سمعة «العنف والهمجية والسرقة والدناءة» بشك ٍ

البراز يليات اللواتي بتن ضحية الصورة النمطية المتمثّلة بكونهن «غريبات وسهلات» وهي عبارة تقترن عادة
«بالدعارة».

يشكّل الالتزام الراسخ من المجلس البلدي وخطة لشبونة بدمج المهاجر ين بداية إ يجابية لمعا لجة هذه الأحكام

المسبقة عن الهجرة ،على ضوء مقار بة طو يل الأجل لمكا فحة التصو ّرات السلبية وإقصاء المهاجر ين في المدينة.
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مدى تمتع المهاجر ين بحقوق الإنسان ووصولهم إلى ا لخدمات
التعليم والتدر يب المهني
ا ختصا صها

جز ئيا ً

جز ئيا ً

تنص المادة  19من قانون
• ّ

•ا لخطة البلدية للاقتصاد الاجتماعي وتعز يز

البلديات والمقاطعات

•برنامج ا لحكومة المحلية

 2013/75على لامركز ية

السلطة المختصّ ة  /صكّ التنفيذ

التوظيف ور يادة الأعمال

فرص العمل ( )PMESPE

الشؤون الاجتماعية
نعم

•إدارة ا لحقوق الاجتماعية (قسم التد خّل الاجتماعي)
•برنامج التنمية الاجتماعية ()PDS
•خطة عمل ا لحقوق الاجتماعية

•ا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين ( )PMIIL

ا لحماية من التمييز
لا

ا لسكن
نعم

•خطة عمل ا لحقوق الاجتماعية

المشاركة السياسية والدمج في عمليات صنع القرار
جز ئيا ً

•جيباليس ( GEBALISشركة تابعة للبلدية)

•المجلس البلدي للتعدد الثقافي ()CMIC

•ا لخطة البلدية لمنع العنف الأسري والعنف القائم على النوع

•البرنامج المحلّي لاستقبال اللاجئين ( ،)PMAR - LXبالتعاون

•مجموعات جماعة أحياء الموازنة التشاركية
PARTICIPATORY BUDGET
( NEIGHBOURHOODشراكات غير رسمية) برنامج

حملات التوعية  :برنامج “ ( “SOMOSنحن) مع أنشطة في الهواء

إدارة الإسكان الاجتماعي في المدينة ومساكن بلدية أخرى تشمل:

•ا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين ( )PMIIL
الاجتماعي ومكا فحتهما

•البرنامج المحلي للسكن

مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

•المنتدى البلدي للتعدد الثقافي ( )FMINT

BIP/ZIP

•ا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين ( )PMIIL
السياسات والمشار يع المتعلقة بدمج
ا لمها جر ين

ا لخدمات الاجتماعية (النقل،

الكافتير يات ،الأنشطة الترفيهية /

الثقافية) والدعم ا لحكومي الاقتصادي
المباشر أو غير المباشر

دعم ر يادة الأعمال وتنفيذ مشار يع فرص

إجراءات لتعز يز حقوق المهاجر ين ،واللاجئين ،والأقليات

شبكة لاستحداث فرص العمل في لشبونة

جميع الإجراءات مركز محلّي لدعم المهاجر ين و بقيادة المفوضية

و برنامج ر وّاد الأعمال الشباب ،والبرنامج

“  ”TODOSللاحتفال بالتنو ّع والعلاقات بين الثقافات  ،وميثاق

العمل والاقتصاد الاجتماعي على غرار:
( ،)REDEMPREGA LISBOA

لأ صحاب المشار يع الصغيرة (LISBOA
 ،)EMPREENDEوشبكة لشبونة

للشركات المبتدئة ،وشبكة ا لحاضنين،

ل قسم تجري فيه
م في ك ّ
والعلاقات بين الثقافات على غرار :ض ّ

الطلق في المدينة ،وجلسات التر بية الوطنية وحقوق الإنسان مع

العليا للهجرة ،وخارطة طر يق لشبونة للمهاجر ين ،ومهرجان «كلّنا»

المنظور ا لجنساني في جميع أنشطة قسم ا لحقوق الاجتماعية في البلدية،

لشبونة للحقوق والمسؤوليات ،وإنشاء شبكة من  24وسيطا ً في ا لجماعة

للتد خّل في جميع مجالات ا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين PMIIL

والبرنامج الأورو بي للتنو ّع في الاقتصاد

المدارس ،والمنظمات غير ا لحكومية ،والدوائر البلدية ،وتعميم مراعاة
اعتبار ا لخطة البلدية لمنع العنف الأسري والعنف القائم على النوع

تأجير المساكن الاجتماعية للسكّان الضعفاء ،وتأمين السكن المؤقت

للاجئين ،تعز يز الوصول إلى السكن بسعر معقول للطبقة الوسطى من
خلال برامج الدعم ا لحكومي للإ يجارات

الاجتماعي ومكا فحتهما المهاجر ين والأقليات الثقافية من المجموعات
الضعيف ،برامج التوعية لتعز يز المساواة بين ا لجنسين في جمعي ّات

ا لمها جر ين

إنشاء صك استراتيجي بمشاركة ا لجمعيات.

تقر ّرها مجموعة من ا لجهات الفاعلة المحلية في المناطق

الضعيفة في المدينة.

)SOCIAIS
مدى وصول المهاجر ين إلى
ا لخد ما ت

يستهدف تد خّل البلدية في مجال

ا لفقير ة

والدمج المحلّي الذي يرك ّز على ر وّد الأعمال
من المهاجر ين.

ا لملا حظا ت

لا تطب ّق البلدية البرامج الرامية إلى

تحسين النجاح التعليمي لدى المهاجر ين

والأقليات.

و تنفّذ المفوضية العليا للهجرة

المشار يع المدرسية في عدد من

الأحياء التي يعيش فيها ا�لكثير من

المهاجر ين و مجتمعات الغجر .و يقع

معظم هذه الأحياء في لشبونة والمدن

ا لر ئيسية

تناصر مستندات التو جّه الاستراتيجي ا لحديث والبرامج السياسية

التابعة للبلدية مقار بة متعددة الثقافات،

•تستهدف معظم السياسات جميع المهاجر ين و/أو الأقليات في
لشبو نة ،

يتم ّ اقصاء/استبعاد المهاجر ين غير النظاميين

•تعكس ا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين (نظرا ً لعمليتها

وا لحقوق الاجتماعيين

وأولو يات ا لجهتين

من البرامج العا مّة والوصول إلى العمل

تخضع سياسات اقتصادية رئيسية للإدارة

المركز ية فضلا ً عن مراكز التوظيف

•المنتدى البلدي للتعدد الثقافي يؤ مّن فسحة للحوار حول

•برنامج  ،BIP/ZIPمناقصة عامة لتمو يل المبادرات التي

الاجتماعية ( CASA DOS DIREITOS

التعليم جميع السكان ولا سيما الأسر

والأقليات باجتماع شهري لمناقشة السياسات والمبادرات

مر ات منذ عام .2009
اجتمعت ثلاث ّ
•تقدّم ا لخطة البلدية لدمج المهاجر ين مثالا ً عن الشراكة في

والدمج المحلّي (  ،)DELIوا لحاضن

تعتمد معظم ا لخدمات/المشار يع مقار بة

مؤل ّف من جمعيات للمهاجر ين وجمعي ّات تعمل مع المهاجر ين
مسائل المهاجر ين ،وا لجماعات الثقافية والدينية ،وقد

الاجتماعي في منزل لشبونة للحقوق

تعميم باستثناء مشروع التنو ّع في الاقتصاد

مشاركة المواطنين في مجالات ديمقراطية متعددة.

•المجلس البلدي للتعدد الثقافي ،جهاز استشاري في لشبونة

تستهدف التوعية حول المبادرات بشأن التمييز ،وحقوق الإنسان ،وعدم

يتم ّ منح السكن الاجتماعي بحسب الضعف الاقتصادي

السكان مع مجموعات معي ّنة (جمعيات المهاجر ين ،مجتمعات الغجر،

ا لحالية وصول السكان الضعفاء.

المساواة بين ا لجنسين ،والعنف القائم على النوع الاجتماعي

جميع

ا للا جئين )

الاجتماعي .إلا أنه نظرا ً لمعيار الطبقات ،تعيق برامج الإ يجار

المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمنظمات الفاعلة في المدينة

التشاركية) معظم مخاوف كل من المهاجر ين والأقليات

يتم ّ التخطيط للمز يد من المشار يع للمستقبل القر يب و بعضها بات

حديثا ً قيد التنفيذ (مثل تعز يز دروس اللغة وتعليم المهاجر ين

وإنشاء «بيت أفر يقيا» “ ،”CASA DE ÁFRICAكفسحة ثقافية

للجماعات الأفر يقية في لشبونة)

تعود الصلاحية في هذا المجال إلى مجلس المساواة ومكا فحة التمييز

العنصري .على مستوى البلدية ،يجري التركيز على التوعية ونشر

المعلومات

بدلا ً من السماح بالممارسات التمييز ية

تشهد المساكن الاجتماعية في بعض مناطق المدينة تمثيلا ً زائدا ً

للمهاجر ين ،مم ّا يسهم في وصم الناس والأماكن

إن ا�لكثير من الصكوك السياسية التي تعب ّر عن اهتمامات المهاجر ين
.والأقليات و مخاوف ا لجهتين ليست إلا استشار ية

وإلى جانب مواطني الا تحاد الأورو بي ،يجوز انتخاب مواطنين

مختار ين في الانتخابات المحلية ،بعد فترة من الإقامة القانونية لمدة

سنتين أو ثلاث سنوات .و تحدر الإشارة إلى أن  %40من السكان

المهاجر ين المقيمين حتى عام  2011لا يتمت ّعون با لحق في التصو يت

المركز الدولي لتطو ير سياسات الهجرة (  ،)ICMPDمنظّمة المدن وا لحكومات المحلية المت ّحدة ( ،)UCLG

و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشر ية  -موئل الأمم المتحدة ( )UN - HABITAT
WWW.ICMPD.ORG/MC2CM

ل
جميع ا لحقوق محفوظة .لا يجوز إعادة إصدار أيّ جزء من هذا ا�لكتي ّب ،أو نسخه ،أو نقله ،بأيّ شك ٍ

أو وسيلة ،سواء أكانت إ�لكترونية أم ميكانيكية ،بما في ذلك النسخ ،أو التسجيل ،أو تخز ينه في أنظمة

تخز ين البيانات واسترجاعها من دون ا لحصول على إذن مسبق من أ صحاب التأليف والنشر.

تم ّ إصدار هذا ا�لكتي ّب بمساعدة الا تحاد الأورو بي ( )EUوالوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون ( .)SDC
ل من الأشكال أنه
تقع مسؤولية مضمون ا�لكتي ّب على المؤل ّفين وحدهم ،ولا يمكن الاعتبار بأيّ شك ٍ

يعكس وجهة نظر الا تحاد الأورو بي أو الوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون.

بتمو يل مشترك من

بتمو يل مشترك من الا تحاد الاورو بي

من تنفيذ

