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 ورقة املعلومات األساسية

 

 ملناقشة موضوع الحوكمة املتعددة 
ً

 أساسيا
ً

تعّرف ورقة املعلومات األساسية هذه باملفاهيم العامة، كما تؤّمن إطارا

نائب مدير املحفل الدولي واألوروبي بشأن أبحاث الهجرة، لغرض استخدامها في املستويات. قامت بصياغتها آيرين بونزو، 

 . 2017 /كانون األّول ديسمبر 13و 12اجتماع النظراء ملشروع الهجرة بين املدن املتوسطية، املقّرر عقده في ليون بين 

 االجتماع. سيتّم تطوير املفاهيم الواردة في هذه الوثيقة والتوّسع فيها خالل املناقشات في 

 املقّدمة

 من بالرغم بداياته، في املستويات املتعددة بالحوكمة الخاصة السياسية األطر  ضمن الهجرة سياسات صنع في التعّمق زال ما

هج مع باملقارنة حال، بأّي  املفاهيم. في الغموض من بدرجة   يّتصف فهو  لذا، .1متنام   بحث   مجال   كونه  تقليدية األكثر  النُّ

  اتاملستوي املتعّددة الحوكمة نهج ساهم الهجرة، سياسات مجال في املعتمدة
ً
  مساهمة

ً
 الفاعلة الجهات دور  فهم في كبيرة

    املهاجرين. بدمج املتعلقة السياسات صنع في ،العام غير  أم العام القطاع أفي املحلية،

 

 والتعريفات املفاهيم التحليلي: اإلطار  .1
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 ،العام غير  أم العام القطاع أفي الفاعلة، األطراف بين املفاوضات إجراءو  الشبكات نسج خالل من السياسات صنع :الحوكمة

 التراتبية الحكم بأنماط االلتزام يتعدى أي) نالقواني في عليه منصوص هو  كما للمسؤوليات الرسمي التقسيم يتعّدى نحو   على

 شبه العمليات إلى بل فحسب، الرسمية القرار  صنع عمليات إلى ال  الحوكمة تشير  اإلطار، هذا في الدولة(. على واملرتكزة

، الرسمية وغير  الرسمية
ً
 من النوع هذا على األمثلة من العام. غير  القطاع في الفاعلة األطراف تشمل أن يمكن كما أيضا

  الحاملين غير  للمهاجرين حيسم الذي العاصمة تونس في املعتمد الحوكمة نمط العمليات
ً
 من باالستفادة ثبوتية أوراقا

مات العامة املؤسسات بين مبرمة تعاونية اتفاقات طريق عن الخدمات هذه إلى الوصول  لهم فيمكن الصحية: الرعاية
ّ
 ومنظ

مات املدني املجتمع
ّ
   الدولية. واملنظ

  الحكومة من مختلفة ستوياتم مشاركة إلى يشير  :للحوكمة العمودي البعد
ً
 واإلقليمية، والوطنية، الوطنية، فوق  ما )مثال

  البعد هذا يتجلى واملحلية(.
ً
 مشاركة على انطوى  بشكل   ،لشبونة إلى الجئين توطين بإعادة األوروبي االتحاد قرار  في واضحا

 البرتغالية، الحكومة فأنشأت لشبونة. وبلدية ة،الوطني البرتغالية والحكومة األوروبي، االتحاد هي: الحكم، من مستويات ثالثة

  ،2015 لعام التوطين إلعادة األوروبي االتحاد برنامج اعتماد بعد الجئين باستقبال التزامها إثر 
ً
  مكتبا

ً
 دمج لدعم وطنيا

  البرنامج تطبيق على اإلشراف مهامه من الالجئين،
ً
 تأمين عن املسؤولة املحلية للمؤسسات التقني الدعم وتوفير  محليا

  الخدمات.

 على األمثلة أبرز  من الحكم. من نفسه املستوى  على الكائنة الفاعلة الجهات بين تالعالقا إلى يشير  :للحوكمة األفقي البعد

 والعمل، والتدريب، )التعليم الكبرى  تورينو مدينة في األساسية الثالث اإلدارات تجمع التي بالهجرة املعنية الوحدة ذلك

  األفقي البعد يظهر  املهاجرين. دمج نحو  متكامل نهج تطوير  أجل من املتساوية( والفرص االجتماعية والسياسات
ً
 خطة في جليا

 للعمل املخّصص التمويل توزيع هدفها القطاعات بين مشتركة آلية وهي ،مدريد ملدينة االستراتيجية الحكومية اإلعانات

  املهاجرين. دمج تدابير ب يتعلق ما ذلك في بما املدني، املجتمع به يقوم الذي االجتماعي

 

  الدنيا: الشروط املستويات: املتعّددة الحوكمة 2.1

   :2الدنيا الشروط بعض يستوفي أن يجب املستويات، املتعّددة الحوكمة إطار  ضمن السياسات صنع إجراءات أحد يصّب  كي

  "بالحوكمة"(؛ املتعلق )البعد األطراف بين راتبيةت غير  شبكات نشوء . أ

  املستويات"(؛ "بتعّدد املتعلق )البعد مختلفة حكم مستويات مشاركة . ب

فات في مختلفة صلة درجة له الجانب هذا أّن  من )بالرغم حكومية غير  جهات مشاركة . ت
َّ
  ،العلمية املؤل

ً
 حاالتلل ووفقا

   التجريبية(

 

 املستويات املتعّددة للحوكمة املختلفة املعاني 3.1
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  تناولها يمكن كما معياري، أو  تحليلي منظور  من املستويات املتعددة الحوكمة تناول  يمكن
ً
 أمر   وهو  تجريبي، منظور  من أيضا

  اكتسب
ً
  :3املهاجرين دمج مجال في األخيرة العقود في أهمّية

 معياري  منظور  من املستويات املتعّددة الحوكمة

 حكومية مستويات من أطراف يجتمع حيث وتعاونية، تراتبية غير  حكم كطريقة املستويات املتعّددة حوكمةال تصوير  تّم ي

، متنّوعة،
ً
 وتعزز  الحكم، مستويات مختلف عبر  السياسات في تقارب إلى العملية هذه تؤدي املشاكل. حّل  أجل من طوعا

سق نهج   تطوير 
ّ
  الهجرة. مجال في مت

 

 تحليلي منظور  من املستويات املتعّددة الحوكمة

 على القائم غير  التفاوض خالل من ،السياسات لصنع طريقة بصفته ،املستويات املتعّددة الحوكمة مفهوم تصوير تّم ي

 في نزاعاتال تبقى وحيث التنسيق، أهمية تقدير يتّم  حيث مختلفة، حكومية مستويات إلى منتمية فاعلة جهات بين تراتبيات

  اآلراء
ً
  احتماال

ً
 من ودمجهم املهاجرين حقوق  بشأن املتناقضة والتدابير  السياسات بين االتساق انعدام يعتبر  وحيث ،واردا

 واألفقي العمودي البعدين تقاطع عند ملموس بشكل الهجرة سياسات تبلور  كيفية في املنظور  هذا يتعّمق حتملة.امل نتائجال

 غير  تشكيالت إلى تؤدي قد التي القوى  ديناميكياتب عام بشكل   اهتمامه يولي ذلك، خضّم  وفي املستويات. املتعّددة للحوكمة

  تنتج أن يمكن حزبية سياسات وإلى متكافئة،
ً
  الحكم. مستويات مختلف عند مختلفة عمل ومسارات أطرا

 

 تجريبية كظاهرة الهجرة حوكمة

  املستويات املتعّددة الهجرة حوكمة اعتبار  يمكن
ً
  ظاهرة

ً
  اكتسبت تجريبية

ً
  األخيرة، العقود في أهمية

ً
 األطراف وأّن  خاصة

 مع العملية هذه انطلقت الهجرة. مسائل ملعالجة فأكثر، أكثر  تتعاون، أصبحت قد الحكم مستويات مختلف من الفاعلة

 إلى الهجرة مجال في مسؤولياتها تحويل األخيرة العقود في الدول  حاولت جهة، فمن القومية. الدولة ملفهوم متزايد فضع

 نحو  )أي والخارجية (املحلية السلطات نحو  )أي الدنيا والجهات الوطنية( فوق  وما الدولية املؤسسات نحو  )أي العليا الجهات

مات املحلية والسلطات الدولية املؤسسات حشدت فقد أخرى، جهة نم أما العام(. غير  القطاع من األطراف
ّ
 املجتمع ومنظ

 والتي الهجرة، مجال في املعّززة األطراف املتعّددة الحوكمة تعتبر  هنا، من بالهجرة. املتعلقة القرارات على للتأثير  طاقاتها املدني

  تكون  أن املعنيون  أرادها
ً
  ظاهرة

ً
  ،تجريبية

ً
  .عام بشكل   املتعّددة العمليات لهذه نتيجة

 

 املهاجرين دمج مجال في املستويات املتعّددة الحوكمة إلى تؤدي التي اآلليات .2

هج   وفق سياساتال رسم عمليات نتيجة العادة، في املستويات، املتعّددة الحوكمة تدابير  تعتبر 
ُ
 .4تصاعدية و/أو  تنازلية ن
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 الحكومة ما فوق الوطنية

 الحكومة الوطنية

 الحكومة المحلية

  :التنازلي النهج ذات العمليات تطّور ت

  و/أو الدنيا إلى العليا الحكم مستويات من -

  العام. غير  القطاع في الجهات إلى العام القطاع في الفاعلة الجهات من -

  .وبيروت طنجة في مطّبق هو  ما التنازلي النهج ذات العمليات على األمثلة من

 البلدية السلطات إشراك يتّم  ال  وحيث الوطني، املستوى  على املحلية الدمج/الهجرة مبادرات تقرير  يتّم  حيث املغرب، فيف

 
ً
  الوطني املستوى  على تجري  التي املؤسساتي التنظيم إعادة عملية تقّدم تطبيقها، أو  السياسات رسم عملية في عادة

ً
 من مزيدا

  وبالتالي الجهوية، للسلطات االستقاللية
ً
 مجلس تمّتع إلى املؤسساتي التطّور  هذا أّدى املثال، سبيل على للمدن. أكبر  صوتا

ع ومن الهجرة، بمسألة اهتمامه عن تعبير ال على بالقدرة طنجة جهة
ّ
 في املستويات املتعّددة الحوكمة ذلك يعّزز  أن املتوق

  طنجة. بلدية غرار  على املحلية، للجهات أكبر  مشاركة ظّل  في املهاجرين، دمج مجال

 ووكاالت املركزية الحكومة وضعتها التي السورية لألزمة لالستجابة لبنان خطة هاتستهدف التي املناطق أبرز  من فهي بيروت، أما

 بلديات شأن شأنها بيروت، بلدية فتشارك الالجئين. تجاه واملحلية الدولية االستجابات تنسيق بغية ،2015 عام املتحدة األمم

  وإما العمل، مجموعات من عدد   في تساهم التي والبلديات الداخلية وزارة مع مباشر  غير  بشكل إما أخرى، لبنانية
ً
 مباشرة

  بصفتها
ً
  العبا

ً
  الخاص. والقطاع املدني املجتمع مع بالتعاون  الخطط تطبيق في أساسيا

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  التنازلي النهج ذات العمليات -1 الصورة

 

  :التصاعدي النهج ذات العمليات تبدأ

  و/أو الدنيا الحكم مستويات من -

  العام. للقطاع التابعة غير  الجهات من -

  املطّورة املستويات املتعّددة الحوكمة على األمثلة من
ً
 االستجابة خطة في عّمان بمشاركة املتعلقة تلك تصاعدية، لنهج   وفقا

ان السوريين الالجئين احتياجات تلبية أجل من الداخلية وزارة تنسيقها على أشرفت التي 2018-2016 لفترة األردنية
ّ
 والسك

 مشار  عّمان تكن لم األمر، بادئ في الوافدين. بموجات املتأثرين األردنيين
ً
 على والتأثير  لضغطا ممارستها بعد لكن الخطة. في كة

 المنّظمات من القطاع غير العام
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 املانحون  حّددها التي املالية والشروط املتوسطية، املدن بين الهجرة مشروع في مشاركتها من وبتعزيز  املركزية، الحكومة

  املشاركة إلى عّمان لدعوة الوزارة رضخت الدوليون،
ً
  لألزمة. االستجابة خطة صياغة في رسميا

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  التصاعدي النهج ذات العمليات -2 الصورة

 
ً
، متزامنة. والتنازلي التصاعدي النهج ذات العمليات تكون  ما غالبا

ً
شرك التنازلي، النهج خالل من مثال

ُ
 في والتنّوع الدمج إدارة ت

 مشتركة وأولويات رؤيا تطوير  أجل من والدمج، الهجرة بشأن تنسيقية اجتماعات في املدني املجتمع في الفاعلة الجهات فيينا

مات تكون  نفسه، الوقت في املحلي. للدمج
ّ
  املحلية الحكومية غير  املنظ

ً
 روابط تملك كما معّينة، سياسية ألحزاب تابعة عادة

 
ً
  تكون  لتاليوبا املحلية، املجالس بأعضاء وثيقة

ً
 في األولويات دوتحدي السياسات صنع عملية على أكثر  تأثير  ممارسة على قادرة

   تصاعدي. نهج ذات عملية إطار 

 

 املستويات املتعددة لألوضاع املثالية/النموذجية األشكال .3

  5شولتن أعّد 
ً
 :وهي ،املهاجرين دمج مجال في الحكم مستويات بين للعالقات نموذجية -مثالية أشكال أربعة بين يمّيز  تصنيفا

  أدناه: بالتفصيل شرحها يتّم  التي املستويات واملتعّددة واملنفصلة، واملحلية، املركزية، الحوكمة

 إلى القّمة من تنازلية عالقة على تقوم الحكومية. ستوياتامل بين للمهام وتقسيم واضحة بتراتبية تتمّيز  املركزية: الحوكمة

 يلتزم املحلي املستوى  على السياسات تطبيق أّن  لضمان املراقبة آليات مثل الحكومة، مستويات مختلف بين القاعدة

عيُ  للسياسات. املركزي  اإلطار  ويعكس املركزية بالقواعد
ّ
  املركزي  النوع ينتج أن توق

ً
 الحكم مستويات بين السياسات في تقاربا

  املختلفة.

  تنفيذه يجب ما أّن  بمعنى الفرعية، األدوار  مبدأ السياسات اختصاصات تتّبع هنا، املحلية: الحوكمة
ً
ذ محليا . ُينفَّ

ً
 فال  محليا

 املعارف وتتبادل املحلية، للسياسات أجندات وتضع تصوغها، بل السياسات، تطبيق بمجّرد املحلية الحكومات تكتفي
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 المنّظمات من القطاع غير العام

 الحكومة ما فوق الوطنية

 الحكومة الوطنية

 الحكومة المحلية 
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  واملعلومات
ً
 بطريقة املهاجرين دمج سياسات تأطير  إلى املحلية بالحكومات النوع هذا يؤدي قد أخرى. محلية حكومات مع أفقيا

 املختلفة. الكيانات وبين واملحلي، الوطني املستويين بين السياسات تقارب عن تثمر  خاّصة، محلية

 املهاجرين دمج سياسات تعتبر  وعليه، املختلفة. املستويات بين اتللسياس هادف تنسيق أّي  بغياب تتمّيز  :املنفصلة الحوكمة

 السياسات في تضارب إلى النوع هذا يؤدي قد متناقضة. تكون  أن يمكن بل ال  بعضها، عن منفصلة املستويات مختلف عند

ص أن ويمكن الحكومية املستويات بين
ّ
  السياسات. فعالية من يقل

 ملستوى  هيمنة دون  من الحكم مستويات مختلف بين املشترك والتنسيق التفاعل إلى تشير  :املستويات املتعددة الحوكمة

ب آخر. على
ّ
 وتشارك تجتمع أن الحكومية املستويات مختلف من للمنظمات فيها يمكن شبكات أو  منتديات وجود ذلك يتطل

 
ً
 السياسات أطر  في تقارب إلى الحوكمة من عالنو  هذا يؤدي أن األرجح من املساواة. قدم على للسياسات هادف تنسيق   في معا

 النوع هذا على األمثلة من املتبادلة. التفاعلية العالقة هذه بفضل واستدامتها السياسات إنتاج فيتّم  املختلفة، املستويات بين

 الحوكمة مع ر بالتشاو  تشارك حيث آن، في فدرالي وكإقليم كبلدية املزدوج وضعها بفضل ،فيينا في مطّبق هو  ما الحوكمة من

 لدمج الفدرالي التمويل تخصيص كيفية بشأن وطنية مفاوضات في اإلقليميين" املحافظين "مؤتمر  طريق وعن الوطنية

 كالدمج السياسات، مجاالت من متنّوعة مجموعة حول  األقاليم بقية مع تنسيقالو  راءاآل  تبادلل منّصات وفي املهاجرين،

  والتجنيس.
ً
  تكون  أن املستويات املتعّددة بالحوكمة صدُيق شولتن، لتنصيف وفقا

 
  إطارا

 
ساق يعّزز  معياريا

ّ
 السياسات ات

  .الحكومية املستويات مختلف بين متبادل تفاعل خالل من

 

 املستويات املتعّددة الهجرة حوكمة إطار  في املدن دون  تطّور  .4

  الناشط العمل على املتزايد املدن إقبال 41.

  أكثر  املدن أصبحت املاضية، العقود امتداد على
ً
  الدمج، مجال في الخاصة فلسفاتها تطوير  في مساهمة

ً
 أّن  منها إدراكا

  املهاجرين دمج سياسات
 
  ضرورية

ً
. املقيمين رفاهة وعلى محلية كمجتمعات استمراريتها على للحفاظ جدا

ً
 الواقع، في كافة

 املجتمعات في ويندمجون  الخدمات، من ويستفيدون  ظيفة،و  ويجدون  أسرهم، ويكّونون  اجتماعية، شبكات املهاجرون ينسج

، املستوى  هذا وعلى املحلي. املستوى  على ذلك كّل  املضيفة،
ً
 بشكل   للتنّوع واإليجابية السلبية الجوانب األشخاص يختبر  أيضا

ف اإلطار، هذا في ملموس.
ّ
 املتعّددة الهجرة وكمةح صعيد على عّدة تبعات املدن به تقوم الذي املتزايد الناشط العمل يخل

  املستويات.

 
ً
  املحلية الحكومات بذلت ،أّوال

ً
 رسمية مؤسساتية عالقات تطّورت كما الوطني، املستوى  على والتأثير  الضغط ملمارسة جهودا

 يعني ال الحال، بطبيعة املاض ي. العقد امتداد على بلدان عّدة في واملحلية الوطنية الحكومات بين رسمية غير  أخرى  وعالقات

  العالقات تكثيف
ً
  دوما

ً
 متعّددة، مسائل حول  تفاقمت أو  الوطنية والحكومات البلديات بين خالفات نشأت قدف أكبر، تعاونا

قين غير  املهاجرين وضع إدارة مثل
ّ
 بين التعاون  أتاح فقد خالف، أّي  نشوء عدم حال في وحتى .6السياسات تطبيق أو  املوث

، املهاجرين. دمج مجال في املعتمد الوطني النهج في تتوّسع أن للبلديات العام وغير  امالع القطاعين في الفاعلة الجهات
ً
 مثال
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بع
ّ
 عن النظر  بغّض  للخدمات واملتساوي  الكامل الوصول  ضرورة على يشّدد الذي السائد الفرنس ي النموذج ليون  مدينة تت

  نفسه، الوقت في اإلثنية. الخلفية
ً
  يكون  قد السائدة الخدمات إلى املهاجرين وصول  تأمين أّن  املدينة من إدراكا

ً
 مليئا

مات على صريح بشكل   اعتمدت فقد بالتحّديات،
ّ
 على املهاجرين مساعدة شأنها من هادفة خطوات لتطوير  املدني املجتمع منظ

  العامة. الخدمات من االستفادة
ً
مات مع بالتعاون  طنجة مدينة بدأت ذلك، عن فضال

ّ
 شروط لتأمين محلية حكومية غير  منظ

  ااختباره فرغم الكبرى، تورينو مدينة أما بالهجرة. صلة ذات أخرى  أنشطة وإعداد للمهاجرين االستقبال
ً
  انخفاضا

ً
 في أخيرا

 دمج تدابير  ترسيخ أجل من البلديات مختلف بين التعاون  تعزيز  على فتعمل املهاجرين، دمج مجال في واالختصاصات املوارد

  وتوحيدها. املهاجرين

 قنطا خارج واملوارد املعارف عن يبحث جديد شريك إلى املدن تحّول  أعاله املذكور  الناشط للعمل األخرى  النتائج من

 معّينة وبدرجة   املالذ، املدن الثقافات، املتعددة املدن )مثل الهجرة على مرتكزة شبكات بإنشاء قامت ،لذا الوطنية. السلطات

 املجاالت إطار  ضمن بالهجرة صلة ذات خاصة عمل مجاالت طّورت أو  نفسها( املتوسطية املدن بين الهجرة مشروع شبكة

  القائمة
ً
 فوق  ما املؤسسات على الضغط وممارسة املعارف تبادل أجل من "يوروسيتيز"( بيةاألورو  املدن )مثل 7مسبقا

  8هذا. السياسات مجال في األوروبي، كاالتحاد الوطنية،

  املهاجرين. دمج مجال في املستويات املتعّددة الحوكمة ترسيخ عن كلها التطّورات هذه أثمرت

 

 والفرص التحّديات 2.4

ل
ّ
  املهاجرين دمج مجال في املستويات املتعّددة الحوكمة تزايد يشك

ً
 في القرار، صنع عمليات في رأيها عن تعّبر  كي للمدن فرصة

  العملية هذه وتزداد الرسمية. اختصاصاتها يتجاوز  ما
ً
  قوة

ً
  وتأثيرا

ً
 من هاتنظير  مع املحلية السلطات تتعاون  عندما عادة

مات أخرى  مدن في املؤسسات
ّ
  للحدود. العابر  املستوى  على أم البلد ضمن سواء ام،الع غير  القطاع من ومنظ

 منها ُيطلب قد أنه بما املحلية، للجهات بالنسبة مخاطر  املستويات املتعّددة الحوكمة مستوى  تزايد يحمل نفسه، الوقت في

  رسمية غير  أسس على بناءً  املهاجرين، دمج عملية في أساس ي دور  أداء
ً
 وسلطة الالزمة واردامل على تحصل أن دون  من ما، نوعا

   املناسبة. التدابير  إلعداد القرار  صنع
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