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ألهداف تتعلق باجتماع التعلم من  أشرفت على صياغة وثيقة املعلومات األساسية هذه كاميل لو كلوز 

"بناء املنضوي ضمن إطار مشروع الهجرة بين املدن املتوسطية. يحمل هذا االجتماع عنوان  ،النظراء

ومن املقّرر عقده  لهجرة الحضرية"،الثقة من خالل توطيد التعاون: دور املجتمع املدني في حوكمة ا

 . ، تونسحزيران/ يونيو في صفاقس 26و 25يومي 

 

تتعّمق هذه الوثيقة في أبرز األسئلة املتعلقة بمساهمة منظمات املجتمع املدني في حوكمة الهجرة 

الحضرية. وهي تهدف، بشكل خاص، إلى اإلجابة عن األسئلة األساسية املتأتية عن التعاون بين 

 عن التحديات واألهداف املقترنة به. هذا التعاون  منظمات املجتمع املدني والبلديات، وواقع
ً
، فضال

ط الوثيقة الضوء على املمارسات العملية، والنماذج، واآلليات، واألدوات 
ّ
باإلضافة إلى ذلك، تسل

 من األسئلة األساسية 
ً
، تطرح مجموعة

ً
 ها خالل االجتماع.  إلجابة عنلالواعدة في هذا املجال. أخيرا
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 املقّدمة واإلطار العام

لطاملا كانت املدن الواقعة على ضفتي البحر األبيض املتوسط نقطة التقاء بالنسبة إلى تدفقات الهجرة 

 مختلفة في تحركاتإنما في املنطقة. فال يخفى على أحد أّن هذه املدن 
ً
أكانت مدن  -الهجرة تؤدي أدوارا

استراتيجيات وسياسات وإجراءات وقد حّفز تنّوع وظائفها هذا على تطوير  -مقصد أم عبور أم منشأ

 منذ كّلٍّ من بيئات الهجرة الحضرية. محددة للتعامل مع 
ً
، النزاع في سوريا اندالعوكما ملسنا مجددا

 ما تكون املدن في الشرق األوسط وأوروبا أّول 
ً
منحهم تتقبل الوافدين الجدد و سجهة تغالبا

 بينهم. صحيٌح أّن الحكومات تنشط بدورها في هذا املجال، إال أّن 
ً
املساعدات، ال سيما األكثر ضعفا

سج  
ُ
 ما ت

ً
 مع التحديات امللحة التي مشاركتها غالبا

ً
ل في مرحلة الحقة، وتميل إلى أن تكون أقل تكّيفا

 تواجهها البلديات بشكل مباشر.

 مع أّن دو 
ً
 إلى املوارد، ، 1ر املدن في استقبال املهاجرين واستضافتهم يزداد أهمية

ً
تفتقر البلديات غالبا

والتدريب، والشبكات، والقدرات الالزمة للتغلب على التحديات املتأتية عن الهجرة، ال سّيما عندما 

 
ً
  تكون التدفقات مفاجئة

ً
عن نطاق السيطرة. في الوقت عينه، تؤدي منظمات املجتمع املدني  وخارجة

 في دعم املهاجرين، يتراوح بين 
ً
 متزايدا

ً
نشر التوعية وتسهيل وصولهم إلى الخدمات األساسية، دورا

  مع تعزيز الدمج االجتماعي.
ً
 أساسية

ً
بناًء عليه، تميل منظمات املجتمع املدني إلى أن تكون شريكة

 اخاطرامل ال يمكن اإلغفال كذلك عن. مع ذلك، 2لية في دعم اإلدارة املعّززة على األرضللسلطات املح

، كاستخدام املوارد دون املستوى األمثل أو قترنة ععدم تسسي  منظمات املجتمع املدني إلجراءاهااامل

 رسائل غير متوافقة مع السياسات الوطنية واملحلية. البعث ب

 عن الشراكات املحلية املنسوجة مع منظمات املجتمع تقّدم هذه في هذا اإلطار، 
ً
 عامة

ً
الورقة ملحة

(، مع مجموعة متنوعة من املبادرات املنبثقة عن املدن املتوسطية واألوروبية 1املدني حول الهجرة )

ط الضوء على اآلليات وأدوات التنسيق التي برزت خالل السنوات القليلة املاضية2)
ّ
 (. كما تسل

، تتعّمق هذه الورقة في أبرز التحديات 3اون بين املدن ومنظمات املجتمع املدني )توطيد التعل
ً
(. أخيرا

 4املتأتية عن مشاركة منظمات املجتمع املدني في املبادرات ذات الصلة بالهجرة )
ً
 ( كما تطرح أسئلة

 
ً
 (. 5)املقبل لإلجابة عنها خالل االجتماع  أساسية

                                                 
1
 Gebhardt, Dirk. 2014. Building Inclusive Cities: Challenges in the Multilevel Governance of Immigration 

Integration in Europe. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 
https://www.migrationpolicy.org/research/building-inclusive-cities-challenges-multilevel-governance-
immigrant-integration-europe 

2
  :

ً
 راجع مثال

OECD, 2018. Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. 
-refugees-and-migrants-of-integration-local-for-together-http://www.oecd.org/governance/working

en.htm-9789264085350 

https://www.migrationpolicy.org/research/building-inclusive-cities-challenges-multilevel-governance-immigrant-integration-europe
https://www.migrationpolicy.org/research/building-inclusive-cities-challenges-multilevel-governance-immigrant-integration-europe
http://www.oecd.org/governance/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-9789264085350-en.htm
http://www.oecd.org/governance/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-9789264085350-en.htm
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مات املجتمع املدني في مجال الهجرةبالسسبة إلى توطيد الشراكة مع  .1
ّ
 منظ

 في استقبال الوافدين الجدد، لكّن 
ً
 أساسيا

ً
  ازداد لطاملا كانت البلديات العبا

ً
  -دورها أهمية

ً
في  -وصعوبة

السنوات األخيرة، كونها اضطرت لتلبية االحتياجات امللحة مع التخطيط الندماج املهاجرين على املدى 

سياق هذه العملية، عملت السلطات املحلية مع منظمات املجتمع املدني الطويل في الوقت عينه. في 

 
ً
 ملحة

ً
يجاد حلول ملشكلة بغية إلتطوير إجراءات جديدة وتطبيقها، لكنها واجهت كذلك أسئلة

 التنسيق. 

 باألزمات اإلنسانية ا
ً
 بالغا

ً
لتي ال ريب في أّن املدن في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا تأثرت تأثرا

شهدها العقد املاض ي. ولعّل أبرز أمثلة على ذلك هي البلديات في األردن ولبنان وتركيا التي كان عليها 

من سوريا. وفي أوروبا، تعّرضت بعض القادمين من أجل دعم الالجئين  حشد املساعدات الطارئة

البلدان الثالثة  لضغوطات غير مسبوقة إثر وصول أعداد غير متوقعة من مواطني 2015البلديات عام 

العابرين ألراض ي اليونان وإيطاليا. فكان على هذه املدن تطوير أنظمة وخدمات جديدة لتلبية 

 عن احتياجات املجموعات الضعيفة األخرى. 
ً
 احتياجات الوافدين الجدد، فضال

كيفية تصميم وتطبي  أصبحت السلطات املحلية تشارك، أكثر فأكثر، في في الوقت عينه، 

 لذلك،. 3الندماجلاستراتيجيات أفضل 
ً
عمدت املزيد من املدن إلى إقرار سياسات توسيم تشّجع  نتيجة

على التنّوع، وتستهدف أصحاب املواهب ورواد األعمال وغيرهم من املحترفين ذوي املهارات العالية على 

 املستوى الدولي. 

املساهمة في النقاشات العاملية حول استقبال هو  أساس ي وهامّ باإلضافة إلى ذلك، ُيناط باملدن دور 

. فُتلزم الخطة الحضرية الجديدة التي اعُتمدت في إطار مؤتمر املوئل الثالث املهاجرين واستضافتام

  2016عام 
ً
الحكومات بدعم املدن املضيفة، وضمان احترام حقوق الالجئين والنازحين داخليا

 من املجتمع املدني والجهات الفاعلة  واملهاجرين. جديٌر بالذكر 
ً
 ملحوظة

ً
أّن املؤتمر املذكور شهد مشاركة

 عن املحلية، كما تّم التشاور بشكل واسع مع القواعد الشعبية، 
ً
ال سّيما املنظمات الشبابية. فضال

د مؤتمر املوئل الثالث التزام الدول األعضاء في األمم املتحدة بدعم الحوكمة الفعالة 
ّ
املتعددة ذلك، أك

 جدول األعمال -. يتوافق هذا النهج القائم على الحقوق مع ذلك الذي يعتمده امليثاق4املستويات

                                                 
3
 راجع على سبيل املثال:  

Peter Scholten & Rinus Penninx. ‘The Multilevel Governance of Migration and Integration’, 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-21674-4_6 
4
 United Nations, Habitat III 2016, ‘A Conference of 30,000 Voices’, 2017, p. 13. 

ر على: 
ّ
 .HabitatIII.pdf-voices-content/uploads/30000-http://habitat3.org/wpمتوف

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-21674-4_6
http://habitat3.org/wp-content/uploads/30000-voices-HabitatIII.pdf
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 6(، وامليثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان في املدينة2011) 5العالمي لحقوق اإلنسان في املدينة

 عن مبادئ غوانغجو التوجيهية إلنشاء مدينة لحقوق اإلنسان2000)
ً
 . (2014) 7(، فضال

صحيح أّن الخطة الحضرية الجديدة تعترف بمساهمات املهاجرين االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 بما يواجهونه من تحديات.
ً
 لالستفادة من إمكانيات  8في حياة املدن، إال أنها تعترف أيضا

ً
من هنا، سعيا

 ما تحتاج إلى 
ً
التنّوع، يجب أن تلتزم البلديات بتحسين دور املهاجرين في املجتمعات املحلية، وهي غالبا

. بالفعل، على السواء ماليةو سباب عملية أل دعم منظمات املجتمع املدني لتحقي  هذه األهداف، 

ان إلى املوارد املالية والبشرية لتقديم خدمات مفّصلة بحسب تفتقر السلطات املحلية في معظم األحي

 في 
ً
 من قبل جهات غير حكومية ذات قدرات محدودة جدا

ً
الحاجة، فتكون هذه األخيرة ممّولة غالبا

 عن ذلك، 9املدن
ً
وعلى تواصل  تكون منظمات املجتمع املدني أقرب في عملها إلى امليدان،. فضال

التي يصعب الوصول تلك فة واملهاجرين، بمن فيهم الفئات الضعيفة و مباشر مع املجتمعات املضي

ل 10إليها، كالقاصرين غير املصحوبين
ّ
 بالنسبة إلى املدن. مفيدة نقطة قوة ، مما يمث

 

قّر عام  لهجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةمن أجل ااالتفاق العاملي يعترف 
ُ
 2018الذي أ

ب على عواقب تحركات الهجرة السلبية. كما يدعو 
ّ
بمساهمات منظمات املجتمع املدني في التغل

االتفاق إلى إنشاء وتعزيز آليات ملراقبة حاالت ما بعد الطوارئ، وتوقعها، ودعمها، بناًء على تعاون 

ط بين الحكومات ومنظمات املجتمع املدني. 
ّ
 عن ذلك، يسل

ً
االتفاق الضوء على دور منظمات فضال

املجتمع املدني في توفير معلومات عن مرحلة ما قبل املغادرة، ولدى الوصول، وعن عمليات االندماج 

 . 11التي تحدث في مرحلة الحقة

 

                                                 
5
 https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda 

6
 https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter 

7
 ‘Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City’, 17/05/2014, https://www.uclg-

cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopt
ed%20on%2017%20May%202014.pdf 

8
 (. 28) 11، ص. 2016األمم املتحدة، الخطة الحضرية الجديدة،   

9
 OECD. 2018. Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Athens. OECD Publishing, 

Paris, https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-
migrants-and-refugees-in-athens_9789264304116-en#page4 

10
( في L’Auberge des Migrants( و"لوبيرج دي ميغران" )Utopia56" )56راجع على سبيل املثال عمل بعض منظمات املجتمع املدني مثل "يوتابيا  

 Grande Syntheكاليه، و"غراند سانت" )
ّ
م جوالت منتظمة بهدف نشر املعلومات واملساعدات األساسية للمهاجرين، بمن فيهم القاصرون غير ( التي تنظ

 ( وأطباء بال حدود. Paris d’Exil(، و"باري ديكزيل" )Adjieاملصحوبين، في املنطقة. أما في باريس، فراجع عمل منظمات "أدجي" )
11

 الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. )ج( من االتفاق العالمي من أجل  12)ه( و 3الهدفان   

https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-in-athens_9789264304116-en#page4
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-in-athens_9789264304116-en#page4
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مساهمة املجتمع املدني في السياسات العامة من أجل مدن شاملة للجميع وآمنة  .2

 وقادرة على الصمود

التنمية من  11هدفال يخفى على أحد أّن منظمات املجتمع املدني هي شريك أساس ي في تطبيق 

ال سيما في ما يتعلق  ،املستدامة املتعل  بتعزيز مدن شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود

، اتبالهجرة. لكّن هذه املنظمات تختلف في ما بينها من حيث الحجم، والوضع، والصالحي

 عن األنشطة، ومصادر التمويل، ودرجة االحترافية. مع ذلك، فهي تؤدي 
ً
واالهتمامات، واألهداف، فضال

 في تحسين دمج املهاجرين وتمكينهم من الوصول إلى الحقوق والخدمات. 
ً
 مهما

ً
 دورا

 تعزيز حقوق املهاجرين

ز بعض منظمات املجتمع املدني على تزويد املهاجرين بمعلومات عن الحقوق والخدمات املتاحة 
ّ
ترك

في هبة )أو  البلديةلهم، إما بالتعاون مع سلطات املدينة أو بطريقة منفصلة عنها. فبناًء على اتفاق مع 

ويدهم بمعلومات بعض األحيان(، تدعم منظمات محلية تنسيق عمليات استقبال الوافدين الجدد وتز 

 عن وضعهم القانوني.

تزّودهم باملساعدة القانونية، و تربط املنظمات غير الحكومية ملتمس ي اللجوء بالخدمات املوفرة لهم، 

كما تساهم . 12، حيث تقّدم نقابة املحامين استشارات قانونية إلى املهاجرينمدريدكما هي الحال في 

مات املجتمع املدني في تسجيل حاالت 
ّ
االستغالل التي يتعّرض لها املهاجرون وإبالغ السلطات منظ

تطبيق االستراتيجية الوطنية  13يمّوله االتحاد األوروبي ، فيدعم مشروعٌ املغرباملحلية عنها. أما في 

غير حكومية محلية لنشر التوعية بشأن العنصرية ورهاب  يمّول منظمات  كما للهجرة واللجوء، 

 مساعدة الحكومة في عملها. ، بغية األجانب، وتوثيق حاالت االستغالل وسوء املعاملة

في الوقت نفسه، يرصد املجتمع املدني كيف تضطلع السلطات الوطنية واملحلية بمسؤولياتها تجاه 

كينهم من الوصول إلى الخدمات األساسية. فترفع املهاجرين، ال سيما من حيث دعم حقوقهم وتم

، بشكل منتظم،  كاليه وباريساملنظمات غير الحكومية في 
ً
للتحدث عن ظروف املهاجرين الصوت عاليا

 . 14بواجباتها القانونية ةاملعيشية، وعدم التزام الحكوم
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 عن ذلك، تعرب املنظمات غير الحكومية عن وجهات نظر متباينة، كما تعطي األولوية ألهداف 
ً
فضال

تقّيم عمل املنظمات النظيرة لها  باريسمختلفة. على سبيل املثال، ال تنّفك منظمات املجتمع املدني في 

 .15ت الضعيفة األخرى التي تستفيد من تمويل البلدية وال تقّدم خدمات مالئمة إلى املهاجرين والفئا

 تحسين الوصول إلى الخدمات

باإلضافة إلى ذلك، تنشط منظمات املجتمع املدني في مجال تحسين وصول املهاجرين إلى الخدمات، إما 

 باريسمن خالل ربطهم بآليات دعم متخصصة أو عبر استكمال توفير الخدمات األساسية. ففي 
ُ
جري ، ت

إلى مخيمات غير رسمية إلعالم املهاجرين بإمكانية حصولهم على منظمات غير حكومية زيارات يومية 

التي تعيش في جمعية محلية األسر  تساعد، ليون . وفي 16مساعدات طبية، ووجبات ومالبس مجانية

، فتوكل البلديات فيينا، وأمستردام، وبرلين. أما في 17للمدارس متسجيل أوالده علىأوضاع هشة 

 بخدمات وسلع  مسألة توفير خدمات محّددة إلى
ً
منظمات غير حكومية، تتولى تزويد املهاجرين مباشرة

 . 18تأمين دور إيواءو أساسية، تتراوح بين توفير الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ 

 عن 
ً
في هذه املدن، تعمل املنظمات غير الحكومية بشكل وثيق مع السلطات املحلية التي تبقى مسؤولة

أو  19كأثينارصد األنشطة. وتجدر اإلشارة إلى أّن املنظمات غير الحكومية، في املدن ذات املوارد املحدودة 

،  تقّدم بعض بيروتفي ف، تعمل من خالل مصادر تمويل خاصة بها في أغلب األحيان: بيروتأو  عمان

 إلى أطفال املهاجرين املنظمات غير الحكومية
ً
 . 20خدمات التعليم مباشرة

تشمل تقديم املساعدة فقط، بل  توفير الخدمات ال تقتصر علىلكّن مبادرات املنظمات غير الحكومية 

. في هذا اإلطار، مهاراتهماالندماج في سوق العمل أو تطوير  لتمكينهم منإلى جميع املهاجرين املعنيين 

 كما في عقد تشمل هذه األنشطة خدمات التوجيه املنهي والتوظيف، أو 
ً
جلسات تدريبية أكثر تنظيما

                                                                                                                                                         
Le Monde. ‘Migrants: la ville de Calais s’oppose au Conseil d’Etat, qui demande l’installation de points d’eau et 
de sanitaires’, 31/07/2017 
15

 Libération. ‘Mineurs isolés étrangers: la Croix-Rouge doit respecter ses propres principes’, 22/01/2019, 
https://www.liberation.fr/debats/2019/01/22/mineurs-isoles-etrangers-la-croix-rouge-doit-respecter-ses-
propres-principes_1704646  

 
 عمل منظمة "يوتوبيا 16

ً
   /http://www.utopia56.com/fr" في باريس: 56راجع مثال

17
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( على تمويل من البلدية لتحسين La Rueca، حيث تحصل املنظمة غير الحكومية "ال رويكا" )مدريد

، بمن فيهم 
ً
. كما تقّدم منظمات املجتمع 21نياملهاجر املهارات الفنية واملهنية للسكان األكثر ضعفا

 
ً
 اجتماعيا

ً
 في اللغة وتوجيها

ً
. على سبيل املثال، في  -املدني، في مدن  عدة، دروسا

ً
أثينا وطنجة ثقافيا

 في اللغة إلى املهاجرين، بدعم  من وتونس
ً
، تقّدم مجموعة متنوعة من املنظمات غير الحكومية دروسا

 
ً
ويمكن أن تعمل هذه املنظمات بشكل منفصل عن السلطات . 22متطوعين أو مؤسسات خاصة عادة

 لتستفيد من، تنّسق مع الحكومة أثينااملحلية، أو، كما هي الحال في مبادرة "املدارس املفتوحة" في 

 
ً
 . 23إمكانية استخدام املرافق العامة، كالصفوف الدراسية مثال

 تحسين الدمج االجتماعي واملشاركة السياسية

باإلضافة إلى ذلك، تدعم منظمات املجتمع املدني عملية دمج املهاجرين في املجتمعات املضيفة، 

 إلى تحقيق ذلك، تعمل منظمات 
ً
ط الضوء على منافع التنّوع في تعزيز جاذبية املدن. سعيا

ّ
وتسل

 على تحسين مشاركة املهاجرين في عملية صنع القرار على املستوى امل
ً
حلي، كما املجتمع املدني أيضا

 تشّجع على الحوار بين الثقافات كطريقة لترسيخ التفاهم املتبادل. 

 أكبر في عملها 
ً
من خالل اعتماد باملقارنة مع السلطات املحلية، تبدي منظمات املجتمع املدني مرونة

تقوم على تنظيم الحوارات، واملناسبات الثقافية، والجلسات التشاورية.  ،أشكال متنّوعة من العمل

النقابات  جمعيات أولياء األمور أو  على سبيل املثال، ساهمت منظمات محلية، مثل رابطات األحياء أو 

"وكالة ليون: ، تشجع جمعية ليون التقريب بين املهاجرين واملجتمعات املضيفة. ففي العمالية، في 

( على فتح باب الحوار بين الجهات الفاعلة Agence Lyon Tranquilité Médiation) اطة"هدوء ووس

. كما 24املحلية من البلدية، والسكان، واملنظمات غير الحكومية املحلية، واملهاجرين، والشركات الخاصة

 اتيمكن للمنظمات الدينية بدورها أن تمهد الطريق أمام تنظيم املزيد من الحوارات بين ثقاف
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نشط ي هذا اإلطار، . ف25املجتمعات املحلية، من خالل تنظيم احتفاالت مشتركة أو أنشطة توعوية

 . 26في التشجيع على الحوار بين األديان ومناقشة وضع األقليات في املدينة برلينفي املنتدى اإلسالمي 

 

اآلليات واألدوات وإطار التسسي  املناسب لتحسين مشاركة منظمات املجتمع  .3

 املدني

في ظل توافر هذا القدر املتنّوع من منظمات املجتمع املدني املشاركة في أنشطة مختلفة على املستوى 

يبقى السؤال األساس ي هو كيفية تنظيم مشاركتها في آليات الحوكمة املحلية. فال يخفى على املحلي، 

ني لتطبيق مشاريع، بهدف أحد أّن البلديات، في كثير من املدن، تعتمد على منظمات املجتمع املد

 في بعض  ن تلك املنظماتاالستفادة من مرونتها في العمل وشبكاتها في بيئة معّينة. لك
ً
تكون مستبعدة

األحيان عن عمليات تحديد االحتياجات. وال ريب في أّن هذا األمر يمنع منظمات املجتمع املدني من 

ما يحّد من فعالية تقديم الخدمات. من هذا تقديم وجهات نظرها املعّمقة عن الوضع  على األرض، ك

، عبر تقديم الخدمات إلى إشراك منظمات املجتمع املدنيمرحلة املنطلق، من بالغ األهمية االنتقال من 

 تطبيق آليات تبادل املعلومات وتصميم السياسات. 

 

 التسسي  وتبادل املعلومات

 حول تعتزم تحسين التنسيق مع منظمات املجتمع املدني  البلدياتخالل السنوات املاضية، كانت 

 
ً
مبادرات املتطوعين، واملشاريع املحلية والدولية، من خالل مصادر تمويل متنّوعة. فأدى هذا األمر جزئيا

رة. ففي 
ّ
، بدأت عدة أثيناإلى بعض االلتباس بشأن الجهات الفاعلة على األرض والخدمات املتوف

موعات متطّوعة بمساعدة املهاجرين من دون التنسيق مع البلدية، منظمات غير حكومية ومج

، مما أدى إلى  تكرار الجهود ونشر معلومات مضللة بين عن عملها وتزويدها بمعلومات منتظمة

 لذلك، أنشأت البلدية مركز تنسيق: 
ً
الذي  مركز تنسيق أثينا لالجئين واملهاجرينفكان املهاجرين. نتيجة

 . 27ودولية وشعبية والوكاالت البلدية، بهدف تتّبع مسار كافة املبادرات املحليةمنظمات وطنية  جمع
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 املرجع نفسه.  
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إلى جانب التنسيق، ال ريب في أن توطيد الروابط بين املدن ومنظمات املجتمع املدني يعّزز تبادل 

رصد اإلجراءات املطّبقة  كما يساهم فياملعلومات، بهدف تحديد االحتياجات والثغرات بشكل أفضل، 

، استفادت السلطات املحلية من نظرة املجتمع املدني الثاقبة بشأن املهاجرين برلينقييمها. ففي وت

ر 
ّ
املستقرين في املدينة، إلعداد آليات استجابة مناسبة. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فتوف

 ملنظمات املجتمع املدني وأنشطتها. على سبيل املثال، أنشأت ا
ً
 متينا

ً
عام  ،لبلدية في برلينالبلديات منبرا

2015،  
ً
 إلكترونية

ً
 . 28على املستوى املحليلتبادل املعلومات بشأن أعمال التطوع  منّصة

 على مستوى العمليات وتصميم السياسات  اتتحسينإجراء املساهمات في 

 في تحسين عملية تصميم إلى جانب التنسيق، 
ً
 ملموسا

ً
يمكن أن تؤدي منظمات املجتمع املدني دورا

من خالل إطالع املسؤولين على نظرتها املعّمقة ومعرفتها العملية وذات التوقيت السياسات واملشاريع، 

 ما يُ 
ً
نّسقين طلعون املاملناسب بالوضع املحلي. فال يخفى على أحد أّن العاملين في املجتمع املدني غالبا

 . بصورة غير رسميةاملسؤولين عن التواصل معهم في البلدية على معلومات ومالحظات ارتجاعية 

عملت عدة مدن من أجل إضفاء صفة رسمية على قنوات التواصل هذه، من خالل إنشاء منصات 

استشارية. فجمعت ممثلي املجتمع املدني على املستوى املحلي، بهدف صياغة توصيات بشأن 

لم السياسات والبرامج املقبلة. ومع أّن هذه املنتديات تميل إلى االنعقاد بشكل منتظم، إال أّن بعضها 

نشأ إال لغرض تحقيق أهداف معّينة فقط، كصياغة نظام محّدد أو تصميم استراتيجية جديدة على يُ 

 عن ذلك، ال يتّم اختيار املنظمات املشاركة بشكل منهجي بما يتوافق مع درجة 
ً
سبيل املثال. فضال

 إلى منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومي
ً
، تمثيلها، ال بل تؤول الكفة غالبا

ً
ة األكبر حجما

 عن املجموعات ذات املصالح الخاصة )كجمعيات املهاجرين واملنظمات الدينية(. 
ً
 فضال

، تجمع إحدى مجموعات العمل املنعقدة بقيادة املفّوض البلدي السلطات املحلية برشلونةفي 

ى الخدمات، وصول املهاجرين غير النظاميين إلمدى واملنظمات غير الحكومية، بشكل منتظم، ملناقشة 

 عن تحديات ذات صلة أخرى. وفي 
ً
 في صياغة سياسات أثينافضال

ً
، لطاملا كان املجتمع املدني مشاركا

 ل 2011محلية، ال بل إّن البلدية أنشأت منذ 
ً
مجتمعات  ةاندماج املهاجرين يضّم ستلعمل على مجلسا

، فتعتمد برلين. أما في 29مهاجرين، وهدفه مسح احتياجات املهاجرين وتوفير الخدمات بشكل مناسب
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حول الهجرة  البلدية على هيئتين استشاريتين أساسيتين، هما املجلس االستشاري لوالية برلين

مسؤولي البلدية، في حين و جمعيات املهاجرين بين واالندماج ومنتدى برلين اإلسالمي. يجمع املجلس 

 .30يهدف املنتدى اإلسالمي إلى تمثيل السكان املسلمين في برلين

 وهي تتيح ملنظمات املجتمع املدني واملجتمعات املحلية نقل الرسائل 
ً
عتبر هذه املبادرات تشاركية

ُ
ت

 
ً
 استشاريا

ً
  املطلوبة إلى املسؤولين املحليين. مع ذلك، يبقى دور هذه املجالس دورا

ً
 أعربت، وقد عادة

دمج بشكل مالئم في عمليات صنع ال
ُ
قرار. إلى جانب ذلك، تفتقر منظمات املجتمع املدني عن أنها ال ت

 إلى املوارد الالزمة، مما يجعل مشاركتها في النقاشات التقنية أو 
ً
هذه املجالس والجمعيات عادة

، قد يكون لهذه املجالس مطالب خارجة عن نطاق 
ً
. أخيرا

ً
 صعبا

ً
الجلسات التشاورية األخرى أمرا

 ع األطراف املعنية. الوالية البلدية، تعكس من خاللها مشاعر اإلحباط لدى جمي

 تحديات التسسي  .4

جوهرية إلى املهاجرين واملجتمعات املضيفة على حد مع تقديم منظمات املجتمع املدني مساعدات 

بدأت املدن بضمها بشكل منهجي في عمليات صنع القرار. مع ذلك، تبقى هناك تحديات أساسية سواء، 

 : ، وهيفي ما يتعلق بطبيعة هذا التعاون 

بشكل عام في املناطق من أهداف املدن هو : ضمان اتساق السياسات السياسات اتساق •

وسواء أكانت أهداف منظمات املجتمع املدني متوافقة مع مقاصد الخاضعة لسيطرتها. 

همية العمل بطريقة منّسقة لتفادي تكرار الجهود نفسها السياسات العامة أم ال، فمن بالغ األ 

 مستوى  املتناقضة. من هذا املنطلق، من الضروري تحسينبال طائل، وتجنب املبادرات 

التنسيق، مع أّن التناقضات ستبقى موجودة على األرجح بسبب املصالح املتباينة للجهات 

 الفاعلة املحلية. 

 على مجموعة متنوعة التمويل والشفافية واالستدامة:  •
ً
تعتمد منظمات املجتمع املدني عادة

من مصادر التمويل العامة والخاصة، من مانحين في االتحاد األوروبي ومانحين دوليين آخرين، 

 املانحون شروط يحّددوحكومات مركزية، وأقاليم، ومدن، وقطاع خاص. 
ً
مختلفة إلعداد  ا

 عن ذلك، قد. انح وآخرتختلف بين مقنوات اتصال يعتمدون التقارير و 
ً
ال تكون منظمات  فضال
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املجتمع املدني في موقف يخّولها تقديم ملحة شاملة عن مبادراتها كافة وإثبات مدى تأثيرها 

 بشكل عام. 

 على قدرة املنظمات غير الحكومية على تطوير 
ً
ر هذا الوضع بشكل عام أيضا

ّ
يمكن أن يؤث

تفيدة، ال سيما إذا لم تكن تملك ضمانات بشأن إجراءات وعالقات مستدامة مع الجهات املس

الحصول على تمويل في املستقبل. ينطبق هذا األمر بشكل خاص على التمويل من البلديات 

 
ً
بأولويات سياساتية وسياسية. من هذا املنطلق، قد يؤدي تخفيض الذي يكون مرتبطا

املنافسة ما بينها،  مخصصات منظمات املجتمع املدني ومواردها الشحيحة إلى تزايد حدة

 ويكون ذلك على حساب حسن التنسيق في بعض األحيان. 

مع أّن منظمات املجتمع املدني تتمّيز بطبيعة مرنة، إال أّن درجة املرونة وسرعة االستجابة:  •

فسح املنح قد استجابتها 
ُ
تكون محدودة، ال سيما عندما تعمل بموجب عقود ثابتة. في املقابل، ت

  استقاللية أكبر املجال أمام 
ً
 ، لكن تكون مراقبة هذا النوع من االتفاقات أصعب عادة

ً
. إجماال

جديدة على غرار "مراكز األفكار  اختبرت في املاض ي تطبيق أنظمة أمستردام جديٌر بالذكر أّن 

 إلى منظمات غير حكومية من خالل عملية
ً
مرتبطة  سريعة املعالجة، الجيدة" التي قّدمت منحا

 بمكتب رئيس ا
ً
 ، مما عّزز االستجابات السريعة واملبتكرة لالحتياجات الناشئة. 31لبلدية مباشرة

قد تكون منظمات املجتمع املدني مرتبطة بتنظيمات سياسية أو جماعات ذات  االستقاللية: •

مصلحة خاصة )كالجمعيات املهنية أو الدينية(، مما قد يطعن في مدى حياديتها، ومساءلتها، 

واستدامة إجراءاتها. كما يمكن أن يهّدد هذا املوقف استقالليتها ومرونتها بنظر السلطات 

ل هذا األ 
ّ
يجدر بمنظمات املجتمع املدني أن  ، وبالتاليمر أحد القيود األساسيةاملحلية.  يشك

تساهم في تكريس جو أكبر من املساءلة والشفافية على املستوى املحلي، والتعبير عن آرائها 

 دونما خشية من االنتقام. 

 ازدادت منظمات املجتمع املدني خالل العقود املاضية، : واإلعداد املنهيبناء القدرات  •
ً
خبرة

 في ترشيد أنشطتها ومراقبتها، 
ً
 بشكل عام، وأكثر حذرا

ً
. فمن جهة، أصبحت أكثر تنظيما

ً
ومهنية

، والتعلم من املمارسات السليمة. بالنسبة إلى املنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في قطاعها
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 مع ا
ً
، يمكنها أن تعزز قدرات السلطات املحلية، ال سيما الجهات غير املتآلفة تماما

ً
لهجرة )مثال

يمكن لقسم املشتريات أو املوارد البشرية زيادة معّدل التنوع بين املوظفين أو الجهات التي 

 تتعاقد معها البلدية(. 

 ومن جهة أخرى، 
ً
 ما تكون قائمة على أساس  -قد تفتقر املنظمات األصغر حجما

ً
التي غالبا

ة امليزانيات، وإرسال تقارير الرصد التي إلى املهارات الالزمة لكتابة املقترحات، وإدار  -مجتمعي

تستوفي الشروط الدولية أو متطلبات االتحاد األوروبي. تحتاج هذه املجاالت إلى التحسين 

 على املنوال نفسه، قد يعرقل 
ً
بالنسبة إلى العديد من منظمات املجتمع املدني. نسجا

 يتسّببون مات بمستوى جيد، أو املتطوعون الذين ال يملكون الخبرة الالزمة عملية تقديم الخد

 دورات تأهيل تستهدف املتطوعين.  برلينبالضرر. في هذا املنظور، طّورت 

 

  االستستاجات وأبرز نقاط النقاش 

  هو ُيناط بمنظمات املجتمع املدني دور أساس ي 
ً
العمل مع السلطات املحلية لتعزيز مدن أكثر دمجا

 بالغ األهمية في 
ً
عتبر هذه املنظمات شريكا

ُ
، وضمان وصول الجميع إلى الحقوق والخدمات. كما ت

ً
وتنّوعا

 في توفير التوجيهات ال
ً
 أساسيا

ً
ل حليفا

ّ
عملياتية وأفكار متعّمقة بشأن العمل على األرض. زد على أنها تمث

 ملصالح مسؤولي عملية تصميم 
ً
 البلدياتالسياسات وتطبيقها، مع أّن طبيعة هذه العالقة تختلف تبعا

 إلى مدى صلة السياسات املطّبقة بمجال تدخل
ً
 . املنظمات وقدراتهم، وكذلك استنادا

 

 أسئلة توجياية للنقاش: كيف تعملون مع منظمات املجتمع املدني في مديستكم؟
 

  كيف تضمن اتساق السياسات بين جهات فاعلة متعددة في بيئتك، وكيف تحرص على أن

 تصّب مساهمات منظمات املجتمع املدني في السياسات االستراتيجية ملدينتك؟ 

  ما هي أفضل الطرق للتشجيع على مشاركة منظمات املجتمع املدني في تصميم البرامج

 تها بشكل فعال؟ والسياسات املحلية، وكيف تضمن دمج توصيا

   إلى تجربتك، ما هي آليات التشاور التي أّدت إلى نتائج واعدة، وفي ظل أي ظروف؟ 
ً
 استنادا

  من وجهة نظر البلدية، ما هي خطط التمويل األنسب لدعم منظمات املجتمع املدني، وتسهيل

تتأقلم مع عملية مراقبة أنشطتها، مع تزويدها في الوقت نفسه بدرجة من املرونة لكي 

 االحتياجات الناشئة؟
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 األدوار األساسية ملنظمات املجتمع املدني، ونقاط قوهاا وضعفها على املستوى املحلي

 نقطة الضعف نقطة القوة الدور 

نشر التوعية بشأن 

 حقوق املهاجرين

إمكانية التواصل  مع املهاجرين واملجتمعات 

على  املضيفة واإلملام بشكل أفضل بالوضع

مع تقديم معلومات محدثة وأكثر األرض )

 في أغلب األحيان(؛ 
ً
 دقة وتفصيال

عندما إمكانية إرسال رسائل متضاربة 

 
ً
ال يكون املوظفون قد تلقوا تدريبا

؛
ً
 مناسبا

قد تكون اآلثار محدودة بالرغم من 

التزام البلدية بضمان الوصول إلى 

 الحقوق والخدمات؛ 

رصد مدى التزام 

بموجباتها السلطات 

 والتزاماتها

جهات فاعلة مستقلة، تستطيع التعبير عن 

 آرائها حول الشؤون املحلية؛ 

رات 
ّ
قد يؤدي ذلك إلى نشوب توت

سياسية مع السلطات املحلية ويعرقل 

 التنسيق؛ 

دعم الوصول إلى 

الخدمات والتصرف 

 كمزّود للخدمات

الوصول بشكل  أفضل إلى الفئات الضعيفة 

سيما املهاجرون غير املوثقين  من السكان، ال 

 والقاصرون غير املصحوبين؛ 

إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل أخرى عبر 

 مانحين دوليين أو مؤسسات خاصة؛ 

قد تفتقر إلى القدرات والتمويل الالزم 

لتقديم الخدمات )أو إلى املعرفة الالزمة 

 لربط املهاجرين بالخدمات املناسبة(؛ 

 

قد توجد عالقات متوترة مع املجتمعات 

املضيفة واملهاجرين إذا لم يتّم تقديم 

 الخدمات بطريقة شفافة؛ 

 

قد تتنافس مع بقية منظمات املجتمع 

املدني على التمويل وال تنّسق األنشطة 

 معها؛

دعم دمج املهاجرين 

 
ً

 واقتصاديا
ً

 اجتماعيا

تحديد التحديات التي يواجهها املهاجرون 

بشكل أفضل في مجال االندماج والوصول 

 إلى سوق العمل؛ 

إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل أخرى، 

 عبر مانحين دوليين أو مؤسسات خاصة؛ 

دعم مشاركة املهاجرين 

في عملية صنع القرار 

 على املستوى املحلي

إمكانية املساعدة في جمع شكاوى املهاجرين 

ووجهات نظرهم، بالرغم من وضعهم 

القانوني )مجموعات غير موثقة، يصعب 

 الوصول إليها(؛ 

 

غير ديمقراطية، وقد ال تكون قيادة 

 
ً
لة

ّ
بعض منظمات املجتمع املدني ممث

 آلراء جمهورها العريض؛ 
 

قد تؤيد بعض املجموعات على حساب 

 ملصالح املنظمة؛ 
ً
 البعض اآلخر تبعا

 


