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ن مدن البحر األبيض المتوسط  الهجرة بي 

 الحوار، والمعرفة والعمل

م اورشة 
ّ
 ورقة مواضيعية -األقرانمن لتعل

ن ال صلةال د والهجرةبي   أحياء شاملة: تحقيق تشر

 2021أبريل  28-30
ِنت بواسطة  ر

َ
َب
ر
َ اإلن ْبر

َ
 ألمانيا( -)باستضافة مدينة دورتموند   Zoomالمكان: ع

https://bit.ly/3a7lmGI   

 
ن مدن مت صياغة وثيقة المعلومات األساسية هذه ت وع الهجرة بي  م  (MC2CM)المتوسط البحر األبيضلحساب مشر

ّ
وورشة تعل

د والهجرة: تحقيق أحياء شاملة"،  األقران حول ن التشر ِنت بواسطة المزمع عقدها "الصلة بي  ر
َ
َب
ر
َ اإلن ستضافة مدينة با  Zoomَعْبر

 .2021أبريل  30إىل  28من  ألمانيا –دورتموند 
 
  عرضت

 
د والهجرة عىل مستوى المدينة.  للتباحث بشأنر إطاًرا أساسًيا الوثيقة مفاهيم عامة وتوف ن التشر تهدف األمثلة و الصلة بي 

ي هذا المجال. س
أثناء مناقشات  والتوسع فيها مفاهيم المقدمة ال بلورةتم تالمقدمة إىل توضيح بعض اإلجراءات المتخذة بالفعل فن

 . جتماعاإل 
 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3a7lmGI
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 مقدمة 1

د  ةأزمة عالمية لحقوق اإلنسان عىل نطاق واسع أصبح التشر ي بظاللها الكبب 
ي الحياة ترخن

ن
وخاصة والكرامة  ،واألمن ،عىل الحق ف

  فهو  ،هشاشةألكبر السكان 
 
ية والريفي فراد ر عىل األيؤث ي كل من المناطق الحضن

ن
ة، حيث يواجه السكان نقص اإلسكان االجتماعي ف

عزى أسبابالميسور التكلفة. و 
ُ
د  وت  تتضمن: إىل عوامل مختلفة  التشر

  الفقر 

  ي الدخل المرتفع
ن
 ،والعاىلي التفاوت ف

  ي
 والممتلكات،محدودية الوصول إىل األراضن

 ،محدودية الوصول إىل االئتمان والتمويل 

  والبطالة،ارتفاع محدودية العمالة 

 نتشار الوظائف غب  اآلمنة والضعيفة،ا 

  ن واالستبعاد ،التميب   االجتماعي

  االجتماعية،نقص الحماية 

  والشي    ع،التحضن غب  المخطط 

  ي
ن
 اإليجارات،اإلخالء القشي بسبب الزيادات ف

  الصحية،ارتفاع تكلفة الطاقة أو الرعاية 

  معقولة،نقص المساكن بأسعار 

  و العامة،خصخصة الخدمات 

 ي مجال اإلسكان. المضارب
 ة االستثمارية فن

 

ي التشر وهيكلية ومؤسسية يمك ،وبيئية ،فردية سبابأبينما يمكن أن يكون هناك 
د  المهممن د، ن أن تسهم جميعها فن فهم التشر

 فردًيا. 
ا
 اجتماعًيا وليس فشًل

ا
 باعتباره فشًل

 

ي بحقوق اإلنسان للمهاجرينالمقر   ذكر 
د  1ر الخاص المعنن ي معالجة المن أهو أن التشر

ايدة  فروقاتعراض فشل الحكومات فن المَبن

ي والممتلكات ،الدخلمن حيث 
وة والوصول إىل األراضن اإلسكان كسلعة وليس كحق من حقوق  تم التعامل معحيث ي ،والبر

ا لحقوق اإلنسان األخرى  ذلك،عالوة عىل  اإلنسان. 
ً
ي وبأسعار معقولة وذو موقع جيد يمثل طريق

العمل  ثلمفإن اإلسكان الكافن

ي جميع أنحاء العالم نتائج سلبية تتعلق بالوفياتو  والتعليم والصحة واألمن. 
د فن  ،يواجه األشخاص الذين يعانون من التشر

د،لل سببكهذا يظهر كأعراض وكذلك   والقدرة عىل كسب دخل أساسي وعنارص أساسية أخرى للبقاء.  ،والصحة مما يؤدي إىل  تشر

دي ة ضمن، تحظن قضايا اإلسكان وبالتاىلي  ن. حلقة مفرغة لمجموعات المشر لت جدول أعمال التنمية العالمية. لقد  بمكانة كبب 
ّ
شك

 وميسورة التكلفة ةوآمن ةمالئم مساكن عىلالجميع  بضمان حصول تصلةالم 11.1 غايةأهداف التنمية المستدامة، من خالل ال

ية الجديدة،، 2030بحلول عام  ا غب  مسبوقإ والخطة الحضن
ً
ي التنمية المستدامة  الئقبكيفية مساهمة اإلسكان ال عَباف

ورفاه فن

 . األفراد 

 
وع  أماط ن مدن البحر األبيض المتوسطمشر  المشكالت الَني يواجهها المهاجرون  كوكبة مناللثام عن  بالفعل  الهجرة بي 

ً
. دائما

ي نوعية الحياة لإلرتقاء بفرص الهذه القضايا  وتشمل
ي مجاالت اإلسكان فن

. باإلضافة إىل iiوالتوظيف iالخدمات األساسيةو  ،المدن فن

ن  وضعالحاجة إىل قيام السلطات وأصحاب المصلحة بتدعو ذلك،  والشباب  ،اسَباتيجيات لفئات مستهدفة محددة مثل الالجئي 

ي  ،المهاجرين
ي إطار أوسع من اإلدماج الناشطوالمجتمع المدنن

 . iiiمع المهاجرين فن

 

 

                                                 
ن والمهاجرين ا ،2016 المتحدة،الجمعية العامة لألمم  1 وع قرار إىل الجلسة العامة الرفيعة المستوى بشأن التصدي لحركات الالجئي  ة من قبل أشار مشر لكبب 

ي دورتها 
ن
،الجمعية العامة ف ن ن  السبعي   نيويورك والمهاجرين،إعالن نيويورك لالجئي 
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د وتحديد العوامل التشر   عريفتعكف عىل تالموضوعات السابقة المذكورة أعاله، وس حولهذه ورقة المعلومات األساسية تتمحور 

 عن اقَباح  تبعاتالرئيسية للظاهرة، وتعميق فهم أسبابها المعقدة، والتحديات الَني تواجهها و 
ا
د عىل األفراد المهاجرين، فضال التشر

د ظاهرة المعالجة المعنية بمناقشة السياسة لنقاط  ي تشر
ن
ي سياق خطة التنمية المستدامة لعام  ، وذلكالمهاجرينصفوف  ف

ن
ف

2030 . 

 

د اتتعريف 2  التشر

د، مما يجعل من الصعب تقديم  توافر ال ي  للتشر
ً
ن الدول معطياتتعريف متفق عليه دوليا وبالنظر إىل . سياساتية وإجراء مقارنات بي 

د عىل تفاوت، تللسياسات إختالف السياقات المحلية   نطاق واسع تعريفات التشر
ً
قتصادية جتماعية واإلوالظروف اإل  ،للغةتبعا

 والسياقات الثقافية. 

فت لقد   " عىل أنه األ جتماعية باألمم المتحدةقتصادية واإل دارة الشؤون اإلإعرَّ د األوىلي
الذين يعيشون بدون مأوى أو  فراد "التشر

د الثانوي" عىل أنه يشمل  د عىل أنه بال مكا األفراد مسكن للمعيشة، و"التشر ي بعض السياقات، ُيفهم التشر
ن
غياب ن إقامة معتاد. ف

 ستخدم المصطلح "بال مأوى يُ و  األرض والمأوى. الوصول إلن
ً
ي أغلب األحيان "عمليا

ن
ي المالْخئ  فراد لإلشارة إىل األ ف

ن
ن ف المقيمي 

دين،الم ي المهجورة خصصة للمشر
ي أماكن أخرى مماثلة مثل المبانن

ن
ي الشوارع أو ف

ن
ي الجاهزة أو  ،أو ف

ي المبانن
ن
ي الحدائق العامة ،  ،ف

ن
أو ف

دين  ويشيعإلخ.  دين بدون مأوى" و "المشر ن "المشر ن بي  د  من الذين يعانون فراد " ضمن مجموعة األبمأوىالتميب   "التشر
ً
 ". كما عمليا

ا شار يُ 
ً
د أحيان ا باسم "النوم  بدون مأوىإىل التشر

ً
ي العراءأيض

ن
 ". غياب سقف يأوي" أو "ف

 

دين إىل جان  ب "المشر
ً
"، يوجد العديد من األشخاص اآلخرين الذين يصنفون غالًبا عىل أنهم "ساكنون بشكل هش". عمليا

األفراد الذين يعيشون مع أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء بسبب عدم وجود بدائل أو  عىلوُيستخدم هذا المصطلح غالًبا للداللة 

ي سكن مؤقت. عىل الرغم
دين غب  المنظورين" قد يشمل األفراد الذين ليسوا عىل  تعريف غياب من فن ، فإن مصطلح "المشر رسمي

ن للحصول عىل خدمات الدعم، أو األفراد الذين قد  و أتماس مع أي من خدمات الدعم اإلداري،  األفراد الذين قد ال يكونون مؤهلي 

ي مساكن غب  مستدامة أو غب   ال ُيعتْبون حالة ذات أولوية للوصول إىل خدمات الدعم العام المحدودة؛
أو األفراد الذين يعيشون فن

ي سيار 
ي مستوطنات غب  أو تهم، امناسبة، مثل فن

مثل العشوائيات، أو  الئقةلدى األصدقاء أو العائلة؛ أو األفراد الذين قد يقيمون فن

ي غب  المخصصة للسكن أو ا
 رألفراد الذين ينتقلون بشكل متكر األفراد الذين يصادرون المبانن

وْني  اجتماع للخْباء أوض ي نب 
ي تنظيمه فن

باألمم  جتماعيةواال  قتصاديةاالدارة الشؤون إفريق فريق موئل األمم المتحدة و اشَبك فن

 :د بحيث يكونوضع تعريف للتشر ب المتحدة

  ي
أن شامل: يجب أن ينظر التعريف إىل المجال االجتماعي والمادي واألمان لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. ينبغن

ي حاالت 
ي أماكن مؤقتة أو فن

ي ذلك: األشخاص الذين يعيشون فن
األشخاص الذين  األزمات؛يستوعب الجميع، بما فن

ي مساكن غب  كافية وغب  
 .واألشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إىل مساكن بأسعار معقولة آمنة؛يعيشون فن

  ن الدرجات و د،أنواع حساس من الناحية السياسية: يجب أن يفرق التعريف بي  نظًرا لعدم قبول أي شكل من أشكال  التشر

ي السياق االجتماعي واالقتصادي للبلدان الَني تعالج كلية أي مظاهر محتملة 
ي أن يفش التعريف االختالفات فن

د. ينبغن التشر

د  .للتشر

 د ي  اجتماعًيا: يجب اعتبار التشر
ا
د باعتباره فشًل دًيا. وباعتبارها قضية ، وليس عيًبا فر عيًبا اجتماعيا تشكل حول التشر

د يقع عند تقاطع الصحة  إنسان،حقوق  ،والعنف  السكن،والقدرة عىل تحمل تكاليف  العامة،فإن التشر ىلي
ن والمرض  المبن

، ، المخدرة،وإساءة استخدام المواد  العقىلي ، والبطالة. واألكبر من ذلك، أنه  والتحضن ي
ن العنضي والجنسانن والتميب 

ي السكن الالئق. يعكس عدم المساواة الهيك
ن ضد أولئك الذين ُيحرمون من حقوقهم فن  لية والتميب 

ي صفوف المهاجرين؟ 3
ن
د ف  ما هي أسباب التشر

د عىل مزي    ج من العوامل الفردية   بنيويةوال ،تشتمل أسباب التشر
َ
ي كلتا الفئت

ي ذلك العنارص فن
 والَني تخص السكان والمؤسسية بما فن

ن ي 

اع والكوارث ال ن المدن تحاول ، وبالتاىلي أسباب أخرى، تكون الهجرة عفوية؛  جملة المناخ، من طبيعية وتغب   المهاجرين. بسبب البن

ي أغلب األحيانالمضيفة 
ي من السكان إ فن

دون االستفادة من التخطيط طويل األجل والتوزي    ع العادل للموارد. بستيعاب عدد إضافن

ي أغلب األحيان سكن ينتج عن ذلكو 
ن المهاجرين، بمن فيهم الالجئ فن ي ظروف ي 

ي أو  تتسم باإلكتظاظ، فن
 مستوطنات غب  رسمية. فن
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ي الهياكل اإل لعوامل البنيوية الَني تسب  ا
ن
ي صفوف المهاجرين راسخة بعمق ف

ن
د ف ي ذلكجتماعية واإلب التشر

ن
 :قتصادية بشكل عام، بما ف

 

ي وبتكلفة ميسورة؛غياب اإلسكان العام أو اإل  •
ن
 جتماعي الكاف

 أسواق العمل والبطالة؛ الحد األدنن من الوصول إىل •

  والحماية؛ جتماعيةاال غياب الوصول إىل الخدمات 

  ن االجتماعي  ،التميب 

ن والسلطات.  • ية من قبل المالكي  ن  الممارسات التميب 

 

ي ال
اإلسكان وأسواق العمل نتيجة للسياسات الوطنية الَني من اإلقصاء بشكل رسمي من خدمات الرفاه، و عديد من المهاجرين يعانن

ي ل معاديةتهيئة بيئة  تهدف إىل
وصول  رعأطر السياسات الَني ت متتس  من ذلك،  دىهمدنهم. واأل الهجرة إىل المهاجرين عن  ثنن

  سكانيةجتماعية واإل المهاجرين إىل الخدمات اإل 
ً
هم بسبب  بر نون عىل حقوق أكحيث يحصل مهاجرون معي   بالتدرج،غالبا من غب 

 تهم. عوامل مثل وضعهم كمهاجرين وطول مدة إقام

 

ي ظروف محفوفة بالمخاطر، 
ن
ي وظائف غب  قانونية وإىل العيش ف

ن
ية المهاجرين إىل العمل ف ن وغالًبا ما تدفع هذه الممارسات التميب 

د. عالوة عىل ذلك، يصبحون عرضة لالستغالل عىل أيدي مالكي األبنية والعقارات 
وبالتاىلي يصبحون عرضة لإلخالء القشي والتشر

حقوقهم. قد يؤدي وضعهم غب  الموثق إىل اإلذالل، والتجريم ال يكونون عىل األرجح عىل دراية بحيث  والسلطات المختلفة،

ي والوصمة اإلضافية، مما ي
ي اإل فضن

ي ممارسات اإليجار إىل عدم رغبة معظم المهاجرين فن
ستفادة من استحقاقاتهم، والطعن فن

 فية والتحول إىل خدمات الدعم. التعس  

 

ي السكن الالئق التحديات المحددة الَني يواجهها المهاجرون للحصول عىل سكن مناسب. وقد أبرز المقرر ال
ي بالحق فن

خاص المعنن

ن برامج الهجرة واإلسكان المثال،عىل سبيل  الحظت،وقد  ي كثب  من األحيان ال يوجد تنسيق كبب  بي 
 .أنه فن

 

ي السكن الالئق
ي "مبادئها التوجيهية لتنفيذ الحق فن

ا  "،فن
ً
عىل التحديات األكْب الَني يواجهها المهاجرون الذين يعانون من تشدد أيض

ي العديد من البلدان  قانونية،أوضاع غب  
ي بعض  مة،مجر  حيث ال تزال الهجرة غب  النظامية فن

يعتْب استئجار سكن  الحاالت،وفن

ي جريمةلل
ي وضع غب  قانونن

ي بعض ذلك،. عالوة عىل مهاجرين فن
دة تقتض فن ن أو عىل  فإن المالْخئ المشر األحيان عىل المواطني 

،المهاجرين  ن  من استخدام خدماتهم.  عمالئها،وقد ُيطلب منها إبالغ السلطات عن  الموثقي 
ً
 مما يمنع المهاجرين فعليا
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 األسباب المحددة لمجموعات المهاجرين الهشة

 
 
ي صفوف غالًبا ما يصن

ن
دين. ومع ذلك، ف المهاجرون عىل أنهم مجموعة متجانسة ف للناس احتياجات مختلفة السكان المشر

ي وبلد المنشأ ومستوى التعليم ، إلخ. 
 تتقاطع مع خصائص مثل العمر والجنس والوضع القانونن

 

 النساء
  صحيح

 
دين، إال أنهضئيلةلن نسبة أن النساء يمث  ، وإن كانت متنامية، من المهاجرين المشر

ا
د  ن أكبر عرضة من الرجال للتشر

جْبَ  األدوار والتوقعات الجندرية،لتغيب   نتيجة
ُ
ي ظروف معينة، ت

ن
. ف ىلي

ن  عن العنف المبن
ا
عتماد  النساء المهاجرات عىل اإل فضال

، لعىل أفراد األرسة الذكور لتجديد تصاري    ح اإلقامة أو  ن ي حالة مخيمات الالجئي 
ن
لوصول إىل السكن من خالل األسواق الرسمية. ف

ي خيم ومخيمات م
ن
، الئقةمرافق  بدونفتوحة، تعيش النساء ف

ً
ا عن فرص عىل الرغم وُيجْبن عىل اإل  غالبا

ً
نتقال إىل المدن بحث

ي الش نمن خطر انتهائه
ن
ا من سوء المعاملةكما .  ارعف

ً
ايد دات حَن خطًرا مَبن وبالتاىلي  ر،تجاواإل  ،والخطف ،تواجه النساء المشر

لن
ّ
ة من  يشك د الاألفراد الذين نسبة كبب  ي واليعانون من التشر

ه.  ذيخفن  يصعب تفسب 

 

 الشباب/القارصون المهاجرون
ي ي

والمرض  ،العديد من األطفال والشباب المهاجرين من تجارب مؤلمة تشمل عىل سبيل المثال ال الحض سوء المعاملة عانن
ي كثب  من الحاالت، 

ن
ن ذلك، قد ال خدمات مخصصة لتناسب احتياجات الشباب. واألكبر مإىل لمالْخئ تفتقر االعقىلي والفقر. ف

ة،يتلَف األطفال المهاجرون الدعم المستمر عند بلوغ سن  عالوة عىل ذلك، . وضعهم كمهاجرينوهذا يتوقف عىل  الثامنة عشر
ي 
ن
 ما يخضع وصول الصغار إىل المدرسة إلثبات اإلقامة، مما يمنع الشباب من مغادرة أماكن غب  رسمية من التمتع بحقهم ف

ً
غالبا

ن الء الشباب معرضهؤ ويكون  التعليم.  د واإل  ي  ة للتشر ي حال عدم حصولهم عىلستغالل بدرجة كبب 
ن
 .2الدعم ف

 
ن المهاجرون غب  الموثق  ي 

ن  ن القليل والمعدوم، وقد يتعرضون  وذوو يحصل المهاجرون غب  الموثقي  عي عىل دعم اجتماعي يتفاوت بي 
وضع مهاجر غب  رسر

ي حال السغي للوصول إليه. كما يواجه ال
ي قطاع اإلسكان، حيث يمكن للمدن لإلبعاد فن

ة فن ن صعوبات كبب  مهاجرون غب  الموثقي 
ن من  تطبيق سياسات تقييدية تلزم مالكي العقارات وأصحاب العمل بالتحقق من تصاري    ح اإلقامة، وبالتاىلي يواجهون التميب 

 . 3أمام سلطات الهجرة من كشف أمرهممقدمي الخدمات أو يخشون 

 
 

 الئقجرين إىل المسكن الالقيود أمام وصول المها 4
 

ي 
. فن ن  بالسكان األصليي 

ً
 من الحرمان من حيث الوصول إىل السكن قياسا

ً
ي المهاجرون غالبا

دولة من دول االتحاد األوروْني  28يعانن
iv، 

 عن
ا
ن عىل حقوقهم، فضال نون أنهم يعا يعتمد المهاجرون بشكل غب  متناسب عىل اإليجارات الخاصة، وغالًبا ما يكونون غب  مطلعي 

: من  ي منطقة البحر األبيض المتوسط بشكل خاص، تشمل القيود الَني قد يواجهها المهاجرون ما يىلي
ن
ن ضدهم. ف  التميب 

 

 عقبات أكْب أمام الحصول عىل مزايا اإلسكان أو اإلسكان العام 

 ي مواقع سيئة ية عاليةأرجح
ي مساكن دون المستوى المطلوب، رديئة الخدمات، وفن

بتكلفة إيجار  أن يعيش المهاجرون فن

ي أعىل من ا
 لمعدل الوطنن

 ي ظروف  ية عاليةأرجح
 تتسم باإلكتظاظأن يعيش المهاجرون فن

 ينفق المهاجرون نسبة أعىل من دخلهم عىل اإليجارأن   ية عاليةأرجح 

 

 

 

 

 

                                                 
(. األطفال طالبو اللجوء والالجئون غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2014مجلس أوروبا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. ) 2

 .: مجلس أوروباستراسبورغحتفل؟ الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر: ماذا ن
3. FEANTSA. (2014)  ، حرية حركة مواطني االتحاد األوروبي والحصول على المساعدة االجتماعية: إرشادات لمقدمي خدمات المشردين

 .FEANTSA :بروكسل
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ي 
ن
 سكن الئق. م لجهة الوصول إىلما يىلي بعض القيود الَني يواجهها المهاجرون  ف

ي 
ي  فصل المهاجرين بشكل مكانن

ن
 أغلب األحيان ف

ي السكن الالئق مثل اإلخالء القشي. 
ن
ي ذلك انتهاك حقهم ف

ن
يتعرض المهاجرون بشكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان، بما ف

ي الفصل اإل 
ن
 بتدفقات السكان المهاجرين، بشكل مبارسر ف

ً
، مقرونا ي

ن
ي عىل المدى الطويل يساهم التخطيط غب  الكاف

جتماعي والمكانن

ي ظل إنداخل المناطق الحضن 
ن
ي نهاية المطاف االخيار  عدامية. وف

ن
ت األخرى، يستخدم السكان المهاجرون، بمن فيهم الالجئون، ف

ي المتاحة 
ي كثب  من األحيان، تكون هذه األماكن قائمة  لالستقرار،األراضن

ن
أي المناطق الَني تفتقر إىل الحيازة والملكية المناسبة. وف

ي المناطق المعرضة لألخطار الطبيعية، 
ن
ي غب  المناسبة للسكن، والمتاخمة للطرق والسكك الحديدية ومجرى األ ف

ي األراضن
ن
نهر أو ف

ي الواقععالوة عىل ذلك، يتقاطع الفقر والتهميش وغالبا ما يَب  والمنحدرات، إلخ. 
ن
ي مواقع محددة. ف

ن
ي  كزان ف

ن
، يؤثر موقع اإلسكان، ف

ي ذلك الوصول إىل الوظائف والخدمات والنقل والتعليم  -ناس كثب  من األحيان، عىل الخْبات والفرص الَني قد يتمتع بها ال
ن
بما ف

ي المدن إىل إدامة أشكال أخرى من عدم المساواة االجتماعية أو 
ن
والمشاركة المدنية والسياسية. تؤدي الالمساواة المكانية ف

 االقتصادية أو السياسية أو الثقافية. 

 

 ة ستبعاد المهاجرين من الموارد المحلية المحدودإ
ا
 أصل

ية إىل فرض قيود إضافية عىل الوصول إىل األرض والسكن والخدمات  ،يمكن أن تؤدي تدفقات السكان نحو المناطق الحضن

ن والمهاجرين. تشب   كما قد األساسية.   ن السكان المضيفي  ايد عىل هذه الموارد المحدودة إىل توتر اجتماعي بي  يؤدي الطلب المَبن

ا إىل أن vاألمم المتحدة
ً
  أيض

ُ
ية للموارد مثل الكهرباء إىل اتحديات بالنسبة فاقم الالهجرة من الريف إىل الحضن ت  ،إلدارة الحضن

ب،   عن توفب  مياه الشر
ا
ايدة داخل  بروز تؤدي إىل وبالتاىلي والنفايات الصلبة وإدارة مياه الضف، فضال تحديات بيئية وصحية مَبن

نافع محاولة الحصول عىل اإلعانات والم لدىهاجرون المزيد من الصعوبات اإلدارات المحلية. باإلضافة إىل ذلك، يواجه الم

ورة توافر  جتماعية. اإل  ن كل ما سبق وتجدر اإلشارة هاهنا إىل رصن  ب. سكن مناسلتأمي 

 

  المهاجرين عدم مراعاة 
 
ي عملية صنع القرار  غالبا
ن

ي العمليات التشاركيةوعدم ف
ن

 تضمينهم ف
ي التخطيط.  تفتقر السلطات المحلية والوطني

ة بشكل عام إىل الموارد المالية والمهارات التقنية الكافية لتسهيل دمج المهاجرين فن

ن ال يتم كما  ي االعتبار. عالوة عىل تضمي 
عرف احتياجاتهم واهتماماتهم، وبالتاىلي ال تؤخذ فن

ُ
ي العمليات التشاركية، وال ت

المهاجرين فن

ي يُ  ،ذلك
 الوصول إىل السلطات المحلية  بدون مسكن الئق صعب عىل المهاجرينحيث ي ،هذا الوضع إىل حلقة مفرغة فضن

ً
قياسا

ن ب  .األشخاص المستوطني 

ية الَني تدعم اإلنصاف والشمول )موئل األمم المتحدة واليونسكو ، 
( 2015يمكن تحقيق اإلدماج من خالل إدارة المناطق الحضن

 .تشاركية كافية خاصة بالفئات المستهدفةمن أجل تحقيق إعمال حقوق المهاجرين وكذلك من خالل عمليات 

 

ي بعض البلدان، مثل ألمانيا أو النمسا، حيث ت
ء مسألة محلية وإقليمية.  ندماجقوية، يكون اإل الالالمركزية  سود فن ي

قبل كل سر

الوصول  القائمة عىلعىل المستوى المحىلي  viندماجسلسلة مهمة من ممارسات اإل  إىل تطوير  هذه البلدان بادرتونتيجة لذلك، 

  .مهاجرينالشاملة للتشاركية المناهج الىل وعإىل الحقوق 

 

 توفب  السكن الالئقصعوبات أكْب ل منن يالمهاجر معاناة 
عتْب المدن مع اندماج المهاجرين: عىل سبيل المثال،  من خاللها المستويات الَني تتعامل إختالف  viiالعديد من الدراساتأبرزت 

ُ
 ت

 عىل
ً
ا ي البالد؛   ملكية العقارات مؤرسر

عتْب إستقرار المهاجرين عىل المدى الطويل فن
ُ
 حيازة اإليجار مؤرسر كما ت

ً
ي  ا

ن فن للحماية من التميب 

ي جميع أنحاء أوروبا، ت
لاألرس المهاجرة  َباجع إحتماالت أن تكونسوق اإليجار. فن ن ي ب مالكة لمبن

مثل  دولثالثة أضعاف، خاصة فن

 إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا. 
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ن كشف  من خارج االتحاد األوروْني بي 
ن ي معدل عبء تكلفة السكن للمواطني 

ن
ة ف ت دراسة بتكليف من االتحاد األوروْني زيادة كبب 

ن باألعباء بسبب تكاليف 30، 2014و 2013 ي سن العمل كانوا مثقلي 
ن
ي االتحاد األوروْني ف

 من٪ 11مقابل  ر،يجااال ٪ من غب  مواطنن

. يسمح معدل زيادة تكلف ن ة السكن لصانغي السياسات بتقييم كيفية تأثب  تكاليف اإلسكان عىل فقر المهاجرين ونوعية المواطني 

 . viiiحياتهم. 

 

ي أوضاع مكتظة
ن

 المهاجرون عرضة للعيش ف
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  دولفي منازل محرومة أو مكتظة في  فراد أسرة مهاجرةأ 4 أصلمن واحد   قرابة فرديعيش 

ألوروبي ، يُفهم االكتظاظ بأنه النسبة بين غرف األسر وعدد أفراد األسرة. تدرك األمم المتحدة أن وحدة المسكن تعتبر في االتحاد ا

ن الذين يعيشون والمهاجر ويكثر منطقة معيشة كافية ألفراد األسرة إذا كان هناك أقل من ثالثة أشخاص في كل غرفة صالحة للسكن.

نسبة الغرف المعيشية إلى أنه على تحاد األوروبي، يُفهم االكتظاظ والصرف الصحي. في اإل المسكن غيابفي ظروف سيئة بسبب 

في حال معيشة كافية ألفراد األسرة الوحدة التي تتيح مساحة  ، تُعتبرالوحدة السكنيةاألمم المتحدة بحسب منظور. ixعدد أفراد األسرة

 . xأقل من ثالثة أشخاص في كل غرفة صالحة للسكن تواجد

 

االتحاد  رجاءفي االتحاد األوروبي. في جميع أللمهاجرين  ين لإلدماج االجتماعيين رئيسي  مؤشر  السكن  عبء تكلفةل االكتظاظ ويمثّ 

في  25عاًما  64و 20المولودين خارج االتحاد األوروبي والذين تتراوح أعمارهم بين  في صفوفاألوروبي، يبلغ معدل االكتظاظ 

في المائة( في وسط وجنوب شرق أوروبا  55-40المستويات )وترتفع . السكان األصليينفي المائة لدى  17المائة، مقارنة بـ 

بلجيكا وقبرص وأيرلندا ومالطة  كل من في المائة( في 10)أقل من  فيما تتدنى)بلغاريا ، كرواتيا ، اليونان ، هنغاريا وبولندا( 

 .xiهولنداو

 

وال تلبي االحتياجات غالبًا التي توفرها المدن، وال سيما لالجئين والمشردين، مكتظة المالجئ المؤقتة  تكونعالوة على ذلك، 

ر حاالت االكتظاظ في المالجئ أو المهاجع بشكل خاص على كرامة النساء تؤثّ والمحددة لمجموعات معينة مثل النساء والفتيات. 

 .الشخصي نو/أو أمنه نخصوصيته أووالفتيات و/

د المهاجرين وحقوق 5  اإلنسان تشر

ي أي  الحركة،من إعالن حقوق اإلنسان حرية  13تفرض المادة 
ي العودة إىل بلده فن

ي ذلك بلده ، وفن
ي مغادرة أي بلد ، بما فن

"الحق فن

وقت". يحتاج السكان المهاجرون إىل ضمان حقوق اإلنسان عىل قدم المساواة مع بقية المجتمع ، مع إيالء اهتمام خاص ألكبر 

ي بحقوق اإلنسان للمهاجرين. فئات المهاجرين ح
ا. رصح بذلك بوضوح المقرر الخاص المعنن

ً
ا وتهميش

ً
 رمان

ل اإلسكان ال
ّ
  والميسور التكلفة والحسن الموقع، الئقيشك

ا
، مدخال االفتقار إىل السكن  يحولإىل حقوق اإلنسان األخرى. وبالتاىلي

 و فضل. األفرص الالالئق دون الوصول الصحيح إىل هذه الحقوق و 
ّ
 المهاجرون  ز يَبك

ً
ي المناطق السكنية غالبا

بشكل غب  متناسب فن

ن  ة الَني تتمب   عدم كفاية فرص الوصول إىل مرافق الرعاية بفرص العمل المحدودة، و ب بظروف السكن دون المستوى، و الفقب 

ي  ويساهملجريمة والعنف. التعرض لبو الَني تفتقر إىل الموارد،  المدارسبالصحية، و 
المصحوب بتدفقات التخطيط غب  الكافن

ي 
 هذه الظروف.  مفاقمة مفاجئة وغب  متوقعة من مجموعات المهاجرين فن

 

ي الفإنهم يستخدمون  ،كلفةتالوميسورة  الئقةعندما ال يتمكن المهاجرون من الوصول إىل مساكن 
 األراضن

ً
متاحة لالستقرار، وغالبا

ية الطرفية الَني تفتقر إىل الحيازة والملكية 
ي المناطق الحضن

 ما تكون عرضة للمخاطر الطبيعية. نظًرا ألن هذه فن
ً
المناسبة، وغالبا

 من ضعف الوصول إليها المناطق 
ا
ي عادة

وصول إىل العمل يعانون من محدودية فرص ال، فإن المهاجرين الذين يعيشون هناك تعانن

 .تفاعل مع المجتمعات المضيفةمن محدودية الوالتعليم والصحة و 

 

د هو انتهاك صارخ  ي التحرر التشر
ل واألرسة وفن ن ، والصحة، وحماية المبن ي الحياة، واألمن الشخضي

ي السكن الالئق، والحق فن
للحق فن

والحرمان من  ،وتآكل احَبام الذات ،واليأس ،همالمن المعاملة الالإنسانية. عىل المستوى الفردي، قد يتعرض المهاجرون لإل

ة وفقدان األرواح ،الكرامة يتعرض  قد االجتماعي والتجريم. باإلضافة إىل ذلك، قصاء واإل ،والوصم ،والعواقب الصحية الخطب 

ن المزدوجو المستضعف تكون وعليه، مستويات أعىل من االعتداء وفقدان التعليم. لو  ،ن بشكل خاص مثل النساء والشباب للتميب 

د. واجب الحكومات الوطنية والمحلية ملزمة ب  منع التشر
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 لمهاجرينلعوامل الرئيسية لنجاح إدماج اا 6

ية ع يشج    لإلسكان كوسيلة لتحقيق تحضن مستدامبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ً
ومرن وآمن.  ،وشامل ،نهجا

ي ال
ن
 من بناء المنازل إىل إطار كىلي لتنمية اإلسكان، يتم قلب"اإلسكان ف

ن " هو إطار العمل المفاهيمي الذي يهدف إىل تحويل الَبكب 

ي ووضع األممارسة من خالل تنظيمه  ية المستدامة فراد التخطيط الحضن ي مقدمة التنمية الحضن
ن
عىل ، وذلك وحقوق اإلنسان ف

ي من أوضاع  خاصةوبأمل إنتاج حلول إسكان جديدة وأكبر استدامة، 
مثل المهاجرين، بمن فيهم  هشةللمجموعات الَني تعانن

ن الالجئ  . xiiي 

 

ي الخطة قر  تعالوة عىل ذلك،  ي تحقيق التنمية المستدامة. بالدور ا ةالجديد ةالحضن
ن
 لحيوي للتحضن ف

 

م بتعزيز الوصول المنصف ن دون باألساسية المستدامة للجميع،  البنية التحتية المادية واالجتماعيةإىل  وبتكلفة ميسورةلَبن

ي 
ي ذلك األراضن

ن
، بما ف ن ب اآل ، واإلسكانالمزودة بالخدماتتميب  والضف  ،منة، والطاقة الحديثة والمتجددة، ومياه الشر

، والتخلص من النفايات، و  ،الصحي  ي
 ،والرعاية الصحية وتنظيم األرسة ،مستدامالتنقل الوالغذاء اآلمن والمغذي والكافن

 . والثقافة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،والتعليم

م كذلك بضمان ن واألشخاص ذوي وكبار الس ،واألطفال والشباب ،هذه الخدمات لحقوق واحتياجات النساء  إستجابة نلَبن

ي هذا  وسائر والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حسب االقتضاء،  ،والمهاجرين ،اإلعاقة
ي أوضاع هشة. فن

الفئات فن

 . xiiiاالقتصادية أو المادية -جتماعية نشجع عىل إزالة الحواجز القانونية أو المؤسسية أو اإل   سياق،ال

 

ي أجندة يتجىل
ية شاملة  11التنمية المستدامة  دفيرمي هو  2030 هذا الدور بقوة فن إىل "جعل المدن والمستوطنات البشر

ن الحكومات عىل تنفيذ استجابات كلية للتحديات والفرص الَني تع كال الْبنامَج ومرنة ومستدامة". يشج   ،وآمنة ،للجميع تيحها ي 

ية المستدامة.   وعليه، الهجرة من أجل التنمية الحضن
ُ
ي االعتبار وتطوير سياسة اإلسكان عتْب الهجرة معلمة أساسية يت

جب أخذها فن

ي المدن ندماجواإل 
 .االجتماعي فن

 

ي خطط العمل واالسَباتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل االسَباتيجيات الوطنية ماجإد ُيعتْب 
ورةلإلسكان  العامة المهاجرين فن  رصن

 . ملحة

 

ي الوصول إىل األرضل
ن يستلزم ذلك  ،ماتوفرص العمل والخد ،والسكن ،ضمان المساواة فن تعزيز الممارسات المناهضة للتميب 

ية وتعزيز جو عام من التسامح ) ي 2015واليونسكو، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر (، إىل جانب التخطيط الحضن

. يجب أن يشارك السكان المهاجرون ب ي المجال العام للمجتمع المضي شكل ناشطالمتكامل والمستدام والتشاركي
ف من خالل فن

 . تدابب  مثل اتخاذ القرارات التشاركية عىل المستوى المحىلي 
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وع ست  هولندا -رت بلوك لإلسكاناحالة دراسية: مشر

ي   Startblokستارتبلوك
ن
ن الشباب والشباب الذين يعيشون ف وع إسكان اجتماعي نموذْخي لالجئي  ي هولندا هو مشر

ن
، تم تطويره ف

ي سابق ي
ي أمسَبدام نيو ويست. يتكو  ملعب رياضن

ن
وع من  نقع ف وحدة سكنية لإليجار، تضم استوديوهات وشقق  565المشر

ن  ن بي  ها لمدة خمس سنوات. من أجل التأهل للسكن، يجب أن يكون عمر المقيمي  عاًما.  28-18متعددة األشخاص، يتم تأجب 
ي إدارة البيئة المعيشية من خالل المشارك

ن
ي اإلدارة االجتماعية والعامة. ويشمل ذلك تنسيق يتم مساعدة المستأجرين ف

ن
ة ف

ي اختيار المستأجرين وأعمال الصيانة 
ن
 عن المهام اليومية مثل المشاركة ف

ا
المبادرات واألنشطة والفعاليات االجتماعية، فضال

 المستقبلية. 

 

وع ي المجتمع. وعليه، يتم تعزيز  ىهي أن يساعد المستأجرون بعضهم البعض لبداية جيدة Startblok الفكرة األساسية لمشر
ن
ف

 :التضامن بطرق مختلفة

 

وع األصدقاء  • ن  –مشر  شاب هولندي مع اهتمامات مماثلة. تتم مطابقة األصدقاء قبل االنتقال إىلو أجنْني  يجمع بي 
Startblok   ي التعرف عىل بعضهم البعض قبل اإل

ن
. يتوقع منهم تبادل الموقعنتقال إىل حَن يتمكنوا من البدء ف

 .ودعم بعضهم البعض ارفوالمع، هاراتالم

 

ي شقتهم المطبخ •
ن
والحمام وغرفة المعيشة مع شخص إىل  ،يتشارك المستأجرون الذين لديهم غرف نوم خاصة ف

ن عىلثالثة أشخاص. يتم   .أن يعيش الالجئون دائًما مع الشباب الهولندي لتعزيز التواصل والمشاركة الَبكب 

 

  ن اشارك األنشطة مًعا. لدى كل مجموعة حية مدير تت"مجموعات حية"،  ضمنيتم تنظيم جميع المستأجرين
 . ذاتًيا ويتم تزويدهما بمساحة مشَبكة للقيام باألنشطة االجتماعية اننمعي  

 

 

ي القضايا المذكورة أعاله، تقَبح ورقة المعلومات األساسية نقاط المناقشة التالية لصنع 
من أجل إطالق الحوار حول دور المدن فن

 سياسات: ال

 

ي صفوف المهاجرين
د فن  معالجة التشر

 

 ي أجندة الهجرة الدولية/الوطنية
 .تسليط الضوء عىل الدور الرئيسي للمدن فن

  ن اإل ن برامج الهجرة واإلسكانضمان التنسيق بي   ؛دارات بي 

  ن قوي عىل السلطات المحلية وتطوير إنشاء برامج عالمية وإقليمية مشَبكة حول المهاجرين والمدن، مع تركب 

 . أطر حقوق اإلنسان المدن ضمنسياسات اإلسكان و 

  ؛ألدلة بشأن الحصول عىل سكن مناسباعْب معرفة التعزيز 

  ؛ناء القدرات والعمليات الميدانيةب ووسائلمشَبكة تطوير أدوات معيارية 

 ي الحصول عىل الس
ن فن  ؛قانونية واإلداريةالة الحواجز الوإز  ،أو الدينكن عىل أساس الجنسية أو العرق حظر التميب 

  من  -ال تميز بشكل غير مباشر ضد المهاجرين؛  الدولةتعزيز شروط الوصول إلى مساكن منظمة مدعومة من قبل

 خالل التوعية، والخدمات متعددة اللغات، واإلبالغ عن الممارسات التمييزية، إلخ.

 ، بما في ذلك المهاجرين والالجئين ، إلى  حماية الرفاهية الفردية والصحة العامة عن طريق تسهيل وصول الجميع

 الخدمات الصحية األساسية ؛

  تشجيع االقتصاد المتنوع ودعم فرص العمل الجديدة التي تشمل ريادة األعمال المحلية والقطاعات االقتصادية المبتكرة

 ؛ت فعالة لتعزيز الوصول إلى العملوالتدريب المهني كأدوا

 امة لتطوير اإلسكان والتمويل واالستثمار في فرص التمويل من أجل الحصول استكشاف حلول مبتكرة وأكثر استد

 على الموارد اإلضافية الالزمة لتسهيل وصول المهاجرين والالجئين إلى السكن الالئق.
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 الخالصات 7

 
ُ
د، مثل عدم المساواة والبطالة والعمالة الناقصةت ن واإل البطالة الجزئية/ عتْب معالجة األسباب الهيكلية للتشر جتماعي قصاء اإل والتميب 

يد، قضية محورية بالنسبة إىل صناع السياسات إلوالفقر وا /التشر فتقار إىل سكن ميسور التكلفة وعمليات اإلخالء القشي والتهجب 

د. واألهم من ذلك، يكتسب تحديد حالة األفراد المهاجرين أهمية  والسلطات الحكومية المحلية والهيئات/األجهزة المعنية بالتشر

ي ما يتعلق بالوصول إىل الخدمات اإل 
ن
د. بنيوية، ال سيما ف ر عىل تعرضهم للتشر

 
 جتماعية والعمالة، حيث يمكن أن يؤث

 

د  الطريق  الئقجتماعية وفهم كيف يمكن أن يكون السكن التباع نهج متعدد التخصصات يتضمن القضايا اإل إتستلزم معالجة التشر

دين بشكل كامل، إىل الحقوق األخرى. ومن أجل مع ، و الجة مسألة المتشر د يكون تْبز المن جميع النواخي حاجة إىل تعريف للتشر

 
ا
 للمنظور السياسي شامال

ً
ن ا، ويمومراعيا د  درجاتيز بي  من هنا ُينظر إليه عىل أنه فشل اجتماعي وليس فردًيا. كما ،  وأنواعه التشر

ي اإل التعريف إىل المجال االجتماعي  نظر يأن  تدعو الحاجة إىل
ن
د وأن يأخذ ف ي للتشر

ي  والمادي واألمنن
ن
عتبار تنوعه وأشكاله المختلفة ف

 من أجل التخفيف من مخاطر كما مختلف البلدان.  
ا
دين شامال ي  وضعيجب أن يكون تعريف المشر

ية تستثنن ن أكبر سياسات تميب 

 . هشاشةالفئات 

 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال بنيويةذه األسباب الإىل ذلك، تدعو الحاجة إىل اسَباتيجيات وتدخالت ملموسة لمعالجة ه
ن
، بما ف

ي السكن الالئق، بغض النظر عن وضعالحض، اإل 
ن
ي الوصول إىل هم كمهاجريعَباف بحق المهاجرين وطالْني اللجوء ف

ن
ن؛ المساواة ف

ية وحماية حقوق اإلنسان؛ وتطوير خدمات متخصص ن ن التميب  مستهدفة لفئات و ة الفرص والخدمات العامة؛ القضاء عىل القواني 

دين. فرعية معي    نة من المشر

 

ات الشيعة تعتمد قدرة المدينة عىل اإل  عىل  الحاصلةستجابة لتدفقات المهاجرين وقدرة الحكومات المحلية عىل تخفيف التغب 

لهجرة وتوسع ا ت تحوال  تواكبقدرة المدينة عىل اتخاذ حلول عملية  ، كما عىلمدى كفاية سياسات الهجرة المرتبطة باإلسكان

ي   وعليه، ُيعتْب . هوتنوع الفضاء الحضن
ً
ي المدن عنضا

  دمج المهاجرين فن
ً
د مالمحيمكن أن ي هاما

 
قتصادية حيوية المدن اإل حد

ي تدفق األموال الحسنةجتماعية والثقافية. تتمتع سياسات الهجرة واإل 
وزيادة اإليرادات العامة  ،التوجيه بالقدرة عىل المساهمة فن

 عن تعزيز التماسك االجتماعي وسبل العيشوالمعارف 
ا
ن مدن المنشأ والمقصد، فضال ي كل واألفكار بي 

 المجتمع.  فن
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