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الهجرة ن
بي مدن البحر األبيض المتوسط
الحوار ،والمعرفة والعمل

ّ
ورشة التعلم من األقران -ورقة مواضيعية
بي ال ر
الصلة ن
تشد والهجرة :تحقيق أحياء شاملة
 30-28أبريل 2021
رَ
َ
المكان :ع ْ ر َب اإلن ربِنت بواسطة ( Zoomباستضافة مدينة دورتموند  -ألمانيا)
https://bit.ly/3a7lmGI

ّ
تمت صياغة وثيقة المعلومات األساسية هذه لحساب ر
مشوع الهجرة ن
بي مدن البحر األبيض المتوسط) (MC2CMوورشة تعلم
َ ر َ ر رَ
ن ر
بنت بواسطة  Zoomباستضافة مدينة
األقران حول "الصلة بي التشد والهجرة :تحقيق أحياء شاملة" ،المزمع عقدها ع ْب اإلن ِ
دورتموند – ألمانيا من  28إىل  30أبريل .2021
تعرض الوثيقة مفاهيم عامة وتوفر ً
ً
بي ر
أساسيا للتباحث بشأن الصلة ن
التشد والهجرة عىل مستوى المدينة .وتهدف األمثلة
إطارا
ن
المقدمة إىل توضيح بعض اإلجراءات المتخذة بالفعل يف هذا المجال .ستتم بلورة المفاهيم المقدمة والتوسع فيها أثناء مناقشات
اإلجتماع.
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مقدمة

ن
ر
ترخ بظاللها الكببة عىل الحق ن يف الحياة ،واألمن ،والكرامة وخاصة
أصبح التشد عىل نطاق واسع أزمة عالمية لحقوق اإلنسان ي
ن
ر
ن
االجتماع
ألكب السكان هشاشة ،فهو يؤثر عىل األفراد يف كل من المناطق الحضية والريفية ،حيث يواجه السكان نقص اإلسكان
ي
ُ
والميسور التكلفة .وتعزى أسباب ر
التشد إىل عوامل مختلفة تتضمن:
 الفقر
ن
والعاىل،
 التفاوت يف الدخل المرتفع
ي
ن
اض والممتلكات،
 محدودية الوصول إىل األر ي
 محدودية الوصول إىل االئتمان والتمويل،
 ارتفاع محدودية العمالة والبطالة،
 انتشار الوظائف غب اآلمنة والضعيفة،
ن
االجتماع،
التميب واالستبعاد

ي
 نقص الحماية االجتماعية،
ن
التحض غب المخطط والشي ع،

ن
 اإلخالء القشي بسبب الزيادات يف اإليجارات،
 ارتفاع تكلفة الطاقة أو الرعاية الصحية،
 نقص المساكن بأسعار معقولة،
 خصخصة الخدمات العامة ،و
 المضاربة االستثمارية ن يف مجال اإلسكان.
التشد ،من المهم فهم ر
بينما يمكن أن يكون هناك أسباب فردية ،وبيئية ،وهيكلية ومؤسسية يمكن أن تسهم جميعها نف ر
التشد
ي
ا
ا
فشًل ً
ً
فرديا.
اجتماعيا وليس
باعتباره فشًل
التشد هو من أعراض فشل الحكومات نف معالجة الفروقات َ ن
المعن بحقوق اإلنسان للمهاجرين 1أن ر
ن
المبايدة
ذكر المقرر الخاص
ي
ي
من حيث الدخل ،ر
ن
اض والممتلكات ،حيث يتم التعامل مع اإلسكان كسلعة وليس كحق من حقوق
ر
األ
إىل
والوصول
وة
والب
ي
ً
اإلنسان .عالوة عىل ذلك ،فإن اإلسكان ن
الكاف وبأسعار معقولة وذو موقع جيد يمثل طريقا لحقوق اإلنسان األخرى مثل العمل
ي
والتعليم والصحة واألمن .ويواجه األشخاص الذين يعانون من ر
التشد ن يف جميع أنحاء العالم نتائج سلبية تتعلق بالوفيات،
والصحة ،والقدرة عىل كسب دخل أساس وعنارص أساسية أخرى للبقاء .هذا يظهر كأعراض وكذلك كسبب لل ر
تشد ،مما يؤدي إىل
ي
ّ
المشدين .وبالتاىل ،ن
حلقة مفرغة لمجموعات ر
تحظ قضايا اإلسكان بمكانة كببة ضمن جدول أعمال التنمية العالمية .لقد شكلت
ي
أهداف التنمية المستدامة ،من خالل الغاية  11.1المتصلة بضمان حصول الجميع عىل مساكن مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة
َ ً
ن
عبافا غب مسبوق بكيفية مساهمة اإلسكان الالئق ن يف التنمية المستدامة ورفاه
الحضية الجديدة ،إ
بحلول عام  ،2030والخطة
األفراد.
ً
َ
ر
ن
الن يواجهها المهاجرون دائما.
أماط مشوع الهجرة بي مدن البحر األبيض المتوسط بالفعل اللثام عن كوكبة من المشكالت ي
وتشمل هذه القضايا الفرص لإلرتقاء بنوعية الحياة ن يف المدن ن يف مجاالت اإلسكان ،والخدمات األساسية iوالتوظيف .iiباإلضافة إىل
ذلك ،تدعو الحاجة إىل قيام السلطات وأصحاب المصلحة بوضع َ
ن
الالجئي ،والشباب
اسباتيجيات لفئات مستهدفة محددة مثل
ن
المدن الناشط مع المهاجرين ن يف إطار أوسع من اإلدماج.iii
المهاجرين ،والمجتمع
ي

 1الجمعية العامة لألمم المتحدة ،2016 ،أشار ر
ن
الالجئي والمهاجرين الكببة من قبل
مشوع قرار إىل الجلسة العامة الرفيعة المستوى بشأن التصدي لحركات
ن
ن
ن
لالجئي والمهاجرين ،نيويورك
السبعي ،إعالن نيويورك
الجمعية العامة يف دورتها
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تتمحور ورقة المعلومات األساسية هذه حول الموضوعات السابقة المذكورة أعاله ،وستعكف عىل تعريف ر
التشد وتحديد العوامل
ا
التشد عىل األفراد المهاجرين ،فضال عن َ
الن تواجهها وتبعات ر
َ
اقباح
الرئيسية للظاهرة ،وتعميق فهم أسبابها المعقدة ،والتحديات ي
نقاط لمناقشة السياسة المعنية بمعالجة ظاهرة ال ر
تشد ن يف صفوف المهاجرين ،وذلك ن يف سياق خطة التنمية المستدامة لعام
.2030
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تعريفات ر
التشد

ً
دوليا ر
للتشد ،مما يجعل من الصعب تقديم معطيات سياساتية وإجراء مقارنات ن
بي الدول .وبالنظر إىل
ال يتوافر تعريف متفق عليه
ً
ر
إختالف السياقات المحلية للسياسات ،تتفاوت تعريفات التشد عىل نطاق واسع تبعا للغة ،والظروف اإلجتماعية واإلقتصادية
والسياقات الثقافية.
لقد َّ
ر
األوىل" عىل أنه األفراد الذين يعيشون بدون مأوى أو
"التشد
عرفت إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية باألمم المتحدة
ي
ن
ُ
ر
ر
مسكن للمعيشة ،و"التشد الثانوي" عىل أنه يشمل األفراد بال مكان إقامة معتاد .يف بعض السياقات ،يفهم التشد عىل أنه غياب
ً
ن
ْ ئ
المالخ
المقيمي ن يف
الوصول إلن األرض والمأوى .و ُيستخدم المصطلح "بال مأوى عمليا" ن يف أغلب األحيان لإلشارة إىل األفراد
ن
ن
المخصصة ر
المبان الجاهزة ،أو ن يف الحدائق العامة ،
المبان المهجورة ،أو ن يف
للمشدين ،أو ن يف الشوارع أو ن يف أماكن أخرى مماثلة مثل
ي
ي
ً
ن
ر
ر
ر
التميب ن
"التشد عمليا" .كما
"المشدين بمأوى" ضمن مجموعة األفراد الذين يعانون من
"المشدين بدون مأوى" و
بي
إلخ .ويشيع
ً
ً
ن
ر
ُيشار أحيانا إىل التشد بدون مأوى أيضا باسم "النوم يف العراء" أو "غياب سقف يأوي".
ً
عمليا" ،يوجد العديد من األشخاص اآلخرين الذين يصنفون ً
ر
غالبا عىل أنهم "ساكنون بشكل هش".
"المشدين
إىل جانب
ُ
ً
ويستخدم هذا المصطلح غالبا للداللة عىل األفراد الذين يعيشون مع أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء بسبب عدم وجود بدائل أو
ر
"المشدين غب المنظورين" قد يشمل األفراد الذين ليسوا عىل
رسم ،فإن مصطلح
ن يف سكن مؤقت .عىل الرغم من غياب تعريف
ي
ن
مؤهلي للحصول عىل خدمات الدعم ،أو األفراد الذين قد
تماس مع أي من خدمات الدعم اإلداري ،أو األفراد الذين قد ال يكونون
ن
ُ
عتبون حالة ذات أولوية للوصول إىل خدمات الدعم العام المحدودة؛ أو األفراد الذين يعيشون يف مساكن غب مستدامة أو غب
ال ي ْ
ن
ن
مناسبة ،مثل يف سياراتهم ،أو لدى األصدقاء أو العائلة؛ أو األفراد الذين قد يقيمون يف مستوطنات غب الئقة مثل العشوائيات ،أو
ن
المبان غب المخصصة للسكن أو األفراد الذين ينتقلون بشكل متكرر
األفراد الذين يصادرون
ي
ن
ن
َ
ون فريق موئل األمم المتحدة وفريق إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم
أوض اجتماع ْ
للخباء اشبك يف تنظيمه يف نب ْ ي
المتحدة بوضع تعريف ر
للتشد بحيث يكون:
 شامل :يجب أن ينظر التعريف إىل المجال االجتماع والمادي واألمان لضمان عدم تخلف أحد عن الركب .ن
ينبغ أن
ي
ي
يستوعب الجميع ،بما ن يف ذلك :األشخاص الذين يعيشون ن يف أماكن مؤقتة أو ن يف حاالت األزمات؛ األشخاص الذين
يعيشون ن يف مساكن غب كافية وغب آمنة؛ واألشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إىل مساكن بأسعار معقولة.
التشدً ،
بي الدرجات وأنواع ر
 حساس من الناحية السياسية :يجب أن يفرق التعريف ن
نظرا لعدم قبول أي شكل من أشكال
ن
َ
ر
الن تعالج كلية أي مظاهر محتملة
ينبغ أن يفش التعريف االختالفات ن يف السياق
االجتماع واالقتصادي للبلدان ي
ي
التشد .ي
ر
للتشد.
ا
عيبا فر ً
عيبا اجتماعيا ،وليس ً
التشد ً
ً
اجتماعيا :يجب اعتبار ر
 يتشكل حول ر
ديا .وباعتبارها قضية
التشد باعتباره فشًل
التشد يقع عند تقاطع الصحة العامة ،والقدرة عىل تحمل تكاليف السكن ،والعنف ن ن
حقوق إنسان ،فإن ر
المب يىل ،والمرض
ن
ر
ن
ن
والجنسان ،والبطالة .واألكب من ذلك ،أنه
والتميب العنضي
والتحض،
العقىل ،وإساءة استخدام المواد المخدرة،
ي
ي
ن
ُ
ن
والتميب ضد أولئك الذين يحرمون من حقوقهم يف السكن الالئق.
يعكس عدم المساواة الهيكلية
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ر ن
التشد يف صفوف المهاجرين؟
ه أسباب
ما ي

ن
ن
َ
ر
َ ن
والن تخص السكان
تشتمل أسباب التشد عىل مزي ج من العوامل الفردية ،والبنيوية والمؤسسية بما يف ذلك العنارص يف كلتا الفئتي ي
ن
المهاجرين .بسبب ن
وبالتاىل ،تحاول المدن
الباع والكوارث الطبيعية وتغب المناخ ،من جملة أسباب أخرى ،تكون الهجرة عفوية؛
ي
ن
ن
إضاف من السكان بدون االستفادة من التخطيط طويل األجل والتوزي ع العادل للموارد.
المضيفة يف أغلب األحيان إستيعاب عدد
ي
وينتج عن ذلك نف أغلب األحيان سكن المهاجرين ،بمن فيهم الالجئ ن
ي ،ن يف ظروف تتسم باإلكتظاظ أو ن يف مستوطنات غب رسمية.
ي
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الن تسبب ر
َ
التشد ن يف صفوف المهاجرين راسخة بعمق ن يف الهياكل اإلجتماعية واإلقتصادية بشكل عام ،بما ن يف ذلك:
العوامل البنيوية ي
•
•


•

غياب اإلسكان العام أو اإلجتماع ن
الكاف وبتكلفة ميسورة؛
ي
ي
الحد ن
األدن من الوصول إىل أسواق العمل والبطالة؛
غياب الوصول إىل الخدمات االجتماعية والحماية؛
ن
االجتماع،
التميب
ي
ن
ن
المالكي والسلطات.
التميبية من قبل
الممارسات

ن
َ
الن
يعان العديد من المهاجرين من اإلقصاء بشكل
ي
رسم من خدمات الرفاه ،واإلسكان وأسواق العمل نتيجة للسياسات الوطنية ي
ي
َ
ن
الن ترع وصول
ثن المهاجرين عن
الهجرة إىل مدنهم .واألدىه من ذلك ،تتسم أطر السياسات ي
تهدف إىل تهيئة بيئة معادية ل ي
ً
المهاجرين إىل الخدمات اإلجتماعية واإلسكانية غالبا بالتدرج ،حيث يحصل مهاجرون معينون عىل حقوق أك رب من غبهم بسبب
عوامل مثل وضعهم كمهاجرين وطول مدة إقامتهم.
ً
ن
التميبية المهاجرين إىل العمل ن يف وظائف غب قانونية وإىل العيش ن يف ظروف محفوفة بالمخاطر،
وغالبا ما تدفع هذه الممارسات
ر
مالك األبنية والعقارات
والتشد .عالوة عىل ذلك ،يصبحون عرضة لالستغالل عىل أيدي
وبالتاىل يصبحون عرضة لإلخالء القشي
ي
ي
والسلطات المختلفة ،حيث ال يكونون عىل األرجح عىل دراية بحقوقهم .قد يؤدي وضعهم غب الموثق إىل اإلذالل ،والتجريم
ن
ن
ن
فض إىل عدم رغبة معظم المهاجرين يف اإلستفادة من استحقاقاتهم ،والطعن يف ممارسات اإليجار
والوصمة اإلضافية ،مما ي ي
التعسفية والتحول إىل خدمات الدعم.
ن
َ
ن
الن يواجهها المهاجرون للحصول عىل سكن مناسب.
وقد أبرز المقرر الخاص
المعن بالحق يف السكن الالئق التحديات المحددة ي
ي
ن
ن
وقد الحظت ،عىل سبيل المثال ،أنه يف كثب من األحيان ال يوجد تنسيق كبب بي برامج الهجرة واإلسكان.
ً
ْ َ
الن يواجهها المهاجرون الذين يعانون من
ن يف "مبادئها التوجيهية لتنفيذ الحق ن يف السكن الالئق" ،تشدد أيضا عىل التحديات
األكب ي
ن
ن
يعتب استئجار سكن
وف بعض الحاالتْ ،
أوضاع غب قانونية ،حيث ال تزال الهجرة غب النظامية يف العديد من البلدان مجرمة ،ي
ن
المالخ ر
ن
ْ ئ
المواطني أو عىل
المشدة تقتض ن يف بعض األحيان عىل
قانون جريمة .عالوة عىل ذلك ،فإن
للمهاجرين ن يف وضع غب
ي
ً
ن
الموثقي ،وقد ُيطلب منها إبالغ السلطات عن عمالئها ،مما يمنع المهاجرين فعليا من استخدام خدماتهم.
المهاجرين
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األسباب المحددة لمجموعات المهاجرين الهشة
ن
ً
ر
غالبا ما يصنف المهاجرون عىل أنهم مجموعة متجانسة يف صفوف السكان المشدين .ومع ذلك ،للناس احتياجات مختلفة
ن
القانون وبلد المنشأ ومستوى التعليم  ،إلخ.
تتقاطع مع خصائص مثل العمر والجنس والوضع
ي
النساء
ا
ر
ر
ر
صحيح أن النساء يمثلن نسبة ضئيلة ،وإن كانت متنامية ،من المهاجرين المشدين ،إال أنهن أكب عرضة من الرجال للتشد
ا
المبىل .نف ظروف معينةُ ،ت َ
فضال عن العنف ن ن
جب النساء المهاجرات عىل اإلعتماد
نتيجة لتغيب األدوار والتوقعات الجندرية،
ْ
ي
ي
ن
الالجئي،
عىل أفراد األرسة الذكور لتجديد تصاري ح اإلقامة أو للوصول إىل السكن من خالل األسواق الرسمية .ن يف حالة مخيمات
ً
ن
ً ُ
جبن عىل اإلنتقال إىل المدن بحثا عن فرص عىل الرغم
تعيش النساء يف خيم ومخيمات مفتوحة ،بدون مرافق الئقة غالبا ،وي ْ
ً َن ً
المشدات َ
من خطر انتهائهن نف الشارع .كما تواجه النساء ر
وبالتاىل
حن خطرا مبايدا من سوء المعاملة ،والخطف ،واإلتجار،
ي
ي
ّ
ن
ر
خف والذي يصعب تفسبه.
يشكلن نسبة كببة من األفراد الذين يعانون من التشد ال ي
الشباب/القارصون المهاجرون
ي ن
عان العديد من األطفال والشباب المهاجرين من تجارب مؤلمة تشمل عىل سبيل المثال ال الحض سوء المعاملة ،والمرض
ي
ن
ر
العقىل والفقر .ف كثب من الحاالت ،تفتقر ا ْ ئ
لمالخ إىل خدمات مخصصة لتناسب احتياجات الشباب.
واألكب من ذلك ،قد ال
ي
َ ي
ر
يتلف األطفال المهاجرون الدعم المستمر عند بلوغ سن الثامنة عشة ،وهذا يتوقف عىل وضعهم كمهاجرين .عالوة عىل ذلك،
ً
غالبا ما يخضع وصول الصغار إىل المدرسة إلثبات اإلقامة ،مما يمنع الشباب من مغادرة أماكن غب رسمية من التمتع بحقهم ن يف
ن
ي بدرجة كببة ر
التعليم .ويكون هؤالء الشباب معرض ن
للتشد واإلستغالل يف حال عدم حصولهم عىل الدعم.2
المهاجرون غب الموثق ن
ي
ر
ن
ن
اجتماع يتفاوت بي القليل والمعدوم ،وقد يتعرضون
ع عىل دعم
ي
يحصل نالمهاجرون غب الموثقي وذوو وضع مهاجر غب رس ي
ن
الموثقي صعوبات كببة ن يف قطاع اإلسكان ،حيث يمكن للمدن
السغ للوصول إليه .كما يواجه المهاجرون غب
لإلبعاد يف حال
ي
ن
وبالتاىل يواجهون التميب من
مالك العقارات وأصحاب العمل بالتحقق من تصاري ح اإلقامة،
تطبيق سياسات تقييدية تلزم
ي
ي
مقدم الخدمات أو يخشون من كشف أمرهم أمام سلطات الهجرة.3
ي

4

القيود أمام وصول المهاجرين إىل المسكن الالئق

ً
ً
ن
ن
األورون،iv
األصليي .ن يف  28دولة من دول االتحاد
يعان المهاجرون غالبا من الحرمان من حيث الوصول إىل السكن قياسا بالسكان
ْي
ي
ا
ً
ن
مطلعي عىل حقوقهم ،فضال عن أنهم يعانون
وغالبا ما يكونون غب
يعتمد المهاجرون بشكل غب متناسب عىل اإليجارات الخاصة،
ن
ن
َ
يىل:
الن قد يواجهها المهاجرون ما ي
من التميب ضدهم .يف منطقة البحر األبيض المتوسط بشكل خاص ،تشمل القيود ي





أكب أمام الحصول عىل مزايا اإلسكان أو اإلسكان العام
عقبات ْ
ن
ن
وف مواقع سيئة بتكلفة إيجار
أرجحية عالية أن يعيش المهاجرون يف مساكن دون المستوى المطلوب ،رديئة الخدمات ،ي
ن
الوطن
أعىل من المعدل
ي
ن
أرجحية عالية أن يعيش المهاجرون يف ظروف تتسم باإلكتظاظ
أرجحية عالية أن ينفق المهاجرون نسبة أعىل من دخلهم عىل اإليجار

 2مجلس أوروبا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .) 2014( .األطفال طالبو اللجوء والالجئون غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم
الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر :ماذا نحتفل؟ ستراسبورغ :مجلس أوروبا.
 FEANTSA. (2014). 3حرية حركة مواطني االتحاد األوروبي والحصول على المساعدة االجتماعية :إرشادات لمقدمي خدمات المشردين ،
بروكسل: FEANTSA.
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ن
َ
الن يواجهها المهاجرون لجهة الوصول إىل مسكن الئق.
يىل بعض القيود ي
يف ما ي

ن ن
مكان يف أغلب األحيان
فصل المهاجرين بشكل
ي
يتعرض المهاجرون بشكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان ،بما ن يف ذلك انتهاك حقهم ن يف السكن الالئق مثل اإلخالء القشي.
ً
يساهم التخطيط غب ن
ن
مقرونا بتدفقات السكان المهاجرين ،بشكل ر
والمكان عىل المدى الطويل
جتماع
مبارس ن يف الفصل اإل
الكاف،
ي
ي
ي
ن
ن
ن
وف ظل إنعدام الخيارات األخرى ،يستخدم السكان المهاجرون ،بمن فيهم الالجئون ،يف نهاية المطاف
داخل المناطق الحضية .ي
ن
ن
َ
وف كثب من األحيان ،تكون هذه األماكن قائمة
الن تفتقر إىل الحيازة والملكية المناسبة .ي
اض المتاحة لالستقرار ،أي المناطق ي
األر ي
ن
ن
ن
اض غب المناسبة للسكن ،والمتاخمة للطرق والسكك الحديدية ومجرى األنهر
يف المناطق المعرضة لألخطار الطبيعية ،أو يف األر ي
والمنحدرات ،إلخ .عالوة عىل ذلك ،يتقاطع الفقر والتهميش وغالبا ما َيبكزان ن يف مواقع محددة .ن يف الواقع ،يؤثر موقع اإلسكان ،ن يف
َ
الن قد يتمتع بها الناس  -بما ن يف ذلك الوصول إىل الوظائف والخدمات والنقل والتعليم
كثب من األحيان ،عىل ْ
الخبات والفرص ي
ن
والمشاركة المدنية والسياسية .تؤدي الالمساواة المكانية يف المدن إىل إدامة أشكال أخرى من عدم المساواة االجتماعية أو
االقتصادية أو السياسية أو الثقافية.

ا
إستبعاد المهاجرين من الموارد المحلية المحدودة أصل
ن
الحضية إىل فرض قيود إضافية عىل الوصول إىل األرض ،والسكن والخدمات
يمكن أن تؤدي تدفقات السكان نحو المناطق
األساسية .كما قد يؤدي الطلب َ ن
ن
ن
.
اجتماع بي السكان المضيفي والمهاجرين تشب
المبايد عىل هذه الموارد المحدودة إىل توتر
ي
ن ُ
ً
ن
الحضية للموارد مثل الكهرباء،
الحض تفاقم التحديات بالنسبة إىل اإلدارة
األمم المتحدة vأيضا إىل أن الهجرة من الريف إىل
ا
الشب ،وبالتاىل تؤدي إىل بروز تحديات بيئية وصحية َ ن
فضال عن توفب مياه ر
مبايدة داخل
والنفايات الصلبة وإدارة مياه الضف،
ي
اإلدارات المحلية .باإلضافة إىل ذلك ،يواجه المهاجرون المزيد من الصعوبات لدى محاولة الحصول عىل اإلعانات والمنافع
ن
لتأمي سكن مناسب.
اإلجتماعية .وتجدر اإلشارة هاهنا إىل نرصورة توافر كل ما سبق

ن
ن
عدم مراعاة المهاجرين غالبا يف عملية صنع القرار وعدم تضمينهم يف العمليات التشاركية

تفتقر السلطات المحلية والوطنية بشكل عام إىل الموارد المالية والمهارات التقنية الكافية لتسهيل دمج المهاجرين ن يف التخطيط.
ُ
ن
وبالتاىل ال تؤخذ ن يف االعتبار .عالوة عىل
تضمي المهاجرين ن يف العمليات التشاركية ،وال تعرف احتياجاتهم واهتماماتهم،
كما ال يتم
ي
ً
ُ ن
فض هذا الوضع إىل حلقة مفرغة ،حيث يصعب عىل المهاجرين بدون مسكن الئق الوصول إىل السلطات المحلية قياسا
ذلك ،ي ي
ن
المستوطني.
باألشخاص
ن
يمكن تحقيق اإلدماج من خالل إدارة المناطق الحضية َ
الن تدعم اإلنصاف والشمول (موئل األمم المتحدة واليونسكو )2015 ،
ي
من أجل تحقيق إعمال حقوق المهاجرين وكذلك من خالل عمليات تشاركية كافية خاصة بالفئات المستهدفة.

ن
ر
سء مسألة محلية وإقليمية.
يف بعض البلدان ،مثل ألمانيا أو النمسا ،حيث تسود الالمركزية القوية ،يكون اإلندماج قبل كل ي
المحىل القائمة عىل الوصول
ونتيجة لذلك ،بادرت هذه البلدان إىل تطوير سلسلة مهمة من ممارسات اإلندماج viعىل المستوى
ي
إىل الحقوق وعىل المناهج التشاركية الشاملة للمهاجرين .

أكب لتوفب السكن الالئق
معاناة المهاجرين من صعوبات ْ

ُ
vii
َ
عتب
الن تتعامل من خاللها المدن مع اندماج المهاجرين :عىل سبيل المثال ،ت ْ
أبرزت العديد من الد ًراسات إختالف المستويات ي
ً
ُ
التميب فن
ن
ن
عتب حيازة اإليجار ر
ملكية العقارات ر
مؤرسا للحماية من
مؤرسا عىل إستقرار المهاجرين عىل المدى الطويل يف البالد؛ كما ت ْ
ي
ن
ن
َ
سوق اإليجار .نف جميع أنحاء أوروبا ،تباجع إحتماالت أن تكون األرس المهاجرة مالكة ن
لمبل بثالثة أضعاف ،خاصة يف دول مثل
ي
إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.
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للمواطني من خارج االتحاد األورون ن
ن
بي
األورون زيادة كببة ن يف معدل عبء تكلفة السكن
كشفت دراسة بتكليف من االتحاد
ْي
ْي
ن
ن
ن
األورون يف سن العمل كانوا مثقلي باألعباء بسبب تكاليف االيجار ،مقابل  ٪11من
مواطن االتحاد
 2013و ٪30 ،2014من غب
ْي
ي
ن
لصانغ السياسات بتقييم كيفية تأثب تكاليف اإلسكان عىل فقر المهاجرين ونوعية
المواطني .يسمح معدل زيادة تكلفة السكن
ي
حياتهم.viii.

ن
المهاجرون عرضة للعيش يف أوضاع مكتظة

يعيش قرابة فرد واحد من أصل  4أفراد أسرة مهاجرة في منازل محرومة أو مكتظة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
في االتحاد األوروبي  ،يُفهم االكتظاظ بأنه النسبة بين غرف األسر وعدد أفراد األسرة .تدرك األمم المتحدة أن وحدة المسكن تعتبر
منطقة معيشة كافية ألفراد األسرة إذا كان هناك أقل من ثالثة أشخاص في كل غرفة صالحة للسكن .ويكثر المهاجرون الذين يعيشون
في ظروف سيئة بسبب غياب المسكن والصرف الصحي .في اإلتحاد األوروبي ،يُفهم االكتظاظ على أنه نسبة الغرف المعيشية إلى
عدد أفراد األسرة .ixبحسب منظور األمم المتحدة ،تُعتبرالوحدة السكنية الوحدة التي تتيح مساحة معيشة كافية ألفراد األسرة في حال
تواجد أقل من ثالثة أشخاص في كل غرفة صالحة للسكن. x
يمث ّل االكتظاظ وعبء تكلفة السكن مؤشرين رئيسيين لإلدماج االجتماعي للمهاجرين في االتحاد األوروبي .في جميع أرجاء االتحاد
األوروبي ،يبلغ معدل االكتظاظ في صفوف المولودين خارج االتحاد األوروبي والذين تتراوح أعمارهم بين  20و 64عا ًما  25في
المائة ،مقارنة بـ  17في المائة لدى السكان األصليين .وترتفع المستويات ( 55-40في المائة) في وسط وجنوب شرق أوروبا
(بلغاريا  ،كرواتيا  ،اليونان  ،هنغاريا وبولندا) فيما تتدنى (أقل من  10في المائة) في كل من بلجيكا وقبرص وأيرلندا ومالطة
وهولندا.xi
عالوة على ذلك ،تكون المالجئ المؤقتة التي توفرها المدن ،وال سيما لالجئين والمشردين ،مكتظة غالبًا وال تلبي االحتياجات
المحددة لمجموعات معينة مثل النساء والفتيات .وتؤث ّر حاالت االكتظاظ في المالجئ أو المهاجع بشكل خاص على كرامة النساء
والفتيات و/أو خصوصيتهن و/أو أمنهن الشخصي.

5

ر
تشد المهاجرين وحقوق اإلنسان

ن
ن
ن
وف العودة إىل بلده ن يف أي
تفرض المادة  13من إعالن حقوق اإلنسان حرية الحركة" ،الحق يف مغادرة أي بلد  ،بما يف ذلك بلده  ،ي
وقت" .يحتاج السكان المهاجرون إىل ضمان حقوق اإلنسان عىل قدم المساواة مع بقية المجتمع  ،مع إيالء اهتمام خاص ر
ألكب
ً
ً
ن
المعن بحقوق اإلنسان للمهاجرين.
فئات المهاجرين حرمانا وتهميشا .رصح بذلك بوضوح المقرر الخاص
ي
ّ
ا
مدخال إىل حقوق اإلنسان األخرى.
وبالتاىل ،يحول االفتقار إىل السكن
يشكل اإلسكان الالئق ،والميسور التكلفة والحسن الموقع
ي
ّ
ً
الالئق دون الوصول الصحيح إىل هذه الحقوق والفرص األفضل .و َيبكز المهاجرون غالبا بشكل غب متناسب ن يف المناطق السكنية
ن
َ
تتمب بظروف السكن دون المستوى ،وبفرص العمل المحدودة ،وبعدم كفاية فرص الوصول إىل مرافق الرعاية
الن
الفقبة ي
ن
َ
الكاف المصحوب بتدفقات
الن تفتقر إىل الموارد ،وبالتعرض للجريمة والعنف .ويساهم التخطيط غب ي
الصحية ،وبالمدارس ي
ن
مفاجئة وغب متوقعة من مجموعات المهاجرين يف مفاقمة هذه الظروف.
ً
ن
اض المتاحة لالستقرار ،وغالبا
عندما ال يتمكن المهاجرون من الوصول إىل مساكن الئقة وميسورة التكلفةً ،فإنهم يستخدمون األر ي
ن
ن
الن تفتقر إىل الحيازة والملكية المناسبة ،وغالبا ما تكون عرضة للمخاطر الطبيعيةً .
َ
نظرا ألن هذه
يف المناطق الحض اية الطرفية ي
ن
تعان عادة من ضعف الوصول إليها ،فإن المهاجرين الذين يعيشون هناك يعانون من محدودية فرص الوصول إىل العمل
المناطق ي
والتعليم والصحة ومن محدودية التفاعل مع المجتمعات المضيفة.
ن
نن
ر
وف التحرر
التشد هو انتهاك صارخ للحق ن يف السكن الالئق ،والحق ن يف الحياة ،واألمن
الشخض ،والصحة ،وحماية المبل واألرسة ي
ي
من المعاملة الالإنسانية .عىل المستوى الفردي ،قد يتعرض المهاجرون لإلهمال ،واليأس ،وتآكل َ
احبام الذات ،والحرمان من
االجتماع والتجريم .باإلضافة إىل ذلك ،قد يتعرض
الكرامة ،والعواقب الصحية الخطبة وفقدان األرواح ،والوصم ،واإلقصاء
ي
ن
للتميب المزدوج ،ولمستويات أعىل من االعتداء وفقدان التعليم .وعليه ،تكون
المستضعفون بشكل خاص مثل النساء والشباب
الحكومات الوطنية والمحلية ملزمة بواجب منع ر
التشد.
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6

العوامل الرئيسية لنجاح إدماج المهاجرين

ً
يشجع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ر
نهجا لإلسكان كوسيلة لتحقيق ن
تحض مستدام ،وشامل ،ومرن وآمن.
البشية
َ
ن
كىل لتنمية اإلسكان ،يتم
"اإلسكان ن يف القلب" هو إطار العمل
المفاهيم الذي يهدف إىل تحويل البكب من بناء المنازل إىل إطار ي
ي
ن
ن
الحضية المستدامة ،وذلك عىل
الحضي ووضع األفراد وحقوق اإلنسان ن يف مقدمة التنمية
تنظيمه من خالل ممارسة التخطيط
ن
ر
َ
تعان من أوضاع هشة مثل المهاجرين ،بمن فيهم
الن ي
أمل إنتاج حلول إسكان جديدة وأكب استدامة ،وبخاصة للمجموعات ي
الالجئ ن
ي.xii
ن
ن
للتحض ن يف تحقيق التنمية المستدامة.
الحضية الجديدة بالدور الحيوي
عالوة عىل ذلك ،تقر الخطة
ن َ نلبم بتعزيز الوصول المنصف وبتكلفة ميسورة إىل البنية التحتية المادية واالجتماعية األساسية المستدامة للجميع ،بدون
ن
تميب ،بما نف ذلك األر ناض المزودة بالخدمات ،واإلسكان ،والطاقة الحديثة والمتجددة ،ومياه ر
الشب اآلمنة ،والضف
ي
ي
ن
والكاف ،والتخلص من النفايات ،والتنقل المستدام ،والرعاية الصحية وتنظيم األرسة،
الصح ،والغذاء اآلمن والمغذي
ي
ي
والتعليم ،والثقافة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
َن
نلبم كذلك بضمان إستجابة هذه الخدمات لحقوق واحتياجات النساء ،واألطفال والشباب ،وكبار السن واألشخاص ذوي
ن
ن
اإلعاقة ،والمهاجرين ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حسب االقتضاء ،وسائر الفئات يف أوضاع هشة .يف هذا
السياق ،نشجع عىل إزالة الحواجز القانونية أو المؤسسية أو اإلجتماعية  -االقتصادية أو المادية.xiii

يتجىل هذا الدور بقوة نف أجندة  2030ويرم هدف التنمية المستدامة  11إىل "جعل المدن والمستوطنات ر
البشية شاملة
ي
ي
للجميع ،وآمنة ،ومرنة ومستدامة" .يشجع كال الب َ
ي الحكومات عىل تنفيذ استجابات كلية للتحديات والفرص َ
نامج ن
الن تتيحها
ْ
ي
ُ
ن
الحضية المستدامة.
عتب الهجرة معلمة أساسية يجب أخذها ن يف االعتبار وتطوير سياسة اإلسكان
ت
وعليه،
الهجرة من أجل التنمية
ْ
االجتماع ن يف المدن.
واإلندماج
ي
ُ
َ
َ
االسباتيجيات الوطنية العامة لإلسكان نرصورة
واالسباتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل
عتب إدماج المهاجرين ن يف خطط العمل
ي ْ
ملحة.
ن
للتميب
لضمان المساواة ن يف الوصول إىل األرض ،والسكن ،وفرص العمل والخدمات ،يستلزم ذلك تعزيز الممارسات المناهضة
ن
وتعزيز جو عام من التسامح (برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ر
الحضي
البشية واليونسكو ،)2015 ،إىل جانب التخطيط
والتشارك .يجب أن يشارك السكان المهاجرون بشكل ناشط ن يف المجال العام للمجتمع المضيف من خالل
المتكامل والمستدام
ي
المحىل.
تدابب مثل اتخاذ القرارات التشاركية عىل المستوى
ي
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حالة دراسية :ر
مشوع ستارت بلوك لإلسكان -هولندا
ستارتبلوك  Startblokهو ر
ن
لالجئي الشباب والشباب الذين يعيشون ن يف هولندا ،تم تطويره ن يف
نموذخ
اجتماع
مشوع إسكان
ْ ي
ي
َ
ملعب ن
رياض سابق يقع نف أمسبدام نيو ويست .يتكون ر
المشوع من  565وحدة سكنية لإليجار ،تضم استوديوهات وشقق
ي
ي
بي ً 28-18
المقيمي ن
ن
عاما.
متعددة األشخاص ،يتم تأجبها لمدة خمس سنوات .من أجل التأهل للسكن ،يجب أن يكون عمر
يتم مساعدة المستأجرين ن يف إدارة البيئة المعيشية من خالل المشاركة ن يف اإلدارة االجتماعية والعامة .ويشمل ذلك تنسيق
ا
المبادرات واألنشطة والفعاليات االجتماعية ،فضال عن المهام اليومية مثل المشاركة ن يف اختيار المستأجرين وأعمال الصيانة
المستقبلية.
ر
ىه أن يساعد المستأجرون بعضهم البعض لبداية جيدة ن يف المجتمع .وعليه ،يتم تعزيز
الفكرة األساسية لمشوع  Startblokي
التضامن بطرق مختلفة:
•

ر
ن
أجنن وشاب هولندي مع اهتمامات مماثلة .تتم مطابقة األصدقاء قبل االنتقال إىل
مشوع األصدقاء – يجمع بي ْ ي
ن
َ
 Startblokحن يتمكنوا من البدء يف التعرف عىل بعضهم البعض قبل اإلنتقال إىل الموقع .يتوقع منهم تبادل
المهارات ،والمعارف ودعم بعضهم البعض.

•

يتشارك المستأجرون الذين لديهم غرف نوم خاصة ن يف شقتهم المطبخ ،والحمام وغرفة المعيشة مع شخص إىل
ثالثة أشخاص .يتم َ
كب عىل أن يعيش الالجئون ً
الب ن
دائما مع الشباب الهولندي لتعزيز التواصل والمشاركة.



يتم تنظيم جميع المستأجرين ضمن "مجموعات حية" ،تتشارك األنشطة ً
معا .لدى كل مجموعة حية مديران
ذاتيا ويتم تزويدهما بمساحة َ
معينان ً
مشبكة للقيام باألنشطة االجتماعية.

من أجل إطالق الحوار حول دور المدن نف القضايا المذكورة أعالهَ ،
تقبح ورقة المعلومات األساسية نقاط المناقشة التالية لصنع
ي
السياسات:
معالجة ر
التشد ن يف صفوف المهاجرين











الرئيس للمدن ن يف أجندة الهجرة الدولية/الوطنية.
تسليط الضوء عىل الدور
ي
ن
ضمان التنسيق ن
بي اإلدارات بي برامج الهجرة واإلسكان؛
إنشاء برامج عالمية وإقليمية َ
مشبكة حول المهاجرين والمدن ،مع تر ن
كب قوي عىل السلطات المحلية وتطوير
سياسات اإلسكان والمدن ضمن أطر حقوق اإلنسان.
عب األدلة بشأن الحصول عىل سكن مناسب؛
تعزيز المعرفة ْ
َ
تطوير أدوات معيارية مشبكة ووسائل بناء القدرات والعمليات الميدانية؛
ن
التميب ن يف الحصول عىل السكن عىل أساس الجنسية أو العرق أو الدين ،وإزالة الحواجز القانونية واإلدارية؛
حظر
تعزيز شروط الوصول إلى مساكن منظمة مدعومة من قبل الدولة ال تميز بشكل غير مباشر ضد المهاجرين؛  -من
خالل التوعية ،والخدمات متعددة اللغات ،واإلبالغ عن الممارسات التمييزية ،إلخ.
حماية الرفاهية الفردية والصحة العامة عن طريق تسهيل وصول الجميع  ،بما في ذلك المهاجرين والالجئين  ،إلى
الخدمات الصحية األساسية ؛
تشجيع االقتصاد المتنوع ودعم فرص العمل الجديدة التي تشمل ريادة األعمال المحلية والقطاعات االقتصادية المبتكرة
والتدريب المهني كأدوات فعالة لتعزيز الوصول إلى العمل؛
استكشاف حلول مبتكرة وأكثر استدامة لتطوير اإلسكان والتمويل واالستثمار في فرص التمويل من أجل الحصول
على الموارد اإلضافية الالزمة لتسهيل وصول المهاجرين والالجئين إلى السكن الالئق.
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الخالصات

ُ
ن
عتب معالجة األسباب الهيكلية ر
جتماع
والتميب واإلقصاء اإل
للتشد ،مثل عدم المساواة والبطالة والعمالة الناقصة/البطالة الجزئية
ت ْ
ي
والفقر واإلفتقار إىل سكن ميسور التكلفة وعمليات اإلخالء القشي والتهجب /ر
التشيد ،قضية محورية بالنسبة إىل صناع السياسات
ر
بالتشد .واألهم من ذلك ،يكتسب تحديد حالة األفراد المهاجرين أهمية
والسلطات الحكومية المحلية والهيئات/األجهزة المعنية
ر
بنيوية ،ال سيما ن يف ما يتعلق بالوصول إىل الخدمات اإلجتماعية والعمالة ،حيث يمكن أن يؤثر عىل تعرضهم للتشد.
تستلزم معالجة ر
التشد إتباع نهج متعدد التخصصات يتضمن القضايا اإلجتماعية وفهم كيف يمكن أن يكون السكن الالئق الطريق
المتشدين بشكل كامل ،ومن جميع النواخْ ،تبز الحاجة إىل تعريف ر
ر
للتشد يكون
إىل الحقوق األخرى .ومن أجل معالجة مسألة
ي
ً
ا
ً
ُ
ر
اعيا للمنظور السياس ،ويمايز ن
.
اجتماع وليس فرديا من هنا
بي درجات التشد وأنواعه ،كما ينظر إليه عىل أنه فشل
شامال ومر
ي
ي
واألمن ر
ن
للتشد وأن يأخذ ن يف اإلعتبار تنوعه وأشكاله المختلفة ن يف
االجتماع والمادي
تدعو الحاجة إىل أن ينظر التعريف إىل المجال
ي
ي ا
تستثن أكبر
ن
ن
ر
مختلف البلدان .كما يجب أن يكون تعريف المشدين شامال من أجل التخفيف من مخاطر وضع سياسات تميبية
ي
الفئات هشاشة.
إىل ذلك ،تدعو الحاجة إىل َ
اسباتيجيات وتدخالت ملموسة لمعالجة هذه األسباب البنيوية ،بما ن يف ذلك عىل سبيل المثال ال
ن
ن
الحض ،اإل َ
وطالن اللجوء يف السكن الالئق ،بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛ المساواة يف الوصول إىل
عباف بحق المهاجرين
ْي
ن
ن
التميبية وحماية حقوق اإلنسان؛ وتطوير خدمات متخصصة ومستهدفة لفئات
القواني
الفرص والخدمات العامة؛ القضاء عىل
فرعية معينة من ر
المشدين.
تعتمد قدرة المدينة عىل اإلستجابة لتدفقات المهاجرين وقدرة الحكومات المحلية عىل تخفيف التغبات الشيعة الحاصلة عىل
مدى كفاية سياسات الهجرة المرتبطة باإلسكان ،كما عىل قدرة المدينة عىل اتخاذ حلول عملية تواكب تحوالت الهجرة وتوسع
ً
ً
ُ
ن
عتب دمج المهاجرين ن يف المدن عنضا هاما يمكن أن يحدد مالمح حيوية المدن اإلقتصادية
الفضاء
الحضي وتنوعه .وعليه ،ي ْ
ن
واإلجتماعية والثقافية .تتمتع سياسات الهجرة الحسنة التوجيه بالقدرة عىل المساهمة يف تدفق األموال ،وزيادة اإليرادات العامة
ا
والمعارف واألفكار ن
االجتماع وسبل العيش ن يف كل المجتمع.
بي مدن المنشأ والمقصد ،فضال عن تعزيز التماسك
ي
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