مموّلّمنّاالتحادّاألوروبي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الهجرةّبينّالمدنّالمتوسطيةّ ّ
الحوارّوالمعرفةّوالعملّ ّ
حدث التعلم من األقران
وثيقة مرجعية مواضيعية

المواطنة الحضرية :مسار تحويلي لتحقيق مدن تعترف بجميع السكان وتشملهم
وترعاهم
 ١٨-١٦مارس 2021
العنوان :عبرّاإلنترنتّبواسطةّ(ّZoomتستضيفهّبلديةّغرونوبلّ،فرنسا)

تستكشفّالوثيقةّالتاليةّالمفهومّالناشئّللمواطنة الحضرية 1بوصفهاّرؤيةّواعدةّلوضعّمفهومّ“الحقّفيّالمدينةّللجميع" موضعّالتنفيذّ،والّ
سيماّبالنسبةّللمقيمينّالمهاجرين .ومفهومّالمواطنةّالحضريةّ،الذيّهوّمفتاحّلتصورّقنواتّمحليةّبديلةّلضمانّالحقوقّاألساسيةّعندماّ
تُحرمّهذهّالحقوقّبسببّاألوضاعّاإلداريةّ،يسمحّأيضاًّألطرافّالمصلحةّالمحليينّباعتمادّطرقّأكثرّانتظاماًّلإلدماجّ–ّمنّإنشاءّقنواتّ
جديدةّللمشاركةّالسياسيةّإلىّاستخدامّاالعترافّالرمزي .وبالنسبةّللحكوماتّالمحليةّ،فإنّمفهومّالمواطنةّالحضريةّيمكنهّأنّيساعدّعلىّ
تحسينّصياغةّالسياساتّالقطاعيةّبشأنّالهجرةّمنّخاللّإعالمّمشتركّورؤيةّسياسيةّقادرةّعلىّالتغييرّ،عنّطريقّتجديدّالعرضّالمحليّ
بشأنّاإلدماجّوإيجادّسبلّللتغلبّعلىّالقيودّالمفروضةّعلىّالعملّالمحليّفيّهذاّالمجالّ .

 1تفهمّهذهّالوثيقةّالمواطنة الحضريةّبمعناهاّالواسعّ،وتعترفّبمفاهيمّمماثلةّتشيرّإليهاّبإسمّ"المواطنة المحلية ”أوّ“المواطنة الشاملةّ" .وهوّيحددّ،للغرضّالمسندّإليهّ،السماتّ
المشتركةّالكامنةّوراءّهذهّالمفاهيمّالسياسيةّ،وجميعهاّلهاّخلفيةّمكرسةّفيّتقليدّسياسيّوسياساتيّمحدد .وبشكلّأساسيّ،تستكشفّجميعّهذهّالمفاهيمّالمختلفةّكيفّيمكنّإعادةّ
تعريفّالمواطنةّوتحويلهاّلتصبحّأكثرّشموليةّألولئكّالمستبعدينّمنهاّ(فيّهذهّالحالةّ،معّالتركيزّعلىّالمهاجرينّعلىّوجهّالخصوصّ،علىّالرغمّمنّأنّبعضّالمناقشاتّتناولتّ
فه ًماّأوسع)ّمنّ خاللّفهمّمحليّلهاّ،بغضّالنظرّعنّطبيعةّأوّحجمّاإلقليمّالحضريّأوّالمنطقةّالمعنية.
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الدوليي :مقــدمــة
حقوق المواطنة والمهاجرين

إنّالمواطنةّمفهومّسياسيّجوهريّيمكنناّتناولهّاليومّمنّخاللّنقطتيّدخولّرئيسيتين .فهيّ،منّجهةّ،وسيلةّلضمانّالحقوقّالتيّتوفرهاّ
اإلدارةّالعامةّورمزّلالعترافّبالعضويةّفيّمجتمعّسياسيّمعين .ومنّناحيةّأخرىّ ،يمكنّأيضاّتعريفهاّبانعدامهاّ(المواطنة)ّوكسببّ
لحرمانّشخصّماّمنّهذهّالحقوقّنفسها .والواقعّأنّمسألةّعالميةّحقوقّاإلنسانّوالحرمانّمنهاّبسببّوضعّالمواطنةّالّتزالّإلىّحدّ
كبيرّدونّحلّ.والّتزالّتؤثرّعلىّشريحةّواسعةّمنّالفئاتّاالجتماعيةّواألقلياتّاليومّ،حيثّيبرزّالمهاجرونّوالالجئونّباعتبارهمّمنّ
أكبرّالفئاتّالمتضررة.
والواقعّأنّمسألةّ“منّلهّالحقّفيّالتمتعّبالحقوق" كانتّأحدّأهمّعناصرّالمناقشةّفيّالمنظومةّالحديثةّلحقوقّاإلنسانّمنذّإنشائهاّفيّعامّ
ّ،1948عندماّطرحتّالفيلسوفةّالمشهورةّهاناّآرندتّهذاّالسؤالّالمتشككّبعدّوقتّقصيرّمنّاعتمادّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان.
وبتفكيرهاّفيّتجربتهاّالشخصيةّكأحدّالناجينّمنّالهولوكوستّ–ّفيّذلكّالوقتّكانتّقدّحصلتّبالفعلّعلىّاللجوءّالسياسيّولكنّليسّ
علىّوضعّالمواطنّ–ّحددتّآرندتّتناقضاًّجوهرياًّوراءّالمفهومّالناشئّلحقوقّاإلنسانّكماّوردّفيّاإلعالنّالعالميّلعامّّ،1948وتساءلتّ
عنّالكيفيةّالتيّيمكنّبهاّلهذاّاإلطارّأنّيوفرّحمايةّفعالةّلألفرادّالمشردينّأوّالذينّالّتعترفّبهمّمجتمعاتهمّالسياسية .ماّهيّحقوقّ
األشخاصّالذينّالّيُعترفّبهمّكأفرادّفيّاألمةّ،علىّالنحوّالذيّيعبرّعنهّجيداّالتمتعّبوضعّالمواطنّ؟
واليومّ ،وعلىّالرغمّمنّوجودهمّالواضحّفيّالمجتمعاتّالمضيفةّ ،الّيزالّمعظمّالمهاجرينّالدوليينّمحرومينّمنّالعديدّمنّحقوقّ
المواطنةّبسببّوضعهمّاإلداريّ(البوشناقّ .)2007ّ،ومنّالصعبّوضعّتقديراتّعالميةّللبياناتّالمتعلقةّبالمهاجرينّالذينّهمّفيّوضعّ
غيرّنظاميّ،الّسيماّبسببّالتعريفّالمعقدّالذيّيقومّعليهّهذاّالمفهوم .وتقدرّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّهذهّاألرقامّحسبّمناطقّالعالمّ(ّ11.3
مليونّفيّالوالياتّالمتحدةّوّّ3.6مليونّفيّاالتحادّاألوروبيّ)2منّأصلّماّمجموعهّّ272مليونّمهاجرّدوليّتمّتحديدهمّفيّعامّّ2019
(المنظمةّالدوليةّللهجرةّّ-ّ)2020ّ،وقدّيكونّالعديدّمنهمّأيضًاّمحرومينّمنّحقوقّالمواطنةّبسببّوضعهمّاإلداري.
الّشكّأنّمسألةّالتمتعّبحقوقّالمواطنةّبماّيتجاوزّالوضعّاإلداريّللمرءّأصبحتّأكثرّأهميةّفيّأيامناّهذهّبسببّتزايدّمعدلّالهجرةّ
الدوليةّبينّجميعّسكانّالعالمّ(ّ٪ّ 3.5فيّعامّّ،2019مقابلّّ٪ّ 2.3فيّعامّّ 1970وفقًاّلبياناتّالمنظمةّالدوليةّللهجرة) .ومنّالناحيةّ
العمليةّ ،فإنّالحواجزّالناتجةّعنّعدمّالتمتعّبوضعّالمواطنةّتحولّجميعّمعامالتّالمهاجرينّالدوليينّمعّاإلداراتّالعامةّفيّالمجتمعّ
المضيفّ(وبالتاليّحصولهمّعلىّحقوقّمثلّالصحةّأوّالتعليمّأوّالسكن)ّومعّأصحابّالمصلحةّالرئيسيينّاآلخرينّالذينّيقدمونّفرصاّ
للتنميةّالشخصيةّ(مثلّأربابّالعملّالمحتملين)ّإلىّتحد .وعلىّنطاقّأوسعّ،فإنّذلكّيضعّحاجزاًّرمزياًّمعّالمجتمعّالمضيفّّ،الذيّيمنعّ،
إلىّجانبّعواملّأخرىّمترابطةّ،عمليةّإدماجهمّاالجتماعيّعلىّالمدىّالطويل.
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المقيمي المهاجرين
استعادة مفهوم المواطنة كمسار لضمان حق الجميع يف المدينة ،وال سيما

علىّالرغمّمنّأنّالحكوماتّالمحليةّغالبًاّماّتكونّالمستوىّاألولّمنّاإلدارةّالذيّيسعىّإلىّحلّبعضّهذهّالتحدياتّالفوريةّ ،إالّأنّ
جهودهاّوقراراتهاّلتقديمّالخدماتّالبلديةّللسكانّالمهاجرينّتنقضهاّفيّكثيرّمنّالحاالتّالتوجيهاتّالوطنيةّ( .)Gebhart, 2016ومعّ
ذلكّ ،فإنّالحكوماتّالمحليةّتتمتعّبخبرةّواسعةّفيّوضعّاستراتيجياتّاالستقبالّواإلدماج .ومثالّذلكّماّقالهّبنجامينّباربرّفيّكتابهّ
الشهير إذاّحكمّالعمدّالعالم“ّ،إذاّسألتّالعمدة"ّ،هلّتعتقدّأنهّينبغيّالسماحّللمهاجرينّبالدخولّإلىّ[المدينة]ّأمّال؟"ّسيقولّلكّ"إنهمّهنا"
(ب ّ)Barber, 2013).وعلىّالرغمّمنّأنّهذاّاالفتراضّالّيعكسّجميعّوجهاتّنظرّالعمدّبشأنّهذهّالمسألةّ ،فإنهّيسلطّالضوءّعلىّ
عنصرّحاسمّمنّعناصرّالديمقراطيةّالمحليةّوثيقّالصلةّبهذهّالمناقشةّويبينّكيفّأنّالممثلينّالمنتخبينّالمحليينّعليهمّمسؤوليةّالحكوماتّ
المحليةّعنّأكثرّمطالبّالسكانّإلحاحاّوعنّالحاجةّالعامةّإلىّبناءّالتماسكّاالجتماعيّمنّخاللّمزيجّمنّالبراغماتيةّواالبتكار.
فالمهاجرونّيصبحونّبحكمّالواقعّوبحكم ّالتعايشّمعّالسكانّالمتواجدينّمواطنينّبالفعلّّ -كماّيتبينّمنّمعناهاّاالصطالحيّ“ّ -سكانّ
المدينة" .وفيّالنهايةّ ،فإنّالمدنّهيّالمكانّالذيّيتمّفيهّاكتسابّالشعورّباالنتماءّوتقاسمّالهويةّالمتبادلةّ– ّالذيّيعتبرّاحدّالخصائصّّ
المهمة ّفيّمفهومّالمواطنةّ– ّبشكلّفرديّولكنّجماعيّأيضًا .والواقعّأنّالتقاليدّغيرّالماديةّوالسماتّالمميزةّللمدنّ ،وآثارهاّوبيئاتهاّ
الماديةّ،كلهاّمبنيةّعلىّإسه اماتّأجيالّالّحصرّلهاّمنّالمهاجرينّ،وجميعهاّمنحتّالوجهّالمتطورّللهويةّالحضريةّقطعةّجديدةّمنّ
الشخصيةّالفريدةّ.
ولذلكّ،ليسّمنّالغريبّأنّنرىّكيفّبرزتّالكتاباتّوالممارساتّالتيّتعيدّصياغةّمفهومّالمواطنةّمنّوجهةّنظرّمحليةّفيّجميعّأنحاءّ
العالمّخاللّالعقودّاألخيرة .وتهدفّهذهّالنهجّ،التيّيشارّإليهاّباسم المواطنة الحضريةّ(علىّالنحوّالمستخدمّفيّهذهّالوثيقة)ّ،أوّالمواطنة
الشاملةّأوّالمواطنة المحليةّ،عموماّإلىّمعالجةّعمليةّاإلدماجّاالجتماعيّللمهاجرينّمنّوجهةّنظرّتحويليةّولكنهاّعمليةّأيضا .وبنا ًءّ ّ
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الحدثّالرقميّللتعلمّمنّاألقرانّّ-غرونوبلّ|ّّ18ّ–ّ16مارسّّ–ّ2021وثيقةّمعلوماتّأساسية
الهجرةّبينّالمدنّالمتوسطيةّMC2CM
منفذّفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسطّ()MTM

ّّّّّّّّ2

ّ
علىّالمفاهيمّالتحويليةّللعيشّمعًاّوالهويةّالمشتركةّواالنتماءّالمحليّ،يقترحونّرؤيةّشاملةّيمكنّمنّخاللهاّلجميعّأنواعّالجهاتّالفاعلةّ
المحليةّإطالقّمساراتّاإلدماجّاالجتماعيّوالوصولّإلىّمساراتّحقوقّاإلنسانّلجميعّسكانّالمدينةّ،بغضّالنظرّعنّوضعهمّاإلداري.
تتبنىّالمواطنةّالحضريةّفلسفةّتمنحّالقدرةّعلىّالوصولّإلىّالحقوقّعلىّأساسّاإلقامةّ ،وتيسرّالوصولّإلىّالحقوقّالممنوحةّعلىّ
المستوىّالوطنيّأوّالدوليّ ،وتسدّالثغراتّفيّالحقوقّمنّخاللّالعملّالمحليّحيثماّكانّذلكّممكنًاّ( .)Gebhart, 2016وتنظرّالمدنّ
أيضاّإلىّنموذجّالمواطنةّالحضريةّباعتبارهّإطاراّبديالّإلدماجّمجموعاتّالمهاجرينّغيرّالمتجانسةّالجديدةّوالقائمةّ(.)Brown, 2008
وإلىّجانبّقضاياّالوضعّوالحقوقّ ،تعتبرّمسائلّالهويةّ– ّمثلّالتمتعّبالحقوقّالثقافيةّوالتعبيرّالسياسيّّ -حاسمةّأيضا ًّلبناءّالمواطنةّ
الحضريةّ( .)Joppke, 2010ووفقاًّلكاستانييداّ،ينبغيّاستيفاءّثالثةّشروطّلكيّيتمتعّالمهاجرونّالمقيمونّتمتعاًّكامالًّبالحقّفيّالمدينةّ،
وهيّ:الحصولّعلىّإذنّقانونيّبالتواجدّف يّالمدينةّ،والحقّفيّالتمتعّباألماكنّالعامةّ،وحقّجميعّالمقيمينّفيّتشكيلّمدينتهمّوتغييرهاّ
منّخاللّأعمالهمّالجماعيةّ(ّ.)Castañeda, 2012

التعلم من حركة مدن حقوق اإلنسان ّ
وقدّاضطلعتّحركةّمدنّحقوقّاإلنسانّبدورّأساسيّفيّالنهوضّبمفهومّتشجيعّحقوقّاإلنسانّوحمايتهاّعلىّالصعيدّالمحلي.
ولذلكّ،فقدّأرستّأسساّلوضعّسياسةّأكثرّطموحاّلمفهومّالمواطنةّالحضرية.
والواقعّأنّرؤيةّمدنّحقوقّاإلنسانّتسلطّالضوءّعلىّحقّومسؤوليةّالحكوماتّالمحليةّفيّمعالجةّقضاياّحقوقّاإلنسانّداخلّ
أراضيهاّ(مثلّحرمانّالسكانّالمهاجرينّمنّحقوقهم)ّ ،ولكنهاّتقترحّأيضا ًّإطارا ًّتحويليا ًّورؤيةّسياسيةّلمعالجةّهذهّالقضاياّمنّ
خاللّمعالجةّأسبابهاّالجذريةّّ،والتيّترتبطّعادةّبعدمّالمساواةّواالستبعادّالمتجذرينّ(وبالتاليّّ،االرتباطّبنماذجّمثلّالمواطنةّ
الحضرية).
وتردّرؤيةّحقوقّاإلنسانّفيّوثائقّدوليةّمثلّ"الميثاقّالعالميّّ -جدولّاألعمالّلحقوقّاإلنسانّفيّالمدينةّ(ّ)2011أوّمبادئّ
جوانجوّالتوجيهيةّلمدنّحقوقّاإلنسانّ(ّ،)2014ولكنّأيضًاّاإلعالناتّالمحليةّووثائقّالسياسةّالعامةّمثلّإعالنّمدينةّفييناّلحقوقّ
اإلنسانّ(ّ)2015أوّميثاقّمكسيكوّسيتيّللحقّفيّالمدينةّ(ّ)2010أوّدليلّبرشلونةّالمنهجيّبشأنّمدنّحقوقّاإلنسانّ(.)2019
وفيّالوقتّالحاضرّ،تعلنّمئاتّالحكوماتّالمحليةّفيّجميعّأنحاءّالعالمّأنهاّمدنّلحقوقّاإلنسانّوتعملّمعاّكحركةّللمساهمةّفيّ
المناقشاتّالعالميةّلحقوقّاإلنسانّمنّوجهةّنظرّمحليةّّ-معّتسليطّالضوءّعلىّسبيلّالمثالّعلىّاألولوياتّالمحليةّمثلّالحاجةّ
إلىّمعالجةّأزمةّعدمّالمساواةّأوّتصاعدّالعنصريةّأوّتمويلّاإلسكان.
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لالعتاف واإلدماج والرعاية
الحضية :حلول محلية وابتكارات يف السياسات لبناء مسارات
المواطنة

وبينماّتلتزمّالحكوماتّالمحليةّبأنّتصبحّضامنةّللحقوقّاألساسيةّللمقيمينّ،فإنهاّتسهمّفيّتغذيةّوإعادةّصياغةّفكرةّالمواطنةّالحضريةّ:
كإطارّمتجددّإلعادةّتعريفّاإلحساسّبالعيشّمعاّوأيضاّللدفاعّعنّمبدأّعالميةّحقوقّاإلنسان .وفيّالوقتّالحاضرّ،تتقدمّكثيرّمنّالسلطاتّ
المحليةّبمبادراتّملموسةّلتنفيذّهذهّالرؤيةّفيّجميعّأنحاءّالعالم .وعلىّالرغمّمنّأنّهذهّالسياساتّقدّتكونّقطاعيةّوتركزّفقطّعلىّواحدةّ
منّالقضاياّالمطروحةّ،فإنّمعالجتهاّجميعهاّمنّخاللّعرضّمشتركّقدّيكشفّعنّالعديدّمنّاالبتكاراتّالمحليةّاألساسية .أوالًّ،المساحاتّ
المتزايدةّلقدرةّالحكوماتّالمحليةّعلىّالتدخلّفيّقضيةّالّتقعّضمنّاختصاصهاّالمباشرّ،وذلكّنظراًّلقدرتهاّعلىّتقديمّمعالجاتّمؤسسيةّ
وسياساتيةّمبتكرة .ثانياًّ ،الدورّالواعدّللمواطنةّالحضريةّفيّالربطّبينّمختلفّاألفكارّالمتعلقةّبسياساتّمنّخاللّرؤيةّمشتركةّتحبذّ
االعترافّواإلدماجّوالرعاية.
ونعرضّأدناهّثالثةّمساراتّرئيسيةّللسياسةّالعامةّتهدفّإلىّالنهوضّبرؤيةّالمواطنةّالحضريةّ:مسارّأولّيتعلقّبـّ"المشاركة السياسيةّ
"؛ّومسارّثانّيتناولّتعزيز“اإلحساس المشترك بالمجتمع والهوية الحضرية"؛ّوآخر ّيتصلّاتصاالّمباشراّبـّ"الحصول على حقوق
اإلنسان وعدم التمييز".
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 .3,1التعرف المشاركة السياسة ّ
تلعبّالمشاركةّدوراّرئيسيًاّفيّزيادةّانتماءّالمقيمّإلىّمجتمعّحضريّ( ،HIC - HLRN
كماّهوّمعتمدّفيّالمفهومّاألصليّللمواطنةّ ،
ً
 .)2017وفيّالوقتّالحاضرّ ،يتحايلّالعديدّمنّالحكوماتّالمحليةّعلىّالقيودّالتيّتحرمّالمهاجرينّالمقيمينّمنّحقهمّفيّالمشاركةّفيّ
3
الشؤونّالعامةّعنّطريقّإنشاءّآلياتّبديلةّللمشاركةّعلىّالصعيدّالمحلي .ويمكنّالعثورّعلىّأمثلةّجيدةّعلىّهذاّاالتجاهّفيّغرونوبل
وساو باولوّ،4اللتينّأنشأتاّمجلسينّللمهاجرينّيعززانّالقنواتّالبديلةّلتمكينّالمهاجرينّمنّالمشاركةّالمباشرةّفيّالشؤونّالعامةّالمحلية.
ووضعتّمدينةّتاويوانّ 5التايوانيةّأيضا ً ّنظاما ً ّتشاركيا ً ّللميزانيةّيستهدفّالمهاجرينّالمقيمينّبغيةّتعزيزّعمليةّإدماجهمّاالجتماعي.
وعاصمةّإكوادورّكيتو تضمّمجلساًّلحمايةّحقوقّاإلنسانّيحتويّعلىّمشاركةّجماعاتّالمهاجرينّفيّالشؤونّالعامةّالمحليةّوفيّبرنامجهاّ
لإلدماجّاالجتماعي.6
ومعّذلكّ،فإنّتعزيزّمشاركةّالمهاجرينّفيّالشؤونّالمحليةّالّيعنيّالوسائلّالمؤسسيةّأوّالرسميةّللمشاركةّفقطّ،حيثّتركزّمدنّأخرىّ
علىّدعمّرابطاتّالمهاجرينّأوّدعمّمشاركتهمّفيّالحياةّالمدنية .كماّتمّاستكشافهّفيّدورةّتعلمّاألقرانّّMC 2 CMلعامّّ،2019فإنّكل
من صفاقس ومكناس لديهماّتجاربّمقنعةّفيّهذاّالموضوع .7يدعمّالمجلسّالبلديّللهجرة في برشلونة المشاركةّالسياسيةّللمنظماتّ
الشعبيةّللمهاجرينّالمقيمينّوالمساهمةّالعامةّفيّتعزيزّحقوقّاإلنسانّالمحليةّفيّالمدينة .8طبقتّمدنّصينيةّمثلّتشنجدو طرقاّتشاركيةّ
لتعزيزّالحوارّبينّسكانّاألحياءّالجددّ،مماّساهمّفيّتحسينّالوئامّبينّالمهاجرينّوغيرهمّمنّالسكان.9

 .3.2االدماج :اإلحساس المشترك بالمجتمع وبالهوية الحضرية ّ
ويشيرّمفهومّالمشاركةّأيضا ًّإلىّإمكانيةّوصولّالمهاجرينّالمقيمينّإلىّاألماكنّالعامةّذاتّالنوعيةّالجيدة .باختصارّ ،يمكنّأنّتساعدّ
إعادةّتعريفّعالقةّجميعّالمقيمينّباألماكنّالمبنيةّعلىّاستيعابّمساهماتّجميعّالمقيمينّفيّالفكرةّالواسعةّللهويةّالحضريةّوالتعبيرّ
عنهاّواالعترافّبهاّ( .)Garcia-Chueca, 2019وقدّاستكشفّمشروعّّMC2CMبالفعلّالمبادراتّالتيّتقودهاّعمان ولشبونة 10والتيّ
تعرضّدورّالتطويرّالحضريّفيّضمانّحقّالمهاجرينّفيّالمدينة .ويمكنّالعثورّعلىّمبادراتّأخرىّذاتّصلةّبالبيئةّالمبنيةّ،علىّ
سبيلّالمثالّ،فيّالمبانيّالعامةّمثلّالمتاحفّالمحليةّللهجرةّّ -مثلّالمتاحفّفيّلندنّ 11أوّمونتفيديوّ 12أوّكاتالونياّ –ّ 13أوّإعادةّتسميةّ
الشارعّأوّإعادةّتعريفّمعنىّومكانّالمعالمّاألثريةّالعامةّ–ّعلىّالنحوّالذيّتتناولهّجمعية الحكم المحلي البريطانية.14
ولكيّيتمكنّالمهاجرونّمنّالمشاركةّالكاملةّفيّالمجتمعّ ،فإنهمّيحتاجونّعادةّإلىّاكتسابّمهاراتّمحددةّ(مثلّمعرفةّاللغةّ(اللغات)ّ
المحلية)ّوالوصولّإلىّفرصّالتواصلّخارجّمجتمعهمّالخاص .وهناكّعددّالّيحصىّمنّالممارساتّالجيدةّالتيّتنفذهاّالحكوماتّالمحليةّ
فيّهذاّالشأن .وتنفذّأوتريخت “سياسةّخطةّآينشتاين" التيّتوفرّفرصاّمتكاملةّللربطّالشبكيّوالتدريبّوتعلمّاللغات .15وأصدرّمالمو دليالًّ
إعالمياًّلتعزيزّإدماجّالقاصرينّغيرّالمصحوبينّبأهلهمّلغوياّوثقافياّخاللّاألشهرّاألولىّمنّوجودهمّفيّالسويد .16وتستخدمّمدنّأخرىّ
أنشطةّاجتماعيةّمثلّالنواديّالرياضيةّأوّالمناسباتّالتعليميةّلتعزيزّإدماجّالمهاجرينّ:انظرّأمثلةّ ّGranollers17و .Grigny18وتتمتع ّ
ّ
https://www.grenoble.fr/94-conseil-consultatif-des-residents-etrangers-grenoblois.htm 3
4

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/conselho_municipal_de_imigran
tes/index.php
https://oidp.net/distinction/en/record01.2018.php 5
https://proteccionderechosquito.gob.ec/consejo-de-proteccion-2/ 6
https://www.learning.uclg.org/file/pln-25-urban-migration-and-civil-society-sfax 7
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/en/ 8
https://uclg-cisdp.org/en/observatory/new-migrant-inclusion-policy-transient-community 9
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/new-case-studies-fostering-social-inclusion-migrants-local-level 10
https://www.migrationmuseum.org/about-our-project/ and 11
https://web.archive.org/web/20070212163614/http://www.untoldlondon.org.uk/etc/UNTOLDABOUTUSTXT.html
https://mumi.montevideo.gub.uy/ 12
http://www.mhic.net/ 13
ّ https://www.local.gov.uk/topics/community-safety/statues 14
https://plan-einstein.nl/ 15
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofintegrationinitiatives forchildrenyo16
uthsfamiliesandschools/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/basicinformationmaterialforunaccompaniedminors.9386.html
https://granollers.cat/ajuntament/sportop 17
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/grigny%E2%80%99s-mayor-call-local-governments-commit-defend-right-peace-grassroots-18
global
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ّ
ّالمدنّاللبنانيةّواألردنيةّمثلّبيروت أو إربد بخبرات جيدة في مجال اإلدماج في العمل والوصول إلى سوق العمل مع التركيز على أعمال
2120
إعادة التدوير ،في حين تعزز فيينا وصول المهاجرين إلى سوق العمل من خالل التعليم المهني.
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ولكنّهذهّاإلجراءاتّوحدهاّقدّالّتكفيّلمكافحةّاالتجاهاتّالسلبيةّالتيّتؤثرّعلىّمسارّالمهاجرينّللشعورّبأنهمّمعترفّبهمّكجزءّمنّ
المجتمع .ويشيرّذلكّبصفةّخاصةّإلىّاألحداثّالتمييزيةّالتيّتقعّفيّاألماكنّالعامةّأوّالخاصةّعلىّحدّسواء .ويعتبرّمرصدّالتمييزّفي
برشلونةّمثاالًّجيداًّعلىّكيفيةّتعاونّالحكوماتّالمحليةّمعّالمجتمعّالمدنيّفيّرصدّهذهّالظاهرةّعلىّمستوىّالمدينة .22كماّأنّالحمالتّ
العامةّواالستراتيجياتّالمناهضةّللعنصريةّضروريةّفيّهذهّالشأنّ،الّسيماّألنهاّتصورّالتزامّأصحابّالمصلحةّالمحليينّبهذهّالمسألةّ–ّّ
منّالمستوىّالحكوميّإلىّالقطاعّالخاصّوالشبكاتّالتعاونية .وركزتّاستراتيجياتّمدنّأخرىّعلىّالتصديّللخطاباتّالعامةّالسلبيةّمنّ
خاللّالتأكيدّعلىّمساهمةّالمهاجرينّفيّالحراكّالمحليّوالحياةّالمدنية.
ويمكنّالعثورّعلىّأمثلةّجيدةّعلىّهذهّاالتجاهاتّفيّالحمالتّأوّالمناسباتّالتيّأطلقتهاّمدنّمثلّالناظور 23والمبيدوسا 24ونيويورك
ومونتفيديو 26وبانجارماسين .27وتنسقّنورمبرج ّجائزةّنصفّسنويةّتكرمّالشركاتّالمحليةّالملتزمةّبحمايةّكرامةّموظفيهاّوحقوقهمّ
وتدعمّأيضاّأنشطةّالمدينةّالمناهضةّللعنصريةّمتجاوزةّالنطاقّالذيّتنصّعليهّالمعاييرّالقانونية .28وأطلقتّتورينو مبادرةّعامةّللتعاملّ
معّفكرةّ“مناهضةّالعنصرية" باعتبارهاّمنفعةّعامةّ،مماّيبرزّالتزامّالمدينةّفيّهذاّالشأن.29
25

 .3.3كير :حقوق اإلنسان وعدم التمييز ّ
إذاّكانّضمانّالوصولّإلىّالخدماتّاألساسيةّمساراّرئيسيًاّلبناءّالمواطنةّالحضريةّ،فقدّوجدتّالحكوماتّالمحليةّطر ًقاّمختلفةّللقضاءّ
ً
علىّالعقباتّوالقيودّالحاليةّالتيّيفرضهاّالوضعّاإلداريّ،معتمدةّبشكلّخاصّعلىّترتيباتّالقانونّغيرّالملزمةّوبذلكّتطورّمحليًاّمفهو ًماّ
مؤسسيًاّللحقوقّ(  .)2020 ،Durmuşالطريقةّاألولىّهيّالتأكدّمنّأنّالحكوماتّالمحليةّليستّاإلدارةّالمتسببةّفيّالتمييزّ(جريجولوّ،
 .)2009ولتفاديّذلكّ،تنفذّالمدنّاستراتيجياتّمحليةّلمراجعةّحقوقّاإلنسانّ(علىّنحوّماّتجسدهّفيينا) أو تنشئ مكاتب لمؤسسات عدم
31 32 3330
التمييز ومكاتب المظالم التي تسمح للمقيمين بالمطالبة بحقوقهم (على النحو الذي شوهد في سيول وبوجوتا ونيويورك).
وركزتّالحكوماتّالمحليةّأيضاّعلىّتحسينّ“تجربةّالمستعملين" العامةّللمهاجرينّالمقيمينّفيماّيتعلقّبالتفاعلّمعّاإلدارةّالعامة .وقدّ
طورتّمدنّمثلّجدانسك نظاما أسمته عداد الخدمة على مستوى مجلس المدينة ومركز معلومات ودعم المهاجرين من أجل التأكد من أن
المقيمين المهاجرين قادرون على الحصول بأمان على جميع اإلجابات التي يحتاجونها فيما يتعلق بالحياة المحلية 34.ولمعالجةّالحواجزّ
اللغويةّ،تقدمّرابطة منطقة جوتبورج للسلطات المحليةّموادّمواضيعيةّلدعمّاألخصائيينّاالجتماعيينّوموظفيّالبلدياتّالعاملينّمعّالقصرّ ّ

https://www.gfmd.org/pfp/ppd/11547 19
https://www.accioncontraelhambre.org/en/keeping-cities-clean-women-refugees-working-benefit-their-communities-jordan 20
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/jugendcollege-training-and-education-young-migrants-vienna 21
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/barcelona-discrimination-observatory-2019-who-discriminates-why-and-where-22
2_955484.html
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/guaranteeing-universal-rights-city-crossed-migratory-routes-nadors-local-action 23
http://www.snapshotsfromtheborders.eu/ 24
https://www1.nyc.gov/site/cchr/media/pair-believe.page 25
https://montevideo.gub.uy/noticias/servicios-sociales/presentamos-la-campana-por-el-mes-de-la-afrodescendencia 26
https://festivalham.com/en/ 27
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/antidiskriminierung_unternehmerpreis_en.html 28
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/news/torino_l_antirazzismo_diventa_un_bene_comune_come_l_acqua_e_i_parchi-29
ّ 251584598/
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/look-vienna%E2%80%99s-human-rights-system-interview-human-rights-commissioner-30
shams-asadi and https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/challenges-and-responses-covid-19-interview-shams-asadi-human-rightscommissioner
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/seoul%E2%80%99s-quest-bring-human-rights-closer-citizens-lives-interview-human-rights 31
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/bogot%C3%A1-%E2%80%9Csocial-control%E2%80%9D-mechanism-promotes-32
transparency-and-citizen-participation
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page 33
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0frpv8juAhWGa8AKHWk0A5s34
QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gdansk.pl%2Fpobierz%2F82848%2FImmigrant-IntegrationModel&usg=AOvVaw1NtueZ1Mu5yvxV5jbOWgdl
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ّ
غيرّالمصحوبين  .وركزتّحكوماتّمحليةّأخرىّعلىّتوعيةّالمهاجرينّبكيفيةّالحصولّعلىّالحقوقّبطريقةّعمليةّوعلىّجميعّمستوياتّ
اإلدارةّ،وذلكّبإصدارّأدلةّمحليةّومجموعاتّأدواتّعمليةّ،بوصفهاّمثلّماّقامتّبهّغرونوبل.36
35

وهناكّاستراتيجيةّأخرىّلضمانّإدماجّالمهاجرينّفيّمنحّالحقوقّمنّخاللّوضعّمواثيقّمحليةّلحقوقّاإلنسانّتصنفّالحقوقّالمتاحةّ
لجميعّالسكانّبصرفّالنظرّعنّوضعهمّاإلداريّ(ّ،)Guillén, 2006كماّاعتمدتهاّمدنّمثلّمونتريال 37ومكسيكو سيتي .38ومنذّعامّ
ّ،1998انضمتّنحوّّ 400بلديةّإلىّالميثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان في المدينةّ ،الذيّيعترفّبأنّ"اإلدارةّالجيدةّللمدنّتتطلبّ
احترام وضمانّحقوقّاإلنسانّلجميعّالسكانّدونّاستثناء" وأنّ“الحقوقّالواردةّفيّهذاّالميثاقّتنطبقّعلىّجميعّاألشخاصّالذينّيسكنونّ
المدنّالموقعةّبغضّالنظرّعنّجنسيتهمّ،والمعروفينّمنّاآلنّفصاعد ًاّبالمواطنين".
وتشيرّمجموعةّأخيرةّمنّاإلجراءاتّإلىّالكيفيةّالتيّأتاحّبهاّعددّمنّالحكوماتّالمحليةّللمقيمينّوضعا ًّيتيحّلهمّالوصولّإلىّخدماتّ
المدينة .ويتجلىّهذاّالبعدّاألكثرّوضوحاًّللمواطنةّالحضريةّفيّعددّمنّالطرقّالمختلفةّ،بماّفيّذلكّمنحّاإلقامةّالرسميةّأوّبطاقةّالهويةّ
المحلية .وأحدّمنّأكثرّاألمثلةّالرسميةّعلىّهذاّالنظامّهوّنظامّ"بادرون"ّالذيّتتبعهّالمدنّاإلسبانية .وقدّنفذتّبرشلونة فيّعامّّ2019
مبادرةّ“وثيقةّالهوية "39مماثلةّفيّوظائفهاّوأغراضهاّلبطاقةّالهويةّالمحليةّ،وهيّتستهدفّالمهاجرينّالذينّهمّفيّوضعّإداريّغيرّ
نظاميّعلىّوجهّالخصوص .كماّيتمّاتباعّمخططاتّمماثلةّفيّمدنّالوالياتّالمتحدةّمثلّنيويورك تحتّعنوانّبطاقةّالهويةّالبلدية.40
ومنّخاللّخدمةّبلديةّ،تدعمّأتالنتا المهاجرينّالمقيمينّفيّعمليةّتقديمّطلباتّالحصولّعلىّالجنسيةّالوطنية.41
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ر
التتيبات المؤسسية يف غاية األهمية :يمكن للحكومات المحلية أن تجمع بي مساهمات
الحكومات والجهات الفاعلة االجتماعية

وينبغي ّإبداء ّمالحظة ّموجزة ّفيّهذه ّالمرحلةّفيما ّيتعلق ّبالدور ّاألساسي ّالذي ّيؤديه ّالتعاون ّالمؤسسي ّفي ّالنهوض ّبمفهوم ّالمواطنةّ
الحضرية .والواقعّأنّمعظمّمبادراتّالحكوماتّالمحليةّالتيّتمّاستكشافهاّفيّالجزءّالسابقّتستندّإلىّخططّالتعاونّاإليجابيّمعّأصحابّ
المصلحةّاآلخرينّّ -الرابطاتّالمحليةّ ،والمجتمعّالمدنيّ،والباحثينّ،وأصحابّالمشاريعّ،والحكوماتّاإلقليميةّوالوطنيةّّ -منّأجلّتأكيدّ
التكامل.
فيماّيتعلقّبالتعاونّمعّالمجتمعّالمدنيّ،تمّبالفعلّإصدارّتقييمّجيدّحولّهذهّالمسألةّمنّخاللّمؤتمرّتعلمّاألقرانّّMC 2 CMلعامّّ2019
فيّصفاقسّّ،والذيّسلطّالضوءّعلىّالمساهماتّالرئيسيةّللمجتمعّالمدنيّفيّمجاالتّمثلّدعمّعمليةّالمناصرةّوإذكاءّالوعيّ،والوصولّ
إلىّالخدماتّاألساسيةّوفرصّاإلدماجّاالجتماعيّباإلضافةّإلىّإنتاجّالمعرفةّوالبياناتّذاتّالصلةّبعملّالحكوماتّالمحليةّبشأنّالهجرة.
ووفقاّللمخططّالذيّاقترحتهّوثيقةّاستعراضّمؤتمرّاألقرانّ ،يستندّالعديدّمنّاآللياتّالقائمةّللتعاونّبينّالحكوماتّالمحليةّومبادراتّ
المجتمعّالمدنيّفيّمفهومّالمواطنةّالحضريةّإلىّاالشتراكّفيّوضعّالسياساتّالمحليةّوآلياتّتقديمّالخدماتّ،ولكنّأيضاّإلىّالتنسيقّ
وتبادلّالمعلوماتّوالتفكيرّفيّالسياساتّالمتكاملةّبينّالمؤسسات.
وتوجدّأمثلةّجيدةّأخرىّللتنسيقّفيّمجالّالحوكمةّالمتعددةّالمستوياتّ،تشملّمخططاتّتعاونّناجحةّبينّالحكوماتّالمحليةّواإلقليميةّفيّ
مجالّإصدارّبطاقاتّالهويةّالمحليةّوترتيباتّمؤسسيةّأخرىّفيّمجالّحقوقّالمواطنة .واضطلعتّالحكوماتّاإلقليميةّواإلداراتّالمحليةّ
األخرىّأيضاّبدورّرئيسيّفيّدعمّمبادراتّالحكمّالمحليّالقائمةّواالرتقاءّبهاّ،ووضعّمنهجياتّعملّوموادّمفيدةّلتعزيزّاالستراتيجياتّ
المحليةّفيّمجالّاإلدماج .وفيّسياقاتّأخرىّ،وجدتّالحكوماتّالمحليةّأيضاّسبالّللطعنّفيّالقوانينّالتمييزيةّأوّإبرامّاتفاقاتّعنّطريقّ
العملّمعّالممثلينّوالمندوبينّالوطنيين.

https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofintegrationinitiativesforchildrenyo35
uthsfamiliesandschools/initiativesforchildrenyouthsfamiliesandschools/thematicmaterialforpeopleworkingwithunaccompaniedyouths.938
4.html
https://uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/grenoble-promotes-notion-inclusive-citizenship-through-participation-and-human 36
https://montreal.ca/en/topics/montreal-charter-rights-and-responsibilities 37
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-personas-migrantes 38
ّ https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/es/tramites 39
40
ّ https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page

41

ّ https://www.welcomingatlanta.com/citizenship/
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أسئلة للتعلم يف مجال تعلم األقران
ماّهوّنطاقّالمواطنةّالحضريةّوقيمتهاّالشاملةّأوّهدفها؟ ماّهيّالفرصّوالمسؤولياتّالتيّتشكلّالمواطنةّالحضرية؟

●

ّّكيفّيمكنّلمفهومّالمواطنةّالحضريةّأنّيعزز،وفيّسياقّتسارعّالتنقلّعبرّالحدودّالوطنيةّإلىّحدّكبيرّعلىّنطاقّعالمي
إدماجّالفئاتّاألكثرّاستبعا ّدًا؟

●

ّكيفّيمكنّضمانّالحقّفيّالمدينةّللجميعّعندماّيكونّاالفتقارّإلىّالوضعّالقانونيّعائقًاّأمامّحصولّالمقيمينّالمهاجرينّعلى
الحقوقّاألساسيةّوالخدماتّالعامة؟

●

كيفّيمكنّللمواطنةّالحضريةّأنّتسهمّفيّمعالجةّأوجهّعدمّالمساواةّعلىّالمستوىّاإلقليمي؟

●

ّكيفّيمكنّتطويرّالتماسكّاالجتماعيّوتعزيزّالشعورّباالنتماءّالمحليّوتشجيعّمشاركةّالمهاجرينّمنّخاللّإعادةّصياغة
النقاشّحولّالمواطنة؟

●

ّّمماّيتيحّمساحاتّلالعترافّباالختالف،كيفّيمكنّللمواطنةّالحضريةّأنّتشجعّشكالًّبديالًّللمشاركةّواالنتماءّإلىّالمدينة
ّّّّوالتنوعّالثقافيّ؟

●

المراجع

5

6

City of Human Rights: The Barcelona Model. URL: .)2009 Ajuntament de Barcelona.)
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/en/documents-and-resources
Barber, B. (2013). If mayors ruled the world: Dysfunctional nations, rising cities. Yale University Press.
Bosniak, L. (2007). Being Here: Ethical Territoriality and the Rights of Immigrants. Theoretical Inquiries in
.410–389Law 8 (2):
Urban Policies and the Right to the City: Rights, Responsibilities and Citizenship. .)2008Brown. A. et al.)
نيروبيUN Habitat:
Castañeda, E. (2012). Urban Citizenship in New York, Paris, and Barcelona: Immigrant Organizations and
the Right to Inhabit the City. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
الرابطDegooyer. S & Hunt. A. (2018). The Right to Have Rights. Public Books.
https://www.publicbooks.org/the-right-to-have-rights/
Durmuş, E. (2020). A typology of local governments’ engagement with human rights: Legal pluralist
contributions to international law and human rights. Netherlands Quarterly of Human Rights vol. 38, 1:
pp. 30-54.
Garcia-Chueca, E. & Lorenzo, V. (2019). Advancing Urban Rights: Equality and diversity in the city.
اسمّالقالبّبرشلونةّنيوزCIDOB:
Gebhardt, D. (2016). Re-thinking urban citizenship for immigrants from a policy perspective: the case of
.13621025.2016.1191431/10.1080 .21-1 .20Barcelona. Citizenship Studies.

Gebhardt, D. (2015). Cities and Immigrant Citizenship – A comparison of local Citizenship policies in
Barcelona and Munich. GRITIM-UPF Working Paper Series n. 26.
7ّّّّّّّّ

ّ–ّوثيقةّمعلوماتّأساسية2021ّّمارس18ّ–ّ16ّ|ّّغرونوبل-ّالحدثّالرقميّللتعلمّمنّاألقران
MC2CMّالهجرةّبينّالمدنّالمتوسطية
)MTM(ّمنفذّفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسط

Grigolo, M. (2009). Incorporating cities into the EU anti-discrimination policy: between race
discrimination and migrant rights. Journal on Ethnic and Racial Studies. Volume 31, Issue 10 (pp. 17511769)
Guillén, A. (2006). Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad – nota
explicativa. Institut de Drets Humans de Catalunya: Barcelona
Right Where You Live: A Glossary of Right-to-the-city Terms. URL: .)2017HIC-HLRN.)
http://www.hlrn.org/img/documents/Right_where_you_live_final.pdf
World Migration Report 2020. .)2020IOM.)
Joppke, C. (2010). Citizenship and Immigration. Cambridge: Polity.
Migrants and the politics of governance. The case of Barcelona. Social .)2008Però, Davide.)
j.0964-0282.2007.00020.x./10.1111 .286ّ-ّ271 .15Anthropology.
 الرابطUrban Migration: Strengthening Cooperation with Civil Society. .)2019UCLG Learning.)
https://www.learning.uclg.org/file/pln-25-urban-migration-and-civil-society-sfax
Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City. URL: https://www.uclg-.)2014WHRCF.)
cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%2
0adopted%20on%2017%20May%202014_2.pdf

8ّّّّّّّّ

ّ–ّوثيقةّمعلوماتّأساسية2021ّّمارس18ّ–ّ16ّ|ّّغرونوبل-ّالحدثّالرقميّللتعلمّمنّاألقران
MC2CMّالهجرةّبينّالمدنّالمتوسطية
)MTM(ّمنفذّفيّإطارّالحوارّبشأنّالهجرةّالعابرةّللبحرّاألبيضّالمتوسط

