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الالجئون واملدينة :الخطة الحرضية الجديدة ملوئل األمم املتحدة

رافائيل باير وياسمني فريتسشه

ينبغي إدراج الحامية الخاصة لالجئني والنَّازحني داخلياً ضمن سياسات اإلسكان ال ُقط ِر َّية.
رغـــم أن الخطـــة الحرضيـــة الجديـــدة لربنامـــج األمـــم
املتحـــدة للمســـتوطنات البرشيـــة (موئـــل األمـــم املتحـــدة)
تتبنـــى لغـــة حقـــوق اإلنســـان وتشـــر باســـتمرار إىل مبـــدأ
عـــدم التمييـــز «بغـــض النظـــر عـــن وضـــع هجرتهـــم»،
 1خالفـــاً للخطـــة الســـابقة (موئـــل  ،)2تطالـــب الخطـــة
بإدم ــاج الالجئ ــن الحرضي ــن ضم ــن بن ــى املدين ــة لكنَّه ــا م ــا
زالـــت وثيقـــة غـــر ملزمـــة تفتقـــر إىل آليـــات التنفيـــذ.
ويف أثنـــاء التحضـــرات للموئـــل الثالـــث (مؤمتـــر األمـــم
املتح ــدة املعن ــي باإلس ــكان والتنمي ــة الحرضي ــة املس ــتدامة
الـــذي عقـــد يف أكتوبـــر /ترشيـــن األول  )2016تشـــارك
كل مـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــن
ومفوضيـــة األمـــم املتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان ومنظمـــة
األمـــم املتحـــدة للهجـــرة (املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة)
بطـــرح ورقـــة مناقشـــة تؤكـــد أهميـــة املناطـــق الحرضيـــة
يف حاميـــة الالجئـــن 2 .مبـــا َّأن غالبيـــة الالجئـــن والنَّازحـــن
داخليـــاً يعيشـــون يف املناطـــق الحرضيـــة ،تقـــر الخطـــة
بالتعقي ــدات الت ــي تكتن ــف االع ــراف القان ــوين باملهاجري ــن
والالجئ ــن وبأهمي ــة من ــح الوض ــع القان ــوين ك ــرط ُمســ َّبق
للحامي ــة واملس ــاعدة .ك ــا اس ــتنتجت الورق ــة وج ــود حال ــة
م ــن االنفص ــام ب ــن البلدي ــات وسياس ــات الهج ــرة الوطني ــة
وناقشـــت أهميـــة تضمـــن التطويـــر والتخطيـــط الحـــري
للقضاي ــا املتعلق ــة بالالجئ ــن يف متك ــن البلدي ــات م ــن توف ــر
الخدمـــات بغـــض النظـــر عـــن الوضـــع القانـــوين .ومـــع
ذلـــك ،ال تقتـــر دعـــوة الورقـــة عـــى توفـــر الخدمـــات
ـم ع ــى حق ــوق اإلنس ــان وإمن ــا ترك ــز أيضــاً
وف ــق نه ـ ٍ
ـج قائ ـ ٍ
لتحـــركات الســـكانِ ضمـــن مســـتوى
عـــى تخطيـــطٍ أقـــوى
ِ
البلديـــات.
وتن ــص امل ــادة  28م ــن الخط ــة الحرضي ــة الجدي ــدة ع ــى
م ــا ي ــي« :رغ ــم َّأن توج ــه ع ــدد كب ــر م ــن الس ــكان نح ــو
البلـــدات واملـــدن يطـــرح تحديـــات متنوعـــة ،فهـــو قـــادر
إســـهامات اجتامعيـــة
عـــى أن يجلـــب للحيـــاة الحرض ّيـــة
ٍ
واقتصاديـــة وثقافيـــة معتـــرة ونحـــن ...نلـــزم أنفســـنا
بدعـــم الســـلطات املحليـــة يف وضـــع ُأطـــر عمـــل مت ّكـــن
مـــن املســـاهمة اإليجابيـــة للمهاجريـــن وتعـــزز الروابـــط
الريفيـــة -الحرض ّيـــة».

لكـــنَّ إدراج الالجئـــن كجامعـــة واحـــدة فقـــط ضمـــن
قامئ ــة أك ــر م ــن األن ــواع املختلف ــة م ــن الفئ ــات الس ــكانية
’املســـتضعفة‘ يؤكـــد عـــى افتقـــار الخطـــة إىل املشـــاركة
املح ــددة م ــع االحتياج ــات الخاص ــة بالالجئ ــن والنازح ــن ،إذ
ّ
إن كل مـــا يشـــر إىل الالجئـــن والنازحـــن يفتقـــر إىل املـــادة
الرئيســـية التـــي تدعـــو للوصـــول إىل املـــأوى والخدمـــات
العامـــة ،مبـــا يف ذلـــك عبـــارة « :بغـــض النظـــر عـــن حالـــة
ً
وجهـــت منظـــات املجتمـــع
ترحيلهـــم».
فضـــا عـــن ذلـــكَّ ،
َّ
املـــدين انتقـــاداً للخطـــة عـــى أســـاس أنهـــا حالهـــا حـــال
الخطـــة التـــي ســـبقتها غـــر ملزمـــة قانونيـــاً وتفتقـــر إىل أي
إشـــارة إىل التقييـــم والرصـــد املســـتق ّلني .ورغـــم مشـــاركة
كثـــر مـــن الحكومـــات يف املوئـــل الثـــاين والثالـــث ،كان
موق ــف كث ــر منه ــا يعرتي ــه التش ــكك م ــع تفضيله ــا لحل ــول
املخيـــات.
وم ــن أج ــل إقن ــاع مزي ــد م ــن الحكوم ــات ب ــأن تض ــع جانبــاً
شـــكوكها نحـــو الالجئـــن الحرضيـــن والسياســـات الحرض ّيـــة
ملحـــة ملزيـــ ٍد مـــن املبـــادرات
الشـــاملة هنـــاك حاجـــة ّ
التعاوني ــة ب ــن املفوضي ــة الس ــامية لألم ــم املتح ــدة لش ــؤون
الالجئـــن وموئـــل األمـــم املتحـــدة .أمـــا يف ســـياق األزمـــة
الســـورية ،ركـــز موئـــل األمـــم املتحـــدة يف لبنـــان تركيـــزاً
متزايـــداً عـــى قضايـــا الالجئـــن الحرضيـــن واملـــأوى خـــال
األربعـــة أعـــوام الســـابقة .كـــا تو ّلـــت كل مـــن مفوضيـــة
األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــن وموئـــل األمـــم املتحـــدة
إضافـــة إىل رشكاء آخريـــن دراســـة مشـــركة تتنـــاول قضايـــا
اإلس ــكان واألرض وامللكي ــة يف لبن ــان وأث ــر التهج ــر الق ــري.
 3وتنتق ــد الدراس ــة تركي ــز الجه ــات اإلنس ــانية ع ــى جان ــب
الوق ــت في ــا يتعل ــق بامل ــأوى قص ــر األم ــد ،ك ــا تدع ــو إىل
وتجســ َد التع ــاون
اتب ــاع نه ــج أك ــر توجهــاً نح ــو التنمي ــة.
ّ
الوثي ــق ب ــن الهيئت ــن يف كيني ــا ،إذ و ّقع ــت كل م ــن املفوضي ــة
الســـامية لألمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــن وموئـــل األمـــم
املتحـــدة مذكـــرة تفاهـــم يف يوليـــو /متـــوز  .2016ور ّكـــزت
إح ــدى املرشوع ــات الرئيس ــية التابع ــة للتع ــاون الجدي ــد ب ــن
الهيئت ــن ع ــى تطوي ــر وتنفي ــذ التخطي ــط امل ــكاين وتصمي ــم
4
البني ــة التحتي ــة للمس ــتوطنة الجدي ــدة يف مقاطع ــة توركان ــا.
ويف نهاي ــة املط ــافّ ،
إن تعاونــاً كه ــذا يجم ــع ب ــن خ ــريت كال
ً
رجـــى اتباعـــه.
الهيئتـــن ويقـــدم منوذجـــا ُي َ
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مرشحان لنيل درجة الدكتوراه يف قسم زمالة
الدراسات واألبحاث اإلمنائية الدولية يف معهد األبحاث
اإلمنائية والسياسات اإلمنائية ،جامعة الرور يف بوخوم

)
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توفري املأوى وسيادة الدولة يف كاليه
مايكل بويل
َّ

انتهجت الحكومة الفرنسية يف توفريها للأموى لس ّكان كاليه املهاجرين خالل السنوات العرشين األخرية
سياسة غل َبت أولوياتها تأكيد سلطة الدولة عىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية .وما زال ذلك التأكيد قامئاً
يف السياسات التي ُأ ِق ّرت عا َمي  2015و 2016التي تضمنت هدم املأوى غري الرسمي مقابل توفري مأوى
بديل وأسايس.
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اســتجاب ًة لألعــداد الكبــ ة مــن املهاجريــن غــ املســجلني يف
مينــاء كاليــه الش ـ يل ،ش ـ ّددت الحكومــات الفرنســية املتعاقبــة
الحاميــة عـ الحــدود وأحكمــت رقابتهــا عـ دخــول املهاجرين
إىل املــأوى املوجــود يف أول نقطــة مجــاورة لكاليــه .وع ـ م ـ ّر
عرشيــن عامــاً ،ا ّتبعــت الحكومــات الفرنســية منطــاً محــدداً
للتعامــل مــع املهاجريــن ّثــل يف التذبــذب ب ـ توف ـ املــأوى
أو الطــرد املبــارش أو إعــادة النقــل القـ ي .كـ ُف ِت َحــت مراكــز
ثــم
وســ ِم َح للمخيــ ت بالنمــ ّو ومــن َّ
االســتقبال ُثــم ُأغل َقــتُ ،
أزيلــت.

ومــا فتئ املســؤولون يســتخدمون اللغة اإلنســانية يف تســويغاتهم
املســتمرة لتوفـ املــأوى للمهاجريــن يف كاليــه ومــن َثـ َّـم تدمـ ه،
إذ استشــهدوا ب ـ دي الظــروف املعيشــية لســكان املخيــم .ومــع
ذلــك ،كانــت ’اســتجابة الدولــة اإلنســانية‘ لتلــك الظــروف التــي
عاشــها مخيــم الغابــة عــام  2016متمثلــة بطــرد عــدة آالف مــن
النــاس بالقــوة وباســتخدام العنــف علـ ً ّأن نصفهــم كانــوا م ّمــن
رأَوا بيوتهــم ُته ـدَم أمــام أعينهــم م ّرت ـ ُوأعيــد إســكانهم مؤقت ـاً
يف حاويــات شــحن ال تراعــي املعايــ الدوليــة اإلنســانية مــن
أجــل إعــادة توطينهــم يف نهايــة املطــاف ضمــن مــأوى ســكن
كان قــد اختــار كثــ مــن املهاجريــن مغادرتــه ّ
مفضلــ عليــه
النــوم يف الشــوارع.
ر

ن

ي

ر

وبحلــول ينايــر /كانــون الثــاين  ،2016أمــر وزيــر الداخليــة
الفرنـ بهــدم املــأوى غـ الرســمي الــذي كان ُيعـ َرف ’بالغابــة‘
ونقــل ســ ّكانه املهاجريــن الذيــن بلــغ عددهــم ســتة آالف
شــخص إىل مــكان آخــر .و ُد ّمــرت الغابــة ع ـ مرح َل َت ـ خ ـ ل
مثانيــة أشــهر .يف املرحلــة األوىلُ ،أعيــد نقــل ا ُملج َل ـ إىل مرفــق
مؤقــت ُش ـ ّيد قــرب املخيــم وتك ـ َّون مــن حاويــات شــحن أعيــد
ترتيبهــا لغايــات اإليــواء .بينــ اختــار كثــ مــن املهاجريــن
االنتقــال للعيــش يف النصــف املتبقــي مــن املــأوى الــذي كان
قامئــاً يف ذلــك الوقــت .أمــا يف املرحلــة الثانيــة ،اســتخدمت
رشطــة مكافحــة الشــغب الغــاز ا ُمل َسـ ِّيل للدمــوع ومدفــع امليــاه
والرصــاص املطاطــي لطــرد كل مــن يف املــأوى مبــن فيهــم سـ ّكان
مرفــق الحاويــات.
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ك ـ تح ـ ّدى معســكر الغابــة سياســة الدولــة الفرنســية .فع ـ
الرغــم مــن حصــول الســكان املهاجريــن عــ اإلذن إلشــغال
املوقــع يف كاليــه ،م ّثــل إقامــة مخيــم مســتقل شــبه دائــم ليضــم
بحلــول عــام  2016عــدّة آالف مــن األشــخاص تحديــاً لســلطة
الدولــة .ورغــم أن ســ ّكان املعســكر عاشــوا ظروفــاً يف غايــة
الصعوبــة ،فقــد امتلكــوا فرصــة الت ـ ف بحريــة ك ـ لــو أ ّنهــم
مواطنــون وهــذا مــا مل يكــن منســج ًام مــع وضعهــم كمهاجريــن
ـجلني لــدى الدولــة .ومــن هنــا ،جــاءت رغبــة الدولــة
غ ـ ُمسـ ّ
يف تدم ـ املخيــم وإعــادة دمــج ســكانه يف نظــام الهجــرة .وكان
ق ـرار إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة توط ـ ســكانه داخــل مــأوى
ر

ا

ر

ر

ن

