
يعرض "بناء مدن شــاملة: الهجرة وتغيير المنطقة الســكنية  في 

ديترويــت" تفاصيل نتائج دراســة اســتمرت عاميــن حول تأثيرات 

النمــو الســريع للهجــرة فــي اثنيــن مــن أحيــاء ديترويــت: بنغــاال 

تاون/شــرق قريــة دايفســون وتشادســي كونــدون. تقدم الدراســة 

نظرة ثاقبة حول ســبب انجذاب المهاجرين إلى منطقة ديترويت 

وهــذه األحيــاء، وتوضــح األصــول واالســتراتيجيات والمــوارد التي 

استخدموها لإلزدهار في مجتمعاتهم الجديدة. تُظهر الدراسة أن 

ــتراتيجية  ــون اس ــم يمكــن أن يك ــن ودعمه ــب بالمهاجري الترحي

ــاء غيــر  ــة للغايــة لتحقيــق اإلســتقرار فــي األحي ملموســة وفعال

المســتثمرة وتنشــيطها مع فوائد ملموســة لكل من السكان الجدد 

والمقيمين على المدى الطويل.

 Global) أجريــت الدراســة مــن قبــل غلوبــال ديترويــت

Detroit)، وهي منظمة تنمية اقتصادية غير ربحية تركز على 
 Alan) مــاالك  آالن  مــع  بالشــراكة  المهاجريــن،  إدمــاج 

 Data Driven) ــت ــن ديتروي ــا دريفي Mallach) ودات
هدســون  مؤسســة  مــن  وبتمويــل   (Detroit

(Hudson-Webber)ويبر

فــي كال الحييــن الســكنيين، شــعر الســكان أن جودة الحياة واألمــان في الحي 

الذي يعيشون فيه أفضل وتتحسن بشكل أسرع من سكان المدينة ككل.
 

 

شــهد كال الحييــن الســكنيين نمــًوا ســكانيًا - اســتقر بعــد ســنوات مــن فقدان 

السكان بينما استمرت أعداد السكان في اإلنخفاض على مستوى المدينة.

يظهــر كال الحييــن الســكنيين نشــاطا عقاريــا قويا وارتفاع فــي معدالت ملكية 

المنازل. تتم معظم عمليات شــراء المســاكن خارج النظام المصرفي الرســمي 

واألنظمة المالية للرهن العقاري.

الشــواغر في المســاكن أقل بكثير في كال الحيّين الســكنيين منها في المدينة 

ككل.

التخلــف عن ســداد الضرائب
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ــات  ــى السياس ــر عل ــذا التقري ــر ه ــل أن يؤث نأم

والممارســات التي تؤثر على األحياء الســكنية في 

ــع أنحــاء ديترويــت وفــي المــدن القديمــة  جمي

األخــرى فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة. 

يمكنــك العثــور علــى التقرير الكامــل على الموقع 

اإللكتروني. 

 كيــف يمكن
لهــذا البحث أن يســاعدك؟

info@globaldetroitmi.org

بناء المدن الشــاملة
الهجــرة وتغييــر المنطقــة الســكنية في ديترويت

نظــرة عامة النتائــج الرئيســية

كانــت حــاالت التخلــف عــن ســداد الضرائــب وحجــز الرهــن العقــاري أقــل 

بكثير في كال الحيين السكنيين، مقارنة بالمدينة ككل.

معــدالت اإلخــالء فــي كال الحيّيــن الســكنيين هــي ثلــث مثيلتهــا فــي المدينــة 

ككل

ــي كال  ــة ف ــة المدين ــة ببقي ــص مقارن ــر وتتناق ــل بكثي ــة أق ــدالت الجريم مع

الحيين السكنيين.

 (Conant) يحدث نمو كبير في تجارة التجزئة، خاصة على طول شارع كونانت

فــي حــي بنغــاال تــاون (Banglatown)، بمــا فــي ذلــك إعــادة تنشــيط المتاجــر 

الشاغرة سابًقا.

إذا كنــت مهتًمــا بالوصــول إلــى بيانات محــددة، أو 

ــا أن تدعــم جهــود  مناقشــة كيــف يمكــن لنتائجن

ــع  ــى الموق ــا عل ــال بن ــى االتص ــتك، فيرج مؤسس

اإللكتروني 

buildinginclusivecities.org

www.buildinginclusivecities.org


ئــف لوظا لجــذب عبــر ا ا

انجــذب العديــد مــن المهاجرين المقيمين في كال الحيّين الســكنيين إلــى منطقة ديترويت من خالل فرص 

 العمل التي تعرفوا عليها غالبًا من خالل تداول الحديث الشفهي.

لنقــل شــبكات ا

ــي لمجتمع ــذب ا لج ا

ره فرصــة عتبــا اإلســكان با

ــرة لصغي ــة ا ري لتجا تنشــيط األعمــال ا

ــة لمدني ركة ا ــا لمش ا

مــا وراء األرقام  التوصيــات

 

توســيع نطــاق ملكيــة المنــازل عــن طريــق ربــط ســكان   —
ديترويــت بشــكل أفضــل ببرامــج إعــادة تأهيــل الممتلــكات الشــاغرة 

منخفضــة التكلفــة وســهلة التنقــل، خاصــة بنــك ديترويــت النــد 

ألصحــاب  دعــم  نظــام  وتوفيــر   ،(Detroit Land Bank)
العقارات المشاركين في أعمال إعادة التأهيل

خــالل بحثنــا، ســعينا إلــى اإلســتفادة من نقــاط القوة واألصــول المالية 

الفريدة التي الحظناها في بنغاال تاون/شرق قرية دايفسون وتشادسي 

كوندون لتشــكيل توصيات من شــأنها التأثير بشــكل إيجابي على جميع 

سكان ديترويت - من المهاجرين والمقيمين على المدى الطويل. 

هذه التوصيات تشمل:

بناء المدن الشــاملة
الهجــرة وتغييــر المنطقــة الســكنية في ديترويت
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ــي  ــارة مــن مــوردي الســيارات ف ــي مجموعــة مخت ــن ف ــرة مــن المهاجري ــب، تعمــل أعــداد كبي ــي الغال  ف

الضواحــي. ظهــرت شــبكة جيتنــي (jitney) غيــر الرســمية فــي المجتمــع البنغالديشــي لنقــل الموظفيــن إلــى 

وظائفهم في الضواحي.

ــا بالمجتمــع  لقــد خلــق نظــام الدعــم الثقافــي الــذي تــم تطويــره فــي هــذه األحيــاء الســكنية إحساًســا قويً

ــاء  ــازل وبن ــى شــراء المن ــل يشــجعهم عل ــاء فحســب، ب ــى هــذه األحي ــن إل ــذي ال يقــوم بجــذب المهاجري ال

عالقات قوية مع األحياء السكنية.

ينظــر العديــد مــن العوائــل المهاجــرة إلــى إمتــالك المنــازل علــى أنهــا نقطــة اإلنطــالق نحــو اإلزدهــار. غالبًــا 

مــا يســتخدمون طرقـًـا غيــر تقليديــة أو غيــر رســمية لشــراء المنــازل وإعــادة تأهيــل العقــارات الشــاغرة، ســواء 

ألنفسهم أو على شكل إستثمارات.

األعمــال التجاريــة الصغيــرة هــي مصــدر مهــم للدخــل وبنــاء الثــروة ألصحــاب المشــاريع مــن المهاجريــن، 

ومحفز قوي إلعادة تنشيط الممر التجاري.

ــة  ــن الحكوم ــر ع ــد كبي ــى ح ــون إل ــم منفصل ــكنيين بأنه ــن الس ــي كال الحيّي ــرون ف ــكان المهاج ــعر الس يش

المحلية والخدمات البلدية.

علــى الرغــم مــن الروابــط القويــة التــي تربــط المهاجريــن بأحيائهــم الســكنية، فــإن انفصالهــم عــن الحكومــة 

المحليــة قــد يحفــز الهجــرة خــارج الضواحــي مــا لــم يكــن مــن الممكــن أن يكونــوا أكثــر تفاعــالً مــع جيرانهــم 

والمدينة ككل.

تحســين الحصــول علــى الوظائف وتطويــر القوى العاملة   —
والتعليم والتدريب وخدمات التطوير الوظيفي

دعم نمو وتطوير األعمال التجارية الصغيرة للمهاجرين  —

بنــاء روابط وشــبكات أقــوى بين مجتمعــات المهاجرين،   —
وبين المهاجرين وسكان الحي القدامى لتعزيز التماسك اإلجتماعي

تقديم مبادرات وفرص هادفة للنساء المهاجرات  —

دعــم المنظمــات المجتمعيــة الناشــئة داخــل مجتمعــات   —
المهاجريــن وبنــاء شــبكة مــن "الروابــط الموثوقــة" لربــط مجتمعات 

المهاجرين بالموارد الرئيسية

زيــادة توظيــف المهاجرين في الحكومــة البلدية وغيرها   —
من ساحات القطاع العام


