
30 نرشة الهجرة القرسية 63امُلُدُن والَبْلَدات30

www.fmreview.org/ar/cities2020 فرباير/شباط

مقاَربُة إعداِد برامَج تشمل املدينة ُكّلها يف َحَضِ بنغالديش
ِبَباشا َدَتا

طّبقت منظمة الرؤية العاملّية مقاربًة تشمل املدينة ُكّلها لتقلَِّل من عمل األطفال ولتحمي حقوَق األطفال 
العاملني يف أربع مدن ببنغالديش. ويف هذه املقاربة دروٌس لكلِّ املشاركني يف إعداد الربامج الحضّية.

ُيقـّدُر أّن مـن األطفـال النَّازحـني داخلّيـاً نحٌو مـن ثالثة ماليني 
أغلـب  ويف  بنغالديـش.  يف  يعملـون   )3.2( املليـون  وخمـس 
الحـاالت، تضطـر األرس النازحـة داخلّياً إىل إخـراج أطفالها من 
املدرسـة وإرسـالهم إىل العمـل، ألنهـا غـري قـادرة عـىل القيـام 
بكلفـة تعليمهـم، أو ألنهـا محتاجـٌة إىل املـال حّتـى تعيـش. 
وميكـن أن يعمـل األطفـال قانونّيـاً يف بنغالديـش ابتـداًء مـن 
عمـل  عـىل  للقضـاء  الوطنّيـة  السياسـة  وتحظـر   ،14 سـّن 
األطفـال، الصـادرة سـنة 2010، توظيـَف األطفـال الذيـن هـم 
دون السـّن القانونّيـة وتوظيـف األطفـال يف األعـامل الخطرة، 
ولكـّن تنفيـذ هـذه السياسـة مـا يـزال قليـاًل ضّيـَق النطـاق. 
أعـامل خطـرة، ومنهـا  األطفـال يف  يعمـل  أن  َيْكـُرُ  ولذلـك، 
صناعـة املالبـس، والّنقـل، وتحطيـم السـفن، وصيد األسـامك، 
والعمـل املنـزيل، وأعـامل البنـاء، والبيـع يف الشـوارع، ونبـش 

النفايـات. 

 ويف هـذه الظـروف، اسـتهدفت منظمـة الرؤيـة العامليـة يف 
بنغالديـش 88853 طفٍل نـازٍح داخلّياً )57% منهم بناٌت و%43 
منهـم بنـني( يف أربـع مدن )وهي دّكا، وشـيتاغونغ، سـيلهيت، 
وخولنـا( مـن سـنة 2016 إىل سـنة 2018. وكان الغـرض إبعاد 
تتعهـم  ضـامن  ومحاولـة  الخطـرة،  األعـامل  عـن  األطفـال 
بحقوقهـم األساسـّية، وذلـك بتطبيـق املقاربـة القياسـّية التـي 
عنـد منظمـة الرؤيـة العاملّية عىل كل الربامـج الحرضّية؛ وهي 
مقاربـة تشـمل املدينـة ُكّلهـا ُتَـدُّ يف مسـتويات مختلفـة مـن 
إدارة املدينـة لتضمـَن أثـراً مسـتداماً. وُتـريِس هـذه املقاربـة، 
اسـتناداً إىل مشـاركاٍت وتعـاوٍن، ألّيـات َدْعم املجتمـع املحّي، 
ثـم تعتمـد عـىل املعرفـة وعـىل ومـا يـرد عليهـا مـن تقويـم 
األداء مـن األنشـطة يف هـذه األحيـاء، لـيك ُتِقيـَم املنـارصَة يف 

مسـتوى سياسـات املقاطعـات والسياسـات الوطنّيـة.

يف مستوى الحّي
واألمهـات  واآلبـاء  األطفـال  املسـتوى  هـذا  يف  اسـُتِهدَف 
وأصحـاب العمـل. فأّمـا األطفـال الذيـن تقـع سـّنهم بـني 5 
و14 فقـد ُفِتـَح لهـم سـبيل الوصـول إىل مـا هـو باملّجـان مـن 
تعليـٍم غـري الرسـمّي وتعليٍم أسـايّس قائـم عىل الكفـاءة، وإىل 
أمكنـة رياضـة األجسـام وغـري ذلك مـن رضوب الرتفيـه. ولقد 
اشـُتِمَل عـىل األطفـال امُلعّوقني يف برامج التعليم غري الرسـمّي، 

وقـد ُروُعـوا عـىل حسـب حاجتهـم. وأّمـا الشـباب الـذي تقع 
سـّنهم بـني 15 و18، فقـد كان لهـم التدريـب عـىل املهـارات 
املهنّيـة، حّتـى يسـتطيعوا أن يجـدوا عمـاًل -غري خطـرٍي- يليق 
بهـم. وإلعانـة األطفـال عـىل االتصال بأصحـاب العمـل، ُأشَِك 
ـوا يف الوقـت  أصحـاب العمـل املحتمـل أن يوّظفوهـم، وُوعُّ
نفسـه مبـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقوانـني املعنّية بعمل 
األطفـال.  وفـد أنِشـَئت قاعـَدُة معطيـاٍت ُتِعـنُي عـىل ضـامِن 
إيصـال الخدمـات املناسـبة إىل األطفال عىل حسـب حاجاتهم 

 . مُلعّينة ا

وفـوق ذلـك، ُأِتيـَح بنـاء القـدرات –التـي لهـا صلـة بتوليـد 
الّدخـل، واإلّدخـار، وريـادة األعـامل– ألرٍس عددهـا 12 ألفـاً 
)كان أطفالهـا يعملـون يف أعـامل خطـرة، وكان دخـل أرسهـم 
ُقلِّـَل الدعـم  أمريكّيـاً يف الشـهر(. وقـد  أقـّل مـن 35 دوالراً 
لبعـض األرس التـي فيهـا َمواِطـُن  النقـدّي الـذي كان متاحـاً 
ضعـٍف معّينـة، تقليـاًل تدريجّيـاً، حـني أصبحـت مشـاركًة يف 
أعـامٍل مّولـدٍة للدخـل. ويف الوقـت نفسـه، قصـدت برامـج 
توسـيع املـدارك إىل بنـاِء مـدارك اآلباء واألمهـات ليدركوا ما يف 
عمـل األطفـال مـن آثاٍر ضـارّة. هـذا، ودعمت منّظمـة الرؤية 
العاملّيـة يف بنغالديـش، لضـامن املشـاركة املجتمعّيـة، تأليـف 
وأقرضـت  االّدخـار  خطـط  أدارت  التـي  األهلّيـة  املنّظـامت 
أعضاءهـا. وقـد أعـان العمل مـع املنّظامت األهلّيـة أيضاً عىل 
ضـامن مشـاركة املجتمـع املحـّي يف رَْصـِد مـا ُيْنَتهـُك يف عمل 

األطفـال والتبليـغ عنـه. 

يف مستوى املقاطعة
هـذا  يف  بنغالديـش،  يف  العاملّيـة  الرؤيـة  منّظمـة  أقامـت 
املسـتوى، مشـاركات وتعاونـاً بينهـا وبـني مختلـف أصحـاب 
املصلحـة املعنّيـني، ومنهـم مـن يف القطاع الخـاّص، ومنّظامت 
مسـتوى  يف  مؤسسـات  مـن  وغريهـا  املـدين،  املجتمـع 
املقاطعـات، وذلـك لـيك ُتناِقـَش املسـائَل املوصولـة باألطفـال 
النازحـني، ولـيك ُتِقيـَم املنارصة مع سـلطاٍت، كمديريـّة الرتبية 
والتعليـم يف املدينـة. ومـن فضـل الجهـد التعـاويّن، أن ُألَِّفـت 
لجـان حاميـة عمل األطفـال يف املدن األربع. ففـي بنغالديش، 
ال تعمـل معظـم اللجـان املحلّيـة يف مسـتوى األقسـام )وهـي 
أخفـض طبقـة مـن طبقـات الحكومـة املحلّيـة( ألنهـا مفتقرٌة 
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إىل املـوارد واالسـتقالل يف اّتخـاذ القـرار، ولكـنّ لجـان حاميـة 
عمـل األطفـال عـّززت قدرَتها من خـالل َدعمها بأعـامل أمانة 
الـرّس وإعانتهـا بتيسـري االجتامعـات. وقـد أنِشـَئت مكاتـب 
اسـتفهاٍم وتبليـغ مراعيـٌة لحاجـات األطفـال، وخطُّ مسـاعدة، 
يف مراكـز الرشطـة املحلّيـة، وذلـك لضـامن أال ُتنَتهـَك حقـوق 

األطفـال، ولَفْسـِح السـبيل للتبليـغ عـن كلِّ انتهـاك. 

يف املستوى الوطنّي 
أّلفـت منّظمـة الرؤيـة العاملّـة يف بنغالديـش ومنّظـامت غـري 
حكومّيـة ِحْلفـاً َيْنـُرُ تغيـرَي السياسـات يف املسـتوى الوطنّي، 
فـأداَر الِحْلـُف عـدداً مـن املناقشـات بينـه وبـني وزارة الرتبية 
والتعليـم، ووزارة شـؤون املـرأة والطفـل. وكان الغـرض مـن 
ـَن تنفيـذ السياسـة الوطنّية  تلـك املناقشـات ضـامن أن يتحسَّ
للقضـاء عـىل عمـل األطفـال الصـادرة سـنة 2010، والسياسـة 
ُيَحـثَّ  وأن  أيضـاً،   2010 سـنة  الصـادرة  للتعليـم  الوطنّيـة 
حاجـاِت  ُتَعالِـُج  بحيـث  تغيريهـا  عـىل  السياسـات  صانعـو 
األطفـال النَّازحـني. فنشـأ مـن هـذه املناقشـات خطـُة عمـٍل 
موصولـة بهـذه النقـاط، واتفـاٌق عـىل التأثري الـذي يحتمل أن 

يكـون ألصحـاب املصلحـة املعنّيـني يف األمـر. 

التحّديات وتقليلها 
كان مـن هـذه املقاربـة التي تشـمل املدينة ُكّلهـا، أّن 70 ألَف 
طفـٍل عـىل التقريـب إّمـا عادوا إىل املدرسـة )وهم َمن سـّنهم 
أقـّل ِمـن 14( أو اسـتمّروا يف العمـل ولكـْن يف وظائـف أفضل 
)وهـم َمـن سـّنهم أكـر ِمـن 14(. ويف الوقت نفسـه، انتفعت 
أرسهـم مـن التدريـب املهنـّي وأنشـطة توليـد الّدخـل. فـزاد 
َدْخـُل أرسهـم، يف املتوسـط، 15%. ومـع ذلـك، وعـىل الرغـم 
مـن أّن هـذه املبـادرات أظهـرت نتائـج عظيمة، وقعـت عّدة 
تحّديـات عـىل امتداد طريـق التنفيذ، وقد يكـون لبعض هذه 
التحّديـات وكيفّيـة معالجتهـا صلٌة بالعاملـني يف إعداد الربامج 

الحرضّيـة يف غـري هـذه الحاالت.

العيشـة  طبيعـة  هـي  البـارزة  التحّديـات  إحـدى  وكانـت 
لّيـة والدينامّية. إذ يعتمـد إيصال الخدمات إىل  الحرضّيـة التنقُّ
مـن يحتـاج إليهـا َكِثرَي اعتـامٍد عىل اسـتطاعة الوصـول إليهم، 
ولكـْن قـد ال يظـّل النَّازحـون يف مكان واحٍد مـّدًة طويلة. فأىت 
َوْصـُل األرَُس النَّازحـة باملنظامت األهلّية وَحثُّهم عىل املشـاركة 
يف خطـط االّدخـار، فجلـَب شـيئاً مـن األمـن، حّتـى ال يحتـاج 

النَّازحـون إىل االنتقـال كـام كانـوا ينتقلـون مـن قبُل. 

ثـّم كان هنـاَك تحـدٍّ بـارز آخـر، وهـو َتْفِضيـُل النـاس األكـر 
اسـتضعافاً مـن النَّازحـني داخليـاً، أن ُيعَطـوا الدعـم النقـدّي 

املبـاش، ال أن ُتبَنـى قدرتهـم وُيدّربون عـىل املهارات. ومن 
أجـل ذلك، جـاء ُمَمثُلو الحكومة املحلّية والقـاَدُة الدينيُّون 
بنـاء  مـا يف  إىل  داخليـاً  النَّازحـني  فحفـزوا  النفـوذ،  وذوو 
القـدرة والتدريـب عـىل املهـارات مـن فوائَد بعيـدة األمد. 

عـىل أّن مـا ُبـِذَل مـن جهـد يف لجـان حامية عمـل األطفال 
األطفـال،  عمـل  قانـون  انتهـاك  )أي  االنتهـاك  ملعالجـة 
واإلسـاءة لألطفـال جسـدياً وجنسـّياً( مل يكـن ناجعاً بحيث 
امُلْنَتِهـُك  تحصـل الكفايـة، يف الحـاالت التـي يكـون فيهـا 
صاحـَب نفوٍذ. ولذلـك، أُِعيَد تأليُف اللجان لتشـمل أعضاًء 
مـن هيئـات إنفـاذ القانـون، واإلعـالم، والنـاس البارزين يف 
املجتمـع املـديّن، ّحتـى ُيسـتعَمل تأثـري كّل هـذه وهـؤالء 

الغاية.  لبلـوغ 

ونحن نويص مبا يي لتحسني تطبيق هذه املقاربة:

تخصيـص الزمـن يف مسـتوى الحـّي: ينبغـي، عـىل حسـب 
املقاربـة التي تشـمل املدينـة ُكّلها، لهيئـة اإلعانة )وهي يف 
هـذه الحالـة منّظمة الرؤية العاملّيـة يف بنغالديش( أوالً أن 
تركـز هّمهـا يف َجْمـِع مـا يف القاعـدة الشـعبّية مـن بصائَر، 
وينبغـي  التِّْقنّيـة.  الخـربة  إتاَحـِة  ثـم  الحـّي،  يف مسـتوى 
الحـّي عـىل مسـتوى  البصائـر مـن مسـتوى  تتعاقـب  أن 
املشـاركات  خـالل  مـن  الوطنـّي  واملسـتوى  املقاطعـة 
ومبـادرات املنـارصة، لـيك ُيوّلـَد أثـٌر أعـرض. ومـع ذلـك، 
ـالت يف املسـتويات الثالثـة )أي مسـتوى  أنشـأ َبـْدُء التدخُّ
الحـّي ومسـتوى املقاطعـة واملسـتوى الوطنـّي( يف آٍن معـاً 
بعـَض اإلشـكال، وقلَّـَل نجوَع عملنـا. فاسـتخلصنا من ذلك 
أّنـه ينبغـي َتْخِصيـُص مزيـٍد مـن الوقت يف مسـتوى الحّي، 
قبـل الـرشوِع يف أعـامٍل يف مسـتوى املقاطعـة واملسـتوى 

لوطنّي.  ا

التعـاون  واملؤّسسـّية:  االجتامعّيـة  التنميـة  يف  التوعيـة 
مـع سـلطات املدينـة أو ممثـي الحكومـة هـو أحـُد أركاِن 
املقاربـة التـي تشـمل املدينـة ُكّلهـا. ومـع ذلـك، َنِجـُد أّن 
رغبـة ممثـي الحكومـة يف بنغالديـش، عمومـاً، يف التعاون 
عـىل التنميـة املبـاشة )أي الدعـم النقـدّي، وتنميـة البنية 
التحتّيـة، وغـري ذلـك( أكـر مـن رغبتهـم يف التعـاون عـىل 
التنميـة االجتامعّيـة )مثـل بنـاء القـدرة وتوسـيع املـدارك 
يف املجتمـع املحـّي( أو التنميـة املؤّسسـّية )كبنـاء قـدرة 
الحكومـة املحلّيـة(. ومـن ثـّم، كان هنـاك حاجـٌة ال تـزال 
ُتِلـحُّ إىل توسـيع املـدارك بـني ممثـي الحكومـة وهيئـات 
الخدمـات ليدركوا أهمّيـة التنمية االجتامعّية واملؤّسسـّية. 
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املنـارصة واملتابعـة: رأى بعـض ممثـي الحكومـة أّن معالجـَة 
إىل  العـودة  عـن  ُتْثنيهـم  الفقـرية  األحيـاء  سـاكني  حاجـات 
تلـك  مبعالجـة  اهتاممهـم  قـّل  أْن  ذلـك  مـن  فـكان  قراهـم، 
الحاجـات. فـكان ينبغـي َوْضـُع إطـاِر عمـٍل وخطـة ملنـارصٍة، 
َغرَُضهـا إثـارَُة اهتـامم أصحـاب املصلحـة املعنّيني األكـر نفوذاً 
الحكومـة  ممثلـو  ُيـرَشَك  أن  ينبغـي  وكان  اهتاممـًا،  واألقـلّ 
مـن أّول خطـوٍة يف طريـق إعـداد املـرشوع. وبعـُد، فـإن ُأِريـَد 

ضامن اسـتدامة هـذه املقاربـة، ينبغي أن ُتِعدَّ هيئـات اإلعانة 
والهيئـات الحكومّيـة إطـاَر عمـٍل تشـرتك فيـه هـذه الهيئـات 

يف الرّصـد.

 Bipasha_Dutta@wvi.org ِبَباشا َدَتا 
ُمنّسقٌة وطنّية، يف إدارة اإلسرتاتيجّيات واالبتكار واملعرفة، مبنّظمة 
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األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكاُرلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن

إّن الكيفّية التي عليها تأثرُي تغريُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( 
عليها  التي  الكيفّية  األهمّية،  وِمْثُلها يف  ينبغي،  الذي  بالقدر  ُتْبَحْث  مل  لكّنها  جّداً،  الهاّمة  املسائل  َلِمَن 

سُيَعاِلُج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم اندماجهم يف املدن. 

املــدن اليــوَم واقفــٌة يف أول الصفــوف بوجــِه تغــريُّ 
امُلَنــاخ. ومــع أّن املــدَن تشــغل مــن البســيطة %2 
فقــط، فهــي موطــن أكــر مــن نصــف ســّكان العــامل، 
وُيْســتهَلُك فيهــا نحــو 80% مــن َقــْدِر اســتهالك الطاقــة 
يف العــامل، وأكــر مــن 60% مــن َقــْدِر ابتعــاِث الغــازات 
ــا  ــو وم ــد ه ــّو الســكايّن يزي ــا كان النم ــة.1 وملّ الدفيئّي
املــدن،  ســاكنو  كان  حاجــات،  مــن  عليــه  يرتتــب 
ــّدٍة  ــون بش ــا ُمعرّض ــات فيه ــة والخدم ــا التحتّي وبنَيته
آلثــار تغــريُّ املنــاخ. والواقــع أّن كثــرياً مــن املــدن قــد 
دخلــت يف معانــاة األخطــار املناخّيــة، ومنهــا الفيضــان، 
ــال األريّض،  ــوج الحــّر، واالنهي والتحــاّت الســاحّي، وم
ــذه  ــري ه ــن غ ــري م ــىل كث ــار ع ــذه األخط ــتقع ه وس
املــدن يف مســتقبل الزمــان. وحســبنا يف هــذا الصــدد 
ــة  ــرَي عاصم ــة األندونيســّية األخــري تغي ــرار الحكوم بق

ــو.  ــرة بورني ــة إىل جزي ــا املنخفض ــن جاكرت ــالد م الب

ــي  ــا فه ــدن ثغوره ــت امل ــرية، حّصن ــنني األخ ويف الس
فيهــا  وأظهــرت  املنــاخ،  تغــريُّ  كفــاِح  بالطليعــة يف 
ــصُّ  ــّي. ونخ ــق الجامع ــل املنّس ــادة والعم ــوه القي وج
بالذكــر هاهنــا، فريــق قيــادة املــدن األربعــني املعنــّي 
ــًة  ــا 96 مدين ــجت خيوطه ــبكة نس ــو ش ــاخ، وه باملن
ملتزمــًة بالعمــل املناخــّي، وُيــَرى فيــه تعزيــز التعــاون 
وضــامن أن أصــوات املــدن ممثلــٌة يف الدبلوماســّية 
ُصْنــِع  منتديــاِت  ويف  باملنــاخ  املعنّيــة  الدولّيــة 

السياســات.

أثـاٌر يف  لهـا  القرسيـة،  الهجـرة  الهجـرة، ومنهـا  أّن  وَنْزُعـُم 
اسـتجابات املـدن لتغـريُّ املنـاخ، مـن حيـث مـا ُيبـَذُل مـن 
يف  مـود  الصُّ تعزيـز  ويف  الغـازات  ابتعـاث  تقليـل  يف  جهـٍد 
الحرضّيـني.2  املهاجريـن  مجتمعـات  يف  وخاصـًة  املـدن، 
وعنـد النظـر يف العمـل املناخـي الشـامل، ال يهـّم التمييـز 
)إذ  أوالً  التهميـش  املهـمُّ  بـل  واملهاجريـن.  امُلهّجريـن  بـني 
مينـع النـاس من الوصـول إىل الخدمـات األساسـّية(، والعمل 
املناخـيّ ثانيـاً )إذ فيـه احتـامل أن تـزداد قـدرة النـاس عىل 

التكيُّـف واإلسـهام يف تقليـل آثـار تغـريُّ املنـاخ(.

َوَهـُن امُلهّجرين أمام تغريُّ املناخ الحضّي
فيهـا  التـي  الحرضّيـة  املناطـق  إىل  النـاس  ينتقـل  أن  َيْكـُرُ 
الـشء األحسـن مـن ُفـرٍَص مـدرة للدخـل، وبنيـة تحتّيـة، 
تتعـرض  قـد  املناطـق  هـذه  ولكـّن  اجتامعّيـة،  وخدمـات 
وشقـّي  جنـويّب  فمنطقـة  األخطـار.  مـن  أخـرى  لـرضوٍب 
ارتفـاع  ألّن  واسـٌع،  نطاقـُه  لتهجـرٍي  عرضـٌة  خصوصـاً  آسـيا 
تأثـرٌي غـري متناسـٍب هـو وكـرة  البحـر سـيكون لـه  سـطح 
السـّكان املقيمـني يف املناطـق الحرضّيـة املنخفضـة. ومثـال 
ذلـك، أّن سـّتاً مـن املـدن العـرشة الكـربى يف آسـياً تقـع يف 
السـاحل )فجاكرتـا، وشـنغهاي، طوكيـو، ومانيـال، وبانكـوك، 

ومومبـاي(. 

ففـي املـدن واملناطـق الحارضّيـة، يؤّثـر تهميـُش املهاجريَن 
االقتصـادّي واالجتامعـيّ والسـيايّس والجغـرايّف يف قدراتهـم 
ارتفـاع  )مثـل  الحـدوث  البطيئـة  للكـوارث  التصـّدي  عـىل 
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