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ض بنغالديش
مقا َرب ُة إعدا ِد بر َ
امج تشمل املدينة ُك ّلها يف َح َ ِ
ِب َباشا َد َتا

َ
حقوق األطفال
ط ّبقت منظمة الرؤية العامل ّية مقارب ًة تشمل املدينة ُك ّلها لتق ِّل َل من عمل األطفال ولتحمي
دروس ِّ
لكل املشاركني يف إعداد الربامج الحرض ّية.
العاملني يف أربع مدن ببنغالديش .ويف هذه املقاربة
ٌ
نحو مـن ثالثة ماليني
يُقـدّ ُر ّأن مـن األطفـال النَّازحين داخل ّيـاً ٌ
وخمـس املليـون ( )3.2يعملـون يف بنغالديـش .ويف أغلـب
الحـاالت ،تضطـر األرس النازحـة داخل ّياً إىل إخـراج أطفالها من
املدرسـة وإرسـالهم إىل العمـل ،ألنهـا غير قـادرة على القيـام
ٌ
محتاجـة إىل املـال حتّـى تعيـش.
بكلفـة تعليمهـم ،أو ألنهـا
وميكـن أن يعمـل األطفـال قانون ّيـاً يف بنغالديـش ابتـدا ًء مـن
سـنّ  ،14وتحظـر السياسـة الوطن ّيـة للقضـاء على عمـل
َ
توظيـف األطفـال الذيـن هـم
األطفـال ،الصـادرة سـنة ،2010
دون السـنّ القانون ّيـة وتوظيـف األطفـال يف األعمال الخطرة،
ً
قليلا ض ّيـقَ النطـاق.
ولكـنّ تنفيـذ هـذه السياسـة مـا يـزال
ولذلـكَ ،ي ْك ُ ُ
ثر أن يعمـل األطفـال يف أعمال خطـرة ،ومنهـا
صناعـة املالبـس ،والنّقـل ،وتحطيـم السـفن ،وصيد األسماك،
والعمـل املنـزيل ،وأعمال البنـاء ،والبيـع يف الشـوارع ،ونبـش
النفايـات.

وقـد رُوعُ ـوا على حسـب حاجتهـم .وأ ّمـا الشـباب الـذي تقع
سـنّهم بين  15و ،18فقـد كان لهـم التدريـب على املهـارات
ً
خطير -يليق
عملا -غري
املهن ّيـة ،حتّـى يسـتطيعوا أن يجـدوا
ٍ
ُ
رشكَ
بهـم .وإلعانـة األطفـال على االتصال بأصحـاب العمـل ،أ ِ
أصحـاب العمـل املحتمـل أن ّ
يوظفوهـم ،ووُعُّ ـوا يف الوقـت
نفسـه مبـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقوانين املعن ّية بعمل
معطيـات ُت ِع ُ
أنشـئَت قاعـ َد ُة
ين على ضمانِ
ٍ
األطفـال .وفـد ِ
إيصـال الخدمـات املناسـبة إىل األطفال عىل حسـب حاجاتهم
ا ُملع ّينة.
يـح بنـاء القـدرات –التـي لهـا صلـة بتوليـد
وفـوق ذلـكُ ،أ ِت َ
رس عددهـا  12ألفـاً
الدّخـل ،واإلدّخـار ،وريـادة األعمال– أل ٍ
(كان أطفالهـا يعملـون يف أعمال خطـرة ،وكان دخـل أرسهـم
أقـل مـن  35دوالراً أمريك ّيـاً يف الشـهر) .وقـد ُق ِّل َ
ّ
ـل الدعـم
ً
واطـنُ
النقـديّ الـذي كان متاحـا لبعـض األرس التـي فيهـا َم ِ
ً
تقليلا تدريج ّيـاً ،حين أصبحـت مشـارك ًة يف
ضعـف مع ّينـة،
ٍ
أعمالٍ م ّولـد ٍة للدخـل .ويف الوقـت نفسـه ،قصـدت برامـج
توسـيع املـدارك إىل بنـا ِء مـدارك اآلباء واألمهـات ليدركوا ما يف
عمـل األطفـال مـن آثا ٍر ضـا ّرة .هـذا ،ودعمت ّ
منظمـة الرؤية
العامل ّيـة يف بنغالديـش ،لضمان املشـاركة املجتمع ّيـة ،تأليـف
ّ
املنظمات األهل ّيـة التـي أدارت خطـط االدّخـار وأقرضـت
ّ
ً
أعضاءهـا .وقـد أعـان العمل مـع املنظامت األهل ّيـة أيضا عىل
املحلي يف َر ْص ِـد مـا ُي ْنت ُ
ّ
َهـك يف عمل
ضمان مشـاركة املجتمـع
األطفـال والتبليـغ عنـه.

ويف هـذه الظـروف ،اسـتهدفت منظمـة الرؤيـة العامليـة يف
نـازح داخل ّياً ( %57منهم ٌ
بنات و%43
بنغالديـش  88853طفلٍ
ٍ
منهـم بنين) يف أربـع مدن (وهي د ّكا ،وشـيتاغونغ ،سـيلهيت،
وخولنـا) مـن سـنة  2016إىل سـنة  .2018وكان الغـرض إبعاد
األطفـال عـن األعمال الخطـرة ،ومحاولـة ضمان متتعهـم
بحقوقهـم األساسـ ّية ،وذلـك بتطبيـق املقاربـة القياسـ ّية التـي
عنـد منظمـة الرؤيـة العامل ّية عىل كل الربامـج الحرض ّية؛ وهي
مقاربـة تشـمل املدينـة ُك ّلهـا ُتَـدُّ يف مسـتويات مختلفـة مـن
ـرس هـذه املقاربـة،
إدارة املدينـة لتضمـنَ أثـراً مسـتداماً .و ُت ِ
مشـاركات وتعـاونٍ  ،أل ّيـات َدعْم املجتمـع املحيلّ،
اسـتناداً إىل
ٍ
ثـم تعتمـد على املعرفـة وعلى ومـا يـرد عليهـا مـن تقويـم يف مستوى املقاطعة
يـم املنـارص َة يف أقامـت ّ
منظمـة الرؤيـة العامل ّيـة يف بنغالديـش ،يف هـذا
األداء مـن األنشـطة يف هـذه األحيـاء ،لكي ُت ِق َ
ً
املسـتوى ،مشـاركات وتعاونـا بينهـا وبين مختلـف أصحـاب
مسـتوى سياسـات املقاطعـات والسياسـات الوطن ّيـة.
الخـاصّ ،
ومنظامت
املصلحـة املعن ّيين ،ومنهـم مـن يف القطاع
ّ
الحي
املجتمـع املـدين ،وغريهـا مـن مؤسسـات يف مسـتوى
يف مستوى ّ
اسـ ُت ِه َ
َ
َ
ُ
دف يف هـذا املسـتوى األطفـال واآلبـاء واألمهـات املقاطعـات ،وذلـك لكي تنا ِقـش املسـائل املوصولـة باألطفـال
ّ
ُ
سـلطات ،كمديريـة الرتبية
يـم املنارصة مع
ٍ
وأصحـاب العمـل .فأ ّمـا األطفـال الذيـن تقـع سـنّهم بين  5النازحين ،ولكي ت ِق َ
باملجـان مـن والتعليـم يف املدينـة .ومـن فضـل الجهـد التعـاو ّين ،أن ُألِّ َفـت
و 14فقـد ُف ِت َ
ـح لهـم سـبيل الوصـول إىل مـا هـو ّ
وتعليم
الرسـمي
تعليـم غير
أسـايس قائـم عىل الكفـاءة ،وإىل لجـان حاميـة عمل األطفـال يف املدن األربع .ففـي بنغالديش،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أمكنـة رياضـة األجسـام وغير ذلك مـن رضوب الرتفيـه .ولقد ال تعمـل معظـم اللجـان املحل ّيـة يف مسـتوى األقسـام (وهـي
ٌ
اشـ ُت ِم َل على األطفـال ا ُملع ّوقني يف برامج التعليم غري
مفتقرة
الرسـمي ،أخفـض طبقـة مـن طبقـات الحكومـة املحل ّيـة) ألنهـا
ّ
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املبـارش ،ال أن ُتبنَـى قدرتهـم و ُيد ّربون على املهارات .ومن
أجـل ذلك ،جـاء ُم َمث ُلو الحكومة املحل ّية والقـا َد ُة الدين ُّيون
وذوو النفـوذ ،فحفـزوا النَّازحين داخليـاً إىل مـا يف بنـاء
القـدرة والتدريـب على املهـارات مـن فوائدَ بعيـدة األمد.

ولكـن لجـان حاميـة
إىل املـوارد واالسـتقالل يف ا ّتخـاذ القـرارّ ،
عمـل األطفـال عـزّزت قدر َتها من خلال دَعمها بأعمال أمانة
أنشـئَت مكاتـب
السر وإعانتهـا بتيسير االجتامعـات .وقـد ِ
ّ
اعيـة لحاجـات األطفـالُّ ،
اسـتفهام وتبليـغ مر ٌ
وخط مسـاعدة،
ٍ
يف مراكـز الرشطـة املحل ّيـة ،وذلـك لضمان أال ُتنت َ
َهـك حقـوق
َ
ـح السـبيل للتبليـغ عـن ِّ
ّ
ـذل مـن جهـد يف لجـان حامية عمـل األطفال
كل انتهـاك.
على أن مـا ُب ِ
األطفـال ،ول َف ْس ِ
ملعالجـة االنتهـاك (أي انتهـاك قانـون عمـل األطفـال،
الوطني
يف املستوى
واإلسـاءة لألطفـال جسـدياً وجنسـ ّياً) مل يكـن ناجعاً بحيث
ّ
منظمـة الرؤيـة العاملّـة يف بنغالديـش ّ
أ ّلفـت ّ
ومنظمات غير تحصـل الكفايـة ،يف الحـاالت التـي يكـون فيهـا ا ُمل ْن َت ِهـكُ
ُ
ً
ْ
ُ
الوطني،
تغيير السياسـات يف املسـتوى
ْصر
صاحـب نفو ٍذ .ولذلـك ،أ ِعيدَ تأليف اللجان لتشـمل أعضا ًء
َ
حكوم ّيـة ِحلفـا َين ُ ُ
َ
ّ
الح ْل ُ
ـف عـدداً مـن املناقشـات بينـه وبين وزارة الرتبية مـن هيئـات إنفـاذ القانـون ،واإلعلام ،والنـاس البارزين يف
فـأدا َر ِ
ّ
ّ
سـتعمل تأثير كل هـذه وهـؤالء
والتعليـم ،ووزارة شـؤون املـرأة والطفـل .وكان الغـرض مـن املجتمـع املـدينّ ،حتـى ُي
َ
تلـك املناقشـات ضمان أن
يتحسـنَ تنفيـذ السياسـة الوطن ّية لبلـوغ الغاية.
َّ
للقضـاء على عمـل األطفـال الصـادرة سـنة  ،2010والسياسـة
الوطن ّيـة للتعليـم الصـادرة سـنة  2010أيضـاً ،وأن ُي َح َّ
ـث ونحن نويص مبا ييل لتحسني تطبيق هذه املقاربة:
حاجـات
ـج
ِ
صانعـو السياسـات على تغيريهـا بحيـث ُت َعالِ ُ
ُ
الحـي :ينبغـي ،على حسـب
األطفـال النَّازحين .فنشـأ مـن هـذه املناقشـات خطـة عمـلٍ تخصيـص الزمـن يف مسـتوى
ّ
ٌ
موصولـة بهـذه النقـاط،
واتفـاق على التأثري الـذي يحتمل أن املقاربـة التي تشـمل املدينـة ُك ّلها ،لهيئـة اإلعانة (وهي يف
ّ
ً
يكـون ألصحـاب املصلحـة املعن ّيين يف األمـر.
هـذه الحالـة منظمة الرؤية العامل ّيـة يف بنغالديش) أوال أن
ـع مـا يف القاعـدة الشـعب ّية مـن بصائ َر،
تركـز ّ
همهـا يف َج ْم ِ
التحدّ يات وتقليلها
إتاحـ ِة الخبرة ال ِّت ْقن ّيـة .وينبغـي
يف مسـتوى
الحـي ،ثـم َ
ّ
ُ
ّ
َ
ّ
الحـي على مسـتوى
كان مـن هـذه املقاربـة التي تشـمل املدينة كلهـا ،أن  70ألف أن تتعاقـب البصائـر مـن مسـتوى
ّ
الوطنـي مـن خلال املشـاركات
طفـلٍ على التقريـب إ ّمـا عادوا إىل املدرسـة (وهم َمن سـنّهم املقاطعـة واملسـتوى
ّ
ّ
أثـر أعـرض .ومـع ذلـك،
أقـل ِمـن  )14أو اسـتم ّروا يف العمـل ولكـنْ يف وظائـف أفضل ومبـادرات املنـارصة ،لكي ُيو ّلـدَ ٌ
ُّ
(وهـم َمـن سـنّهم أكثر ِمـن  .)14ويف الوقت نفسـه ،انتفعت أنشـأ بَـدْ ُء التدخلات يف املسـتويات الثالثـة (أي مسـتوى
الوطنـي) يف آنٍ معـاً
املهنـي وأنشـطة توليـد الدّخـل .فـزاد
أرسهـم مـن التدريـب
الحـي ومسـتوى املقاطعـة واملسـتوى
ّ
ّ
ّ
َدخْ ُ
بعـض اإلشـكال ،وق َّل َ
َ
ـل أرسهـم ،يف املتوسـط .%15 ،ومـع ذلـك ،وعلى الرغـم
ـل نجوعَ عملنـا .فاسـتخلصنا من ذلك
ّ
ّ
َخْ
الحي،
يـص
مـن أن هـذه املبـادرات أظهـرت نتائـج عظيمة ،وقعـت عدّ ة أنـه ينبغـي ت ِص ُ
ٍ
مزيـد مـن الوقت يف مسـتوى ّ
الشروع يف أعمالٍ يف مسـتوى املقاطعـة واملسـتوى
تحدّ يـات على امتداد طريـق التنفيذ ،وقد يكـون لبعض هذه قبـل
ِ
التحدّ يـات وكيف ّيـة معالجتهـا ٌ
صلة بالعاملين يف إعداد الربامج
الوطني .
ّ
الحرض ّيـة يف غير هـذه الحاالت.
سـية :التعـاون
التوعيـة يف التنميـة االجتامع ّيـة
ّ
واملؤس ّ
وكانـت إحـدى التحدّ يـات البـارزة هـي طبيعـة العيشـة مـع سـلطات املدينـة أو ممثلي الحكومـة هـو أحـدُ أركانِ
الحرض ّيـة التن ُّقل ّيـة والدينام ّية .إذ يعتمـد إيصال الخدمات إىل املقاربـة التـي تشـمل املدينـة ُك ّلهـا .ومـع ذلـكَ ،ن ِجـدُ ّ
أن
مـن يحتـاج إليهـا َك ِث َري اعتما ٍد عىل اسـتطاعة الوصـول إليهم ،رغبـة ممثلي الحكومـة يف بنغالديـش ،عمومـاً ،يف التعاون
ولكـنْ قـد ال ّ
يظـل النَّازحـون يف مكان واح ٍد مـدّ ًة طويلة .فأىت على التنميـة املبـارشة (أي الدعـم النقـديّ  ،وتنميـة البنية
ـل ُ
َو ْص ُ
ُّ
وحثهم عىل املشـاركة التحت ّيـة ،وغير ذلـك) أكثر مـن رغبتهـم يف التعـاون على
األ َس النَّازحـة باملنظامت األهل ّية َ
ً
يف خطـط االدّخـار،
فجلـب شـيئا مـن األمـن ،حتّـى ال يحتـاج التنميـة االجتامع ّيـة (مثـل بنـاء القـدرة وتوسـيع املـدارك
َ
ّ
النَّازحـون إىل االنتقـال كما كانـوا ينتقلـون مـن ُ
قبل.
سـية (كبنـاء قـدرة
املحلي) أو التنميـة
يف املجتمـع
ّ
املؤس ّ
ٌ
حاجـة ال تـزال
ثـم ،كان هنـاك
الحكومـة املحل ّيـة) .ومـن ّ
َ
هنـاك تحـ ٍّد بـارز آخـر ،وهـو َت ْف ِض ُ
ثـم كان
ـح إىل توسـيع املـدارك بين ممثلي الحكومـة وهيئـات
يـل النـاس األكثر ُت ِل ُّ
ّ
َ
ً
سـية.
اسـتضعافاً مـن النَّازحين داخليـا ،أن ُيعطـوا الدعـم النقـديّ الخدمـات ليدركوا أهم ّيـة التنمية االجتامع ّية
ّ
واملؤس ّ
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املنـارصة واملتابعـة :رأى بعـض ممثلي الحكومـة ّأن معالجـ َة
حاجـات سـاكني األحيـاء الفقيرة ُت ْثنيهـم عـن العـودة إىل
قراهـم ،فـكان مـن ذلـك ْأن ّ
قـل اهتاممهـم مبعالجـة تلـك
ـع إطـا ِر عمـلٍ وخطـة ملنـارص ٍة،
الحاجـات .فـكان ينبغـي َو ْض ُ
ً
َ
َ
َغ َر ُضهـا إثـا َر ُة اهتمام أصحـاب املصلحـة املعن ّيني األكثر نفوذا ِب َباشا دتا Bipasha_Dutta@wvi.org
ّ
نس ٌ
ّ
واألقـل اهتاممـ ًا ،وكان ينبغـي أن ُي َ
قة وطن ّية ،يف إدارة اإلسرتاتيج ّيات واالبتكار واملعرفة ،مبنظمة
شر َك ممثلـو الحكومـة ُم ّ
ُ
وبعـدُ
 ،فـإن أ ِريـ َد الرؤية العامل ّية يف بنغالديش www.wvi.org/bangladesh
مـن أ ّول خطـو ٍة يف طريـق إعـداد املشروع.

ضامن اسـتدامة هـذه املقاربـة ،ينبغي أن ُت ِعدَّ هيئـات اإلعانة
والهيئـات الحكوم ّيـة إطـا َر عمـلٍ تشترك فيـه هـذه الهيئـات
يف ال ّرصـد.

َ
األعم ُل ا ُملنَاخ ّي ُة التحويل ّية يف املدن

رتن
يش َيا بيتينويت ،وأكاثا كافيكي ُؤيل ،وسارة رو ِزن ِغ ِ
فرونسوا ِج ِمن ،وكا ُرلني ِزكغراف ،وأ َناليس ديبو ،و ِل ِت ِ

َاخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن (ومنهم الالجئون والنَّازحون داخل ّياً)
ّإن الكيف ّية التي عليها تأث ُري ُّ
تغي ا ُملن ِ
َل ِمنَ املسائل الها ّمة ج ّداً ،لكنّها مل ُت ْب َح ْث بالقدر الذي ينبغي ،و ِم ْث ُلها يف األهم ّية ،الكيف ّية التي عليها
س ُي َعا ِل ُج الحكمُ املح ّ
يل مواطنَ َض ْع ِف املهاجرين ويدعم اندماجهم يف املدن.
ٌ
تغــر
واقفــة يف أول الصفــوف بوجــ ِه
املــدن اليــو َم
ُّ
َ
ا ُملنَــاخ .ومــع ّ
أن املــدن تشــغل مــن البســيطة %2
فقــط ،فهــي موطــن أكــر مــن نصــف سـ ّ
ـكان العــامل،
و ُي ْســته َل ُك فيهــا نحــو  %80مــن َقــدْ ِر اســتهالك الطاقــة
ـاث الغــازات
يف العــامل ،وأكــر مــن  %60مــن َقــدْ ِر ابتعـ ِ
الدفيئ ّيــة 1.وملّــا كان النمــ ّو الســكا ّ
ين يزيــد هــو ومــا
يرتتــب عليــه مــن حاجــات ،كان ســاكنو املــدن،
وبن َيتهــا التحت ّيــة والخدمــات فيهــا ُمع ّرضــون بشــدّ ٍة
ـر املنــاخ .والواقــع ّ
أن كثــراً مــن املــدن قــد
آلثــار تغـ ُّ
دخلــت يف معانــاة األخطــار املناخ ّيــة ،ومنهــا الفيضــان،
والتحــات الســاح ّ
ّ
ّ
األريض،
يل ،ومــوج الحــ ّر ،واالنهيــال
وســتقع هــذه األخطــار عــى كثــر مــن غــر هــذه
املــدن يف مســتقبل الزمــان .وحســبنا يف هــذا الصــدد
ر عاصمــة
بقــرار الحكومــة األندونيســ ّية األخــر تغيــ َ
البــاد مــن جاكرتــا املنخفضــة إىل جزيــرة بورنيــو.

ـم ّ
أن الهجـرة ،ومنهـا الهجـرة القرسيـة ،لهـا أثـا ٌر يف
و َنزْعُ ُ
َ
ُ
لتغير املنـاخ ،مـن حيـث مـا ُيبـذل مـن
اسـتجابات املـدن ُّ
الصمـود يف
جهـ ٍد يف تقليـل ابتعـاث الغـازات ويف تعزيـز ُّ
2
املـدن ،وخاصـ ًة يف مجتمعـات املهاجريـن الحرض ّيين.
يهـم التمييـز
وعنـد النظـر يف العمـل املناخـي الشـامل ،ال ّ
املهـم التهميـش أوالً (إذ
هجريـن واملهاجريـن .بـل
ُّ
بين ا ُمل ّ
مينـع النـاس من الوصـول إىل الخدمـات األساسـ ّية) ،والعمل
املناخـي ثانيـاً (إذ فيـه احتمال أن تـزداد قـدرة النـاس عىل
ّ
تغير املنـاخ).
التك ُّيـف واإلسـهام يف تقليـل آثـار ُّ

َوهَ ُ
تغي املناخ الحرضيّ
ـن ا ُمل ّ
هجرين أمام ُّ

َي ْك ُ ُ
ثر أن ينتقـل النـاس إىل املناطـق الحرض ّيـة التـي فيهـا
ُ
الشيء األحسـن مـن فـ َر ٍص مـدرة للدخـل ،وبنيـة تحت ّيـة،
وخدمـات اجتامع ّيـة ،ولكـنّ هـذه املناطـق قـد تتعـرض
ورشقـي
لضروب أخـرى مـن األخطـار .فمنطقـة جنـو ّيب
ّ
ٍ
ٌ
آسـيا خصوصـاً
واسـعّ ،
لتهجير نطاقـهُ
ألن ارتفـاع
عرضـة
ٌ
ٍ
متناسـب هـو وكثرة
تأثير غير
سـطح البحـر سـيكون لـه ٌ
ٍ
ّ
السـكان املقيمين يف املناطـق الحرض ّيـة املنخفضـة .ومثـال
ً
ً
ّ
ذلـك ،أن سـ ّتا مـن املـدن العشرة الكبرى يف آسـيا تقـع يف
السـاحل (فجاكرتـا ،وشـنغهاي ،طوكيـو ،ومانيلا ،وبانكـوك،
ومومبـاي).

حصنــت املــدن ثغورهــا فهــي
ويف الســنني األخــرةّ ،
تغــر املنــاخ ،وأظهــرت فيهــا
كفــاح
بالطليعــة يف
ُّ
ِ
ونخــص
الجامعــي.
املنســق
وجــوه القيــادة والعمــل
ُّ
ّ
ّ
ـي
بالذكــر هاهنــا ،فريــق قيــادة املــدن األربعــن املعنـ ّ
باملنــاخ ،وهــو شــبكة نســجت خيوطهــا  96مدينــ ًة
ـي ،و ُيـ َرى فيــه تعزيــز التعــاون
ملتزمـ ًة بالعمــل املناخـ ّ
ٌ
ّ
ُ
وضــان أن أصــوات املــدن ممثلــة يف الدبلوماســ ّية ففـي املـدن واملناطـق الحارض ّيـة ،يؤثـر تهميـش املهاجرينَ
والسـيايس والجغـرا ّيف يف قدراتهـم
واالجتامعـي
الدول ّيــة املعن ّيــة باملنــاخ ويف
ْــع االقتصـاديّ
ِ
ّ
ّ
منتديــات ُصن ِ
على التصـدّ ي للكـوارث البطيئـة الحـدوث (مثـل ارتفـاع
السياســات.

