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ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش
برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن ماّل

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عماًل عاجاًل إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري 
املناخي الذي تعاين بنغالديش اليوم من حدته وتزايده. 

تـــرضب بنغالديـــش َكـــَوارُِث طبيعيـــٌة ناتجـــة عـــن الفيضانـــات 
إثـــر الريـــاح املوســـمية وأعـــامل الحـــت والتعريـــة يف األنهـــار 
والشـــواطئ وارتفـــاع املـــد واألعاصـــري االســـتوائية التـــي تهـــب 
عليهـــا مـــن خليـــج البنغـــال وتعـــاين البـــالد بســـببها مـــن موجـــات 
ـــزوح. فبـــني عامـــي 1995 و2015، عانـــت البـــالد  متكـــررة مـــن النُّ
ـــار دوالر أمريـــيك أي  ـــة 2.28 ملي مـــن أرضار تفـــوق قيمتهـــا املادي
ـــل  ـــاميل بفع ـــيل اإلج ـــج املح ـــن النات ـــبته 0.73% م ـــارب نس ـــا تق م
185 كارثـــة طبيعيـــة أملّـــت بهـــا.1 وإضافـــة إىل أنَّ بنغالديـــش 
ـــتخطاراً يف  ـــاطئية اس ـــدان الش ـــرث البل ـــن أك ـــا م ـــىل أنه ـــف ع ُتصنَّ
العـــامل، فالوضـــع فيهـــا يســـوء بســـبب التغـــري املناخـــي الـــذي 
ـــني مقاطعـــات  ـــزوح. ومـــن ب ـــزاً عـــىل النُّ ـــاً محف ُيعـــدُّ ســـبباً إضافي
ــة،  ــاميل إىل 64 مقاطعـ ــا اإلجـ ــل عددهـ ــي يصـ ــش التـ بنغالديـ
ـــزوح  هنـــاك 26 مقاطعـــة شـــاطئية وبريـــة متثـــل مصـــدراً للنُّ
الداخـــيل الناتـــج عـــن التغـــريات املناخيـــة. وتعـــي الحكومـــة 
ــنة  ــني سـ ــالل أربعـ ــتقبل خـ ــأنَّ املسـ ــاًل بـ ــاً كامـ ــاك وعيـ هنـ
ـــة  ـــخص نتيج ـــون ش ـــزوح 20 ملي ـــر ن ـــه خط ـــل مع ـــة يحم القادم
ـــاخ األخـــرى.  ـــل املن ـــاً لعوام ـــاع منســـوب البحـــر وحـــده خالف ارتف

ــة  ــة وطنيـ ــر بنغالديـــش عـــىل أي سياسـ ــك، ال تتوافـ ــع ذلـ ومـ
ـــذات.  ـــاخ بال ـــزوح املرتبـــط باملن شـــاملة خاصـــة بالتعامـــل مـــع الن
وبغيـــاب اإلرادة السياســـية وعـــدم توافـــر املـــوارد املاليـــة 
والفنيـــة، ال يوجـــد أي آليـــة شـــاملة حاليـــاً لدعـــم األشـــخاص 
ـــري  ـــة التغ ـــم نتيج ـــم وممتلكاته ـــم وأراضيه ـــدوا بيوته ـــن فق الذي
املناخـــي. ونتيجـــة لذلـــك، مـــا زالـــت أوجـــه القصـــور تشـــوب 
ـــل  ـــة يف إعـــادة تأهي ـــود الحكومـــة والقطاعـــات غـــري الحكومي جه
ـــد فيهـــا تأهيـــل  ـــاً . وحتـــى يف الحـــاالت التـــي أعي النازحـــني داخلي
ـــت املشـــكالت قامئـــة يف تأمـــني ســـبل  ـــا زال األشـــخاص النازحـــني م

ـــم. ـــرزق له ـــب ال كس

َعـــت عـــىل كثـــري مـــن معاهـــدات  ومبـــا أنَّ بنغالديـــش َوقَّ
ــة  ــن ناحيـ ــا مـ ــة باحرتامهـ ــا ملزمـ ــا أّنهـ ــان ومبـ ــوق اإلنسـ حقـ
ـــبب  ـــني بس ـــان إزاء النازح ـــوق اإلنس ـــىل لحق ـــة املث ـــري الحامي توف
تتحمـــل  الحكومـــة  أنَّ  يعنـــي  املناخيـــة، فهـــذا  التغـــريات 
مســـؤولياتها مبوجـــب القوانـــني املحليـــة والقانـــون الـــدويل 
ــخاص  ــؤالء األشـ ــوق لهـ ــىل الحقـ ــة عـ ــول القامئـ ــري الحلـ لتوفـ
خاصـــًة فيـــام يرتبـــط بتأمـــني الســـكن لهـــم واألرايض وحقـــوق 

ريـــن  ـــة األشـــخاص املهجَّ ـــك، مبـــا أنَّ غالبي ـــة. وإضافـــة إىل ذل امللكي
ــالد،  ــل البـ ــني داخـ ــن النازحـ ــم مـ ــي هـ ــري املناخـ ــل التغـ بفعـ
ـــم  ـــادئ األم ـــرتام مب ـــزام باح ـــب االلت ـــة واج ـــىل الحكوم ـــع ع يق
ــي -وإن  ــيل التـ ــزوح الداخـ ـ ــة بالنُّ ــادية الخاصـ ــدة اإلرشـ املتحـ
كانـــت غـــري ملزمـــة- تتـــامىش مـــع قانـــون حقـــوق اإلنســـان 
الـــدويل والقانـــون اإلنســـاين الـــدويل اللذيـــن تلتـــزم بنغالديـــش 

ــام.  باحرتامهـ

خمسة إجراءات أساسية
لقـــد أسســـت منظمـــة طاقـــة الشـــباب يف العمـــل االجتامعـــي 
)YPSA)، وهـــي منظمـــة وطنيـــة إمنائيـــة اجتامعيـــة غـــري 
ـــية  ـــاط أساس ـــس نق ـــن خم ـــف م ـــارصة تتأل ـــة من ـــة، خط حكومي
ــة  ــة املرعيـ ــة والدوليـ ــة املحليـ ــري القانونيـ ــىل املعايـ ــوم عـ تقـ
ــة يف  ــا للحكومـ ــية قدمتهـ ــراءات أساسـ ــة إجـ ــددت خمسـ وحـ

ــش. بنغالديـ

ـــة  ـــريات املناخي ـــن التغ ـــج ع ـــزوح النات ـــد للنُّ ـــة رص ـــيس آلي تأس
ــري  ـــة بالتغـ ـــة املرتبط ــوارث الطبيعي ــم أنَّ الكـ ـــا نعلـ ــع أّنن مـ
ــة  ــد أي مجموعـ ــيل، ال يوجـ ــزوح الداخـ ــبب النـ ــي تسـ املناخـ
منتظمـــة مـــن البيانـــات حـــول النازحـــني وال يوجـــد أي رصـــد 
ـــرتاتيجية  ـــل واس ـــة العم ـــع أنَّ خط ـــفائهم. وم ـــم أو استش لوضعه
التعامـــل مـــع التغـــري املناخـــي اللتـــني وضعتهـــام بنغالديـــش 
تـــويص بـــأن تضـــع الحكومـــة “آليـــة لرصـــد هجـــرة األشـــخاص 
املتأثريـــن بالتغـــري املناخـــي يف داخـــل البـــالد وإىل خارجهـــا”2مل 
ُتنَشـــأ هـــذه اآلليـــة حتـــى اآلن. لكـــنَّ النـــامذج موجـــودة 
ـــا  ـــس له ـــة أن تؤس ـــىل الحكوم ـــة3 وع ـــذه اآللي ـــل ه ـــم مث لتصمي
ـــة، يجـــب الحـــرص عـــىل  ـــد تأســـيس هـــذه اآللي دون تأخـــري. وعن
ــي  ــري املناخـ ــي التغـ ــع نازحـ ــجيل جميـ ــة تسـ ــا عمليـ تضمينهـ
ــة أو  ــن الحكومـ ــا مـ ــاعدة يتلقونهـ ــم أو مسـ ــق أي دعـ وتوثيـ
غريهـــا مـــن أصحـــاب العالقـــة املعنيـــني ألنَّ هـــذه املعلومـــات 
ـــط  ـــي يف التخطي ـــىل املســـتوى الوطن ـــاً ع ـــن اســـتخدامها الحق ميك
للحلـــول الدامئـــة الفعالـــة وتنفيذهـــا بشـــأن نازحـــي التغـــريات 

ــة يف بنغالديـــش.  املناخيـ

إدمـــاج حقـــوق نازحـــي التغـــريات املناخيـــة يف القانـــون 
ــة  ــدرت الحكومـ ــي: أصـ ــري املناخـ ــني للتغـ ــية الحاليـ والسياسـ

http://www.fmreview.org/ar/resettlement


8989مقاالت عامة نرشة الهجرة القرسية 54

www.fmreview.org/ar/resettlement فرباير/ شباط 2017

ـــتضعاف  ـــة باالس ـــات املتعلق ـــني والسياس ـــن القوان ـــرياً م ـــدداً كب ع
ـــاً منهـــا ال يواجـــه  والتكيـــف املرتبطـــني بالتغـــري املناخـــي4 لكـــنَّ أي
ـــكن  ـــم الس ـــك تقدي ـــا يف ذل ـــي مب ـــزوح املناخ ـــدي الن ـــوح تح بوض
ـــة. ومـــن الـــرضوري أن تدمـــج  للنازحـــني واألرايض وحقـــوق امللكي
الحكومـــة يف القوانـــني والسياســـات الحاليـــة واملســـتقبلية حقـــوق 
نازحـــي التغـــري املناخـــي ومســـؤوليات الحكومـــة تجاههـــم يف 
ـــزوح  ـــن الن ـــة م ـــة الوقاي ـــا مرحل ـــا فيه ـــزوح مب ـــع مراحـــل الن جمي
ـــول املســـتدامة. ولتحقيـــق  ـــة الحل ـــزوح ذاتهـــا ومرحل ـــة الن ومرحل
ـــع  ـــة واملجتم ـــود الحكوم ـــر جه ـــن تضاف ـــد م ـــدف، ال ب ـــك اله ذل

ـــة. ـــة والدولي ـــات اإلقليمي ـــن املجتمع ـــم م ـــدين بدع امل

ضـــامن توزيـــع األرايض التـــي متتلكهـــا الحكومـــة بفعاليـــة 
ــالد  ــتقالل البـ ــذ اسـ ــة منـ ــرَّت الحكومـ ــة: أقـ ــفافية وعدالـ وشـ
ــع األرايض  ــة بتوزيـ ــات الخاصـ ــني والسياسـ ــن القوانـ ــدداً مـ عـ
التـــي متتلكهـــا الحكومـــة والتـــي غالبـــاً مـــا تقـــع يف املناطـــق 
الهامشـــية عـــىل طـــول الشـــاطئ واألنهـــار. وتنـــص املـــادة 35 
مـــن دليـــل إدارة األرايض )1991) عـــىل حـــق كل عائلـــة ال 
ــة.  ــكات الدولـ ــن ممتلـ ــىل أرض مـ ــول عـ ــاً بالحصـ ــك أرضـ متلـ
ـــن  ـــدة م ـــة واح ـــىل درج ـــن ع ـــع األرايض مل تك ـــج توزي ـــنَّ برام لك
ـــاب  ـــة وغي ـــوين ألرايض الدول ـــري القان ـــغال غ ـــة اإلش ـــاح نتيج النج
اإلرادة السياســـية وعـــدم فعاليـــة اإلدارة املحليـــة والوطنيـــة 
ـــة  ـــات املنتظم ـــدر للمعلوم ـــىل أي مص ـــامع ع ـــود إج ـــدم وج وع

ــوارد األرايض.  ــر مـ ــة حـــول توافـ ثـ واملحدَّ

ـــة تســـيطر عـــىل قرابـــة 3.5 مليـــون آكـــرة  ـــاً أنَّ الدول ر حالي وُيقـــدَّ
مـــن أرايض الدولـــة منهـــا 25% أراض زراعيـــة و50% أراض غـــري 
ـــذه األرايض  ـــح أنَّ ه ـــن الواض ـــاه. وم ـــا املي ـــة و25% تغطيه زراعي
قـــد متثـــل دوراً مهـــاًم يف إيجـــاد الحلـــول الدامئـــة لنازحـــي التغـــري 
ـــة  ـــة للحكوم ـــع األرايض اململوك ـــج توزي ـــي لربام ـــي. وينبغ املناخ
ـــا  ـــد تصميمه ـــم أن تضمـــن عن ـــن ال أرض له عـــىل األشـــخاص الذي
ــىل  ــول عـ ــن الحصـ ــم مـ ــرة ومتكينهـ ــات املتأثـ إرشاك املجتمعـ

ـــم.  ـــة له ـــري املواتي ـــرارات غ ـــول الق ـــة ح ـــات واضح معلوم

ومـــن املهـــم أن ُتتَّخـــذ القـــرارات الخاصـــة بتوزيـــع أرايض 
الدولـــة عـــىل أســـاس الحاجـــة الحقيقيـــة وليـــس عـــىل أســـاس 
ـــع  ـــيل املجتم ـــي ملمث ـــخصية. وينبغ ـــية أو الش ـــارات السياس االعتب
ـــا  ـــاط به ـــي ين ـــات الت ـــن الهيئ ـــزءاً م ـــوا ج ـــاً أن يكون ـــدين أيض امل
مهمـــة اتخـــاذ القـــرارات حـــول توزيـــع تلـــك األرايض. وإضافـــة 
ـــط  ـــزوح املرتب ـــىل الن ـــرار ع ـــاب الق ـــب أصح ـــي تدري ـــك، ينبغ لذل
ــم بـــرضورة ضـــامن  ــي يف بنغالديـــش وتوعيتهـ ــري املناخـ باملتغـ
تحقيـــق الحلـــول املســـتدامة القامئـــة عـــىل حقـــوق اإلنســـان 

لنازحـــي التغـــري املناخـــي. 

ـــل إدارة األرايض )1991)  ـــان 54 و56 أيضـــاً مـــن دلي وتنـــص املادت
ــخاص  ــة لألشـ ــة للحكومـ ــة األرايض اململوكـ ــح أولويـ ــىل منـ عـ
الذيـــن يفقـــدون أراضيهـــم بســـبب عوامـــل التعريـــة النهريـــة. 
ـــايل  ـــع الح ـــن الواق ـــربِّ ع ـــل ليع ـــذا الدلي ـــث ه ـــم تحدي ـــن امله وم
وحصـــول الغالبيـــة العظمـــى مـــن األشـــخاص عـــىل األرايض 
ــة  ــار املناوئـ ــة اآلثـ ــم نتيجـ ــم ألرضهـ ــد فقدانهـ ــة بعـ الحكوميـ
ـــع  ـــل جمي ـــون أن يعام ـــي للقان ـــم. وينبغ ـــي عليه ـــري املناخ للتغ
األشـــخاص املتأثريـــن بعواقـــب التغـــري املناخـــي والكـــوارث 
ـــري  ـــا لألعاص ـــوا ضحاي ـــواء أكان ـــاواة س ـــدم املس ـــىل ق ـــة ع الطبيعي
أو  القحـــط  أو  الفيضانـــات  أو  املـــد  الرتفـــاع  أم  املداريـــة 

ــة. ــارات األرضيـ االنهيـ

تخصيـــص األرايض الحكوميـــة لنازحـــي التغـــري املناخـــي: مـــن 
ـــاًم يف  ـــل دوراً مه ـــوف متث ـــة س ـــول األرايض املحلي ـــح أنَّ حل الواض
العثـــور عـــىل الحلـــول املســـتدامة حاليـــاً ومســـتقبلياً للماليـــني مـــن 
نازحـــي التغـــري املناخـــي يف بنغالديـــش. ومـــع ذلـــك، مـــن الواضـــح 
ــه  ــش يرافقـ ــاد يف األرايض يف بنغالديـ ــص حـ ــود نقـ ــاً وجـ أيضـ
ـــب عـــىل  ـــدن والعشـــوائيات. ويرتت ـــربى امل ازدحـــام مأســـاوي يف ك
ـــع األرايض يف  ـــتخدام جمي ـــن اس ـــة م ـــن الحكوم ـــك رضورة متك ذل
ـــا الحـــارض، ال  ـــري املناخـــي. ويف يومن ـــول لنازحـــي التغ ـــري الحل توف
متلـــك الحكومـــة ســـوى منـــح فاقـــدي األرايض ملكيـــة األرايض 
الزراعيـــة فهـــي مقيـــدة بدليـــل إدارة األرايض )1991) مبنـــح 
ــيطة.  ــارات بسـ ــل إيجـ ــتأجرة مقابـ ــدي األرايض أراض مسـ فاقـ
ـــص  ـــؤدي إىل تقل ـــري املناخـــي ت ـــن التغ ـــة ع ـــار الناتج ـــا أنَّ اآلث ومب
ـــري  ـــة تغي ـــا أهمي ـــح لن ـــة، يتض ـــة املتاح ـــاحات األرايض الزراعي مس
ـــري  ـــح األرايض غ ـــة مبن ـــات والسياســـات للســـامح للحكوم الترشيع
ـــة  ـــص غالبي ـــن تخصي ـــي، إذ ميك ـــري املناخ ـــي التغ ـــة لنازح الزراعي
ـــة  ـــغ مســـاحتها 1.75 آكـــرة مـــن األرايض غـــري الزراعي األرايض البال

ـــازة األرايض. ـــن حي ـــامن أم ـــع ض ـــي م ـــري املناخ ـــي التغ لنازح

ـــم  ـــي ونقله ـــري املناخ ـــي التغ ـــودة نازح ـــة لع ـــج فعال ـــاء برام بن
وإعـــادة تأهيلهـــم وتنفيـــذ تلـــك الربامـــج: يف الوقـــت الحـــايل، 
ال يوجـــد برامـــج شـــاملة يف بنغالديـــش لضـــامن العـــودة 
الفعالـــة لنازحـــي التغـــري املناخـــي إىل ديارهـــم أو أماكـــن 
ـــن  ـــرى م ـــراف أخ ـــم ألط ـــهيل نقله ـــة وال لتس ـــم االعتيادي إقامته
بنغالديـــش. وال يوجـــد برامـــج شـــاملة لضـــامن فعاليـــة إعـــادة 
ــم  ــم أو نقلهـ ــور عودتهـ ــي فـ ــري املناخـ ــي التغـ ــل نازحـ تأهيـ
ــرى  ــات أخـ ــربة أنَّ تحديـ ــرت الخـ ــام أظهـ ــرى. كـ ــن أخـ ألماكـ
ـــات  ـــل تحدي ـــبيل املث ـــىل س ـــا ع ـــل ذاك منه ـــادة التأهي ـــه إع تواج
ـــج  ـــم برام ـــرضوري تصمي ـــن ال ـــرزق. وم ـــب ال ـــبل كس ـــاد س إيج
ـــوق  ـــة للحق ـــة مراعي ـــل بطريق ـــادة التأهي ـــال وإع ـــودة واالنتق الع

ثـــم يجـــب تنفيذهـــا فـــوراً. 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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الخالصة
ـــن  ـــخاص الذي ـــدد األش ـــىل ع ـــق ع ـــب التواف ـــن الصع ـــه م ـــع أنَّ م
ســـوف يطالهـــم أثـــر التغيـــريات املناخيـــة يف بنغالديـــش، مـــن 
الواضـــح أنَّـــه ال بـــد للدولـــة مـــن وضـــع إطـــار عـــام مؤســـيس 
شـــامل ملواجهـــة هـــذا التحـــدي ولضـــامن حاميـــة حقـــوق جميـــع 
نازحـــي التغـــري املناخـــي. وال يقـــل أهميـــة عـــن ذلـــك متكـــني 
ـــي  ـــتوى الوطن ـــىل املس ـــني ع ـــة املعني ـــاب املصلح ـــف أصح مختل
ــامن  ــاهمة يف ضـ ــن املسـ ــدويل مـ ــع الـ ــي ويف املجتمـ واإلقليمـ
ـــايل  ـــال مـــن خـــالل التعـــاون امل ـــذ إطـــار عمـــيل مؤســـيس فعَّ تنفي
ـــتجابات  ـــم لالس ـــتمرارية الرصـــد والتقيي ـــة إىل اس ـــي باإلضاف والفن
ـــريات  ـــط بالتغ ـــزوح املرتب ـــات للن ـــني والسياس ـــد القوان ـــىل صعي ع
ــي  ــا ينبغـ ــم مـ ــع األرايض أهـ ــة توزيـ ــى قضيـ ــة. وتبقـ املناخيـ
ـــزوح  ـــكلة الن ـــل مش ـــعى لح ـــة تس ـــب أي مقارب ـــا يف صل إدراجه
ـــة لضـــامن  ـــة الحاج ـــىل تلبي ـــل اآلن ع ـــن العم ـــد م املناخـــي وال ب
توزيـــع األرايض عـــىل ماليـــني مـــن البنغالديشـــيني النازحـــني منهـــم 

اآلن ومـــن ســـينزحون يف املســـتقبل. 

ـــن  ـــج ع ـــزوح النات ـــه الن ـــي تواج ـــدول الت ـــن ال ـــري م ـــاً لكث وخالف
ـــع  ـــش نظـــام خـــاص بتوزي ـــدى بنغالدي ـــر ل التغـــري املناخـــي، يتواف
األرايض التـــي متلكهـــا الدولـــة عـــىل فاقـــدي األرايض. وســـيكون 

ـــذ  ـــية يف تنفي ـــينات الرئيس ـــن التحس ـــدد م ـــراء ع ـــد إج ـــن املفي م
هـــذه القوانـــني والسياســـات ألنَّ ذلـــك ســـيعود بالنفـــع عـــىل 
ـــك  ـــور ذل ـــا الحكومـــة ليتبل ـــي متتلكه ـــع األرايض الت ـــات توزي عملي
ـــىل  ـــور ع ـــة للعث ـــول الدامئ ـــم الحل ـــام تقدي ـــني ه ـــن مهم يف أمري
املنـــازل الجديـــدة واألرايض ملـــن نزحـــوا بســـبب آثـــار التغـــري 
ـــرى  ـــدول األخ ـــامم ال ـــيثري اهت ـــع س ـــوذج ناف ـــري من ـــي وتوف املناخ
ــة يف البحـــث  ــا الخاصـ ــكيل مقاربتهـ ــتها لتشـ يف معـــرض دراسـ
عـــن حلـــول توزيـــع األرايض ملواجهـــة التغـــري املناخـــي وآثـــاره.
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وجميعهم من منظمة قوة الشباب يف العمل االجتامعي، 
www.ypsa.org بنغالديش

 hafizsr@gmail.com سيد حفيظ الرحمن 
بروفيسورقسم العلوم البيئية، جامعة جاهانغريناغار، دكا، 

 www.juniv.edu/envsci بنغالديش

 https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf  .1
2.  من منشورات وزارة البيئة واملناطق الحرجية

www.iucn.org/content/bangladesh-climate-change-strategy-and-action-
 plan-2009

3.  مثال ذلك، املرشوع املشرتك بني حكومة ساموا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2010) 
بعنوان الرصد الحقوقي لألشخاص النازحني بفعل املوجات الزلزالية املّدية )تسونامي) يف 

ساموا يف عام 2009  
http://pacific.ohchr.org/docs/IDP_report.pdf

  (Human rights monitoring of persons internally displaced by the 2009
tsunami in Samoa(

4.  تتضمن هذه الترشيعات السياسة الوطنية للبيئة )1992) والسياسة الوطنية الستخدام 
األرايض )2001) وسياسة املناطق الشاطئية )2005) وبرنامج العمل الوطني للتكيف 
)2005) وخطة عمل واسرتاتيجية التغري املناخي البنغالديشية )2009) وخطة العمل 

الوطنية إلدارة الكوارث )2010-2015) وقانون إدارة الكوارث )2012) 

عندما تتحدث النقود: ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء
جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن

ح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم  ُتوضِّ
االستهاليك الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم 

املجتمعي.

شــهدت أملانيــا ارتفاعــاً حــاداً يف أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة 
ــدرات املنظــامت املســاعدة  ــة عــىل ق فرضــت ضغوطــات هائل
األدق  الفرديــة  املســاعدات  توفــري  عــن  عاجــزة  جعلتهــا 
اســتهدافاً. ولهــذا الســبب، أقمنــا مرشوعــاً باســتخدام الحــواالت 
النقديــة لــرنى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات 
الالجئــني يف رصف املــال وسيســاعد منظــامت املســاعدة يف بنــاء 

ــة.  برامــج مســاعدة أكــرث فعالي

ومــن هنــا، أقمنــا عالقــات الرشاكــة مــع مدرســتني لتعليــم اللغــة 
ــىل  ــورو ع ــة 60 ي ــذه الرشاك ــالل ه ــن خ ــا م ــخ ووزعن يف ميون
كل واحــد مــن املشــاركني يف املــرشوع الذيــن بلــغ عددهــم 30 
ــة وســمحنا لهــم  ــات الدميوغرافي ــف الخلفي مشــاركاً مــن مختل
رصف املــال دون أي قيــد أو رشط عــىل مــدار عــرشة أيــام. وتبــني 
ــالت  ــن التحوي ــة 40% م ــدل قراب ــوا يف املع ــاركني رصف أنَّ املش
النقديــة عــىل رشاء املالبــس واألحذيــة، وكانــت تلــك الفئــة 
ــام  ــة رشاء الطع ــة الثاني ــا يف الفئ ــرتيات تلته ــن املش ــىل م األع
مبعــدل رصف وصــل إىل 22%. أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لــرشاء 

ــا مبعــدل %9.  الهداي

ــا،  ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــم أدق للبيان ــىل فه ــف ع ــيك نق ول
ــل  ــتويات الدخ ــن مس ــالث م ــاً لث ــث وفق ــة البح ــمنا عين قسَّ
ــام  ــاه االجتامعــي للمشــاركني ك الشــهري حســب مســتوى الرف
ــن  ــرث م ــورو وأك ــورو و400 ي ــني 275 ي ــا ب ــورو وم ــيل: 275 ي ي
400 يــورو. وحددنــا مســتوى الرفــاه االجتامعــي وفــق بلــد 

ــه  ــالد ووضع ــارشة يف الب ــه املب ــم أرست ــيل وحج ــارك األص املش
الوظيفــي. وهكــذا، جــاء يف املرتبــة األوىل يف الــرف طالبــو 
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن 400 يــورو يف الشــهر يف الفئــة 
األكــرب وهــي فئــة رشاء املالبــس واألحذيــة. يقابلهــم مــن يتلقــى 
ــة  ــن الحوال ــغ م ــوا أي مبل ــورو ممــن مل يرف ــن 400 ي ــرث م أك
املاليــة املقدمــة لهــم عــىل رشاء املالبــس أو األحذيــة. وكان رشاء 
ــع مســتويات الدخــل، كــام  الطعــام متســاوياً نســبياً عــرب جمي
لوحــظ أن جميــع الفئــات رصفــت جــزءاً مــن املــال عــىل رشاء 

ــا. الهداي

وكان جميــع املشــاركني ممــن أقامــوا يف املخيــامت فــور وصولهم 
أملانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا يف املنــازل و14 عاشــوا يف 
ــام  ــم ف ــا تســعة منه ــم أم ــة له ــا الحكوم ــة قدمته شــقق مؤقت
زالــوا يف املخيــامت. إضافــة إىل ذلــك، مــع أنَّ معظــم املخيــامت 
ــال  ــرياً عــىل رصف امل ــك كث ــر ذل ــي مل يؤث ــام املطه ــدم الطع تق

عــىل الطعــام بــني فئــات املــرشوع. 

ملاذا يرصفون املال عىل املالبس والغذاء والهدايا؟
املالبــس: قــال املشــاركون إنَّ املالبــس وإن مل تكــن حاجــة 
الــذات  عــن  للتعبــري  فهــي متثــل وســيلة مهمــة  أساســية 
والتمكــني. وكان كثــري مــن املشــاركون قــد تلقــوا تربعــات ملــرة 
واحــدة فقــط لرفهــا عــىل املالبــس فــور وصولهــم إىل أملانيــا. 
نهــم  ــه مكَّ ورأى بعــض املشــاركني أنَّ هــذا الدعــم كان مهــاًم ألنَّ
مــن التخفيــف عــن أحــامل مقتنياتهــم يف أثنــاء رحلتهــم. لكــنَّ 
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