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ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش

برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن م ّال

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عم ًال عاج ًال إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري
املناخي الذي تعاين بنغالديش اليوم من حدته وتزايده.
ت ــرب بنغالدي ــش َكــ َوا ِر ُث طبيعي ـ ٌـة ناتج ــة ع ــن الفيضان ــات
إثـــر الريـــاح املوســـمية وأعـــال الحـــت والتعريـــة يف األنهـــار
والشـــواطئ وارتفـــاع املـــد واألعاصـــر االســـتوائية التـــي تهـــب
عليهــا مــن خليــج البنغــال وتعــاين البــاد بســببها مــن موجــات
متك ــررة م ــن ال ُّن ــزوح .فب ــن عام ــي  1995و ،2015عان ــت الب ــاد
م ــن أرضار تف ــوق قيمته ــا املادي ــة  2.28ملي ــار دوالر أمري ــي أي
م ــا تق ــارب نس ــبته  %0.73م ــن النات ــج املح ــي اإلج ــايل بفع ــل
 185كارثـــة طبيعيـــة أملّـــت بهـــا 1.وإضافـــة إىل َّأن بنغالديـــش
ُتص َّن ــف ع ــى أنه ــا م ــن أك ــر البل ــدان الش ــاطئية اس ــتخطاراً يف
الع ــامل ،فالوض ــع فيه ــا يس ــوء بس ــبب التغ ــر املناخ ــي ال ــذي
ُيع ــدُّ س ــبباً إضافي ـاً محف ـزاً ع ــى ال ُّن ــزوح .وم ــن ب ــن مقاطع ــات
بنغالديـــش التـــي يصـــل عددهـــا اإلجـــايل إىل  64مقاطعـــة،
هنـــاك  26مقاطعـــة شـــاطئية وبريـــة متثـــل مصـــدراً للنُّـــزوح
الداخـــي الناتـــج عـــن التغـــرات املناخيـــة .وتعـــي الحكومـــة
ً
هنـــاك وعيـــاً
كامـــا َّ
بـــأن املســـتقبل خـــال أربعـــن ســـنة
القادم ــة يحم ــل مع ــه خط ــر ن ــزوح  20ملي ــون ش ــخص نتيج ــة
ارتف ــاع منس ــوب البح ــر وح ــده خالف ـاً لعوام ــل املن ــاخ األخ ــرى.
ومـــع ذلـــك ،ال تتوافـــر بنغالديـــش عـــى أي سياســـة وطنيـــة
ش ــاملة خاص ــة بالتعام ــل م ــع الن ــزوح املرتب ــط باملن ــاخ بال ــذات.
وبغيـــاب اإلرادة السياســـية وعـــدم توافـــر املـــوارد املاليـــة
والفنيـــة ،ال يوجـــد أي آليـــة شـــاملة حاليـــاً لدعـــم األشـــخاص
الذي ــن فق ــدوا بيوته ــم وأراضيه ــم وممتلكاته ــم نتيج ــة التغ ــر
املناخ ــي .ونتيج ــة لذل ــك ،م ــا زال ــت أوج ــه القص ــور تش ــوب
جه ــود الحكوم ــة والقطاع ــات غ ــر الحكومي ــة يف إع ــادة تأهي ــل
النازح ــن داخلي ـاً  .وحت ــى يف الح ــاالت الت ــي أعي ــد فيه ــا تأهي ــل
األش ــخاص النازح ــن م ــا زال ــت املش ــكالت قامئ ــة يف تأم ــن س ــبل
كس ــب ال ــرزق له ــم.

املهجري ــن
امللكي ــة .وإضاف ــة إىل ذل ــك ،مب ــا َّأن غالبي ــة األش ــخاص َّ
بفعـــل التغـــر املناخـــي هـــم مـــن النازحـــن داخـــل البـــاد،
يق ــع ع ــى الحكوم ــة واج ــب االلتــزام باحــرام مب ــادئ األم ــم
املتحـــدة اإلرشـــادية الخاصـــة بالنُّـــزوح الداخـــي التـــي -وإن
كانـــت غـــر ملزمـــة -تتـــاىش مـــع قانـــون حقـــوق اإلنســـان
ال ــدويل والقان ــون اإلنس ــاين ال ــدويل اللذي ــن تلت ــزم بنغالدي ــش
باحرتامهـــا.

خمسة إجراءات أساسية

لق ــد أسس ــت منظم ــة طاق ــة الش ــباب يف العم ــل االجتامع ــي
( ،)YPSAوهـــي منظمـــة وطنيـــة إمنائيـــة اجتامعيـــة غـــر
حكومي ــة ،خط ــة من ــارصة تتأل ــف م ــن خم ــس نق ــاط أساس ــية
تقـــوم عـــى املعايـــر القانونيـــة املحليـــة والدوليـــة املرعيـــة
وحـــددت خمســـة إجـــراءات أساســـية قدمتهـــا للحكومـــة يف
بنغالديـــش.
تأس ــيس آلي ــة رص ــد لل ُّن ــزوح النات ــج ع ــن التغــرات املناخي ــة
مـــع أ ّننـــا نعلـــم َّأن الكـــوارث الطبيعيـــة املرتبطـــة بالتغـــر
املناخـــي تســـبب النـــزوح الداخـــي ،ال يوجـــد أي مجموعـــة
منتظمـــة مـــن البيانـــات حـــول النازحـــن وال يوجـــد أي رصـــد
لوضعه ــم أو استش ــفائهم .وم ــع َّأن خط ــة العم ــل واســراتيجية
التعامـــل مـــع التغـــر املناخـــي اللتـــن وضعتهـــا بنغالديـــش
ت ــويص ب ــأن تض ــع الحكوم ــة “آلي ــة لرص ــد هج ــرة األش ــخاص
املتأثري ــن بالتغ ــر املناخ ــي يف داخ ــل الب ــاد وإىل خارجه ــا”2مل
ُت َ
نشـــأ هـــذه اآلليـــة حتـــى اآلن .لكـــنَّ النـــاذج موجـــودة
3
لتصمي ــم مث ــل ه ــذه اآللي ــة وع ــى الحكوم ــة أن تؤس ــس له ــا
دون تأخ ــر .وعن ــد تأس ــيس ه ــذه اآللي ــة ،يج ــب الح ــرص ع ــى
تضمينهـــا عمليـــة تســـجيل جميـــع نازحـــي التغـــر املناخـــي
وتوثيـــق أي دعـــم أو مســـاعدة يتلقونهـــا مـــن الحكومـــة أو
غريه ــا م ــن أصح ــاب العالق ــة املعني ــن َّ
ألن ه ــذه املعلوم ــات
ميك ــن اس ــتخدامها الحق ـاً ع ــى املس ــتوى الوطن ــي يف التخطي ــط
للحل ــول الدامئ ــة الفعال ــة وتنفيذه ــا بش ــأن نازح ــي التغــرات
املناخيـــة يف بنغالديـــش.

ومبـــا َّأن بنغالديـــش َو َّق َعـــت عـــى كثـــر مـــن معاهـــدات
حقـــوق اإلنســـان ومبـــا أ ّنهـــا ملزمـــة باحرتامهـــا مـــن ناحيـــة
توف ــر الحامي ــة املث ــى لحق ــوق اإلنس ــان إزاء النازح ــن بس ــبب
التغـــرات املناخيـــة ،فهـــذا يعنـــي َّأن الحكومـــة تتحمـــل
مســـؤولياتها مبوجـــب القوانـــن املحليـــة والقانـــون الـــدويل
لتوفـــر الحلـــول القامئـــة عـــى الحقـــوق لهـــؤالء األشـــخاص إدمـــاج حقـــوق نازحـــي التغـــرات املناخيـــة يف القانـــون
خاصــ ًة في ــا يرتب ــط بتأم ــن الس ــكن له ــم واألرايض وحق ــوق والسياســـية الحاليـــن للتغـــر املناخـــي :أصـــدرت الحكومـــة
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ع ــدداً كبــراً م ــن القوان ــن والسياس ــات املتعلق ــة باالس ــتضعاف
والتكي ــف املرتبط ــن بالتغ ــر املناخ ــي 4لك ــنَّ أي ـاً منه ــا ال يواج ــه
بوض ــوح تح ــدي الن ــزوح املناخ ــي مب ــا يف ذل ــك تقدي ــم الس ــكن
للنازح ــن واألرايض وحق ــوق امللكي ــة .وم ــن ال ــروري أن تدم ــج
الحكومــة يف القوانــن والسياســات الحاليــة واملســتقبلية حقــوق
نازحـــي التغـــر املناخـــي ومســـؤوليات الحكومـــة تجاههـــم يف
جمي ــع مراح ــل الن ــزوح مب ــا فيه ــا مرحل ــة الوقاي ــة م ــن الن ــزوح
ومرحل ــة الن ــزوح ذاته ــا ومرحل ــة الحل ــول املس ــتدامة .ولتحقي ــق
ذل ــك اله ــدف ،ال ب ــد م ــن تضاف ــر جه ــود الحكوم ــة واملجتم ــع
امل ــدين بدع ــم م ــن املجتمع ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة.
ضـــان توزيـــع األرايض التـــي متتلكهـــا الحكومـــة بفعاليـــة
وشـــفافية وعدالـــة :أقـــ َّرت الحكومـــة منـــذ اســـتقالل البـــاد
عـــدداً مـــن القوانـــن والسياســـات الخاصـــة بتوزيـــع األرايض
التـــي متتلكهـــا الحكومـــة والتـــي غالبـــاً مـــا تقـــع يف املناطـــق
الهامشـــية عـــى طـــول الشـــاطئ واألنهـــار .وتنـــص املـــادة 35
مـــن دليـــل إدارة األرايض ( )1991عـــى حـــق كل عائلـــة ال
متلـــك أرضـــاً بالحصـــول عـــى أرض مـــن ممتلـــكات الدولـــة.
لك ــنَّ برام ــج توزي ــع األرايض مل تك ــن ع ــى درج ــة واح ــدة م ــن
النج ــاح نتيج ــة اإلش ــغال غ ــر القان ــوين ألرايض الدول ــة وغي ــاب
اإلرادة السياســـية وعـــدم فعاليـــة اإلدارة املحليـــة والوطنيـــة
وع ــدم وج ــود إج ــاع ع ــى أي مص ــدر للمعلوم ــات املنتظم ــة
واملح َّدثـــة حـــول توافـــر مـــوارد األرايض.
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وتن ــص املادت ــان  54و 56أيض ـاً م ــن دلي ــل إدارة األرايض ()1991
عـــى منـــح أولويـــة األرايض اململوكـــة للحكومـــة لألشـــخاص
الذي ــن يفق ــدون أراضيه ــم بس ــبب عوام ــل التعري ــة النهري ــة.
وم ــن امله ــم تحدي ــث ه ــذا الدلي ــل ليع ـ ِّـر ع ــن الواق ــع الح ــايل
وحصـــول الغالبيـــة العظمـــى مـــن األشـــخاص عـــى األرايض
الحكوميـــة بعـــد فقدانهـــم ألرضهـــم نتيجـــة اآلثـــار املناوئـــة
للتغ ــر املناخ ــي عليه ــم .وينبغ ــي للقان ــون أن يعام ــل جمي ــع
األشـــخاص املتأثريـــن بعواقـــب التغـــر املناخـــي والكـــوارث
الطبيعي ــة ع ــى ق ــدم املس ــاواة س ــواء أكان ــوا ضحاي ــا لألعاص ــر
املداريـــة أم الرتفـــاع املـــد أو الفيضانـــات أو القحـــط أو
االنهيـــارات األرضيـــة.
تخصيـــص األرايض الحكوميـــة لنازحـــي التغـــر املناخـــي :مـــن
الواض ــح َّأن حل ــول األرايض املحلي ــة س ــوف متث ــل دوراً مه ـ ً
ـا يف
العثــور عــى الحلــول املســتدامة حاليـاً ومســتقبلياً للماليــن مــن
نازحــي التغــر املناخــي يف بنغالديــش .ومــع ذلــك ،مــن الواضــح
أيضـــاً وجـــود نقـــص حـــاد يف األرايض يف بنغالديـــش يرافقـــه
ازدح ــام مأس ــاوي يف ك ــرى امل ــدن والعش ــوائيات .ويرتت ــب ع ــى
ذل ــك رضورة متك ــن الحكوم ــة م ــن اس ــتخدام جمي ــع األرايض يف
توف ــر الحل ــول لنازح ــي التغ ــر املناخ ــي .ويف يومن ــا الح ــارض ،ال
متلـــك الحكومـــة ســـوى منـــح فاقـــدي األرايض ملكيـــة األرايض
الزراعيـــة فهـــي مقيـــدة بدليـــل إدارة األرايض ( )1991مبنـــح
فاقـــدي األرايض أراض مســـتأجرة مقابـــل إيجـــارات بســـيطة.
ومب ــا َّأن اآلث ــار الناتج ــة ع ــن التغ ــر املناخ ــي ت ــؤدي إىل تقل ــص
مس ــاحات األرايض الزراعي ــة املتاح ــة ،يتض ــح لن ــا أهمي ــة تغي ــر
الترشيع ــات والسياس ــات للس ــاح للحكوم ــة مبن ــح األرايض غ ــر
الزراعي ــة لنازح ــي التغ ــر املناخ ــي ،إذ ميك ــن تخصي ــص غالبي ــة
األرايض البالــغ مســاحتها  1.75آكــرة مــن األرايض غــر الزراعيــة
لنازح ــي التغ ــر املناخ ــي م ــع ض ــان أم ــن حي ــازة األرايض.

و ُيق ـدَّر حالي ـاً َّأن الدولــة تســيطر عــى قرابــة  3.5مليــون آكــرة
مـــن أرايض الدولـــة منهـــا  %25أراض زراعيـــة و %50أراض غـــر
زراعي ــة و %25تغطيه ــا املي ــاه .وم ــن الواض ــح َّأن ه ــذه األرايض
قــد متثــل دوراً مه ـ ً
ـا يف إيجــاد الحل ــول الدامئــة لنازح ــي التغ ــر
املناخ ــي .وينبغ ــي لربام ــج توزي ــع األرايض اململوك ــة للحكوم ــة
ع ــى األش ــخاص الذي ــن ال أرض له ــم أن تضم ــن عن ــد تصميمه ــا
إرشاك املجتمعـــات املتأثـــرة ومتكينهـــم مـــن الحصـــول عـــى بن ــاء برام ــج فعال ــة لع ــودة نازح ــي التغ ــر املناخ ــي ونقله ــم
معلوم ــات واضح ــة ح ــول القــرارات غ ــر املواتي ــة له ــم.
وإع ــادة تأهيله ــم وتنفي ــذ تل ــك الربام ــج :يف الوق ــت الح ــايل،
ال يوجـــد برامـــج شـــاملة يف بنغالديـــش لضـــان العـــودة
ومـــن املهـــم أن ُتتَّخـــذ القـــرارات الخاصـــة بتوزيـــع أرايض الفعالـــة لنازحـــي التغـــر املناخـــي إىل ديارهـــم أو أماكـــن
الدول ــة ع ــى أس ــاس الحاج ــة الحقيقي ــة ولي ــس ع ــى أس ــاس إقامته ــم االعتيادي ــة وال لتس ــهيل نقله ــم ألطــراف أخ ــرى م ــن
االعتب ــارات السياس ــية أو الش ــخصية .وينبغ ــي ملمث ــي املجتم ــع بنغالدي ــش .وال يوج ــد برام ــج ش ــاملة لض ــان فعالي ــة إع ــادة
امل ــدين أيضــاً أن يكون ــوا ج ــزءاً م ــن الهيئ ــات الت ــي ين ــاط به ــا تأهيـــل نازحـــي التغـــر املناخـــي فـــور عودتهـــم أو نقلهـــم
مهم ــة اتخ ــاذ القــرارات ح ــول توزي ــع تل ــك األرايض .وإضاف ــة ألماكـــن أخـــرى .كـــا أظهـــرت الخـــرة َّأن تحديـــات أخـــرى
لذل ــك ،ينبغ ــي تدري ــب أصح ــاب القــرار ع ــى الن ــزوح املرتب ــط تواج ــه إع ــادة التأهي ــل ذاك منه ــا ع ــى س ــبيل املث ــل تحدي ــات
باملتغـــر املناخـــي يف بنغالديـــش وتوعيتهـــم بـــرورة ضـــان إيج ــاد س ــبل كس ــب ال ــرزق .وم ــن ال ــروري تصمي ــم برام ــج
تحقيـــق الحلـــول املســـتدامة القامئـــة عـــى حقـــوق اإلنســـان الع ــودة واالنتق ــال وإع ــادة التأهي ــل بطريق ــة مراعي ــة للحق ــوق
لنازحـــي التغـــر املناخـــي.
ث ــم يج ــب تنفيذه ــا ف ــوراً.
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سيف الحق أومي

أشخاص هجَّ رهم التغري املناخي وانتقلوا إىل بازار كوكس ليقيموا يف دور إيواء مؤقتة أقيمت عىل شواطئ متتلكها الحكومة.

الخالصة

م ــع أ َّن ــه م ــن الصع ــب التواف ــق ع ــى ع ــدد األش ــخاص الذي ــن
ســـوف يطالهـــم أثـــر التغيـــرات املناخيـــة يف بنغالديـــش ،مـــن
الواض ــح أ َّن ــه ال ب ــد للدول ــة م ــن وض ــع إط ــار ع ــام مؤس ــي
شــامل ملواجهــة هــذا التحــدي ولضــان حاميــة حقــوق جميــع
نازح ــي التغـــر املناخ ــي .وال يق ــل أهميـــة ع ــن ذل ــك متك ــن
مختل ــف أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن ع ــى املس ــتوى الوطن ــي
واإلقليمـــي ويف املجتمـــع الـــدويل مـــن املســـاهمة يف ضـــان
تنفي ــذ إط ــار عم ــي مؤس ــي ف َّع ــال م ــن خ ــال التع ــاون امل ــايل
والفن ــي باإلضاف ــة إىل اس ــتمرارية الرص ــد والتقيي ــم لالس ــتجابات
ع ــى صعي ــد القوان ــن والسياس ــات للن ــزوح املرتب ــط بالتغــرات
املناخيـــة .وتبقـــى قضيـــة توزيـــع األرايض أهـــم مـــا ينبغـــي
إدراجه ــا يف صل ــب أي مقارب ــة تس ــعى لح ــل مش ــكلة الن ــزوح
املناخ ــي وال ب ــد م ــن العم ــل اآلن ع ــى تلبي ــة الحاج ــة لض ــان
توزيــع األرايض عــى ماليــن مــن البنغالديشــيني النازحــن منهــم
اآلن وم ــن س ــينزحون يف املس ــتقبل.

م ــن املفي ــد إجــراء ع ــدد م ــن التحس ــينات الرئيس ــية يف تنفي ــذ
هـــذه القوانـــن والسياســـات َّ
ألن ذلـــك ســـيعود بالنفـــع عـــى
عملي ــات توزي ــع األرايض الت ــي متتلكه ــا الحكوم ــة ليتبل ــور ذل ــك
يف أمري ــن مهم ــن ه ــا تقدي ــم الحل ــول الدامئ ــة للعث ــور ع ــى
املنـــازل الجديـــدة واألرايض ملـــن نزحـــوا بســـبب آثـــار التغـــر
املناخ ــي وتوف ــر من ــوذج ناف ــع س ــيثري اهت ــام ال ــدول األخ ــرى
يف معـــرض دراســـتها لتشـــكيل مقاربتهـــا الخاصـــة يف البحـــث
ع ــن حل ــول توزي ــع األرايض ملواجه ــة التغ ــر املناخ ــي وآث ــاره.
برابال باروا prabalims@gmail.com
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محمد شاهجيهان jahanctg@gmail.com
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)

 .3مثال ذلك ،املرشوع املشرتك بني حكومة ساموا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (2010
بعنوان الرصد الحقوقي لألشخاص النازحني بفعل املوجات الزلزالية املدّية (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
 .4تتضمن هذه الترشيعات السياسة الوطنية للبيئة ( 1992والسياسة الوطنية الستخدام
األرايض ( 2001وسياسة املناطق الشاطئية ( 2005وبرنامج العمل الوطني للتكيف
( 2005وخطة عمل واسرتاتيجية التغري املناخي البنغالديشية ( 2009وخطة العمل
الوطنية إلدارة الكوارث ( 2015-2010وقانون إدارة الكوارث (2012
)

)

سيد حفيظ الرحمن hafizsr@gmail.com
بروفيسورقسم العلوم البيئية ،جامعة جاهانغريناغار ،دكا،
بنغالديش www.juniv.edu/envsci

)

)

)

)

)

https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf .1
 .2من منشورات وزارة البيئة واملناطق الحرجية
www.iucn.org/content/bangladesh-climate-change-strategy-and-actionplan-2009

)

)

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

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم
االستهاليك الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم
املجتمعي.
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شــهدت أملانيــا ارتفاعـاً حــاداً يف أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة
فرضــت ضغوطــات هائلــة ع ـ قــدرات املنظ ـ ت املســاعدة
جعلتهــا عاجــزة عــن توفــ املســاعدات الفرديــة األدق
اســتهدافاً .ولهــذا الســبب ،أقمنــا مرشوعـاً باســتخدام الحــواالت
النقديــة ل ـ ى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات
الالجئـ يف رصف املــال وسيســاعد منظـ ت املســاعدة يف بنــاء
برامــج مســاعدة أك ـ فعاليــة.

املشــارك األصــ وحجــم أرستــه املبــارشة يف البــ د ووضعــه
الوظيفــي .وهكــذا ،جــاء يف املرتبــة األوىل يف الــرف طالبــو
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن  400يــورو يف الشــهر يف الفئــة
األكـ وهــي فئــة رشاء املالبــس واألحذيــة .يقابلهــم مــن يتلقــى
أك ـ مــن  400يــورو ممــن مل ي فــوا أي مبلــغ مــن الحوالــة
املاليــة املقدمــة لهــم عـ رشاء املالبــس أو األحذيــة .وكان رشاء
الطعــام متســاوياً نســبياً ع ـ جميــع مســتويات الدخــل ،ك ـ
لوحــظ أن جميــع الفئــات رصفــت جــزءاً مــن املــال ع ـ رشاء
الهدايــا.
ى

ا

ى

ومــن هنــا ،أقمنــا عالقــات الرشاكــة مــع مدرســتني لتعليــم اللغــة
يف ميونــخ ووزعنــا مــن خــ ل هــذه الرشاكــة  60يــورو عــ
كل واحــد مــن املشــاركني يف امل ـ وع الذيــن بلــغ عددهــم 30
مشــاركاً مــن مختلــف الخلفيــات الدميوغرافيــة وســمحنا لهــم
رصف املــال دون أي قيــد أو رشط عـ مــدار عـ ة أيــام .وتبـ
َّأن املشــاركني رصفــوا يف املعــدل قرابــة  %40مــن التحويــ ت
النقديــة عــ رشاء املالبــس واألحذيــة ،وكانــت تلــك الفئــة
األعــ مــن املشــ يات تلتهــا يف الفئــة الثانيــة رشاء الطعــام
مبعــدل رصف وصــل إىل  .%22أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لـ اء
الهدايــا مبعــدل .%9
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ملاذا يرصفون املال عىل املالبس والغذاء والهدايا؟
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املالبــس :قــال املشــاركون َّإن املالبــس وإن مل تكــن حاجــة
أساســية فهــي متثــل وســيلة مهمــة للتعبــ عــن الــذات
والتمك ـ  .وكان كث ـ مــن املشــاركون قــد تلقــوا تربعــات ملــرة
واحــدة فقــط ل فهــا ع ـ املالبــس فــور وصولهــم إىل أملانيــا.
ورأى بعــض املشــاركني َّأن هــذا الدعــم كان مهـ ً أل َّنــه َّ
مكنهــم
مــن التخفيــف عــن أحـ ل مقتنياتهــم يف أثنــاء رحلتهــم .لكــنَّ
ا

ا

ولــ نقــف عــ فهــم أدق للبيانــات التــي حصلنــا عليهــا،
قســمنا عينــة البحــث وفقــاً لثــ ث مــن مســتويات الدخــل
َّ
الشــهري حســب مســتوى الرفــاه االجتامعــي للمشــاركني ك ـ
ي ـ  275 :يــورو ومــا ب ـ  275يــورو و 400يــورو وأك ـ مــن
 400يــورو .وحددنــا مســتوى الرفــاه االجتامعــي وفــق بلــد

وكان جميــع املشــاركني ممــن أقامــوا يف املخيـ ت فــور وصولهم
أملانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا يف املنــازل و 14عاشــوا يف
شــقق مؤقتــة قدمتهــا الحكومــة لهــم أمــا تســعة منهــم ف ـ
زالــوا يف املخيـ ت .إضافــة إىل ذلــك ،مــع َّأن معظــم املخيـ ت
تقــدم الطعــام املطهــي مل يؤثــر ذلــك كث ـ اً ع ـ رصف املــال
ع ـ الطعــام ب ـ فئــات امل ـ وع.
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