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أمن حيازة العقار يف السياق الحرضي 
نيل برايتون وكريستي فارمر وأويفيند نورديل 

تعد معالجة انعدام  الحيازة اآلمنة للعقار وخطر اإلخالء القرسي من الخصائص املحددة الستجابة املأوى 
الحرضي. 

يعــد الالجئــون و النازحون داخلياً ممن يعيشــون يف املســتوطنات 
غــري الرســمية أو يف املســاكن املســتأجرة مــن أكــرث الفئــات عرضــة 
لخطــر اإلخــالء.1 وتيــل االســتجابات التقليديــة للــأموى اإلنســاين 
املراكــز  أو  اململــوك  املــأوى  لتفضيــل  الحرضيــة  املناطــق  يف 
ــي  ــول الت ــب إىل الوســائل والحل ــر يف الغال ــي تفتق ــة الت الجامعي
يحتــاج إليهــا مــن يلجــأ إىل العيــش يف املســتوطنات غــري الرســمية 
ــرتاف  ــاً عــىل االع ــل جاري ــا زال العم أو املســاكن املســتأجرة. وم
بأشــكال الحيــازة املتنوعــة يف قطــاع املــآوي، مــا يــدل عــىل تحــول 
ــه يف  ــر إلي ــذي ُنِظ ــر ال ــك الح ــن التمل ــر ع ــز ورصف النظ الرتكي
الســابق عــىل أّنــه الضــامن الرئيــيس ألمــن حيــازة العقــار. ومــن 
ــة  ــول القدمي ــن الحل ــتغناء ع ــن االس ــات الناتجــة ع ــرب التحدي أك
التوصــل إىل طريقــة لتقييــم العنــارص التــي تدعــم ’الدرجــة 

الكافيــة مــن األمــن‘ ألغــراض املــأوى.  

ومــن هنــا، حّثــت تجربــة املجلــس الرنويجــي لالجئــني يف تنفيــذ 
برامــج إيــواء الالجئــني الســوريني يف لبنــان واألردن عــىل اســتخدام 
ــازة  ــن حي ــني أم ــع تحس ــاكن م ــري املس ــرة لتوف ــات مبتك مقارب
العقــارات إىل جانــب توفــري املســاعدات املاليــة املبــارشة ودعــم 

ــة.  األرس املضيف

مقاربة أوسع نطاقاً لضامن أمن حيازة العقار 
ميثــل أمــن حيــازة العقــار ضامنــاً للحاميــة القانونيــة ضــد اإلخــالء 
القــرسي واملضايقــات والتهديــدات األخــرى. ومبــا أنَّ معظــم 
ــمية أو  ــري رس ــتوطنات غ ــون يف مس ــني يعيش ــن الحرضي ري امُلهجَّ
مســاكن مســتأجرة، وكثــرياً منهــم ال ميلكــون عقــود إيجــار رســمية 
فــإّن خطــر اإلخــالء يعــد مــن ســامت حياتهــم. وعــادة مــا يرتبــط 
ــازة  ــت الحي ــي تثب ــالك املســتندات الت ــار بامت ــازة العق ــن حي أم
إىل جانــب آليــات الســيطرة الحكوميــة وفــرض القوانــني كتنظيــم 
الدولــة لإلســكان واألراض. ويف الســياقات املتأثــرة بالنِّــزاع، ســواء 
ــار أن  ــازة العق ــات حي ــن لرتتيب ــة، ميك ــة أم ريفي ــت حرضي أكان
تكــون غــري رســمية. وعندمــا يرتافــق ذلــك مــع انعــدام االســتقرار 
ــدة  ــق فائ ــالك الوثائ ــح المت ــة، ال يصب ــيطرة الحكوم ــاب س وغي
ــة اإلخــالء القــرسي. ويف هــذه الظــروف يكــون  ــرية يف مواجه كب
مــن املهــم إيــالء االهتــامم إىل تنــوع العوامــل التــي تقــف وراء 
ــازة  ــن حي ــىل أم ــر ع ــار تؤث ــود إيج ــود عق ــة أو وج ــق امللكي ح

العقــار.2 

وهنــاك اعــرتاف يتزايــد بــأنَّ أمــن حيــازة العقار ميكــن أن ُيســَتمدَّ 
مــن مصــادر متعــددة وأنــه مثــة نطــاق واســع مــن العوامــل التــي 
ــك  ــن. وأحــد أهــم تل ــا لتحــدد مســتوى األم ــام بينه تتفاعــل في
العوامــل االعــرتاف بحقــوق املجتمــع املحــيل. ويعنــي ذلــك تكني 
ــار  ــازة العق ــة يف املــأوى مــن الوصــول ألمــن حي ــات الفاعل الجه
مــن خــالل تعزيــز الرتكيــز عــىل العوامــل املؤثــرة األخــرى، مثــل 
رشعيــة املجتمــع املحــيل، وذلــك لضــامن برامــج إيــواء ’آمنــة مبــا 
ــار أن ينطــوي عــىل اعــرتاف  ــازة العق ــي‘. وميكــن ألمــن حي يكف
مجتمعــي أو تصــورات ذاتيــة كــام يبــدو ظاهــراً يف لبنــان حيــث 
كانــت عالقــة الالجئــني مــع مؤجــري ســكنهم واملجتمــع املضيــف 

مــن أهــم العوامــل املحــددة ملعــدالت اإلخــالء والرتحيــل.3  

برامج اإليواء الحرضية يف لبنان واألردن 
ينفــق الالجئــون الســوريون يف هــذه البلــدان مجتمعــة مــا يقــرب 
مجموعــه 700 مليــون دوالر أمريــيك ســنوياً عــىل املســاكن 
ــق  ُض ح ــوِّ ــدود ُتق ــاك ح ــل، هن ــة.4 ويف املقاب ــتأجرة الخاص املس
الالجئــني يف العمــل إضافــة إىل غيــاب فــرص كســب الــرزق، 
مــا يزيــد مــن خطــر إخــالء الالجئــني غــري القادريــن عــىل دفــع 
ــورية  ــالت الس ــف العائ ــىل نص ــد ع ــا يزي ــف م ــار. ويصن اإليج
الالجئــة يف لبنــان وواحــدة مــن بــني كل أربــع أرس يف األردن 
كفئــات مســتضعفة يف املــأوى إذ تعيــش تلــك األرس إمــا يف 
ظــروف دون املســتوى اإلنســاين أو/ و يف ظــروف االكتظــاظ.

واســتجابة لذلــك، توفــر برامــج مجلــس الالجئــني الرنويجــي 
ــك،  ــة لذل ــس الحاج ــي يف أم ــالت الت ــار للعائ ــال إيج ــاكن ب مس
ــكن  ــة للس ــري الصالح ــتوى وغ ــاين دون املس ــني املب ــك بتحس وذل
ــو  ــد –ول ــع ويزي ــول املجتم ــزز قب ــا يع ــف، م ــع املضي يف املجتم
املعقولــة.  املســاكن ذات األســعار  بدرجــة متواضعــة- عــدد 
ــارات  ــو العق ــد مالك ــة ليتعه ــات املرحلي ــام املدفوع ــر نظ وابُتِك
عمــل الصيانــة والرتميــم بأنفســهم أو ليســتأجروا العــامل يف 
ســبيل ذلــك. ويشــرتط مجلــس الالجئــني الرنويجــي عــىل وجــوب 
ــع كل  ــار م ــن اإليج ــة م ــة خالي ــات ثنائي ــني التفاق ــاء املالك إنش
ــدة 12 إىل  ــار مل ــاء يف العق ــم بالبق ــمح له ــتفيدة تس ــة مس عائل
24 شــهراً. ويرصــد مجلــس الالجئــني الرنويجــي الوضــع بانتظــام 
ــن  ــة م ــراف املعني ــني األط ــأ ب ــد ينش ــزاع ق ــع أي ن ــل م ويتعام
خــالل فــرق ارتبــاط خاصــة باملجتمعــات املحليــة. وتهــدف 
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ــىل  ــبء االقتصــادي ع ــف الع ــل تخفي ــال مقاب ــار ب ــرتة اإليج ف
ــدرّة  ــاطاتهم امل ــدء نش ــكايف لب ــت ال ــا الوق ــالت وإعطائه العائ
للدخــل يف املنطقــة، ليتمكنــوا مــن االســتمرار بالعيــش يف 
العقــار نفســه بعــد انتهــاء فــرتة اإلقامــة املجانيــة أو يف عقــار 

ــار.  ــع اإليج ــل دف ــر مقاب ــكان آخ ــابه يف م مش

التحديات األولية للربنامج  
واجهــت برامــج اإليــواء عــدداً مــن التحديــات يف بدايــة 
نشــأتها. فــأوالً، أخلــت نســبة صغــرية مــن العائــالت العقــارات 
ــباب  ــدة أس ــة لع ــة املجاني ــرتة اإلقام ــالل ف ــغلتها خ ــي ش الت
ــن  ــرزق يف أماك ــب ال ــرص كس ــعي وراء ف ــة الس ــا مواصل منه
أخــرى أو لدخــول مختلــف املــدارس أو بســبب النزاعــات التــي 
نشــبت بــني املســتأجرين ومالــيك العقــارات ومل يتمكنــوا مــن 
حلهــا. وقضــت فــرق املجلــس الرنويجــي لالجئــني وقتــاً معتــرباً 
يف التوســط لحــل النزاعــات الطفيفــة عــىل مســتوى األرسة 
ــني  ــك واملســتأجر أم ب ــني املال ــات ب ــك النزاع ــت تل ســواء أكان
املســتأجرين أنفســهم وذلــك ملنــع التصعيــد الــذي قــد يــؤدي 
ــني  ــي لالجئ ــس الرنويج ــع أنَّ املجل ــالء. وم ــة إىل اإلخ يف النهاي
الوحــدات  هــذه  إىل  الجديــدة  األرس  نقــل  إلعــادة  ســعى 
الســكنية الشــاغرة، مل يكــن إعــادة النقــل ممكنــاً دامئــاً بســبب 
ــالت  ــك أنَّ العائ ــال ذل ــة، ومث ــة والثقافي ــارات االجتامعي االعتب
التــي لديهــا أطفــال مل تكــن ترغــب يف بعــض األحيــان يف 
ــؤوي  ــي ت ــك الت العيــش داخــل وحــدات ســكنية متاخمــة لتل

رجــاالً عــزّب.  

وواجــه كال الربنامجــني اللبنــاين واألردين ســؤاالً مصرييــاً حــول مــا 
ســتؤول إليــه األمــور بعــد انتهــاء فــرتة اإلقامــة املجانيــة. وحرصت 
ــا إذ  ــم م ــات املانحــة عــىل فه ــة والجه املنظــامت غــري الحكومي
كان الالجئــون قادريــن عــىل دفــع اإليجــار مــن تلقــاء أنفســهم 
ــة الدفــع تلــك مرتبطــة ارتباطــاً  فيــام بعــد أم ال. وكانــت إمكاني
وثيقــاً بقــدرة الالجئــني عــىل إيجــاد مصــدر دخــل مســتدام خــالل 
فــرتة اإلقامــة املجانيــة وقدرتهــم عــىل تأســيس شــبكة اجتامعيــة 

وآليــات مواجهــة مســتدامة. 

غــري إنَّ التقييــامت يف كل مــن لبنــان واألردن5 وجــدت أنــه 
بســبب الحــدود التــي قيــدت قــدرة الالجئــني عــىل كســب 
ــع  ــىل من ــآوي ع ــالت امل ــرص دور تدخ ــار، اقت ــع اإليج ــال لدف امل
ــا  ــون، لكنه ــد مــن الدي ــورّط مبزي ــاً مــن الت ــالت ضعف ــرث العائ أك
ــت يســاعدهم عــىل  ــاء مصــدر دخــل ثاب ــني ببن مل تســمح لالجئ
ــن  ــة مــن تكوي ــع اإليجــار مســتقباًل. ومل تتمكــن األرس الالجئ دف
ــول إىل  ــىل الوص ــني ع ــدرة الالجئ ــت ق ــاً، وكان ــها اقتصادي أنفس
دخــل قانــوين وثابــت ميكــن التنبــؤ بــه محــدودة. وهــذا مــا أبــرز 
ــة الوقــت الــذي يجــب فيــه دعــم العائــالت املســتضعفة  معضل
التــي لــن تتمكــن مــن دفــع اإليجــار بعــد انتهــاء فــرتة اإلقامــة 
املجانيــة. وبــدالً مــن تحســني الوضــع االقتصــادي لــألرس الالجئــة، 
اقتــرص دور برنامــج اإلقامــة املجانيــة عــىل تثبيــت اســتقرار 
العائلــة وتقليــل معــدل انخفــاض قيمــة األصــول املاليــة لــألرسة 
ــس  ــاول املجل ــامت، ح ــذه التقيي ــل ه ــري. وقب ــدى القص ــىل امل ع
الرنويجــي لالجئــني يف لبنــان أن يوفــر فــرتات ممتــدة مــن اإلقامــة 

ن، األردن مع أطفالها الستة. وهي تجهل مكان وجود زوجها. يرسى )35 عاماً( الجئة سورية فرَّت من بيتها يف حمص عام 2012 وتعيش اآلن يف عامَّ
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إىل عقــارات  بنقلهــا  املســتضعفة وذلــك  للعائــالت  املجانيــة 
أخــرى مــا يتســبب أحيانــاً بتمزيــق الشــبكات االجتامعيــة حديثــة 
ــَر  التشــكل ويلــزم األطفــال بتغيــري مدارســهم. ويف األردن، َوفَّ
املجلــس الرنويجــي لالجئــني مزيــداً مــن التحســينات، وذلــك 
أساســاً مــن خــالل حلــول الطاقــة املتجــددة لضــامن حيــازة 

ــض. ــار مخّف ــاء إيج ــه لق ــار نفس ــغال العق وإش

أمــا التحــدي األخــري فــكان يتعلــق بالحجــم، أي محدوديــة 
ــد  ــة النق ــن إمكاني ــك م ــع ذل ــاعدة ورََف ــني للمس ــداد املتلق األع
متعــدد األغــراض مــن توفــري دعــم للــأموى قــدرة النقــد متعــدد 
ــرياً  ــدداً كب ــُن ع ــذي مُيكِّ ــأموى، ال ــم لل ــري دع ــراض عــىل توف األغ
مــن العائــالت أن تصــل لــه عــرب البطاقــات املرصفيــة. وبينــام تعــد 
نتائــج النقــد متعــدد األغــراض مثــرية لإلعجــاب عمومــاً، مــا زالــت 
ــس  ــالل خم ــآوي. وخ ــور امل ــن منظ ــة م ــج متواضع ــك النتائ تل
ــد  ــن النق ــتفيدون م ــون املس ــال الالجئ ــة، ق ــن األزم ــنوات م س
متعــدد األغــراض يف لبنــان إنَّ ضــامن توفــري املســاكن املالمئــة مــا 
ــد عــىل %50  ــذي يواجهــون وأنَّ مــا يزي زال التحــدي الرئيــيس ال
ــراض املســتضعفني يعيشــون يف  ــدد األغ ــد متع ــي النق ــن متلق م
ظــروف دون املســتوى. وبينــام كان الخيــار املمنــوح عــرب النقــد 
ــه يعنــي الوصــول إىل  مهــاًم، ال ميكــن النظــر إليــه دامئــاً عــىل أنَّ
ــازة العقــار خاصــة  الحــد األدىن مــن معايــري اإلقامــة أو أمــن حي
عنــد النظــر إىل املامرســات االســتغاللية التــي ميارســها املؤجــرون 
ــىل  ــالوة ع ــا. وع ــالت إزاء رصف موارده ــات العائ ــوع أولوي وتن
ذلــك، يف بعــض الحــاالت ميكــن لتوفــري النقــد أن يحــرص النــاس 
يف مســاكن دون املســتوى ألنهــا أرخــص، مــا يــؤدي إىل مشــكالت 
أطــول أجــاًل. ومل تكتمــل بعــد املحادثــات الدائــرة حــول كيفيــة 
اســتخدام كل مــن برامــج اإليــواء املحــددة والنقــد متعــدد 
األغــراض بطريقــة تضمــن التكامــل بينهــام، بــل مــا زال هنالــك 
نــداءات مســتمرة مــن بعــض الجهــات املانحــة ملســاعدة النقــد 
ــاح  ــاه واإلصح ــج املي ــأوى وبرام ــل امل ــراض يف تبدي ــدد األغ متع
والنظافــة الصحيــة يف األردن ولبنــان، رغــم أنــه ال يوجــد أي دليــل 
يثبــت األثــر اإليجــايب الــذي يرتكــه النقــد متعــدد األغــراض عــىل 

ــأوى املســتضعفني يف هــذا الســياق.   ــي امل الجئ

التكيف مع برامج املأوى 
اســتجابة لتقييــم الربنامــج، مــدد املجلــس الرنويجــي لالجئــني يف 
ــة ألكــرث العائــالت املســتضعفة عــىل  ــان فــرتة اإلقامــة املجاني لبن
ــىل  ــها ع ــارات نفس ــادي يف العق ــي واالقتص ــن االجتامع الصعيدي
أســاس إنصــاف أكــرث الفئــات ضعفــاً يف الوقــت الــذي مــا زالــت 
فيــه العائــالت الجديــدة تدخــل الربنامــج. وتــم ذلــك مــن خــالل 
ــا تحســينات  ــج عنه ــاء نت ــارص إىل مجــال أنشــطة البن ــة عن إضاف
تجــاوزت الحــد األدىن مــن املعايــري املشــرتكة بــني الهيئــات لكنَّهــا 

َنــت املجلــس الرنويجــي لالجئــني مــن اســتهداف نطــاق أوســع  َمكَّ
ــن املجلــس الرنويجــي لالجئــني مــن وضــع  مــن العقــارات. وَتَكَّ
ــادة فــرتة اإلقامــة  العائــالت قــرب الخدمــات األساســية ومــن زي

املجانيــة يف املواقــع التــي أسســوا بهــا شــبكات اجتامعيــة. 

ويف األردن، عندمــا ُمِنــَح الالجئــون اإلذن بالعمــل عــام 2016، 
تــوىل برنامــج اإليــواء تجربــة رائــدة لدعــم املرشوعــات التجاريــة 
املنزليــة، فقــد ُألِحقــت النســاء اللــوايت يرتأســن أرسهــن وميتلكــن 
مهــارات محــددة ويســتفدن مــن فــرتة اإلقامــة املجانيــة بتدريــب 
ــدء  ــن يف ب ــة لدعمه ــة نقدي ــَن منح ــة وُمِنح ــة املالي ــو األمي ملح
مرشوعاتهــن التجاريــة. وكان القصــد مــن ذلك مســاعدة العائالت 
عــىل كســب الدخــل خــالل مــدة اإلقامــة املجانيــة وبذلــك يصبــح 
ــاح  ــاعدة. وأت ــرتة املس ــاء ف ــور انته ــار ف ــع اإليج ــا دف مبقدوره
التكامــل بــني برنامــج املســاعدة يف اإليــواء ومــرشوع كســب 
ــتضعفة  ــالت املس ــش للعائ ــب العي ــة كس ــادي تجرب ــرزق الري ال
ــاكنهم الصالحــة  ببــدء كســب العيــش بينــام يعيشــون يف مس

ــازة العقــار. للســكن بكرامــة مــع ضــامن أمــن حي

أمــا يف لبنــان، فوجــدت دراســة أجراهــا املجلــس الرنويجــي 
لالجئــني عــام 2015 بعــد ســتة شــهور مــن انقضــاء مــدة اإلقامــة 
املجانيــة أنَّ 25% مــن العقــارات شــغلها املســتفيدون مــن برامــج 
املجلــس الرنويجــي لالجئــني وهــم يدفعــون اإليجــار اآلن، و%29 
ــار، و%7  ــون اإليج ــن يدفع ــوريون مم ــون س ــغلها الجئ ــا ش منه
منهــا شــغلها املســتفيدون مــن برنامــج املجلــس الرنويجــي 
لالجئــني ومل يكونــوا مضطريــن لدفــع اإليجــار، و36% منهــا كانــت 
ــن  ــتأجرين.6 وم ــن مس ــون ع ــا يبحث ــام كان مالكوه ــة بين خالي
ــارات  ــوا يف العق ــن بق ــذه الدراســة أنَّ الذي ــج األساســية له النتائ
ــاين  ــع للمب ــدل الدف ــن مع ــل م ــون أق ــوا يدفع ــا كان أو غادروه
دون املســتوى يف ســوق اإليجــار. ومّثــل ذلــك فرصــة للربــط بــني 
ــد  ــري الح ــارات لتوف ــيك العق ــرشوط ومال ــري امل ــد غ ــي النق متلق
ــار.   ــتوى اإليج ــا دون مس ــاين م ــة للمب ــري اإلقام ــن معاي األدىن م

الخالصة والخطوات املستقبلية
تســاعد املســاعدات املقدمــة للمجتمــع املضيــف عــىل بنــاء 
ــن  ري ــار للُمهجَّ ــازة العق ــول املجتمــع املحــيل ودعــم أمــن حي قب
ــىل  ــالوة ع ــيل. وع ــع املح ــول املجتم ــدام قب ــا انع ــام يقوضه بين
ذلــك، ُينَظــر إىل تصــورات الالجئــني الذاتيــة عــىل أنهــا ُتثِّــل دوراً 
مهــاًم يف تكينهــم مــن تأمــني حلــول املــأوى املالمئــة عــىل املــدى 
ــات  ــة إىل التكيف ــه إضاف ــأوى وطرائق ــط امل ــاول من ــل. وح الطوي
ــل يف  ــان واألردن أن تأخــذ هــذه العوام ــي اســُتخِدَمت يف لبن الت
عــني االعتبــار. ووجــد كال التقييمــني أنَّ نهــج املــأوى الــذي اتبعــه 
املجلــس الرنويجــي لالجئــني زاد مــن قبــول املجتمــع املحــيل 
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ــكان  ــينات اإلس ــن تحس ــف م ــع املضي ــتفادة املجتم ــبب اس بس
ــك النهــج.  ــا ذل ــذي قدمه ال

الفئــات  أكــرث  منــح  املــوارد، ميكــن  إىل محدوديــة  وبالنظــر 
ــاب  ــىل حس ــتكون ع ــا س ــة ولكنه ــاعدات قوي ــتضعفة مس املس
ــن،  ري ــك، ليــس التجانــس صفــة ترافــق امُلهجَّ ــة. ومــع ذل التغطي
وتبــني الحالــة يف لبنــان واألردن أنَّ االســتجابات القامئــة عــىل 
اإلنصــاف لألكــرث اســتضعافاً ميكــن أن تقــدم دعــاًم ملموســاً 
ريــن عــىل املــدى  للمجتمــع املضيــف وكذلــك ملجتمــع امُلهجَّ
ــات  ــالت القطاع ــني تدخ ــع ب ــن للجم ــط. وميك ــري واملتوس القص
األخــرى واملســاعدة النقديــة غــري املرشوطــة أن يزيــد مــن األثــر 

بالنســبة للعائــالت األكــرث اســتضعافاً عــىل مســتوى األرس. 
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للوحدة السكنية.

األرصفة واألحياء الفقرية يف دكا
نييل ليبو وهيو توكفيلد

يفد سنوياً إىل دكا زَُهاء نصف مليون الجئ اجتمع عليهم قسوة تغري املناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد 
ينتهي بهم الحال عىل أرصفتها.

ُتعــرَف األحيــاء الفقــرية يف عاصمــة بنغالديــش، دكا، بأنَّهــا مــالذ 
لفقــراء النازحــني داخليــاً بفعــل العوامــل البيئيــة إذ قّلصــت كرثة 
العواصــف والفيضانــات مؤخــراً مــن صالحيــة املناطق الســاحلية 
والريفيــة للعيــش؛ فلــم يعــد الســكان قادريــن عــىل الصيــد أو 
الزراعــة أو العيــش بســالمة عــىل أرضهــم واضطــر املاليــني منهــم 
إىل الرحيــل عــن منازلهــم وهــم حاليــاً نازحــون داخليــاً يف مــدن 
ــريات  ــل التغ ــاً بقع ــاح للنازحــني داخلي ــش. وحــني ال ُيَت بنغالدي
ــم  ــى له ــن يبق ــرية، ل ــاء الفق ــازل األحي ــش يف من ــة العي املناخي
ســوى الخيــار الثــاين وهــو افــرتاش الرصيــف ولنــوم يف العــراء. 

ــة  ــن العام ــوا األماك ــد حّول ــف‘ يف دكا ق ــرتيش الرصي ــد ’مف فنج
إىل أماكــن شــخصية وأقامــوا عليهــا مآويهــم الهشــة تحــت 
ــة  ــات وأمــام املحــال التجاري ــات الطرق مشــمع أزرق عــىل جنب

عــىل ممــرات املشــاة وتحــت الجســور يف األحيــاء ذات الدخــل 
ــن  ــني وصيادي ــام مزارع ــن األي ــوم م ــوا يف ي ــن كان ــع. فم املرتف
يبيعــون  يدويــة  عربــات  يدفعــون  دكا  يف  اآلن  تجدهــم 
ــة يف  ــاين الحكومي ــروج املب ــىل م ــاًل ع ــون لي ــرضوات وينام الخ
بنغالديــش. أمــا النســاء فيعملــن يف املصانــع أو يف الجنــس 
ــاًل  ــون لي ــم ينام ــطى ث ــة الوس ــازل أرس الطبق ــة من أو يف خدم
يف حدائــق دكا ومحطــات حافالتهــا. وتندمــج األرس داخــل 
املجتمعــات املحليــة وتقيــم يف الشــوارع مطابــخ وأماكــن 
للغســيل متنقلــة بــني األبنيــة واألزقــة وَيرُشــوَن املوظفــني 
ــني  ــؤالء النازح ــزل ه ــوارع. فمن ــوم يف الش ــم بالن ــمحوا له ليس
بفعــل العوامــل املناخيــة هــو مــأوى تحــت مجمعــات التســوق 
التجاريــة املهجــورة وداخــل أبنيــة الشــقق الفاخــرة قيــد 

ــة.  ــاء املدين ــرة يف أرج ــاء املتناث اإلنش
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