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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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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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ويجعلهــم العيــش يف الشــوارع مهدديــن بزيــادة خطــر التعــرض 
ــم  ــون أطفاله ــرض، ويك ــة، وامل ــاب، والرسق ــداء، واالغتص لالعت
معرضــني لالتجــار وانتهــاكات العمــل. وقــد أسســت بعــض 
املنظــامت غــري الحكوميــة مراكــز خدمــات دون حجــز مســبق 
للحصــول عــىل احتياجــات الرعايــة الصحيــة والنظافــة الصحيــة 
الخاصــة مبفرتشــو األرصفــة وأقامــت كذلــك مــأوى مؤقــت 
للنِّســاء الحوامــل. ومــام ال شــك فيــه أنَّ توفــري مجموعــة 
متنوعــة مــن االحتياجــات األساســية للنازحــني يصــب يف مصلحــة 
صحتهــم ورفاههــم، ولكــن مــازال املــأوى الحقيقــي بعيــد املنــال 

ــات.  ــول للخدم ــىل الوص ــم ع ــن منه ــبة للقادري بالنس

ــة،  ــد العاملــي، ويف إطــار مواجهــة الكــوارث البيئي وعــىل الصعي
ُيقيــم مجتمــع املســاعدات الــدويل خيامــاً مؤقتــة وينشــئ أبنيــة 
ــل مــن اســتضعاف  ــا ُيقل ــة النازحــني مــن األذى م دامئــة لحامي
املــأوى  أهميــة  تكمــن  وهنــا  كرامتهــم.  ويصــون  الناجــني 
ــاًل  ــش توي ــت بنغالدي ــد تلق ــام بلغــت بســاطته. وق ــن مه اآلم
ــاريعه،  ــاخ ومش ــري املن ــع تغ ــف م ــط التكي ــخياً لخط ــاً س دولي
إذ اســتثمرت أكــرث مــن 10 مليــار دوالر أمريــيك يف تركيــب 
مضخــات الــري، وتوزيــع األلــواح الشمســية، وبنــاء مــآوي 
ــار  ــن آث ــف م ــة للتخفي ــاحلية الريفي ــق الس ــري يف املناط األعاص
تغــري املنــاخ. ورغــم أهميــة تلــك الربامــج، فالنــزوح جــزء أيضــاً 
مــن عمليــات التكيــف، ويجــب أن يكــون توفــري املــأوى الكريــم 

للنازحــني بفعــل العوامــل املناخيــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن أي 
ــاخ.  ــريات املن ــع تغ ــف م ــرتاتيجية للتكي اس

ــة  ــريات املناخي ــبب التغ ــون يف دكا بس ــرَُد النازح ــني ُيط ويف ح
غالبــاً مــن األحيــاء الفقــرية ومُيَنُعــوَن النــوم يف األماكــن العامــة، 
ــد يكــون إجــراء  ــآوي. وق ــول امل ــذ حل مثــة حاجــة ملحــة لتنفي
إحصــاء حديــث وموثــوق لعــدد قاطنــي األحيــاء الفقــرية 
ومفــرتيش األرصفــة بدايــة ممتــازة لتقييــم الحاجــة إلقامــة مــأوى 
ــة  ــة. فمعرف ــك الفئ ــة والتَّعليمــة لتل ــات الصحي ــم الخدم لتقدي
التكلفــة  وميســورة  للعيــش  واملناســبة  املتاحــة  الوحــدات 
مــن شــأنه مســاعدة  املناخيــة  التغــريات  بفعــل  للنازحــني 
املجتمعــات املحليــة عــىل ضــامن اســتبدال املســاكن املفقــودة 
بســبب التنميــة الحرضيــة. وبنــاء مــآٍو آمنــة ملفــرتيش األرصفــة 
سيســاعد بنغالديــش يف امتثالهــا للقانــون الــدويل لحقــوق 
اإلنســان ولدســتورها الخــاص الــذي ينــص عــىل رضورة حصــول 

ــأوى.  ــىل امل ــا ع ــع مواطنيه جمي
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