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بســبب اســتفادة املجتمــع املضيــف مــن تحســينات اإلســكان
الــذي قدمهــا ذلــك النهــج.
وبالنظــر إىل محدوديــة املــوارد ،ميكــن منــح أكــر الفئــات
املســتضعفة مســاعدات قويــة ولكنهــا ســتكون عــى حســاب
هجريــن،
التغطيــة .ومــع ذلــك ،ليــس التجانــس صفــة ترافــق ا ُمل َّ
وتبــن الحالــة يف لبنــان واألردن َّأن االســتجابات القامئــة عــى
اإلنصــاف لألكــر اســتضعافاً ميكــن أن تقــدم دعــ ًا ملموســاً
هجريــن عــى املــدى
للمجتمــع املضيــف وكذلــك ملجتمــع ا ُمل َّ
القصــر واملتوســط .وميكــن للجمــع بــن تدخــات القطاعــات
األخــرى واملســاعدة النقديــة غــر املرشوطــة أن يزيــد مــن األثــر
بالنســبة للعائــات األكــر اســتضعافاً عــى مســتوى األرس.
نيل برايتون neil.brighton@nrc.no
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 .1املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق ( )2014تقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان الدورة
الخامسة والعرشون وثيقة لألمم املتحدة ( Dec 2013 30 ,54/A/HRC/25املبادئ
التوجيهية بشأن أمن الحيازة لفقراء الحرض)
http://bit.ly/OHCHR-2014-tenure-urban-poor
()Guiding Principles on Security of Tenure for the Urban Poor
 .2هولينغسوورث ك ( )2014إطار عمل لتقييم أمن حيازة العقارات يف سياقات ما بعد
ال ّنزاع،صwww.itc.nl/library/papers_2014/msc/la/hollingsworth.pdf 23 .
()A Framework for Assessing Security of Tenure in Post-Conflict Contexts
 .3املجلس الرنويجي لالجئني ومنظمة إنقاذ الطفل ( )2014اإلخالءات يف بريوت وجبل
لبنان :معدالتها وأسبابها
www.alnap.org/resource/20819
()Evictions in Beirut and Mount Lebanon: rates and reasons
 .4املجلس الرنويجي لالجئني ( )2014وجود محفوف باملخاطر :وضع مآوي الالجئني من
سوريا يف البلدان املجاورة
http://bit.ly/NRC-Syrians-in-neighbouring-countries
(A Precarious Existence: The Shelter Situation of Refugees from Syria in
)Neighbouring Countries
 .5املجلس الرنويجي لالجئني ( ،)2016تقييم املجلس الرنويجي لالجئني ي األردن للأموي
الحرضية املتكاملة وبرنامج الساعدة القانونية.
http://bit.ly/NRC-IntegratedUrbanShelter-evaluation
 .6ضمت نسبة  3%املتبقية الظروف الخاصة لبعض األفراد مثل إشغار أقارب املالك
للوحدة السكنية.

األرصفة واألحياء الفقرية يف دكا

نييل ليبو وهيو توكفيلد

يفد سنوياً إىل دكا ُزهَ اء نصف مليون الجئ اجتمع عليهم قسوة تغري املناخ والفقر والتدهور البيئي .وقد
ينتهي بهم الحال عىل أرصفتها.
ُتعـ َرف األحيــاء الفقــرة يف عاصمــة بنغالديــش ،دكا ،بأ َّنهــا مــاذ
لفقـراء النازحــن داخليـاً بفعــل العوامــل البيئيــة إذ ق ّلصــت كرثة
العواصــف والفيضانــات مؤخـراً مــن صالحيــة املناطق الســاحلية
والريفيــة للعيــش؛ فلــم يعــد الســكان قادريــن عــى الصيــد أو
الزراعــة أو العيــش بســامة عــى أرضهــم واضطــر املاليــن منهــم
إىل الرحيــل عــن منازلهــم وهــم حاليـاً نازحــون داخليـاً يف مــدن
بنغالديــش .وحــن ال ُي َتــاح للنازحــن داخلي ـاً بقعــل التغ ـرات
املناخيــة العيــش يف منــازل األحيــاء الفقــرة ،لــن يبقــى لهــم
ســوى الخيــار الثــاين وهــو افــراش الرصيــف ولنــوم يف الع ـراء.
فنجــد ’مفــريش الرصيــف‘ يف دكا قــد ح ّولــوا األماكــن العامــة
إىل أماكــن شــخصية وأقامــوا عليهــا مآويهــم الهشــة تحــت
مشــمع أزرق عــى جنبــات الطرقــات وأمــام املحــال التجاريــة

عــى ممـرات املشــاة وتحــت الجســور يف األحيــاء ذات الدخــل
املرتفــع .فمــن كانــوا يف يــوم مــن األيــام مزارعــن وصياديــن
تجدهــم اآلن يف دكا يدفعــون عربــات يدويــة يبيعــون
الخــروات وينامــون ليــ ًا عــى مــروج املبــاين الحكوميــة يف
بنغالديــش .أمــا النســاء فيعملــن يف املصانــع أو يف الجنــس
أو يف خدمــة منــازل أرس الطبقــة الوســطى ثــم ينامــون ليــ ًا
يف حدائــق دكا ومحطــات حافالتهــا .وتندمــج األرس داخــل
املجتمعــات املحليــة وتقيــم يف الشــوارع مطابــخ وأماكــن
للغســيل متنقلــة بــن األبنيــة واألزقــة و َي ُ
رش َ
ــون املوظفــن
ليســمحوا لهــم بالنــوم يف الشــوارع .فمنــزل هــؤالء النازحــن
بفعــل العوامــل املناخيــة هــو مــأوى تحــت مجمعــات التســوق
التجاريــة املهجــورة وداخــل أبنيــة الشــقق الفاخــرة قيــد
اإلنشــاء املتناثــرة يف أرجــاء املدينــة.
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ويجعلهــم العيــش يف الشــوارع مهدديــن بزيــادة خطــر التعــرض للنازحــ بفعــل العوامــل املناخيــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن أي
لالعتــداء ،واالغتصــاب ،والرسقــة ،واملــرض ،ويكــون أطفالهــم اســ اتيجية للتكيــف مــع تغــ ات املنــاخ.
معرضــ لالتجــار وانتهــاكات العمــل .وقــد أسســت بعــض
املنظ ـ ت غ ـ الحكوميــة مراكــز خدمــات دون حجــز مســبق ويف حــ ُيطــ َر ُد النازحــون يف دكا بســبب التغــ ات املناخيــة
للحصــول عـ احتياجــات الرعايــة الصحيــة والنظافــة الصحيــة غالبـاً مــن األحيــاء الفقـ ة و ُمين َُعـ َ
ـون النــوم يف األماكــن العامــة،
الخاصــة مبفرتشــو األرصفــة وأقامــت كذلــك مــأوى مؤقــت مثــة حاجــة ملحــة لتنفيــذ حلــول املــآوي .وقــد يكــون إج ـراء
للنِّســاء الحوامــل .ومــ ال شــك فيــه َّأن توفــ مجموعــة إحصــاء حديــث وموثــوق لعــدد قاطنــي األحيــاء الفقــ ة
متنوعــة مــن االحتياجــات األساســية للنازحـ يصــب يف مصلحــة ومفـ يش األرصفــة بدايــة ممتــازة لتقييــم الحاجــة إلقامــة مــأوى
صحتهــم ورفاههــم ،ولكــن مــازال املــأوى الحقيقــي بعيــد املنــال لتقديــم الخدمــات الصحيــة والتَّعليمــة لتلــك الفئــة .فمعرفــة
بالنســبة للقادريــن منهــم عــ الوصــول للخدمــات.
الوحــدات املتاحــة واملناســبة للعيــش وميســورة التكلفــة
للنازحــ بفعــل التغــ ات املناخيــة مــن شــأنه مســاعدة
وع ـ الصعيــد العاملــي ،ويف إطــار مواجهــة الكــوارث البيئيــة ،املجتمعــات املحليــة ع ـ ض ـ ن اســتبدال املســاكن املفقــودة
ُيقيــم مجتمــع املســاعدات الــدويل خيامـاً مؤقتــة وينشــئ أبنيــة بســبب التنميــة الحرضيــة .وبنــاء مــآ ٍو آمنــة ملف ـ يش األرصفــة
دامئــة لحاميــة النازح ـ مــن األذى مــا ُيقلــل مــن اســتضعاف سيســاعد بنغالديــش يف امتثالهــا للقانــون الــدويل لحقــوق
الناجــ ويصــون كرامتهــم .وهنــا تكمــن أهميــة املــأوى اإلنســان ولدســتورها الخــاص الــذي ينــص عـ رضورة حصــول
اآلمــن مه ـ بلغــت بســاطته .وقــد تلقــت بنغالديــش وي ـ ً جميــع مواطنيهــا عــ املــأوى.
دوليــاً ســخياً لخطــط التكيــف مــع تغــ املنــاخ ومشــاريعه،
إذ اســتثمرت أكــ مــن  10مليــار دوالر أمريــ يف تركيــب نييل ليبو natalielizab@gmail.com
مضخــات الــري ،وتوزيــع األلــواح الشمســية ،وبنــاء مــآوي مدير وباحث ،إميرسون هرني بارترنز
األعاصــ يف املناطــق الســاحلية الريفيــة للتخفيــف مــن آثــار
تغ ـ املنــاخ .ورغــم أهميــة تلــك الربامــج ،فالنــزوح جــزء أيض ـاً هيو تاكفيلد hst.ktm@gmail.com
مــن عمليــات التكيــف ،ويجــب أن يكــون توفـ املــأوى الكريــم طالب دكتوراه ،جامعة سيدين www.sydney.edu.au
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