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املآوي الجامعية :غري مالمئة يف سياق التَّهجري

ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريري

يبدو َّأن املآوي الجامعية ليست ح ًال مناسباً ملشكلة املأوى حتى يف مرحلة البداية الحرجة ألي أزمة ،إذ
ينشأ عنها مشكالت الكرامة واألمن باإلضافة إىل عواقب صحية وخيمة ال يُس َته ُ
َان بها.
يف الفــرة مــا بــن مايو/أيــار  2015وديســمرب/كانون األول
 ،2016ف ـ َّر أكــر مــن  200ألــف الجــئ بورونــدي إىل تنزانيــا.
وكان مخيــم نياروغوســو موجــوداً يــؤوي أكــر مــن  60ألــف
الجــئ كونغــويل مــدة عرشيــن ســنة تقريبـاً ،وإىل ذلــك املخيــم
ُو ِّجـ َه الالجئــون البورونديــون األوائــل فــور وصولهــمُ .وأسـ ِكنَت
أول موجــة مــن الالجئــن الواصلــن يف املخيــم يف املــدارس ،يف
حــن ُأ ِقي َمــت الدفعــة الثانيــة يف املــآوي الجامعيــة التــي كانــت
تــؤوي عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء الكونغوليــن .ومــع َّأن
مــدة اإلقامــة يف هــذه املراكــز االنتقاليــة ال ينبغــي أن تتجــاوز
خمســة أيــام وأ َّنــه مــن الناحيــة النظريــة يجــب نقلهــم
جميعـاً إىل دور إيــواء مناســبة يف نياروغوســو أو إىل أي مخيــم
آخــر ،عــاش بعــض الالجئــن هنــاك ملــدة تتجــاوز  12شــهراً.

وخــال موســم األمطــار ،كان مــن الواضــح َّأن النــاس الذيــن
يعيشــون يف املــآوي الجامعيــة معرضــون لخطــر املالريــا عــى
وجــه الخصــوص .وكانــت عيــادات أطبــاء بــا حــدود القريبــة
مــن املــآوي الجامعيــة تعالــج أعــداداً مــن مــرىض املالريــا أكــر
بكثــر مــا تعالجــه العيــادات األخــرى يف املخيــم .وســاهمت
أيضــاً ترسبــات امليــاه إىل الخيــام ،واالكتظــاظ وبــرك امليــاه
الراكــدة حــول املــآوي يف ارتفــاع معــدل انتقــال مــرض
املالريــا ومــع ذلــك ،ومــع ذلــك ،كاد مــن املســتحيل اســتخدام
الناموســيات يف املــآوي الجامعيــة بســبب محدوديــة املســاحة
ووجــود مشــكالت يف تثبيــت الناموســيات يف املبنــى ،مــا يــرك
األشــخاص غــر محميــن مــن الح ـرات الناقلــة للمــرض.
تحســن الوضــع يف ديســمرب/كانون األول
ويف نهايــة املطــافَّ ،
 2016عندمــا ُن ِقـ َ
ـل معظــم األشــخاص مــن الخيــام الجامعيــة
إىل املــآوي العائليــة .لكــنَّ منظمــة أطبــاء بــا حــدود واجهــت
مشــكالت إداريــة وسياســية منعتهــا مــن نصــب خيــم عائليــة
مؤقتــة أو مــأ ٍو أرسيــة قبــل أن ُتقــ ِّدم املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن أماكــن إقامــة مناســبة
لقاطنــي املــآوي الجامعيــة.

واملــآوي الجامعيــة إمــا عبــارة عــن خيــام تشــبه القاعــات
الكبــرة تبلــغ مســاحتها  240مــراً مربع ـاً (مصممــة خصيص ـاً
ألغ ـراض التخزيــن) أو مــآ ٍو مصنوعــة مــن األعمــدة الخشــبية
ومغطــاة بأغطيــة بالســتيكية وتكــون مســاحتها  300مــراً
مربعـاً .ويســتوعب املــأوى الواحــد مــا بــن  100و 400شــخص،
مبســاحة معدلهــا مرتيــن مربعــن لــكل فــرد وهــو أقــل بكثــر
مــن الحــد األدىن املنصــوص عليــه  3.5مــراً مربع ـاً لــكل فــرد
يف املنــاح الدافــئ مــا يضطــر األشــخاص إىل أن يعيشــوا خــارج واســتفاد العاملــون يف منظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن
املــأوى خــال النهــار وينامــون داخلــه لي ـ ًا.
تجربتهــم يف مخيــم نياروغوســو ،فقبــل أن يصــل الالجئــون
ُ
ً
إىل املخيــم املفتَتــح حديثــا نصبــوا ألفــي خيمــة تســتوعب
ويف أثنــاء التقييــم الــذي أجرتــه منظمــة أطبــاء بــا حــدود كل خيمــة منهــا أرسة مــن خمســة أفــراد وكانــت مــزودة
يف عــام  2016لالســتفادة مــن دروس مرحلــة الطــوارئ عقــب بقواطــع داخليــة .ومنحــت هــذه الخيــام العائليــة الالجئــن
تدخلهــا يف املخيــم ،اشــتىك الالجئــون مــن َّأن هــذا النــوع خصوصيــة أكــر ،وحاميــة أفضــل مــن الطقــس والحــرات،
مــن املــآوي ال يوفــر لهــم أي خصوصيــة مــا يؤثــر ســلباً ومعايــر نظافــة شــخصية أعــى بكثــر مــا عليــه الحــال يف
عــى صحتهــم العقليــة .وحســبام أفــادت التقاريــر ،أصبــح املــآوي الجامعيــة .ومــع ذلــك ،فخيــار املــأوى هــذا مكلــف
الوضــع ال يطــاق لألشــخاص الذيــن يعيشــون هنــاك منــذ عــدة للغايــة بســبب التكلفــة الباهظــة لعمليــة النقــل عــاو ًة عــى
أشــهر .ووصــف العاملــون يف منظمــة أطبــاء بــا حــدود ويف َّأن الخيــام مل تكــن ُمع ِّمــرة .واشــتىك بعــض الالجئــن أيضـاً مــن
منظــات أخــرى املــآوي الجامعيــة عــى أنهــا غــر مقبولــة عــدم املرونــة يف الخيــام العائليــة إذ إ َّنهــا ال تســتضيف الالجئــن
مــن ناحيــة الكرامــة ،واألمــن والنظافــة الشــخصية .ونظ ـراً إىل املنفرديــن أو األرس غــر املكتملــة ،مــا اضطرهــم إىل تشــارك
محدوديــة املســاحة املخصصــة للعيــش ،واالكتظــاظ وعــدم الخيمــة مــع غربــاء.
كفايــة خدمــات امليــاه واإلصحــاح ،تبــن أيض ـاً أن هــذه الفئــة
مــن الســكان كانــت مســتضعفة ومعرضــة النتشــار كثــر مــن وبعــد بضعــة أســابيع مــن افتتــاح املخيــم ،نصبــت منظــات
األمـراض املعديــة مثــل الحصبــة واإلســهال واألمـراض الجلديــة .غــر حكوميــة مــآوي عائليــة مصنوعــة مــن األغطيــة
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يف نهايــة األمــر ،أدَّى العمــل املنســق إىل نقــل معظــم ســكان
املــآوي الجامعيــة ،مبــن فيهــم الذيــن ال يتمتعــون بوضــع
الجــئ قانــوين ســليم ،إىل أماكــن إقامــة أك ـ مالءمــة .وتقــدم
كل مــن الخيــم العائليــة واملــآوي العائليــة املصنوعــة مــن
األغطيــة البالســتيكية واملــواد املحليــة حلــوالً بديلــة لل ـ وي
الجامعيــة يف تنزانيــا .فمــن ناحيــة ،كانــت الخيــم العائليــة
ح ـ ً مقبــوالً يف مخيــم ندوتــا ،إذ كانــت رسعــة إقامتهــا هــي
الهــدف الرئيـ  .ومــن ناحيــة أخــرى ،كانــت املــآوي العائليــة
األقــل كلفــة ،واألك ـ مرونــة والتــي ميكــن إعــادة اســتخدامها
هــي خيــار املــأوى األنســب واألكـ مالءمــة للوضــع املزمــن يف
مخيــم نياروغوســو.

ألينا كوسكالوفا alena.koscalova@gmail.com
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الخالصة

أ

البالســتيكية ومــن مــواد متاحــة ومتوافــرة يف البيئــة املحليــة
يف بقيــة املخيــم ،مــع محاولــة تكييــف كل مــأوى مــع عــدد
األرسة الفعــ  ،مــ مينــح تنوعــاً أكــ يف الخيــام .ونتيجــة
الســتخدام املــواد املحليــة ،كانــت تكلفــة املــآوي العائليــة
أقــل بكثـ مــن تكلفــة الخيــام .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يســتطيع
املســتفيدون إعــادة اســتخدام هــذه املــواد مــن أجــل بنــاء
مــآ ٍو أكــ دميومــة.

التكلفــة ،ورسعــة التنصيــب ،والعمــر املتوقــع واملرونــة
والقابليــة للتكيــف مــع األعــداد املختلفــة لـ رس واملجموعــات
كل هــذه األمــور يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اتخــاذ ق ـرار
بشــأن األنــواع املختلفــة للــ وي التــي ميكــن اســتخدامها
يف ســياقات مختلفــة .أمــا مــا يجــب تجنبــه فهــو اســتخدام
املــآوي الجامعيــة التــي كانــت تســتخدم يف بدايــة األمــر
مراكــز انتقــال مبــدة إقامــة قصــ ة ال تتجــاوز بضعــة أيــام
ولكنَّهــا تحولــت بعــد ذلــك إىل أماكــن إقامــة متوســطة األجــل.

ر

ُمق ِّيمة رئيسية ومستشارة يف الطب املداري ،منظمة أطباء بال
حدود www.msf.org
ري

آ

يان ليليفري yann.lelevrier@yahoo.fr
ُمق ِّيم ومستشار ،الجاهزية للطوارئ واالستجابة لها
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ُب ِن َيت هذه املقالة عىل نتائج تقييم أجرته منظمة أطباء بال
حدود عمل عليه املؤلفان .اآلراء الواردة يف هذه املقلة تعكس
آراء الكاتبني وال ُتع ِّ بالرضورة عن آراء منظمة أطباء بال حدود

ر

تصميم أكرث وإبداع أقل

ميتشيل سيبوس

َّ

مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاص ًة يف مجال استنباط حلول املآوي للمهجرين أن يتعلموا كثرياً من
مامرسات التصميم املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون.
ر

ر

آ

ر

ع ـ العق ــود املاضي ــة ،انت ـ ت كلم ــة ’اإلب ــداع‘ انتش ــاراً كب ـ اً
عــ مختل ــف القطاع ــات الصناعي ــة وأصب ــح اإلب ــداع أساســاً
ُيع َت َم ــد علي ــه يف التص ــدي للمش ــكالت ع ـ اخت ـ ف أنواعه ــا.
أ َّم ــا فيــ يتعل ــق بالتخطي ــط للــ وي واملس ــتوطنات الخاص ــة
فيالح ــظ َّأن س ــعي مجتم ــع املس ــاعدات
املهجري ــنَ ،
بالس ــكان َّ
اإلنســـانية وراء اإلبـــداع مل يحقـــق الفائـــدة املرجـــوة فقـــد
ظه ــرت وح ــدات اإلب ــداع يف ع ــدد كبــ م ــن هيئ ــات األم ــم
وحســـنُ التصميـــم ليـــس عمليـــة عميقـــة أو ســـحرية ،بـــل
املتحـــدة واملنظـــ ت غـــ الحكوميـــة لكـــنَّ جميـــع تلـــك ُ
اإلبداع ــات م ــا زال ــت تع ــاين م ــن مش ــكالت بعي ــدة األم ــد .يتطلـــب األمـــر مـــن متخصـــص التصميـــم االقـــ اب مـــن
ثـــم
مجتمـــع املســـتخدمني إلجـــراء األبحـــاث العرقيـــة ومـــن َّ
فصحيــح َّأن وحــدات اإلبــداع يف الهيئــات قــد تحقــق فاعليتهــا اإلرساع يف بنـــاء منـــاذج أوليـــة منخفضـــة التكلفـــة والجـــودة
يف تجربـــة طـــرق جديـــدة ،لكـــنَّ منـــوذج اإلبـــداع ليـــس الختبارهـــا مـــع أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــ املبارشيـــن .ثـــم
بال ـ ورة الخي ــار األفض ــل لتوف ـ مس ــتوى أفض ــل م ــن حل ــول ع ـ املصمــم الجيــد أن يكــرر هــذه العمليــة عــدة م ـرات إىل
امل ــآوي .وكذل ــك األم ــر بالنس ــبة لل ُفــ َرص واألف ــكار املتبــ ة أن يظه ــر الح ــل ال ــذي يس ــتجيب لحاج ــات أصح ــاب املصلح ــة
ر

ى

ا

ا

آ

فم ــن املمك ــن إيجاده ــا لك ــنَّ تقدي ــم حل ــول أفض ــل للــ وي
والتخطيـــط باســـتخدام فـــرق اإلبـــداع املرتكـــزة إىل الحلـــول
التكنولوجيـــة قـــد تتعـــرض لإلخفـــاق والفشـــل إذا مـــا ُق ِصـــ َد
بالجهـــود املبذولـــة تعميـــم تلـــك الحلـــول عـــ القطـــاع
الصناعـــي عـــ املوازنـــات واملناطـــق الجغرافيـــة .واإلبـــداع
ســـن التصميـــم.
وحـــده ليـــس الحـــل مـــا مل يصاحبـــه ُح ِ
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