نرشة الهجرة القرسية 55

املآوي يف التَّهجري

طابش/ريابر 2017

5
www.fmreview.org/ar/shelter

مستوطنات الالجئني والتخطيط املناسب
بريت مور

علينا تطوير عمليات التخطيط ملستوطنات الالجئني بحيث ال يقترص دورها عىل تسهيل التخطيط بعيد
األمد فحسب ،بل تسمح أيضاً باالرتقاء والتحسني التدريجي للمستوطنات .ويعد مخيم إمربة يف موريتانيا
مثا ًال توضيحياً عىل ذلك.

مـن ا ُملقـدّ ر أن متوسـط عمـر مخيـم اللجـوء هـو 17عامـاً ،املانحـة لتمويـل املسـتوطنات التـي تـكاد فرصـة منوهـا وبقائهـا
الربنامجـي املسـتمر.
بحيـث تنشـأ املسـتوطنات وتتطور تطـوراً تدريجياً ثـم عادة ما تنعـدم يف غيـاب الدعـم
ّ
تتحـول مـن مخيـم طـوارئ إىل ما هو يف األسـاس بلـدة جديدة.
ومـع أخـذ حقيقـة كهـذه يف عين االعتبـار ،تنبثـق مجموعـة هنـاك يف الواقـع بعـض العوامـل املسـاهمة بازدهـار مسـتوطنات
مـن التسـاؤالت :مـا الـدور الـذي متثلـه الحكومـات املضيفـة اللجـوء وتقدمهـا بـدالً مـن أن تبقـى تـراوح مكانهـا لكـنّ تلـك
واملجتمـع اإلنسـاين يف عمليـة التخطيـط للمخيمات األوليـة؟ العوامـل نـادراً مـا تكـون واضحـة أو سـهلة التحديـد كما أنهـا
كيـف ميكـن دمـج قضايـا التخطيـط بعيـد األمـد؟ وكيـف ميكن غير مسـتقرة ،ومـع ذلـك ،سـيكون مبقـدور مجتمـع اللجـوء إذا
ملقاربـات التخطيط املسـتدام أن ُتسـتَخدَم؟ وكيـف ميكن إدارة متتّـع بخاصيـة اللدونـة والقـدرة عىل مواجهـة الظروف االسـتثامر
ً
خاصـة إذا ُدع َِّـم بعوامـل متكينيـة مثـل حصـول
املسـتوطنات مبـا يعـزز البيئتني املاديـة واالجتامعيـة عىل املدى يف املسـتوطنات
البعيد؟
الالجئين على الوضـع القانـوين وأمـن حيـازة العقـارات والفـرص
االقتصاديـةُ .ث َّـم إذا كانـت التأكيـدات السياسـية ممكنـة وأتيحت
غالبـاً مـا ُتبنَـى معظـم املخيمات برسعـة حثيثـة اسـتجاب ًة املـوارد الالزمة إلحـداث التطويـر التدريجي للمخيمات وتحويلها
للتَّهجير رسيـع الوتيرة ،ويف حـاالت كثيرة ُت َ
خطـط املخيمات إىل مسـتوطنات دامئـة ،فعندهـا سـتتمكن الجهـات اإلمنائيـة
تخطيطـاً تدريجيـاً تراكميـاً يتطـور مـع مـرور الوقـت ،بـل يف واإلنسـانية الفاعلـة مـن خلال اسـتثامراتها بعيـدة األمـد مـن أن
بعـض األحيـان يبـدأ التخطيـط بعد إقامـة املخيـم يف
محاوالت تسـاعد التخطيـط االستراتيجي للمجتمـع مبـا يضاهـي مقاربـات
ٍ
لفـرض النظـام بـدالً مـن الفـوىض والعفويـة اللتني الزمتا شـكل التخطيـط الحضري التقليديـة قـدر مـا أمكنهـا ذلـك .وكذلـك إذا
ا ُملخ َّيمات وإعداداتهـا العامـة .وحتـى عندمـا ال يتجاهـل َن َظـ َر ْت مقاربـات التخطيـط املـكاين إىل مسـتوطنة اللجـوء على
التخطيـط املـكاين األويل للمخيمات قضايـا املـاء واإلصحـاح أ ّنهـا ’نـواة‘ متصلـة بالحيـاة املاديـة واالجتامعيـة واالقتصاديـة
واملـأوى وشـبكات ترصيـف امليـاه والطـرق واملواقـع املاديـة لألقاليـم املجـاورة ال على أ َّنهـا ’جزيـرة منعزلـة‘ فسـوف تضيـف
لتوفير الخدمـات الصحيـة والتعليميـة والخدمـات األخـرى ،مفهومـاً مسـاعداً للتخطيـط قصير األمـد وللتدخلات التنظيميـة
سـيبقى مـن الصعـب مراعـاة العمـر الكامـل للمخيـم خلال االستراتيجية الالحقـة.
مرحلـة التصميـم ،فاملقاومـة السياسـية والقيـود املفروضـة
على التمويـل وغيـاب االتفـاق على املـدة الزمنية كلهـا عوامل مخيم إمربة يف موريتانيا منوذجاً
رئيسـية تحـول دون التخطيـط للمخيمات على املـدى البعيد .يعيـش مـا يقـرب  46ألف شـخص ممـن ف ّروا مـن النَّـزاع وانعدام
األمـن يف شمايل مـايل منذ عـام  2012يف مخيم إمبره جنوب رشق
والسـياق السـيايس مـن أكثر العوامل الحاسـمة لتحديـد كفاءة موريتانيـا ،ومـا زال املخيـم يسـتقبل مـا يقـرب  100شـخص كل
مسـتوطنة اللجـوء التـي تتأثـر تأثـراً مبـارشاً أيضـاً بعوامـل ال أسـبوع .وكانـت مقاربـة اإليـواء املعتمـدة يف املخيـم تهـدف أوالً
تقـل أهميـة عنـه منها على وجه الخصـوص سـلوك املجتمعات توفير الخيـام ومعـدات اإليواء البسـيطة التي تتكـون من األغطية
املضيفـة واملخـاوف األمنيـة ومدى اسـتعداد الحكومـة املضيفة البالسـتيكية وأدوات تصليـح أعطالهـا .ومـع بدايـة عـام ،2015
للوفـاء بالتزاماتهـا ،بـل تحـدد تلـك العوامـل قابليـة منـ ّو ُح ِّسـن املخيـم بكاملـه باسـتخدام نظـام بنـاء يعتمـد يف هيكلـه
مسـتوطنة اللجـوء ونجاحهـا .إضافـة إىل ذلـكُ ،ين َفـى السـكان على األقمشـة والخشـب وهـذا ما أتاح ُ
للأ َس الالجئة مـآ ٍو ُمط َّورة
هجـرون ،يف كثير مـن الحـاالت ،إىل أفقـر األرايض بعيـداً عـن ميكـن وضـع بعضها مـع بعض مبا يحـايك املآوي البدويـة التقليدية
ا ُمل َّ
املجتمعـات املضيفـة وبعزلـ ٍة عـن الخدمـات دون أن يحظـوا مـن ناحيـة الحجـم واملـواد ،كما تتميـز بقابليتهـا للتكيـف مـع
بكثير مـن املـوارد الطبيعيـة .وهـذا يحـ ّد مـن واقـع التكامـل مع حـرارة النهـار وبـرودة الليل وميكن توسـيعها وتعديلهـا وتصليحها
الخدمـات املوجـودة و ُيولِّـدُ عبئـاً عىل املـدى البعيد على الجهات وإعـادة ترتيبهـا بسـهولة كلما تطـ ّورت حاجـات ُ
األ َس الالجئة.
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مثال عن العامرة التقليدية .تظهر يف الصورة مبانٍ محلية مصنوعة من الطوب والطني ميكن استخدامها كنموذج أوَّيل لتحديث مخيم إمبرية.

ومـع اتضـاح احتياجـات مخيم إمربة على املدى البعيـد ،أصبحت الالجئين واملجتمـع املضيفـة .وتوجـد فرصـة كبيرة للمشـاركة يف
ً
إمكانيـة إعـادة الرتتيـب املكاين للمخيم أمراً
حاسما ،فمـن املحتّم التصميـم والبنـاء ،ويناسـب هذا النـوع من السـكن الخطة بعيدة
ّأن زيـادة الطابـع الرسـمي للمسـتوطنات تتطلـب نقـل بعـض األمـد التـي تشـتمل على إعـادة التنظيـم املـكاين للمسـتوطنة.
املـآوي ومـد الطرقـات وبنـاء البنيـة التحتيـة وإعـادة التفكير
بعوامـل البنيـة التحتيـة وعالقـة بعضهـا ببعـض .ومن هنـا ،ميتلك ومـا زال مـا يقـرب ألفـي شـخص مـن أزمـة الالجئين السـابقة يف
التصميـم الحـايل للآموي وللمسـتوطنة بكاملها القـدرة عىل إعادة أوائـل التسـعينيات يف مـا يعـرف بقريـة إمبرة  2املتاخمـة ملخيـم
ترتيـب أوضاعهـا بطريقـة أكرث تناسـباً مع الحاجـات بعيدة املدى .إمبرة الحـايل .ويدعـم الوجود املسـتمر ملجتمع الالجئين االفرتاض
كما تتطلـب هـذه املرونـة املاليـة واملكانية تحـوالً استراتيجياً من القائل َّإن مجموعة أساسـية من مخيم إمربة سـتبقى َّ
وإن تحسين
املقاربـة اإلنسـانية إىل املقاربـة اإلمنائيـة التي يجـب تطبيقها عىل املسـتوطنة بعيـدة األمـد أمـر قابـل للتطبيـق .ومـن هنـا أثيرت
مراحـل ،خاصـ ًة َّأن الالجئـون أشـاروا إىل َّأن عـدداً منهـم سـيعزف بعـض التسـاؤالت األساسـية املتعلقـة بالتخطيط املـكاين .فهل من
عـن العـودة ملـايل حتى لـو كان ممكناً تحقيق درجـة معقولة من املمكـن تحسين جـزء مـن املسـتوطنة القامئـة لتلبيـة احتياجـات
السلام واألمـن هنـاك يف املسـتقبل القريـب ،وسـيفضلون البقـاء الذيـن ال يزالـون فيهـا؟ وهل سيشـجع ذلـك اآلخرين على البقاء؟
يف مخيـم إمبرة .أيٌّ كان األمـر ،مثـة إجماع َّ
بـأن وضـع األمـن يف وهـل سـيكون مـن األفضـل تركيـز الجهـود على قريـة إمبرة 2
َّ
املهجريـن بعيـدي األمـد املوجوديـن والالجئين
مـايل سـيبقى كما هـو عىل املـدى املتوسـط عـدا عـن أن الالجئني مـن أجـل إفـادة َّ
يتفهمـون َّأن الواقـع يشير إىل َّأن بقاءهم يف مخيم إمربة سيسـتمر الحالين الذيـن ينـوون البقاء؟ لهـذه االعتبـارات آثار بعيـدة األمد
لعـدة سـنوات قادمة.
على مـدى قابليـة املسـتوطنة على البقـاء والنمـو ورفاه السـكان
الالجئين فيها.
وتسـتخدم أسـاليب العمارة التقليدية املحلية مـواداً محلية لصنع
ّ
مسـطح ويجـب مراعـاة تطلعات مجتمـع الالجئني واملجتمـع املضيف معاً
بنـاء مـن الطـوب الطينـي مسـتقيم الخطـوط لـه سـقف
ً
وفتحـات صغيرة تتناسـب مـع املنـاخ وميكـن نصبـه وتركيبـه عنـد التفكير بـأي حـل بعيـد األمـد .فالالجئـون حاليـا مدمجـون
بسـهولة باسـتخدام املعرفـة املحليـة املتاحـة لـكل مـن مجتمـع جيـداً مـن الناحيـة االجتامعيـة (مـن خلال التـزاوج وصلات
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القرابـة ب املجتمع ) وع الصعيـد االقتصـادي (مـن خ ل بإط ق التشـاور واملشـاركة الفعالـة التـي تربـط ب السياسـات
النشـاطات االقتصاديـة املش كة إضافـة إىل تجـارة املـوايش) .ك والعمليـات والتخطيـط املـكاين مـع احتياجـات املسـتوطنة بعيدة
يجـب إنشـاء عمليـات تخطيـط مش كة ب الالجئ واملجتمـع األمـد مـن أجـل ض ن اسـتدامة العمليـة ومخرجاتهـا.
املضيـف والحكومـة يف مرحلـة مبكرة من خطـة التنمية مبا يجعل
التامسـك االجتامعـي وإدارة املـوارد عوامـل محوريـة يف اتخـاذ بريت مور mooreb@unhcr.org
القـرارات املتعلقـة بالتخطيـط ،مـع إدراج املسـتوطنة يف هيـاكل رئيس قسم املآوي واملستوطنات ،رئيس مشارك ملجموعة املآوي
اإلدارة والتمويـل محليـاً وإقليميـاً .وذلـك من األمور األساسـية يف العاملية ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
السـياقات التـي تكـون فيهـا أعـداد املاشـية وإدارة الغطـاء النبايت www.unhcr.org
ومصـادر امليـاه مصـدراً محتم ً للمشـكالت .وال بـد مـن التبك
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املأوى يف حالة التّغري املستمر

تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون
َّ

ال تقدم اإلرشادات التوجيهية اإلنسانية الحالية تغطية كافية ملا يعنيه املأوى يف بيئات ال ِّنزاع غري املستقرة
وا ُملطولة خاص ًة خارج املخيامت املنظمة .ونقرتح أدوات محسنة للتصدي لهذه الفجوة.
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حــ َّدة التَّهجــ وتدفقاتــه والثقــة املتبادلــة بــ املنظــ ت
اإلنســانية والفاعلــ املحليــ وكثافــة املســتوطنات والبنــى
التحتيــة املتبقيــة وسياســة الحكومــات املضيفــة عـ املســتويني
املحــ والوطنــي كلهــا مــن الجوانــب املؤثــرة عــ تدخــ ت
املــآوي .ويف عملنــا عـ ’املــأوى يف حالــة التّغـ املســتمر‘ نر ِّكــز
عـ إدمــاج أبعــاد انعــدام االســتقرار واملــكان والزمــان يف فهمنــا
للتفاعــ ت القامئــة بــ مختلــف أصحــاب املصلحــة املعنيــ .
ن

ولبيئــات ال ِّنـزاع خصائــص مميــزة لهــا مــن شــأنها ،كشــأن التَّهجري
الناتــج عنهــا ،أن تؤثــر عــ املرشوعــات واملبــادرات املرتبطــة
باملــآوي تأثــ اً مبــارشاً .ويف مرشوعنــا البحثــي حــول ’املــآوي
ـب ُجـ ُّـل تركيزنــا ع ـ البعديــن
نصـ ُّ
يف حالــة التغ ـ املســتمر‘َ ،ي َ
املــكاين والزمــاين لل ِّنزاعــات .فحتــى يف الحــاالت التــي تشــابهت
فيهــا أســباب التَّهجـ أو أمناطــه ،ســيكون هنــاك اختالفــات بـ
أنــواع العنــف وفئــات أصحــاب املصلحــة املعنيـ واهتامماتهــم
وب ـ املخاطــر التــي يتعــرض لهــا الســكان ومصــادر قوتهــم أو
اســتضعافهم .فــكل حالــة تنفــرد بخصائصهــا عــن غريهــا وذلــك
ـب مــن تنظيــم الخـ ات والــدروس املســتفادة و ُيع ِّقــد
مــا ُيص ِّعـ ُ
مــن البحــث عــن إرشــادات توجيهيــة مش ـ كة أو عامليــة.

ا

هنــاك إرشــادات توجيهيــة ومعايــ إنســانية حــول كيفيــة
التعامــل مــع مســألة املــأوى يف أوضــاع التَّهج ـ  ،لكــنَّ فهمهــا
عــ أرض الواقــع غالبــاً مــا يكــون عامــاً ويقتــ يف بعــض
األحيــان ع ـ التب ـ ّ يف الســياقات املتنوعــة واملتقلبــة لل ِّن ـزاع.
وال يثــار إال قليــل مــن النقــاش حــول العالقــة بــ خصائــص
النِّــزاع مــن جهــة وتأثــ مختلــف أنــواع توفــ املــآوي عــ
ال ِّنـزاع مــن جهــة أخــرى .واملشــكلة األخــرى يف هــذه اإلرشــادات
موجهــة نحــو انتهــاج مقاربــات أكـ
التوجيهيــة أ َّنهــا مــا زالــت َّ
تنظيــ ً للــ وى بــدالً مــن النظــر يف املســتوطنات العفويــة
القامئــة بذاتهــا .وإضافــة إىل ذلــك ،يــل كثـ مــن املبــادرات إىل
الرتكيــز ع ـ توف ـ املــأوى بــدالً مــن التفك ـ يف عمليــة البنــاء
والنشــاطات التــي ُتن َّفــذ حــول املــأوى.

وهنــاك عن ـ أســايس يف العالقــة ب ـ ال ِّن ـزاع واملــأوى ويتمثــل
يف التنافــس ع ـ املــكان مــن ناحيــة ملكيــة األرا والوصــول
ملــوارد األرا  ،ومي ّثــل ذلــك يف معظــم األحيــان واحــداً مــن
األســباب الحقيقيــة لل ِّنـزاع .ولذلــك ،ســتكون التدخالت اإلنســانية
التــي تحتــاج إىل الوصــول إىل األرا واســتخدامها جــزءاً مــن
ال ِّن ـزاع بــل قــد تكــون مسيســة وقــد تضــع املبــادئ اإلنســانية
عـ املحــك .فعندمــا يــؤدي ال ِّنـزاع إىل َت َع ُّمـ ِد تدمـ البيــوت أو
األرا كاس ـ اتيجية مــن اس ـ اتيجيات الحــرب ،يصبــح املــأوى
مــن األمــور املسيســة .وميكــن أن نلمــس ذلــك يف مواقــف أطراف
ال ِّن ـزاع نحــو بعــض اســتجابات املــآوي يف حــاالت محــددة ك ـ
يف غــزة وســوريا وجنــوب الســودان .وهنــاك القيــود املفروضــة
عـ األرا وحــق االســتيطان وحريــة الحركــة واســتخدام مــواد
البنــاء وأســاليبها ،فهــذه القيــود قــد تعيــق فــرص إنشــاء املــآوي
بــل يف بعــض األحيــان قــد تحــدُّ مــن التدخ ـ ت لتقت ـ ع ـ
توزيــع املــآوي املؤقتــة واملــواد غ ـ الغذائيــة.

