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مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً يف باكستان
أمارا مبارك وسعد حفيظ

أثرت فيضانات عام  2010يف باكستان عىل  18مليون شخص .ومع انخفاض التمويل من الجهات املانحة
وحدوث الفيضانات مرة أخرى يف عامي  2011و ،2012تط َّلب األمر من مجتمع املساعدات اإلنسانية
حلو ًال منخفضة التكلفة ويف الوقت نفسه ميكن توسيع نطاقها لتلبية كل من الحاجات الفورية واالنتقالية
يف مناطق جغرافية مختلفة.
متثلــت مقاربــة برنامــج املــأوى بغرفــة واحــدة الــذي ن َّفذتــه
منظمــة األمــم املتحــدة للهجــرة (املنظمــة الدوليــة للهجــرة)
يف باكســتان لتلبيــة حاجــات التعــايف للمجموعــات الســكانية
املتأثــرة يف  2010يف االبتعــاد عــن االســتجابة املعتــادة يف
حــاالت الطــوارئ .فقــد َّ
فضلـ ْ
ـت املنظمــة طــرق البنــاء املحليــة
والعمــل مــع املزاولــن واملجتمعــات املحليــة عــى حــد ســواء
لتحقيــق ملكيــة واســعة النطــاق ملنــازل منخفضــة التكلفــة،
ومتكنــت املنظمــة مــن مســاعدة مــا يزيــد عــى  77ألــف أرسة
متــررة مــن الكــوارث يف بنــاء مــآوي تصمــد يف مواجهــة
الكــوارث .واســتخدمت املنظمــة يف البنــاء أســاليب تقليديــة
ومــواد محليــة ،مــا أدَّى إىل تقليــل اآلثــار الســلبية عــى البيئــة
والحــد مــن اآلثــار املتعلقــة بالعمــل التــي تنشــأ يف املــآوي
التــي تســتخدم املــواد الصناعيــة والطــوب املحــروق .ومــن
خــال الدعــوة إىل إيجــاد حــل صــادر عــن البيئــة املحليــة،
كان عــى الربنامــج مواجهــة تحديــن رئيســيني :إقنــاع املعنيــن
بالعمــل يف املجــال اإلنســاين بتبنــي مبــادئ توجيهيــة جديــدة
والـــتأثري عــى التغيــر الســلويك طويــل األجــل يف املجتمعــات
املحليــة.

البنــاء لتمكني مواجهة مخاطر الكوارث

ينبــع ســبب تفضيــل الفاعلــن اإلنســانيني اســتخدام مــواد
صناعيــة يف بنــاء املــآوي مــن افرتاضــات بتفــوق مــواد البنــاء
الحديثــة عــى مــواد البنــاء املحليــة والتقليديــة متجاهلــة
يف ذلــك اآلثــار الســلبية البيئيــة واالجتامعيــة ملــواد البنــاء
الحديثــة .والســبب اآلخــر َّأن منــوذج املــأوى بغرفــة واحــدة
يتيــح الفرصــة إلضفــاء الطابــع الشــخيص عــى هــذا النــوع
مــن املــآوي مــا يقــود إىل تعميــم مبــدأ الحــد مــن مخاطــر
الكــوارث.
ويتميــز املبنــى بغرفــة واحــدة بانخفــاض تكلفتــه ،وصالحيتــه
كحــل إليــواء الســكان املحليــن باإلضافــة إىل قلــة آثــاره الســلبية
املفصــل عــى مســتوى
عــى البيئــة .ومــن خــال التدريــب َّ
شــجع الربنامــج املجتمعــات املحليــة عــى تبنــي
القــرىّ ،
أســاليب الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مثــل رفــع الوطيــدة،

وتعزيــز قاعــدة الجــدار مــن خــال ’املرتكــز املحمــي‘
واســتخدام خليــط مــن الطــن والجــص منخفــض التكلفــة
للصــق الجــدران .وأتاحــت طريقــة البنــاء هــذه مشــاركة
املــرأة يف إعــادة بنــاء املــآوي ،مقارنــة باملقاربــة القامئــة عــى
املقــاول إذ كانــت املــواد الصناعيــة ُتســ َّل ُم مبــارشة إمــا مــن
خــال العاملــن يف املنظــات غــر الحكوميــة أو مــن خــال
البنــاة أنفســهم .وســاعدت مشــاركة األشــخاص يف تعافيهــم
’التعــايف الــذايت‘ -يف زيــادة الشــعور بامللكيــة والفخــر باملــآويالجديــدة ،ويتضــح ذلــك جلي ـاً يف الزخــارف والتصميــات عــى
واجهــات الجــدران .وأثبــت برنامــج املــأوى بغرفــة واحــدة َّأن
حلــول املــأوى املالمئــة محلي ـاً واألكــر ســامة التــي اســتفادت
مــن تقنيــات الســكان املحليــن ومــن قدراتهــم ميكــن تنفيذهــا
بتكلفــة منخفضــة.

وكان التحــدي الرئيــي أمــام الربنامــج يتمثــل يف تحقيــق إجــاع
وموافقــة نظــراء الحكومــة املحليــن واإلقليميــن واملنظــات
غــر الحكوميــة يف مجموعــة عمــل املــأوى حــول املقاربــة
املقرتحــةَّ ،
ألن النظــرة الســائدة لتلــك املــآوي يف ذلــك الوقــت
َ
َّ
كانــت ســلبية إذ مل ُينظــر إليهــا عــى أنهــا قويــة أو متينــة
مــا دامــت مبنيــة بالطــرق التقليديــة .وإثــر ذلــك ،حــدث
هنــاك أخــذ وجــذب ســيايس ال ُيس ـ َتهَان بــه بــن هيئــات إدارة
مخاطــر الكــوارث الوطنيــة واإلقليميــة ،بعــد أن أصبحــت تلبيــة
الحاجــة امللحــة ومحدوديــة التمويــل ســبباً يف حصــول برنامــج
املــأوى ذي الغرفــة الواحــدة عــى مزيــد مــن القبــول .وخــال
ــي متلقــو املســاعدات مجموعــة مــن
الفــرة التجريبيــةُ ،أ ِ
عط َ
الخيــارات يف صــورة مــواد ميكنهــم اســتخدامها .ومــع ذلــك،
كان مــن املســتحيل توفــر خيــار املــواد التــي ينبغــي تســليمها،
املفصلــة ،وبنــاء القــدرات عــى
وتقديــم املشــورة الفنيــة َّ
ـجعت منظمــة األمــم املتحــدة للهجــرة
نطــاق كاف .ولذلــك ،شـ َّ
(املنظمــة الدوليــة للهجــرة) األرس تشــجيعاً كبــراً عــى اختيــار
التصميــم التقليــدي املحــي ملالءمتــه لطبيعــة األرض والبيئــة
املحليــة أكــر مــن املــواد الحديثــة املصنَّعــة ،عــاوة عــى أ َّنــه
املفصلــة
منخفــض التكلفــة .وأدَّت مامرســات جمــع البيانــات َّ
واملشــاورات مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن الفنيــن إىل وضــع
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إرشــادات توجيهيــة لتعزيــز البنــاء ذي الغرفــة الواحــدة يف االســتفادة مــن الضغــوط التــي متارســها جامعــات األقــران
املبنــي مــن الطــن والجــص كنمــوذج يالئــم الســياق املحــي .لضــان إنجــاز جميــع املبــاين ضمــن اإلطــار الزمنــي املتفــق
عليــه يف مجتمــع بعينــه.
و ُن ِّفــ َذ مــا يقــرب مــن  11ألــف و 750دورة تدريبيــة
ً
ً
ً
مجتمعيــة ألكــر مــن  500ألــف شــخص وأفــراد املجتمــع وغالبــا مــا يكــون ضابــط االرتبــاط ذاك زعيــا محليــا كأن
املحــي مبــن فيهــم أكــر مــن  130ألــف امــرأة .وعــى ضــوء يكــون زعيـ ً
ا دينيـاً محليـاً ،أو مدرسـاً أو رجــل أعامل/ســيدة
ً
ً
الــدروس املســتفادة مــن الفــرة التجريبيــة ،جــاء التدريــب أعــال رشيطــة أن يكــون متعل ـا وقــادرا عــى فتــح حســاب
تفاعليـاً وعمليـاً وغالبـاً مــا اسـتُك ِمل التدريــب النظــري ببنــاء مــريف لــه ثــم يتــوىل مســؤولية تســلم املدفوعــات النقديــة
مــأ ٍو توضيحيــة عمليــة .وعــى هــذا النطــاق ،مل يكــن مــن نيابــة عــن املجموعــة ويوزعونهــا .ومــن خــال وجــود هــؤالء
الســهل توحيــد نوعيــة مجموعــات التدريــب بــن الــركاء القــادة املعينــن الذيــن يتولــون مســؤولية توزيــع النقــد
التنفيذيــن لكــنّ ضوابــط الرقابــة مثــل املنســقني املجتمعيــن ،ورصــد التقــدم املحــرز ،زاد الربنامــج مــن تغطيتــه زيــادة
والرقابــة املبــارشة وآليــات الشــكاوى ضمنــت مراعــاة أقــى كبــرة لتشــتمل عــى املــرأة ،وكبــار الســن ،وذوي اإلعاقــة
درجــة ممكنــة مــن الجــودة.
وغريهــم ممــن ال يرغبــون أن يكونــوا جــزءاً مــن الربنامــج
1
بســبب قيــود ثقافيــة.

ملكيــة املجتمع املحيل من خالل النقد

بخــاف الطريقــة املعياريــة املوحــدة يف توفــر مــواد بنــاء
ا نقدي ـاً مبــارشاً َّ
املــآوي ،و َّفــر الربنامــج دع ـ ً
مكــن األرس مــن
تقريــر خياراتهــم حــول التصميــم ،واملــواد املســتخدمة،
وطبيعــة عمليــة البنــاء ويف الوقــت نفســه تلقــي التدريــب
الفنــي .وكان الدعــم النقــدي مرشوطــاً مبعــامل انتقاليــة
مرحليــة يف إمتــام عمليــة البنــاء وقــد ُد ِف َعــت األقســاط بعــد
رصــد ضــان الجــودة.
ُوأجــريَ تقييــم لربنامــج عامــي  2012-2011ثبــت مــن خاللــه
َّأن جميــع األشــخاص الذيــن حصلــوا عــى املنــح النقديــة
اســتخدموها عــى وجــه الخصــوص يف بنــاء املــآوي .ومــع
ذلــك ،ورغــم مــا ُأ ِشـ َر إليــه مــن كفايــة املنــح ،أشــارت األدلــة
الرسديــة إىل َّأن املتلقــن للمنــح ُاضطــروا إىل تحمــل نفقــات
إضافيــة لنقــل املــواد ورشاء مــواد إضافيــة ،خاصــة األبــواب
والنَّوافــذ .ومــع ذلــك ،ســاهمت هــذه املقاربــة القامئــة عــى
النقــد يف منــح فرصــة االختيــار ودعــم قــدرات املســاعدة
الذاتيــة للمجتمعــات املحليــة كــا ســاهمت يف انتعــاش
األســواق املحليــة وسالســل التوريــد.

لكــنَّ املشــريات املحليــة كانــت تحديــاً واجهــه املشــاركون
يف املــروع يف  %50مــن الحــاالت ،بســبب تضخــم تكاليــف
املــواد يف حــاالت الطــوارئ عــى وجــه الخصــوص ،ووجــود
مشــكالت يف النقــل وتــردي نوعيــة املــواد .ومــع ذلــك ،ففــي
معظــم الحــاالت ،أدت مشــاركة ضبــاط االرتبــاط املجتمعيــن
والعاملــن يف املنظــات غــر الحكوميــة يف الوســاطة املحليــة
واملشــريات الجامعيــة نيابــ ًة عــن املجتمعــات املحليــة
املوافقــة عــى ذلــك إىل التخفيــف مــن هــذه التحديــات.
كــا تأثــرت القــدرة عــى بنــاء املــآوي تأثــراً شــديداً باملوســم
الزراعــي ،فــاألرس املضغوطــة بشــدة يف مواردهــا املاليــة ال
تســتطيع تحمــل فقــدان مصــدر دخلهــا األســايس .ويف معظــم
الحــاالت ،يعنــي هــذا َّأن النِّســاء يتحملــنَّ مســؤولية كثــر
مــن أعــال البنــاء يف حــن يعمــل الرجــال يف الحقــول .ومــع
كل ذلــك ،ليــس مثــة مــا يشــر إىل اســتياء املجتمــع املحــي
مــن منــوذج التعــايف الــذايت .ويف الواقــع ،أثبــت املســتفيدون
حســهم بامتــاك الربنامــج بــل متكنــوا مــن رصف
ارتفــاع ّ
املــوارد يف إضفــاء الطابــع الشــخيص عــى أبنيتهــم.

واســتخدمت منظمــة األمــم املتحــدة للهجــرة (املنظمــة الخالصة

الدوليــة للهجــرة) مامرســات جيــدة مــن مرشوعــات
التمويــل متناهيــة الصغــر وتبادلــت مــع لجنــة املــأوى ذي
الغرفــة الواحــدة ضابــط ارتبــاط لــكل مجموعــة مــن
األرس املســتفيدة .وقــد عــن َضا ِبـ َ
ـط االرتبــاط القامئــون عــى
بنــاء املــآوي كشــخص يثقــون بــه ليمثلهــم أمــام الرشيــك
املحــي وأمــام منظمــة األمــم املتحــدة للهجــرة (املنظمــة
الدوليــة للهجــرة) .و ُو ِجــ َد َّأن هــذه الطريقــة أكــر فاعليــة

لتعزيــز قاعــدة األدلــة مــن أجــل االســتجابات املســتقبلية،
يتــوىل الفريــق العامــل املعنــي باإليــواء البحــث لفهــم اللدونــة
النســبية ،واالســتدامة ومقبوليــة أنــواع املــآوي املختلفــة.
وســيم ِّكنهم ذلــك مــن تقديــم إرشــادات وتوجيهــات مجربــة
علميــاً حــول حلــول املــآوي منخفضــة التكلفــة ويف الوقــت
نفســه تقــاوم الفيضانــات ،وتتفــق مــع العــارة املحليــة ومــع
أســاليب البنــاء املحليــة ،وتقلــل اآلثــار البيئيــة مــع تقديــم

املآوي يف التَّهجري
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أفضــل مــردود لإلنفــاق ،حتــى لــو مل يحقــق هــذا النــوع مــن حــد ممكــن مــن تغطيــة األرس األكـ اســتضعافاً واسـ اتيجيات
املــآوي مســألة املتانــة تحقيق ـاً كام ـ ً حتــى اآلن.
التنفيــذ املشــابهة ،كل ذلــك مــا زلنــا نســتعني بــه يف برامــج
التعــايف الخاصــة باملــأوى يف عــام .2017
ك ـ أدخلــت اس ـ اتيجية املــأوى ذي الغرفــة الواحــدة منــوذج
البنــاء منخفــض التكلفــة يف املجتمــع املح ـ يف إقليــم الســند أمارا مبارك amubarak@iom.int
الريفــي حيــث مل يكــن لــدى األشــخاص هنــاك أي درايــة مديرة العمليات اإلنسانية ،بعثة منظمة األمم املتحدة للهجرة
بتدابــ الحاميــة مــن الفيضانــات ،لكــنَّ اســتخدام النقــد (املنظمة الدولية للهجرة) يف باكستان
م َّكنهــم مــن ’التع ّلــم عــن طريــق املامرســة‘ .وم ـ ِقيـ َ
ـل عنــد
تقييــم الربنامــجَّ « ،
إن الربنامــج حقــق أهدافــه بصفــة عامــة سعد حفيظ shafeez@iom.int
ً
[وإ َّنــه] محــل تقديــر عاملــي لــدى املســتفيدين [ ]...خاصــة مسؤول الربامج ،بعثة منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة
النِّســاء اللــوايت هــنَّ البنــاة التقليديــون يف جنــوب إقليــم الدولية للهجرة) يف باكستان
الســند» 2.ومــن املثــ لالهتــ م ،باإلضافــة إىل إنجــازات
الربنامــجَّ ،أن بعــض النِّســاء َّكــن مــن رفــد مصــادر دخلهــنَّ منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة)
مــن خ ـ ل مهــارات البنــاء ال ـ يت اكتســبنْها وتعلمنْهــا يف أثنــاء www.iom.int
بنــاء منازلهــن .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تحــدث املســتفيدون مــن
 .1برييريا م م (’ )2016باكستان :إرشاك النساء يف إعادة التعمري‘ ساليد شري
الربنامــج عــن كثــ مــن املزايــا الخاصــة بالحــد مــن مخاطــر http://bit.ly/IOM-PakistanWomen-in-ORS
الكــوارث التــي تعلموهــا وطبقوهــا يف أثنــاء عمليــة البنــاء)Pakistan: involving women in reconstruction( .
ومــع ذلــك ،مــا زالــت األدلــة ع ـ تقليــد األشــخاص الذيــن ال  .2مركز املآوي يف بعثة منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة) يف
باكستان ( )2014تقييم برنامج مأوى الغرفة الواحدة يف االستجابة لفيضانات عام 2011
يتلقــون أي مســاعدات ألســاليب وتقنيــات املــأوى ذي الغرفــة جنوب السند ،باكستان ،الوثائق ال ُقطريَّة للمنظمة الدولية للهجرة
الواحــدة محــدودة .ومــع ذلــكَّ ،
فــإن عمليــة إعــادة البنــاء http://bit.ly/IOM-ORS-Evaluation2011
الواضحــة النجــاح ’التــي يقودهــا القاطنــون‘ ،وتحقيــق أقــى Evaluation of One Room Shelter Programme for the 2011 flood response
in South Sindh, Pakistan
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مآوي مسبقة الصنع أم حرة الصنع؟
َّ

إريت كاتز

متثل األشكال املعامرية ملآوي الطوارئ وطرق بنائها دوراً جوهرياً يف متكني س ّكانها من التعامل مع
تهجريهم ،ورمبا متنحهم الشعور كام لو أنهم يف بيتهم ولو مؤقتاً.
ا

ر

هجريــن القرسيــ مهــ بلــغ تأثــ االختالفــات
تنطــوي الحاجــة اإلنســانية لإلقامــة مهــ قــ ت مدتهــا حيــاة ا ُمل َّ
َّ
عــ شــكل مــن أشــكال الشــعور
’بــأن املــرء يف بيتــه‘ ،املعامريــة لتلــك املــآوي وفضاءاتهــا املتميــزة ع ـ ســاكنيها.
ذلــك املــكان الــذي نشــعر أنــه يبادلنــا االنت ـ ء .لكــنّ هــذا
حطمــه التهج ـ الق ـ ي .ففــي البدايــةّ ،
الشــعور ُي ِّ
تحطمــه وميكــن تقســيم األنــواع املتعــددة ملــآوي الطــوارئ عــ
امللحــة ل ـ ك البيــت والديــار ومــا يرافــق ذلــك مــن العمــوم ضمــن فئت ـ رئيســيتني ترتبطــان مبختلــف الفاعل ـ
الحاجــة ّ
خــوف بـ َّ
هجــر وراءة ســوف يتغ ـ إىل األبــد .وتنشــآن منــاذج متباينــة مــن ناحيــة املــكان .النــوع األول
ـأن مــا خ ّلفــه ا ُمل َّ
ثــم ُي َّ
حطــم الشــعور ذاتــه ثانيــة بفعــل الغمــوض الــذي ُيع ـ َرف باملــأوى ’ ُمس ـ َّبق الصنــع‘ وهــو مصنــوع مــن املــواد
ّ
ّ
َيلـ ُّ
ـف مســتقبل املــآوي املؤقتــة املمتــدة ع ـ طــول طريــق املصنّعــة وميكــن نقلــه وتجميعــه يف املوقــع املخصــص برسعــة
هجــرون بأنفســهم
الهجــرة .ويف موقــف مضطــرب كهــذا ،غالبــاً مــا ُيختَــزَل وســهولة .أمــا النــوع الثــاين فيبنيــه ا ُمل َّ
معنــى املــأوى إىل وظيفتــه األساســية يف توفــ الحاميــة باســتخدام مــواد وأســاليب البنــاء املتاحــة وهــذا مــا ميكــن
املاديــة التــي تطغــى عــ أدواره األكــ تعقيــداً املتمثلــة أن يعــرف باملــأوى ُ’حــ ّر الصنــع‘ ،وليــس لهــذا النــوع مــن
يف تحقيــق األمــن واالنتــ ء .وتعجــز مــآوي الطــوارئ عــن املــآوي تصميــم ومواصفــات محــددة وإمنــا ُيبنــى باالعت ـ د
تعويــض هــذا التمــزق والشــكوك املتعــددة الطاغيــة عــ عــ مهــارات املهاجريــن االرتجاليــة واملــوارد املتاحــة.
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