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مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً يف باكستان 
أمارا مبارك وسعد حفيظ 

أثرت فيضانات عام 2010 يف باكستان عىل 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات املانحة 
وحدوث الفيضانات مرة أخرى يف عامي 2011 و2012، تطلَّب األمر من مجتمع املساعدات اإلنسانية 
حلواًل منخفضة التكلفة ويف الوقت نفسه ميكن توسيع نطاقها لتلبية كل من الحاجات الفورية واالنتقالية 

يف مناطق جغرافية مختلفة. 
ــه  ذت ــذي نفَّ ــدة ال ــة واح ــأوى بغرف ــج امل ــة برنام ــت مقارب تثل
ــرة(  ــة للهج ــة الدولي ــرة )املنظم ــدة للهج ــم املتح ــة األم منظم
ــكانية  ــات الس ــايف للمجموع ــات التع ــة حاج ــتان لتلبي يف باكس
يف  املعتــادة  االســتجابة  عــن  االبتعــاد  يف   2010 يف  املتأثــرة 
لــْت املنظمــة طــرق البنــاء املحليــة  حــاالت الطــوارئ. فقــد فضَّ
ــة عــىل حــد ســواء  ــات املحلي ــني واملجتمع ــع املزاول والعمــل م
ــة،  ــة التكلف ــازل منخفض ــاق ملن ــعة النط ــة واس ــق ملكي لتحقي
وتكنــت املنظمــة مــن مســاعدة مــا يزيــد عــىل 77 ألــف أرسة 
متــرضرة مــن الكــوارث يف بنــاء مــآوي تصمــد يف مواجهــة 
ــة  ــاليب تقليدي ــاء أس ــة يف البن ــتخدمت املنظم ــوارث. واس الك
ى إىل تقليــل اآلثــار الســلبية عــىل البيئــة  ومــواد محليــة، مــا أدَّ
ــآوي  ــأ يف امل ــي تنش ــل الت ــة بالعم ــار املتعلق ــن اآلث ــد م والح
التــي تســتخدم املــواد الصناعيــة والطــوب املحــروق. ومــن 
ــة،  ــة املحلي ــن البيئ ــادر ع ــل ص ــاد ح ــوة إىل إيج ــالل الدع خ
ــاع املعنيــني  كان عــىل الربنامــج مواجهــة تحديــني رئيســيني: إقن
ــدة  ــة جدي ــادئ توجيهي ــي مب ــل يف املجــال اإلنســاين بتبن بالعم
ــات  ــل يف املجتمع ــل األج ــلويك طوي ــري الس ــىل التغي ــتأثري ع والـ

ــة.  املحلي

البنــاء لتمكني مواجهة مخاطر الكوارث 
ينبــع ســبب تفضيــل الفاعلــني اإلنســانيني اســتخدام مــواد 
ــاء  ــواد البن ــوق م ــات بتف ــن افرتاض ــآوي م ــاء امل ــة يف بن صناعي
الحديثــة عــىل مــواد البنــاء املحليــة والتقليديــة متجاهلــة 
يف ذلــك اآلثــار الســلبية البيئيــة واالجتامعيــة ملــواد البنــاء 
ــدة  ــة واح ــأوى بغرف ــوذج امل ــر أنَّ من ــبب اآلخ ــة. والس الحديث
يتيــح الفرصــة إلضفــاء الطابــع الشــخيص عــىل هــذا النــوع 
ــر  ــن مخاط ــد م ــدأ الح ــم مب ــود إىل تعمي ــا يق ــآوي م ــن امل م

الكــوارث.

ــه  ــه، وصالحيت ــاض تكلفت ــة واحــدة بانخف ــى بغرف ــز املبن ويتمي
كحــل إليــواء الســكان املحليــني باإلضافــة إىل قلــة آثــاره الســلبية 
ــتوى  ــىل مس ــل ع ــب املفصَّ ــالل التدري ــن خ ــة. وم ــىل البيئ ع
تبنــي  عــىل  املحليــة  املجتمعــات  الربنامــج  شــّجع  القــرى، 
ــدة،  ــع الوطي ــل رف ــوارث مث ــر الك ــن مخاط ــد م ــاليب الح أس

املحمــيل‘  ’املرتكــز  خــالل  مــن  الجــدار  قاعــدة  وتعزيــز 
واســتخدام خليــط مــن الطــني والجــص منخفــض التكلفــة 
البنــاء هــذه مشــاركة  وأتاحــت طريقــة  الجــدران.  للصــق 
ــة القامئــة عــىل  ــة باملقارب ــآوي، مقارن ــاء امل ــادة بن ــرأة يف إع امل
ــن  ــا م ــارشة إم ــلَُّم مب ــة ُتس ــواد الصناعي ــت امل ــاول إذ كان املق
ــالل  ــن خ ــة أو م ــري الحكومي ــامت غ ــني يف املنظ ــالل العامل خ
البنــاة أنفســهم. وســاعدت مشــاركة األشــخاص يف تعافيهــم 
-’التعــايف الــذايت‘- يف زيــادة الشــعور بامللكيــة والفخــر باملــآوي 
الجديــدة، ويتضــح ذلــك جليــاً يف الزخــارف والتصميــامت عــىل 
واجهــات الجــدران. وأثبــت برنامــج املــأوى بغرفــة واحــدة أنَّ 
ــي اســتفادت  ــاً واألكــرث ســالمة الت ــول املــأوى املالمئــة محلي حل
مــن تقنيــات الســكان املحليــني ومــن قدراتهــم ميكــن تنفيذهــا 

بتكلفــة منخفضــة.

وكان التحــدي الرئيــيس أمــام الربنامــج يتمثــل يف تحقيــق إجــامع 
ــامت  ــني واملنظ ــني واإلقليمي ــة املحلي ــراء الحكوم ــة نظ وموافق
غــري الحكوميــة يف مجموعــة عمــل املــأوى حــول املقاربــة 
ــك الوقــت  ــآوي يف ذل ــك امل املقرتحــة، ألنَّ النظــرة الســائدة لتل
كانــت ســلبية إذ مل ُينَظــر إليهــا عــىل أنَّهــا قويــة أو متينــة 
مــا دامــت مبنيــة بالطــرق التقليديــة. وإثــر ذلــك، حــدث 
هنــاك أخــذ وجــذب ســيايس ال ُيســَتَهان بــه بــني هيئــات إدارة 
مخاطــر الكــوارث الوطنيــة واإلقليميــة، بعــد أن أصبحــت تلبيــة 
الحاجــة امللحــة ومحدوديــة التمويــل ســبباً يف حصــول برنامــج 
املــأوى ذي الغرفــة الواحــدة عــىل مزيــد مــن القبــول. وخــالل 
ــن  ــة م ــاعدات مجموع ــو املس ــَي متلق ــة، ُأعِط ــرتة التجريبي الف
ــك،  ــع ذل ــتخدامها. وم ــم اس ــواد ميكنه ــورة م ــارات يف ص الخي
كان مــن املســتحيل توفــري خيــار املــواد التــي ينبغــي تســليمها، 
عــىل  القــدرات  وبنــاء  لــة،  املفصَّ الفنيــة  املشــورة  وتقديــم 
عت منظمــة األمــم املتحــدة للهجــرة  نطــاق كاف. ولذلــك، شــجَّ
ــار  ــرياً عــىل اختي ــة للهجــرة( األرس تشــجيعاً كب )املنظمــة الدولي
ــة  ــة األرض والبيئ ــه لطبيع ــيل  ملالءمت ــدي املح ــم التقلي التصمي
ــه  ــة املصنَّعــة، عــالوة عــىل أنَّ ــة أكــرث مــن املــواد الحديث املحلي
ــة  ل ــات املفصَّ ــع البيان ــات جم ت مامرس ــة. وأدَّ ــض التكلف منخف
واملشــاورات مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــني الفنيــني إىل وضــع 
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الواحــدة  الغرفــة  البنــاء ذي  لتعزيــز  توجيهيــة  إرشــادات 
املبنــي مــن الطــني والجــص كنمــوذج يالئــم الســياق املحــيل. 

تدريبيــة  دورة  و750  ألــف   11 مــن  يقــرب  مــا  ــَذ  وُنفِّ
مجتمعيــة ألكــرث مــن 500 ألــف شــخص وأفــراد املجتمــع 
املحــيل مبــن فيهــم أكــرث مــن 130 ألــف امــرأة. وعــىل ضــوء 
ــب  ــاء التدري ــة، ج ــرتة التجريبي ــن الف ــتفادة م ــدروس املس ال
تفاعليــاً وعمليــاً وغالبــاً مــا اســُتكِمل التدريــب النظــري ببنــاء 
ــن  ــن م ــاق، مل يك ــذا النط ــىل ه ــة. وع ــة عملي ــأٍو توضيحي م
ــرشكاء  ــني ال ــب ب ــات التدري ــة مجموع ــد نوعي ــهل توحي الس
التنفيذيــني لكــّن ضوابــط الرقابــة مثــل املنســقني املجتمعيــني، 
ــى  ــات الشــكاوى ضمنــت مراعــاة أق ــة املبــارشة وآلي والرقاب

ــودة.  ــن الج ــة م ــة ممكن درج

ملكيــة املجتمع املحيل من خالل النقد 
ــاء  ــواد بن ــري م ــدة يف توف ــة املوح ــة املعياري ــالف الطريق بخ
ــن األرس مــن  ــاً مبــارشاً مكَّ ــر الربنامــج دعــاًم نقدي املــآوي، وفَّ
املســتخدمة،  واملــواد  التصميــم،  حــول  خياراتهــم  تقريــر 
ــب  ــي التدري ــت نفســه  تلق ــاء ويف الوق ــة البن وطبيعــة عملي
انتقاليــة  مبعــامل  مرشوطــاً  النقــدي  الدعــم  وكان  الفنــي. 
مرحليــة يف إتــام عمليــة البنــاء وقــد ُدِفَعــت األقســاط بعــد 

ــودة.  ــامن الج ــد ض رص

وُأجــرَي تقييــم لربنامــج عامــي 2011-2012 ثبــت مــن خاللــه 
أنَّ جميــع األشــخاص الذيــن حصلــوا عــىل املنــح النقديــة 
اســتخدموها عــىل وجــه الخصــوص يف بنــاء املــآوي. ومــع 
ذلــك، ورغــم مــا ُأِشــرَي إليــه مــن كفايــة املنــح، أشــارت األدلــة 
ــات  ــح ُاضطــروا إىل تحمــل نفق ــة إىل أنَّ املتلقــني للمن الرسدي
ــواب  ــة، خاصــة األب ــواد إضافي ــواد ورشاء م ــل امل ــة لنق إضافي
والنَّوافــذ. ومــع ذلــك، ســاهمت هــذه املقاربــة القامئــة عــىل 
النقــد يف منــح فرصــة االختيــار ودعــم قــدرات املســاعدة 
انتعــاش  املحليــة كــام ســاهمت يف  للمجتمعــات  الذاتيــة 

ــد.  ــل التوري ــة وسالس ــواق املحلي األس

)املنظمــة  للهجــرة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  واســتخدمت 
مرشوعــات  مــن  جيــدة  مامرســات  للهجــرة(  الدوليــة 
ــأوى ذي  ــة امل ــع لجن ــت م ــر وتبادل ــة الصغ ــل متناهي التموي
مــن  لــكل مجموعــة  ارتبــاط    الواحــدة ضابــط  الغرفــة 
ــاط القامئــون عــىل  ــَط االرتب األرس املســتفيدة. وقــد عــني َضاِب
ــك  ــام الرشي ــم أم ــه ليمثله ــون ب ــخص يثق ــآوي كش ــاء امل بن
املحــيل وأمــام منظمــة األمــم املتحــدة للهجــرة )املنظمــة 
ــة  ــرث فاعلي ــة أك ــذه الطريق ــَد أنَّ ه ــرة(. وُوِج ــة للهج الدولي

يف االســتفادة مــن الضغــوط التــي تارســها جامعــات األقــران 
ــي املتفــق  ــاين ضمــن اإلطــار الزمن ــع املب لضــامن إنجــاز جمي

عليــه يف مجتمــع بعينــه. 

ــاً كأن  ــاًم محلي ــاط ذاك زعي ــط االرتب ــون ضاب ــا يك ــاً م وغالب
يكــون زعيــاًم دينيــاً محليــاً، أو مدرســاً أو رجــل أعامل/ســيدة 
أعــامل رشيطــة أن يكــون متعلــاًم وقــادراً عــىل فتــح حســاب 
مــرصيف لــه ثــم يتــوىل مســؤولية تســلم املدفوعــات النقديــة 
نيابــة عــن املجموعــة ويوزعونهــا. ومــن خــالل وجــود هــؤالء 
القــادة املعينــني الذيــن يتولــون مســؤولية توزيــع النقــد 
ورصــد التقــدم املحــرز، زاد الربنامــج مــن تغطيتــه زيــادة 
ــة  ــن، وذوي اإلعاق ــار الس ــرأة، وكب ــىل امل ــتمل ع ــرية لتش كب
ــج  ــن الربنام ــزءاً م ــوا ج ــون أن يكون ــن ال يرغب ــم مم وغريه

ــة.1 ــود ثقافي ــبب قي بس

ــاركون  ــه املش ــاً واجه ــت تحدي ــة كان ــرتيات املحلي ــنَّ املش لك
ــف  ــم تكالي ــبب تضخ ــاالت، بس ــن الح ــرشوع يف 50% م يف امل
ــود  ــوص، ووج ــه الخص ــىل وج ــوارئ ع ــاالت الط ــواد يف ح امل
مشــكالت يف النقــل وتــردي نوعيــة املــواد. ومــع ذلــك، ففــي 
معظــم الحــاالت، أدت مشــاركة ضبــاط االرتبــاط املجتمعيــني 
والعاملــني يف املنظــامت غــري الحكوميــة يف الوســاطة املحليــة 
املحليــة  املجتمعــات  عــن  نيابــًة  الجامعيــة  واملشــرتيات 

ــات.  ــذه التحدي ــن ه ــف م ــك إىل التخفي ــىل ذل ــة ع املوافق

كــام تأثــرت القــدرة عــىل بنــاء املــآوي تأثــراً شــديداً باملوســم 
ــة ال  ــا املالي ــدة يف موارده ــة بش ــاألرس املضغوط ــي، ف الزراع
تســتطيع تحمــل فقــدان مصــدر دخلهــا األســايس. ويف معظــم 
ــري  ــؤولية كث ــنَّ مس ــاء يتحمل ــذا أنَّ النِّس ــي ه ــاالت، يعن الح
مــن أعــامل البنــاء يف حــني يعمــل الرجــال يف الحقــول. ومــع 
ــيل  ــع املح ــتياء املجتم ــري إىل اس ــا يش ــة م ــس مث ــك، لي كل ذل
ــذايت. ويف الواقــع، أثبــت املســتفيدون  مــن منــوذج التعــايف ال
ارتفــاع حّســهم بامتــالك الربنامــج بــل تكنــوا مــن رصف 

ــم.  ــىل أبنيته ــخيص ع ــع الش ــاء الطاب ــوارد يف إضف امل

الخالصة 
ــتقبلية،  ــتجابات املس ــل االس ــن أج ــة م ــدة األدل ــز قاع لتعزي
يتــوىل الفريــق العامــل املعنــي باإليــواء البحــث لفهــم اللدونــة 
النســبية، واالســتدامة ومقبوليــة أنــواع املــآوي املختلفــة. 
نهم ذلــك مــن تقديــم إرشــادات وتوجيهــات مجربــة  وســيمكِّ
ــت  ــة ويف الوق ــة التكلف ــآوي منخفض ــول امل ــول حل ــاً ح علمي
نفســه تقــاوم الفيضانــات، وتتفــق مــع العــامرة املحليــة ومــع 
ــم  ــع تقدي ــة م ــار البيئي ــل اآلث ــة، وتقل ــاء املحلي ــاليب البن أس
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ــوع مــن  ــو مل يحقــق هــذا الن ــى ل أفضــل مــردود لإلنفــاق، حت
ــى اآلن.  ــاًل حت ــاً كام ــة تحقيق ــآوي مســألة املتان امل

كــام أدخلــت اســرتاتيجية املــأوى ذي الغرفــة الواحــدة منــوذج 
ــم الســند  ــة يف املجتمــع املحــيل يف إقلي ــاء منخفــض التكلف البن
لــدى األشــخاص هنــاك أي درايــة  الريفــي حيــث مل يكــن 
النقــد  اســتخدام  لكــنَّ  الفيضانــات،  مــن  الحاميــة  بتدابــري 
ــد  ــَل عن ــم عــن طريــق املامرســة‘. ومــام ِقي نهــم مــن ’التعّل مكَّ
ــة  ــة عام ــه بصف ــق أهداف ــج حق ــج، » إنَّ الربنام ــم الربنام تقيي
ــًة  ــتفيدين ]...[ خاص ــدى املس ــي ل ــر عامل ــل تقدي ــه[ مح ]وإنَّ
إقليــم  التقليديــون يف جنــوب  البنــاة  اللــوايت هــنَّ  النِّســاء 
إنجــازات  إىل  باإلضافــة  لالهتــامم،  املثــري  ومــن  الســند«.2 
ــنَّ  ــادر دخله ــد مص ــن رف ــن م ــاء تكَّ ــض النِّس ــج، أنَّ بع الربنام
مــن خــالل مهــارات البنــاء الــاليت اكتســبْنها وتعلمْنهــا يف أثنــاء 
ــاء منازلهــن. وباإلضافــة إىل ذلــك، تحــدث املســتفيدون مــن  بن
ــر  ــن مخاط ــد م ــة بالح ــا الخاص ــن املزاي ــري م ــن كث ــج ع الربنام
ــاء.  ــة البن ــاء عملي ــا يف أثن ــا وطبقوه ــي تعلموه ــوارث الت الك
ومــع ذلــك، مــا زالــت األدلــة عــىل تقليــد األشــخاص الذيــن ال 
ــات املــأوى ذي الغرفــة  يتلقــون أي مســاعدات ألســاليب وتقني
ــاء  ــادة البن ــة إع ــإنَّ عملي ــك، ف ــع ذل ــدودة. وم ــدة مح الواح
ــى  ــق أق ــون‘، وتحقي ــي يقودهــا القاطن الواضحــة النجــاح ’الت

حــد ممكــن مــن تغطيــة األرس األكــرث اســتضعافاً واســرتاتيجيات 
ــج  ــه يف برام ــتعني ب ــا نس ــا زلن ــك م ــابهة، كل ذل ــذ املش التنفي
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مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز 

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

تنطــوي الحاجــة اإلنســانية لإلقامــة مهــام قــرصت مدتهــا 
عــىل شــكل مــن أشــكال الشــعور ’بــأنَّ املــرء يف بيتــه‘، 
ــا االنتــامء. لكــّن هــذا  ذلــك املــكان الــذي نشــعر أنــه يبادلن
ــة، تحّطمــه  مــه التهجــري القــرسي. ففــي البداي الشــعور ُيحطِّ
الحاجــة امللّحــة لــرتك البيــت والديــار ومــا يرافــق ذلــك مــن 
ــر وراءة ســوف يتغــري إىل األبــد.  خــوف بــأنَّ مــا خّلفــه امُلهجَّ
ــم الشــعور ذاتــه ثانيــة بفعــل الغمــوض الــذي  ثــّم ُيحطَّ
ــق  ــدة عــىل طــول طري ــة املمت ــفُّ مســتقبل املــآوي املؤّقت َيل
الهجــرة. ويف موقــف مضطــرب كهــذا، غالبــاً مــا ُيخَتــَزل 
الحاميــة  املــأوى إىل وظيفتــه األساســية يف توفــري  معنــى 
ــة  ــداً املتمثل ــرث تعقي ــىل أدواره األك ــى ع ــي تطغ ــة الت املادي
ــن  ــوارئ ع ــآوي الط ــز م ــامء. وتعج ــن واالنت ــق األم يف تحقي
ــىل  ــة ع ــددة الطاغي ــكوك املتع ــزق والش ــذا التم ــض ه تعوي

ريــن القرسيــني مهــام بلــغ تأثــري االختالفــات  حيــاة امُلهجَّ
ــزة عــىل ســاكنيها.  ــا املتمي ــك املــآوي وفضاءاته ــة لتل املعامري

وميكــن تقســيم األنــواع املتعــددة ملــآوي الطــوارئ عــىل 
العمــوم ضمــن فئتــني رئيســيتني ترتبطــان مبختلــف الفاعلــني 
ــوع األول  ــكان. الن ــة امل ــن ناحي ــة م ــاذج متباين ــآن من وتنش
ــواد  ــن امل ــوع م ــع‘ وهــو مصن ــأوى ’ُمســبَّق الصن ــرَف بامل ُيع
املصّنعــة وميكــن نقلــه وتجميعــه يف املوقــع املخصــص برسعــة 
ــرون بأنفســهم  وســهولة. أمــا النــوع الثــاين فيبنيــه امُلهجَّ
ــا ميكــن  ــاء املتاحــة وهــذا م ــواد وأســاليب البن باســتخدام م
ــن  ــوع م ــذا الن ــس له ــع‘، ولي ــّر الصن ــأوى ’ُح ــرف بامل أن يع
ــامد  ــى باالعت ــم ومواصفــات محــددة وإمنــا ُيبن املــآوي تصمي

ــة.  ــوارد املتاح ــة وامل ــن االرتجالي ــارات املهاجري ــىل مه ع
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