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القرابـة بين املجتمعين) وعلى الصعيـد االقتصـادي (مـن خلال بإطلاق التشـاور واملشـاركة الفعالـة التـي تربـط بين السياسـات
النشـاطات االقتصاديـة املشتركة إضافـة إىل تجـارة املـوايش) .كما والعمليـات والتخطيـط املـكاين مـع احتياجـات املسـتوطنة بعيدة
يجـب إنشـاء عمليـات تخطيـط مشتركة بين الالجئين واملجتمـع األمـد مـن أجـل ضمان 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
محتملا للمشـكالت .وال بـد مـن التبكير

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
محسنة للتصدي لهذه الفجوة.
وا ُملط َّولة خاص ًة خارج املخيامت املنظمة .ونقرتح أدوات َّ
هنــاك إرشــادات توجيهيــة ومعايــر إنســانية حــول كيفيــة
التعامــل مــع مســألة املــأوى يف أوضــاع التَّهجــر ،لكــنَّ فهمهــا
عــى أرض الواقــع غالبــاً مــا يكــون عامــاً ويقتــر يف بعــض
ـر يف الســياقات املتنوعــة واملتقلبــة لل ِّن ـزاع.
األحيــان عــى التبـ ّ
وال يثــار إال قليــل مــن النقــاش حــول العالقــة بــن خصائــص
النِّــزاع مــن جهــة وتأثــر مختلــف أنــواع توفــر املــآوي عــى
ال ِّنـزاع مــن جهــة أخــرى .واملشــكلة األخــرى يف هــذه اإلرشــادات
موجهــة نحــو انتهــاج مقاربــات أكــر
التوجيهيــة أ َّنهــا مــا زالــت َّ
تنظيــ ًا للــأوى بــدالً مــن النظــر يف املســتوطنات العفويــة
القامئــة بذاتهــا .وإضافــة إىل ذلــك ،متيــل كثــر مــن املبــادرات إىل
الرتكيــز عــى توفــر املــأوى بــدالً مــن التفكــر يف عمليــة البنــاء
والنشــاطات التــي ُتن َّفــذ حــول املــأوى.
ولبيئــات ال ِّنـزاع خصائــص مميــزة لهــا مــن شــأنها ،كشــأن التَّهجري
الناتــج عنهــا ،أن تؤثــر عــى املرشوعــات واملبــادرات املرتبطــة
باملــآوي تأثــراً مبــارشاً .ويف مرشوعنــا البحثــي حــول ’املــآوي
ـب ُجـ ُّـل تركيزنــا عــى البعديــن
نصـ ُّ
يف حالــة التغــر املســتمر‘َ ،ي َ
املــكاين والزمــاين لل ِّنزاعــات .فحتــى يف الحــاالت التــي تشــابهت
فيهــا أســباب التَّهجــر أو أمناطــه ،ســيكون هنــاك اختالفــات بــن
أنــواع العنــف وفئــات أصحــاب املصلحــة املعنيــن واهتامماتهــم
وبــن املخاطــر التــي يتعــرض لهــا الســكان ومصــادر قوتهــم أو
اســتضعافهم .فــكل حالــة تنفــرد بخصائصهــا عــن غريهــا وذلــك
ـب مــن تنظيــم الخــرات والــدروس املســتفادة و ُيع ِّقــد
مــا ُيص ِّعـ ُ
مــن البحــث عــن إرشــادات توجيهيــة مشــركة أو عامليــة.

وهنــاك عنــر أســايس يف العالقــة بــن ال ِّن ـزاع واملــأوى ويتمثــل
يف التنافــس عــى املــكان مــن ناحيــة ملكيــة األرايض والوصــول
ملــوارد األرايض ،ومي ّثــل ذلــك يف معظــم األحيــان واحــداً مــن
األســباب الحقيقيــة لل ِّنـزاع .ولذلــك ،ســتكون التدخالت اإلنســانية
التــي تحتــاج إىل الوصــول إىل األرايض واســتخدامها جــزءاً مــن
ال ِّن ـزاع بــل قــد تكــون مسيســة وقــد تضــع املبــادئ اإلنســانية
عــى املحــك .فعندمــا يــؤدي ال ِّنـزاع إىل َت َع ُّمـ ِد تدمــر البيــوت أو
األرايض كاســراتيجية مــن اس ـراتيجيات الحــرب ،يصبــح املــأوى
مــن األمــور املسيســة .وميكــن أن نلمــس ذلــك يف مواقــف أطراف
ال ِّن ـزاع نحــو بعــض اســتجابات املــآوي يف حــاالت محــددة كــا
يف غــزة وســوريا وجنــوب الســودان .وهنــاك القيــود املفروضــة
عــى األرايض وحــق االســتيطان وحريــة الحركــة واســتخدام مــواد
البنــاء وأســاليبها ،فهــذه القيــود قــد تعيــق فــرص إنشــاء املــآوي
بــل يف بعــض األحيــان قــد تحــدُّ مــن التدخــات لتقتــر عــى
توزيــع املــآوي املؤقتــة واملــواد غــر الغذائيــة.

مقاربة املآوي يف ال ِّنزاع

حــ َّدة التَّهجــر وتدفقاتــه والثقــة املتبادلــة بــن املنظــات
اإلنســانية والفاعلــن املحليــن وكثافــة املســتوطنات والبنــى
التحتيــة املتبقيــة وسياســة الحكومــات املضيفــة عــى املســتويني
املحــي والوطنــي كلهــا مــن الجوانــب املؤثــرة عــى تدخــات
املــآوي .ويف عملنــا عــى ’املــأوى يف حالــة التّغــر املســتمر‘ نر ِّكــز
عــى إدمــاج أبعــاد انعــدام االســتقرار واملــكان والزمــان يف فهمنــا
للتفاعــات القامئــة بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة املعنيــن.
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ويجــري عمــل املــأوى يف حالــة التّغــر املســتمر عــى أســاس األرايض .ومــن أجــل تطويــر مامرســات املــآوي القامئــة يف بيئــات
الفهــم الراســخ يف قطــاع املــآوي ملــا يعنيــه ’اإليــواء‘ كعمليــة النِّــزاع ،نقــرح الرتكيــز عــى ثالثــة أبعــاد هــي االســتجابات
وكمنتــج نهــايئ يف آن واحــد .ووفق ـاً لهــذا الفهــم ،ليــس املــأوى املدمجــة واللدونــة والواقعيــة.
مجــرد العثــور عــى الســامة بــل يرتبــط أيضـاً بخفــض املخاطــر
ً
ً
والتكيــف مــع التغ ـرات املعاشــة عــى أرض الواقــع .ولتمكــن فــأوال ،نظــرا لطبيعــة املكانيــة والزمانيــة لل ِّنزاعــات ،يجــد
دمــج اإليــواء يف اإلرشــادات التوجيهيــة الحاليــة ولتحقيــق هــدف املتخصصــون يف مجــال املــآوي وغريهــم مــن الفاعلــن اإلنســانيني
تعزيــز فــرص تغيــر السياســات الحاليــة ،علينــا أن نو ِّثــق تاريــخ أنفســهم مضطريــن لدمــج املقاربــات القامئــة عــى الحقــوق مــع
ـرون أيض ـاً عــى إعــادة
نشــوء مامرســات املــآوي ومعــاين املــأوى وتطورهــا يف بيئــات املقاربــات القامئــة عــى الحاجــات و ُيجـ َ
ال ِّنزاعــات ومــدى تكيــف تلــك املامرســات واملعــاين مــع حاجــات التفكــر يف الحــدود الفاصلــة بــن نطاقــي املــآوى والحاميــة
املــآوي.
والتنســيق املحتمــل بينهــا .ففــي حالــة حاميــة مواقــع املدنيــن
يف جنــوب الســودان ،عــى ســبيل املثــال ،تو َّلــد عــن التوتــر بــن
والحساســية تجــاه النزاعــات ومراعــاة واقعهــا وتحليــل األبعــاد حاجــات الحاميــة والواجبــات اإلنســانية تحديــات كبــرة أمــام
املكانيــة للن ـزاع مــن أهــم العنــارص لكنَّهــا مــا زالــت توجهــات تحديــد األولويــات والتنســيق 1.ومــن األمثلــة الرياديــة لربامــج
حديثــة نســبياً .ويســتفاد مــن تصميــم برامــج املــآوي املراعيــة املــآوي املدمجــة مــا طــ َّوره املجلــس الرنويجــي لالجئــن يف
ألوضــاع ال ِّنـزاع يف متكــن رفــع مســتوى إدارك املخاطــر املرتبطــة األردن إذ جمــع الربنامــج املذكــور بــن برنامــج املــآوي وبرنامــج
بالسياســة الحاكمــة للــآوي َّ
ألن وضــع الربامــج بتلــك الطريقــة ال االستشــارات اإلعالميــة واملســاعدة القانونيــة 2.وتقــوم برامــج
يغفــل العالقــات القامئــة بــن حقــوق األرايض والنـزاع وال القيــود املــآوي املدمجــة عــى أســاس فهــم شــمويل كيل للــأوى ،ومــع
املفروضــة عــى التنقــل يف مناطــق النِّــزاع أو ال ِّنزاعــات عــى أ َّنهــا ُن ِّفــذت باألصــل يف بيئــات مــا بعــد الكــوارث ،فيمكنهــا أن
ومنظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة) /ميوس محمد

مأوى مؤقت يف موقع ملكال لحامية املدنيني ،جنوب السودان.
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ال بــد يف ســبيل توفـ املــأوى مــن تحقيق فهــم واضــح لل ُبعدَين
الزمــاين واملــكاين لبيئــة النـزاع املحــدد .ويف حالــة ا َّتبــاع مقاربــة
’املــأوى يف حالــة التّغ ـ املســتمر‘ ميكــن اســتخدام التحلي ـ ت
ا ُملن َّفــذة عــ أرض الواقــع لصياغــة مقاربــات أكــ اعتــ داً
عـ الواقــع املحـ للـ وى مبــا ُيك ِّمــل اإلرشــادات التوجيهيــة
العامليــة العامــة ،فتوفــ املــأوى يحــدث يف ســياق النِّــزاع،
ويف بعــض األحيــان يتضمــن أبعــاداً أخــرى منهــا االســتجابات
املدمجــة وعنــارص اللدونــة والواقعيــة .وبتحسـ أدوات تحليــل
الســياق املحــ املحــدد وفقــاً لعالقتــه مــع توفــ املــأوى،
ميكــن للفاعلـ اإلنســانيني تطويــر فهــم أفضــل ملــا هــو واقعــي
ومــا هــو ممكــن يف وضــع مع ـ .
ر

ا

تقــدم يف حالتنــا هــذه فرصــة مثــ ة لالهتــ م باســتخدامها
ملفهــوم ’اإليــواء‘ يف بيئــات ال ِّنـزاع .وهنــاك حاليـاً جهــود تبذلهــا
أعــداد كبــ ة مــن املنظــ ت يف تبنــي مقاربــة أكــ انتظامــاً
للوقــوف ع ـ العوامــل الحيويــة القامئــة ب ـ العنــف القائــم
ع ـ الجنــدر واملــأوى ،بــل هنــاك جهــود ُتب ـ َذل لرتســيخ هــذه
املقاربــة ضمــن إرشــادات مجموعــة الحاميــة العامليــة حــول
العنــف القائــم عـ الجنــدر يف املــأوى واملســتوطنة ويف مرحلــة
3
التعــايف.

تعريــف املدنيــ والفاعلــ اإلنســانيني للــ وى وطريقــة
مقاربــة كل منهــم لذلــك املفهــوم يف حياتهــم اليوميــة وضمــن
محــددات ســياق النِّــزاع.
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وثانيــاً ،مــع َّأن الحــوار والجــدل مــا زاال قامئــ حــول فكــرة
قصــدُ بهــا القــدرة اإلبداعيــة ملجتمــع مــا يف
’اللدونــة‘ التــي ُي َ
بيئــة النــزاع عــ مقاومــة آثــار النــزاع وتحويلهــا والتعــايف
منهــا بطريقــة إيجابيــة وفعالــة ،فنحــن نق ـ ح إج ـراء مزيــد
مــن التحســ والتطويــر عــ معنــى تلــك الفكــرة بحيــث
تكــون جــزءاً ال يتجــزأ مــن اإليــواء الهــادف إىل تعزيــز ’اللدونــة
التحويليــة‘ التــي ســوف ِّكــن مــن الربــط بــ التدخــ ت
قريبــة األمــد وبعيــدة األمــد كــ أنهــا ســوف تســاعد يف
تجس ـ الفجــوة ب ـ املقاربــة القامئــة ع ـ الحاجــات وتلــك
القامئــة عـ الحقــوق .ومــن هنــا ،ال بــد مــن التفكـ يف األدوار
املرتقبــة لــكل مــن الحاميــة وتوفـ املــأوى والتعــايف والوقــوف
عــ عوامــل التفاعــل فيــ بينهــا ،وذلــك بتطبيــق مقاربــة
اللدونــة عنــد الســعي وراء بنــاء قــدرات الفاعلــ املحليــ
املهجريــن الوســيلة الالزمــة لبنــاء
واملامرســات املحليــة أو منــح َّ
تلــك القــدرات واملامرســات .وحتــى االنتقــال نحــو أســلوب
الحــواالت النقديــة أو اســتقصاء التعــايف الــذايت فيمكــن ق ـراءة
واقعه ـ مــن خ ـ ل تلــك املقاربــة.
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تشارلز باراك cparrack@brookes.ac.uk
محارض رئييس ،مركز التطوير ومامرسة الطوارئ ()CENDEP
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بريجيت بيكارد bpiquard@brookes.ac.uk
معيدة ،مركز التطوير ومامرسة الطوارئ ()CENDEP
كاثرين برون cbrun@brookes.ac.uk
مديرة مركز التطوير ومامرسة الطوارئ ()CENDEP
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مؤلفون مشاركون ،مركز التطوير ومامرسة الطوارئ
وأخــ اً ،هنــاك النظــرة الواقعيــة العمليــة التــي ثــل نقطــة ( ،)CENDEPجامعة بروكس يف أكسفورد
انطــ ق مثــ ة للمقاربــات الراميــة لدراســة املــأوى يف حالــة http://architecture.brookes.ac.uk/research/cendep/
التّغــ املســتمر .واملقاربــة اإلنســانية العمليــة الواقعيــة
 .1املنظمة الدولية للهجرة ( )2016إذا غادرنا فسوف ُنقتَل .دروس مستفادة من جنوب
ليســت باألمــر الجديــد ،بــل هنــاك مــن يعتقــد أ ّنهــا خطــوة السودان 2016-2013
تســعى لالبتعــاد عــن املبــادئ اإلنســانية أو ُتعا ِر ُضهــا .وتبعــاً https://publications.iom.int/system/files/pdf/if_we_leave_0.pdf
لذلــك ،تواجــه املقاربــة الواقعيــة انتقــادا ً بأ َّنهــا ليســت إال نزعــة ()If we leave, we are killed. Lessons learned from South Sudan 2013 - 2016
 .2رشكاء نوشيو ( )2015التقرير الختامي .املجلس الرنويجي لالجئني ،األردن .برنامج
نحــو البحــث ع ـ ينجــح فعلــه ضمــن منظــور قص ـ األمــد املأوى الحرضي املدمج وتقديم املشورة اإلعالمية واملساعدة القانونية
ال بعيــد األمــد .لكننــا يف املقابــل نــرى َّ
أن الواقعيــة قــد تكــون http://bit.ly/Notio-NRC-JordanEvaluation
عام ـ ً مســاعدا ً للمقاربــة املرنــة واملراعيــة لســياقها يف جعــل Final Report. The Norwegian Refugee Council Jordan. Integrated Urban
Shelter and Information Counselling and Legal Assistance Programme
ً
العمــل اإلنســاين مجدي ـا .فالواقعيــة تتيــح إمكانــات اســتخدام انظر أيضاً مقالة نيل برايتون وكريستي فارمر وأويفيند نورديل يف هذا العدد.
حساســية ال ِّنزاعــات يف وضــع الربامــج الالزمــة لتحديــد مــا هــو  .3مجموعة الحامية العاملية ( )2015إرشادات توجيهية لدمج العنف القائم عىل الجندر
ممكــن فعلــه ضمــن ســياق محــدد للس ـ ح باملرونــة الالزمــة يف العمل اإلنساين :خفض املخاطر والرتويج للدونة واملساعدة يف التعايف ،دليل موضوعي
حول املأوى واملستوطنات والتعايفhttp://bit.ly/GBVguidelines-Shelter .
ِّ
ضمــن البيئــات غــ املســتقرة .وباإلضافــة إىل ذلــكُ ،تكــن Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian
املقاربــة الواقعيــة مــن بــذل مزيــد مــن الرتكيــز عــ مــا Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery
يفعلــه الفاعلــون املعنيــون أو مبعنــى آخــر الرتكيــز عـ كيفيــة
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