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خفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر من خالل تحسني تصميم برامج املآوي
أميليا رول وجيسيكا إزكريدو وألبريتو بيتشويل

ينبغي لربامج املآوي الجيدة أن تتضمن تدابري لخفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر طيلة دورة حياة 
املرشوع. 

ــر  يجــب عــىل املــآوي أن تكــون صالحــة للســكن وأن ُتوفِّ
الســالمة الجســدّية لســّكانها واملســاحة الكافيــة والحاميــة مــن 
مختلــف العوامــل الجوّيــة، فاملــآوي تعــد مبنزلــة البيــوت التــي 
ــالمة  ــاه والس ــىل الرف ــول ع ــا الحص ــن ورائه ــاس م ــد الن ينش
الحاميــة  م  يقــدَّ واملــأوى  النــزوح.  حــاالت  يف  خصوصــاً 
لكــنَّ مجــرد إقامتــه ال يكفــي إذ ينبغــي للــآموي وكذلــك 
ــر الحاميــة مــن العنــف  املســتوطنات التــي تبنــى عليهــا أن توفِّ

ــدر.1  ــىل الجن ــم ع ــف القائ ــك العن ــا يف ذل مب

ــن  ــف م ــة للتخفي ــام يجــب أن تسرتشــد التدخــالت املحتمل ك
مخاطــر العنــف القائــم عــىل الجنــدر يف برامــج املــآوي بتحليــل 
مخاطــرة وتحليــٍل جنــدري ُيجــَرى يف بدايــة الربنامــج. وبهــذه 
ــد  ــىل تحدي ــدرة ع ــرث ق ــآوي أك ــو امل ــح مزاول ــة، يصب الطريق
املخاطــر قبــل أن يتســببوا بــأي أذى دون قصــد منهــم. فعــىل 
للمشــاركة  املالئــم  الدمــج  دور  يقتــرص  ال  املثــال،  ســبيل 
يف  النســاء  وضــع  تحســني  عــىل  املرشوعــات  يف  النســوية 
املجتمــع فحســب بــل يقلــل أيضــاً مــن املخاطــر التــي ميكــن 
أن تــؤدي إىل العنــف القائــم عــىل الجنــدر.  ومــع ذلــك، عندمــا 
ال ُتقّيــم العوامــل الحيويــة واألدوار الجندريــة تقييــاًم مناســباً، 
ــؤدي مشــاركة النســاء إىل خفــض ســيطرة الرجــال  ميكــن أن ت
عــىل عمليــة التعــايف وهــذا مــا يســهم يف بــروز ظاهــرة 
مامرســة الــزوج للعنــف ضــد زوجتــه وأنــواع أخــرى مــن 

ــدر.  ــىل الجن ــم ع ــف القائ العن

القائـم عـىل  العنـف  تعميـم قضيـة  أن يسـاعد  املفـرتض  ومـن 
الجنـدر يف توفـري مرشوعات إيواء أفضل تهدف إىل اسـتباق الرضر 
ومنعـه أو خفـض حدتـه يف حالـة وقوعـه. فنحـن نتحـدث إذن 
عـن اسـرتاتيجية وعمليـة ميكـن مـن خاللهـام مسـاعدة املوظفني 
مبـن فيهـم موظفـو املأوى للعمل عىل خفض اسـتضعاف السـكان 
املتأثريـن. ويضمـن الرتكيـز عـىل خفـض مخاطـر العنـف القائـم 
عـىل الجنـدر والحاجات والقـدرات الجندرية توفري مسـاعدة أكرث 

مالءمـة يف بنـاء املـأوى الـذي يلبـي حاجـات األفراد.

إعصار هايان، 2013

الـدويل  اإلنسـاين  املجتمـع  رّوج  الفليبـني،  يف  هايـان  إعصـار  بعـد 
رسـائل ’البنـاء األكـرث مراعـاة للسـالمة‘ والتدريـب املهنـي يف مجـال 
البنـاء.2 فقـد كانـت األعـراف والتقاليـد السـائدة تلقـي عـبء البناء 
والتعمـري عـىل عاتـق الرجـال دون النسـاء، مـا َحـّد مـن مشـاركة 
النسـاء يف تصميـم املـآوي التـي سـتلبي حاجاتهـّن. ولذلـك، منحـت 
التدخـالت اإلنسـانية يف أحـد برامـج اإليـواء للنسـاء صوتاً مسـموعاً 
يف تقريـر تصميـم املـآوي مـن أجـل ضـامن دمـج مختلـف العنـارص 
ذلـك  ومثـال  كرامتهـّن،  وصـون  لحاميـة خصوصياتهـّن  الرضوريـة 
القواطـع الداخليـة لفصـل مناطـق النوم ومـواد الجدار غـري النافذة 
ومسـاحات الغسـيل واألنشـطة املتعلقـة باإلصحـاح. وبفضـل دمـج 
النسـاء والفتيـات، كان برنامـج اإليـواء هـذا أكـرث قـدرة عـىل اتخـاذ 
املرتبطـة  الجنـدر  القائـم عـىل  العنـف  لخفـض مخاطـر  خطـوات 

بتصميـم املـأوى وبنائـه. 

رغـم كل تلـك األدلـة التـي تشـري إىل رضورة تطويـر البيـوت، مـا 
زالـت املـآوي الطارئـة املؤقتـة طاغيـة يف املسـتوطنات القدميـة 
َلـة لبيئـة التعلـم والنـامء لألطفال  والجديـدة يف كل املنطقـة ُمعطِّ
تلـك  البيـت  بيئـات  تحويـل  املمكـن  مـن  ذلـك،  الصغـار. ومـع 
التصميـم.  الثمـن وفعالـة يف  أدوات متاحـة رخيصـة  باسـتخدام 
وإلنشـاء البنيـة املعرفيـة حول كيفيـة تنفيذ ذلك، ينبغـي للعاملني 
مداركهـم  توسـيع  واملسـتوطنات  املـآوي  مجـايل  يف  اإلنسـانيني 
ووعيهـم بحاجـات حاميـة الطفـل وأثـر البيئـة املقامة مـع الرتكيز 
تصميمهـم  أثنـاء  العنرصيـن يف  كال  عـىل  الخصـوص  عـىل وجـه 

للربامـج اإلمنائيـة.
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وتكـــون نقطـــة البدايـــة ألي برنامـــج إيـــواء عـــىل مســـتوى 
املســـتوطنة، مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار قضايـــا االكتظـــاظ 
وكثافـــة املوقـــع والوصـــول إىل مرافـــق اإلصحـــاح واألســـواق 
ومـــواد اإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ. ومـــن أجـــل ضـــامن 
الوصـــول إىل الخدمـــات والفـــرص بنجـــاح، يجـــب أن تتضمـــن 
برامـــج اإليـــواء اعتبـــارات العنـــف القائـــم عـــىل الجنـــدر 
قبـــل التنفيـــذ وخاللـــه، ويشـــتمل ذلـــك عـــىل التخطيـــط 
التوزيـــع  ومواقـــع  واالســـتهداف  التقييـــم  لعمليـــات 
وتحديـــد أولويـــات األفـــراد يف مواقـــع التوزيـــع ونقـــل 
ــة إىل  ــكاوى إضافـ ــة والشـ ــة الراجعـ ــم التغذيـ ــواد ونُظـ املـ
التوظيـــف املناســـب للمـــوارد البرشيـــة لتمكـــني الوصـــول 
األكـــرث ســـالمة للفئـــات املســـتضعفة مـــن خـــالل مختلـــف 

ــع.  ــاطات كالتوزيـ النشـ

ـــز  ـــل تركي ـــاليبه ينتق ـــتيطان وأس ـــع االس د مواق ـــدَّ ـــا ُتَح وحامل
ـــدر  ـــىل الجن ـــم ع ـــف القائ ـــت. فالعن ـــواء إىل البي ـــج اإلي برام
ــن  ــري مـ ــر كثـ ــل ال ينظـ ــط بـ ــت فقـ ــارج البيـ ــع خـ ال يقـ
النـــاس إىل البيـــت عـــىل أَنـــه مـــرادف للســـالمة، فالعنـــف 
الـــذي ميارســـه العشـــري أو عنـــف املعـــارشة مييـــل طبيعيـــاً 

ـــني  ـــة، وب ـــواب املغلق ـــف األب ـــاء، خل ـــه يف الخف ـــرض نفس لف
أفـــراد العائلـــة الواحـــدة. لذلـــك يســـاعد توفـــري تصميـــم 
ـــة  ـــراد العائل ـــف أف ـــوم ملختل ـــاحات ن ـــأموى مبس ـــب لل مناس
ــض  ــف بعـ ــىل تخفيـ ــة عـ ــات الثقافيـ ــي املامرسـ ــا يراعـ مبـ
مامرســـات العنـــف القائـــم عـــىل الجنـــدر داخـــل البيـــت، 
ــخص  ــكل شـ ــة لـ ــترتة وصالحـ ــن مسـ ــري أماكـ ــام أنَّ توفـ كـ
يقلـــل مـــن املخاطـــر املرتبطـــة بالفضـــاءات املشـــرتكة مـــع 

أفـــراد مـــن خـــارج العائلـــة. 

زالزل نيبال، 2015

عقـــب زالزل نيبـــال يف أبريل/نيســـان ومايـــو/ أيـــار عـــام 2015، 
تضمـــن أحـــد برامـــج اإليـــواء واملـــاء واإلصحـــاح والنظافـــة 
الشـــخصية نهجـــاً يراعـــي االعتبـــارات الجندريـــة لرفـــع قـــدرة 
ــية  ــة األساسـ ــواد املنزليـ ــات عـــىل الوصـــول للمـ ــاء والفتيـ النسـ
و  األدوار  املوظفـــات  الحاميـــة.3 وقّيمـــت  وتقليـــل مخاطـــر 
املســـؤوليات التـــي تقـــع عـــىل عاتـــق النســـاء والفتيـــات مـــن 
ـــادل.  ـــن والع ـــول اآلم ـــن الوص ـــع تضم ـــاط توزي ـــم نق ـــل تصمي أج
ـــع  ـــات التوزي ـــود يف أوق ـــىل الحش ـــيطرة ع ـــري للس ـــّذت تداب ِخ واتُّ

ويف املواقـــع املغلقـــة، مـــا زاد مـــن مســـتوى األمـــن.

نو
 بي

يل
 د

يز
ند

رينا
 ف

يل
ربائ

 ج
ني/

فلب
 ال

يف
ري 

 ك
مة

نظ
م

http://www.fmreview.org/ar/shelter


4545 املآوي يف التَّهجري نرشة الهجرة القرسية 55

www.fmreview.org/ar/shelterطابش/ريابر 2017

ــي  ــدة التـ ــواء الجيـ ــج اإليـ ــز برامـ ــن يقتـــرص تركيـ ولـ
ــىل  ــدر عـ ــىل الجنـ ــم عـ ــف القائـ ــاه للعنـ ــويل االنتبـ تـ
ـــاً  ـــتتأكد أيض ـــل س ـــا، ب ـــة وحده ـــاء العملي ـــب البن جوان
بالســـالمة  املســـتضعفة  العائـــالت  تشـــعر  أن  مـــن 
تلبيـــة  مـــن  وتكينهـــا  مجتمعاتهـــا  يف  والحاميـــة 
تكاليـــف املـــأوى )مثـــل اإليجـــار والفواتـــري والصيانـــة 

واإلصالحـــات(. 

زلزال هايتي/ 2010

يف أعقـــاب الزلـــزال الـــذي رضب هايتـــي مبـــارشة يف 
ـــواء  ـــرشوع إي ـــدف م ـــام 2010، ه ـــاين ع ـــون الث يناير/كان
انتقـــايل لتوفـــري مـــآو أكـــرث ســـالمة للنازحـــني، وأوىل 
ذلـــك املـــرشوع اهتاممـــاً خاصـــاً لحاجـــات النســـاء 
والفتيـــات إذ قّيـــم فريـــق املـــرشوع الـــذي اشـــتمل 
عـــىل موظفـــات إنـــاث تلـــك الحاجـــات الخاصـــة خـــالل 
كيـــز املســـتهدفة. ونتيجـــة  نقاشـــات مجموعـــات الرتَّ
ــأوى، ومل  ــرة املـ ــايف يف مؤخـ ــاب إضـ ــف بـ ــك، ُأضيـ لذلـ
ـــب،  ـــاً فحس ـــراً تقليدي ـــني أم ـــت ملدخل ـــالك البي ـــن امت يك
ــأ  ــت يلجـ ــوي للبيـ ــرج ثانـ ــاً كمخـ ــتخدم أيضـ ــه اسـ لكنـ
لـــه أفـــراد العائلـــة فيـــام لـــو اضطـــروا للهـــروب مـــن 
أي ســـلوك عنيـــف.4 مـــن ناحيـــة أخـــرى، انتـــاب بعـــض 
ــي  ــوت التـ ــاً يف البيـ ــرث أمنـ ــّن أكـ ــعور بأنهـ ــاء شـ النسـ
ُتفَتـــُح أبوابهـــا مـــن الخـــارج، العتقادهـــّن أنـــه ســـيكون 
مـــن الصعـــب عـــىل أحـــد أن يرجـــو فتـــح البـــاب بـــدالً 

ــل. ــه إىل الداخـ ــن ركلـ مـ

وهنـــاك جهـــود متزايـــدة متضافـــرة تبذلهـــا الجهـــات 
الفاعلـــة وموظفـــو الحاميـــة مبـــن فيهـــم املتخصصـــون 
لتحديـــد  الجنـــدر  عـــىل  القائـــم  العنـــف  بقضايـــا 
وإضافـــة  وخفضهـــا.  اإليـــواء  برامـــج  يف  املخاطـــر 
إىل ذلـــك، ال بـــد مـــن تدريـــب جميـــع املوظفـــني 
امليدانيـــني عـــىل تحديـــد الوقـــت والكيفيـــة التـــي 
ـــاهدتهم أو  ـــال مش ـــا يف ح ـــاً له ـــوا وفق ـــب أن يترصف يج
ســـامعهم عـــن إحـــدى حـــاالت العنـــف القائـــم عـــىل 
الجنـــدر وذلـــك للحـــد مـــن أي آثـــار إضافيـــة ســـلبية 
عـــىل الناجـــني ولتســـهيل وصـــول الناجـــني والناجيـــات 
ــن العنـــف  ــني مـ ــة للناجـ ــم املتاحـ ــات الدعـ إىل خدمـ
القائـــم عـــىل الجنـــدر. وتحقيقـــاً لذلـــك الهـــدف، 
ـــة  ـــىل دراي ـــوا ع ـــآوي أن يكون ـــىل امل ـــني ع ـــي للعامل ينبغ
ـــات املتعرضـــني  ـــة معلوم ـــىل رسي ـــاظ ع ـــات الحف مبفهوم
ـــال  ـــة األطف ـــم وحامي ـــىل موافقته ـــول ع ـــف والحص للعن
ــم  ــا لدعـ ــول بهـ ــوالت املعمـ ــم بالربوتوكـ ــع التزامهـ مـ

ــات.5 ــني والناجيـ الناجـ

ـــأوى  ـــالت امل ـــر تدخ ـــاس أث ـــب قي ـــن الصع ـــا كان م رمب
ـــك ال  ـــنَّ ذل ـــدر لك ـــىل الجن ـــم ع ـــف القائ ـــض العن يف خف
ـــز  ـــة وصـــون الكرامـــة وتعزي ـــع مـــن توفـــري الخصوصي مين
ـــول  ـــىل وص ـــر ع ـــن أث ـــك م ـــا لذل ـــالمة مل ـــعور بالس الش
ـــا، ال يجـــب  ـــن هن ـــاه. وم ـــات والرف ـــالت إىل الخدم العائ
النظـــر إىل تضمـــني العنـــف القائـــم عـــىل الجنـــدر 
كمهمـــة إضافيـــة يضيفهـــا مامرســـو املـــآوي إىل قامئـــة 
مهامهـــم، بـــل يجـــب أن ينظـــر إليـــه كجـــزء ال يتجـــزأ 
ــادئ  ــىل املبـ ــتمل عـ ــي تشـ ــواء التـ ــج اإليـ ــن برامـ مـ
والدمـــج  واملشـــاركة  املخاطـــر  لتحليـــل  األساســـية 

والتشـــاور واملشـــاركة مـــع املجتمعـــات املتأثـــرة. 
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