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ــة  ــة املحلي ــرة يف البيئ ــواد متاحــة ومتواف ــن م البالســتيكية وم
ــدد  ــع ع ــأوى م ــف كل م ــة تكيي ــع محاول ــم، م ــة املخي يف بقي
األرسة الفعــيل، مــام مينــح تنوعــاً أكــرب يف الخيــام. ونتيجــة 
الســتخدام املــواد املحليــة، كانــت تكلفــة املــآوي العائليــة 
أقــل بكثــري مــن تكلفــة الخيــام. وباإلضافــة إىل ذلــك، يســتطيع 
ــاء  ــل بن ــن أج ــواد م ــذه امل ــتخدام ه ــادة اس ــتفيدون إع املس

ــة.  ــرث دميوم ــآٍو أك م

الخالصة
ى العمــل املنســق إىل نقــل معظــم ســكان  ــة األمــر، أدَّ يف نهاي
املــآوي الجامعيــة، مبــن فيهــم الذيــن ال يتمتعــون بوضــع 
الجــئ قانــوين ســليم، إىل أماكــن إقامــة أكــرث مالءمــة. وتقــدم 
كل مــن الخيــم العائليــة واملــآوي العائليــة املصنوعــة مــن 
ــآموي  ــة لل ــوالً بديل ــة حل ــواد املحلي ــتيكية وامل ــة البالس األغطي
ــة  ــم العائلي ــت الخي ــة، كان ــن ناحي ــا. فم ــة يف تنزاني الجامعي
ــا هــي  ــا، إذ كانــت رسعــة إقامته ــم ندوت ــوالً يف مخي حــاًل مقب
الهــدف الرئيــيس. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت املــآوي العائليــة 
األقــل كلفــة، واألكــرث مرونــة والتــي ميكــن إعــادة اســتخدامها 
هــي خيــار املــأوى األنســب واألكــرث مالءمــة للوضــع املزمــن يف 

ــو.   ــم نياروغوس مخي

واملرونــة  املتوقــع  والعمــر  التنصيــب،  ورسعــة  التكلفــة، 
والقابليــة للتكيــف مــع األعــداد املختلفــة لــألرس واملجموعــات 
كل هــذه األمــور يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار 
بشــأن األنــواع املختلفــة للــآموي التــي ميكــن اســتخدامها 
ــتخدام  ــو اس ــه فه ــب تجنب ــا يج ــا م ــة. أم ــياقات مختلف يف س
املــآوي الجامعيــة التــي كانــت تســتخدم يف بدايــة األمــر 
ــام  ــة أي ــاوز بضع ــرية ال تتج ــة قص ــدة إقام ــال مب ــز انتق مراك
ولكنَّهــا تحولــت بعــد ذلــك إىل أماكــن إقامــة متوســطة األجــل.

alena.koscalova@gmail.com ألينا كوسكالوفا 
ُمقيِّمة رئيسية ومستشارة يف الطب املداري، منظمة أطباء بال 

  www.msf.org حدود

 yann.lelevrier@yahoo.fr يان ليليفريري 
ُمقيِّم ومستشار، الجاهزية للطوارئ واالستجابة لها

 ُبِنَيت هذه املقالة عىل نتائج تقييم أجرته منظمة أطباء بال 
حدود عمل عليه املؤلفان. اآلراء الواردة يف هذه املقلة تعكس 

آراء الكاتبني وال ُتعربِّ بالرضورة عن آراء منظمة أطباء بال حدود 

تصميم أكرث وإبداع أقل
ميتشيل سيبوس

رين أن يتعلموا كثرياً من  مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاصًة يف مجال استنباط حلول املآوي للمهجَّ
مامرسات التصميم املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون. 

ـــرياً  ـــداع‘ انتشـــاراً كب ـــة، انتـــرشت كلمـــة ’اإلب عـــرب العقـــود املاضي
عـــرب مختلـــف القطاعـــات الصناعيـــة وأصبـــح اإلبـــداع أساســـاً 
ـــا.  ـــالف أنواعه ـــىل اخت ـــه يف التصـــدي للمشـــكالت ع ـــد علي ُيعَتَم
ـــة  ـــتوطنات الخاص ـــآموي واملس ـــط لل ـــق بالتخطي ـــام يتعل ـــا في أمَّ
ـــاعدات  ـــع املس ـــعي مجتم ـــظ أنَّ س ـــن، فيالَح ري ـــكان املهجَّ بالس
ــد  ــوة فقـ ــدة املرجـ ــق الفائـ ــداع مل يحقـ ــانية وراء اإلبـ اإلنسـ
ـــم  ـــات األم ـــن هيئ ـــري م ـــدد كب ـــداع يف ع ـــدات اإلب ـــرت وح ظه
ــك  ــع تلـ ــنَّ جميـ ــة لكـ ــري الحكوميـ ــامت غـ ــدة واملنظـ املتحـ
ـــد.  ـــدة األم ـــكالت بعي ـــن مش ـــاين م ـــت تع ـــا زال ـــات م اإلبداع

فصحيـــح أنَّ وحـــدات اإلبـــداع يف الهيئـــات قـــد تحقـــق فاعليتهـــا 
يف تجربـــة طـــرق جديـــدة، لكـــنَّ منـــوذج اإلبـــداع ليـــس 
ـــول  ـــار األفضـــل لتوفـــري مســـتوى أفضـــل مـــن حل بالـــرضورة الخي
املـــآوي. وكذلـــك األمـــر بالنســـبة للُفـــرَص واألفـــكار املتبـــرصة 

ـــآموي  ـــل لل ـــول أفض ـــم حل ـــنَّ تقدي ـــا لك ـــن إيجاده ـــن املمك فم
والتخطيـــط باســـتخدام فـــرق اإلبـــداع املرتكـــزة إىل الحلـــول 
التكنولوجيـــة قـــد تتعـــرض لإلخفـــاق والفشـــل إذا مـــا ُقِصـــَد 
بالجهـــود املبذولـــة تعميـــم تلـــك الحلـــول عـــىل القطـــاع 
ــداع  ــة. واإلبـ ــق الجغرافيـ ــات واملناطـ ــرب املوازنـ ــي عـ الصناعـ

وحـــده ليـــس الحـــل مـــا مل يصاحبـــه ُحســـِن التصميـــم.

ــل  ــحرية، بـ ــة أو سـ ــة عميقـ ــم ليـــس عمليـ ــُن التصميـ وُحسـ
يتطلـــب األمـــر مـــن متخصـــص التصميـــم االقـــرتاب مـــن 
مجتمـــع املســـتخدمني إلجـــراء األبحـــاث العرقيـــة ومـــن ثـــمَّ 
ــودة  ــة والجـ ــة التكلفـ ــة منخفضـ ــاذج أوليـ ــاء منـ اإلرساع يف بنـ
الختبارهـــا مـــع أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــني املبارشيـــن. ثـــم 
عـــىل املصمـــم الجيـــد أن يكـــرر هـــذه العمليـــة عـــدة مـــرات إىل 
ـــذي يســـتجيب لحاجـــات أصحـــاب املصلحـــة  أن يظهـــر الحـــل ال
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املعنيـــني. كـــام أنَّ املصمـــم املحـــرتف يفهـــم أنَّ حـــل مشـــكلة 
معقـــدة يتطلـــب أمـــوراً تتجـــاوز البحـــوث والتخطيـــط إذ ال 
ـــم  ـــة ث ـــاذج أولي ـــة يف من ـــول املقرتح ـــة الحل ـــن تجرب ـــد أوالً م ب
تجربتهـــا عـــىل نطـــاق أكـــرب وفحصهـــا وبعـــد ذلـــك تعديلهـــا 

عنـــد الـــرضورة.

ــرتاتيجيات يف  ــات االسـ ــاج نقاشـ ــد نتـ ــم الجيـ ــس التصميـ وليـ
اجتامعـــات مجلـــس اإلدارة وال اجتـــامع املجموعـــات العنقوديـــة، 
بـــل يظهـــر عندمـــا يشـــارك املصمـــم يف العمـــل امليـــداين 
ـــة  ـــع إمكاني ـــة. وم ـــول برسع ـــرب الحل ـــات ويخت ـــدي امللحوظ ويب
ــة،  ــرار تطبيـــق طـــرق التصميـــم عـــرب املناطـــق الجغرافيـ تكـ
يجـــب االنتبـــاه إىل أنَّ املنتـــج حســـن التصميـــم مخصـــص 
ــن  ــارش. فلـ ــع مبـ ــن موقـ ــددة ضمـ ــة محـ ــات مجموعـ لحاجـ
ـــة  ـــة معين ـــن مجموع ـــتورداً م ـــاًل مس ـــد ح ـــم الجي ـــذ املصم يأخ
ــرى،  ــة أخـ ــه يف بيئـ ــم يزرعـ ــني ثـ ــة املعنيـ ــاب املصلحـ ألصحـ
ـــة  ـــني يف بداي ـــني البيئت ـــة ب ـــكالت متطابق ـــدت املش ـــو ب ـــى ل حت
ـــه  ـــىل أنَّ ـــم ع ـــر إىل التصمي ـــا ُينَظ ـــاً م ـــك، غالب ـــع ذل ـــر. وم األم
ـــا  ـــاً م ـــة. وغالب ـــه عملي ـــىل أنَّ ـــه ع ـــر إلي ـــن النظ ـــدالً م ـــة ب نتيج
ــات املعنيـــة ضمـــن  ــع الجهـ ــد مـ ــم بالتعاقـ ُيلَتمـــس التصميـ
رشاكات بـــارزة أو مـــن خـــالل طـــرح منافســـات التصميـــامت 
العامليـــة التـــي مـــا زالـــت تنحـــرف عـــن مســـارها املطلـــوب 
إذ تلجـــأ إىل الحلـــول املســـتوردة. ومـــع أنَّ هـــؤالء املصممـــني 
ـــح أن  ـــري املرج ـــن غ ـــم، فم ـــل يف التصمي ـــىل العم ـــدرون ع مقت
يقـــدروا عـــىل االقـــرتاب مـــن املشـــكلة بالقـــدر الـــذي يفعلـــه 
ــة يف  ــري الحكوميـ ــامت غـ ــدة أو املنظـ ــم املتحـ ــو األمـ موظفـ

املوقـــع امليـــداين. 

ـــط  ـــذا أن ُيخطَّ ـــا ه ـــرشة يف يومن ـــات املنت ـــن املامرس ـــح م وأصب
للـــآموي واملســـتوطنات باســـتخدام صـــور األقـــامر الصناعيـــة 
واالعتـــامد عـــىل املســـوحات االجتامعيـــة املنظمـــة التـــي 
ـــري  ـــة غ ـــة محلي ـــع منظم ـــأنها م ـــد بش ـــالل التعاق ـــن خ ـــذ م ُتنفَّ
حكوميـــة. لكـــّن الزيـــارات الخاطفـــة للميـــدان واملســـوحات 
الرسيعـــة ال ميكـــن األخـــذ بهـــا بديـــاًل عـــن التصميـــم املبنـــي 
عـــىل الدراســـات العرقيـــة واإلثنيـــة التـــي تتطلـــب اســـتخدام 
لـــة ســـعياً وراء الوقـــوف عـــىل فهـــم صحيـــح  املالحظـــة املفصَّ
لكيفيـــة قضـــاء النـــاس حياتهـــم إزاء املبـــاين والبنـــى التحتيـــة 
ـــد  ـــه ُيولِّ ـــي أنَّ ـــم العرق ـــد التصمي ـــن فوائ ـــة. وم ـــارص املادي والعن
أفـــكاراً مســـتنرية ال بـــد منهـــا لتوجيـــه تصميـــم املـــآوي نحـــو 
ـــني  ـــدور املعامري ـــدة. ومبق ـــروف املعقَّ ـــح يف الظ ـــار الصحي املس
ــة  ــات البحـــوث االجتامعيـ بـــني عـــىل عمليـ واملخططـــني امُلدرَّ
التجريبيـــة والتصميـــم املرتكـــز إىل اإلنســـان تقديـــم أمنـــوذج 
ـــأوى  ـــول امل ـــاز حل ـــد يف إنج ـــي تجاه ـــات الت ـــه الهيئ ـــذي ب تحت

ــاس  ــني النـ ــل بـ ــي التفاعـ ــة تراعـ ــس فنيـ ــىل أسـ ــة عـ الفعالـ
ــا. والتكنولوجيـ

ــدان  ــات البلـ ــري إىل أنَّ سياسـ ــال يشـ ــع الحـ ــك أنَّ واقـ وال شـ
ـــب تنفيـــذ عمليـــة التصميـــم  ريـــن ُتصعِّ املضيفـــة الخاصـــة باملهجَّ
املتينـــة أو إنجـــاز الحلـــول املثاليـــة. وعندمـــا ُيفـــرَُض الطلـــب 
ــاج الحـــرضي،  عـــىل منظومـــات املخيـــامت بـــدالً عـــن اإلدمـ
غالبـــاً مـــا يجـــد املعامريـــون واملخططـــون معيقـــات تحـــول 
بينهـــم وبـــني جهودهـــم الراميـــة إىل تحقيـــق أعـــىل املعايـــري 
ـــى يف الحـــاالت االســـتثنائية كـــام حـــدث يف إنشـــاء  ـــة. وحت املهني
ـــت  ـــتثناءات ليس ـــك االس ـــد أنَّ تل ـــرتي يف األردن، نج ـــم الزع مخي
ـــري  ـــىل كث ـــاً ع ـــا زال محافظ ـــرتي م ـــم الزع ـــام أنَّ مخي ـــائعة ك ش
ـــة  ـــات محتوم ـــذه التحدي ـــني. وه ـــم الالجئ ـــص مخي ـــن خصائ م
ـــالزم  ـــف ال ـــرون للتثقي ـــم يفتق ـــيص التصمي ـــور ألنَّ متخص الظه
حـــول قانـــون الهجـــرة والسياســـة الوطنيـــة ولذلـــك نجدهـــم 
ـــذي  ـــياق ال ـــم يف الس ـــرش عمله ـــل ون ـــبيل التواص ـــون يف س يعان
ـــدالً  ـــارش ب ـــي مب ـــل فن ـــىل ح ـــم ع ـــاس حصوله ـــه الن ـــع في يتوق
مـــن النظـــر إىل ذلـــك العمـــل عـــىل أنَّـــه عمليـــة اجتامعيـــة 

تكراريـــة.

والعمـــل ضمـــن هـــذه املعيقـــات التنظيميـــة والثقافيـــة مـــع 
إنتـــاج حلـــول مـــأوى أكـــرث اســـتجابة لســـياقاتها يأخـــذ وقتـــاً 
ــا زالـــت االســـرتاتيجيات الراميـــة لتحقيـــق النجـــاح قيـــد  ومـ
ـــة  ـــة ’البداي ـــتخدام منهجي ـــك اس ـــال ذل ـــور. ومث ـــر والظه التطوي
الهزيلـــة‘1 التـــي ســـاعدت كثـــرياً مـــن املنظـــامت عـــىل تبنـــي 
ــات  ــم املرشوعـ ــع حجـ ــات رفـ ــم لغايـ ــائع للتصميـ ــدأ شـ مبـ
وتعديلهـــا مـــن خـــالل تكرارهـــا. وإىل أن تتبنـــى كـــربى 
ــه  ــذي يفهمـ ــو الـ ــىل النحـ ــم عـ ــادئ التصميـ ــامت مبـ املنظـ
معظـــم العاملـــني املهنيـــني يف املـــآوي الـــذي يتضمـــن عمليـــة 
إجـــراء البحـــوث امليدانيـــة عـــىل املســـتخدمني يف املوقـــع 
ـــامت  ـــة، ســـوف تســـتمر املخي ـــة الرسيع ـــامذج األولي وإنجـــاز الن
ــم  ــن التصميـ ــدالً مـ ــرية بـ ــات الكبـ ــو اإلبداعـ ــه نحـ يف التوجـ
ــة أن  ــانية واإلمنائيـ ــامت اإلنسـ ــح للمنظـ ــو أتيـ ــي. ولـ الرتاكمـ
ـــوف  ـــج فس ـــة ال كمنت ـــم كعملي ـــز التصمي ـــة تعزي ـــم كيفي تتعل

يكـــون للنتائـــج أصـــداء عـــىل مســـتوى العـــامل أجمـــع. 
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