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أثر املأوى اإلنساين واملستوطنات البرشية عىل حامية الطفل
نريييا أموروس إلورذوي

مل َي َ
لق تصميم املآوي واملستوطنات يف أوضاع مخيامت الالجئني املط َّولة يف رشقي أفريقيا إال قلي ًال من
االهتامم وأدى ذلك إىل نتائج غري ظاهرة للعيان َّ
أرضت بنامء األطفال.
أن يكــون املــرء طفـ ًا يعيــش يف وضــع اللجــوء املطـ َّول يف البيئة الحالية يف املآوي ُت ُ
عيق تعلم األطفال

املخيــات رشقــي أفريقيــا يعنــي َّ
أن االعتبــارات الجيــو-
سياســية واملعايــر الدوليــة تفــرض عــى الطفــل طريقــة
نومــه ونــوع طعامــه ونشــاطاته اليوميــة يف دور الحضانــة.
وغالبـاً مــا تفتقــر املخيــات بعيــدة األمــد ملرافــق التعليــم
واللعــب ،ولهــذا الســبب يقــي األطفــال معظــم أوقاتهــم
يف البيــت أو حــول البيــت الــذي يصبــح الفضــاء الرئيــي
لتع ِّلمهــم .ومــن املعلــوم َّ
أن لبيئــة البيــت أثــر مبــارش
وآخــر غــر مبــارش عــى التَّعلــم بــل تؤثــر تلــك البيئــة
عــى منــاء الطفــل املعــريف والبــدين واالجتامعي-الوجــداين
واللغــوي أيض ـاً.
واملشــكلة يف مــآوي املخيــات َّ
أن القصــد بهــا مل يكــن
َّ
أن تقــدِّ م بيوتــاً لقاطنيهــا ولذلــك نجــد أنهــا تفتقــر إىل
البيئــات املح ِّفــزة للتع ُّلــم ،وحتــى لــو اسـتُخ ِدمت لغايــات
التعلــم فســيكون أداؤهــا ضعيف ـاً للغايــة .فتلــك املــآوي
نشــئت لتكــون مــآوي طارئــة مؤقتــة تقــي النــاس مــن
ُأ ِ
األنــواء الجويــة واملخاطــر الكبــرة التــي تحددهــا املعايــر
اإلنســانية الدولية1.ومبــا َّ
أن أوضــاع املخيــات يف العــامل
طــال أمدهــا لعقــود مــن الزمــن ،ال بــد مــن التســاؤل
حــول آثارهــا الواقعــة عــى منــاء الطفــل إذا مــا ُن ِظــر إىل
تلــك املــآوي عــى أ َّنهــا بيــوت ُتقــدِّ م لقاطنيهــا بيئــات
للتعلــم عــى املــدى القصــر والبعيــد عــى حــد ســواء.
وال بــد مــن التســاؤل حــول طبيعــة اآلثــار التــي ميكــن
تحقيقهــا إذا مــا ُص ِّممــت تلــك املــآوي لتمكــن رخــاء
العائلــة وتوفــر بيئــة جيــدة حيــث ميكــن لألطفــال فيهــا
أن يتعلمــوا ويرتاحــوا ويلعبــوا.

تقــع العنــارص املؤثــرة عــى تعلــم األطفــال الصغــار
جمــع الســكني
عــى مســتويات عــدة تضــم الحــي وا ُمل َّ
والتخطيــط الداخــي للمخيــم والعنــارص الهيكليــة
واملاديــة.

االكتظــاظ الســكاين يف املســتوطنات :نــدرة األرايض مــن
أكــر املشــكالت شــيوعاً يف املخيــات بعيــدة األمــد .ففــي
روانــدا ،مثــ ًا ،هنــاك شــح يف الفضــاءات املشــركة ،أمــا
البيــوت فصغــرة الحجــم ويتشــارك النــاس بــدورات امليــاه
التــي ال تكفــي لتلبيــة حاجــات صغــار األطفــال .إضافــة
إىل ذلــك ،تعــاين املــآوي مــن صغــر الحجــم واالكتظــاظ
وتقــام أصــ ًا يف مواقــع منحــدرة ومختنقــة ســكانياً.
وأغلــب البيــوت فيهــا تتكــون مــن غرفــة أو غرفتــن كحــد
أقــى وتــؤوي مــا بــن شــخصني إىل اثنــي عــر شــخصاً يف
مســاحة ال تتعــدى  12مــراً مربعـاً .ونتيجــة لذلــك ،تصبــح
البيــوت أماكــن صاخبــة خانقــة وبيئــة خصبــة الرتفــاع
معــدالت اإلســاءة الجســدية .أمــا األطفــال ،فتتفاعــل
أدمغتهــم مــع ذلــك الواقــع بتطويــر آليــات املســايرة التــي
2
تؤثــر عــى مــدى انتباههــم وتركيزهــم.
املجمــع الســكني :تفتقــر البيــوت الكونغوليــة يف العــادة
إىل األســيجة وهــذا يحــد مــن قــدرات الرقابــة عــى
األطفــال ويســمح أيض ـاً للــا َّرة بالتفاعــل مــع النشــاطات
يف الباحــات األماميــة والخلفيــة للبيــت .ومــن بــن جميــع
املخيــات الخاضعــة للدراســة ،وحدهــا البيــوت املقامــة
يف كاكومــا (كينيــا) كانــت تحظــى بأســيجة مشــيدة عل ـ ً
ا
أ َّنهــا ُحــدِّ دت يف الوقــت نفســه عــى أنهــا األقــل ســامة
أيضـاً .ويف املقابــل ،تدفــع البيــوت الصغــرة غــر املســيجة
يف جنوب-غــرب أوغنــدا وروانــدا باألطفــال إىل التجــول يف
الشــوارع .وأشــار عنــارص الدراســة إىل َّ
أن إقامــة األســيجة
مــن األمــور الرضوريــة َّ
وأن الشــوارع مصــدر رئيــي
للخطــر عــى منــاء األطفــال.

عــى ضــوء ذلــك ،تعــرض هــذه املقالــة نتائــج األبحــاث
التــي ُأج ِر َيــت عــى املك ِّونــات املكانيــة لبيــوت الالجئــن
الكونغوليــن يف املخيــات بعيــدة األمــد يف روانــدا
وأوغنــدا وكينيــا .فمــن خــال جمــع املعلومــات حــول
املك ِّونــات املكانيــة للبيــت التــي تديــم التعلــم وتعــززه
وفــق تصــورات القاطنــن يف املخيــات ،ميكــن أن نصــل إىل
توصيــات بتحويــل املــآوي الحاليــة واملســتقبلية إىل بيــوت إجـراءات منـح البيـوت :يحصـل الالجئـون فـور وصولهـم على
قطعـة أرض يختلـف حجمهـا من دولة مضيفة ألخـرى ،ويحصلون
أرسيــة وبيئــات محفــزة عــى التَّعلــم.
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شـمعات وأعمـدة إلنشـاء مـأوى مؤقـت لهـم .ويف
أيضـاً على ُم َّ
روانـدا وكينيـا ،تسـاعدهم الهيئـات اإلنسـانية على بنـاء الهيـكل
األويل للبيـت .ومـع تطـور واقـع إقامـة الخيم إىل إنشـاءات طينية
(عـادة مـا تكون مسـتطيلة الشـكل يف الحالـة الكونغوليـة) ،أصبح
ً
عاملا ق َّيـد العائلات يف عـدد الغـرف
انعـدام الفضـاء واملـوارد
بحيـث يضـم البيـت الواحـد غرفـة أو غرفتين .أمـا دورة املياه ،إن
توافـرت لهـم ،فتكـون منفصلـة عـن البيـت الرئيسي .و ُتسـتَخدم
غرفـة للمعيشـة وتنـاول الطعـام والطبـخ والنـوم أيضـاً .أمـا إذا
كان هنـاك غرفـة ثانيـة ،فتُسـتَخدَم للنـوم ل َّكنهـا تـؤوي ضعفـي
طاقتهـا االسـتيعابية بـل قـد يتشـارك فيهـا البشر والحيوانات عىل
وص َغـر مسـاحة الغـرف
حـد سـواء .ونظـراً لكثرة عـدد القاطنين ِ
وضعـف تهويتهـا ،تصبـح أماكـن غير صحيـة مفعمـة بالدخـان
والروائـح والرطوبـة ما يجعـل األطفال معرضني لألمـراض ومينعهم
مـن االلتحـاق باملدرسـة أو اللعـب.
املـواد والبنيـة املا ِّديَّـة :تفتقـر البيـوت الطينيـة إىل القواعـد
اإلنشـائية ولهـا سـقوف خطـرة كما تفتقـر إىل املعـدات الالزمـة
ملواجهـة ميـاه العواصـف ،وكل تلـك العوامـل تسـاهم يف إضعاف
هيـكل البيـت وجعلـه بيئـة رطبة ومظلمـة ومليئة بالغبـار .ونظراً
لعـدم توافـر القاطنين على املـواد املالمئـة لفتـح نوافـذ آمنـة يف
حجـب عـن البيـوت القـدر الضروري مـن التهويـة
الجـدرانُ ،ي َ
واإلضـاءة .ومـع انتشـار ظاهـرة تسرب امليـاه للبيـوت وتعفـن
قواعدهـا ،يبـدي بعـض األطفـال تخوفاتـه مـن انهيـار البيت عىل
رؤوسـهم .أ َّمـا السـطوح املصنوعـة مـن صفائـح الحديد واملشـ ّمع
فتسـاهم يف جعـل داخـل البيـت حـاراً ال يطـاق يف النهـار وقـارس
البرودة يف الليـل .وهـذه البيئـة الداخليـة غير صحية ومتثل سـبباً
دامئـ ًا لتعـرض قاطنيـه لألمـراض الجلديـة والتنفسـية ما يحـد أيضاً
مـن قـدرة األطفـال عىل االلتحـاق باملـدارس وتطويـر انتباههم يف
حالـة التحاقهـم.
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روانـدا ،يتشـارك باملرافـق الصحيـة عشرات وأحيانـاً مئـات مـن
عـدل أي منهـا مبـا يلبـي حاجـات األطفـال .أما
املسـتخدمني .ومل ُت َّ
يف شمال-غرب كينيـا وجنوب-غـرب أوغنـدا ،فهنـاك دورة ميـاه
واحـدة لـكل مجمـع ،لكـنَّ بعـض العائالت تعجـز عن بنـاء دورة
ميـاه لهـا وعليهـا بدالً مـن ذلك أن تقضي حاجتها بني الشـجريات
أو يف دورة ميـاه الجيران .ومـع عدم توافـر دورات املياه الصديقة
للطفـل ،تقـع الحوادث واإلسـاءات.

الخالصات

لقـد حـدد عنـارص الدراسـة الكونغوليـون عنرصيـن أساسـيني
لتعزيـز بيئـة تعلـم األطفـال يف البيـت أال وهما الحاميـة مـن
وشـجع اآلبـاء
املخاطـر الخارجيـة وتعزيـز الوحـدة األرسيـة.
َّ
واألمهـات ومقدمـو الرعايـة مامرسـة الرقابة عىل األماكـن املغلقة
التـي و ّفـرت الحاميـة مـن الشـمس واملطـر واإلسـاءة يف بعـض
الحـاالت .أمـا األطفـال ،فأكـدوا على أهميـة قضـاء الوقـت مـع
أشـقائهم وشـقيقاتهم ووالدتهم عىل وجه الخصـوص .وكان هناك
توافـق يف الـرأي بين جميـع عنـارص الدراسـة حـول دور تحقيـق
السلامة واألمـن يف البيـت يف تعزيـز احترام الطفـل لذاتـه ورفـع
مسـتوى ثقتـه بنفسـه والتأثير املبـارش وغير املبـارش على تعلمه
وصـد السـلوكات املسـتقبلية الخطـرة يف الحيـاة.
وأوىص عنـارص الدراسـة تصميـم تدخلات تهـدف إىل تحسين
وحـدة األرسة والنماء الـكيل للطفـل بحيث تقع هـذه التدخالت
يف فئتين هما :العنـارص الرادعـة والعنـارص املحفـزة.
تدخلات الوقايـة مـن التمزق األرسي واإلسـاءة لألطفـال واملرض
والحـوادث وحـاالت االختفـاء :يجـب توسـيع فضـاء البيـوت مـا
أمكـن وإقامـة محيـط مسـيج حتـى لـو تشـاركت بـه مجموعـة
مـن املـآوي وتسـهيل بنـاء القواطـع العازلـة الداخليـة لتشـجيع
الفصـل بين أمـكان النـوم وفـح النوافـذ ملنـع انتشـار الرطوبـة
داخـل البيـت .وينبغي إقامـة قواعـد للبيت ومنظومات أساسـية
إلدارة امليـاه حفاظـ ًا على سلامة هيـكل البنـاء وتعزيـزه .وأخيراً،
يجـب مسـاعدة العائلات غير القـادرة على بنـاء دورات امليـاه،
كما يجـب بنـاء دورات ميـاه صديقـة للطفـل يف املرافـق العامـة
املتشـارك بها.

أماكـن النـوم :غالبـاً مـا يتشـارك غـرف النـوم البالغين واألطفـال
رسة أو بطانيـات أو ُف َرش
مـن كال الجنسين ونـادراً مـا يكون لهـم أ َّ
إذ ال يغطـي األرض سـوى ُح ُصر بالسـتيكية ال تقـي القاطنين مـن
األمـراض والطفيليـات الجلدية .ويسـاهم التشـارك يف أمكان النوم
واالكتظـاظ التوتـرات األرسية يف اإلسـاءة لألطفـال الذين يصبحون
بدورهـم مسـيئني لألطفـال اآلخريـن يف أماكـن اللعـب واملـدارس.
وللحرمـان مـن النـوم أثـر مبـارش على تعلـم األطفال ونشـاطاتهم تدخلات تحفيـز الوحـدة األرسيـة والتعلـم املبارش وغير املبارش
الحياتيـة اليوميـة أ َّمـا االعتداءات الجنسـية فلها آثـار بعيدة األمد لألطفـال الصغـار :يجـب تخصيـص أماكـن خارجيـة متشـارك
بهـا ضمـن املجمـع السـكني املسـيج لتمكين األطفـال مـن أخـذ
على منائهـم العام.
القيلولـة واللعـب ولحاميتهـم مـن الشـمس أو لطهـو الطعـام يف
املرافـق الصحيـة :ميثـل االفتقـار للمرافـق لصحيـة ظاهـرة مالزمة األيـام املاطـرة .ويبنغـي توفير بطانيـات وأرسة بسـيطة لتعزيـز
ملخيمات الالجئين املط َّولـة يف املنطقـة التي غطاهـا البحث .ففي النـوم الصحيـح.

املآوي يف التَّهجري
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رغـم كل تلـك األدلـة التـي تش إىل رضورة تطويـر البيـوت ،مـا
زالـت املـآوي الطارئـة املؤقتـة طاغيـة يف املسـتوطنات القدميـة طالبة يف مستوى الدكتوراه ،كلية بارليت الجامعية ،لندن
والجديـدة يف كل املنطقـة ُم ِّ
عط َلـة لبيئـة التعلـم والن ء لألطفال www.ucl.ac.uk/bartlett
الصغـار .ومـع ذلـك ،مـن املمكـن تحويـل بيئـات البيـت تلـك
املهجرة،
 .1كورسيليس ت وفيتايل أ ( )2005املستوطنات االنتقالية :الفئات السكانية َّ
باسـتخدام أدوات متاحـة رخيصـة الثمـن وفعالـة يف التصميـم .أكسفورد نارشون ،املجلس الرنويجي لالجئني ( )2008مجموعة أدوات إدارة املخيامت
وإلنشـاء البنيـة املعرفيـة حول كيفيـة تنفيذ ذلك ،ينبغـي للعاملني www.alnap.org/resource/7846.aspx
اإلنسـانيني يف مجـايل املـآوي واملسـتوطنات توسـيع مداركهـم ()Transitional Settlement: Camp Management Toolkit
 .2إيفانز ج (’ )2006مناء الطفل والبيئة املادية‘ النرشة السنوية لعلم النفس ،املجلد :57
ووعيهـم بحاجـات حاميـة الطفـل وأثـر البيئـة املقامة مـع الرتكيز http://bit.ly/Evans-2006 .451-423
ع وجـه الخصـوص ع كال العنرصيـن يف أثنـاء تصميمهـم Child Development and the Physical Environment , Annual Review of
Psychology
للربامـج اإلمنائيـة.
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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.
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بعـد إعصـار هايـان يف الفليب  ،ر ّوج املجتمـع اإلنسـاين الـدويل
رسـائل ’البنـاء األك مراعـاة للس مة‘ والتدريـب املهنـي يف مجـال
البنـاء 2.فقـد كانـت األعـراف والتقاليـد السـائدة تلقـي عـبء البناء
والتعم ع عاتـق الرجـال دون النسـاء ،مـا َحـ ّد مـن مشـاركة
النسـاء يف تصميـم املـآوي التـي سـتلبي حاجاتهـنّ  .ولذلـك ،منحـت
التدخ ت اإلنسـانية يف أحـد برامـج اإليـواء للنسـاء صوتاً مسـموعاً
يف تقريـر تصميـم املـآوي مـن أجـل ض ن دمـج مختلـف العنـارص
الرضوريـة لحاميـة خصوصياتهـنّ وصـون كرامتهـنّ  ،ومثـال ذلـك
القواطـع الداخليـة لفصـل مناطـق النوم ومـواد الجدار غ النافذة
ومسـاحات الغسـيل واألنشـطة املتعلقـة باإلصحـاح .وبفضـل دمـج
النسـاء والفتيـات ،كان برنامـج اإليـواء هـذا أك قـدرة ع اتخـاذ
خطـوات لخفـض مخاطـر العنـف القائـم ع الجنـدر املرتبطـة
بتصميـم املـأوى وبنائـه.
لى

لى

ك ـ يجــب أن تسرتشــد التدخ ـ ت املحتملــة للتخفيــف مــن
مخاطــر العنــف القائــم عـ الجنــدر يف برامــج املــآوي بتحليــل
مخاطــرة وتحليــلٍ جنــدري ُيج ـ َرى يف بدايــة الربنامــج .وبهــذه
الطريقــة ،يصبــح مزاولــو املــآوي أكــ قــدرة عــ تحديــد
املخاطــر قبــل أن يتســببوا بــأي أذى دون قصــد منهــم .فع ـ
ســبيل املثــال ،ال يقتــ دور الدمــج املالئــم للمشــاركة
النســوية يف املرشوعــات عــ تحســ وضــع النســاء يف
املجتمــع فحســب بــل يقلــل أيض ـاً مــن املخاطــر التــي ميكــن
أن تــؤدي إىل العنــف القائــم عـ الجنــدر .ومــع ذلــك ،عندمــا
ال ُتق ّيــم العوامــل الحيويــة واألدوار الجندريــة تقيي ـ ً مناســباً،
ميكــن أن تــؤدي مشــاركة النســاء إىل خفــض ســيطرة الرجــال
عــ عمليــة التعــايف وهــذا مــا يســهم يف بــروز ظاهــرة
مامرســة الــزوج للعنــف ضــد زوجتــه وأنــواع أخــرى مــن
العنــف القائــم عــ الجنــدر.

لى

يجــب عــ املــآوي أن تكــون صالحــة للســكن وأن ُتو ِّفــر
السـ مة الجســد ّية لسـ ّكانها واملســاحة الكافيــة والحاميــة مــن
مختلــف العوامــل الجو ّيــة ،فاملــآوي تعــد مبنزلــة البيــوت التــي
ينشــد النــاس مــن ورائهــا الحصــول عــ الرفــاه والســ مة
خصوصــاً يف حــاالت النــزوح .واملــأوى يقــدَّ م الحاميــة
لكــنَّ مجــرد إقامتــه ال يكفــي إذ ينبغــي للــ وي وكذلــك
املســتوطنات التــي تبنــى عليهــا أن تو ِّفــر الحاميــة مــن العنــف
1
مبــا يف ذلــك العنــف القائــم عــ الجنــدر.

ومـن املف ض أن يسـاعد تعميـم قضيـة العنـف القائـم ع
الجنـدر يف توف مرشوعات إيواء أفضل تهدف إىل اسـتباق الرضر
ومنعـه أو خفـض حدتـه يف حالـة وقوعـه .فنحـن نتحـدث إذن
عـن اس اتيجية وعمليـة ميكـن مـن خالله مسـاعدة املوظفني
مبـن فيهـم موظفـو املأوى للعمل عىل خفض اسـتضعاف السـكان
املتأثريـن .ويضمـن الرتكيـز ع خفـض مخاطـر العنـف القائـم
ع الجنـدر والحاجات والقـدرات الجندرية توفري مسـاعدة أكرث
مالءمـة يف بنـاء املـأوى الـذي يلبـي حاجـات األفراد.
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