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الرسائل الرئيسية
يسجل النزوح رقماً يتخطى كل األرقام القياسية املسجلة سابقا ً نتيجة االضطهاد ،والصراعات ،والعنف،
وانتهاكات حقوق اإلنسان .ويشكل األطفال حوايل نصف عدد الالجئني يف جميع أنحاء العالم و ٪٤٠من
أصل  ٨٠مليون نازح عىل مستوى العالم .يعيش نحو ثلثي النازحني يف مناطق مدينية ،والغالبية العظمى
منهم يف البلدان النامية (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  .)٢٠٢٠وهناك أثرا ً بارزا ً لجودة
املساحات املتاحة لألطفال عىل نموهم ورفاهم حيث أنها تمس عدد من حقوق األطفال بما يف ذلك اللعب،
والصحة ،والرفاه ،والتعلم.
التصميم التشاريك للمداخالت املبنية مع األطفال املتأثرين بالنزوح يمكن أن:
•

ّ
يمكن األطفال ويكون له تأثري إيجابي دائم.

•

يحسن التماسك االجتماعي ،واالندماج ،ورأس املال االجتماعي ،والتكامل بني املجتمعات
ّ
الالجئة ،واملضيفة ،وداخل مجتمع الالجئني.

•

يكون له تأثري إيجابي عىل االقتصاد املحيل ،وبناء القدرات ،وتوفري فرص العمل ،و

•

ّ
يوفر بنى تحتية اجتماعية أفضل (مساحات عامة مدينية صديقة للطفل ،بما يف ذلك
مساحات عامة مفتوحة ،وشوارع ،ومرافق عامة مثل املدارس ومساحات اللعب) لألطفال
ومجتمعاتهم.

بالرغم من أثرها الكبري ،هنالك نقص يف املداخالت املدينية املصممة بشكل تشاريك مع األطفال املتأثرين
بالنزوح ،وذلك ألنها :تتطلب مختصني من مجاالت مختلفة للعمل معاً ،وغالبا ً الهياكل التنظيمية
للمؤسسات ال تجعل هذا التعاون سهالً؛ ويصعب إدراك الفائدة التي تضيفها؛ كما أن املرحلة األولية
تتطلب استثمارا ً أكرب مقارنة باملنتج املبني وحده .وباإلضافة إىل ذلك ،غالباً ما تطرح هذه املداخالت تحديات
تنفيذية عدة مرتبطة بالحماية ،والعادات الثقافية وتقبلها من املجتمع ،وهذا ما يمنع العديد من املنظمات
من القيام بمثل هذه املشاريع ،عىل الرغم من الحاجة املُلحّ ة لوجود مساحة آلراء األطفال خالل تصميم
املشاريع التي تستجيب ألزمات النزوح.
وُج َد دليل  DeCIDنتيجة نقص اإلرشادات العملية للتصميم التشاريك للمداخالت املبنية مع األطفال
املتأثرين بالنزوح املديني .وكتبه فريق مك ّون من مختصني وأكاديميني من مختلف التخصصات خالل عملية
اخصائيني يعملون يف تلك املجاالت.
بحث تضمنت مقابالت ومناقشات تخصصية مع عدة
ّ

صمم بالتشارك مع
يهدف هذا الدليل املرجعي إىل زيادة كمية ونوعية املداخالت املبنية التي ت ُ ّ
تحسن مستوى حياتهم ورفاههم .كما
األطفال املتأثرین بالنزوح يف البيئات املدينية ،والتي بالتايل
ّ
ّ
يوفر هذا الدليل رؤى عملية حول املداخالت التي تضع رفاه األطفال يف املقام األول وبالتقاطع مع
التصميم التشاريك ،والتهجري القسري ،والسياق املديني.

الشراء ،والتوظيف ،والبناء
•

يجب أن يضمن اإلشراف عىل الشراء ،والتوظيف ،واملوقع ،ورفاه العمال واألطفال.

•

عملية الشراء والتوظيف املخططة بعناية يمكن أن تعزز االقتصاد املحيل
ِّ
وتحسن سبل العيش والتماسك االجتماعي.

•

تنشأ األفكار بطرق متنوعة ومن جهات فاعلة مختلفة.

•

من املهم العمل مع املو ّردين لتطوير إجراءات مالئمة مع السياق إلدارة أعمال البناء.

•

يجب أن يكون األطفال أساس عملية تطوير األفكار للمداخالت.

•

البناء باإلشرتاك مع األطفال واملجتمعات هو تجربة فاعلة تتطلب تخطيطا ً دقيقاً.

•

يجب اعتبار األطفال ومجتمعاتهم شركاء يف املداخالت.

•

بما أن املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك تتطلب وظائف ،أدوار ،وقدرات مختلفة،
ينبغي عىل الجهات ذات األدوار املكملة تكوين شراكات.

•

يستند الخرباء املطلوبون إىل تخصصات مختلفة لذا يجب أن يجدوا لغة مشرتكة للعمل معاً.

االنطالق :من الفكرة إىل الشراكة

ترجمة أفكار األطفال إىل حلول تصميمية

مرحلة ما بعد البناء ،األثر ،واالستدامة
•

ملكية األطفال ومجتمعاتهم الكاملة للمساحة باإلضافة إىل وجود هيكل إداري واضح يشمل
أصحاب املصلحة املعنيني (مثل السلطة املحلية) يسهمان يف استدامة طويلة األمد.

•

الدقة يف التصميم ،وعملية الشراء ،والتوظيف ،تخفض التكاليف والحاجة إىل الصيانة،
ّ
متوفرة محلياً.
حيث أن املهارات واملواد

•

املداخالت املبنية املصممة بالتشارك مع األطفال تؤثّر من خالل نواتجها املادية وعملية التنفيذ.

•

يجب تقييم القيمة مقابل املال للمداخالت املدينية املصممة بشكل تشاريك من خالل النظر
يف آثارها قصرية وطويلة األجل العديدة ،بما يف ذلك التأثري االجتماعي للعملية نفسها.
تخصيص الوقت واملوارد الكافية لتقييم املداخالت وتأثريها عىل املدى الطويل
يمكن أن يساهم يف التعلم.
يجب أن يكون األطفال ومجتمعاتهم جزءا ً من عملية التقييم.

•

املعرفة املتعمقة بالبيئة واالحتياجات املحلية ّ
تمكن املختصني
من تطوير مداخالت مناسبة للسياق.

•

يجب أن يكون األطفال أساس عملية التصميم التشاريك.

•

تتطلب عملية تصميم املساحات مع األطفال تخطيط
وإعداد دقيق لألدوات املناسبة للسياق واملشاركني.

•

•

يجب أن تز ّود هذه العملية األطفال باملعرفة الالزمة لضمان مشاركتهم الكاملة.

•

•

ي ُعد االختيار الدقيق والتشاريك ملواقع املداخالت أمرا ً ضروريا ً لضمان آثارها اإليجابية
عىل األطفال واستدامتها عىل املدى الطويل.

•

ّ
ويمكن املجتمع املحيل.
اختيار املواد والتقنيات يستطيع أن ي ُحدث أثارا ً إيجابية

•

شراء املواد محلياً ،توظيف العمالة املحلية ،واعتماد تقنيات مالئمة للسياق يمكن أن تساعد
يف تعزيز االقتصاد املحيل وتحسني التماسك االجتماعي.

•

عىل التصميم التقني أن يدعم عمليتي توظيف العمالة املحلية ومشاركة األطفال
خالل مرحلة البناء.

شكر وتقدير
املؤلفون

أندريا ريغون (كلية لندن الجامعية) ،وريكاردو لوكا كونتي (كتاليتك أكشن) ،وجوانا دبج
(كتاليتك أكشن)

الباحثون املساعدون

جوليا جايل (كتاليتك أكشن) ،وساندرا الجميل (كلية لندن الجامعية) ،وديما مبسوط
(كتاليتك أكشن) ،وأرماندو كاروكا فرنانديز ،وراوية خضر (كلية لندن الجامعية) ورامونا
عبدالله (كتاليتك أكشن)

التصميم واإلنتاج

التحرير والتدقيق اللغوي :أليس باير وجيف مايس
التصميم والتخطيط :أوتافيا باستا

املساهمات

أعدّ هذا الدليل بفضل مساهمة أكرث من  ١٥٠٠طفل ،باإلضافة إىل مقدمي الرعاية،
واملعلمني ،واملنظمات اإلنسانية ،واألخصائيني االجتماعيني ،واملهندسني ،واملصممني،
واملتطوعني ،وأعضاء مجلس البلدية ،والخرباء الدوليني يف مختلف املجاالت ،الذين
شاركوا يف عمليات التصميم التشاريك لكتاليتك أكشن عىل مدار السنوات الست املاضية.
وهو نتيجة التعلم الجماعي عىل مدى عقود من الخربة العملية لألشخاص الذين
تطوعوا لتقديم األفكار ،واملالحظات ،واألمثلة ،وتفاعلوا مع فريق  ،DeCIDأو قدموا
املحتوى الذي استفدنا منه .لقد سعينا لشكر جميع من ساهم يف هذا الدليل ولكن ليس
من املمكن دائما ً تقدير جميع األفكار التي انبثقت من أشخاص ونصوص مختلفة عىل
مدى عدد من السنوات.
نحن مدينون بشكل خاص لعمل اليونيسف وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية (املوئل) اللذين قادا التفكري بمشاركة األطفال واألطفال يف املدن وقاما بمشاريع
ملهمة يف جميع أنحاء العالم وقدما منشورات ممتازة .وكان لألشخاص املذكورين أدناه
بشكل خاص دور كبري يف إعداد هذا الدليل :توماس جورج (اليونيسف) ،وسيسيليا
أندرسون (املوئل) ،والورا بيرتيال (املوئل) ،ودايفد أوبري (املوئل) ،وفيليمون ماجوا
(يونيسف) ،وجياتشونغ أنغ (املوئل) ،وسهيل رنا (املوئل) ،وخوسيه تشونغ (املوئل)،
وجوناثان ويفر (املوئل) ،وبرنارد هنج (املوئل) ،كما نود أن نشكر سوديشنا تشاترجي
(منظمة أكشن فور تشلدرينز إنفايرومنت) لتحليلها الدقيق ودورها يف تنسيق مساهمات
اليونيسف يف املسودة.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

نعرب عن خالص تقديرنا لهويدا الحاريث (الجامعة األمريكية يف بريوت) ،شرييدان بارتليت
(جامعة مدينة نيويورك) ،سيسيليا فاكا جونز (مؤسسة برنارد فان لري) ،إيمانويال ريتزو
(منظمة إنقاذ الطفل الدولية يف األردن) ،سارة كانديراتيش (أروب) ،كاتالينا أورتيز (كلية لندن
الجامعية) ،كاميلو بوانو (كلية لندن الجامعية) ،بابلو سيندرا (كلية لندن الجامعية) ،ألكسندر
أبسان فريدياين (كلية لندن الجامعية) ،ساندرا دورزو (االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر) ،نرييا أموروس إلوردوي (كرييتف أسمبليدجيز) ،دايفد أوبري (املوئل) ،ليدي
حبيش (املوئل) ،غاريث أوين (منظمة إنقاذ الطفل الدولية يف بريطانيا) ،إييل منصور (املوئل)،
سامر شيندر (املوئل) ،مريم نزال (املوئل) ،كارين صوايا (املوئل) ،سمر السكاف (املوئل) ،إلكني
فيالسكويز (ماملوئل) ،نسرين ياسني (طفل الحرب هولندا) ،داين كوسا (طفل الحرب هولندا)،
جلينيس كالتشرييت ،عبدالرحمن عبدالغني (وحدة التنسيق بني الوكاالت ،املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) ،ريتا كرم (وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية) ،فابيان عقيقي
(حماية) ،بوبي بومونت (مشروع فالينغ سيغال) ،ياسمان إسماعييل (ستديو شاهار) ،براسانا
ديساي ،باري برييس-سميث (جامعة هيدرسفيلد) ،مشعل حمود (سوا) ،عيل فخر الدين
(أرض اإلنسان إيطاليا) ،منى حالق (الجامعة األمريكية يف بريوت ،مبادرة حسن الجوار)،
تالني خياط (وورلد لرينينغ) ،عبري أبي خليل (اليونيسف) ،منصور الشيخ (الجمعية املسيحية
األرثوذكسية الدولية ألعمال الخري اإلنسانية) ،سايل نويش (الجمعيات الخريية املسيحية
األرثوذكسية الدولية) ،ندى حمود (جمعية الدعم االجتماعي) ،غيفار عناين (بسمة وزيتونة)،
سارة شامة (جسور) ،عمرو امليس ،مؤيد حمد الله ،مهدي الحميص ،فياض الحجريي،
أحمد شمص ،رامي سابق (كتاليتك أكشن) ،كييل الفاريز دوران (ماس ديزاين جروب) ،بيرت
أوبورن (رابطة الكومنولث للمهندسني املعماريني) ،كريستا آرمسرتونغ (اللجنة الدولية للصليب
األحمر) ،وسيميون شتيبونايف (جامعة برمنغهام سيتي).
وننوه بمساهمات العاملني يف منظمة إنقاذ الطفل الذين شاركوا يف التدريب التجريبي لهذا
الدليل.
شكر خاص لزمالء الدراسات العليا الذين أجروا املزيد من البحوث حول بعض الجوانب
الرئيسية لدليل  DeCIDكجزء من أطروحات املاجستري يف وحدة التخطيط التنموي يف كلية
بارتليت (كلية لندن الجامعية) :اليا جيما جارسيا ،لوك بوستيان ،إيزابيل مادرازو دي أوتادوي،
عايشة أمينو ،إيفانجيلني نيكواليدس وكريستا آرمسرتونغ.
نشكر صندوق أبحاث التحديات العاملية ( )GCRFومؤسسة األبحاث واالبتكار يف اململكة املتحدة
( )UKRIالذين مولوا بسخاء هذا العمل.

4

شركاء املشروع
تعمل اليونيسف يف أصعب األماكن يف العالم للوصول إىل األطفال واملراهقني األشد
حرماناً  -ولحماية حقوق كل األطفال يف كل مكان .يف أكرث من  ١٩٠دولة ومنطقة ،نقوم
بكل ما يلزم ملساعدة األطفال عىل البقاء عىل قيد الحياة واالزدهار وتحقيق إمكاناتهم،
من مرحلة الطفولة املبكرة وحتى مرحلة املراهقة .ونحن أكرب مو ّرد للقاحات يف العالم،
وندعم صحة الطفل وتغذيته ،وتوفري املياه املأمونة ،ومرافق الصرف الصحي ،والتعليم
الجيد ،وبناء املهارات ،والوقاية من فريوس نقص املناعة البشري ،وعالجه عند األمهات
والرضع ،وحماية األطفال واملراهقني من العنف واالستغالل.

تُجري وحدة التخطيط التنموي يف كلية بارتليت ( )DPUيف كلية لندن الجامعية أبحاثاً
عاملية رائدة وتقدّ م برامج للدراسات العليا التي تساعد عىل بناء قدرات حكومات البلدان
والسلطات املحلية واملنظمات غري الحكومية ووكاالت اإلغاثة والشركات التي تعمل من أجل
تنمية عادلة اجتماعيا ً ومستدامة يف بلدان الجنوب العاملي .وهي جزء من كلية بارتليت التي
صُ نفت كأفضل مؤسسة يف العالم تعمل يف شؤون البيئة املبنية بحسب تصنيف الجامعات
العاملي  QSالشهري .كما لديها أكرث من  ٦٥عاما ً من الخربة يف مجاالت التدريس األكاديمي
والبحث واملشورة السياسية وبناء القدرات يف مجال التنمية الدولية.

قبل حاالت الطوارئ اإلنسانية وأثناءها وفيما بعدها ،تعمل اليونيسف يف امليدان وتق ِّدم
األمل واملساعدة املنقذة للحياة إىل األطفال واألسر .نحن ال نتدخل يف السياسة قط
ونحن محايدون عىل الدوام إال عندما يتعلق األمر بالدفاع عن حقوق األطفال وحماية
حياتهم ومستقبلهم.

وكجزء من مهمة الكلية يف بناء قدرات املهنيني واملؤسسات ،تتوىل كلية بارتليت مجموعة من
النشاطات ذات وجهة عملية بالتعاون مع شركاء يف أنحاء مختلفة من العالم .يعترب العمل
املستمر يف ممارسات السياسة والتخطيط من خالل بناء القدرات والعمل االستشاري جزءا ً
مهما ً من تحدّ ي وتطوير املناقشات النظرية واملنهجية التي نتبعها يف عمليات التدريس والبحث.

تتسم رؤية موئل األمم املتحدة بتحقيق "نوعية حياة أفضل للجميع يف عالم آخذ
يف التوسع الحضري" بالجرأة والطموح .يعمل موئل األمم املتحدة مع شركاءه لبناء
مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة وقادرة عىل التأقلم والصمود .يشجع املوئل
عىل التحضر كقوة إيجابية لتنمية الناس واملجتمعات ،وأداة للحد من عدم املساواة
والتمييز والفقر .يعمل املوئل يف أكرث من  ٩٠دولة ،حيث يدعم التغيري النوعي يف املدن
واملستوطنات البشرية من خالل نقل املعارف وتقديم املشورة يف مجال السياسات والدعم
التقني والعمل التعاوين.

كتاليتك أكشن هي جمعية خريية مقرها اململكة املتحدة تعمل عىل تمكني األطفال املهمشني
ومجتمعاتهم من خالل مداخالت مبنية تشاركية .تناصر الجمعية اإلنتاج التشاريك للبيئات
املبنية الالئقة التي تتيح للجميع املشاركة يف إنشاء مجتمعات عادلة وشاملة ومستدامة .ومن
تنمي كتاليتك أكشن قدرات السكان املحليني التي
خالل عملية التصميم التشاريك هذهّ ،
تضمن وجود تأثري دائم لعملهم .ي ُح ِدث عمل كتاليتك أكشن أثرا ً إيجابياً مباشرا ً عىل :رفاه
األطفال ،التماسك االجتماعي ،االقتصاد املحيل ،القدرات املحلية ،والبيئة املبنية .ر ُّشحت
جمعية كتاليتك أكشن لجائزة اآلغا خان املرموقة للعمارة يف دورتها  ٢٠١٩-٢٠١٧كما فازت
بالجائزة الربونزية يف مسابقة جوائز الفارج هولسيم الدولية للبناء املستدام يف دورتها لعام ٢٠١٧
يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

 :DeCIDتصميم تشاريك للبنى التحتية االجتماعية مع األطفال املتأثرين بالنزوح هو
مشروع بقيادة وحدة التخطيط التنموي يف كلية بارتليت ( )UCLوكتاليتك أكشن وممول
من  UKRIعرب صندوق أبحاث التحديات العاملية.
 DeCIDهو مشروع ممول من صندوق أبحاث التحديات العاملية ( )GCRFوهو تمويل
مقدّ م من الحكومة الربيطانية لدعم األبحاث الرائدة التي تعالج التحديات التي تواجهها
البلدان النامية .كما يعتمد مشروع  DeCIDعىل خربة جمعية كتاليتك أكشن وتعاونها
السابق مع وحدة التخطيط التنموي يف كلية بارتليت يف كلية لندن الجامعية.
يدير هذا املشروع الباحث الرئييس د .أندريا ريغون وهو أستاذ جامعي مساعد يف وحدة
التخطيط التنموي يف كلية بارتليت يف كلية لندن الجامعية ( )DPUولديه أكرث من ١٥
سنة خربة يف عمليات مشاركة املواطنني يف قطاعات التنمية الدولية واملدينية من خالل
عمله يف منظمات دولية غري حكومية ومؤسسات أكاديمية ،باإلضافة إىل عمله أيضا ً
كمستشار لدى وكاالت األمم املتحدة واملمولني الدوليني والحكومات.

كلية لندن الجامعية ( )UCLهي جامعة رائدة ومتعددة التخصصات يف لندن تضم أكرث
من  ١٣٠٠٠ألف موظف و ٤٢٠٠٠تلميذ من  ١٥٠بلد مختلف .تأسست يف قلب العاصمة لندن سنة
 ١٨٢٦إلفساح مجال التعلم ألولئك الذين لم يكن لديهم فرصة للتعلم من قبل .كما أن مبادئ
الكلية األساسية يف التفوق األكاديمي واألبحاث الهادفة إىل معالجة مشكالت العالم الحقيقي
ما زالت تعزز أخالقيات عملنا إىل يومنا هذا .وتحتل كلية لندن الجامعية دائماً مرتبة من بني
أفضل  ١٠جامعات يف العالم.

املقدمة

ّ
يشكل األطفال حوايل نصف عدد الالجئني حول العالم ،ويمثلون  ٪٤٠من أصل ٨٠
مليون نازح عىل مستوى العالم ،حيث يعيش معظمهم يف مناطق مدينية (املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  .)٢٠٢٠إن تجارب األطفال يف النزوح متنوعة
للغاية وتتأثر بعوامل الظروف املحيطة ،مثل طول فرتة النزوح ،وتوافر الخدمات
وجودتها ،وهياكل السلطة املرتسخة يف بيئاتهم .كما هناك عدة عوامل شخصية مهمة
أيضاً ،مثل الصدمة و  /أو العنف الذي يتعرضون له هم أو أفراد عائالتهم ،وحجم
الخسائر التي يتعرضون لها .وتختلف استجابة كل شخص لهذه املواقف عىل حسب
جنسه ،وعمره ،وقدرته ،وشخصيته ،وبنيته األسرية ،وثقافته ،ودينه.
لذلك ،يجب أن تُصمم الحلول بما يتناسب مع واقع األطفال املتأثرين بالنزوح املوجودين
يف بيئة معينة.
الرسم البياين  | ١تنوع األطفال املتأثرين بالنزوح وتجاربهم الشخصية
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إن األطفال املتأثرين بالنزوح هم فئة متنوعة كثرياً .يعرض الرسم البياين  ١بعض أبعاد
هوياتهم وعوامل تنوعهم .تتفاعل هذه األبعاد بطرق معقدة ،مما يتطلب استخدام
مقاربات مناسبة تقدّ ر جوانب التنوع عند كل طفل ،وتحديد الحلول مالئمة لهذه الفئة.

سيناقش الدليل املرجعي كيف يمكن للتصميم التشاريك للمداخالت املبنية مع األطفال املتأثرين
بالنزوح أن:
•

ّ
يمكن األطفال ويكون له تأثري إيجابي دائم.

•

يحسن التماسك االجتماعي واالندماج ورأس املال االجتماعي والتكامل
ّ
بني املجتمعات الالجئة واملضيفة وداخل مجتمع الالجئني.

•

يكون له تأثري إيجابي عىل االقتصاد املحيل ،وبناء القدرات ،وتوفري فرص العمل ،و

•

ّ
يوفر بنى تحتية اجتماعية أفضل (مساحات ،ومدارس،
ومساحات لعب عامة مدينية صديقة للطفل) لألطفال ومجتمعاتهم.
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املقدمة
•
•
•
•
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3

لم الدليل املرجعي؟
إىل من يتوجه هذا
الدليل املرجعي؟
كيفية استخدامه
املصطلحات املفتاحية

املفاهيم األساسية
آلية العمل

بالرغم من تأثريها الكبري ،هنالك نقص يف املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك مع األطفال
املتأثرين بالنزوح ،وذلك ألنها :تتطلب مختصني من مجاالت مختلفة للعمل معاً ،وغالباً
الهياكل التنظيمية للمؤسسات ال تجعل هذا التعاون سهالً؛ ويصعب إدراك الفائدة التي
تضيفها؛ كما أن املرحلة األولية تتطلب استثمارا ً أكرب مقارنة باملنتج املبني وحده .وباإلضافة إىل
ذلك ،غالبا ً ما تطرح هذه املداخالت تحديات تنفيذية عدة مرتبطة بالحماية والعادات الثقافية
وتقبلها من املجتمع ،وهذا ما يمنع العديد من املنظمات من القيام بمثل هذه املشاريع ،عىل
الرغم من أنه من الضروري وجود مساحة آلراء األطفال خالل تصميم املشاريع لالستجابة
ألزمات النزوح.
وُج َد دليل  DeCIDنتيجة نقص اإلرشادات العملية للتصميم التشاريك للمداخالت املبنية مع
األطفال املتأثرين بالنزوح املديني .وكتبه فريق مك ّون من مختصني وأكاديميني من مختلف
اخصائيني
التخصصات خالل عملية بحث تضمنت مقابالت ومناقشات تخصصية مع عدة
ّ
يعملون يف تلك املجاالت.
لقد بذل الفريق جهودا ً كبرية لجعل هذا الدليل قابالً للتطبيق يف الكثري من السياقات وإلدراج
أمثلة من مناطق مختلفة ،بالرغم من أن جزء كبري من املساهمات قُدّ مت من قبل العاملني يف
املناطق اللبنانية املتأثرة بالنزوح الجماعي من سوريا .ونظرا ً ألننا نؤمن بأهمية مواءمة املداخالت
مع بيئتها الخاصة ،يجب عىل القارئ أن يأخذ ذلك يف عني االعتبار ويقدّ ر ما قد يكون أو ال
يكون مناسب للسياق الذي يعمل فيه.

تؤثر جودة املساحات املتاحة لألطفال بشكل كبري عىل نموهم ورفاهم .ونظرا ً ألن العائالت
النازحة تستقر عاد ًة يف أفقر أجزاء من املدن ،وتعيش يف مساكن مزدحمة ورديئة إىل
جانب السكان األكرث هشاشة ،فغالباً ما يعاين أطفالهم من قلة الفرص للوصول إىل
أماكن عامة مخصصة للتعلم واللعب ذات جودة.
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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لم الدليل املرجعي؟

صمم بشكل
يهدف هذا الدليل املرجعي إىل زيادة كمية ونوعية املداخالت املبنية التي ت ُ ّ
تحسن مستوى
تشاريك مع األطفال املتأثرین بالنزوح يف البيئات املدينية ،والتي بالتايل
ّ
رفاههم .كما ّ
يوفر هذا الدليل رؤى عملية حول املداخالت التي تضع رفاه األطفال يف
املقام األول ويتقاطع مع التصميم التشاريك والتهجري القسري والسياق املديني.
ومع ذلك ،ين ّوه الدليل ويلقي الضوء يف جميع أجزائه عىل عدد من املوارد واإلرشادات
القائمة املتم ّيزة التي ّ
تركز عىل مواضيع محددة مثل مشاركة األطفال ،التهجري القسري،
التصميم التشاريك واملدن الصديقة للطفل .والقارئ مدعو إىل االطالع عىل هذه املوارد
واإلرشادات حني ّ
توفر له معلومات أكرث تفصيالً.
هذا الدليل هو بداية نقاش كبري حول أهمية إشراك األطفال املتأثرين بالنزوح يف تصميم
املداخالت املبنية التشاركية.
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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إىل من يتوجه هذا الدليل املرجعي؟
يتوجه هذا الدليل إىل جميع املعنيني أو املهتمني بأي جانب من جوانب التصميم التشاريك
للمداخالت املبنية مع األطفال املتأثرين بالنزوح .أُعدّ هذا الدليل ليخدم املنظمات غري
الحكومية واملنظمات اإلنسانية األخرى ،والسلطات املحلية ،واملختصني يف مجال البيئة
املبنية ،واألشخاص الذين يعملون مع األطفال ،وجميع أفراد املجتمعات املتأثرة بالنزوح.
يعرض هذا الدليل جميع مراحل املداخلة املبنية ،وبالتايل فإنه يتضمن أقساماً غري مرتبطة
بالعمل املباشر مع األطفال ،ولكنها أساسية لتنفيذ هذه املداخالت ،مثل عمليات الشراء،
والتوظيف ،والتصميم الفني.

رؤى عملية
حول املداخالت
التي تضع رفاه
األطفال يف
املقام األول

كثريا ً ما يشري الدليل إىل دور امليسر ،وهذه اإلشارة ال تعني بالضرورة أنه الشخص ذاته طوال
الوقت ،فكل مرحلة من املداخلة تتطلب مهارات مختلفة وبالتايل ميسرين من مختلف
االختصاصات.

8

كيفية استخدامه

يتضمن تعليمات حول كيفية تخطيط وتنفيذ مشاريع البناء
هذا الدليل املرجعي ال
ّ
خطوة بخطوة ،ألن كل مداخلة مدينية تختلف عن األخرى ولها سياقها الخاص .ولكنه
يعرض مبادئ وممارسات جيدة وأمثلة عملية يمكن أن تساعد املختصني يف جمع
األفكار والنصائح وتعديلها حسب الحاجة .كما يهدف أيضاً إىل بدء محادثات حول هذه
ّ
ّ
التعلم من ممارسات بعضهم البعض .قد تكون
يتمكن الفاعلني من
املداخالت ليك
بعض األجزاء يف هذا الدليل مهمة للقارئ أكرث من غريها ،وبالتايل إذا كان يعرف ما
الذي يبحث عنه ،فبإمكانه القفز إىل تلك األجزاء بأمان.
يناقش القسم األول من الدليل املفاهيم األساسية التي تقوم عليها املداخالت املدينية
املصممة تشاركياً مع األطفال املتأثرين بالنزوح .أما القسم الثاين فهو عميل أكرث وينقسم
إىل ثالثة أجزاء موسعة من املداخلة .وينقسم كل من تلك األجزاء إىل مجموعة من
الخطوات مرتبطة بأمثلة وأدوات محددة .وبما أن املداخالت املبنية هي ليست عمليات
مستقيمة ويمكن أن تكون متنوعة جدا ً،يمكن القيام بهذه الخطوات بأي ترتيب.
هناك روابط قوية بني هذه الخطوات ،لذلك قد يحتاج القارئ إىل التنقل ذهابا ً وإياباً يف
الدليل .وتتقاطع مشاركة األطفال مع جميع الخطوات املذكورة.
الهدف من هذا الدليل هو أن يكون متاح ومتوفر بحيث يمكن لجميع املعنيني فهم
العملية برمتها ،وكيف يمكن لكل مرحلة أن تساهم يف رفاه الطفل .عىل سبيل املثال،
يستطيع أخصايئ نفيس مختص باألطفال القراءة عن عملية الشراء والتوظيف لفهم
أنشطة املشروع التي ال يشارك فيها األطفال عادةً.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

1

يرافق النص الرئييس ما ييل:

•
•
•
•

#

الصناديق :تعالج قضايا محددة بشكل أعمق.

املقدمة

2
3

لم الدليل املرجعي؟
إىل من يتوجه هذا
الدليل املرجعي؟
كيفية استخدامه
املصطلحات املفتاحية

املفاهيم األساسية
آلية العمل

#

األمثلة :تتناول بإيجاز مشاريع ملموسة توضح النقاط الواردة يف النص الرئييس.
وتحتوي معظم األمثلة عىل روابط ملواقع الكرتونية خارجية تقدّ م املزيد من التفاصيل.

#

األدوات :يمكن استخدامها مع األطفال خالل القيام بخطوات محددة للمداخالت
املبنية املصممة بشكل تشاريك.
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املصطلحات املفتاحية

1

األطفال املتأثرون بالنزوح

يشري مصطلح األطفال املتأثرون بالنزوح إىل ِكال األطفال النازحني وأطفال املجتمعات املضيفة
املتأثرين أيضاً بالنزوح (ولو بشكل مختلف) .يف بعض األحيان يكون من الضروري تصنيف
األطفال واملقيمني اآلخرين يف هذا الدليل عىل أنهم نازحني  /الجئني أو مضيفني ،إال أن
املؤلفني يف الحقيقة يدعون للعمل مع جميع األشخاص الذين قد يستفيدون من املداخالت
جانب
املبنية ،وهؤالء األشخاص هم بطبيعة الحال متنوعني تبعاً لعدة جوانب والنزوح هو
ٌ
واح ٌد فقط.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
يعني ذلك أن بالرغم من أن هذا الدليل واملوارد املوجودة فيه تشري إىل عمر محدد مناسب
لبعض األدوات املطروحةّ ،إل أن مشاركة املعلمني ومقدمي الرعاية املحليني هو أمر أسايس
لتخطيط األنشطة التي يشارك فيها األطفال .لذلك ،بينما تحظى بعض التصنيفات العمرية
لألطفال بالقبول عىل نطاق واسع ،فإننا ّ
نفضل عدم تبني أي تصنيف بالتحديد يف هذا الدليل،
وبدالً من ذلك نسلط الضوء عىل أهمية العمر يف املداخالت مع األطفال.

يف بعض األحيان ،ي ُستخدم مصطلحا "نازحني" و"مضيفني" للتمييز بني أولئك الذين ُهجّ روا
والسكان اآلخرين .ومع ذلك ،يعترب املؤلفون أن جميع السكان يف بعض املناطق تأثروا بشكل
مباشر أو غري مباشر بالنزوح .نسعى إلشراك مجموعة متنوعة من األشخاص لتعزيز التماسك
االجتماعي واإلقرار بأن األفراد يختلفون بالحقوق ما قد يؤثر عىل كيفية استفادتهم من
املداخالت املبنية .وال يمكن تقدير اآلثار املرتتبة عىل هذه الفروقات من خالل تصنيفات محددة
بشكل منفصل عن التصنيفات األخرى التي تؤثر عىل تنوع األطفال مثل الجنس ،والعمر،
والطبقة االجتماعية ،ومدى العنف املعرضني له ،وغريها من الجوانب ،بل ينبغي النظر إىل
جميع تلك التصنيفات معاً .يتبنى هذا الدليل تعريف الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل
املادة  :)١أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره .ومع ذلك ،فإن فئة
(
ُ
ً
ً
ً
األطفال هي متنوعة جدا وقد تكون تجارب نزوحهم مختلفة كثريا أيضا .تطرح يف املقدمة
بعض أبعاد التنوع لدى األطفال .تتقاطع هذه األبعاد وتنتج تجارب فريدة ،وبالتايل يحتاج
املختصون إىل ابتكار عمليات تصميم تشاريك تراعي ذلك .ال يشرح هذا الدليل كيفية التعامل
مع كل تلك الجوانب ،بل ّ
يركز عىل تقديم ملحة عامة عن إمكانات العملية الكاملة للتصميم
ّ
التشاريك للمداخالت املبنية .ولكن يوفر روابط ملصادر ذات جودة عالية تحتوي عىل إرشادات
مفصلة للعمل مع مختلف الفئات العمرية ،واألجناس ،والقدرات ،وما إىل ذلك.
ّ

ويف الختام ،تستحق الفتيات اهتماما ً خاصاً ،ففي الكثري من البيئات املدينية الهشة تكون
فرص وصولهن لألماكن العامة محدودة بشكل أكرب بسبب األعراف االجتماعية ،واملخاوف
الواقعية أو االفرتاضية املتعلقة بالسالمة ،وعوامل أخرى .سوف نشرح فيما بعد التعقيدات
املحددة التي تواجه املراهقات .ي ُعد وجود منظور جندري متني أمرا ً أساسياً عند التخطيط
للمداخالت املبنية التشاركية ويمكن أن يحسن من مستوى رفاه كل من الفتيات والفتيان.

يقتيض الرتكيز بشكل خاص عىل عنصر العمر حيث أن اإلنسان يخترب عدة تحوالت جذرية
يف أول  ١٨سنة من حياته .وعىل سبيل املثال ،تختلف كل من االحتياجات البيولوجية ،وغري
البيولوجية ،والشعور بالذات ،والطموحات ،وأنماط التعبري بشكل كبري بني املراهقني والشباب
واألطفال األصغر سناً .كما تعتمد التصنيفات ،واملعنى االجتماعي ،وما هو مسموح به يف
أعمار معينة عىل العديد من العوامل الظرفية املتداخلة األخرى مثل الثقافة ،والجنس،
والطبقة االجتماعية ،وغريها .وغالباً ما يرتبط توصيف التصنيفات العمرية بنظم تعليمية
وثقافية معينة (مثل :رضيع ،طفل ،الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة ،طالب مدريس،
مراهق) .باإلضافة إىل أن تصنيفات املراهقني أو الشباب قد تتضمن أيضاً أولئك الذين تتجاوز
أعمارهم  ١٨سنة (مثالً تع ّرف شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة "املراهقني" عىل أنهم األشخاص
الذين ترتاوح أعمارهم بني  ١٠و ١٩عاما ً و"الشباب" الذين ترتاوح أعمارهم بني  ١٥و ٢٤عاماً).

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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التصميم التشاريك والتصميم املشرتك
ين ّوه هذا الدليل باألصول املختلفة ملصطلحي التصميم التشاريك ()Participatory Design
والتصميم املشرتك ( ،)Co-Designباإلضافة إىل املناقشات األكاديمية التي غالبا ً ما تعترب أن
التصميم التشاريك يتضمن شكالً أعمق وأعىل من املشاركة مقارن ًة بالتصميم املشرتك .ولكننا
نستخدم كال املصطلحني كمرتادفني .يف هذا الدليل ،يشري التصميم التشاريك والتصميم
املشرتك إىل مجموعة من املمارسات التي تتيح للمستخدمني املستقبليني والجهات املعنية
األخرى املشاركة بشكل كامل يف عملية التصميم.
ُطرح تعريف عميل مفيد من قبل سيمنسن وروبريتسون ( ،٢٠١٣ص )٢وهو" :عملية استقصاء،
فهم ،تفكري ،إنشاء ،تطوير ،ودعم التعلم املتبادل بني عدة مشاركني ضمن "تفكري جماعي يف
خضم العمل" .عاد ًة ما يتوىل املشاركون الدوريون الرئيسيون كمستخدمني ومصممني حيث
يسعى املصممون لفهم واقع املستخدمني ،بينما يسعى املستخدمون للتعبري عن أهدافهم
املنشودة والتع ّرف عىل األدوات التقنية التي ّ
تمكنهم من الوصول إليها ".يمكن فهم وتنفيذ
التصميم املشرتك كأداة لتنمية القدرات البشرية املحلية .وهو يساهم يف استدامة املنتج النهايئ
ّ
تتوقف عىل املساهمات الخارجية إذا ما اكتملت العملية التشاركية
حيث أن استدامته لن
بنجاح .يعتمد مستوى املشاركة عىل سمات املشروع ،فيمكن أن يكون تصميما ً بقيادة املجتمع
حيث ينطوي عىل القليل من املساهمات الخارجية وحيث يدير املجتمع كل مرحلة فيه بشكل
ذايت؛ أو أن يتضمن مشاركة منظمة أكرث ضمن مشروع له نطاق محدد مسبقا ً ويعتمد أكرث
عىل خرباء خارجيني.

مجموعة من
املمارسات
التي تتيح
للمستخدمني
املستقبليني
والجهات
املعنية األخرى
املشاركة بشكل
كامل يف عملية
التصميم.

10

املقصود بمصطلح "التصميم" يف هذا الدليل هو العملية الكاملة إلنشاء مداخلة مبنية ،بدءا ً
بالفكرة وانتها ًء باملداخلة املبنية نفسها .ويشمل التصميم تنفيذ مداخلة مبنية نظرا ً إلمكانية
اتخاذ خيارات يف التصميم أثناء أعمال البناء أيضاً .ويختلف هذا املفهوم عن املقاربات األخرى
التي يقتصر فيها التصميم عىل رسم املداخلة .سوف نوضح الخطوات املختلفة التي ينطوي
عليها هذا املفهوم األوسع لعملية التصميم.
املداخالت املبنية املصممة بشكل مشرتك
يستخدم هذا الدليل مصطلح املداخلة بدالً من "املشروع" ،حيث أن املصطلح األخري ي ُعترب
محدودا ً ورسميا ً جدا ً لهذا السياق .كما يشري مصطلح املداخلة أيضاً إىل عمليات التصميم
املشرتك غري املرتبطة بنظام معني أو طويلة املدى والتي ال تكون بالضرورة مُعدّ ة عىل هيئة
مشروع.
يناقش هذا الدليل املداخالت املبنية بالذات ألن الرتكيز الرئييس منصب عىل املداخالت املكانية
مع جزء مبني ،حتى لو كان ذلك الجزء صغرياً .وتشمل األمثلة املساحات الصديقة للطفل،
واملدارس ،ومساحات اللعب ،وغريها من املداخالت يف األماكن املدينية العامة لجعل املدن
مناسبة لألطفال أكرث .ومع ذلك ،فإن العديد من مكونات هذا الدليل قد تفيد أيضاً يف
املداخالت التي ال تتطرق إىل الجانب البنايئ.
الفرضية األساسية التي يقوم عليها هذا الكتاب هو أن األطفال يجب أن يكونوا قادرين عىل
اللعب يف أي مكان .ويناقش الدليل أهمية وجود مدن يشعر فيها األطفال باألمان والرتحيب.
ويؤكد عىل أنه حتى املداخالت الصغرية يمكن أن تساعد يف تغيري املواقف وزيادة وعي الجهات
املعنية بأهمية جعل املدن مالءمة أكرث لحياة األطفال .تُط ّبق املداخالت أحيانا ً يف املساحات
املتوفرة ليك تصبح مناسبة أكرث لألطفال ويمكن أن تكون بسيطة للغاية كإزالة املعوقات التي
تمنعهم من اللعب.
من املهم أيضاً التفكري أبعد من موقع املداخلة مثل التفكري بالطرقات التي يسلكها األطفال
للتنقل بني األماكن ،فهل هي آمنة لكل من الفتيات والفتيان؟ هل تعزز استقالليتهم (مثالً هل
يستطيع األطفال الذهاب مشياً إىل املدرسة بشكل آمن)؟

1

1

موارد مهمة

شهدت السنوات األخرية اهتماما ً متزايدا ً يف مشاركة األطفال بني صانعي السياسات
واملخططني واملختصني ،معرتفني بالشباب كجهات فاعلة يف تأسيس مداخالت
تنموية .وأُنتجت العديد من املوارد املفيدة حول هذا املوضوع وخصوصا ً حول األطفال
والتخطيط الحرضي ،واألطفال املتأثرين باألزمات من ضمنها النزوح .يقدم الجدول
أدناه مجموعة مختارة من هذه املوارد ،كما يمكن العثور عىل مجموعة أوسع من
.decid.co.uk/resources
املوارد عىل موقع  DeCIDااللكرتوين
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•
•
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مشاركة األطفال
•

مؤسسة يوروتشايلد ومؤسسة لرينينغ ويلبينغ.)٢٠٢٠( .
«نحن هنا  -مجموعة أدوات ملشاركة الطفل».

•

منظمة إنقاذ الطفل« .)٢٠٠٣( .هل تريد استشارة األطفال -
مجموعة أدوات للممارسات الجيدة».

•

منظمة تشايلد فند الدولية« .)٢٠١٠( .مجموعة أدوات للبحث اإلجرايئ التشاريك
الصديق لألطفال والشباب».

•

مؤسسة برنارد فان يل« .)٢٠١٤( .خطوات إلرشاك األطفال الصغار يف البحث».
املجلد األول :الدليل
واملجلد الثاين :مجموعة أدوات الباحث.

•

اليونيسف واالتحاد األوروبي.)٢٠١٥( .
«مجموعة أدوات حقوق الطفل ،الوحدة  :٣مشاركة الطفل».

•
•
•
•

منظمة األطفال العمال يف آسيا (« .)٢٠٠٦( .)CWAالعمل معاً :دليل لتدريب

املدربني عىل تعميم مشاركة األطفال».
منظمة تشايلد هوب« .)٢٠١٣( .دليل الورشة التدريبية ملشاركة األطفال والشباب».
منظمة أرض اإلنسان أملانيا( .بدون تاريخ) .مجموعة أدوات عملية حول مشاركة
األطفال».
منظمة إنقاذ الطفل« .)٢٠٠٤( .هل تريد إرشاك األطفال يف البحث؟ مجموعة
أدوات تدعم مشاركة األطفال الهادفة واألخالقية
يف األبحاث املتعلقة بالعنف ضد األطفال».

•
اليونيسف كندا( .بدون تاريخ)« .شباب واحد:
مجموعة أدوات التصميم املتمركز حول الشباب».
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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األطفال والتخطيط املديني
•

اليونيسف" .)٢٠١٨( .تشكيل التحرض لألطفال :دليل مرجعي
عن التخطيط املديين املستجيب للطفل".

•

اليونيسف " .)٢٠٠٨( .دليل عميل لتطوير أماكن صديقة لألطفال".

•

املحررون :دانيربغ روزا ،دومبا فيفيان ،كارسمربغ هانز.)٢٠١٨( .
"املدينة كما يراها األطفال".

•

موئل األمم املتحدة" .)٢٠١٥( .استخدام لعبة ماين كرافت
ملشاركة الشباب يف التصميم الحرضي والحوكمة".

•

أروب" .)٢٠١٧( .املدن عىل قيد الحياة :تصميم من أجل طفولة مدينية".

•
•

شارك يف التصميم" .)٢٠٢٠( .امتهن لعبنا".
موئل األمم املتحدة" .)٢٠١٢( .التخيل كأداة تخطيط تشاريك:
التعلم من املمارسات يف كوسوفو".

األطفال يف مواجهة األزمات ،وحاالت الطوارئ ،والتهجري القسري
•

منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠٠٦( .خلق مساحات لألطفال :التخطيط إلعادة اإلعمار
بعد الكوارث مع األطفال وعائالتهم".

•

الرابطة الدولية للعب" .)٢٠١٧( .وصول األطفال للعب يف حاالت األزمات .اللعب:
الحقوق واملمارسات  -مجموعة أدوات للموظفني واملديرين وصانعي السياسات".

•

اللجنة الدائمة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة" .)٢٠١٩( .املناهج القائمة عىل
املجتمع لربامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي :مذكرة إرشادية".

•

منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠١٩( .مجموعة أدوات لحلول دائمة لألطفال".

•
•

املنظمة الدولية للهجرة" .)٢٠١٩( .دليل حول الصحة النفسية املجتمعية والدعم
النفيس االجتماعي يف حاالت الطوارئ والترشد".
منظمة أرض اإلنسان" .)٢٠١٨( .مجموعة أدوات رياضية من أجل الحماية:
الربمجة مع الشباب يف أماكن النزوح القرسي".

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

أطر السياسات العاملية

1

املداخالت املدينية املصممة بشكل مشرتك مع األطفال املتأثرين بالنزوح تساهم يف
االمتثال لوثائق السياسات العاملية التالية .بالرغم من أن مساهمتها هي أوسع من
ذلك ،إال أنها تعالج بشكل خاص الجوانب التالية:

•
•
•
•

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
املادة  :٢عدم التمييز
"تنطبق االتفاقية عىل كل طفل دون أي نوع من أنواع التمييز ،بغض النظر عن
عنرص الطفل أو والديه أو الويص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو
دينهم أو رأيهم السيايس أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثين أو االجتماعي ،أو
ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو أي وضع آخر".

املقدمة

2
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لم الدليل املرجعي؟
إىل من يتوجه هذا
الدليل املرجعي؟
كيفية استخدامه
املصطلحات املفتاحية
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آلية العمل

املادة  :٣مصلحة الطفل
"يف جميع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال،
يويل االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل".
املادة  :٦الحياة والبقاء والنمو
"لكل طفل حقا ً أصيال ً يف الحياة .ويجب أن تكفل الدول إىل أقىص حد ممكن بقاء
الطفل ونموه".
املادة  :١٢احرتام آراء الطفل
"تكفل الدول يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعبري
عن تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل اليت تمس الطفل ،وتوىل آراء الطفل االعتبار
الواجب وفقا لنس الطفل ونضجه".
املادة  :١٣حرية التعبري
"يكون للطفل الحق يف حرية التعبري ،ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع
املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها ،دون أي اعتبار للحدود ،سواء بالقول أو
الكتابة أو الطباعة ،أو الفن ،أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل".
املادة  :١٥حرية تكوين الجمعيات
"لكل طفل الحق يف حرية تكوين الجمعيات وفى حرية االجتماع السلمي ،طاملا أن
هذا ال يمنع اآلخرين من التمتع بحقوقهم".
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املادة  :٢٤الصحة والخدمات الصحية
"لكل طفل الحق يف التمتع بأعىل مستوى صحي يمكن بلوغه ،وينبغي عىل الدول
األطراف توفري املساعة الطبية ،والرعاية الصحية الجيدة ،واألغذية املغذية الكافية،
ومياه الرشب النقية ،وبيئة نظيفة ،والتوعية عن الصحة والسالمة حىت يتمكن
األطفال من البقاء بصحة جيدة .كما يجب عىل الدول الغنية مساعدة البلدان
الفقرية عىل تحقيق ذلك".
املادة  :٢٧مستوى معييش الئق
"لكل طفل الحق يف مستوى معييش مالئم لنموه البدين والعقيل واالجتماعي.
ينبغى عىل الدول مساعدة األرس اليت ال تستطيع توفري ذلك".
املادة  :٢٨الحق يف التعليم
"لكل طفل الحق يف التعليم ،ويجب أن يكون التعليم االبتدايئ مجاين ويجب
أن تتوفر أشكال مختلفة من التعليم الثانوي لكل طفل .النظام املدريس يجب أن
يحرتم كرامة األطفال وحقوقهم .كما يجب عىل الدول الغنية مساعدة البلدان
الفقرية عىل تحقيق ذلك".
املادة  :٣١أوقات الفراغ واللعب والثقافة
"لكل طفل الحق يف الراحة واللعب واملشاركة يف مجموعة واسعة من األنشطة
الثقافية والفنية".
املادة  :٣٢عمالة األطفال
"يجب عىل الدول حماية األطفال من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل
يرجح أن يكون خطريا ً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضارا بصحة
الطفل أو بنموه .ويجب عىل الحكومات تحديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق
بعمل ،والتأكد أن ظروف العمل آمنة ومناسبة".
املادة  :٣٩الشفاء من الصدمات وإعادة االندماج
"األطفال الذين وقعوا ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو
اإلساءة أو التعذيب أو الحروب يجب أن يتلقوا دعما ً خاصا ً ملساعدتهم عىل التأهيل
واستعادة صحتهم وكرامتهم واحرتامهم لذاتهم وحياتهم االجتماعية"
الخطة الحضرية الجديدة ملوئل األمم املتحدة
• "نتوخى مدنا ً ومستوطنات برشية تحقق… توطيد التماسك االجتماعي واالندماج
والسالمة يف مجتمعات سلمية وتعددية تليب احتياجات جميع السكان ،مع
االعرتاف باالحتياجات الخاصة ملن هم يف أوضاع هشة" ( ،٢٠١٦ص )٥
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

•

•

الفقرة  … :٣٤نلتزم… استفادة الجميع بصورة عادة وميسورة من الهياكل
األساسية املادية واالجتماعية الرضورية دون تمييز… ونلتزم كذلك بكفالة أن تراعي
هذه الخدمات حقوق واحتياجات… األطفال والشباب… وكذلك حقوق
واحتياجات الفئات الضعيفة األخرى.
الفقرة  ... :٦٧بتشجيع إنشاء وصيانة شبكات ُمحكمة الرتابط ،وجيدة التوزيع
من املساحات العامة املفتوحة ،واملتعددة األغراض ،واآلمنة ،وسهلة الوصول
للجميع ،واملنطوية عىل التسهيالت الخرضاء ،واملتسمة بالجودة،
وبتحسني قدرة املدن عىل مواجهة الكوارث.
أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة ()SDGs

1

املقدمة
•
•
•
•
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3

لم الدليل املرجعي؟
إىل من يتوجه هذا
الدليل املرجعي؟
كيفية استخدامه
املصطلحات املفتاحية

املفاهيم األساسية
آلية العمل

الهدف  :٨تعزيز النمو االقتصادي املطرد ،والشامل ،واملستدام ،والعمالة
الكاملة ،واملنتجة ،والعمل الالئق للجميع.
املقصد  :١٦.٧ضمان اتخاذ قرارات مستجيبة ،وشاملة ،وتشاركية،
وتمثيلية عىل جميع املستويات.
املقصد .٤أ :بناء وتحديث مرافق تعليمية تراعي احتياجات األطفال ،واإلعاقة،
والنوع االجتماعي ،وتوفر بيئات تعليمية آمنة ،وغري عنيفة،
وشاملة ،وفعالة للجميع.
املقصد  :٧-١١توفري سبل استفادة الجميع من مساحات خرضاء وأماكن عامة
آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها ،وال سيما بالنسبة للنساء،
واألطفال ،وكبار النس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام .٢٠٣٠
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .األطفال الالجئون:
إرشادات حول الحماية والرعاية
تعد مشاركة الالجئني  -أو السماح لالجئني باستعادة السيطرة عىل حياتهم  -أمرا ً
أساسيا ً لتطوير أو إعادة بناء مجتمع صحي .يستطيع الالجئني من خالل املشاركة،
استعادة التأثري والسيطرة عىل حياتهم وذلك بدوره سيكون له تأثري إيجابي عىل زيادة
احرتامهم لذواتهم .استشارة الالجئني يف أمور مثل بناء املنزل وتصميمه ،أو إختيار
حدث فرقا ً حاسما ً يف
الطعام ،أو املتطلبات إلحياء األنشطة الدينية يمكن أن ت ُ ِ
استعادة حياتهم الطبيعية الثقافية.
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املفاهيم األساسية

© مارينا تبشراين

يقدم هذا القسم املفاهيم الرئيسية التي يقوم عليها هذا الدليل ،ويناقش كيف يمكن
استخدام التصميم املشرتك مع األطفال يف املناطق املدينية املتأثرة بالنزوح إلنشاء
مداخالت مبنية املراعية الحتياجات األطفال والتي تعزز رفاههم.

1
2

املقدمة
املفاهيم األساسية

بعد تعريف مفهوم رفاه الطفل ،يناقش هذا القسم ما ييل:

 .Iرفاه الطفل

• األطفال يف املناطق املدينية املتأثرة بالنزوح.
• أهمية املكان واللعب ،و
• أهمية املداخالت املراعية الحتياجات الطفل ،نظرا ً إىل الصلة القوية
بني رفاه الطفل والبيئة املبنية.

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح
 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال

يتناول الجزء األخري تأثري التصميم املشرتك مع األطفال عىل املداخالت املدينية املراعية
الحتياجات الطفل ،باإلضافة إىل تحديد التحديات واملخاطر التي ينطوي عليها ذلك ،ال
سيما أثناء العمل مع األطفال املتأثرين بالنزوح.

 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3

آلية العمل

©شربل سعادة
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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 - Iرفاه الطفل

يعد تعريف الرفاه تحديا ً صعباً خصوصا ً بسبب اختالف طرق فهمه يف سياقات متنوعة
ومن قبل أشخاص مختلفني .بدالً من تقييد هذا املصطلح بالتعريف ،ركزت املنظمات
عىل أبعاده وأوصافه (دودج ،دايل ،هويتون ،وساندرز.)٢٠١٢ ،
اتفق العديد من املؤلفني عىل الطابع متعدد األبعاد للرفاه وحقيقة أن هناك تداخل قوي
بني تلك األبعاد املختلفة.
ُط ِّورت أطر عمل عديدة واستُخ ِدمت من قبل الحكومات واملنظمات مثل املفوضية
األوروبية ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف .يف حني تختلف طرق تنظيم وقياس األبعاد
واملؤشرات املختلفة ،إال أنه يبدو أن جميع هذه األطر تتضمن جوانب عن ما ييل :ب ُعد
مادي ،مرتبط بمستويات املعيشة؛ ب ُعد ذايت ،كيف يشعر األشخاص؛ والبعد العالئقي
الذي يؤكد عىل أهمية عالقات الناس مع اآلخرين (وايت .)٢٠١٠ ،تتبنى اليونيسف يف
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إطار عمل ذي ستة أبعاد :الرفاه املادي،
الصحة والسالمة ،الرفاه التعليمي ،العالقات األسرية وعالقة األقران ،السلوك
واملخاطر ،والرفاه الذايت .يميل االتحاد األوروبي إىل اعتماد أبعاد السكن والظروف البيئية
بدالً من العالقات األسرية وعالقة األقران.
إن التباحث يف مقاييس رفاه األطفال ووضع تصور لها يفوق نطاق هذا الدليل ويمكن
معمق أكرث.املهم يف هذا السياق هو أن رفاه
إيجاد موارد أخرى قامت بتطويرها بشكل
ّ
األطفال هما الهدف املعياري للمداخالت املدينية املصممة بشكل مشرتك مع األطفال،
وأنهما مفهومان متعددا األبعاد ويعالجا الحقوق الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل.
للتعرف عىل تحليل جديد ألطر العمل املختلفة املتمحورة حول رفاه الطفل ،يرجى إلقاء
النظر عىل مراجعة تشو ويو ( )٢٠٢٠التي نستعرضها باختصار يف الصندوق .٢

1

2

2

نهج وأبعاد رفاه الطفل

 .Iرفاه الطفل

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

حلل اسرت يني-ناي تشو وفوك-يووين يو ( )٢٠٢٠األطر اليت اعتمدتها  ١٨٦دراسة حاولت
قياس رفاه الطفل .معظم األطر تتبىن بعدا ً شخصيا ً للرفاه ( ٩٥دراسة) .ونسبة كبرية
من الدراسات تأخذ بعني االعتبار البعد الذايت واملوضوعي سويا ً ( ٥٩دراسة) ،وعدد
قليل منها ( ٣٢دراسة) ركزت فقط عىل األبعاد املوضوعية .تشمل الجوانب الذاتية
للرفاه عنارص عاطفية وذهنية متعلقة بتوازن املشاعر اإليجابية والسلبية والرضا عن
الحياة .كما يمكن أن تتضمن أيضا ً القدرة عىل السعي وراء األهداف املهمة وتحقيق
الذات.
نظرا ً ألهمية األبعاد الذاتية يف الدراسات اليت تمت مراجعتها ،نقدم أدناه ملخصا ً عن
األبعاد األكرث شيوعا ً لرفاه الطفل الذاتيني .ومن املهم اإلشارة إىل أن اعتماد األبعاد
الذاتية قد زاد بشكل واسع يف العقد املايض ،مما يشري إىل تغيري كبري يف فهم رفاه
الطفل.

ّ
معدل األبعاد
العالقات االجتماعية (األرسة ،األقران ،عامة) والرتابط املجتمعي
الصحة واألداء البدين والرفاه الجسدي
السالمة النفسية واملوارد الشخصية
الخربة املدرسية
األداء والرفاه العاطفي
الرفاه االقتصادي
االسرتاحة واالستفادة من الوقت
رفاه الحي
الرضا العام عن الحياة
الشعور باألمان
األداء التعلمي واملعريف
حقوق األطفال واستقالليتهم
القيم الروحية وغريها

املقدمة
املفاهيم األساسية

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال
 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3

آلية العمل

١٩٣
٩٤
٩٠
٨٨
٤٣
٣٨
٣٧
٢٧
٢٧
٢٣
٢٠
١٦
٥

املصدر :تشو ويو ( ،)٢٠٢٠ص ٧
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 - IIاألطفال يف املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

لقد تهجّ ر حوايل  ٨٠مليون شخص عىل مستوى العالم بحلول نهاية عام  .٢٠١٩كما
تضاعف عددهم يف أقل من عقد ووصل إىل مستوى قيايس ٪٨٥ .من النازحني يعيشون
يف البلدان النامية .وهناك  ٢٦مليون الجئ من بني هؤالء ونسبة  ٪٧٧منهم يعيشون
حاالت لجوء طال أمدها مستمرة ألكرث من خمس سنوات (املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،)٢٠١٩ ،ومتوسط مدة حاالت اللجوء هذه يزداد مع الوقت .بني
عام  ١٩٧٨و ،٢٠١٤استمرت  ٪٨٠من جميل األزمات أكرث من عشر سنوات ،بينما استمرت
 ٪٤٠منها  ٢٠سنة أو أكرث (معهد التنمية الخارجية.)٢٠١٥ ،
يقيم النازحون يف املناطق املدينية بشكل متزايد ،حيث أن نسبة الالجئني املقيمني يف
املناطق املدينية قُدّ رت بنحو  ٪٦١يف عام ( ٢٠١٨املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،)٢٠١٩ ،وكان ثلثا النازحني داخليا ً يقيمون يف املدن يف عام ( ٢٠١٩املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .)٢٠٢٠ ،غالبا ً ما ينتهي األمر بالنازحني املوجودين
يف املناطق املدينية بالعيش يف مستوطنات غري رسمية يف محيط املدينة مع فقراء املدن
الذين هم مهمشون اجتماعياً واقتصاديا ً أيضاً .ويف أغلب األحيان تواجه البلدان النامية
التي تستضيف النازحني تحديات يف توفري األساسيات ملواطنيها ،مما قد يؤدي إىل زيادة
حدة التوترات االجتماعية عند مجيء الالجئني ٪٤٠ .من النازحني يف العالم هم أطفال.
ويف أزمة الالجئني السوريني ،كان حوايل  ٪٤٥من الالجئني السوريني املسجلني يف
لبنان واألردن والعراق ومصر دون سن  ١٤عاما ً (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني.)٢٠١٧ ،
حني يرتك األطفال وأسرهم منازلهم خلفهم ،يكونون بذلك يبحثون عن األمان .ومع
ذلك ،فإن النزوح يعرض األطفال وعائالتهم للعديد من الضغوطات اإلضافية واألحداث
الخطرية ،وقد تكون عواقب النزوح وخيمة عىل صحة األطفال وتعليمهم وأمنهم .إن
ظروف سكن النازحني التي تتميز عادة بأدىن حدّ من ممارسات النظافة والظروف غري
الصحية متطلبات ،تضر بصحة األطفال ألنها تزيد من خطر اإلصابة باألمراض املعدية.
وقد يؤدي فقدان الدخل املادي الذي يصاحب النزوح غالبا ً إىل إجبار العائالت عىل إرسال
أطفالهم إىل العمل بدالً من املدرسة .يشكل الفقر عبئا ً كبريا ً عىل األطفال وأسرهم ،مما
يؤدي إىل ارتفاع مستوى الضغط النفيس ويجرب األطفال عىل العمل والزواج املبكر.

الرسم البياين  | ٤بيانات أساسية عن النزوح
املصدر :تقرير االتجاهات العاملية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام :٢٠٢٠
النزوح القرسي يف عام ٢٠١٩



2

 .Iرفاه الطفل

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح



80

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال

 
  

 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال

40


 

85

3



آلية العمل


   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 79.5

26


 

45,7


    

5   4

 
     10

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

1

املقدمة
املفاهيم األساسية

61


  




  



66

77


   
  

5   2

 
     20

غالباً ما ينتهي
األمر بالنازحني
املوجودين يف
املناطق املدينية
بالعيش يف
مستوطنات غري
رسمية محيطة
باملدينة مع
فقراء املدن

17

التحديات الشائعة التي يواجهها األطفال النازحون:
• انعدام األمن الغذايئ
• العرضة للعنف
• انعدام األمن
• الفقر
• التسرب املدريس
• عمالة األطفال
• العرضة للمخاطر
• مشاكل الصحة النفسية
• االنفصال عن العائلة واألصدقاء
• التمييز
• عوائق أمام حصولهم عىل الرعاية الصحية
• قلة فرص اللعب
• ظروف سكن سيئة
• خدمات وبنية تحتية مكتظة وغري كافية

قد يعاين األطفال النازحون أيضاً من تفكك أرسهم ومجتمعاتهم ،ومن عبء التحديات التي يواجهونها مبا يف ذلك
التغيريات يف ديناميكية األرسة .إذ ميكن أن يقوموا بإعالة أرسهم أو رعاية أشقائهم الصغار أو الوالدين الذي تأثروا
جسدياً أو نفسياً مبا عاشوه .وقد يتعرض األطفال ألحداث مؤملة للغاية قبل وأثناء وبعد النزوح القرسي ،وميكن أن
تكون آثار هذه األحداث طويلة األمد .كام قد تؤدي هذه األحداث إىل إعاقة جسدية ،وتدهور يف الصحة البدنية،
وفقدان ثقايف ،واجتامعي ،ومعاناة نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة ،واالكتئاب ،والقلق.

والوضع غري القانوين يف البلد املضيف ،العرضة للتمييز ،العيش يف فقر ،االنفصال
عن أسرهم ومجتمعهم ،وصدمات أخرى متعددة .إن وجود مقدمي الرعاية الداعمني
(بما يف ذلك الوالدين) بالقرب من األطفال أثناء اختبارهم لألحداث املروعة يمكن أن
يخفف بشكل كبري من آثار هذه التجارب عىل األطفال .ولهذا السبب أيضا ً يوىص بإشراك
الوالدين ومقدمي الرعاية يف عمليات التصميم املشرتك حيث يمكن أن يوفر فوائد دائمة
لرفاه األطفال النازحني (الخاين ،أولف ،بيرتز وكاالم.)٢٠١٦ ،
قد يواجه أطفال املجتمعات املضيفة والالجئني عىل حد سواء مشاكل تتعلق بالسالمة
يف بيئاتهم .كما أن تدفق الالجئني إىل مناطقهم قد يحد من قدرة أطفال املجتمعات
املضيفة عىل اللعب يف مساحات اللعب أو الساحات ،حيث قد تصبح هذه األماكن
مكتظة أو تتحول إىل مساكن لالجئني .وقد يواجه األطفال الالجئون وأطفال املجتمع
املضيف عوائق للمواظبة عىل الدراسة يف املدارس .ويمكن أيضاً أن يؤثر ازدحام الحركة
املرورية ،وارتفاع تكاليف النقل ،وانخفاض الدخل عىل التحاق أطفال املجتمع املضيف
باملدرسة .عالوة عىل ذلك ،قد يتأثر استهالك الغذاء ،والوصول إىل الرعاية الصحية،
واملشاكل الصحية ،والوصول إىل أماكن اللعب ،ووقت اللعب بشكل سلبي عىل كل من
املجتمعات املضيفة والالجئة .ونظرا ً ألن معظم الالجئني يستق ّرون يف البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل ،فعاد ًة ما يكون الفقر عامالً يؤثر عىل الالجئني واملجتمعات املضيفة
معاً.
أكرث العوامل انتشارا ً والتي قد تحمي األطفال النازحني وتساعدهم يف التغلب عىل
التجارب املؤملة التي عاشوها تتضمن الوصول إىل مدارس ،ومرافق رعاية أطفال،
ومساحات آمنة للعب ،والتعلم ذات جودة جيدة .استعادة نمط الحياة ،واللعب،
والنظام لدى األطفال النازحني ،ودعم عائالتهم ،ومجتمعاتهم لهم قد يساعدهم عىل
التعايف من التجارب الصعبة .إحدى الطرق الرئيسية إلعادة نمط حياة األطفال تكمن يف
استئناف دراستهم .ومع ذلك ،يف لبنان ،أكرث من نصف األطفال السوريني لم يتمكنوا
من االلتحاق باملدارس يف عام ( ٢٠١٨املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
واليونيسف وبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة .)٢٠١٨

تختلف استجابة األطفال لألحداث الصادمة بنا ًء عىل عدة عوامل تشمل الجنس،
والعمر ،والشخصية ،والخلفية الثقافية ،والتاريخ الشخيص ،والعائيل .إن طبيعة
األحداث املؤملة التي يتعرضون لها ،وتواترها ،ومدتها هي عوامل مهمة أيضاً .كما أن
تعرض األطفال للعنف ،ودرجة تعرضهم للتهديد ،وتراكم التجارب السلبية ،ومدة
تعرضهم للعنف ،كلها عوامل تزيد من احتمالية إصابة األطفال بمشاكل نفسية.

األطفال هم فاعلني وأصحاب حقوق ويشاركون يف خلق املعرفة بطريقة مؤثرة وهم أكرث
العارفني بحياتهم .لذا فإن مشاركة األطفال تز ّود الباحثني واملختصني بطريقة فريدة
لفهم تجارب األطفال الحياتية .وينطبق ذلك أيضاً عىل األطفال الصغار الذين يمكن
معرفة آرائهم وحاجاتهم عن طريق استخدام األساليب املناسبة.

غالبا ً ما يتعرض األطفال النازحون قسرا ً ملخاطر إضافية ،بما يف ذلك العيش مع
مقدمي الرعاية الذين يعانون أيضا ً من الصدمة أو التوتر،

مفصل أكرث حول األطفال املتأثرين بالنزوح وكيفية العمل معهم
يمكن العثور عىل بحث
ّ
يف ملخصات  DeCIDاملواضيعية:
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مع األطفال
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العمل مع األطفال املتأثرين بالنزوح و
األطفال والنزوح املديني.
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1

3

الفتيات املراهقات
هناك فرتتان رئيسيتان يف تط ّور هوية الطفل ،وتتطلب استخدام مناهج مختلفة وهما
الطفولة واملراهقة .إن التقاطع بني الجنس والعمر جدير باالهتمام ألن الفتيات
املراهقات املتأثرات بالنزوح يف املناطق املدينية يواجهن تحديات هائلة بسبب بداية
الحيض .يف أغلب املداخالت التنموية يُدمج األطفال يف فئة واحدة ويتم تجاهل
اختالفاتهم الشاسعة وغالبا ً ما يتم اقرتاح مناهج للتعامل مع الفتيات املراهقات
تعاملهن عىل أساس أنهن أطفال أو تخطئ يف تمييزهن عن النساء البالغات .يسلط
هذا الصندوق الضوء عىل التحديات واالحتياجات املحددة لهذه املجموعة من األطفال
واليت غالبا ً ما تكون غري مستهدفة بشكل رصيح .ويعتمد محتوى الصندوق عىل عمل
املنظمات غري الحكومية يف هذا املجال الذي يزداد ببطء وأبحاث
الجنس واملراهقة:
دراسة األدلة العاملية.
تتفاقم يف بيئات النزوح املخاطر اليت تتعرض لها الفتيات الصغريات من العنف
واألنشطة الجنسية املبكرة بسبب التحديات االجتماعية والجسدية إلدارة عملية
الحيض يف األماكن املزدحمة حيث تنعدم الخصوصية ،وتوفر املياه ،ومرافق الرصف
الصحي ،وخدمات النظافة .كما قد يعطي مقدمو الرعاية األولوية لالحتشام والتكتم
عىل االحتياجات الفسيولوجية األساسية للفتيات (شانت ،كليت-ديفيس ،وراماليو،
 .)٢٠١٧باإلضافة إىل ذلك ،فإن نسبة كبرية من املراهقني ينزحون بدون أحد الوالدين.
تعاين الفتيات املراهقات من عدة مستويات من التمييز عىل أساس األدوار الجندرية
املنشأة إجتماعياً ،ولكن أيضا ً عىل أساس العمر ،مما يضاعف من تهميشهن .وعادة
ما يُحرصن يف قاع هياكل السلطة داخل األرسة ،والجماعات ،واملجتمع (ألينجو
وعبداملالك ٢٠١٧ ،ص .)٢تؤدي هذه التفاوتات إىل تأثر الفتيات املراهقات أكرث من
اآلخرين باإلقصاءات البنيوية والقيود املكانية اليت تتسم بها العديد من األحياء املدينية
الفقرية ،مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار مهمة عىل صحتهن ،ورفاههن ،وتطورهن
الشخيص (راماليو وشانت ،سيصدر قريباً) .تتأثر قدرة الفتيات عىل العناية بنظافتهن
الشخصية أثناء الدورة الشهرية سلبا ً بسبب محرمات الحديث حول الصحة اإلنجابية
وموسع.
لإلناث بشكل رصيح
ّ
إن املراهقة هي مرحلة أساسية من التطور الذهين ،والعاطفي ،واالجتماعي للفرد،
والتحول الجسدي ،.وبالنسبة للفتيات ،تم ّثل الدورة الشهرية األوىل مجموعة من
التغيريات البيولوجية ،واالجتماعية ،والثقافية املهمة أي الدخول إىل مرحلة النضج
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والقدرة عىل اإلنجاب .وغالبا ً ما يرتبط ذلك التغري بتوقعات عن القيام بسلوك مختلف
وتحمل مسؤوليات إضافية يف األرسة ،مما يؤدي إىل الحد من وقت التعلم واألنشطة
الرتفيهية (مماري وآخرين ،٢٠١٦ ،.مذكور يف كوست والتوف.)٢٠١٨ ،

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

قد تؤدي القواعد األخالقية الخاصة بالنوع االجتماعي إىل زيادة الرقابة عىل
الفتيات املراهقات للحد من تفاعلهن مع الرجال ،مما يقلل من تحركاتهن ويقلص
استخدامهن لألماكن العامة .ويف حني يزيد تح ّرك الفتيان املراهقون ،تنحرص مساحة
الفتيات .ويف أغلب األحيان أيضا ً تتص ّور الفتيات أن األماكن العامة هي غري آمنة
وقد تخاطرن بتعرض سمعتهن للخطر يف حال تواجدن يف هذه املساحات .مخاوف
السالمة تقيد حرية الفتيات املراهقات ،وتنقلهن الجغرايف ،وفرصهن ،ويرتتب عىل
ذلك آثار نفسية ،واجتماعية ،ومادية طويلة األجل عىل رفاههن (هاملان وآخرين،.
.)٢٠١٥

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال

التقاليد االجتماعية ،ومحدودية الوصول إىل املياه النظيفة ،واألماكن الخاصة
باالستحمام تخلق ظروفا ً صعبة للغاية أمام اإلناث يف عمر الخصوبة لتدبري نظافتهن
الشخصية أثناء فرتة الحيض .ويكون الوضع أكرث صعوبة لدى الفتيات ذوات اإلعاقة
أو اللوايت يتع ّرنض للتمييز يف فرص الوصول إىل املياه واملرافق الصحية بسبب عرقهن
أو جنسيتهن (راماليو وشانت ،٢٠٢١ ،كوست وآخرين  ،٢٠١٧سومر وآخرين.)٢٠١٥ ،.
يتسبب عدم وجود مرافق مياه وصحة مالئمة للفتيات يف املدارس يف غياب الكثري من
الفتيات عن مدارسهن.

 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3
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قد تتعرض الفتيات يف املدارس للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتماعي
من الزمالء واملعلمني ،مما يساهم أيضا ً يف ترسبهن .كما من الشائع تع ّرض املراهقات
اللوايت يعنش يف املدن للتحرش أثناء ذهابهن من وإىل املدرسة أو يف مرافق املياه
والرصف الصحي العامة .العيش يف خوف دائم من الجريمة والعنف له آثار خطرية
عىل الصحة العقلية .تواجه املراهقات النازحات يف املناطق املدينية تحديات خاصة
تتفاقم نتيجة القيود االجتماعية واالقتصادية واملكانية وقيود البنية التحتية املرتبطة
باألحياء املدينية الفقرية أو املساكن املحفوفة باملخاطر حيث يعنش.
يستند هذا الصندوق بشكل كبري عىل (شانت ،س ،وكليت-ديفيس ،م ،وراماليو ،ج .)٢٠١٧ ،التحديات
والحلول املمكنة للمراهقات يف البيئات املدينية :مراجعة رسيعة لألدلة .لندن .للحصول عىل املزيد من
اطلع عىل هذا املستند.
املراجعة املفصلة،
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األطفال املعوقني
يصف "التقرير العاملي حول اإلعاقة" مصطلح اإلعاقة بأنه "معقد ،ودينامييك،
ومتعدد األبعاد ،وإشكايل" (منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ،٢٠١١ ،ص )٣مما
يشري إىل عدم وجود تعريف فريد لألشخاص  /األطفال ذوي اإلعاقة .كما تنص
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (( )UNCRPD
املادة  )١عىل ما
ييل:

 .Iرفاه الطفل

•
•

تجنيد األطفال واملراهقني يحصل يف كثري من األحيان عرب املدارس وأماكن التعلم
املؤقتة واألماكن الصديقة للطفل حيث يتم استبعاد ذوي اإلعاقة منها؛
يُعزل األطفال ذوي اإلعاقة ويغ ّيبوا داخل مجتمعاتهم بسبب وصمة العار ،مما
يعيق وصولهم إىل املساعدة اإلنسانية؛
نقص املعرفة واالفرتاض بأن األطفال ذوي اإلعاقة يحتاجون
إىل برامج محددة قد يقلل من فرص شملهم.

"يشمل األشخاص ذوو اإلعاقة كل من يعانون من نواحي ضعف طويلة األجل بدنية
أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من
املشاركة بصورة كاملة وفعالة عىل قدم املساواة مع اآلخرين يف املجتمع".
إن البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة هي محدودة للغاية ،وتتفاوت بشكل
كبري حسب األبعاد املختلفة لإلعاقة .تقدّ ر منظمة الصحة العاملية ( )WHOأن ٪١٥.٣
من سكان العالم ،بما يف ذلك  ٩٣مليون طفل دون نس  ١٤عاماً ،يعانون من إعاقات
متوسطة أو شديدة (منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل.)٢٠١١ ،

بالرغم من أن البحوث املتعلقة باإلعاقة داخل املجتمعات املتأثرة باألزمات هي قليلة،
إال أن هناك أمثلة عن املمارسات الجيدة توضح أنه من املمكن تصميم اسرتاتيجيات
مناسبة لتحسني الشمول من خالل جمع بيانات جيدة ومناسبة .وينطبق هذا أيضا ً
عىل تصميم مداخالت مبنية شاملة.

أكرث من  ١٠ماليني نازح يعانون من إحدى أشكال اإلعاقة (املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني .)٢٠١٩ ،واعتبارا ً بأن نصف عدد النازحني املقدّ ر عددهم هم
أطفال (اليونيسف ،)٢٠١٦ ،فمن املنطقي القول بأن األطفال النازحني ذوي اإلعاقة
يشكلون مجموعة كبرية من األفراد.

يتضمن الشمول وضع مجموعة من التدابري لضمان إزالة العوائق اليت تحد من وصول
ّ
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الخدمات واملشاركة يف املجتمع.
تقرير املفوضية:
"العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء النزوح القرسي" ّ
يوضح ذلك:

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

تفشل الجهات الفاعلة اإلنسانية بشكل عام يف تلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة
لألسباب التالية:

•

إن بيئات النزوح تزيد من احتمال ارتفاع عوامل الخطر وبالتايل فهي مسببة للـ"العجز"
أكرث من غريها .كما توضح اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)UNCRPDإن
عدم القدرة عىل االستيعاب واملساعدة هو الذي يحول اإلعاقة إىل عجز (اليونسكو،
 .)٢٠١٩وبالرغم من كونهم إحدى الفئات األكرث تهميشاً ،إال أن األطفال والشباب
ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف املجتمعات املتأثرة باألزمات أو النزاعات غالبا ً ما يتم
استبعادهم من املساعدة اإلنسانية (اليونيسف .)٢٠١٧

املقدمة
املفاهيم األساسية

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال
 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
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يمكن أن تكون الحواجز مرتبطة بالسياسات ،والقانون ،والبيئة املادية ،والتواصل،
واملعتقدات االجتماعية ،والثقافية .وقد تظهر العوائق يف األطر واملعايري القانونية
كالسياسات املؤسسية ،وإجراءات التشغيل املوحدة ،وامليزانيات ،ويف الترصفات،
والسلوك ]...[ .من مسؤولية مقدمي الخدمات تصميم الخدمات بحيث تكون قابلة
لالستخدام من قبل جميع األشخاص إىل أقىص حد ممكن ،وعندما ال يتمكن
األشخاص ذوو اإلعاقة من الوصول إىل األنشطة املوجهة إىل جميع السكان أو
املشاركة فيها ،عليهم القيام بإجراء تغيريات عىل الربامج من أجل خلق نفس الفرصة
لألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف هذه األنشطة واالستفادة منها (املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،٢٠١٩ ،ص .)٩
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هشاشات األطفال النازحني
تجدون يف ما ييل قائمة بجوانب الهشاشة اليت يجب مراعاتها عند العمل مع األطفال
النازحني وعائالتهم ،من
"مجموعة أدوات لحلول دائمة لألطفال"  ٢٠١٩من
منظمة إنقاذ الطفل (الصفحات .)٦٤-٦٣

 .Iرفاه الطفل

•

•

حواجز اللغة والتواصل :قد ال يتحدث النازحون أو املهاجرون نفس لغة املجتمع
الذي يتواجدون فيه.

•

•

الحواجز القانونية :ال يتمتع النازحون أو املهاجرون يف كثري من األحيان بنفس
الحقوق واالمتيازات القانونية اليت يتمتع بها السكان املضيفني.

•

•

االختالفات الثقافية :قد يكون لدى النازحون أو املهاجرون ثقافة
وتقاليد مختلفة عن السكان املضيفني.

•

نقص الوعي :قد ال يكون النازحون أو املهاجرون عىل دراية كاملة بالخدمات
املقدمة ،ومناطق توفرها ،واملعايري ،وما إىل ذلك.

•

العنصرية ،والتمييز ضد النازحني أو املهاجرين :قد تميز املجتمعات والحكومات
املضيفة النازحني أو املهاجرين يف تقديم الخدمات واملساعدات والفرص ،إلخ.

•

االفتقار إىل التماسك االجتماعي :قد ال ترحب املجتمعات بالنازحني أو
املهاجرين ،مما يصعّ ب عليهم الشعور باالنتماء واالندماج االجتماعي يف املجتمع.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

املقدمة
املفاهيم األساسية

•

ّ
التنقل :قد تقيد السلطات حركة األشخاص النازحني أو املهاجرين (عىل
تقييد
سبيل املثال عدم السماح لهم بمغادرة املخيمات ،أو تجاوز حدود املدينة،
وما إىل ذلك) ،مما يؤثر عىل وصولهم إىل السلع والخدمات.

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

البيئة السياسية املقيدة :قد ال تسمح الظروف السياسية املحلية والعاملية
باستعادة النازحني أو املهاجرين حقوقهم الكاملة.

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال

األنظمة املوازية :غالبا ً ما تنشأ أنظمة موازية يف الوزارات أو بني مقدمي الخدمات
العامة لتلبية احتياجات الالجئني  /املجتمعات النازحة ،أو تنشأ حىت من قبل
املجتمعات النازحة نفسها .ولكن بالرغم من أن ذلك قد يكون فكرة مناسبة يف
األزمات ،إال أنها يف أغلب األحيان تكون غري مستدامة اقتصاديا ً عىل املدى الطويل
أو تؤدي إىل نتائج عكسية بالنسبة لالندماج.
االفتقار إىل املشاركة والتمثيل :يف حاالت عديدة ال يتمكن فيها النازحون أو
املهاجرون (خاصة النساء والشباب واألطفال) من الوصول إىل هيئات صنع القرار
املعنية بسبب عدم وجود هياكل تمثيلية ،أو عدم منحهم
حق الوصول إىل الجهات املسؤولة املعنية.

 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3
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املكان واللعب
إن اللعب من منظور الطفل هو مجاين ،ويخضع للرقابة الذاتية ،ويبدأ بمبادرة ذاتية،
وهو طوعي ،وغري محدود ،وعفوي ،ونشط ،وممتع (ويلتز وفاين .)٢٠٠٦ ،يشمل
اللعب االدّعاء ،ووضع قوانني ،واتباعها ،وتعلم التفاوض ،والتسوية ،واستخدام
األشياء برمزيتها ،مما يسمح لألطفال باملخاطرة يف مكان آمن .يميل اللعب إىل
الرتكيز عىل العملية وليس عىل املنتج النهايئ .كما يسمح لألطفال بالتحكم بتجربة
ما وهذا أمر هام ال سيما يف سياق ال يمكنهم فيه التحكم بأي يشء آخر.
ّ
لتعلم األطفال ونتائجهم األكاديمية ولتطورهم الشامل .يمكن أن يكون
اللعب مهم
له تأثري إيجابي عىل الرفاه العاطفي لألطفال ألنه قد يقلل من االكتئاب ،والقلق،
والعدوانية ،ومشاكل النوم (برديت وويتايكر .)٢٠٠٥ ،كما قد يعزز اللعب أنظمة التأقلم
لدى األطفال ،مما يؤثر عىل رفاههم ومرونتهم وصحتهم (لسرت وراسل ،)٢٠١٠ ،وقد
يكون ذلك مهما ً بشكل خاص بالنسبة لألطفال الذين يعانون من النزوح القرسي.
يستمتع األطفال باللعب يف بيئات حيث يمكنهم فيها تجربة اإلبداع واإلثارة واملرح،
ولكنها تشعرهم باألمان واالستقرار (هيرنيكس .)٢٠٠٦ ،يميز راسمونس ( )٢٠٠٤بني
صمم
"أماكن لألطفال" و"أماكن األطفال" .أماكن لألطفال هي تلك األماكن اليت ت ُ ّ
وتُبىن وت ُ ّ
نظم من قبل الراشدين لألطفال ،بينما أماكن األطفال هي األماكن الذي
ينسب إليها األطفال معىن خاصاً ،وتلك اليت يختارونها ،ويستخدمونها ،ويحدّ دونها،
ويخلقونها.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

املقدمة
املفاهيم األساسية
 .Iرفاه الطفل

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

قد تكون أماكن األطفال متطابقة أو غري متطابقة لألماكن اليت ينشأها الراشدون
لألطفال .بالرغم من أن الراشدون قد يبنون أماكن لألطفال مثل مساحات اللعب
إال أن هذه األماكن قد ال تلبي احتياجاتهم .لذلك يجب أن يشارك األطفال بشكل
فعّ ال يف تصميم وتخطيط املساحات املخصصة لألطفال .واألهم من ذلك ،أن أماكن
األطفال تشجع وتدعم مساحة الخيال والنمو .يكتشف الطفل النامي هوية ناشئة
بمرور الوقت ،ولكن املساحة توفر ُمرتكز للذاكرة وتعمل كموقع مميز للعب (وأحيانا ً
الراحة) ،وهو أمر مهم جدا ً لألطفال يف سياقات النزوح.
يجب أن تضمن املداخالت الهادفة إىل تعزيز اللعب ما يكفي من املرونة والعفوية،
وكذلك أآلمان يف املكان حىت يتمكن األطفال من اللعب بحرية .ومع ذلك ،يجب
أن يحرص الكبار عىل عدم تدمري "أماكن األطفال" من خالل متابعة أجنداتهم
الخاصة ،أو التخطيط دون تدخل األطفال ،أو عن طريق إنشاء مساحات وبرامج
لعب تتحكم يف لعب األطفال وتفصلهم عن بعضهم البعض .عندما ال تُفهم
كاف ،يمكن تدمريها دون قصد وبسهولة .يف
مساحات األطفال وتُحرتم بشكل ٍ
السياقات الهشة ،تكون معظم أماكن اللعب املالئمة لألطفال غري رسمية وليست
مصممة يف األصل للعب .وغالبا ً ما يكون أفضل تدخل هو التعرف عىل أهمية هذه
األماكن وحمايتها .أخرياً ،من املهم التأكيد عىل رضورة السماح لألطفال باللعب بأمان
يف جميع أنواع املساحات املدينية ،ويجب أال يقترص اللعب عىل املناطق املصممة
خصيصا ً لذلك.

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال
 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3
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 - IIIاملداخالت املبنية

املراعية الحتياجات األطفال

يناقش هذا القسم املداخالت املبنية املراعية الحتياجات األطفال من خالل تحديد الرابط
بني رفاه الطفل والبيئة املبنية .أظهرت األبحاث وجود عالقة بني البيئة املبنية ورفاه
األطفال" :قد تكون البيئة املبنية يف الحي مهمة للحد من صعوبات الصحة النفسية
وزيادة أهليتها لدى األطفال الصغار" (ألديرتون وآخرين .)٢٠١٩ ،تصميم الحي يمكن أن
يعزز الشعور باألمان والهوية اإليجابية واالنتماء ،ويقلل من حدة التوترات ويوفر الحماية
من أعراض الصدمات التي يعيشها األطفال (أكيسون ودينوف ،٢٠١٧ ،ص.)١٤٠
تشري منظمة إنقاذ الطفل إىل أن املساحات التي تشجع األطفال عىل اللعب ،والتعبري عن
أنفسهم ،والتواصل االجتماعي قد تكون أساسية يف الحد من التوتر ،وتحسني املرونة،
والتنمية اإليجابية (بارتليت والتس .)٢٠٠٦ ،كما يعد الوصول إىل الطبيعة ،واألماكن
العامة املفتوحة أمرا ً مهما ً للصحة النفسية ،وعالقاتها يف الحد من املشاكل النفسية
(ألديرتون وآخرين)٢٠١٩ ،
تساهم البيئة املبنية يف قدرة األطفال عىل التعلم (بارتليت والتس .)٢٠٠٦ ،وليك ينمو عقل
الطفل بشكل جيد ،يجب تحفيزه من خالل "األلوان واملواد واألشكال ،ومن خالل فرص
املشاهدة ،واللمس ،واملحاكاة ،والتجربة ،واالستكشاف ...وإن البيئة اآلمنة واملحفزة أمر
أسايس لضمان حصول األطفال عىل فرص اللعب التي يحتاجونها ،وبذلك يكون كل يوم
فرصة لهم للتعلم" (املرجع نفسه ،ص .)٦
باإلضافة إىل ذلك ،يبدو أن هناك عالقة بني البيئة املبنية وإحساس األطفال بقيمة الذات
(تشاوال .)٢٠٠١ ،عىل سبيل املثال ،يعترب األطفال أن العناصر املفقودة من البيئة املبنية
هي بمثابة انعكاس مذل لقيمتهم الذاتية كأشخاص (املرجع نفسه) .هناك أدلة قوية
عىل فوائد النشاط البدين واللعب للنمو املعريف والنفيس واالجتماعي لألطفال ورفاههم.
تكشف البيانات من مجاالت علم النفس العصبي وعلم األدوية النفيس عن حدوث
تغريات واضحة يف الدماغ نتيجة اللعب ،كما تأثر أيضا ً عىل السلوك االجتماعي والقدرة
عىل التعلم معاً (هيوز.)١٩٩٩ ،

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

تتجىل العالقة بني البيئات املعيشية الفقرية وضعف نمو الطفل بشكل خاص يف سياقات
األزمات ،حيث يعيش األطفال غالباً يف مخيمات طويلة األمد تفتقر إىل مرافق التعليم
واللعب .تتميز املستوطنات غري الرسمية بالنوعية الهيكلية الرديئة لإلسكان ونقص
الخدمات األساسية .وغالباً ما تقوم األسر الفقرية ببناء منازلها من مواد البناء املعاد
تدويرها ،والتي عاد ًة تكون رديئة (أمورس ،)٢٠١٧ ،وقد تفتقر هذه املساكن إىل الضوء
الطبيعي ،والتهوية ،والتدفئة ،والخصوصية ،وقلة املساحات الداخلية والخارجية.

1
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 .Iرفاه الطفل

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح

تشري بعض الدراسات إىل أن حساسية األطفال الصغار تجاه البيئات املعيشية الفقرية
يمكن أن تسبب أضرارا ً جسدية ونفسية ال رجعة فيها (جوردن وآخرين .)٢٠٠٣ ،لذلك
يف البيئات التي ي ُحرم فيها األطفال من فرص التعلم االجتماعي ،يمكن للبيئة املبنية
الداعمة واآلمنة أن تحدث فرقاً كبريا ً يف نوعية حياة األطفال .كما أن يف البيئات التي
تشجع وجود األطفال يف املجال العام ،يزداد اإلدراك باألمان ما يجذب الناس ويعزز
فرص التفاعل االجتماعي (بارتليت.)١٩٩٩ ،
ومع ذلك ،يف الكثري من األحيان يخفق مختصو البيئة املبنية يف التفكري بالتأثري املحتمل
للمساحات التي يرسمونها ويبنونها عىل رفاه الطفل .وغالباً ما يكون هناك افرتاض
ضمني (وخاطئ) مفاده أن "تحسني ظروف املجتمع ككل يؤثر عىل األطفال بنفس
الطريقة التي يؤثر بها عىل أي شخص آخر" (بارتليت.)١٩٩٩ ،
أدى االعرتاف بأهمية البيئة املبنية يف رفاه الطفل إىل قيام العديد من الجهات الفاعلة
بتطوير مداخالت مبنية مراعية الحتياجات األطفال .ويف إطار هذه املجموعة من
املداخالت ،يقرتح هذا الدليل التصميم التشاريك مع األطفال كمنهج مفيد ،وسيعرض
القسم التايل بعض فوائده .يعمل املفهومان أدناه املطوران من قبل اليونيسف عىل تعزيز
فكرة تحسني رفاه الطفل من خالل وجود بيئات مادية مخططة ومصممة بشكل أفضل
لالستجابة لألطفال يف البيئات املدينية ويف حاالت الطوارئ .وهذان املفهومان هما املدن
الصديقة لألطفال واملساحات الصديقة لألطفال.
تر ّوج مبادرة املدن الصديقة لألطفال التابعة لليونيسف ( )CFCIأن األطفال
واملراهقني ،بمن فيهم أكرث األشخاص املعرضني لإلقصاء ،يستفيدون من تطوير وتنفيذ
سياسات شاملة ،غري تمييزية ،ومراعية الحتياجات األطفال عىل املستوى املحيل .ومن
خالل مشاركة الطفل الهادفة والشاملة واملنتظمة يف عمليات صنع القرار املحلية يف
املناطق املدينية ،سيتمكن األطفال واملراهقون من الوصول إىل الخدمات االجتماعية
األساسية الجيدة ،والعيش يف بيئة آمنة ونظيفة ،كما ستتوفر لهم فرص االستمتاع
بالحياة األسرية واللعب وأوقات الفراغ.

املقدمة
املفاهيم األساسية

 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال
 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3
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هناك أمثلة ملهمة موجودة عىل منصة
مبادرة املدن الصديقة لألطفال التابعة لليونيسف.
املساحات الصديقة لألطفال ( )CFSsهي نوع من البنى التحتية االجتماعية لألطفال
التي تستخدمها الوكاالت اإلنسانية لزيادة وصول األطفال إىل بيئات آمنة ،وتعزيز
رفاههم النفيس واالجتماعي .تحاول املساحات الصديقة لألطفال توفري مكان آمن حيث
يمكن لهم أن يجتمعوا للعب واالسرتخاء والتعبري عن أنفسهم والشعور بالدعم وتعلم
املهارات للتعامل مع التحديات التي يواجهونها (منظمة إنقاذ الطفل .)٢٠١٨ ،يف حاالت
الطوارئ ،مثل النزاعات والكوارث الطبيعية ،أصبح إنشاء املساحات الصديقة لألطفال
استجابة شائعة للتحديات التي يواجهونها.
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 .Iرفاه الطفل

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح
 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال

تؤثر املساحات الصديقة لألطفال بشكل إيجابي عىل األطفال املتأثرين بالنزوح ،ولكن ال
تُنشأ دائما ً من خالل عمليات تشاركية مع األطفال .وبالتايل فإنها تفتقد لفوائد الرفاه
الناتجة عن إشراك األطفال يف عمليات التصميم التشاريك.
يمكن العثور عىل مناقشة أكرث استفاضة حول رفاه الطفل والبيئة املبنية يف ملخصات
 DeCIDاملواضيعية:
تنمية ومشاركة الطفل يف النزوح املديني.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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 - IVالتصميم التشاريك مع األطفال

 IV.Iأثر التصميم التشاريك مع األطفال

يناقش هذا القسم املداخالت املبنية املراعية الحتياجات األطفال من خالل تحديد الرابط
بني رفاه الطفل والبيئة املبنية .أظهرت األبحاث وجود عالقة بني البيئة املبنية ورفاه
األطفال" :قد تكون البيئة املبنية يف الحي مهمة للحد من صعوبات الصحة النفسية
وزيادة أهليتها لدى األطفال الصغار" (ألديرتون وآخرين .)٢٠١٩ ،تصميم الحي يمكن أن
يعزز الشعور باألمان والهوية اإليجابية واالنتماء ،ويقلل من حدة التوترات ويوفر الحماية
من أعراض الصدمات التي يعيشها األطفال (أكيسون ودينوف ،٢٠١٧ ،ص.)١٤٠

إشراك األطفال يف أنشطة التصميم التشاريك يمكن أن يكون له تأثري كبري عىل نموهم
وقدراتهم ورفاههم .كما يمكن ملشاركة األطفال يف العمليات التشاركية أن تعزز
املهارات االجتماعية واملعرفية ،وتزيد من إحساسهم باالتصال باآلخرين وبالطبيعة
(سوتون وكيمب .)٢٠٠٢ ،تُعترب مشاركة األطفال منهج فعّ ال لتحسني احرتام األطفال
ّ
وتعلمهم مهارات جديدة ،ونموهم ليصبحوا مواطنني أكرث فعالية
لذواتهم ،وتمكينهم،
ومسؤولية (سابو.)٢٠٠١ ،

إن مشاركة األطفال يف عمليات التصميم التشاريك هي بنفس أهمية جودة التصميمات
النهائية .التصميم التشاريك هو نهج للمداخالت املبنية لديه القدرة عىل خلق قدرة بشرية
محلية واملساهمة يف استدامة املنتج النهايئ .ولن تكون استدامة املداخلة معتمدة عىل
مساهمات خارجية إذا تمت العملية التشاركية بنجاح (حسني وآخرين .)٢٠١٢ ،كما
سيتمكن صانعو القرار املهتمني بمشاركة األطفال من اتخاذ خيارات مدروسة بشكل
أفضل ،مما سيؤدي إىل نتائج أفضل.

نظرا ً للتنوع الكبري يف احتياجات وقدرات األطفال يف املراحل العمرية املختلفة ،فإن
مالءمة األساليب واملناهج هو أمر أسايس .من خالل استخدام أساليب تتناسب مع أعمار
األطفال ،يمكن لألطفال اكتساب املعرفة ،وتطوير مهاراتهم ،وبناء صداقات ،وشبكات
دعم واسعة ،وإيصال أصواتهم ،والشعور بالتحكم ،وأن ي ُنظر لهم عىل محمل الجد.
عىل سبيل املثال ،قال األطفال الالجئون السوريون الذين تمت مقابلتهم بعد املشاركة
يف التصميم التشاريك ملساحة اللعب يف لبنان مع كتاليتك أكشن أنهم يشعرون بأنهم
قد اكتسبوا املعرفة التي تمكنهم من بناء مساحة اللعب الخاصة بهم حني يعودون إىل
سوريا.

يسعى التصميم التشاريك مع األطفال أيضاً إىل إشراك مقدمي الرعاية واألشقاء
واملعلمني وغريهم من العناصر املهمة يف شبكات األطفال.
يحدد املكتب الدويل لحقوق الطفل ( )٢٠١٨ستة مبادئ ملشاركة األطفال ،والتي
ّ
وتؤكد عىل ما يناقشه هذا الدليل:
يمكن تطبيقها يف عمليات التصميم التشاريك
 .١املشاركة مهمة وهادفة لألطفال.
 .٢املشاركة طوعية وواعية.
 .٣املشاركة لن تضر بالطفل.
 .٤املشاركة شاملة وسهلة الوصول لجميع األطفال.
 .٥تدار عمليات املشاركة من قبل أشخاص مدربني ومؤهلني.
 .٦تُن ّفذ عمليات املشاركة وتُق ّيم بشكل حازم ومهني.

قد يساعد التصميم التشاريك األطفال أيضاً يف التغلب عىل املشكالت النفسية،
والجسدية ،واالجتماعية التي قد يواجهونها بما يف ذلك اإلقصاء االجتماعي .وعندما
ينخرط األطفال يف العمليات التشاركية ،يتمكنون من العمل ضمن الهياكل التنموية
املناسبة التي تعزز إحساسهم باالنتماء للجماعة واملساءلة ،ويدفعهم ذلك إىل اختبار
مشاعر تمكني وبغربة متضائلة .من خالل العمليات التشاركية ،يحصل األطفال
املستبعدين من الوصول إىل مكاسب االنتماء إىل املجتمع السائد عىل فرصة ليكونوا
جزءا ً من وضع جديد يسمح لهم بالحصول عىل دعم القائمني عىل رعايتهم وجريانهم
وأصدقائهم وأنفسهم (سوتون وكيمب .)٢٠٠٢ ،ال تشجع أدوات التصميم التشاريك
املطروحة يف هذا الدليل عىل اللعب والتمكني فحسب ،بل تعزز أيضاً التعاون ،واللعب،
والتعلم معاً ،والتي هي جوانب مهمة يف التنشئة االجتماعية لألطفال.
إشراك األطفال املتأثرين بالنزوح يف املحادثات املتعلقة بإنتاج بيئاتهم قد ّ
يمكن األطفال
وخصوصاً أولئك الذين عانوا من فقدان املكان والشبكات االجتماعية .ومن خالل منح
األطفال إحساسا ً بالتحكم ،تزيد مشاركة األطفال يف بناء محيطهم أهمية األماكن
بالنسبة لهم.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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 IV.IIالتحديات واملخاطر
تشمل التحديات واملخاطر الرئيسية املشرتكة للتصميم التشاريك مع األطفال املتأثرين
بالنزوح ما ييل:

1
2

 .Iرفاه الطفل

• إثارة التوقعات غري الواقعية
يف حال لم تُخطط التصميمات التشاركية بشكل جيد يمكن أن تثري توقعات غري
واقعية لدى املشاركني .وقد يكون لذلك أثر سلبي عىل رؤى املشاركني للنتيجة النهائية
والجهات املعنية املشاركة يف املداخلة .باإلضافة إىل ذلك ،قد يرفض املشاركون
املداخلة إذا شعروا أن آرائهم لم تؤخذ يف االعتبار ،وأن القرارات اتخذتها الجهات
املعنية األخرى .يف سياق النزوح حيث ال يحصل األفراد يف الكثري من األحيان عىل
فرصة للتعبري عن آرائهم ،يصبح تجنب خيبة األمل خالل املشاركة أمرا ً حاسما ً أكرث.

ينشأ معنى األماكن وارتباط الناس بها من عالقتهم بهذه األماكن خالل التجارب
الشخصية والجماعية والثقافية (سوتون وكيمب .)٢٠٠٢ ،تخ ّيل املساحات وبنائها يف
النهاية يمكن أن تكون عملية شفائية لبعض األطفال الذين تأثرت ّ
تعلقاتهم باألمكنة
بالنزوح (سيفريكان.)٢٠١٥،
إشراك مقدمي الرعاية لألطفال يف عملية التصميم التشاريك أيضاً يمكن أن يؤدي إىل
تمكينهم وبالتايل يؤثر عىل املجتمع الواسع ،ال سيما عىل األمهات واألخوات اللوايت
ي ُستبعدن غالبا ً من عمليات صنع القرار .تعد مشاركة األطفال مهمة أيضا ً للمصممني
حيث يمكنهم التعرف عىل ثقافة املستخدمني واملجتمع وظروف املعيشة ،ال سيما عندما
يكون هناك فجوة ثقافية كبرية بني املصممني واألطفال املتأثرين بالنزوح (سابو.)٢٠٠١ ،
يف معظم األحيان يتم تجاهل رؤى األطفال ،وقدراتهم ،وإبداعهم .لدى األطفال
هشاشة ،وقدرة عىل الصمود يف الوقت ذاته ويختلف ذلك حسب عدة العوامل .بالرغم
من أن العديد من املداخالت مع األطفال الالجئني ّ
تركز عىل معالجة نتائج التنمية
السلبية ،إال أنه من املهم فهم ما يعزز املرونة واالستناد عىل رؤى األطفال وقدراتهم
(تول ،سونج وجوردانز .)٢٠١٣ ،عمليات التصميم املشرتك عىل مستوى الحي واملجتمع
يمكن أن تساهم يف تعزيز هذه املرونة ،وتحسينها ،ومعالجة الهشاشات املوجودة.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

• عدم القدرة عىل التعامل مع الفئات األكرث هشاشة
الوصول إىل املجتمع ومستخدمي املداخلة املبنية يمكن أن يتم من خالل مصادر
وعمليات مختلفة .وذلك قد يحد يف بعض األحيان من قدرة املشروع عىل الوصول
إىل األفراد األكرث هشاشة ،فاملشاركون قد يأتون من الشبكات القائمة التي ال تشمل
جميع أفراد املجتمع .يف الكثري من الحاالت ،ضمان مشاركة الفئات األكرث هشاشة
يتطلب تخصيص موارد كبرية لعملية الوصول إىل املشاركني .عالوة عىل ذلك ،عند
العمل يف السياقات الهشة ،قد يفتقر األطفال إىل االستقاللية والتوجيه الذايت ،ما
يتطلب التواصل مع مقدمي الرعاية الذين هم أنفسهم يتمتعون بقليل من الحرية
يف حياتهم اليومية.
• عدم القدرة عىل تحديد ،وفهم ،وتحدي أنظمة القوى
عىل غرار النقطة السابقة ،يجب أن تحدد العمليات التشاركية أنظمة القوى
القائمة وتهدف إىل تمكني املشاركة املتساوية لجميع أعضاء املجتمع .ومع ذلك فإذا
اقتصرت املشاركة التشاركية عىل األنشطة القصرية ،ولم يكن لدى امليسرين الذين
يقومون بهذه األنشطة خربة سابقة ومعرفة باملجتمع ،فسيكون من الصعب تحديد
ديناميكيات القوة الحالية ومواجهتها .لذلك يعد اختيار فريق من امليسرين ذوي
الخربة واملعرفة بالسياق املحيل أمرا ً بالغ األهمية ،ال سيما يف سياقات النزوح ،حيث
ال يحصل أفراد املجتمع األكرث هشاشة يف كثري من األحيان عىل فرصة للمشاركة يف
عمليات صنع القرار .يقدم التصميم التشاريك فرصة لتحدي هذه الظروف وتحقيق
نتائج إيجابية لألفراد الهشني واملجتمع الذي يعيشون فيه.

املقدمة
املفاهيم األساسية
 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح
 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال
 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال

3
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يف معظم
األحيان يتم
تجاهل رؤى
األطفال
وقدراتهم
وإبداعهم
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• عدم القدرة عىل إشراك الجميع
من املستبعد تمكن جميع املستخدمني من املشاركة يف عملية التصميم التشاريك
للمداخالت املبنية .إحدى الطرق املمكنة ملواجهة هذا التحدي تتمثل يف اختيار
مشاركني يمثلون املجموعات املتنوعة التي تعيش يف منطقة املداخلة ،حتى إذا
كانت املشاريع تستهدف األطفال بشكل رئييس .أبعاد هويات األشخاص التي يجب
أخذها يف االعتبار تختلف من سياق آلخر ،ولكن بعض العناصر التي يجب مراعاتها
تشمل :الجنس ،والعمر ،والعرق ،واإلثنية ،والقدرة ،والدين ،والجنسية ،والهوية
الجنسية .إن دور امليسرين وشركاء املشروع هو مراعاة التنوع عند اختيار املشاركني.
هناك طرق مختلفة إلشراك أعضاء املجتمع ،إذ أنه ال يمكن مشاركة الجميع يف
العملية برمتها ،ولكن قد يقدمون مالحظات يف مراحل رئيسية .تعترب املشاورات
العامة (املطروحة يف الجزء أ) طريقة جيدة لتوسيع املشاركة.

يمكن قول املثل عن قيود امليزانية ،فنظرا ً ألن عمليات التصميم التشاركية يمكن أن
تستغرق وقتاً طويالً ،تحتاج ميزانيات املشروع إىل تخصيص املوارد املناسبة لتوظيف
وتدريب ميسري عملية التصميم التشاريك.

• تغيري عقلية الناس حول مشاركة األطفال
يف بعض السياقات التي تشمل مجتمعات متأثرة بالنزوح ،قد يكون الدفاع عن
أهمية مشاركة األطفال تحدياً صعبا ً ألن األطفال ال ي ُعتربون أصحاب معرفة .لذلك
فمن الصعب إثبات كيف يمكن لألطفال املساهمة يف املداخالت املبنية وتحسني
النتيجة النهائية .ينبغي عىل جميع الجهات املشاركة أن ترى مشاركة األطفال مهمة
حتى تكون جزءا ً ال يتجزأ من العملية .قد يكون إشراك اآلباء ومقدمي الرعاية
اسرتاتيجية مفيدة لتحقيق نتائج أفضل والتخفيف من هذا التحدي.

• يمكن أن تكون املشاركة مؤذية
ً
هل مشاركة األطفال هي جيدة دائما؟ يف بعض الحاالت املشاركة قد تضر املشاركة
أكرث مما تنفع .العمل مع مجموعة مختارة داخل املجتمع يمكن أن تزيد التمييز
واالنقسامات الداخلية .لذلك فإن فهم السياق املحيل وتنوع األشخاص وحياتهم هي
أمور أساسية لتخطيط عملية التصميم التشاريك (راجع الخطوة  :٥ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول تصميمية).

• السياسة والعوائق التي تحول دون مشاركة املواطنني
يف بعض السياقات حيث ال تُمنح مشاركة املواطنني أو تُقدّ ر وحيث تكون عمليات
صنع القرار هرمية ،قد تظهر تحديات أمام الحصول عىل الدعم من أولئك الذين يف
السلطة إلدخال التصميم التشاريك عىل املداخالت املبنية.

بالرغم من القيود ،من املهم إشراك األطفال يف العمليات التشاركية ،وخلق فرص
تمكني لألطفال للتأثري عىل املداخالت املبنية .يقدم هذا الدليل طرقاً ملواجهة هذه
التحديات الرئيسية وتقليل املخاطر وضمان املشاركة الهادفة واملنتج النهايئ املستدام.

• قيود الوقت وامليزانية
يف أغلب األحيان تميل املنظمات العاملة يف سياقات النزوح إىل الرتكيز عىل
االحتياجات قصرية األمد ،مما يؤدي غالباً إىل القيام بمشاريع تغطي مدة زمنية
قصرية .وكثريا ً ما يكون التمويل محدودا ً حيث يركز املانحون عىل نتائج قابلة أكرث
للقياس بدالً من الفوائد طويلة األمد للعمليات التشاركية والتي يصعب قياسها.
ونظرا ً ألن التصميم التشاريك يمكن أن يكون عملية طويلة ،قغالبا ً ما ي ُستبعد يف
الحاالت التي تُعطى فيها األولوية لالستجابات السريعة.

1
2

املقدمة
املفاهيم األساسية
 .Iرفاه الطفل

 .IIاألطفال يف
املناطق املدينية
املتأثرة بالنزوح
 .IIIاملداخالت
املبنية املراعية
الحتياجات
األطفال
 .IVالتصمیم املشرتك
مع األطفال
3
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• عدم الرغبة يف املشاركة يف املشاريع املحلية
يف معظم األحيان يكون لدى النازحني رغبة قوية يف العودة إىل ديارهم أو االنتقال
إىل بلد يضمن حقوق الالجئني .ويمكن أن يؤدي ذلك إىل تجنب االستثمار العاطفي
يف املجتمع املضيف ،وعدم الرغبة يف املشاركة يف املشاريع املحلية.
• ضيق الوقت للمشاركة
إن العديد من النازحني هم عاملني مياومني وقد تؤدي املشاركة يف املشاريع
املجتمعية إىل فقدان الدخل .ويف بعض السياقات ،قد ينطبق ذلك أيضا ً عىل
األطفال الذين يعملون لدعم أسرهم مادياً.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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آلية العمل

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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التصميم مع
األطفال

الرسائل الرئيسية
 1خلق فكرة
•

تنشأ األفكار بطرق متنوعة ومن جهات فاعلة مختلفة.

•

يجب أن يكون األطفال أساس عملية تطوير األفكار للمداخالت.

• من املرجح أن تتلقى األفكار دعما ً أوسع إذا كانت متسقة مع
األبحاث وأطر العمل واألنشطة القائمة عىل مستويات مختلفة.
 2بناء شراكات
•

يجب اعتبار األطفال ومجتمعاتهم شركاء يف املداخالت.

• بما أن املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك تتطلب وظائف،
أدوار ،وقدرات مختلفة ،ينبغي عىل الجهات ذات
األدوار املكملة تكوين شراكات.
• يستند الخرباء املطلوبون إىل تخصصات مختلفة
لذا يجب أن يجدوا لغة مشرتكة للعمل معاً.
• املناقشة املطولة بشأن أهداف ،وأدوار ،ومساهمات كل شخص،
وتوضيحها من خالل الكتابة يساهمان يف تنفيذ مدخالت ناجحة.
 3التمويل
• تمويل املداخالت املصممة بشكل تشاريك يجب أن يكون كايف
ومراعي لجميع املراحل ليضمن املشاركة الهادفة.
• يجب أن يشارك املانحون يف عملية اإلنشاء املشرتك
لفهم اآلثار املتعددة ملثل هذه املداخالت.

التصميم مع
األطفال
 4دراسة السياق واالحتياجات املحلية

 6تحديد مكان املداخلة

• املعرفة املتعمقة بالبيئة واالحتياجات املحلية ّ
تمكن املختصني من
تطوير مداخالت مناسبة للسياق.

• يعد االختيار الدقيق والتشاريك ملواقع املداخالت أمرا ً ضرورياً
لضمان آثارها اإليجابية عىل األطفال واستدامتها عىل املدى الطويل.

•

يستطيع األطفال املشاركة يف البحث.

 7اختيار املواد ،املهارات ،والتقنيات

• األبحاث واألنشطة واملداخالت القائمة التي تقوم بها الجهات
املعنية املحلية ّ
توفر معرفة ق ّيمة.

• اختيار املواد والتقنيات يستطيع أن ي ُحدث أثارا ً إيجابية
ّ
ويمكن املجتمع املحيل.

 5ترجمة أفكار األطفال إىل حلول تصميمية

• شراء املواد محليا ً وتوظيف العمالة املحلية
واعتماد تقنيات مالئمة للسياق يمكن أن تساعد
يف تعزيز االقتصاد املحيل وتحسني التماسك االجتماعي.

•

يجب أن يكون األطفال أساس عملية التصميم التشاريك.

• تتطلب عملية تصميم املساحات مع األطفال تخطيط وإعداد
دقيق لألدوات املناسبة للسياق واملشاركني.
• يجب إشراك األطفال الصغار من خالل اللعب ،والتأكد من أن
األنشطة مرحة وممتعة بالنسبة لهم.
• يجب أن تز ّود هذه العملية األطفال باملعرفة الالزمة
لضمان مشاركتهم الكاملة.
•

التيسري الجيد هو مفتاح املشاركة التشاركية الناجحة.

•

اختيار املواد والتقنيات له تأثري عىل البيئة وصحة العمال.

 8التصميم التقني
• يجب أن يدعم التصميم التقني عمليتي توظيف العمالة املحلية
ومشاركة األطفال خالل مرحلة البناء.

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية

الخطوة ١
خلق فكرة

 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني

النقاط الرئيسية:
•

تنشأ األفكار بطرق متنوعة ومن جهات فاعلة مختلفة.

B

•

يجب أن يكون األطفال أساس عملية تطوير األفكار للمداخالت.

C

•

من املرجح أن تتلقى األفكار دعماً أوسع إذا كانت متسقة مع األبحاث ،وأطر
العمل ،واألنشطة القائمة عىل مستويات مختلفة.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

الشراء والتوظيف
والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام
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إن املداخالت املبنية هي ليست عمليات مستقيمة إذ يمكن أن تنشأ بطرق متنوعة ومن
جهات فاعلة مختلفة .يف بعض األحيان ،يتخذ األطفال ومقدمو الرعاية ومجتمعهم
الخطوة األوىل للتعبري عن حاجة مع ّينة إىل املدارس أو السلطات املحلية أو املنظمات غري
الحكومية .ويف أحيان أخرى ،تقدّ م الجهات الفاعلة الخارجية اقرتاح أويل للمجتمعات
واملنظمات املحلية .ويف هذه الحالة ،من املهم إشراك األطفال ومجتمعاتهم يف مرحلة
مبكرة .خالل هذه املشاركة ،من املهم وجود شفافية حول ما يتم تقديمه واملوارد التي
يتم تأمينها ،وضمان أن املشاركة املبكرة ستوفر تجربة ق ّيمة للمشاركني .عىل سبيل
املثال ،األنشطة مع األطفال لتحديد احتياجاتهم وتحدياتهم يجب أن تكون هادفة
وتتضمن تعلم ولعب ومرح دون تكوين توقعات.
قد ال يكون من املمكن إشراك األطفال ومقدمي الرعاية عىل الفور ،حيث يجب أن يكون
هناك عدد من عمليات الحماية والعمليات التحضريية األخرى قبل أن يحدث ذلك.
عالوة عىل ذلك ،وكما سيناقش هذا الدليل ،قد يؤدي إشراك األطفال دون تأمني املوارد
والشراكات املطلوبة لتقديم املداخلة إىل خلق توقعات ال يمكن تحقيقها .إن التوقعات
املحبطة التي تولدها الجهات الخارجية هي لألسف أمر شائع ،ال سيما يف املجتمعات
الهشة ومع املجموعات التي واجهت مسبقا ً تقلبات كبرية .من السهل تحديد توقعات ال
تتحقق عن غري قصد ،وذلك يرتك الكثري من عدم الثقة تجاه الجهات الفاعلة الحكومية
وغري الحكومية الخارجية ،مما قد يقوض املداخالت األخرى.
قبل البدء بالعمل مع األطفال ومقدمي الرعاية ،من الجيد إجراء بحث شامل حول
املعلومات املتوفرة عن السياق املحيل .عىل سبيل املثال ،يف حالة األطفال املتأثرين
بالنزوح ،من املحتمل جدا ً أن تكون الوكاالت الحكومية وغري الحكومية قد أجرت مسبقاً
تقييماً لالحتياجات أو تقييما ً خاصا ً باملوقع أو نشاطاً مشابهاً .قد تشمل بعض األمثلة
ملفات األحياء يف لبنان
ملفات عن املالمح الحضرية ملوئل األمم املتحدة ،أو
التي كانت بالشراكة بني املوئل واليونيسف؛ أو املراصد واملنصات املدينية الحكومية،
خطة لبنان لالستجابة
ومجموعات البيانات والتقارير حول قطاعات محددة (مثل
لألزمة لنافذة بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) .كما يمكن
للمؤسسات التي تقدم خدمات لهذه املجموعات ،مثل املدارس ،تقديم رؤى حول األفكار
األولية (يمكن العثور عىل دراسة أكرث استفاضة يف الخطوة  - 4.2املعرفة والجهات
املعنية املحلية الرئيسية القائمة).
الوصول إىل جهات فاعلة أخرى يجنّب التكرار وتركيز املداخالت يف نفس املكان .كما
يمكن أن يساعد املجتمعات عىل التعلم من بعضها البعض والتخطيط ملداخالت مكملة.
ومراجعة املشاريع القائمة والقادمة يف املنطقة تساهم يف تحديد الفكرة ومالئمتها
لتنجح يف سياق معني.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

تجدون فيما ييل أمثلة عن مصادر نشوء أفكار املداخلة:
• الكيانات التي يشارك فيها األطفال يف املدن الصديقة للطفل مثل املجالس املحلية
لألطفال ،واملجالس االستشارية لألطفال ،وما إىل ذلك.
• أعضاء املجتمع .عىل سبيل املثال :املعلمون الذين يعرفون ما تحتاجه مدارسهم أو السكان
الذين يملكون أفكار لحل املشاكل يف منطقتهم .قد يتواصل هؤالء مع املنظمات أو
األشخاص الذين يمكنهم مساعدتهم عىل تطوير اقرتاح مشروع.
• وكالة متعددة األطراف (مثل منظمة الصحة العاملية أو اليونيسف أو البنك الدويل) تطلق
دعوة لتقديم مقرتحات يمكن أن تستهدف املنظمات غري الحكومية أو السلطة املحلية.
• املنظمات غري الحكومية التي تطور أفكار ملداخالت بعد إجراء تقييم لالحتياجات بنا ًء
عىل املجاالت املهمة للمانحني.
• اتفاق ثنايئ يقدّم تمويل للحكومة التي تستضيف الالجئني ويع ّين البلديات لتحديد املداخالت.
•

مختص يط ّور فكرة بنا ًء عىل خربته  /خربتها خالل عملها اليومي مع املجتمعات.

•

األولويات الوطنية واملحلية املدعومة يف أطر عاملية (مثل أهداف التنمية املستدامة)
تشجع مجموعة من الجهات الفاعلة عىل تطوير فكرة.

•

االهتمام الشخيص ،عىل سبيل املثال فاعل خري مهتم بتشجيع املشاريع الرتبوية لألطفال.

سواء كانت الفكرة األولية آتية من "من أعىل إىل أسفل" (مثل منظمة دولية) أو كانت برنامج
"من أسفل إىل أعىل" (مثل مجموعة من األطفال) ،وطاملا بدأت العملية التشاركية املناسبة
يف وقت مبكر ،فستكون كل الطرق املختلفة للبدء باملداخلة املصممة بشكل تشاريك صحيحة
ومستندة عىل السياق.
تميل األفكار الناتجة عن الشراكات الواسعة عرب القطاعات إىل إحداث مداخالت أكرث فاعلية،
مثل وجود سياسات تسعى لجعل املدن صديقة لألطفال .يف مثل هذه الحاالت ،تصبح
املداخلة املبنية املصممة بشكل تشاريك مكوناً لربنامج أكرث شموالً .ويف حالة كان هناك خطط
بلدية موجودة أساساً ،فمن املهم تطوير األفكار ضمن هذه األطر لضمان استدامة املداخلة
وتوافقها مع اآلخرين .تشكيل فكرة ضمن األطر البلدية والوطنية والعاملية القائمة قد يساعد
عىل إشراك الجهات الفاعلة األخرى يف العملية وعىل بناء شراكات شاملة.
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1

استشارة تعايف أطفال نيبال من الزالزل
نيبال٢٠١٥ ،
يف أعقــاب الزلــزال الــذي حصــل يف نيبــال عام  ،٢٠١٥أجرت
منظمــة بــان الدوليــة ومنظمــة إنقــاذ الطفــل واليونيســف
ومنظمــة الرؤيــة العامليــة "استشــارة تعــايف األطفــال مــن
الــزالزل" يف املناطــق األربعــة عشــر األكــر تضــرراً .وكانــت
املشــاورة تهــدف إىل االســتماع مباشــرة إىل األطفــال
حــول التحديــات التــي يواجهونهــا لتقييــم تأثــر األزمــة
عــى أدوارهــم ،ومســؤولياتهم ،وفرصهــم املســتقبلية،
والتمــاس ،وجهــات نظرهــم ،وتوصياتهــم بشــأن التعــايف.
شــارك  ١٨٣٨طفــل يف عمليــة االستشــارة عــن طريــق
طــرق مختلفــة تضمنــت الرســم التعبــري ورســم خرائــط
الجســم وتماريــن التخيــل.
بعــد تقديــر االحتياجــات ووجهــات النظــر املختلفــة،
قُ ّســم األطفــال حســب الجنــس والفئــات العمريــة (-٨
١٢ســنة و ١٨-١٣ســنة) .وقــدم األطفــال الذيــن شــاركوا يف
مفصلــة وعمليــة .كانــت لديهــم أفــكار
االستشــارة توصيــات
ّ
واضحــة حــول كيــف يريــدون إعــادة بنــاء مجتمعاتهــم
والدعــم الــذي يحتاجــون إليــه .لقــد رأوا أدوارا ً واضحــة
ألنفســهم ومجتمعاتهــم يف إعــادة البنــاء بعــد الدمــار.
تظهــر هــذه املبــادرة أن التشــاور مــع األطفــال يكشــف عــن
وجهــات نظــر وآراء فريــدة يمكــن أن تــري عمليــة صنــع
القــرار والتخطيــط.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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برملان األطفال
سلوفينيا - ١٩٩٠ ،حتى اآلن

3

سينما بوتو
بوغوتا ،كولومبيا٢٠١٦ ،
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حقوق الصورة لـ ماتيا سوشنيك

حقوق الصورة لـ أركيتيكتورا إكسبانديدا

يُقــام برملــان األطفــال يف ســلوفينيا كل ســنة منــذ عــام ١٩٩٠
حتــى اآلن ويضــم أكــر مــن  ٢٠٠مدرســة ابتدائيــة مــن جميــع
أنحــاء البلــد .ويف كل عــام ،يُطــرح موضــوع مختــار ســابقاً
عــى التالميــذ ليناقشــه أكــر مــن  ١٠٠ممثــل تختارهــم كل
مدرســة يف غرفــة الجمعيــة الوطنيــة لجمهوريــة ســلوفينيا.
وهــذا يتيــح إشــراك األطفــال يف صنــع القــرار عــى املســتوى
املحــي والوطنــي.

"سينما بوتو" هو مشروع لبناء الذات واإلدارة الذاتية ألول
ســينما مجتمعيــة يف ســيوداد بوليفــار ،إحــدى مقاطعــات
بوغوتــا ،التــي تضــم أكــر عــدد مــن النازحــن .نشــأ اقــراح
املشــروع مــن حاجــة املجتمــع إىل الســينما التــي يمكــن أن
توفــر الدعــم اللوجســتي ل ـ "أوجــو آل سانكوتشــو" ،وهــي
مجموعــة تديــر مدرســة ومهرجــان ســينمايئ مجتمعــي.
يتجمــع األطفــال ،والشــباب ،والراشــدين ،وكبــار الســن
داخــل وحــول هــذه الســينما متعــددة الوظائــف مــن أجــل
املشــاركة يف عــروض األفــام ،واملســرح ،واالجتماعــات،
وورش العمــل.

ّ
يمكــن الربملــان األطفــال مــن التحــدث علن ـاً ،وتقديــم اآلراء
واملقرتحــات حــول القضايــا املتعلقــة ببيئتهــم املعيشــية،
وتطويــر شــعورهم باملســؤولية الديمقراطيــة .عــى ســبيل
املثــال ،يف عــام  ١٩٩٢تنــاول الربملــان اقرتاحــات واقعيــة
إلنشــاء مــدارس صديقــة لألطفــال وكان السياســيون
مســتعدين للنظــر يف األفــكار والقضايــا التــي أثارهــا األطفــال
والعمــل عــى معالجتهــا.

إن مجموعــة التصميــم أركيتيكتــورا إكســبانديدا تتعــاون
مــع قــادة املجتمــع املحــي واملنظمــات الذيــن يقدمــون
خرباتهــم بغيــة تنفيــذ املشــروع .ولقــد شــجعوا املجتمــع عــى
التنظيــم الــذايت وتحمــل املســؤولية تجــاه بيئتهــم املدينيــة،
وتحســن منطقــة مهملــة مــن خــال الجهــود الجماعيــة.
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يمكن لهذه األطر أن:
•
•
•
•
•

تشرك الجهات الفاعلة من خالل االستفادة من عملها الخاص والتزاماتها.
ّ
توفر الشرعية.
تطرح لغة مشرتكة ملناقشة املداخلة وتأثريها.
تقدّم طرق الستخدام املوارد حيث أن أولويات املانحني تتماىش مع أطر السياسات هذه؛
تدعم إدارة وتبادل املعرفة حول أفضل املمارسات والدروس املستفادة.

تجدون فيما ييل بعض األمثلة عىل املستندات التي يمكن أن تساعد يف صياغة األفكار
للحصول عىل الدعم.

من أجل صياغة فكرة جيدة وجمع الشركاء معاً والحصول عىل التمويل الالزم ،يجب
فهم السياق والجهات املعنية .ومع ذلك ،يف أغلب األحيان يكون من الصعب إجراء
تحليل كامل للسياق قبل الحصول عىل التمويل ،ويف بعض األوقات قد يثري إشراك
املجتمع يف بحث ميداين مكثف قبل تأمني التمويل إشكالية أخالقية .لذا فإن تحديد
مقدار لتحليل السياق املطلوب لتوليد فكرة وصياغة مقرتح املشروع ومقدار ما يمكن
القيام به عند بدء املشروع هما قرارين مهمني جداً .وهناك عوامل عدة تؤثر عىل القيام
بالبحث قبل الحصول عىل التمويل منها العالقة بني املنظمات واملجتمع ،وانفتاح
املمولني ،وقدرات الشركاء .وهذا يعني أن العديد من الجوانب املفصلة يف الخطوة - ٤
دراسة السياق واالحتياجات  -تُن ّفذ غالباً يف الخطوات السابقة.
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املستوى املحيل /
املدينة

الخطة الرئيسية للمدينة أو الخطط التنموية األخرى عىل
مستوى املدينة؛ جدول أعمال املحافظ؛ اسرتاتيجيات الفضاء
العام؛ خطط الحي؛ الخطط املحلية لألطفال يف املدن
الصديقة لألطفال لليونيسف املعروفة.

املستوى الوطني

خطة التنمية الوطنية أو الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة.

املستوى العاملي

أهداف التنمية املستدامة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ امليثاق العاملي
بشأن الالجئني؛ امليثاق العاملي للهجرة؛ إطار العمل حول املناخ
والطاقة  ،٢٠٣٠واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الخطوة ٢
بناء شراكات
النقاط الرئيسية:
•

يجب اعتبار األطفال ومجتمعاتهم شركاء يف املداخالت.

• بما أن املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك تتطلب وظائف ،أدوار ،وقدرات
مختلفة ،ينبغي عىل الجهات ذات األدوار املكملة تكوين شراكات.
• يستند الخرباء املطلوبون إىل تخصصات مختلفة لذا يجب أن يجدوا
لغة مشرتكة للعمل معاً.
• املناقشة املطولة بشأن أهداف ،وأدوار ،ومساهمات كل شخص ،وتوضيحها
من خالل الكتابة يساهمان يف تنفيذ مدخالت ناجحة.
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األطفال إىل حلول
تصميمية
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إن املداخــات املصممــة بشــكل مشــرك مــع األطفــال معقــدة وتتطلــب شــراكات مختــارة بعنايــة.
ومــن الصعــب أن تســتطيع جهــة واحــدة توفــر جميــع األدوار والوظائــف واملهــارات املطلوبــة لتنفيــذ
مداخلــة ناجحــة.
تتــوىل الجهــات وظائــف ،وأدوار ،وقــدرات مختلفــة حســب الســياق (هنــاك بعــض األمثلــة يف
الجــدول أدنــاه) .لذلــك ي ُنصــح بتقســيم األدوار بــن الشــركاء حســب الســياق .عــى ســبيل املثــال،
الســلطات ،والقــدرات ،واملــوارد ،واإلرادة السياســية ،والعالقــة مــع بــن الســكان عــى املســتوى
الوطنــي ،والبلــدي ،واملحــي تختلــف بشــكل كبــر بــن البلــدان وداخلهــا.

الشــراكات تتطلــب التكامــل ،ومــن أجــل تعزيــز االلتــزام والشــعور بامللكيــة ،يجــب أن تدعــم
املداخــات أهــداف كل طــرف .الشــراكة الجيــدة هــي الشــراكة التــي ّ
تمكــن جميــع األطــراف مــن
املســاهمة بــيء مهــم يف املداخلــة .يقــدم الجــدول أدنــاه بعــض األمثلــة عــى الجهــات الفاعلــة
ودوافعهــا ومــا تضيفــه إىل املداخلــة.

الجهات

ما يضيفونه إىل املداخلة

إن املداخالت املصممة بشكل مشرتك

األطفال ومقدمو الرعاية

معرفة مجتمعهم ،واحتياجاتهم الفردية والجماعية ،ورؤاهم،
ومهاراتهم املختلفة وشرعيتهم ،وطاقاتهم اإلبداعية ،والرغبة يف
املشاركة ،وتحفيز الفاعلني اآلخرين.

تحسني مجتمعهم ،واالستفادة من املداخلة ،وتعلم مهارات جديدة،
واالستمتاع ،وخوض تجارب لعب إيجابية ،ومشاركة األفكار ،والشعور بأن
صوتهم مسموع ،والتفاعل مع األطفال أو السكان اآلخرين الذين قد ال
يتفاعلون معهم يف الحاالت األخرى.

السكان املحليني اآلخرين

معرفة مجتمعهم ،واحتياجاتهم الفردية والجماعية ،ورؤاهم،
ومهاراتهم ،ومواردهم ومشاركتهم
(غالبا ً ما يتم إعطاء األولوية لبعض الفئات مثل النساء والشباب
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة).

تحسني مجتمعهم ،واالستفادة من املداخلة ،وتعلم مهارات
جديدة ،وفهم االحتياجات والوضع ووجهات نظر أعضاء املجتمع اآلخرين.

املنظمات املجتمعية
(بما يف ذلك املجموعات
الشبابية ،واملجموعات
الكشفية ،إلخ)

معرفة مجتمعهم ،مجموعة من األشخاص املنظمني الذين
يعرفون بعضهم البعض ،وتمثيل املصالح الجماعية

تحسني مجتمعهم ،وتحقيق أهدافهم

قادة املجتمع

معرفة مجتمعهم ،وتمثيل املصالح الجماعية

تحسني مجتمعهم ،واالعرتاف بأدوارهم

املدارس املحلية
أو مراكز األطفال

معرفة األطفال ،والقدرة عىل الوصول إىل األطفال وأسرهم،
والخربة يف العمل مع األطفال ،ومساحة للمداخلة ،وموارد
(بشرية ومالية)

املراكز الصحية،
والعيادات
واملستوصفات ،واألطباء،
وطواقم املستشفيات

معرفة املجتمع ،مساحة للمداخلة ،موارد واحتياجات ورؤى.

تحسني البيئة املدرسية والتعلمية بما يعود بالفائدة عىل األطفال الشراكة الجيدة
هي الشراكة
التي ّ
تمكن
جميع األطراف
تحسني املجتمع بما يعود بالفائدة عىل األطفال
من املساهمة
بيشء مهم يف
املداخلة

املجتمع

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
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 .6تحديد مكان
املداخلة
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املجتمع
الجامعات

تمويل ،وموارد بشرية ،وشرعية ،ومعرفة تقنية ،وتوثيق للعملية

إجراء بحوث ،وإحداث أثر من خاللها

املتطوعون

تمويل ،وخربات ،ومهارات ،وعاملون

تحسني املجتمع ،واهتمامات شخصية ،وتعلم مهارات جديدة ،وتطوير وظيفي

1
2
3

القطاع الحكومي
القطاع الحكومي
السلطة املحلية (بلدية
أو أقسام محددة،
موظفني)

إرادة سياسية ،وتوفري/حصول عىل بيانات عن املنطقة ،وتواصل
مع املجتمعات املحلية ،وتصاريح بناء/تخطيط ،ومعرفة تقنية،
وإدارة املشاريع ،والصيانة

تحسني حياة مواطنيها ،والظهور ،وتحقيق رسالتها وأهدافها

الحكومة الوطنية
(الوزارات املعنية)

إرادة سياسية ،وشرعية ،وتمويل ،وإمكانية تكرار ،وتوسيع املداخلة

بناء القدرات املحلية ،واالبتكار ،والتخيل ،وتحقيق أهدافها

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية

املنظمات غري الربحية
املنظمات غري الحكومية
املحلية

معرفة السياق املحيل واملجتمع املحيل ،ومهارات معينة ،وموارد
بشرية

تنفيذ برامجها ،وتحقيق أهدافها ،وإفادة األطفال والسكان املحليني

 .6تحديد مكان
املداخلة

املنظمات غري الحكومية
الدولية

الخربة الغري متوفرة محلياً ،وتمويل ،وإدارة املشاريع ،والخربة
الناتجة عن العمل سياقات أخرى

توسيع تأثريها ،وبناء القدرات املحلية ،وتحقيق رسالتها

املنظمات متعددة
األطراف

مصادقة ،وتمويل ،وشرعية ،وخربة

تحقيق رسالتها ،وبناء القدرات املحلية ،والظهور

 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات

القطاع الخاص

 .8التصميم التقني
B

املو ّردون املحليون

بناء الخربة ،ومعرفة باملواد املحلية ،وطرق البناء ،والشرعية

سبل العيش ،والربح ،واملساهمة يف تحسني املجتمع

املو ّردون

السلع والخدمات ،بما يف ذلك مواد البناء واملهارات

الربح ،والظهور ،واملسؤولية االجتماعية للشركات

املؤسسات أو الشركات
الخاصة

تمويل ،وخدمات مجانية (مثل الهندسة) ،والخربة ،والظهور

الظهور ،واملسؤولية االجتماعية للشركات

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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ين ـ ّوه هــذا الدليــل كثــرا ً بــدور املنظمــات بصفتهــا جهــات فاعلــة رئيســية يف العمــل .ولكــن غالب ـاً
مــا تظهــر املبــادرات مــن أشــخاص محدديــن داخــل تلــك املنظمــات واملجتمعــات ممــن يدافعــون
عــن األفــكار ويحاولــون جاهــدا ً تطبيقهــا .وبالتــايل لــي تنجــح تلــك الشــراكات بــن املنظمــات ،التــي
يناقشــها هــذا الدليــل ،يجــب أن يكــون هنــاك أشــخاص داعمــن لهــا يف داخــل كل منظمــة .بالرغــم
مــن أن وجــود مجموعــات مختلفــة مــن الجهــات الفاعلــة املذكــورة أعــاه يف املداخلــة هــو أمــرا ً

ممكن ـاً ،نســتعرض فيمــا يــي املهمــات املطلوبــة يف املداخــات املبنيــة املصممــة بشــكل تشــاريك.
قــد تتــوىل الجهــة الفاعلــة نفســها بعــض هــذه األدوار التــي يمكــن أن تختلــف بنــا ًء عــى الســياق
واملداخلــة .يمكــن أن تســاعد املناقشــة املفتوحــة حــول دور كل شــريك ،ومعرفــة خــرات ،وثغــرات
كل أحــد يف تخصيــص املــوارد ،والوقــت املناســبني ليكــون التعــاون الفعّ ــال.

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة

املهمة

أمثلة عن املعرفة  /املهارة

أمثلة عن الجهات الفاعلة

تطوير الفكرة

معرفة السياق ،واإلطار املحيل/الوطني والعاملي ،واإلبداع

األطفال ،ومقدمو الرعاية ،والسكان ،واختصاصيو البيئة املبنية ،واملمولون،
واملنظمات الدولية غري الحكومية ،واملؤسسات الحكومية

تكوين شراكات

التنسيق ،ومعرفة الجهات الفاعلة وأدوارها

املمولون ،واملنظمات غري الحكومية الدولية واملحلية ،والسلطات املحلية،
واختصاصيون البيئة املبنية ،واألطفال ،ومقدمو الرعاية ،والسكان

صياغة أهداف
الشراكة واألدوار

معرفة القوانني ،واألدوار ،واملسؤوليات ،واملهارات التنظيمية

املمولون ،واملنظمات غري الحكومية الدولية واملحلية ،والسلطات املحلية

دراسة السياق املحيل،
أو بناء قاعدة بيانات

البحث ،والتحليل ،ومعرفة السياق

الباحثون ،واألطفال ،ومقدمو الرعاية ،وامليسرون ،والسكان ،والجهات املعنية الرئيسية

تحضري األنشطة
التشاركية

التنسيق ،ومعرفة املجتمع املحيل ،والنظم األخالقية وسياسات
حماية الطفل ،واألدوات التشاركية

امليسرون ،واألطفال ،ومقدمي الرعاية ،ومستخدمو املكان ،واملعلمون ،واملسؤولون
امليدانيون ،واملنظمات غري الحكومية املحلية ،والبلديات واملدارس ،والجمعيات

تحديد وفهم
االحتياجات املحلية

معرفة املجتمع املحيل ،وإشراك املستخدمني ،وفهم السياق،
وأدوات البحث التشاريك ،والتواصل ،والتيسري

األطفال ،ومقدمو الرعاية ،ومستخدمو املكان،
واملعلمون ،وامليسرون ،واملسؤولون امليدانيون ،ولجان األحياء

إجراء أنشطة
التصميم التشاريك

التفكري التصميمي ،والتصميم املكاين ،وأدوات التصميم
التشاريك ،واألنشطة االجتماعية والثقافية ،وإشراك األطفال،
والتواصل ،والتيسري

األطفال ،ومقدمو الرعاية ،ومستخدمو املكان ،وامليسرون،
واختصاصيو البيئة املبنية ،واملنظمات غري الحكومية املحلية ،واملتطوعون

إعداد تصميم أويل

تحليل املدخالت من املشاركة ،وتصور التصميم ،والتواصل

اختصاصيو البيئة املبنية ،واألطفال ،ومقدمو الرعاية ،ومستخدمو املكان،
والسلطة املحلية ،واملنظمات غري الحكومية املحلية

B

الحصول
عىل تصاريح البناء

قوانني البناء املحلية ،وإجراءات السالمة

اختصاصيو البيئة املبنية ،والسلطة املحلية

C

تطوير التصميم النهايئ

التصميم املكاين ،والتصميم املالئم الحتياجات األطفال،
وخصائص موقع املداخلة ،والتمثيل املريئ

اختصاصيو البيئة املبنية ،والسلطة املحلية ،ومستخدمو املكان

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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املهمة

أمثلة عن املعرفة  /املهارة

أمثلة عن الجهات الفاعلة

صياغة التصميم التقني

معرفة املواد املحلية ،ومهارات البناء ،والتصميم التقني

اختصاصيو البيئة املبنية ،واملو ّردون

الشراء ،والتوظيف
واإلدارة

املعرفة بسياسة الشراء ،والتوظيف ،واإلدارة

اختصاصيو البيئة املبنية ،واملو ّردون ،واملقيمون

البناء

معرفة بناء املنشآت ،واإلدارة ،والتنسيق ،وتدابري الصحة
والسالمة ،واإلشراف

والعمال ،ومقدمو الرعاية ،واألطفال
املو ّردون ،واختصاصيو البيئة املبنية ،والبناؤون،
ّ
(من خالل األنشطة اآلمنة املنظمة) ،واملتطوعون

تفعيل املداخلة

التنسيق ،والتواصل ،ومعرفة املجتمع املحيل ،وإشراك املستخدم

األطفال ،وامليسرون ،واملتطوعون ،واملنظمات املجتمعية ،ومقدمو الرعاية ،ومستخدمو
املكان ،والسلطة املحلية ،واملنظمات غري الحكومية املحلية

مراقبة استخدام املداخلة معرفة املداخلة ،ومشاركة املستخدم ،ومعرفة السياق

1
2
3

السلطة املحلية ،واملنظمات غري الحكومية املحلية ،واختصاصيو البيئة املبنية ،ومقدمو
الرعاية ،ومستخدمو املكان ،واألطفال

إجراء الصيانة

معرفة التصميم التقني ،وتقنيات البناء ،ومواد البناء

السلطة املحلية ،واملنظمات غري الحكومية املحلية ،واملو ّردون ،والبناؤون ،واختصاصيون
البيئة املبنية ،ومستخدمو املكان

إدارة املداخلة عىل املدى
الطويل من قبل املجتمع

معرفة املستخدمني ،والعالقات مع املؤسسات األخرى ،والقدرة
عىل تطوير املساحة وتكييفها مع احتياجات املستخدمني

املنظمات املجتمعية ،والبلديات

إجراء تقييم األثر

معرفة عملية التقييم واملداخلة (العملية واملنتج)،
وجمع البيانات النوعية والكمية

األطفال ،وامليسرون ،ومستشارون خارجيون ،ومستخدمو املكان ،ومقدمو الرعاية،
واختصاصيو البيئة املبنية




 
 
  





 


  





    

تتطلب املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك مع األطفال املتأثرين بالنزوح مجموعة واسعة
من التخصصات .قد ال يكون من املمكن دائما ً تضمينها جميعاً كما أن طبيعة املداخلة تحدد
أهمية كل تخصص .يوضح الرسم البياين أدناه بعضاً من أهم تلك التخصصات.
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 2.1صياغة األهداف
من الجيد أن يقوم األطراف بصياغة وثيقة ّ
توضح أهداف الشراكة وأدوار كل منهم فور أن تبدأ
الجهات الفاعلة الرئيسية باملشاركة يف فكرة أولية ،ألن ذلك يساعد يف توضيح النوايا ويكون
مفيدا ً خصوصا ً عندما يكون هذا العمل هو األول بني هؤالء األطراف .يمكن أن تشري هذه
الوثيقة بوضوح إىل اختيار منهج إشراك األطفال .كما تساهم الوثيقة املكتوبة أيضا ً يف تغلب
العملية عىل تحديات العمل من تغيري يف املوظفني ،خصوصاً لدى املنظمات التي تشهد معدل
عايل من تبديل يف املوظفني.
إذا كان املشروع ال يزال غري واضح وبالتايل ال يمكن توقيع عقد ،فمن املمكن صياغة ذلك
املستند بطرق مختلفة حسب السياق .مثالً ،يمكن أن يكون املستند عبارة عن خطاب نوايا أو
مذكرة تفاهم أو رسالة واضحة عىل الربيد اإللكرتوين قد تكون كافية لبلوغ ذلك الهدف .يمكن
استبدال هذه الوثيقة األولية بعقد شامل أكرث يف وقت الحق ،خصوصا ً حني يتأمن التمويل.
إحدى الطرق الفعّ الة لصياغة األهداف املشرتكة وتحديد األدوار هي عقد ورشة عمل مع
الجهات الفاعلة الرئيسية.
يمكن أن تحتوي مذكرة التفاهم عىل العناصر التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األطراف
وصف الشركاء
أساسيات الشراكة
مسؤوليات الشريك ١
مسؤوليات الشريك ( ٢أو الشركاء إذا كانوا أكرث)
املدة
اإلدارة املالية
أحكام أخرى (مثل سياسة حماية الطفل)
معلومات التواصل من خالل تقديم معلومات شخص مرجعي لكال الطرفني
التاريخ واملكان والتوقيع
املرفقات

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
C

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

الشراء والتوظيف
والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام

41

 2.2ألطفال ومقدمو الرعاية
والسكان اآلخرين

األطفال ومقدمو الرعاية واملقيمون اآلخرون يف املداخالت املصممة بشكل تشاريك ال يكونون
متلقني للخدمة ،بل هم شركاء أساسيون يلعبون دورا ً فعاالً يف جميع مراحل العملية .يمكن
تيسري دور املجتمع املحيل من قبل املنظمات ،واملؤسسات املجتمعية التي لها عالقات وشبكات
راسخة ،مثل الكشافة ،ومجموعات شبابية ،والجماعات الدينية ،واملراكز الصحية ،واملنظمات
غري الحكومية املحلية ،واملدارس ،والنوادي االجتماعية ،واملراكز املجتمعية ،وما إىل ذلك .وهذا
مهم كثريا ً يف السياقات املدينية حيث قد يكون من الصعب الوصول إىل مشاركة املجموعة
املستهدفة وتنظيمها .ويف بعض الحاالت ،يمكن أن يكون إنشاء لجنة محلية  /لجنة حي
شاملة للمداخلة حالً مناسباً ،ال سيما عندما ال تمثل املنظمات واملجموعات املجتمعية القائمة
سوى بعض املستخدمني املحتملني للمداخلة.
إن وجود أفراد من املجتمع كجزء من طاقم املشروع كميسرين  /ناشطني أو باحثني محليني
هو اسرتاتيجية فعّ الة لضمان شراكة مستمرة .يف السياقات األكرث حرماناً ،قد تولّد فرص
املشاركة املدفوعة األجر التي يوفرها املشروع بعض التوترات .لذا يجب دراسة توزيع هذه
املناصب بني أفراد املجتمع ومستويات األجور بعناية واالتفاق عليها مع الجهات الفاعلة املحلية.
عىل سبيل املثال ،إذا ّ
توفرت تلك الفرص لالجئني فقط ،سيخلق ذلك رد فعل عنيف من
السكان اآلخرين.
وجود الشفافية حول أهداف املداخلة وحجمها منذ البداية يبني الثقة مع املجتمع ،وخصوصا ً
األطفال ،لذلك فإن التواصل هو أمر مهم جدا ً يف بناء عالقة الثقة هذه .كما يجب حماية
سمعة املنظمات غري الحكومية أو السلطات املحلية داخل املجتمع ،ألن السمعة السيئة تؤثر
عىل موقف املجتمع ومشاركته ،مما يحد من نجاح املداخالت الحالية واملستقبلية.
يمكن أن تؤثر الجهات الفاعلة املحلية القوية عىل املشاريع أو حتى تمنع تنفيذها .وتلك الجهات
قد تكون عائالت أو جماعات محلية ذات نفوذ قوي أو حتى منظمات إجرامية يف بعض
السياقات .التعرف عىل تلك الجهات هو أمر مهم جداً ،وكذلك تطوير اسرتاتيجيات للتعامل
معها .ومن الجيد أن املداخالت التي يشارك فيها األطفال واملوجهة لهم تحظى عاد ًة بتأييد
الجميع لها ألنها تفيد األطفال يف مجتمعاتهم.

4

2
3

غروينغ آب بولدر
بولدر ،الواليات املتحدة - ٢٠٠٩ ،مستمر

 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية

حقوق الصورة لجايد كودي\غروينغ آب بولدر

"غروينــغ آب بولــدر" هــي مبــادرة أطلقتهــا جامعــة كولــورادو يف مدينــة بولــدر ودائــرة مــدارس
بولــدر فــايل التعليميــة بالشــراكة مــع املنظمــات غــر الربحيــة ،والشــركات ،واألطفــال،
والشــباب يف املنطقــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن  ٠و ١٨عامـاً .وقــد بــدأت يف عــام  ٢٠٠٩بهــدف
جعــل بولــدر نموذج ـاً ملدينــة صديقــة لألطفــال والشــباب.
يُشــرك برنامــج "غروينــغ آب بولــدر" األطفــال يف مشــاريع عــدة مثــل تصميــم األماكــن العامــة
واإلســكان وأنظمــة النقــل مــن أجــل إدراج مســاهماتهم يف قــرارات الســلطة املحليــة.
تنشــأ املشــاريع عــادة مــن احتياجــات التخطيــط لشــركاء املدينــة،
ثــم يقــوم موظفــو "غروينــغ آب بولــدر"" بتحديــد شــركاء معينــن
للمشــروع ،بمــا يف ذلــك املــدارس أو املنظمــات األخــرى التــي تخــدم
الشــباب.
تشــجع املبــادرة بوجــه خــاص عــى دمــج األطفــال والشــباب غــر
املمثلني ،مثل املهاجرين واألقليات العرقية والشباب ذوي اإلعاقة،
ملنحهــم الفرصــة للتأثــر عــى القضايــا التــي تؤثــر عــى حياتهــم.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة

وجود الشفافية
حول أهداف
املداخلة
وحجمها منذ
البداية يبني
الثقة

 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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 2.3السلطات املحلية

1
2

السلطات املحلية هي جهات فاعلة أساسية يف املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك مع
األطفال ،فوجودها ي ُسهم يف تقديم الخدمات املدينية األساسية مثل املياه ،والصرف الصحي،
والنقل ،وفرص العمل ،وحماية البيئة ،والوصول إىل األماكن العامة ،وارتباطها بالسالمة
املدينية.
يف معظم الحاالت ،تتمتع السلطات املحلية بشرعية انتخابها من قبل املواطنني وهي النطاق
الحكومي األقرب الذي يعمل عىل تلبية احتياجات الناس األساسية .تلعب السلطات املحلية
دورا ً أساسيا ً يف معالجة السالمة املدينية ،ال سيما من خالل التخطيط املديني السليم وااللتزام
الصادق بحقوق اإلنسان والديمقراطية املحلية.
كما تُعترب السلطات املحلية مهمة أكرث يف سياق النزوح ألنه عاد ًة يتم تفويضها لتقديم العديد
من الخدمات للسكان النازحني ،وغالبا ً ما تكون الجهة الحكومية التي يتفاعل معها النازحون
بشكل أكرب .لذلك ،يجب أن تسعى السلطة املحلية إىل مشاركة النازحني أنفسهم إليجاد حلول
محلية .يدعوا هذا الدليل بشكل خاص السلطات املحلية لالستماع إىل األطفال يف مدنهم
وتنفيذ مقرتحاتهم إلدخال التحسينات .وغالبا ً ما تكون هذه التحسينات مرتبطة بمجال نفوذ
ووظائف السلطات املحلية ،مثل تحسني املدارس ،واألماكن العامة ،والحدائق ،ومساحات
اللعب .تستند هذه الدعوات املوجهة إىل السلطات املحلية عىل الطرق املمتازة التي تعمل بها
املدن فعالً يف جميع أنحاء العالم من أجل دمج املهاجرين والالجئني .يحتوي املنشور الجديد
اإلدماج املحيل للمهاجرين
الصادر عن وكاالت متعددة عىل توجيه وأمثلة وتوصيات:
والالجئني .وهو نافذة ألفكار وموارد وقدرات قائمة للمدن يف جميع أنحاء العالم (يس أم أي
وآخرين .)٢٠٢٠ ،يركز املنشور عىل الحوكمة عىل مستويات عدة ،والتخطيط املديني واإلقليمي،
والتنمية االقتصادية املحلية املرتبطة بمحتوى هذا الدليل.
هناك أيضا ً مسائل سياسية بارزة وثمن فعيل لقبول ودمج السكان النازحني .تقع العديد
من املدن التي تستقبل أعدادا ً كبرية من النازحني يف البلدان النامية التي تعاين يف األساس
من نزاعات أو توترات سياسية ،وربما تكون املجتمعات املضيفة تواجه ظروف معيشية سيئة
باألساس .ويف بعض األحيان ،يحد ذلك من اإلرادة السياسية فيما يتعلق بتقديم الدعم
ملجتمعات النازحني .يوضح هذا الدليل كيف يمكن للمداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك
أن تساعد يف نزع فتيل بعض التوترات بني املجتمعات املحلية من خالل إشراك كل من
املجتمعات املضيفة والنازحني.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

أخرياً ،عىل الرغم من أن السلطات املحلية هي جهة فاعلة رئيسية ،فمن الصعب تعميم دورها
بسبب تنوعها املرتبط بما ييل:
• األطر القانونية التي تمنحها صالحيات مختلفة.
• الهياكل التنظيمية واالستقاللية املالية.
• املوارد املالية واالقتصادية.
• الخربة والقدرة.
• التجاوب واإلرادة السياسية.
• حجم املدينة :يف البلدات الصغرية قد يكون هناك تفاعل مباشر مع رئيس البلدية،
بينما يف املدن الكربى ،غالبا ً ما يقود هذه األنواع من املبادرات مسؤولون
منتخبون آخرون  /موظفو البلدية ؛
• شخصية املوظفني واهتماماتهم.
• موقع املكان املختار للمداخالت مهم أيضاً .عىل سبيل املثال ،قد يحظى املوقع باهتمام أقل
من رئيس البلدية أو املحافظ إذا كان معظم سكان املوقع ينتمون إىل األحزاب املعارضة لهم.
من الضروري االعرتاف بالدرجات املتفاوتة من االلتزام من السلطات املحلية أو الوطنية تجاه
السكان النازحني (إن وجد) .عندما ال يكون لدى البلدان أو املدن املضيفة نية لدعم تطوير
املداخالت الخاصة بالسكان النازحني ،فقد تظل املداخالت املصممة بشكل تشاريك مع األطفال
ممكنة .ومع ذلك ،سيكون هناك حاجة إىل اتباع منهج مختلف حيث ينبغي عىل املجتمع
والشركاء اآلخرين يف املجال اإلنساين أو التنموي إيجاد طرق للعمل ،بالرغم من اإلرادة
السياسية املحدودة.
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1

5

2

مشاركة األطفال يف إضفاء الطابع اإلنساين عىل عمليات النزوح وإعادة التوطني
دلهي ،الهند٢٠٠٥-٢٠٠٠ ،

3

يف عــام  ،٢٠٠٠تــم إجــاء  ٥٢٩عائلــة مــن مســتوطنة غــر رســمية واقعــة عــى ضفــة النهــر تســمى
جواتامبــوري .وقــام اتحــاد مكـ ّون مــن  ٤٢منظمــة غــر حكوميــة محليــة يســمى ســانجها مانــش،
ومعظمهــم لديهــم خــرة ســابقة يف العمــل مــع األطفــال يف املســتوطنات غــر الرســمية ،باتخــاذ
إجــراءات لالســتجابة عــى تهديــدات اإلخــاء .قــرر قــادة اتحــاد ســانجها مانــش بعــد التشــاور مــع
أوليــاء األمــور أن يشــركوا األطفــال والشــباب يف حملــة إنقــاذ جواتامبــوري .يف البدايــة كانــت
ديناميكيــة القــوة يف الحملــة لصالــح البالغــن إىل حــد كبــر ،وكان تسلســل الهرمــي للقــوى يبــدأ
مــن منظمــة غــر حكوميــة ثــم أوليــاء األمــور وينتهــي باألطفــال .عندمــا فشــلت كل املحــاوالت
األخــرى ،قــرر املخططــون األساســيون للحركــة إحضــار األطفــال للمشــاركة بشــكل كامــل.

املقدمة
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شــارك األطفــال يف ورش العمــل املجتمعيــة التــي تديرهــا املنظمــات غــر الحكوميــة ووضعــوا
خطــة لالجتمــاع مــع جميــع مســؤويل املدينــة الفاعلــن بغيــة مناشــدتهم الســماح لهــم بالبقــاء
يف جواتامبــوري .اتفــق مســؤولون حكوميــون مختلفــون عــى االجتمــاع مــع ممثــي الجماعــة إثــر
ضغــط االحتجاجــات املنظمــة والتغطيــة اإلعالميــة.

 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية

أدت مشــاركة األطفــال إىل انتصــارات صغــرة خــال املفاوضــات ،مثــل إصــدار تذاكــر حافــات
لألطفــال لــي يذهبــوا مــن وإىل مدارســهم داخــل املدينــة خــال العــام الــدرايس .ومــع ذلــك،
مهــدت الحملــة الطريــق لدعــوى أكــر للمصلحــة العامــة يف محكمــة دلهــي العليــا للمطالبــة
بوقــف عمليــات اإلخــاء .قُبلــت توثيقــات األطفــال عــن الحركــة وظــروف املســتوطنة كدليــل يف
الدعــوى .وبالرغــم مــن أن املحكمــة حكمــت ضــد أمــر وقــف تنفيــذ القــرار ،ولكنهــا طالبــت الدولــة
أوالً بتأمــن املرافــق األساســية يف موقــع جديــد قبــل إعــادة توطــن النــاس .ذلــك االنتصــار املحــدود
كان نقطــة تحــول يف تاريــخ عمليــات اإلخــاء القســري يف دلهــي ،حيــث اعتــرت مرافــق اإلســكان
األساســية مــن مســؤولية الدولــة ألول مــرة.

 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني

اســتمر األطفــال باملشــاركة كمواطنــن فاعلــن ولعبــوا دورا ً مهم ـا ً يف تخضــر حيهــم الجديــد
يف بهاالســوا ،وشــكلوا أنديــة لألطفــال تعمــل كمنصــات لتنميــة مجتمــع ّ
يركــز عــى الطفــل
واملواطنــة.

B
C

حقوق الصورة لجايد كودي\غروينغ آب بولدر
"دور األطفال يف إضفاء الطابع اإلنساين عىل عمليات
تشاترجي ،سوديشنا (.)٢٠٠٧
اإلخالء القسري وإعادة التوطني يف دلهي".
األطفال والشباب والبيئات ٢٢١-١٩٨ :)١( ١٧
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

الشراء والتوظيف
والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام

44

1
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2

ابيتاريت
بوغوتا ،كولومبيا،
 - ٢٠٠٤مستمر

3

حقوق الصورة لسيكريتاريا ديسرتيتال ديل ابيتات

"ابيتــاريت" هــو برنامــج تطويــر قائــم عــى الفــن املدينــي تديــره إدارة اإلســكان يف مدينــة بوغوتا،
ويســعى إىل إشــراك املواطنــن يف تحســن واجهــات املبــاين واألماكــن العامــة الواقعــة يف
املســتوطنات غــر الرســمية التــي تســتضيف معظمهــا أعــدادا ً كبــرة مــن النازحــن داخليـاً.
يقــدم مســؤولو املدينــة واملؤسســات الشــريكة التوجيــه للمجتمعــات ،ممــا يقودهــم نحــو
اإلدارة الذاتيــة .يـُـد ّرب الســكان املحليــن عــى الفنــون والحــرف املختلفــة ويقــررون مع ـا ً
األعمــال الفنيــة التــي تُعــرض واأللــوان التــي تُســتخدم .تصاحــب املداخــات ورش عمــل
تشــاركية مــع األطفــال والشــباب وكبــار الســن لتحديــد طــرق تطويــر األحيــاء .يرســم األطفــال
مدارســهم واألماكــن العامــة األخــرى ،ممــا يعــزز شــعورهم بامللكيــة والفخــر .عــاوة عــى
ذلــك ،تصبــح هــذه األنشــطة فرصــة لتنظيــم احتفــاالت مرحــة.
قامــت "ابيتــاريت" حتــى اآلن بتحديــث حــوايل  ٩٥٠٠٠واجهــة يف  ٨٣حــي .وعملهــا هــذا يعــزز
العمليــات التشــاركية ،والتماســك ،واالندمــاج املجتمعــي .كمــا ســاعدت هــذه املبــادرة عــى
تعزيــز ثقــة املواطنــن يف اإلدارة العامــة .يســتخدم هــذا الربنامــج املداخــات يف األماكــن
العامــة ،والواجهــات للوصــول إىل األســر الهشــة ،ومــن ثــم يدعمهــم اجتماعي ـاً ممــا يعــزز
ســبل عيشــهم ،ويفيــد األطفــال يف نهايــة املطــاف .عــر تالقــي األطفــال ،والشــباب ،وكبــار
الســن للعمــل عــى تحويــل جماليــات مجتمعاتهــم ،يولّــد املشــروع عالقــات وديــة تعمــل عــى
تحســن التماســك املجتمعــي ،ممــا يجعــل األحيــاء أكــر أمان ـاً لألطفــال.

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية

الخطوة ٣
التمويل
النقاط الرئيسية:
• تمويل املداخالت املصممة بشكل تشاريك يجب أن يكون كايف
ومراعي لجميع املراحل ليضمن املشاركة الهادفة.
• يجب أن يشارك املانحون يف عملية اإلنشاء املشرتك
لفهم اآلثار املتعددة ملثل هذه املداخالت.
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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تُحــدث املداخــات املبنيــة املصممــة بشــكل تشــاريك مــع األطفــال املتأثريــن بالنــزوح مجموعــة كبــرة
ومتنوعــة مــن اآلثــار تتجــاوز آثــار املداخــات املبنيــة األخــرى وتتطلــب مــوارد خاصــة .ونظــرا ً ألن
املمولــن يلعبــون دورا ً مهمـا ً يف بنيــة املشــروع يف معظــم األحيــان ،فــإن الشــراكة القويــة والتواصــل
املفتــوح مــع املمولــن الــذي ّ
يمكنهــم مــن فهــم العمليــة بشــكل كامــل يســاهمان يف ضمــان اســتمرار
الدعــم واســتخدام املقاييــس املناســبة لتقييــم قيمــة األمــوال املســتخدمة يف هــذه املداخــات.
تجــدون فيمــا يــي بعــض األمثلــة عــى بنــود امليزانيــة التي يمكن مراعاتها أثناء التخطيط للمداخالت
املبنية املصممة بشــكل تشــاريك .كما يجب أن يكون التمويل كافياً للمدة املطلوبة لكل مرحلة.
يف بعــض الحــاالت ،اإلدارة  /التخطيــط طويــل املــدى للمســاحة قــد يشــمل أيض ـا ً التفكــر يف
صيانتهــا .وعــى ســبيل املثــال ،يمكــن أن يســاعد ذلــك يف تطويــر مبــادرات التمويــل الــذايت للجهــات
املعنيــة الرئيســية بشــكل اســراتيجي التــي تســاهم الحقـا ً يف تمويــل تكاليــف صيانــة املســاحات املبنيــة
حديث ـاً .ومث ـاً يمكــن تضمــن مســاحة إلقامــة متجــر صغــر لبيــع القهــوة والوجبــات الخفيفــة يف
الحديقــة العامــة واالتفــاق مــع التاجــر عــى اســتثمار بعــض األربــاح يف صيانــة الحديقــة.

بنود امليزانية

أمثلة عن تفصيل البنود

دراسة السياق • تكاليف رواتب أو أجور الباحث إلجراء تحليل للسياق
• تكاليف رواتب أو أجور الباحث  /اخصايئ البيئة املبنية للبحث عن مواد البناء (مثل تحديد املواد واملتاجر املحلية)
العمال امليدانيني (مثل النقل والطعام واإلقامة)
• نفقات
ّ
االنخراط التشاريك •
•
•
•

تكاليف رواتب أو أجور امليسرين لتنفيذ أنشطة التصميم التشاريك
نفقات ورش عمل التصميم املشرتك (مثل استئجار الغرف ،القرطاسية ،املرطبات)
تكاليف النقل املحيل ومصاريف أخرى للمشاركني
نفقات املوظفني (مثل النقل والطعام واإلقامة)

املسح التقني • تكاليف رواتب أو أجور املشرفني إلجراء مسح للموقع (األبعاد واملستويات)
• تكاليف رواتب أو أجور املشرفني إلجراء دراسة تحليلية معينة (مثل تكوين الرتبة والتحليل الهيكيل للهيكل الحايل)
• نفقات املوظفني (مثل النقل والطعام واإلقامة)
تكاليف األرض  • /األجار
املمتلكات • املرافق (مثل الكهرباء واملياه)

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
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األطفال
الخطوات:
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 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
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بنود امليزانية

أمثلة عن تفصيل البنود

تكاليف البناء •
•
•
•

تكلفة مواد البناء
أجور املقاول
تكاليف رواتب أو أجور العمالة املحلية (عندما يقدّ م أعضاء املجتمع العمالة ،قد تكون هناك حاجة أيضاً إىل تكاليف رعاية األطفال)
مخصصات الصحة والسالمة (مثل عدة اإلسعافات األولية ومعدات الحماية الشخصية)

التصميم املعماري • تكاليف رواتب أو أجور تصميم املهندس املعماري أو اختصايص البيئة املبنية املطلوب
• النفقات الشخصية (مثل النقل والطعام واإلقامة)
الهندسة • تكاليف رواتب أو أجور املهندس إلجراء التصميم الهيكيل
• تكاليف رواتب أو أجور املهندس إلجراء دراسات التصميم املناخية
املناقصة • تكاليف رواتب أو أجور اخصايئ البيئة املبنية  /موظف الشراء والتوظيف إلعداد وإجراء عملية املناقصة
اإلشراف • تكاليف رواتب أو أجور اختصايص البيئة املبنية لإلشراف
عىل أعمال البناء • النفقات الشخصية (مثل النقل والطعام واإلقامة)
التفعيل • نفقات حفل االفتتاح (مثل استئجار املسرح واملرطبات)
• النفقات الشخصية (مثل النقل والطعام واإلقامة)
أعمال الصيانة •
•
•
•

تكلفة مواد البناء
أجور مقدم الخدمة إلجراء الصيانة
تكاليف رواتب أو أجور اخصايئ البيئة املبنية لإلشراف عىل أعمال الصيانة
النفقات الشخصية (مثل النقل والطعام واإلقامة)

املتابعة والتقييم ( • )M&Eتكاليف رواتب أو أجور االستشاري الخارجي للمتابعة والتقييم
• النفقات الشخصية (مثل النقل والطعام واإلقامة)
إدارة طويلة األمد • تكاليف التشغيل لألفراد
• تكاليف تشغيل األنشطة

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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مرافق التعليم يف مخيمات الالجئني
رواندا٢٠١٥-٢٠١٣ ،
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية

حقوق الصورة لـ إي أس إي ستديو

يســتند تصميــم مرافــق التعليــم يف مخيمــات الالجئــن كيغيمــي وموغوبــوا ونيابيهيــي عــى
مشــاريع حضانــة األطفــال التجريبيــة .لقــد ُطــورت لوضــع معيــار للمرافــق التعليميــة ضمــن
البيئــة الخاصــة والخصوصيــة االجتماعيــة ملخيمــات الالجئــن يف جميــع أنحــاء روانــدا.
ُم ـ ّول املشــروع مــن قبــل اليونيســف التــي لعبــت دورا ً كبــرا ً يف تحديــد اســراتيجية تعليميــة
مبتكرة ،وقدمت الخدمات اللوجســتية ،وســاعدت يف التنســيق بني مختلف الجهات املعنية
التــي شــاركت يف العمليــة .يف هــذا املثــال ،كان املانــح شــريك فعّ ــال يف املشــروع ،وعمــل مــع
مــدراء املــدارس ،واملهندســن ،واملو ّرديــن ،وأعضــاء املجتمــع لضمــان اســتمرارية املــدارس عــى
املــدى الطويــل.
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الخطوة ٤
دراسة السياق واالحتياجات املحلية
النقاط الرئيسية:
• املعرفة املتعمقة بالبيئة واالحتياجات املحلية ّ
تمكن املختصني
من تطوير مداخالت مناسبة للسياق.
• يستطيع األطفال املشاركة يف البحث.
• األبحاث واألنشطة واملداخالت القائمة التي يقوم بها
الجهات املعنية املحلية ّ
توفر معرفة ق ّيمة.
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الدراسة الشاملة للسياق واالحتياجات املحلية يجب أن تشمل األطفال والسكان والشركاء
والجهات املعنية األخرى .وتهدف إىل الغوص يف فهم البيئة املحلية بما يف ذلك الجهات
املعنية ،والسكان ،والتنوع ،والشبكات اإلجتماعية ،واألنشطة االجتماعية ،والثقافية ،وسبل
العيش ،والبنية التحتية ،والخدمات ،والهياكل اإلدارية ،وعالقات القوة ،واستخدامات املكان.
يعتمد حجم هذه الدراسة عىل مقدار املعلومات التي تُجمع خالل مرحلة البدء واملعلومات التي
يملكها الشركاء يف األساس.
يجب أن يركز تحليل السياق عىل فهم حياة األطفال اليومية يف السياق املديني املحيل ،واألبعاد
التي تؤثر عىل رفاههم .ولفهم رفاه األطفال بالكامل ،يجب أيضا ً تضمني مقدمي الرعاية
واألشقاء واملعلمني يف البحث .يستطيع هذا التحليل أن يسلط الضوء عىل الفرص والتحديات
التي تواجه األطفال يف السياق املديني ،ويوفر قاعدة ألنشطة التخطيط التي قد تُستخدم
لتصميم املداخلة .من األفضل أن يقوم أعضاء الفريق الذين يملكون معرفة مسبقة عن
السياق بتيسري هذا البحث ،خصوصا ً إذا كانوا عىل معرفة بالسكان ويتحدثون لغة (لغات)
املشاركني.
أما بالنسبة للمداخالت املبنية ،تحليل السياق يجب أن يراعي املقاييس املكانية املختلفة ،عىل
سبيل املثال الحي واملدينة والبلد .ويجب أن يفهم القضايا ،واالحتياجات ،والديناميكيات
املحلية ،واألثر املحتمل للمداخلة باملقارنة مع هذه املقاييس.
يجب أن يركز تحليل السياق عىل موقع املشروع وهدفه .عىل سبيل املثال ،إذا كان املشروع
يهدف إىل بناء حضانة للمجتمعات املدينية النازحة ،إذا ً يجب أن ّ
يركز تحليل السياق عىل
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ثالثة أشهر وأربع سنوات ،ومقدمي الرعاية لهم واألماكن
التي يعيشون فيها وأداء الحضانات املحلية األخرى.
قد يكون من املفيد إلقاء نظرة عىل املؤلفات واملنشورات النابعة من العمل يف سياقات أخرى
الكتساب املزيد من الوضوح حول ما يجب دراسته وفهمه ،وكيف تجري مثل هذه العمليات يف
بيئات أخرى .عىل سبيل املثال ،قد ال تكون هناك معلومات كافية عن وضع حقوق األطفال يف
البلد الذي تم التخطيط للعمل فيه .قد يساعد تحليل السياق أيضاً يف تحديد موقع املداخلة
وأهدافها ومستخدمينها.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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املعهد الدويل للبيئة والتنمية  -مجموعة أدوات تحليل السياق املديني
"مجموعــة أدوات تحليــل الســياق املدينــي" هــي مجموعــة أدوات شــاملة لتحليــل
الســياق املدينــي (لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة" ،)٢٠١٧ ،مصممــة للمؤسســات التــي ترغــب يف
إجــراء تحليــل للســياق املدينــي خــال أزمــة مــن صنــع اإلنســان أو أزمــة تــؤدي إىل نــزوح
ســكاين إىل منطقــة مدينيــة" .يتضمــن عشــر أدوات مــع دليــل ســردي خطــوة بخطــوة،
ويقســم تحليــل الســياق إىل ثــاث مراحــل :التحضــر ،وجمــع البيانــات وتحليلهــا،
ّ
والتوثيق.
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أداة صنــع ملفــات عــن مالمــح املســتوطنات  -إطــار تحليــل مــكاين للمســتوطنات التــي
تســتوعب النازحني
"أداة صنــع ملفــات عــن مالمــح املســتوطنات" (موئــل األمــم املتحــدة واملفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن )٢٠٢٠ ،ترشــد املتخصصــن يف املجــال اإلنســاين
واإلنمــايئ خــال عمليــة تحقيــق دوريــة .ويهــدف هــذا الدليــل إىل تطويــر قاعــدة معلومــات
مشرتكة لدعم التنسيق والتخطيط ،ال سيما يف حاالت النزوح طويل األمد.
كمــا يراعــي مجــاالت العمــل عــر القطاعــات ،التــي تشــمل أيض ـا ً اإلندمــاج االجتماعــي
لفئــات مختلفــة ،مــن خــال تضمينهــا يف التحليــات املكانيــة
وتعيــن البيانــات .وسيشــكل ذلــك قاعــدة للتوصيــات املتعلقــة
الدراسة
باملداخــات (ســواء كانــت عــى مســتوى التصميــم املدينــي ،أو
اســتثمارات ماليــة كبــرة يف الهيــاكل األساســية).
الشاملة للسياق

واالحتياجات
املحلية يجب أن
تشمل األطفال
والسكان
والشركاء
والجهات املعنية
األخرى
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 4.1أسئلة إرشادية
قد يغطي تحليل السياق بعض الجوانب التالية الكتساب فهم أفضل لألطفال فيما يتعلق
بالبيئة املبنية .يحتاج امليسرون إىل تفكيك هذه األسئلة وصياغة أسئلة أكرث دقة ومتناسبة
مع سياقهم املحيل .عدد من األدوات إلشراك األطفال والجهات املعنية األخرى يف إنتاج هذه
املعلومات سوف تُقدّ م يف الخطوات التالية.
األطفال والخدمات:
• ما هي الظروف املعيشية لألطفال يف هذا السياق؟
• ما هي أبعاد التنوع الخاصة باألطفال (مثل العمر والجنس والقدرة)
وما هي أهميتها يف حياتهم اليومية؟
• ما هي الخدمات والبنى التحتية املتوفرة لألطفال وأسرهم؟ ما مدى جودة هذه الخدمات
والبنى التحتية؟ هل هي آمنة؟ هل هي متاحة (مجاناً) للجميع؟ كيف يصلون إليها؟
• من هي الجهات الفاعلة التي تعمل عىل تلبية احتياجات األطفال املتأثرين بالنزوح:
خدمات صحية ،اجتماعية ،اقتصادية ،مأوى ،مساعدات ،وما إىل ذلك؟

الثقافة والتاريخ:
• ما هي املمارسات االجتماعية والثقافية القائمة ،خارج موقع املداخلة،
املرتبطة بأهداف املشروع؟
• ما هي القيم االجتماعية والثقافية للمجتمع التي تشكل الحياة اليومية
والعالقات االجتماعية؟
• كيف ينظر املجتمع إىل الطفولة؟
• كيف يندمج النازحني (أو ال) يف املجتمع يف الوقت الحايل وتاريخياً؟
ما هي العالقات بني النازحني والسكان املحليني وما هي املواقف تجاه النازحني؟
• ما هي التجارب الشخصية السابقة يف النزوح؟ ما هي التغريات التي حصلت يف التجارب
املكانية قبل وبعد النزوح؟ عىل سبيل املثال ،كان األطفال النازحني قبل النزوح يلتحقون
بمدرسة رسمية يف أحد املباين ،ولكن بعد نزوحهم ،أصبحوا يذهبون إىل مدرسة غري رسمية
يف خيمة.أو مثالً ،األطفال يف املناطق الريفية قد يكون لديهم حرية الوصول إىل الحقول
والحدائق واملتنزهات يف بلدانهم األصلية قبل النزوح ،ولكنهم اآلن محصورين يف شققهم
الصغرية (يف املناطق املدينية) املعزولة عن مجتمعاتهم ومناطقهم الخضراء.

األطفال والبيئة املبنية:

اإلطار قانوين:

• ما هي عالقة األطفال بالبيئة املبنية؟ كيف يصل األطفال إىل األماكن التي يسكنونها
أو يلعبون فيها؟ كيف يستخدمون املساحات التي يسكنونها ،وأين يلعبون؟ أين يقضون
الوقت مع أصدقائهم؟ أين هي األماكن التي يشعر فيها األطفال باألمان والسعادة،
وما هي األماكن التي ال يشعرون فيها بذلك؟

• ما هو الوضع القانوين للسكان النازحني (عىل سبيل املثال :الحق يف العمل،
الحق يف اإلقامة ،إلخ)؟ كيف يختلف الوضع القانوين من مجتمع إىل آخر؟

• ما هي ممارسات تخطيط ،وتصميم ،وإدارة املساحات العامة يف األماكن املرتبطة باملداخلة؟
• ما هو املنظار الثقايف ملساحات األطفال يف هذا السياق؟
• أين تشعر هذه العائالت باألمان مع أطفالها؟
ما هي األماكن التي يكون الوالدين مطمئنني إذا أرسلوا أطفالهم إليها؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

• ما هو اإلطار القانوين للمداخالت املبنية املوجّ هة للسكان النازحني يف هذا السياق؟
مبان دائمة إليواء الالجئني السوريني)
(عىل سبيل املثال ،يف لبنان ال يمكن بناء
ٍ
• كيف تؤثر هذه األطر القانونية عىل الحياة اليومية للناس؟
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املدرسة املتنقلة
ماي سوت ،تايالند٢٠١٢ ،

مصابيح مجتمع كلونج توي
بانكوك ،تايالند٢٠١١ ،
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 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل

حقوق الصورة لـ تجمّ ع تيني تيغنيستو

يقــع مشــروع "مصابيــح املجتمــع" يف منطقــة كلونــج تــوي ،وهــي أكــر تجمــع ســكني
للمســاكن غــر الرســمية يف بانكــوك .تعــاين املنطقــة مــن نقــص يف الخدمــات العامــة ،وارتفــاع
معــدالت البطالــة ،والعنــف ،والجريمــة بســبب مشــكلة املخــدرات املنتشــرة كثــرا ً فيهــا .وكان
الهــدف مــن املشــروع توفــر مســاحة آمنــة لألطفــال وتشــجيع التفاعــل املجتمعــي.
أمــى املصممــون أكــر مــن عــام يف دراســة البيئــة املاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتعــرف
عــى أفــراد املجتمــع لتأســيس عالقــة قائمــة عــى الثقــة .شــارك الســكان املحليــون يف األنشــطة
الجماعيــة واملداخــات املؤقتــة طــوال العمليــة لبــدء تعــاون مثمــر.
ولجعــل املشــاركة يف ورش العمــل ممتعــة لألطفــال ،اســتخدم املصممــون حلــوالً تفاعليــة
مثــل خيــوط الصــوف وامللصقــات امللونــة لتغيــر الروتــن اليومــي لألطفــال ولإلشــارة إىل
وتضمنــت املرحلــة
األماكــن التــي يهتمــون بهــا ،مثــل تلــك التــي يقضــون فيهــا معظــم وقتهــم.
ّ
الثانيــة مــن العمليــة تفاعــل أوســع مــع املجتمــع وتنفيــذ مداخلــة دائمــة يف إحــدى املناطــق
التــي جــرت دراســتها.

حقوق الصورة لـ منظمة بلدينغ تراست الدولية

ال يحــق للمجتمعــات النازحــة إجمــاالً يف ّ
تملــك األرايض يف البلــدان املضيفــة ،وبالتــايل فــإن
مداخــات البنيــة التحتيــة التــي تقدمهــا وكاالت اإلغاثــة نــادرة ،ألن طــرق االســتثمار فيهــا
ليســت آمنــة.
يف بلــدة مــاي ســوت التايالنديــة ،كان الالجئــون البورميــون يتش ـ ّردون كل بضــع ســنوات
ّ
التملــك ممــا أدى إىل انعــدام األمــن الطويــل األمــد.
بســبب افتقارهــم إىل الحــق يف
قــدم مشــروع "املدرســة املتنقلــة" ح ـاً فعــاالً وعملي ـا ً وممكن ـا ً قانوني ـا ً ويضمــن التعليــم
لألطفــال النازحــن .أُنشــئت مــدارس مج ّزئــة وقابلــة للنقــل ،وبذلــك تكــون مســتدامة لوقــت
طويــل ،فالهــدف األســايس مــن املشــروع كان تصميــم مبــاين تعليميــة يســهل تفكيكهــا ونقلهــا
ثــم إعــادة تجميعهــا مــن قبــل املجتمــع.
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 4.2املعرفة القائمة
والجهات املعنية املحلية الرئيسية
ّ
تتوفر الكثري من املعلومات عىل اإلنرتنت عىل شكل مقاالت ومنشورات وتقارير ملشاريع ،إلخ.
ولكن السياق املديني يضيف بعض التعقيدات نتيجة كثافة السكان املتنوعني الذين يعيشون يف
نفس املنطقة الجغرافية .مراجعة املنشورات يمكن أن تساعد يف التعامل مع هذا التنوع ،ولكن
إجراء بحث أويل يف هذا املجال يمكن أن يكون مفيدا ً للغاية ،حيث أن األشخاص يشاركون
من خالله رؤى مفيدة حول السياق وديناميكياته املعقدة .املصادر املحلية للمعلومات يمكن
أن تشمل الجامعات ،والبلديات ،واملنظمات غري الحكومية ،واملنظمات األخرى ،ولكن قد
يكون من الصعب الوصول إليها عرب اإلنرتنت .لذلك ،يوىص باالتصال بالكيانات املحلية لطلب
املعلومات بشكل واضح .وقد يستغرق ذلك بعض الوقت ،لذا البدء مبكرا ً يف ذلك سيتجنب
التأخري يف العملية.
يساعد مسح الجهات املعنية عىل تحديد الجهات املعنية املؤثرة يف سياق معني .يمكن تحديد
الجهات املعنية أثناء البحث ومن خالل الشركاء املحليني .يجب إثراء قائمة الجهات املعنية
خالل مراحل مختلفة من املداخلة (وغالباً ما يجب إجراؤها عند إنشاء فكرة املشروع) ،فهي
تساعد يف تحديد من هم مقدمي املعلومات الرئيسية ( )Key Informantالذي يجب إجراء
املقابالت واالستبيانات واألنشطة األخرى معهم .التأكد من جمع معلومات كافية يمكن أن
يضمن املشاركة الشاملة يف املراحل التالية من املداخلة .عىل سبيل املثال ،ال يمكن التعامل مع
مجموعات مختلفة تعيش يف نفس الحي إال إذا تم تحديدها أثناء تحليل السياق.

 4.3البحث امليداين
إن إشراك أعضاء املجتمع األوسع ،أي ليس فقط أولئك الذين يعيشون بالقرب من موقع
املداخلة ،يف جمع البيانات يسمح بفهم تعقيدات السياق املديني واالحتياجات املحلية .ومن
خالل استثمار الوقت يف التعرف عىل املجتمع ،بما يف ذلك األطفال ،يمكن أن يسهم يف
مشاركة ناجحة يف األنشطة الالحقة .من املهم أن تكون سياسات حماية الطفل سارية منذ
بداية املشروع ،وأن يتم االتفاق عىل تدابري لتقليل مخاطر إساءة معاملة األطفال أو استغاللهم.
وعند إشراك أعضاء املجتمع األوسع ،يجب إيجاد التوازن الصحيح بني االقرتاح واالستماع،
عىل سبيل املثال ،يمكن اقرتاح موقع معني من أجل إثارة النقاش حول استخدام مساحة مثل
هذه املساحات.
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املقابــات مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســيني ()Key Informant Interviews or KIIs
هــي مقابــات نوعيــة مــع الجهــات املعنيــة األساســية التــي ي ُرجــح أن يقدمــوا معلومــات
وأفــكار ورؤى حــول مواضيــع معينــة يمكــن إجــراء هــذه املقابــات مــع الراشــدين والشــباب،
واســتخدام مجموعــة مــن األســئلة املصاغــة خصيص ـا ً لإلجابــة عــى فجــوات محــددة يف
البيانــات.
راجــع تقريــر وكالــة التنميــة الدوليــة للحصــول عــى مزيــد مــن اإلرشــادات حــول
"إجراء مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني يف البلدان النامية".
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مجموعة نقاش مركزة
مجموعــة نقــاش مركــزة ( )Focus Group Discussion or FDGهــي مناقشــة جماعيــة
صغرية يديرها وســيط مد َّرب ،تجمع أشــخاص من خلفيات أو خربات متشــابهة ملناقشــة
موضــوع معــن .يمكــن تنظيــم مجموعــات النقــاش املركــزة مــع مجموعــات مختلفــة،
وحســب أهــداف املشــروع وســياقه يمكــن تقســيمها بنــا ًء عــى العمــر أو عــى أبعــاد أخــرى.
يقــدم امليســر مواضيــع للمناقشــة ويســاعد أعضــاء املجموعــة عــى املشــاركة.
توفــر هــذه النقاشــات منصــة لألشــخاص للتحــدث مــع بعضهــم البعــض .كمــا يمكــن
إجراؤهــا مــع األطفــال.
عــاد ًة حــن تُجــرى هــذه النقاشــات مــع األطفــال يرتافــق معهــا أنشــطة تشــاركية وإبداعيــة.
عــى ســبيل املثــال ،خــال مجموعــات النقــاش املركــزة التــي أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل
يف كابــول ،أفغانســتان ،وبينمــا كان امليســرون يجمعــون آراء األطفــال حــول حياتهــم
اليوميــة وتجاربهــم ،تــم تنفيــذ نشــاط لـ"رســم خرائــط الجســم"
(انظــر إىل األداة  .)٩راجــع
"أطفــال كابــول :مناقشــة مــع استثمار الوقت
عائالت أفغانية" (.)٢٠١٠

يف التعرف عىل
املجتمع ،بما يف
ذلك األطفال
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10

حضانة ومدرسة أونيون ألتو سانيبيني االبتدائية
تانكوين ،بريو٢٠١٩ ،

ّ
تتوفر العديد من األدوات التي يمكن أن تسهل عملية جمع البيانات يف امليدان .عىل سبيل
مجموعة أدوات كوبو لجمع البيانات عن طريق األجهزة املحمولة
املثال ،يمكن استخدام
وهي أداة مفتوحة املصدر لجمع البيانات امليدانية ،وتم مالئمتها خصيصا ً مع عمل الجهات
اإلنسانية العاملة يف املناطق النائية (غري املتصلة) أو املعقدة (التي عادة تكون غري مدروسة بشكل
كايف أو سريعة التغ ّير).
يعمل نهج الباحثني املحليني عىل تدريب السكان املقيمني ليصبحوا باحثني مشاركني وليك
يضعون إطارا ً لألسئلة والتحليل .ذلك يسمح بإجراء تقييم ذايت متعمق للظروف املحلية
"التدخل املكاين التشاريك" الصادر عن كتاليتك أكشن ملعرفة املزيد
لألشخاص .راجع تقرير
عن هذا النهج وإمكانياته.
يمكن لألطفال أيضاً إجراء البحوث يف حياتهم الخاصة .يشرح دليل منظمة إنقاذ الطفل
"جمع البيانات بقيادة األطفال" كيف يمكن للصغار إجراء البحوث وإحداث تغيري
مفصل حول إشراك األطفال الصغار يف البحث ملؤسسة برنارد فان لري
إيجابي .وهناك دليل آخر
ّ
"خطوات إلشراك األطفال الصغار يف البحث".

حقوق الصورة لـ سيميلياس

تقــع هــذه الحضانــة واملدرســة االبتدائيــة يف أونيــون ألتــو ســانيبيني ،وهــو مجتمــع للشــعوب
األصليــة املعزولــة يف بــرو .تخــدم هــذه املدرســة أطفــال املجتمــع وتفيــد أيضـا ً ســكان املنطقــة.
ب ُنيــت هــذه املدرســة باســتخدام نهــج تشــاريك .خــال سلســلة مــن ورش العمــل التشــاركية،
قــدم أعضــاء املجتمــع رؤى حــول املــواد املتاحــة محليـا ً التــي يمكــن اســتخدامها لبنــاء املكونــات
الرئيســية للمدرســة ،وأماكــن توفرهــا ،وكيفيــة نقلهــا إىل املوقــعّ .
ركــز املشــاركون عــى بعــض
التحديــات الخاصــة باملوقــع ،مثــل فــرات الجفــاف خــال شــهر آب ،وبالتــايل الحاجــة إىل
وضــع إمــدادات جيــدة لــي تصــل امليــاه عنــد البنــاء .كمــا أبلغــوا املصممــن أن اســتخدام
الخشــب املحــي يف البنــاء ليــس ممكن ـاً ألن األشــجار يف املنطقــة محميــة.
شــارك األطفــال يف هــذه املرحلــة وعــر اســتخدام أنشــطة ممتعــة ،ســألهم امليســرون عــن
روتــن حياتهــم اليومــي ،وركــزوا عــى األنشــطة التــي يقومــون بهــا خــال ســاعات الــدوام
املــدريس .ســاعد األطفــال أيض ـاً يف تصــور مســاحة املدرســة ،وعــروا مــن خــال الرســومات
عــن رؤاهــم واحتياجاتهــم ،مثــل وجــود صفــوف دراســية كبــرة ومكتبــة ومراحيــض مجهــزة
جيــداً.
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 4.4احتياجات املستخدمني
يعد إشراك املستخدمني أمرا ً مهماً لألسباب التالية:
• يعرفون املكان الذي يعيشون فيه أكرث
املجتمعات تعيش يف سياق معني وتبني حياتها اليومية وفقا ً لذلك ،مما يجعلها خبرية يف
ّ
وتشكلها.
البيئة املبنية التي تعيش فيها

1

11

2

حافة اللعب
مخيم الطالبية لالجئني ،األردن٢٠٠٨ ،

3

 .2بناء شراكات

• يملكون قصص وحقائق غري مدوّنة يف مصادر أخرى
يمكن لقصص السكان املحليني أن تقدم رؤى ق ّيمة حول تاريخ املكان وتحوالته االجتماعية
واملادية.
• لقد طوروا أصالً أفكارا ً يمكن التعلم منها
تط ّور املجتمعات مهارات خاصة للتعامل مع التحديات املوجودة يف سياقها .لذا يمكن ألي
مشروع االستفادة من آليات التكيف املوجودة القائمة.
• تصور املساحات املبنية يكون ذايت
يخترب األفراد املساحة بشكل مختلف ،وليس هناك فكرة تصميم عامة تناسب الجميع .تساهم
العديد من العوامل ،مثل الثقافة أو الدين ،يف التجربة املكانية .لهذا السبب ،عند تصميم
املساحات املبنية ،يجب مناقشة أي خيار مكاين مع املستخدمني الذين يستخدمون املساحة يف
نهاية املطاف.
عند تصميم املساحات مع األطفال ،يجب أن يشمل النقاش حول تفاعل املستخدم األطفال،
فهم يختربون املساحة بشكل مختلف عن البالغني ،لذلك ال يمكن أن تستند خيارات التصميم
املوجهة لألطفال عىل مساهمات البالغني فقط .ويجب اعتبار األطفال فاعلني وأصحاب حقوق
ويشاركون يف خلق املعرفة بطريقة مؤثرة وهم أكرث العارفني بحياتهمّ .
توفر مشاركة األطفال
معرفة فريدة عن تجارب حياتهم للباحثني واملمارسني .ويمكن أيضاً إشراك األطفال الصغار يف
األنشطة التشاركية مع القائمني عىل رعايتهم.
يجب أن يسعى املصممون إىل استثمار معرفتهم بالوعي املكاين من خالل خلق تصاميم
مستندة عىل وجهة نظر األطفال .تؤيد مؤسسة برنارد فان لري هذا النهج يف مشروعها
"أربن  ."٩٥يمكن ملقدمي الرعاية املشاركة يف املساهمات التي يقدمها األطفال أثناء عملية
التصميم ،حيث أنهم يلعبون دورا ً رئيسياً يف حياة األطفال.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة

التمويل
حقوق الصورة لـ فربك

"حافــة اللعــب" هــو جــزء مــن برنامــج األونــروا لتحســن مخيــم الطالبيــة ،وهــو مشــروع
تجريبــي يركــز عــى مشــاركة املجتمــع .بهــدف التباحــث يف حــق املجموعــات الغــر ممثلــة مثــل
األطفــال والنســاء للوصــول إىل املســاحات ،عملــت فــرك مباشــرة مــع هــذه املجموعــات مــن
خــال عمليــة تصميــم تشــاركية.
ُطــور املشــروع باالســتناد عــى أبحــاث فــرك الضليعــة والتــي بــدأت يف عــام  ٢٠٠٣يف مختلــف
مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان واألردن .ومــن خــال اســتخدام العمليــات
اإلبداعيــة التــي يقودهــا األطفــال مثــل الفــن ،واألفــام ،والتصويــر الفوتوغــرايف ،جمعــت
فــرك بيانــات حــول الديناميكيــات االجتماعيــة ،واســتخدام األماكــن العامــة ،وممارســات
لعــب األطفــال يف املخيمــات .كمــا طــور املشــاركون يف ورشــة العمــل مشــاريع مختلفــة خاصــة
باملواقــع لتســليط الضــوء عــى احتياجــات األطفــال وأســرهم .وتضمنــت األعمــال قطــع
مســرحية ،وكتيبــات مســرحية ،وتجهيــزات فنيــة ،ومســاحات معماريــة كتلــك التــي تســمى
"مســاحات اللعــب االجتماعيــة" ،وهــي مســاحات عامــة عابــرة لألجيــال ومتعــددة الوظائــف
تشــجع عــى اســتخدامها مــن قبــل الجميــع.
يف حالــة مخيــم الطالبيــة ،تضمنــت املبــادرة عــى مســاحة للعــب ومســاحة للنســاء لعقــد
اجتماعــات كمــا يمكــن تحويلهــا إىل صالــة زفــاف .لــم تكــن "مســاحة اللعــب" محصــورة يف
مقســمة إىل جيــوب للعــب منتشــرة يف أنحــاء املخيــم .اســتندت
منطقــة واحــدة ،ولكنهــا
ّ
هــذه املداخــات عــى مالحظــات التــي أخــذت مــن أنشــطة اللعــب
يجب اعتبار
غــر الرســمية لألطفــال يف الســياقات املختلفــة داخــل املخيــم.

األطفال فاعلني
وهم أكرث العارفني
بحياتهم

 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
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إن تشكيل لجان أحياء ،إذا لم تكن قائمة أصالً ،يساعد امليسرين عىل إشراك فئات متنوعة من
املجتمع .يمكن تشكيل هذه اللجان من األطفال والشباب والبالغني الذين يتطوعون ببعض
من وقتهم لتحسني األحياء .كما يمكن أن تشمل اللجنة أعضاء متحمسني من املجموعات
املحلية وممثيل البلدية وغريهم من الجهات املعنية الرئيسية من مختلف الجنسيات واألجناس
والخلفيات الدينية والتعليمية.
تعرض القائمة التالية بعض األدوات التشاركية التي تتيح فهم احتياجات املستخدمني فيما
يتعلق بالبيئة املبنية.

3

الجوالت امليدانية
العمر املقرتح٤+ :
أثنــاء الجــوالت امليدانيــة ،يســر األطفــال يف الحــي الــذي تقــع فيــه املداخلــة برفقــة
اختصــايص يف البيئــة املبنيــة .يقومــون برصــد املــارة وإجــراء مقابــات معهــم أثنــاء رســم
خريطــة تخطيطيــة للجولــة ،بينمــا يســاعدهم امليســر عــى التصــور.
تســاعد هــذه األداة اختصاصيــي البيئــة املبنيــة واألطفــال عــى معرفــة االحتياجــات املحليــة
بشــكل مباشــر .كمــا يتيــح الجانــب البصــري فيهــا عــى تبــادل املعرفــة بــن األطفــال وأعضــاء
املجتمــع وامليســر .اختيــار اليــوم والوقــت إلجــراء الجولــة امليدانيــة لــه تأثــر عــى نتائجهــا.
يمكن أن تساعد الجوالت امليدانية يف معالجة األسئلة التالية:
•
•
•
•
•
•
•

ما هي املواقع ذو أهمية معينة لألطفال وملاذا؟
كيف يتفاعل الناس يف تلك املواقع؟
ما هي االستخدامات الرئيسية للمساحات املزارة أثناء الجولة امليدانية؟
ما هي سماتها وعناصرها؟
ما هي احتياجات املشاركني التي ظهرت أثناء الجولة امليدانية؟
ما هي املشاكل؟
ما هي الفرص املكانية؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

4

رصد املشاركني
كل األعمار
رصــد املشــاركني هــي أداة تســتخدم الكتســاب فهــم أعمــق ملوقــف معــن يف موقــع محــدد
مــن خــال رصــد أنشــطة األشــخاص يف هــذا املوقــع واملشــاركة فيهــا .يمكــن لهــذه األداة،
عندمــا تكــون مصحوبــة بمحادثــات مــع األطفــال ومقدمــي الرعايــة ،أن تمنــح الباحثــن
نظــرة عــن كثــب يف حيــاة األطفــال الصغــار واســتخداماتهم للمســاحة.
بإمــكان األطفــال األكــر ســناً ،بمســاعدة اختصــايص ،إجــراء هــذا النشــاط بأنفســهم ورصــد
كيفيــة اســتخدام األشــخاص للمســاحة ،والتفاعــل مــع اآلخريــن ،وطــرح األســئلة للتعــرف
عــى تجــارب اآلخريــن .يمكــن القيــام بذلــك أيضـاً يف مجموعــات صغــرة .تتيــح هــذه األداة
لألطفــال أن ينتقــدوا البيئــة املبنيــة مــن حولهــم ،وينتبهــوا للجوانــب التــي ال يالحظهــا أحــد.
كمــا أنهــا ّ
تمكــن اختصاصيــي البيئــة املبنيــة مــن تحليــل تصــور األطفــال الثقــايف للمســاحة.
عــى ســبيل املثــال ،قــد يتســاءل الطفــل عــن ســبب جلــوس املــرأة بمفردهــا يف الشــارع،
ويــدرك امليســر حينهــا أن الطفــل يجــد أن ذلــك الفعــل غريــب.
القيــام برصــد املشــاركني يف أوقــات مختلفــة مــن اليــوم يمكــن أن يســاعد يف الحصــول عــى
فهــم أعمــق للمســاحة.
كما أن تساعد أداة رصد املشاركني يف معالجة األسئلة التالية:
•
•
•
•
•

من يستخدم املساحة؟
كيف يستخدم الناس املساحة؟ ألي سبب؟
(عىل سبيل املثال للممارسات االجتماعية املكانية؟)
متى يستخدم الناس املساحة؟ كم مرة يف اليوم؟
ما هي املشاكل والفرص املكانية؟
ما هو التصور الثقايف للمساحة؟

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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5

1

6

رسم الخرائط التشاريك
العمر املقرتح٤+ :

2

الصور التشاركية ()Photovoice
العمر املقرتح٤+ :

حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

يتضمــن رســم الخرائــط التشــاريك إنشــاء خرائــط خــال عمليــة تحــدد العالقــات بــن
األماكــن واملجتمعــات املحليــة ،ممــا يعكــس الفهــم االجتماعــي والثقــايف للمجتمعــات
املحليــة للمواقــع.
باســتخدام الخرائــط ،يمكــن للمشــاركني البحــث يف جوانــب مختلفــة مــن املنطقــة ّ
املركــز
عليهــا (الوصــول إليهــا وإمكانيــة املــي فيهــا ،ومــا إىل ذلــك) وتصــور أفكارهــم (عــى ســبيل
املثــال" :يجــب أن نضيــف هــذا الــيء هنــا") .يف تماريــن رســم الخرائــط يمكــن اســتخدام
صــور األقمــار الصناعيــة والنمــاذج ثالثيــة األبعــاد للمنطقــة إلشــراك املشــاركني .فــإن
اســتخدام النمــاذج ثالثيــة األبعــاد مــع األطفــال يمكــن أن يســهّ ل عليهــم فهــم التعقيــدات
(مثــل التنظيــم املــكاين) للمســاحة والتعامــل معهــا بطريقــة مرحــة ،بالرغــم مــن أن
التمثيــات ثنائيــة األبعــاد قــد تكــون مالءمــة أكــر لألطفــال األصغــر ســناً .يمكــن أن توثيــق
تصــور أفــكار املشــاركني عــر وســائل إبداعيــة مختلفــة :امللصقــات والدبابيــس واملالحظــات
الالصقــة والصــور الفوتوغرافيــة والرســم ومــا إىل ذلــك.
انظــر إىل تقريــر الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة ( )IFADحــول
لرسم الخرائط التشاريك" ملعرفة املزيد عن هذه األداة.

"املمارســات الجيدة

يمكن أن تساعد أداة رسم الخرائط التشاريك يف معالجة األسئلة التالية:
• ما هي املواقع التي تهم الناس؟
• أيــن تقــع وتتــوزع البنــى التحتيــة (مثــل املــدارس ،والحدائــق ،واملراكــز الصحيــة،
ونقاط املياه ،ودور العبادة ،ومناطق اللعب ،واألسواق ،والنقل العام)؟
• ما هي احتياجات الناس يف هذه املواقع؟
• ما هي املشاكل والفرص املكانية؟
• ما هي العناصر التي تميز منطقة أو موقع املداخلة ،عىل سبيل املثال:
األرصفة ،واألشجار ،والحاويات ،واملحالت التجارية ،وما إىل ذلك.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

أداة "الصــور التشــاركية" هــي أداة بحــث تشــاركية تتضمــن إعطــاء املشــاركني كامــرا
لتســجيل تجاربهــم الحيــة ووجهــات نظرهــم فيمــا يتعلــق بســؤال (أســئلة) البحــث .إنــه
ّ
يمكــن األشــخاص مــن اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة و  /أو مقاطــع الفيديــو اللتقــاط
جوانــب مــن حياتهــم ومشــاركتها بصري ـا ً ولفظي ـاً مــع اآلخريــن ،بمــا يف ذلــك أقرانهــم،
والباحثــون ،وقــادة املــدن ،وصانعــو السياســات .يمكــن تخ ّيــل البيئــات والتجــارب مــن
خــال عدســات املشــاركني املختلفــن .ويســتطيع األطفــال اســتخدام هــذه األداة اإلبداعيــة
لتقييــم وتوثيــق والتعبــر عــن ظروفهــم واحتياجاتهــم الفرديــة واملشــركة بســهولة.
"حيــاة
عــى ســبيل املثــال ،اس ـتُخدمت أداة "الصــور التشــاركية" يف مشــروع بحــث
املراهقــن" (كليــة لنــدن الجامعيــة  -كتاليتــك أكشــن) للتع ـ ّرف عــى العوامــل التــي تؤثــر
عــى صحتهــم النفســية مــن خــال تفاعــات الشــباب مــع األشــخاص اآلخريــن والبيئــات
األخرى.
راجع :قسم "صندوق أدوات املجتمع" حول
"تنفيذ الصور التشاركية يف مجتمعك" ملعرفة املزيد حول هذه األداة.
يمكن أن تساعد أداة "الصور التشاركية" يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
• ما هي املواقع التي تهم املشاركني؟
• ما الذي يعجبهم وال يعجبهم يف املنطقة أو موقع املداخلة؟
• أين يشعرون بأمان أو سعادة أكرب ،وملاذا؟
• ما هي القصص املرتبطة باملنطقة أو موقع املداخلة؟
• ما هي التجارب الحياتية التي عاشها املشاركون؟
• ما هي البيئات التي يعيش فيها ويستخدمها املشاركون؟
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الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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مصفوفة النشاط اليومي
كل األعمار

1

8

2

إثنا عشر معيار للجودة (غييل ستديو)
العمر املقرتح٨+ :

3

"إثنا عشــر معيار للجودة" لدراســة تجارب املســتخدمني لألماكن
ط ّور ســتديو غييل
العامــة .تســتند هــذه األداة عــى ثالثــة محــاور :الحمايــة والراحــة واملتعــة .يقــوم املشــاركون
بدراســة املســاحة العامــة املختــارة ،وتقييــم مــا إذا كانــت تفــي باملعايــر .يعطــي املشــاركون
درجة لكل معيار :وجه سعيد أو محايد أو حزين.
الحماية

حقوق الصورة لـ اليونيسف

"مصفوفــة النشــاط اليومــي" هــي أداة يمكــن اســتخدامها مــع مجموعــة صغــرة مــن
األطفــال للتعــرف عــى يومهــم املعتــاد ،منــذ اســتيقاظهم حتــى نومهــم .تُســجّ ل األنشــطة
يف الجــدول مــع مــرور اليــوم ،وبالتــايل تتشـ ّـكل املصفوفــة .يمكــن لألطفــال اســتخدام
نصــوص و  /أو رســومات لتســجيل أنشــطتهم ومواقعهــم .يمكــن اســتخدام هــذه األداة
مــع مقدمــي الرعايــة للتعــرف عــى حيــاة األطفــال الصغــار ،يف حــن يمكن لألطفال يف ســن
ّ
تتطلــب
املدرســة املشــاركة يف النشــاط بمفردهــم .النســخة األكــر تعقيــدا ً مــن هــذه األداة
جمــع أوقــات أكــر دقــة لتحديــد مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال أثنــاء مشــاركتهم
يف أنشــطة مختلفــة ،عــى ســبيل املثــال ،اللعــب أو النــوم أو الســفر أو رعايــة إخوتهــم
أو األعمــال املنزليــة أو العمــل املدفــوع أو العمــل مــع عائالتهــم .ويمكــن أن ّ
يوضــح ذلــك
االختالفــات القائمــة عــى العمــر والجنــس التــي بإمكانهــا إثــراء حلــول التصميــم.
يمكن أن تساعد مصفوفة النشاط اليومي يف معالجة األسئلة التالية:
• كيف يمر يوم املشارك املعتاد؟
• كيف تتغري األنشطة اليومية من يوم آلخر؟
• ما هي املخاطر التي يواجهونها؟
• ما هي الفجوات يف األنشطة اليومية التي يمكن سدها؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

الراحة

املتعة

الحماية من
حوادث املرور
واالزدحام.

خيارات التنقل.

خيارات الرؤية.

مقياس.

الحماية من أذى
اآلخرين.

خيارات الوقوف
واالسرتخاء.

خيارات التحدث
واإلصغاء/
االستماع.

فرص التمتع بالجوانب
اإليجابية للمناخ.

الحماية من
التجارب الحسية
غري السارة.

خيارات الجلوس .خيارات اللعب
والتمرين والقيام
بأنشطة.

تجربة الخصائص
الجمالية والتجارب
الحسية اإليجابية.

مقتبس من ستديو غييل

يمكــن تعديــل املســح ليتناســب مــع جميــع األطفــال مــن مختلــف األعمــار .عــى ســبيل
املثــال ،عنــد إجرائهــا مــع األطفــال األصغــر ســناً ،يجــب اســتخدام املفــردات املرتبطــة،
ويجــب أن تكــون الجمــل قصــرة وواضحــة ،ويمكــن دمــج الصــور لجعــل الدراســة ممتعــة
أكــر.
يمكن أن تساعد أداة "إثنا عشر معيار للجودة" يف معالجة األسئلة التالية:
• ما هي خصائص املساحة العامة التي توفر الحماية والراحة واملتعة ملستخدميها؟
• ما هي أقسام املساحة التي يمكن تحسينها؟
• ما هي خصائص املساحة األهم بالنسبة للمستخدمني؟

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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رسم خرائط الجسم
العمر املقرتح٤+ :

السجادة السحرية
العمر املقرتح٥-٣ :

حقوق الصورة لـ الرابطة الدولية للعب

تكــون هــذه األداة أكــر فاعليــة عنــد اســتخدامها مــن قبــل مجموعة من األطفال املتشــابهني
يف العمــر والخلفيــة والجنــس .يرســم األطفــال حــول شــكل جســم أحــد أصدقائهــم
الســتخدام شــكل "خريطــة الجســم" مــن أجــل تحديــد املشــكالت التــي تؤثــر عليهــم مــن
خــال الحــواس (نظــر ،ســمع ،شــم ،ملــس ،إحســاس) .بإمــكان ذلــك أن يســاعد األطفــال
عــى التفكــر بشــكل شــخيص أكــر يف هــذه القضايــا واملشــاعر والتجــارب :مــا تحــب ،ومــا ال
تحــب ،حقوقهــا ،واحتياجاتهــا مــن أجــل أن تكــون بصحــة جيــدة ،ومــا إىل ذلــك.
لضمان االستخدام الصحيح لخريطة الجسم ،يجب أن يكون امليسر حساساً للسياقات
االجتماعيــة والثقافيــة الدينيــة املتنوعــة وأن يفهــم املعتقدات الثقافية والدينية لألطفال.
عىل ســبيل املثال ،اسـتُخدمات أداة رســم خرائط الجســم بواســطة بحث ملشــروع أكســيس
تــو بــاي إن كرايســس ( )APCيف النيبــال مــع األطفــال الذيــن نزحــوا بســبب زلــزال غــوركا،
لتســجيل تجاربهــم .ع ّبــر األطفــال عــن مشــاعرهم ،وتحدثــوا عــن األزمــة ،وآليــات التكيــف
الخاصــة بهــم ،وبيئاتهــم املاديــة ،ومســاحات اللعــب ،والتواصــل االجتماعــي (الرابطــة
الدوليــة للعــب.)٢٠١٧ ،
"خطــوات إلشــراك األطفــال الصغــار يف
راجــع تقريــر مؤسســة برنــارد فــان يل
البحث" (ص  )١١٨ - ١١٥ملعرفة املزيد حول هذه األداة.
يمكن أن يساعد رسم خرائط الجسم يف معالجة األسئلة التالية:
• ما هي القضايا التي تؤثر عىل األطفال؟
• كيف يختربون املساحات من حولهم من خالل حواسهم :السمع ،الرؤية ،اللمس؟
• أين يشعرون باألمان  /عدم األمان وملاذا؟
• ما هي األماكن التي يرتادونها يف الحي؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

"الســجادة الســحرية" هــي أداة يمكــن اســتخدامها إلشــراك األطفــال الصغــار للتحــدث
حــول بيئاتهــم (انظــر كالرك .)٢٠١٧ ،يلتقــط امليســر صــورا ً للمعالــم املوجــودة يف املنطقــة
مــن منظــور الطفــل (مــن ارتفــاع الطفــل) ،عــى ســبيل املثــال الحدائــق ومســاحات اللعــب
أو األماكــن العامــة األخــرى .يمكــن أيض ـا ً مصاحبــة تلــك الصــور بصــور يلتقطهــا األطفــال
أنفســهم للمســاحات التــي يســتخدمونها ،أو صــور الحدائــق وأماكــن اللعــب يف مواقــع
أخــرى.
تتحـ ّول الغرفــة التــي تجــري فيهــا املشــاورات إىل "ســجادة ســحرية" حيــث يدعــى األطفــال
للجلــوس ليتــم نقلهــم إىل أماكــن مختلفــة بينمــا تكــون الصــور ُمســقطة عــى الحائــط .ثــم
ي ُدعــى األطفــال للتعبــر عــن تصوراتهــم لهــذه األماكــن ،ومــا يعجبهــم ومــا ال يعجبهــم
فيهــا ،وطــرق اســتخدامهم لهــا .توفــر هــذه األداة نظــرة دقيقــة حــول معرفــة األطفــال
ببيئتهــم األوســع والعناصــر املختلفــة للبيئــة التــي تهمهــم .تســاعد صــور املنتزهــات
واألماكــن العامــة مــن مواقــع أخــرى بإجــراء مقارنــات وتتيــح لألطفــال اإلشــارة إىل الجوانــب
التــي تعجبهــم أو ال تعجبهــم يف هــذه الصــور .يمكــن تطويــر هــذه األداة مــن خــال دعــوة
األطفــال بأخــذ امليســر يف جولــة عــى أماكنهــم املفضلــة.
يمكن أن تساعد "السجادة السحرية" يف معالجة عىل األسئلة التالية:
• ما هي املساحات املوجودة التي يعرفها األطفال الصغار يف بيئتهم؟
• كيف ينظر األطفال الصغار لألماكن املتاحة لهم؟
• كيف يخترب األطفال الصغار هذه األماكن؟
• ما هي الجوانب التي يحبها األطفال أو ال يحبونها يف بيئاتهم؟
• ما هي املساحات التي ليست متاحة لألطفال الصغار
أو التي ال يمكنهم الوصول إليها وملاذا؟

1
2
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تعزيز املجتمعات اآلمنة
مومباي وبوبال ،الهند٢٠١٤ ،
تعزيز املجتمعات اآلمنة هو برنامج مديني أنشأته اليونيسف وشركاؤها يف مومباي
وبوبال ،يهدف إىل تطوير نموذج مجتمع آمن بمشاركة املجتمعات والجهات املعنية
املحلية.
تضمنــت املرحلــة األوىل عمليــة رســم خرائــط تشــاركية لفهــم وتوثيــق مخــاوف املتعلقــة
بالحمايــة والســامة لــدى األطفــال الذيــن يعيشــون يف مســتوطنات غــر رســمية مختــارة يف
املدينــة .ســاهم ذلــك بالتأســيس لعمليــة تطويــر نمــوذج املجتمــع اآلمــن.
يف كل موقــع ،شــارك األطفــال واملراهقــن والبالغــن مــن املجتمــع املحــي يف أنشــطة
رســم الخرائــط .وكان لديهــم دور مــزدوج فكانــوا أحيان ـا ً باحثــن مد ّربــن وأحيان ـاً أخــرى
مســتجيبني .جُ معــت البيانــات التجريبيــة عــى مــدى ســتة أشــهر مــن خــال طــرق مختلفــة،
مثــل اســتبيانات مســح األســرة وقوائــم مراجعــة الرصــد .صُ ممــت هــذه األدوات لتمكــن
األطفــال مــن إجــراء مالحظــات تحليليــة عــى مســتوى الفــرد ،واألســرة ،واملجتمــع ،ورســم
خرائــط لألماكــن اآلمنــة وغــر اآلمنــة .دُمجــت هــذه البيانــات يف منصــة لنظــم املعلومــات
الجغرافيــة ( )GISللشــريك التقنــي يف املشــروع وهــي اليونيســف ،ومنظمــة أكشــن فــور
تشــلدرينز إنفايرومنــت التــي صممــت تمريــن رســم الخرائــط التشــاريك.
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الشعور بعدم األمان من قبل األهالي

يشعر  14٪من األوالد و 30٪من الفتيات) ١٤-١١سنة(
بعدم األمان
داخل المجتمع

حوادث الطرقات

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل

مضايقات النساء  -الكحول  -القمار  -تعاطي المخدرات  -الجريمة
ال ضوء في الشارع
    

  


واد عميق  -كالب ضالة -ال مساحة للعب
قاع ٍ

الطريق إلى ورشة العمل
أراضي فارغة
األزقة
السوق
المباني الفارغة

   

وجود بالغين

بــدأ العمــل يف املشــاريع التجريبيــة يف كل مجتمــع مــن املجتمعــات املختــارة ومواقــع إعــادة
التوطــن التــي اقرتحــت يف الخرائــط .ونفــذوا تدابــر للحــد مــن الظــروف غــر اآلمنــة فيمــا
يتعلــق بالســكن ،والوصــول إىل األماكــن العامــة ،واملراحيــض العامــة ،وطــرق املــي إىل
املدرســة ،ومــا إىل ذلــك .عــى ســبيل املثــال ،تــم تحويــل بعــض األرايض املفتوحــة املســتخدمة
كمكــب للنفايــات إىل ســاحة لعــب ،بمشــاركة نشــطة مــن األطفــال.

مألوفين موثوق بهم

    
خزان المياﻩ
طريق السوق
مسار السكك الحديدية
مساحة مفتوحة
بالقرب من مدرسة شيفام
خلف مبنى رقم  ٢٠و٢١

فرصة للتعلم مع
الزمالء

 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة

إمضاء الوقت

ً
خارجا مع األصدقاء

 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
 .3التمويل

الخطوة 5
ترجمة أفكار األطفال
إىل حلول تصميمية
النقاط الرئيسية:
• يجب أن يكون األطفال أساس عملية التصميم التشاريك.
• تتطلب عملية تصميم املساحات مع األطفال تخطيط
وإعداد دقيق لألدوات املناسبة للسياق واملشاركني.
• يجب إشراك األطفال الصغار من خالل اللعب،
والتأكد من أن األنشطة مرحة وممتعة بالنسبة لهم.
• يجب أن تز ّود هذه العملية األطفال باملعرفة الالزمة لضمان مشاركتهم الكاملة.

 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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يجب أن يقدم التصميم حلوالً تلبي احتياجات األطفال واملقيمني اآلخرين .يف هذه املرحلة
من العملية ،من املحتمل أن يكون تم تحديد الوظيفة (الوظائف) الرئيسية للمداخلة املبنية
مسبقاً ،عىل سبيل املثال :مدرسة ،مساحة لعب ،مساحة عامة ،مركز ريايض ،حضانة ،مركز
أطفال متعدد االستخدامات ،إلخ .من أجل التوجه نحو التصميم التشاريك للمداخلة ،يجب
عىل املمارسني العمل بشكل وثيق مع األطفال والشباب والبالغني داخل املجتمعات املحلية التي
ستستخدم املساحة .ي ُعد التحليل املحدد للسياق واملستوى العايل من املشاركة أحد املكونات
الرئيسية للحلول املستدامة والعملية واملبتكرة ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل جمع معرفة
وخربة املصممني واملستخدمني سوياً.
كما قلنا يف قسم املفاهيم األساسية ،يعد اللعب أمرا ً أساسيا ً لنمو األطفال ورفاههم .وذلك
يعني أن اللعب يجب أن يكون هو النهج الرئييس ملشاركة األطفال يف جميع مراحل عملية
التصميم التشاريك ،مما يضمن مشاركة األطفال يف تجربة إيجابية وممتعة.

 5.1التحضري
إن تخصيص الوقت لتحضري األنشطة التشاركية يمكن أن يعالج بعض التحديات الرئيسية
التي تطرحها العملية .يشمل التحضري لألنشطة :اختيار األدوات ،وتخصيص بعض الوقت
من قبل امليسرين لتطوير عالقات ثقة مع األطفال ،وفهم تنوع األطفال ،وتطوير األنشطة وفقاً
لذلك .وكل ذلك يجب أن يراعي أن تجارب األطفال واستجابتهم للنزوح قد تختلف من طفل
إىل آخر.
يجب مراعاة أوقات ومسؤوليات كل من األطفال ومقدمي الرعاية عند التخطيط لتوقيت
األنشطة .عىل سبيل املثال ،قد ال تتمكن بعض املجموعات من املشاركة يف بعض األيام أو يف
أوقات معينة بسبب الدراسة أو العمل أو مسؤوليات رعاية األطفال أو املمارسات الدينية .كذلك
إذا كان النشاط يهدف إىل رصد استخدام املشاركني ملساحة ما ،فإن العطالت الرسمية أو
الوقت املحددة للقيام به سيؤثر عىل النتائج.
أثناء التحضري ،تأكد من أن الوقت املخصص لألنشطة ليس ضيقا ً كثرياً ،بل أن يكون مرن
ويسمح بإدراج اللعب غري املنظم ،ألن ذلك قد يؤدي إىل الحصول عىل معلومات قيمة غري
متوقعة .يمكن أن يساعد إعداد صندوق بأدوات مختلفة إلشراك األطفال يف ذلك :امللصقات،
والدمى ،ومكعبات البناء ،والكرات اللينة ،إلخ.

إن التنسيق مع الشركاء والجهات املعنية املحلية أمرا ً ضروريا ً لضمان اندماج الجميع والتواصل
الشفاف أثناء تنظيم لقاءات املجتمع .كما أن تخصيص الوقت للتحضري لألنشطة املجتمعية
هو أمر بالغ األهمية .ويشمل اتخاذ قرار بشأن:
عدد املشاركني ،عىل سبيل املثال مجموعات صغرية أو كبرية
• خلفيات املشاركني ،عىل سبيل املثال العمر والجنس والجنسية
والعرق  /اإلثنية ،وما إىل ذلك (لضمان التمثيل العادل) ؛
• إسرتاتيجية الوصول ،عىل سبيل املثال :الوصول إىل األشخاص من خالل زيارة املنازل
أو قاعدة البيانات املوجودة ،وما إىل ذلك؛
• موقع النشاط.
• الجدول الزمني؛
• اختيار امليسرين و
• األدوات التي ستُستخدم بنا ًء عىل أهداف املداخلة واملشاركني.
يعد اختيار مكان إجراء أنشطة التصميم التشاركية مع األطفال أمرا ً مهماً للغاية لضمان
شعور األطفال بالراحة يف التحدث ومشاركة آرائهم .ويجب أن يكون املوقع مألوفا ً لهم،
ويمكنهم الوصول إليه ،ومالئماً لألطفال ،وآمناً ،ومرحبا ً بهم ،ووسائل الراحة متاحة فيه
(املاء والحمام) .مثالً الصفوف املدرسية ،أو الباحة ،أو النوادي االجتماعية ،أو املساحات
العامة ،أو املراكز االجتماعية ،أو موقع املداخلة عند اإلمكان .تعترب سالمة األطفال ذات أهمية
قصوى ،ويجب حضور شخصاً يعرفه األطفال أثناء هذه العملية.
ولضمان سالمة األطفال يف األنشطة التي تنطوي عىل تواجدهم يف املوقع ،يجب تجهيز
األطفال بسرتات وأدوات عالية الوضوح ،ويجب عىل امليسر إجراء جلسة تعريفية مسبقا ً
تتضمن معلومات حول قواعد السلوك أثناء التواجد يف املوقع.
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موافقة األطفال وقبولهم املستنري املسبق

3

ينبغــي تطبيــق الربوتوكــوالت والعمليــات األخالقيــة .ويجــب الحصــول عــى املوافقــة
والقبــول املســتنري املســبق مــن كل مــن مقدمــي الرعايــة واألطفــال ،مــن خــال إخبارهــم
بأهــداف املداخلــة ومــا هــو متوقــع مــن األطفــال ،باســتخدام وســائل مناســبة ألعمارهــم.
كمــا هــو الحــال يف العديــد مــن الســياقات ،ال يســتطيع األطفــال قانوني ـاً إعطــاء املوافقــة
املســبقة الدقيقــة حتــى ســن  ١٨عامـاً ،وبــدالً مــن ذلــك ي ُطلــب منهــم التعبــر عــن قبولهــم.
يعــد الحصــول عــى قبــول األطفــال واملوافقــة عــى املشــاركة عمليــة مهمــة .إن مشــاركة
األطفــال يف املشــروع ،وطوعيتهــا ،والشــفافية ،والصــدق ،واملســاءلة هــي أمــور ضروريــة
جــداً .والحصــول عــى قبــول مــن األطفــال يف املشــاركة يف كل نشــاط عــى مــدار العمليــة
يخلــق مســاحة آمنــة لهــم للمشــاركة.

املقدمة
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الخطوات:
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إحــدى الطــرق البســيطة لتحقيــق ذلــك هــي تمـ ُّرن األطفــال عــى قــول جملــة" :ال! ال أشــعر
بالراحــة مــع " ...يف بدايــة كل جلســة ،وتشــجيعهم عــى اســتخدامها عندمــا ال يرغبــون
يف املشــاركة أو مناقشــة موضــوع معــن .يريــد األطفــال الصغــار إرضــاء البالغــن أو اعتــادوا
يف الســياقات املنزليــة والتعليميــة عــى االنصيــاع ،وبالتــايل يمكنهــم فعــل مــا ي ُطلــب منهــم
حتــى لــو لــم يرغبــوا يف ذلــك .لذلــك ،فــإن تعويدهــم عــى قــول "ال" عندمــا ال يريــدون القيــام
بــيء مــا هــو أمــر مهــم للغايــة.

 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة

هنــاك طريقــة أخــرى فعّ الــة وشــاملة للحصــول عــى القبــول أثنــاء النشــاطات وهــي مــن
خــال اســتخدام اإليمــاءات أو األدوات .عــى ســبيل املثــال ،قــد ي ُطلــب مــن األطفــال وضــع
عالمــة "ممتــاز" عندمــا يرغبــون يف املشــاركة يف مرحلــة مــن املداخلــة ،أو عالمــة "عــدم
قبــول" عندمــا ال يرغبــون يف ذلــك .ذلــك يشــجع األطفــال الذيــن قــد ال يشــعرون بالراحــة
عنــد التحــدث عــى التعبــر عــن قبولهــم يف املشــاركة أثنــاء كل مرحلــة .ومــن املهــم أن
يظــل امليســرون منتبهــن للتواصــل غــر اللفظــي مــن األطفــال وأن يســتخدموا أحكامهــم
الخاصــة .قــد ال يع ّبــر األطفــال صراح ـ ًة عــن معارضتهــم ،لكنهــم قــد يعــرون عنهــا مــن
خــال تعابــر الوجــه وقلــة االنتبــاه والنظــر .كمــا يجــب أيضـاً تذكــر األطفــال بأنــه يمكنهــم
االنســحاب يف أي وقــت إذا رغبــوا يف ذلــك.

 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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 5.2مالئمة األدوات
مع السياق واملشاركني

10

اإلحماء واالسرتخاء

يختلف اختيار أدوات التصميم التشاريك حسب الفئة العمرية لألطفال ،والجنس ،والطبقة
االجتماعية ،والخلفية الثقافية ،والتعليمية ،والقدرات ،واملوقع الجغرايف باإلضافة إىل عوامل
أخرى .ثقافات األطفال ،وخرباتهم ،وبيئاتهم تشكل قدراتهم ،ولذلك من املهم استخدام
األدوات واملواد التي هم عىل دراية بها .وبغض النظر عن العمر ،قد يكون بعض األطفال غري
متعلمني أو ليسوا عىل دراية بتقنيات معينة .ال يتبع نمو الطفل بالضرورة مسارا ً واحدا ً وقد ال
يحصل بنفس الطرق يف كل الثقافات أو املناطق يف العالم .كما أن من املمكن أن تكون بعض
طرق البحث مالئمة لألطفال يف أعمار معينة أكرث من غريها.

أحد العوامل التي يجب مراعاتها عند التخطيط لألنشطة التشاركية مع األطفال النازحني هو
أن البعض قد يكون منزعجاً خصوصا ً من فقدان األدوار التي اعتادوا القيام بها يف بلدانهم
األصلية .وقد تكون هذه األدوار قد سمحت لهم يف السابق باملساهمة بشكل هادف يف الحياة
االجتماعية واالقتصادية ملجتمعهم .وقد تكون هذه األدوار قد سمحت لألطفال بتعلم وتطوير
مهارات حياتية مهمة ،وكانت أساسية لتكاملهم االجتماعي واحرتامهم لذاتهم .بعد أن فقد
األطفال هذه الفرص بسبب النزوح ،بالتايل من املمكن أن ال يقدرون أهمية اللعب والتعليم يف
نموهم ورفاههم .لذا فإن دمج أدوار ومهارات متشابهة لتلك يف أنشطة التصميم التشاريك قد
يكون أمرا ً مفيدا ً ومرحب به .طورت بعض املنظمات الدولية (مثل طفل الحرب هولندا) طرقاً
للمشاركة املجتمعية املعدّ لة لتناسب السياق املحيل من قبل مكاتبها الرئيسية يف كل بلد تعمل
فيه .وهذا مهم ألن السياق يف كل مكان يؤثر بشكل كبري عىل الطريقة التي ينبغي بها تنفيذ
العمليات عىل أرض الواقع.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

2
3

 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية

من املهم تعديل األدوات من أجل إشراك جميع األطفال عىل قدم املساواة ،بما يف ذلك
األطفال ذوي اإلعاقة .عىل سبيل املثال ،غالبا ً ما يعني العمل مع األطفال ذوي اإلعاقات
البصرية تكييف األدوات املوجودة بشكل جذري بحيث ال تكون املهارات البصرية جزءا ً من
األنشطة (عىل سبيل املثال ،استخدام التواصل اللفظي واألصوات واملوسيقى واللمس).
يوىص باستخدام معظم األدوات املقرتحة يف هذا الدليل ،ما لم ي ُذكر عىل وجه التحديد ،مع
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني أربع سنوات وما فوق ،ولكن يمكن تعديلها لدمج األطفال
األصغر سناً واألطفال ذوي القدرات املتنوعة .كما يجب أن تكون األنشطة مبنية عىل اللعب
وأن تكون مرحة وممتعة لألطفال .يجب أن يستمتع امليسرون أيضا ً بالجلسات ويوضحوا
للمشاركني أن ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة ،وأن جميع اآلراء تحظى باالحرتام.

1

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة

 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

تســاعد جلســات اإلحمــاء واالســرخاء عــى تحقيــق تركيــز وأداء أفضــل عــى مــدار
األنشــطة التشــاركية .جلســة اإلحمــاء هــي فــرة تمهيديــة قصــرة يتــم خاللهــا تعريــف
األطفــال ببعضهــم البعــض وامليســر مــن خــال نشــاط ممتــع .كمــا أنهــا فرصــة لتعريــف
األطفــال بفكــرة التصميــم التشــاريك والتعــاون والوصــول إىل األفــكار املشــركة .يســمح
اإلحمــاء باالنتقــال الســلس إىل النشــاط األســايس مــن خــال تركيــز الجميــع عــى الحاضــر،
وتخفيــف أي ضغــط أو توتــر قــد يشــعر بــه األطفــال النازحــون .جلســة االســرخاء هــي
الوقــت الختامــي الــذي ينهــي خاللهــا جميــع األطفــال وامليســر النشــاط ويفكــرون يف مــا
كانــت تعنيــه الجلســة بالنســبة لهــم.

 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
C

الشراء والتوظيف
والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام
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 5.2من يقود األنشطة؟
يعد اختيار امليسرين مع الشركاء املحليني خطوة أساسية يف تحضري األنشطة .يلعب ميسرو
األنشطة التشاركية دورا ً مهما ً يف العمل مباشرة مع األطفال ،ويمكنهم تعزيز العملية
التشاركية ونجاحها .ويجب أن يمتلكوا املعرفة والخربة يف استخدام األدوات التشاركية مع
األطفال ،وخاصة األكرث هشاشة .كما يجب أن يكون امليسرين عىل فهم ودراية بتجارب األطفال
املتنوعة قبل النزوح القسري وبعده ،وسياقهم املحيل وأدوارهم .يجب أن يكونوا قد تد ّربوا جيدا ً
وحصلوا عىل الدعم الكايف لضمان املشاركة الفعّ الة لألطفال ،واجتازوا الفحوصات املناسبة
وفقا ً للقوانني املحلية (عىل سبيل املثال :يف اململكة املتحدة ،يجب أن يكونوا حاصلني عىل
شهادة من مصلحة اإلفصاح والخلو من السوابق)
التيسري الجيد هو مفتاح نجاح عمليات التصميم الشاملة لألطفال ،ويجب أن يتمتع امليسرون
بخصائص محددة لضمان شعور األطفال باألمان ،والراحة ،واالحرتام ،وشعروهم بأن
أصواتهم مسموعة طوال العملية .يجب عىل كل ميسر أن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يكون محاورا ً ومستمعا ً جيداً ،وأن ينتبه إىل اإلشارات غري اللفظية لألطفال؛
يكون إيجابي؛
يكون محرتماً ،وال يقلل من شأن األطفال ،بل يعامل آراء
ومساهمات األطفال عىل أنها مساوية آلراء ومساهمات الكبار.
يكون طيباً؛
يكون مهتما؛ً
يكون حساساً؛
يكون مرناً؛
يكون صبوراً؛
يكون فضولياً؛
يتحىل بالصدق واملصداقية.
ال يمارس األحكام.
يكون مستمتعاً بالعمل مع األطفال ويبدي اهتمامه بما يريدون أن يقولوه.
يكون قادرا ً عىل إدارة املجموعة والتأكد من وصول أصوات جميع األطفال؛
يتحدث نفس لغة املشاركني.

ميسر يعرفه األطفال ويثقون به باألساس ،عىل سبيل املثال معلمهم ،يمكن أن
إن وجود ّ
يساعدهم عىل الشعور بالراحة .ومن ناحية أخرى ،يمكن للميسر الخارجي أن يجلب مناهج
جديدة تجعل التجربة مثرية .نشجع التعاون بني املعلمني وامليسرين الخارجيني لتوسيع عملية
ومنهجيات كالهما .عىل سبيل املثال ،سيفهم امليسر الخارجي دواخل
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مخترب اللعب
كوكس بازار ،بنغالديش،
 - ٢٠١٧مستمر

3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات

حقوق الصورة لـ منظمة بناء املوارد عرب املجتمعات ()BRAC

التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية

مشــروع "مختــر اللعــب" ،الــذي تقــوده منظمــة بنــاء املــوارد عــر املجتمعــات (ّ ،)BRAC
يوفــر
لألطفــال يف املجتمعــات الفقــرة والنازحــة إمكانيــة الوصــول إىل أنشــطة اللعــب الضروريــة
لنموهــم .أنشــأت "مختــرات اللعــب" يف بنغالديــش ضمــن أكــر مخيــم لالجئــن يف العالــم،
وهــو موطــن ألكــر مــن  ٩٠٠ألــف الجــئ مــن الروهينغــا .يضــم كل مختــر مــن "مختــرات
اللعــب" قائديــن ،أحدهمــا مــن الروهينجــا واآلخــر مــن املجتمــع البنغالديــي املضيــف.
يتلقــى امليســرون تدريب ـا ً مكثف ـاً حيــث يتعلمــون كيفيــة التواصــل واللعــب مــع األطفــال،
ومعرفــة يف تنميــة الطفــل وعلــم الدمــاغ املطلوبــة أثنــاء العمــل .كمــا يتــم تدريبهــم أيض ـا ً
ليصبحــوا موجهــن يســتطيعون تقديــم دعــم أفضــل لألطفــال وتحديــد عالمــات املشــاكل
النفســية واالجتماعيــة.

 .6تحديد مكان
املداخلة

يعتــر "مختــرات اللعــب" حســاس ثقافي ـاً .إذ تــم تعديــل مناهــج األنشــطة لتكــون مناســبة
مــع الســياق ،فعــى ســبيل املثــال ،يتــم تحويــل األغــاين إىل قــوايف النــداء واالســتجابة التــي
تتمــاىش بشــكل أكــر مــع ثقافــة الروهينجــا.

 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات

كمــا تمــت إعــادة صياغــة نــادي الفتيــات املراهقــات بمــا يتــاءم مــع الثقافــة اإلســامية
للروهينجــا .وبمــا أن فتيــات املخيــم يجــب أن يبقــن يف منازلهــن عنــد فــرة الحيــض ،لــذا
يعمــل امليســرون عــى نقــل أنشــطة النــادي إىل منازلهــن وتنفيذهــا هنــاك حيــث يناقشــون
معهــم قضايــا تشــمل الصحــة النفســية والنظافــة يف فــرة الحيــض.

 .8التصميم التقني

 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
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الفروق االجتماعية والثقافية داخل الصف املدريس ،وذلك يرثي عملية البحث والتصميم؛ يف
حني سيكتسب املعلمون املعرفة بالعملية التشاركية وقد يتبنون النهج يف األنشطة املستقبلية.
يمكن إلشراك مقدمي الرعاية كميسرين أن يقدم فوائد مماثلة للمجتمع .ومع ذلك ،يف بعض
حاالت يمكن أن تكون مشاركة األطفال محدودة بسبب وجود مقدمي الرعاية معهم.
وقد يتعرض األطفال ألحداث مؤملة للغاية قبل وأثناء وبعد النزوح القسري ،ويمكن أن تكون
آثار هذه األحداث طويلة األمد .كما قد تؤدي هذه األحداث إىل إعاقة جسدية وتدهور يف
الصحة البدنية وفقدان ثقايف واجتماعي ومعاناة نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة
واالكتئاب والقلق .لذا فعند العمل مع األطفال الذين يعيشون يف ظروف قاسية ،إشراك
أخصايئ اجتماعي أو أخصايئ نفيس لألطفال يمكن أن يقدم دعما ً إضافيا ً للميسر ،الذي قد
"دعم األطفال الذين
يفتقر إىل هذه الخربة املتخصصة .راجع دليل منظمة بالن الدولية
مروا بتجارب صعبة" للحصول عىل مزيد من اإلرشادات.

1

14

2

الضحك للبنان
لبنان - ٢٠١٨ ،مستمر

3

 .2بناء شراكات
التمويل
حقوق الصورة ملشروع فالينغ سيغال

يديــر مبــادرة الضحــك للبنــان مشــروع فالينــغ ســيغال وهــو مجموعــة مــن املمثلــن،
والفنانــن ،واملوســيقيني الذيــن ينظمــون ورش عمــل وعروض ـا ً مصممــة ملســاعدة تنميــة
الطفولــة ،وتحســن الرفــاه العاطفــي ،وتقديــم الدعــم مــن خــال الضحــك.
قدمــوا يف لبنــان عروض ـاً يف مخيمــات الالجئــن غــر الرســمية حيــث تعيــش أكــر الفئــات
حرمان ـاً وتهميش ـاً ،كمــا قدمــوا ورش عمــل لتعليــم مهــارات الســرك والرتفيــه.
امليســرون هــم مهرجــون محرتفــون يتعاملــون مــع األطفــال ومجتمعاتهــم بطريقــة فريــدة
حيــث يصبــح األداء شــكل مــن أشــكال املشــاركة .يضــع املهرجــون األطفــال يف أســاس
عروضهــم مــع مراعــاة الســياق .ويمكنهــم بذلــك أن يدركــوا أن أدائهــم يمكــن أن يكــون أعظــم
مــن الصدمــة التــي عاشــوها ،إذا تــم النشــاط بالطريقــة الصحيحــة.
شــخصيات املهرجــن الفريــدة والخارقــة تســاعد الفريــق عــى معالجــة وتحــدي البنــى
االجتماعيــة الظاملــة ،والتــي ترتجــم إىل عــروض يشــعر فيهــا جميــع أفــراد املجتمــع بالراحــة
يف املشــاركة عــى قــدم املســاواة.
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 5.4من يقود األنشطة؟
يف هذه املرحلة من عملية التصميم التشاريك ،يشارك املجتمع يف إنتاج الحلول املكانية .يمكن
إجراء ثالثة أنواع مرتابطة من األنشطة مع األطفال:
• تمارين الخيال.
• اإللهام والتفكري التصميمي.
• تمارين التصميم املكاين.

أدوات لتحويل الرؤى الفردية إىل رؤية جماعية مشرتكة مثل:
1

11

السباق
العمر املقرتح٤+ :

التمويل

تمارين الخيال

تمارين الخيال ّ
تمكن املشاركني من تخيل السيناريوهات املرغوبة التي تعزز رفاه األطفال يف
ّ
السياقات املدينية .إن إنتاج رؤية للمستقبل يمكن املشاركني من إدراك أنه يمكنهم تشكيل
مستقبلهم .يمكن أن تبدأ األنشطة مع األطفال لتطوير رؤى فردية ،ومناقشتها فيما بعد داخل
املجموعة للوصول بشكل جماعي إىل رؤية واحدة مشرتكة .مخرجات التخيل تضيف معلومات
تساعد يف صياغة تصميم املساحة ،مثل التجربة املكانية ،واالستخدامات واملستخدمني،
والعناصر التي تشكل املساحة ،وألوانها.
يمكن للميسر توجيه خيال املشاركني دون فرض ما يتخيلونه من خالل توجيهات بسيطة،
مثل :ما الذي تراه عندما تفكر يف هذا؟ أين أنت؟ كيف وصلت إىل املكان؟ ما هي األنشطة التي
تقوم بها؟ هل أنت وحدك؟ إذا لم تكن لوحدك ،فمن معك؟ صف يل الطقس؟ ماذا يوجد
حولك؟ ماذا تسمع؟ تشم؟ تلمس؟ تشعر؟ إلخ.
استخدام األعمال الفنية  -الرسم ،واملوسيقى ،والرقص ،والغناء ،والتمثيل  -للتعبري عن
خيالهم يتيح لألطفال إيصال األفكار التي قد يكون من الصعب التعبري عنها بالكلمات.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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 .2بناء شراكات

يمكن أيضا ً إجراء هذه األنشطة مع الشركاء ،وكذلك الشباب والكبار يف املجتمع .يعد إشراك
األطفال من خالل اللعب أمرا ً أساسيا ً يف كل هذه األنشطة.

قد يكون إجراء تمارين الخيال مع األطفال النازحني أمرا ً صعباً ،حيث قد يكون بعض األطفال
قد شهدوا أحداثا ً صادمة غريت موقفهم تجاه الحياة ومستقبلهم ،مما يجعل من الصعب
عليهم التعبري عما ي ُطلب منهم .ترتبط عملية التخيل بالذكريات وبالتايل يمكن تتأثر بالتجارب
املؤملة.
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة

بعــد أن يطـ ّور كل مشــارك رؤيتــه الفرديــة ،يحصــل عــى فرصــة ملشــاركتها مــع املجموعــة.
وبمســاعدة امليســر ،يناقــش املشــاركون ويحــددون األولويــات للعناصــر األكــر أهميــة يف
رؤاهــم التــي تلبــي احتياجاتهــم وتع ـ ّزز رفاههــم .وعنــد االنتقــال مــن املناقشــة إىل تحديــد
األولويــات ،يتفــاوض املشــاركون مــع بعضهــم البعــض ويتعرفــون عــى أهميــة اتخــاذ قــرار
جماعــي.
الســباق هــو تمريــن ممتــع حيــث يتنافــس األطفــال للحصــول عــى العناصــر األكــر قيمــة
مــن رؤاهــم الفرديــة للفــوز وإدراجهــا يف رؤيــة املجموعــة الجماعيــة.

انقر هنا لتحميل النموذج الخاص بهذه األداة.
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أمثلة عىل أدوات الوصول إىل الرؤية الفردية:
1

12

2

13

لعبة الخيال
العمر املقرتح٤+ :

3

الشعر والكتابة اإلبداعية
العمر املقرتح٥+ :

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات

حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

"لعبــة الخيــال" هــو نشــاط يســتخدم ذكريــات املشــاركني عــن مســاحات اللعــب لخلــق
رؤى ملســاحة اللعــب املســتقبلية املنشــودة ،ويتــم التعبــر عنــه مــن خــال صناعــة الفــن.
قــد ال يكــون لــدى األطفــال املتأثريــن بالنــزوح فــرص لالســتمتاع بأماكــن اللعــب ،أو ربمــا
تعرضــوا ألحــداث صادمــة مــع األصدقــاء أو العائلــة أو يف األماكــن التــي اعتــادوا اللعــب
فيهــا .يجــب أن يكــون امليســرون حساســن للمواقــف الفرديــة لألطفــال ،وكمــا هــو الحــال
مــع جميــع األدوات األخــرى ،يجــب أن يحرتمــوا قــرارات األطفــال حــول املشــاركة أو عــدم
املشــاركة .يمكــن للتخيــل املوجــه بقيــادة امليســر أن يســاعد خيــال املشــاركني أثنــاء البحــث يف
ذكرياتهــم ،بغيــة تخ ّيــل أفــكار جديــدة والوصــول إليهــا.
عىل ســبيل املثال ،اسـتُخدمت لعبة الخيال يف مشــروع مســاحة اللعب (كتاليتك أكشــن)
للتعبــر عــن رؤى األطفــال املشــاركني عــن بيئــة اللعــب واللعــب .تُظهــر الصــورة أعــاه
تجميــع فنــي لطفلــة تتضمــن أهــم العناصــر ملســاحة اللعــب املثاليــة :املســاحات الخضــراء
والزهــور ،وأصدقائهــا ،والســياج (للشــعور باألمــان) وأرجوحــة إلخوتهــا الصغــار.
انقر هنا لتحميل النموذج الخاص بهذه األداة.

حقوق الصورة لستديو شاهار

الشــعر والكتابــة اإلبداعيــة هــي أدوات تملــك تأثــرات إيجابيــة عــى الرفــاه العاطفــي ،خاصة
عنــد األطفــال الذيــن يعيشــون يف بيئــات صعبــة .إنهــا تســمح لألطفــال بإعــادة النظــر يف
عالقاتهــم بالكلمــات واملفاهيــم ،وبالتــايل صنــع معــاين جديــدة مــن األشــياء األكــر أهميــة
يكمــل األعمــال الفنيــة
بالنســبة لهــم .اســتخدام الشــعر والكتابــة اإلبداعيــة معـا ً يمكــن أن ّ
مثــل الرســم ،ويغنــي قــدرات األطفــال للتعبــر عــن رؤاهــم عــن املســاحة.
"لــون بيتــي" ،عمــل فريــق ســتديو شــاهار
عــى ســبيل املثــال ،يف ورش عمــل تصميــم
مــع األطفــال املهاجريــن حديث ـا ً إلعــادة تخيــل البيئــة املعماريــة التــي عاشــوا فيهــا وتركوهــا
وراءهــم ،وإنشــاء صــور مجمعــة ملــا يذكرونــه .كتــب املشــاركون قصائــد عــن منازلهــم
وحولــوا ذكرياتهــم إىل تجميعــات فنيــة محسوســة .الصــور املرئيــة والشــعر ســاعدت
األطفال عىل تبادل الخربات التي كان من الصعب التعبري عنها بطريقة أخرى.

التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
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اإللهام والتفكري التصميمي
إن شرح ماهية التصميم لألطفال واآلخرين وكيف أن اختيار حل التصميم يؤثر عىل األشخاص
بشكل مختلف ،هو خطوة مهمة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل مناقشة أمثلة عن دراسات
ّ
سيمكن ذلك األطفال عىل التفكري يف التصميم
حاالت من جميع أنحاء العالم مع املشاركني.
املكاين كعملية صنع قرار يمكن أن تتغري وفقا ً الحتياجاتهم .وقد يلهمهم ذلك عىل التفكري يف
كيفية تغيري بيئاتهم .يجب أن تطرح دراسات الحالة أمثلة ومفاهيم مرتبطة باملداخلة ،التي
يمكن أن تقدّ م لألطفال قيم وأفكار مهمة عن التصميم املكاين الجيد.

14

قبل وبعد
العمر املقرتح4+ :

نظرا ً ألننا نعمل ضمن سياق النزوح املعقد ،يجب مراعاة كيفية إضفاء هويات األطفال إىل
املساحة .بعض الخصائص األخرى التي يمكن تضمينها يف مساحات األطفال تتضمن ما ييل:
عناصر شخصية وتعبريية؛ الطبيعة؛ منبهات حسية؛ خصوصية بعيدا ً عن البالغني؛ سالمة؛
حرية؛ وأمان .عالوة عىل ذلك ،يجب أن تشجع املساحة عىل الخيال والنمو.
أثناء مرحلة التصميم ،يجب عىل امليسر مناقشة الربنامج والتكوينات املكانية املحتملة
بالتفصيل مع الفئات التي تشمل املستخدمني الرئيسيني للربنامج .ويجب عليهم أيضاً البحث
يف تصنيف املبنى وفهم كيف يمكن أن يكون مرن كفاية لتوفري مساحات متنوعة قابلة للتعديل
مع مرور الوقت .النظر إىل أمثلة من حلول مماثلة يمكن أن يساعد يف تصور االستخدامات
البديلة .تعد أدوات املحاكاة طريقة رائعة لتحفيز التفكري التصميمي ،من خالل استخدام
مناهج مسلية وخالية من الضغوط الناجمة عن الحاجة إىل الوصول إىل نتيجة معينة ليتم
تنفيذها.
إذا كان املشروع يهدف إىل تصميم باحة مدرسة ،مثالً ،يمكن أن يجمع امليسر عدة أمثلة
تعكس قيم التصميم املهمة ،من خالل عرض صور وشرح اآلثار األساسية لتصميمات الباحة.
يجب أن تتضمن هذه األمثلة عناصر سلبية وإيجابية وأمثلة عن آثار التصميم عىل األطفال.
يمكن لألطفال بعد ذلك مناقشة ما يعجبهم وما ال يعجبهم يف كل مثال ،وما هي األمور
التي قد تفيد باحة املدرسة ،وكيف قد يشعر املعلمون حيالها ،وما إذا كان الفتيان والفتيات
سيستخدمون نفس املساحة ،إلخ.

1
2
3
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التمويل

حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

عــرض املســاحات قبــل املداخلــة وبعدهــا لألطفــال يمكــن أن يدفعهــم ملناقشــة تأثريهــا وإبــراز
مــا يعجبهــم ومــا ال يعجبهــم فيهــا.
عــى ســبيل املثــال ،يتــم عــرض صــور ملــدارس  /شــوارع  /بيئــات أخــرى عــى تحتــوي عــى
ملســات فنيــة وبدونهــا أمــام األطفــال ويطلــب منهــم مقارنتهــا .مــاذا الحظــوا؟ مــا هــي
املشــاعر التــي تثريهــا كل مســاحة؟ مــا هــي البيئــة التــي يفضلــون أن يكونــوا فيهــا ،وكيــف
ســتؤثر عــى رفاههــم؟ تتضمــن املناقشــة أهميــة الفــن ،مــع الرتكيــز عــى أن أي شــخص
قــادر عــى إنتــاج الفــن .ومــن خــال املناقشــة ،يتعلــم األطفــال ويكتســبون الثقــة لتصميــم
مســاحاتهم الخاصــة.
كمــا هــو موضــح يف الصــور أعــاه ،اســتخدمت كتاليتــك أكشــن صــور "قبــل وبعــد" ملناقشــة
كيــف يمكــن للمداخــات الفنيــة ،مثــل إضافــة اللوحــات الجداريــة إىل املبــاين ،أن تغــر رؤيــة
األشــخاص وشــعورهم تجاه الشــارع.
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انقر هنا لتحميل النموذج الخاص بهذه األداة.
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تمارين التصميم املكاين
تساعد تمارين التصميم املكاين لتصميم حلول ملوقع املداخلة يف تحقيق رؤية املشاركني .تتضمن
حلول التصميم اتخاذ قرار بشأن املكونات املكانية ،واستخدامات املساحة ،والبنية املكانية،
واملواد ،واأللوان ،والسريورة ،والتجارب املكانية.
يجب إجراء األنشطة يف املوقع ،فذلك يساعد املشاركني عىل تطوير فهمهم للمساحة ،وهو
أمر أسايس بالنسبة لهم يساعدهم عىل تص ّور أفكار للمداخلة .عندما يتعذر إجراء األنشطة
يف املوقع ،يجب عىل اختصايص البيئة املبنية التقاط صور فوتوغرافية وإعداد رسم أو تصور
ثاليث األبعاد الستخدامه مع املشاركني عند التصميم املشرتك .استخدام األعمال الفنية مثل
الرسم ،والتلوين ،وصنع النماذج ،واألداء ،والتجميع الفني خالل تمارين التصميم املكاين
يساعد األطفال عىل إنتاج أفكارهم عن طريق طرق مألوفة لهم ،مما يسهل عليهم التعبري عن
أنفسهم .ويمكن أن تنتج عن تلك التمارين تفاصيل مختلفة حسب الفئة العمرية لألطفال.
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لنكن معماريني
العمر املقرتح١٠+ :

مكعبــات البنــاء ،مثــل لعبــة الرتكيــب ليغــو ،هــي أداة غــر مكلفــة تم ّثــل نقطــة التقــاء بــن
األطفــال مــن مختلــف األعمــار ،وبــن البالغــن واألطفــال .وبإمــكان الجميــع اســتخدام
ـاو لبنــاء نمــاذج ثالثيــة األبعــاد للمداخلــة .يمكــن للميســر إنشــاء
املكعبــات بشــكل متسـ ٍ
النمــوذج األســايس ملوقــع املداخلــة .ومــن ثــم تطلــق األلــوان ،واألشــكال ،واألشــياء املختلفــة
العنــان إلبــداع األطفــال يف تصميــم مداخلتهــم بشــكل ملمــوس.

شاهد كيف استخدم ديزاين كلوب الليغو
لتصميم مشتل طماطم مع األطفال

هنا.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

مكعبات البناء
العمر املقرتح٤+ :

2

 .2بناء شراكات

يشعر األطفال بالتحكم عندما يمكنهم تغيري نماذج ثالثية األبعاد واملساحات التي تكون ثابتة
عادةً .استخدام التصميم الثاليث األبعاد هو مفيد يف عملية التصميم املكاين .ويمكن استخدام
وسائط عدة بما يف ذلك مواد البناء ،والبالستيسني ،وصناديق الكرتون ،واملواد القابلة إلعادة
التدوير .ي ُعد التصميم الثاليث األبعاد ممتع خصوصا ً ألنه يمكن أن يكون يف أحجام مختلفة.
ويمكن استخدام املقياس الفردي (البشري) أي تصميم بحجم كريس الختبار ومناقشة بعض
خيارات التصميم.
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة

أداة "لنكــن معماريــن" تدعــو األطفــال للعــب دور املهندســن املعماريــن .ومــن خــال
رســم النمــاذج ثالثيــة األبعــاد و  /أو معالجتهــا ،يستكشــف األطفــال تكوينــات مختلفــة
للتصميمــات املكانيــة ،ممــا يســاعد يف الكشــف عــن رؤاهــم وتحفيــز إبداعهــم .يتعلــم
األطفــال كيــف يم ّثــل املهندســون املعماريــون الحلــول التصميميــة مرئي ـاً ،ويناقشــون دور
املهنــدس املعمــاري ويصبحــون مهندســن معماريــن أنفســهم مــن خــال رســم وإنشــاء
مداخالتهــم الخاصــة بنــا ًء عــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم .إجــراء هــذا التمريــن مــع
مجموعــة مــن األطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  ١٠أعــوام يكــون أكــر فاعليــة ،كمــا يمكــن
إجــراؤه أيض ـاً مــع الشــباب والبالغــن.
انقر هنا لتحميل النموذج الخاص بهذه األداة.

 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
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والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
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استخدام األلعاب الرقمية للتصميم املكاين ّ
يمكن األطفال .فالعديد من األطفال من خلفيات
تعليمية مختلفة يلعبون ألعاب الفيديو .حتى يف أكرث البيئات صعوبة ،يميل اآلباء إىل امتالك
هواتف ذكية ويمكن لألطفال استخدامها .حتى عندما ال يلعب األطفال ألعاب الفيديو ،فإنهم
ينجذبون إىل هذه األدوات .األلعاب الرقمية هي أداة تواصل عادة ما يعرفها األطفال كثرياً ،مما
يعكس عالقات القوة بني األطفال والبالغني.
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بلوك باي بلوك
العمر املقرتح٤+ :

يارد
العمر املقرتح٤+ :

حقوق الصورة لـ موئل األمم املتحدة

حقوق الصورة لجاك كامبيل كلوز من مبادرة كونكاي ديزاين

لعبــة الفيديــو مايــن كرافــت تتيــح لالعبــن بنــاء هيــاكل مــن مكعبــات منســوجة (وكأنهــا
"بلــوك بــاي
ليغــو رقميــة) .بنــى موئــل األمــم املتحــدة عــى هــذه الفكــرة حــن أنشــأ
بلــوك" مــع صانعــي مايــن كرافــت (شــركة موجانــغ) ،بغيــة إشــراك الشــباب ومجموعــات
املجتمــع املختلفــة يف تصميــم األماكــن العامــة .ينقــل املشــاركون تصميماتهــم املقرتحــة
باستخدام نماذج ثالثية األبعاد تعمل عىل تحسني مستوى فهمهم ومشاركتهم.

"ســاحة" املط ـ ّورة يف  ،٢٠١٩بواســطة فريــق الهندســة الرقميــة املتقدمــة يف أروب ،هــي
أداة للتفاعــل مــع املجتمعــات لتصميــم مداخــات يف األماكــن العامــة واملوافقــة عليهــا.
تقــدّ م هــذه األداة طريقــة جديــدة لتشــجيع الســكان عــى املشــاركة يف إنشــاء أماكــن أفضــل
مــن خــال تكنولوجيــا الواقــع املعــزز ( .)ARتتيــح "ســاحة" للمســتخدمني اختيــار األشــياء
ووضعهــا يف مســاحة حقيقيــة ،وبنــاء مشــاهد افرتاضيــة لتخطيــط واختبــار مداخــات
التصميــم التــي تعمــل عــى تحســن جــودة املســاحات العامــة.

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة

"اســتخدام لعبــة مايــن كرافــت ملشــاركة الشــباب
راجــع تقريــر موئــل األمــم املتحــدة
يف التصميم الحضري والحوكمة" ملعرفة املزيد حول هذه األداة.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

تقريــر أروب ،الــذي يركــز عــى اختبــار هــذه األداة
ملعرفــة املزيــد حــول هــذه األداة ،راجــع
يف ثالثة أماكن مدينية مهمشة وهي طرابلس (لبنان) ونريوبي (كينيا) واألزرق (األردن).

 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
C

الشراء والتوظيف
والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام
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حدائق املدارس
ميالنو ،إيطاليا٢٠١٤\٢٠١٢ ،

تعترب عناصر اللعب واملرح يف تمارين التصميم املكاين ضرورية لألطفال حتى ال يشعروا بالضغط
لتقديم منتج "مثايل" أو "نهايئ" أو "مشرتك" .إشراك مقدمي الرعاية مع أطفالهم يرثي
ّ
ويمكن األطفال من أن يكونوا مسموعني من قبل الكبار.
التصميم
تصبح مشاركة األطفال بني عمر  ٠و ٣سنوات أمرا ً بالغ األهمية لضمان عملية دامجة للجميع،
خاصة عند تطوير مداخلة مبنية لهذه الفئات العمرية .إشراك مقدمي الرعاية واألطفال
الصغار معاً يف تمارين التصميم يسهّ ل فهم كيفية تفاعل الرضع ،الذين عادة ما يكونون برفقة
القائمني عىل رعايتهم ،مع املساحة واستخدامها .باإلضافة إىل ذلك ،قد تقدم مراقبة األطفال
الصغار ومقدمي الرعاية لهم فرصة يف الحصول عىل فهم أوضح لكيفية تصميم املداخلة
بشكل أفضل.
يمكن استخدام األدوات التالية يف تمارين التصميم املكاين التشاريك.

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
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حقوق الصورة لـ أبشيتا

هــذا املشــروع هــو تعــاون بــن العديــد مــن املنظمــات مثــل ليغامبينتــي وأبشــيتا وبلديــة ميالنــو
وأميــي ديــل باركــو تروتــر وزون  ٢ميــان ،والهــدف منــه هــو إعــادة تأهيــل تســع حدائــق
مدرســية يف مدينــة ميالنــو مــن خــال عمليــة تشــاركية.
شــارك الطــاب يف أنشــطة ورش العمــل حيــث قامــوا بصنــع رســومات ونمــاذج مصغــرة
للتعبــر عــن احتياجاتهــم ورغباتهــم يف حدائــق مدارســهم .وعمــل األطفــال مــع املهندســن
املعماريــن واملهندســن لفهــم حــدود وفائــدة املشــروع بشــكل أفضــل.
يقــدم املشــروع طريقــة لتحســن املســاحات الخضــراء يف املدينــة ،وتعزيــز الشــعور باالنتمــاء
لــدى األطفــال والشــباب .أنشــطة التصميــم املشــرك وورشــة العمــل والرســوم املتحركــة التــي
ن ُ ّفــذت خــال مرحلــة التنفيــذ هــي خطــوة أوىل نحــو تفعيــل هــذه املســاحات.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

الجمع والتخيل
العمر املقرتح٤+ :
نشــأت أداة "الجمــع والتخيــل" مــن مجموعــة أدوات "التصميــم املشــرك مــع األطفــال"
(جامعــة دلفــت للتكنولوجيــا .)٢٠١٨ ،خــال هــذه اللعبــة يقــوم املشــاركون وفريــق التصميــم
بإنشــاء مواقــف خياليــة مــن خــال الجمــع بــن "يشء" و"عقــار" ،ثــم مناقشــة مــا يمكــن
أن يحــدث يف كل حالــة .يتــم اختيــار "األشــياء" يف اللعبــة مــن املســاحة املاديــة للتصميــم.
"يخلــق فريــق التصميــم خــال هــذه اللعبــة مواقــف غــر عاديــة .وهــذه املواقــف تح ّفــز
التوصــل إىل حلــول للوضــع الحــايل .كلمــا زادت األفــكار
خيالهــم ،مــا يعــزز إبداعهــم يف
ّ
وكلمــا كانــت أكــر شــغفاً ،زادت فــرص الوصــول إىل حلــول مميــزة وجديــدة".

 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
C
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خــال هــذه األنشــطة التشــاركية ،يمكــن للميســرين لعــب دور الوســيط بــن األطفــال واملشــاركني
البالغــن ،والجهــات الفاعلــة الرئيســية األخــرى ،مثــل الســلطة املحليــة .ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن
خــال دعــوة موظفــي البلديــة أو املســؤولني املنتخبــن لالنضمــام إىل مشــاورات التصميــم العامــة.
وإذا لــزم األمــر ،يمكــن للميســرين التواصــل مــع الســلطة املحليــة والتشــاور مباشــرة معهــم مــن
خــال إنشــاء استشــارة خاصــة حــول التصميــم.
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استشارات تصميم األماكن العامة
كل األعمار

بعــد إجــراء عــدد مــن أنشــطة التصميــم التشــاركية ،يقــوم امليســرون بتحليــل النتائــج لتطويــر
التصميــم األويل .ويف الحالــة املثاليــة ،تكــون األنشــطة قــد حــددت باألســاس حلــول تصميميــة
واضحــة للمصممــن لــي يضعوهــا يف تمثيــل مــريئ يُســتخدم أثنــاء استشــارة التصميــم .وقــد يكــون
هــذا هــو الوقــت املناســب إلجــراء مســح تقنــي للموقــع ،لضمــان إمكانيــة تنفيــذ حلــول التصميــم
املقرتحــة يف املســاحة املتاحــة.

حقوق الصورة لـ الجمعيات الخريية
املسيحية األرثوذكسية الدولية ()IOCC

يمكن إجراء مشاورات التصميم العامة يف الخارج أو يف أي مكان عام معروف للمجتمع
املحــي .وتحشــد أعــداد كبــرة مــن أفــراد املجتمــع لســماع احتياجاتهــم واقرتاحاتهــم .يتــم
تشــجيع األطفــال عــى املشــاركة يف استشــارات تصميــم األماكــن العامــة ،ولكــن يكمــن
الخطــر يف قيــام أحــد املشــاركني اآلخريــن (الشــباب أو البالغــن) مــن تقييــد مشــاركتهم.
ولهــذا الســبب فمــن الضــروري إشــراك األطفــال يف أنشــطة منظمــة أثنــاء االستشــارة .عــى
ســبيل املثــال ،يمكــن أن يســهّ ل أحــد امليســرين مشــاركة األطفــال بالتحديــد عــن طريــق
اســتخدام أدوات مرحــة.
يمكــن اســتخدام استشــارات تصميــم األماكــن العامــة لتصميــم الحلــول والحصــول عــى
موافقــة عليهــا ،لــذا فمــن املمكــن أن تحــدث يف مراحــل مختلفــة مــن العمليــة .عــى
ســبيل املثــال ،إذا كان الهــدف هــو تصميــم مداخلــة يف الشــارع ،يمكــن اســتخدام الصــور
الفوتوغرافيــة والتصاميــم ثالثيــة األبعــاد باإلضافــة إىل أمثلــة عــن مداخــات يف شــوارع
أخــرى .يطلــب امليســر مــن املشــاركني اختيــار األمثلــة التــي يمكــن أن تنجــح وأيــن يريــدون أن
تحصــل مــن خــال وضعهــا عــى الخريطــة.
للحصــول عــى موافقــة حــول تصميــم مداخلــة الشــارع ،يمكــن أن تتضمــن االستشــارات
صــور فوتوغرافيــة وتصاميــم ثالثيــة األبعــاد للتصميــم األويل .ويطلــب امليســرون مــن
املشــاركني تقديــم مالحظــات وتعليقــات عــى التصميــم املقــدم.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

عندمــا يتعــذر تنفيــذ مقرتحــات األطفــال بســهولة ،يمكــن تضمــن مســاهمتهم بطــرق إبداعيــة .عــى
ســبيل املثــال ،إذا اقــرح األطفــال بنــاء مركبــة فضائيــة ،فيمكــن أن تكــون تيمــة أو فكــرة املداخلــة
الفضــاء الخارجــي وربمــا تكــون مســاحة اللعــب عــى شــكل ســفينة فضــاء .يف الوقــت نفســه ،فــإن
الشــفافية مــع األطفــال بشــأن القيــود املفروضــة عــى املداخلــة يمكــن أن تســاعدهم عــى اقــراح
أفــكار مجديــة .عندمــا يعــرف املشــاركون مــا هــي الحــدود ،فمــن املرجــح أن يتخــذوا قــرارات عمليــة
حــول كيفيــة اســتخدام املــوارد املتاحــة ،وأن يكونــوا مســتعدين للتنــازل عمــا هــو أقــل أهميــة.
إن إيصال قيود امليزانية بشــفافية إىل األطفال عند إشــراكهم يف أنشــطة التصميم املشــرك مذكور
"خلق مســاحات لألطفال :التخطيط إلعادة اإلعمار بعد الكوارث مع األطفال
يف تقرير
وعائالتهم" من قبل منظمة إنقاذ الطفل.
يُشــارك التصميم األويل تاليا ً باســتخدام تصورات واضحة مثل الرســومات ثالثية األبعاد والنماذج
الرقميــة و  /أو املاديــة مــع املجتمــع مــرة أخــرى للحصــول عــى جولــة أخــرى مــن التعليقــات .يمكــن
أن تحــدث جلســة املوافقــة هــذه كاستشــارة عامــة حــول التصميــم ،أو عــى شــكل ورشــة عمــل مــع
األطفــال ومقدمــي الرعايــة .إذا لــم تشــارك الســلطات املحليــة مســبقا ً بشــكل مباشــر ،فــإن إشــراكها
يف جلســة الحصــول عــى املوافقــة عــى التصميــم األويل هــو خطــوة أساســية لضمــان دعمهــم،
وتأمــن تصاريــح البنــاء الحقـاً.
تساهم التعليقات اإلضافية املقدمة يف إنهاء التصميم األويل واالنتقال إىل التصميم التقني.
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أطفال يف الطبيعة
راجستان ،الهند ،مستمر
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املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات

حقوق الصورة لـ أكشن فور تشلدرينز إنفايرومنت تراست

يعمــل "مشــروع األمــل" يف الهنــد عــى إنشــاء مــاذ طبيعــي يف رانثامبــور ،وهــي بلــدة يف
راجاســتان يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن نيودلهــي ،لألطفــال الذيــن يعيشــون يف
مســتوطنات غــر رســمية داخــل املدينــة .ســيكون هــذا املــكان مــاذ ألطفــال املناطــق املدينيــة
الفقــرة ليتمكنــوا مــن االبتعــاد عــن املدينــة واكتشــاف أنفســهم والعالــم مــن حولهــم يف بيئــة
طبيعيــة آمنــة .يقــع املشــروع بالقــرب مــن محميــة النمــور الشــهرية ،وتشــتهر املدينــة بجمالهــا
الخــاب.
صُ مــم هــذا املشــروع بالتشــارك مــع فتيــات مســلمات مراهقــات مــن مدرســة "مشــروع
األمــل" يف نظــام الديــن باســتي ،وهــي مســتوطنة غــر رســمية ذات أغلبيــة مســلمة يف وســط
نيودلهــي .تملــك الفتيــات هامــش ضئيــل مــن الحريــة للمجازفــة خــارج مجتمعهــن .ويُعــد
مخيــم "أطفــال يف الطبيعــة" الســنوي ،الــذي تنظمــه املؤسســة الخرييــة التــي تديــر مدرســتهن
أحــد الوســائل القليلــة املتاحــة لهــم للتواصــل مــع العالــم خــارج مســتوطنتهن .لــذا قــررت
املؤسســة الخرييــة ،بالتشــاور مــع املجتمــع ،بنــاء منشــأة دائمــة لهــذا النشــاط.
عملــت الفتيــات واملعلمــات اللــوايت يرافقهــن إىل املخيمــات مــع مهندســن معماريــن مــن
أكشــن فــور تشــلدرينز إنفايرومنــت تراســت عــى تصميــم تشــاريك للمنشــأة الدائمــة الجديــدة.
وشــاركت الفتيــات يف ورش عمــل مختلفــة حــول التخيــل واســتخدمن أدوات محــاكاة
لتصميــم املــاذ الطبيعــي .تعمــل طالبــات مدرســة "مشــروع األمــل" اآلن مــع مهنــديس
املواقــع لزراعــة الحدائــق العديــة وإنشــاء مناطــق مشــجرة طبيعيــة يف املوقــع.
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الخطوة 6
تحديد مكان املداخلة
النقاط الرئيسية:
• يعد االختيار الدقيق والتشاريك ملواقع املداخالت أمرا ً ضروريا ً لضمان
آثارها اإليجابية عىل األطفال واستدامتها عىل املدى الطويل.
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يمكن تحديد أفضل مكان للمداخلة املبنية من خالل أي من الخطوات التالية:
• إقامة شراكة
ً
الجهات الفاعلة قد تنشأ شراكة فيما بينها بعد أن تحدد موقعا للمداخلة .ومع ذلك ،يجب
دائما ً تحليل املوقع ومناقشته خالل مرحلة التصميم التشاريك .ويجب مناقشة التعليقات
حول املوقع الذي اختاره املجتمع املحيل مع الشركاء.
• تحليل السياق
يمكن تحديد مكان املوقع أثناء تع ّرف الشركاء عىل املنطقة واملواقع املتاحة للمداخلة .إذا تم
تحديد املوقع مسبقاً ،يمكن جمع املزيد من املعلومات حول املوقع أثناء تحليل السياق .عىل
سبيل املثال ،فهم الوصول إىل املوقع ،وجمع معلومات حول األنشطة الحالية ،وما إىل
ذلك.
• تصميم املساحات مع األطفال
تصميم املساحات مع األطفال يمكن أن يؤدي أيضا ً إىل اختيار املوقع .قد يهدف املشروع إىل
تنفيذ مداخلة داخل الحي ،ولكن قرار اختيار املوقع بحد ذاته قد ي ُرتك للمشاركني يف عملية
التصميم التشاريك ليتخذوه .ي ُعد تحديد املوقع خالل هذه املرحلة أمرا ً مثالياً ،ألن بإمكان
السكان تقديم معلومات عن مواقع غري معروفة للشركاء أو أخرى عُرث عليها أثناء مرحلة
تحليل السياق .عىل سبيل املثال ،من املهم فهم طبقات الحكم الخفي واملتداخل يف أماكن
محددة .غالباً ما تكون البلدية هي الكيان القانوين الذي ّ
يوفر تصاريح البناء ،ولكن قد تكون
هناك عائالت محلية أو مجموعات غري رسمية ذات نفوذ يجب أن تسمح بتنفيذ العمل يف
مكان معني.
لدى بعض املنظمات قوائم تتبعها لضمان مالءمة موقع املداخلة املحتمل .وتُستخدم غالباً
هذه القوائم من قبل املنظمات العاملة يف مجال حماية الطفل عندما تنشأ مساحات جديدة
ألنشطة األطفال.
"دليل عميل لتطوير أماكن صديقة لألطفال" الصادر عن
عىل سبيل املثال ،يشري
اليونيسف (صفحة  )٥٤إىل الجوانب التالية عند اختيار املوقع:
•
•
•
•

هل هناك مواد خطرة وسامة يف املكان  /املنطقة؟
هل نوعية الهواء جيدة؟
هل املساحة آمنة من األخطار الطبيعية ،مثل مناطق الفيضانات ومناطق إنهيارات الرتبة؟
هل املكان آمن من النزاعات املسلحة؟ مخاطر االستغالل؟

•
•
•
•
•
•
•
•

هل املساحة متاحة وسهلة الوصول لألطفال وأسرهم؟
هل يمكن جعل املساحة الفعلية آمنة بسهولة (أي بسياج أو حاجز)
من األخطار (أي الغرباء)؟
هل هناك وصول للمياه واملراحيض؟
هل املوقع مناسب ويسهل الوصول إليه من قبل مقدمي الخدمات اآلخرين
واملنظمات غري الحكومية التي ستشارك يف األنشطة؟
كاف لعدد املستفيدين املتوقعني؟
هل حجم املكان ٍ
هل وافق املجتمع عىل املساحة الصديقة لألطفال واملوقع املحدد؟
هل تم تخصيص املساحة لوظائف أخرى؟ (إذا كان األمر كذلك،
ففكر يف اآلثار املرتتبة عىل الجداول الزمنية واستخدام املساحة وما إىل ذلك)
هل هناك اتفاق عىل استخدام املكان مع صاحب املكان  /املالك؟

يمكن أن تشمل العوامل األخرى لتقييم موقع املداخلة ما ييل:
• إمكانية الوصول
لجميع املستخدمني ،بما يف ذلك مستخدمي الكرايس املتحركة.
• ميزات سالمة األطفال
عىل سبيل املثال ،هل املساحة محمية بشكل جيد من حركة املرور؟
• الحماية
هل املوقع آمن من التخريب املحتمل واالستخدام غري السليم؟
• تصوّر املساحة
ما هو تصور السكان املحليني للموقع؟ يمكن ربط التصور بتاريخ املوقع .عىل سبيل املثال،
قد ال يزال ي ُنظر إىل املوقع الذي تم استخدامه سابقا ً يف تجارة املخدرات عىل أنه موقع
غري آمن .قد يكون العمل يف هذا املوقع مازال ممكناً ،ولكنه يتطلب عملية تشاركية مع
املجتمعات لتغيري تصوراتهم.
• عالقات القوة املرتبطة باملوقع
هل هناك من يتحكم يف املكان؟ كيف؟ هل سيشكل هذا مشكلة للمداخلة املخطط لها؟
عىل سبيل املثال ،يمكن أن يكون هناك شخص أو أسرة تتحكم يف حديقة عامة (بشكل غري
رسمي) وتتقاىض أمواالً مقابل استخدامها .إذا وقعت املداخلة داخل املتنزه ،فهناك مخاطرة
كبرية بأن املستخدمني سيستمرون يف دفع املال للوصول إىل املكان.
• امللكية القانونية للمساحة
من يملك املساحة؟ كيف ستتم إدارة امللكية داخل املشروع؟ هل سيتم شراء أو تأجري
املساحة  /األرض؟ إذا كانت مستأجرة ،إىل متى وبأي شروط؟ ماذا سيحدث للمساحة إذا
لم يكن هناك ميزانية لدفع اإليجار يف املستقبل؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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• إقامة شراكة
ما هي التصاريح املطلوبة لتنفيذ املداخلة املبنية؟ تشمل التصاريح املستندات القانونية
الرسمية املطلوبة بموجب القانون ،وكذلك املوافقات غري الرسمية من السلطات املختصة.
• الصفات املكانية
هل السمات املكانية (مثل الحجم) مناسبة للمداخلة املخطط لها؟

1

17

2

كريثكو كون مي باريو
بوغوتا ،كولومبيا٢٠١٧ ،

3

• العوامل البيئية
بنا ًء عىل الغرض من املداخلة املخطط لها ،هل امليزات مثل الضوء الطبيعي والتهوية
واملساحات الخضراء مناسبة؟
• تقدير تقريبي للميزانية
هل يمكن تنفيذ املداخلة ضمن امليزانية املتاحة؟ عىل سبيل املثال ،إذا كان املوقع يتطلب
أعماالً أساسية كبرية ،فقد يستهلك هذا موارد كبرية .اختيار موقع قائم يتناسب باألساس
مع نوع املداخلة املخطط لها قد ّ
يوفر الكثري من النفقات.
• التوقعات املستقبلية
هذا األمر مهم بشكل خاص عند التخطيط لبناء مؤقت للسكان النازحني .ماذا سيحدث
للمساحة عندما يعود النازحون إىل ديارهم؟
اختيار موقع املداخلة بشكل خاطئ قد يهدد استخدامات املداخلة املبنية .عىل سبيل املثال ،قد
تمنح البلدية إذن ملنظمة غري حكومية الستخدام أرض عامة معينة يف مداخلة ملساحة عامة.
خالل األنشطة التشاركية ،تكتشف املنظمة غري الحكومية أن املوقع ليس محبذا ً من قبل
السكان ،ومع ذلك املنظمة غري الحكومية ال تغ ّير املوقع ،وقد يؤدي ذلك إىل عدم استخدام
املداخلة املبنية ،وربما تخريبها.
يمكن للمداخالت املبنية الفعّ الة أن تعزز املساحات واملمارسات القائمة مثل تلك التي تحفز عىل
استخدام جديد للمساحة أو تجعل املساحات أكرث أماناً .إذا كان هناك ساحة بالقرب من طريق
مرورية مزدحمة وكانت مستخدمة من قبل األشخاص للقاءات االجتماعية ومن قبل األطفال
للعب ،فبإمكان مداخلة صغرية نسبيا ً فصل منطقة املشاة عن منطقة مرور اآلليات ،مما
يجعل هذه األنشطة أكرث أمانا ً للجميع ،ويزيد من استخدام الناس للساحة.

املقدمة
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 .1خلق فكرة
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حقوق الصورة لـ فونداسيون كاسا دي النفنتيا

مشــروع كريثكــو كــون مــي باريــو (أنــا أنمــو مــع الحــي الــذي أعيــش فيــه) هــو مشــروع تجريبــي
يف منطقــة ذات أولويــة لألطفــال ،وهــو برنامــج تدعمــه مؤسســة برنــارد فــان لــر ويتــم تنفيــذه
يف ثيــوداد بوليفــار وهــي منطقــة مدينيــة شــبه غــر رســمية يف بوغوتــا تفتقــر إىل األماكــن
العامــة والســامة عــى الطرقــات.
بدعــم مــن املنظمــة املحليــة كاســا دي النفنتيــا ،شــارك الســكان يف عمليــة تشــاركية مجتمعيــة
بهــدف اســتعادة األماكــن العامــة للعائــات .تــم تطويــر العديــد مــن املداخــات لتعزيــز نمــو
الطفــل ،مثــل برامــج لعــب يف الشــوارع ،وحدائــق مؤقتــة ،ومســارات للمــي مرســومة
لتحســن الســامة أثنــاء التنقــل مــن وإىل املدرســة.
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الخطوة 7
اختيار املواد ،املهارات ،والتقنيات
النقاط الرئيسية:
ّ
ويمكن املجتمع املحيل.
• اختيار املواد والتقنيات يستطيع أن ي ُحدث أثارا ً إيجابية،
• شراء املواد محلياً ،وتوظيف العمالة املحلية ،واعتماد تقنيات مالئمة للسياق
يمكن أن تساعد يف تعزيز االقتصاد املحيل ،وتحسني التماسك االجتماعي.

 .6تحديد مكان
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تستخدم مواد البناء عاد ًة جزء كبري من ميزانية املداخالت املبنية .توجيه اهتمام خاص الختيار
املواد أثناء عملية التصميم يسهم يف الزيادة القصوى للتأثري اإليجابي الناتج.
يف معظم عمليات التصميم ،تتأثر خيارات املواد بما ييل:
• الجمالية؛
• الوظيفة؛ و
• التكلفة املقبولة.
عند العمل مع املجتمعات الهشة يف سياق النزوح ،ينبغي أيضا ً مراعاة الجوانب األخرى عند
اختيار املواد .تختلف هذه باختالف املداخلة نفسها ،وقيم املنظمة أو املصمم املنفذ .تجدون
فيما ييل بعض األمثلة عن تلك الجوانب:
املواد واملهارات والتقنيات املحلية
األسئلة اإلرشادية:
•
•
•
•

• تحسني التماسك االجتماعي
يكون ذلك مناسب جدا ً خصوصا ً عندما يكون هناك توترات قائمة بني املجتمع الذي تم
تنفيذ املداخلة املبنية من أجله ،واملجتمعات املحلية األخرى (عىل سبيل املثال بني الالجئني
واملجتمعات املضيفة ،والالجئني األكرث قدما ً والوافدين حديثاً ،والالجئني الوافدين حديثا ً
من جنسيات مختلفة) .الشراء من الشركات املحلية هو دليل ملموس عىل التأثري اإليجابي
للمداخلة ،حتى لو كانت ستُستخدم الحقاً من قبل مجتمع آخر.
• إفساح الطريق للصيانة السهلة واملستدامة
هل تتوفر مواد ومهارات الصيانة بالقرب من موقع املداخلة؟
قد يكون املصمم قادرا ً عىل اقرتاح طرق مبتكرة الستخدام أو معالجة مادة تقدم فوائد
إضافية ،وقد يشمل ذلك إعادة تدوير النفايات .تقديم ابتكارات تالئم السياق وقابلة للتنفيذ
من قبل املجتمع دون مساهمات خارجية يساهم يف بناء القدرات املحلية .ويمكن أن تتمحور
املداخلة نفسها حول تقنية ما ملعالجة املواد أو تجميعها أو تركيبها ،ويمكن لذلك أن يعود
بالفائدة عىل الصحة ،والبيئة واالستمرارية والتكاليف ،وما إىل ذلك.

هل املواد املختارة متوفرة محلياً؟
هل هناك عمال محليني لديهم الخربة واملهارات الالزمة للعمل بهذه املواد؟
ما هو مستوى الخربة املتوفرة للعمل بهذه املادة؟ (عىل سبيل املثال،
مستوى عايل = تقنيات دقيقة متاحة ملعالجة املواد)
ما هي املدلوالت الثقافية املرتبطة بمواد /
تقنيات بناء معينة من قبل املجتمعات النازحة واملضيفة؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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اختيار املواد املحلية يقدّ م دخالً للشركات املحلية ،األمر الذي يمكن أن يولّد فوائد متعددة:
• تعزيز االقتصاد املحيل
املداخالت املبنية يف سياقات النزوح غالبا ً ما تقع يف املناطق الهشة حيث يمكن للشركات أن
تستفيد من الدخل اإلضايف الذي تولده املداخلة املبنية .أما استرياد مواد البناء من الخارج أو
من مناطق أخرى قد يضيع فرصة مساعدة الشركات املحلية عىل االزدهار.
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مساحة آمنة للنساء والفتيات
تكناف ،بنغالديش٢٠١٩ ،

ملعب ابتسم
برالياس ،لبنان٢٠١٥ ،

أشــرك املشــروع املجتمــع خــال عمليــة التصميــم والبنــاء .وكان لذلــك آثــار إيجابيــة متعــددة،
خصوص ـاً أن الرجــال الذيــن شــاركوا يف البنــاء كانــوا حريصــن عــى إشــراك أفــراد عائالتهــم
(زوجاتهــم ،بناتهــم ،أمهاتهــم ،أخواتهــم) يف أنشــطته .واعتــر شــركاء املشــروع أن ذلــك كان
إنجــازا ً كبــراً ،بعــد أن أفــاد العديــد مــن املراكــز القائمــة أن الرجــال لــم يكونــوا قبــل ذلــك
مســتعدين لرؤيــة أفــراد عائالتهــم يشــاركن.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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التمويل

أُنشــئت مســاحة آمنــة للنســاء والفتيــات للســماح لالجئــات الروهينجــا بالدفــاع عــن حــق
الحصــول عــى الخدمــات األساســية .إنهــا مســاحة حيــث يمكنهــن مناقشــة اإلســاءة والعنــف
بحريــة وأمــان ،ومــكان يمكنهــن مــن خاللــه تعلــم اإلبــداع واملشــاركة.

بُنــي املشــروع باســتخدام املــواد املحليــة (الخيــزران غــر املعالــج للهيــكل والقــش مــع القمــاش
املشــمع للســقف) وتوظيــف عمــال محليــن مــن مخيــم الالجئــن الــذي يقــع فيــه املشــروع.
يقــع املشــروع يف منطقــة معرضــة لألعاصــر ،لذلــك تجنــب التصميــم اســتخدام املــواد التــي
يمكــن أن تكــون خطــرة أثنــاء الريــاح العاتيــة .ونظــرا ً ألن املبنــى يقــع بالقــرب مــن موطــن الفيــل
اآلســيوي ،فــإن جدرانــه الخارجيــة تتجنــب اإلزعــاج البصــري للفيلــة .كمــا اُختــرت املــواد بمــا
يتمــاىش مــع الطبيعــة املؤقتــة ملخيــم الالجئــن.

2

 .2بناء شراكات

حقوق الصورة لـ رزيف حسن

تعــاون املهنــدس املعمــاري البنغالديــي رزيف حســن مــع منظمــة منظمــة بنــاء املــوارد عــر
املجتمعــات ( )BRACغــر الحكوميــة املتخــذة بنغالديــش مقــرا ً لهــا واليونيســف لتصميــم
وبنــاء هــذا املشــروع .وكمبــادرة تقودهــا املنظمــات املحليــة ،يهــدف املشــروع إىل تقديــم مثــال
إيجابــي عــن كيفيــة منــع النزاعــات مــن خــال كونهــن مضيفــات جيــدات ،ومــن خــال تبــادل
األيديولوجيــات األخالقيــة.
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يتألــف هــذا املشــروع مــن مســاحة لعــب أدت إىل بنــاء قــدرة املو ّرديــن املحليــن عــى اســتخدام
تقنيــة بنــاء جديــدة باســتخدام املــواد املحليــة املوجــودة .يتكــون التصميــم مــن هيــكل خشــبي
معيــاري يتــم تجميعــه يف املوقــع .عملــت كتاليتــك أكشــن مــع مهنــديس أروب إيطاليــا عــى
حمالــة العــوارض وقواعــد األساســات التــي يمكــن تصنيعهــا باســتخدام
تصميــم عناصــر مثــل ّ
املــواد واملهــارات املتاحــة محليـاً.
حمــاالت العــوارض عــاد ًة لربــط أعمــدة األخشــاب معـاً ،وغالبـا ً مــا تكــون مصنوعــة
تُســتخدم ّ
ّ
مــن الفــوالذ أو األلومنيــوم .ومــن خــال هــذا املشــروع ،تعلــم الحــدّ اد املحــي القيــام بذلــك
وقــدم العناصــر الالزمــة .وبذلــك يكونــوا العمــال قــد اكتســبوا مهــارات جديــدة تــؤدي إىل
حصولهــم عــى دخــل إضــايف وتحســن ســبل عيشــهم.
صُ ممــت قواعــد األساســات الســتبعاد الحاجــة إىل وجــود دعامــة قطريــة يف الهيــكل ،ممــا قــد
يضــر بالتجــول حــول وعــر هيــكل مســاحة اللعــب ،ويجعــل تجربــة اللعــب أقــل حيويــة .كمــا
ســمح برفــع األعمــدة الخشــبية عــن األرض لتجنــب املــاء والرطوبــة .نتــج عــن املشــروع حــل
لتصميــم مبتكــر مالئــم مــع الســياق.
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التمكني
اختيار مواد البناء بعناية يمكن أن يخلق فرصا ً للتمكني ضمن عملية البناء .تجدون فيما ييل
مثالني عىل التمكني الذي يمكن أن ينتج عن االختيار املدروس جيدا ً للمواد.
• تمكني العمالة غري املتمرسة
اختيار املواد التي ال تتطلب مستوى عاليا ً من التخصص يقدّ م فرصاً للعمال غري املتمرسني
للعمل يف البناء ،واكتساب مهارات جديدة من العمل مع العمال املتمرسني .يمكن أن يمتد
ذلك إىل الشباب الذين قد يشاركون يف مرحلة البناء من خالل برنامج تدريب مهني منظم.
• تمكني األطفال
اختيار مواد آمنة الستخدام األطفال أثناء مرحلة البناء قد يسمح لألطفال بلعب دور نشط
خالل أنشطة منظمة مع امليسرين .ومن شأن هذه املشاركة أن تعزز مشاركة األطفال يف
املشروع وتزيد من إحساسهم بامللكية ،مما يساهم يف استدامة املداخلة عىل املدى الطويل.
• تمكني املرأة
يف بعض السياقات ،قد تُستبعد النساء من عملية البناء .لذا فاختيار مواد بناء مناسبة
ومكونات التصميم قد يسهّ ل مشاركة املرأة ،ويمكن لذلك أن ّ
يمكنهن من خالل توفري
فرص لكسب العيش وتحدي املفاهيم التي تقول أن هذا القطاع هو فقط للذكور.
يمكن تطبيق نفس طريقة التفكري مع املجموعات املستبعدة األخرى
التي تهدف املداخلة إىل تمكينها.
البيئة
تؤثر مواد البناء املستخدمة يف املداخلة املبنية عىل البيئة ،سواء خالل عملية اإلنتاج أو
استخدامها يف املوقع .وعند العمل مع املجتمعات النازحة ،قد تكون املداخالت املبنية مؤقتة
حسب التصميم .يف هذه الحالة ،يفضل استخدام مواد البناء التي يمكن إعادة استخدامها
بعد نهاية دورة حياة املبنى.
هناك طريقة أخرى لتقليل التأثري البيئي للمداخلة املبنية وهي عن طريق استخدام املواد
املعاد تدويرها .يمكن أن يقدّ م ذلك فرص مناسبة إلعادة تدوير النفايات ،وخلق أفكار ملهمة
للمجتمع املحيل .إدراك أهمية النفايات قد يكون له تأثري كبري عىل االقتصاد وزيادة الوعي حول
مسائل إدارة  /إعادة تدوير النفايات.
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حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

قــدم مشــروع مدرســة الجراحيــة مســاحة تعليميــة جيــدة لألطفــال الالجئــن الســوريني يف
لبنــان ،ممــا مكنهــم مــن أن يكونــوا عناصــر فاعلــة مــن خــال التعليــم .تــم تصميــم املدرســة
وتنفيذهــا باســتخدام أنشــطة التصميــم التشــاركية التــي أشــركت أفــراد املجتمــع ومختلــف
الجهــات املعنيــة ،وســمحت لهــم بــأن يصبحــوا جــزءا ً مــن العمليــة.
العمل مع العمال الســوريني واللبنانيني لعدة أســابيع ســاعد فريق كتاليتك أكشــن عىل بناء
عالقــات وثيقــة .وهــذه الثقــة ســهّ لت تقديــم اســراتيجيات بنــاء بديلــة ،والتــي كان مــن املمكــن
أن يشــكك فيهــا الســكان املحليــون .عــى ســبيل املثــال ،حصــل الفريــق عــى صــوف أغنــام
مــن املــزارع املحليــة لعــزل جــدران املدرســة .نــادرا ً مــا تبيــع مــزارع األغنــام اللبنانيــة الصــوف،
حيــث يســتخدم فقــط ملــلء الوســائد وفــرش األسـ ّرة .كان املجتمــع املحــي وخصوصـاً النســاء
عــى درايــة مســبقة باســتخدام هــذه املــادة وتنظيفهــا .قدمــت كتاليتــك أكشــن طريقــة مبتكــرة
ملعالجــة الصــوف واســتخدامه كمــادة عازلــة.
اختــارت كتاليتــك أكشــن اســتخدام هــذه املــادة للعــزل ألن صــوف األغنــام طبيعــي تمام ـا ً
ومســتدام .اســتخدام هــذه املــادة دعــم املزارعــن املحليــن ّ
ومكــن النســاء املحليــات ،اللــوايت
أصبحــن جــزءا ً مــن عمليــة البنــاء.
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التدخل املكاين التشاريك
برالياس ،لبنان٢٠١8 ،

البيوت الخشبية الورقية
كوبي ،اليابان١٩٩٥ ،

حقوق الصورة لـ تاكانوبو ساكوما

منــذ نــزاع  ١٩٩٤يف روانــدا حيــث كان شــيجريو بــان مستشــارا ً لألمــم املتحــدة ،كان يقــدّ م
تصميمــات ملشــاريع إنســانية كجــزء مــن اإلغاثــة لضحايــا النــزوح الجماعــي وأمــواج املــد
والــزالزل" .البيــوت الخشــبية الورقيــة" هــي مالجــئ مؤقتــة نُفــذت ألول مــرة بعــد زلــزال كوبــي
يف اليابــان.
يعتمد منطق البناء العام عىل اســتخدام مواد مســبقة الصنع ،وصديقة للبيئة ،ورخيصة
الثمــن ،ومتوفــرة محليـا ً أو معــاد تدويرهــا ،ويمكــن تجميعهــا جافــة ودون مســاعدة عمــال
محرتفــن .ال تؤثــر الوحــدات الســكنية عــى الرتبــة ،ويســهل تفكيكهــا ،ويمكــن التخلــص مــن
املــواد أو إعــادة اســتخدامها.
أقبيــة هــذه املنــازل مصنوعــة مــن صناديــق البــرة املعــاد تدويرهــا املليئــة بأكيــاس الرمــل.
تُســتخدم األنابيــب الورقيــة كعناصــر حاملــة لألرضيــة والجــدران والســقف ،بينمــا يتكــون
ســطح األرض مــن ألــواح البــاي وود .يوضــع اإلســفنج املضــاد للمــاء بــن األنابيــب الورقيــة
للعــزل ،ويغطــي القمــاش املســتخدم يف الخيــم هيــكل الســقف.
ومــع مــرور الوقــت ،تــم تعديــل هــذا التكويــن مــع ســياقات مختلفــة حيــث اس ـتُخدم يف
تركيــا ،والهنــد ،والفلبــن ،واإلكــوادور ،مــن خــال اتبــاع نفــس املبــادئ دائمـاً .والنتيجــة هــي
الحصــول عــى مــأوى بجــودة معقولــة مالئــم مــع الســياق البيئــي ،ويقلــل مــن النفايــات،
ويوفــر املــوارد.

حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
الخطوات:
 .1خلق فكرة
 .2بناء شراكات
التمويل

وحســن رفــاه املجتمــع يف براليــاس مــن خــال مداخلة
قلــل هــذا املشــروع مــن نقــاط الهشاشــة
ّ
مبنيــة أُنتجــت بشــكل تشــاريك مــن قبــل الالجئــن املحليــن وأفــراد املجتمع املضيف.
القضيتــان الرئيســيتان اللتــان حددهمــا املشــاركون املحليــون كانــا التلــوث وانعــدام األماكــن
اآلمنــة لألطفــال .وقــرر الفريــق معالجــة مشــكلة التلــوث مــن خــال التوعيــة ،بينمــا تمــت
معالجــة مشــكلة نقــص أماكــن األطفــال بشــكل مباشــر .أنشــئوا مكونــات ممتعــة باإلضافــة
إىل املقاعــد واألرصفــة ومنزلقــات األشــخاص املقعديــن واألماكــن املظللــة للمنطقــة.
لزيــادة الوعــي حــول الحــد مــن التلــوث ،قــرر الفريــق اســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا يف
املكونــات املختلفــة التــي شــكلت املداخلــة .وعالــج اختيــار املــواد امللونــة أيضـا ً الحاجــة إىل توفــر
األلــوان ،وهــو أمــر مهــم لألطفــال بحســب مــا قــال املجتمــع .اســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا
لــه وظيفــة تعليميــة؛ فهــو يوضــح بشــكل ملمــوس كيفيــة إعــادة اســتخدام النفايــات بشــكل
خــاق لتلبيــة احتياجــات األطفــال ومقدمــي الرعايــة.
تــم تجميــع البــاط املهمــل مــن مصنــع محــي وإعــادة تدويــره إلنتــاج فسيفســاء تعليميــة
تغطــي املقاعــد .كمــا قــام املجتمــع املحــي بجمــع الزجاجــات واألوعيــة البالســتيكية (املــاء،
والشــامبو ،واللــن ،ومــا إىل ذلــك) ،وتحويلهــا إىل مربعــات صغــرة تشــكل أماكــن مظللــة
ملونــة (انظــر الصــورة) .وكذلــك تــم تجميــع أكــواب بالســتيكية مــن عبــوات اللــن الكبــرة،
وصناديــق الخضــار ،وأكــواب املثلجــات ،واســتخدامها لتكويــن أماكــن مظللــة ملونــة ومرحــة.
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الصحة
غالباً ما تشكل مواد البناء تهديدات عىل صحة األشخاص الذين يتعاملون معها .فمثالً قد
تكون سامة إذا استُخدمت بدون معدات الحماية الشخصية املناسبة ( .)PPEلذلك ،عند العمل
يف سياقات لديها وعي قليل حول مخاطر التعامل الخاطئ مع مواد البناء ،فاألفضل اختيار
مواد ال تشكل خطراً .كما أن ذلك مهم أكرث خاص ًة عندما يشارك مقدمو الرعاية واألطفال يف
البناء .يجب أن تشمل تلك االعتبارات ثالث مجاالت مرتبطة باملواد وهي:

23

إعادة البناء
األردن٢٠١٦ ،

• تحديد املصادر
إن النظر يف كيفية الحصول عىل املواد يعني فهم كيفية الحصول عليها من الطبيعة .هذه
عملية طويلة ومعقدة ويصعب تحقيقها بالكامل .وذلك يتطلب فهما ً لكيفية تخزين املواد
وتسليمها إىل املشرتين محلياً .إذا كان أولئك الذين يقدمون مادة ما يواجهون صعوبات يف
الوقت الحايل ،فقد يكون من األفضل اختيار مادة أخرى .مثالً إذا كانت املصانع التي تصنع
مادة معينة معروفة بأنها تستغل العمال (أجر غري العادل ،ظروف عمل غري آمنة ،انعدام
األمن الوظيفي ،ساعات عمل كثرية) ،فيجب تجنب التعامل معها إال إذا كان من املمكن
معالجة مشكلة االستغالل.
• املعالجة
يجب عىل املصممني أيضاً التفكري يف كيفية استخدامهم للمواد وعملية تحويل املواد الخام
إىل املنتج النهايئ .ما هي املخاطر التي سيتعرض لها العمال عند معالجة هذه املواد؟ يساعد
تقليل املخاطر إىل الحد األدىن عىل ضمان رفاه الجميع أثناء عملية البناء .ال ينبغي اعتبار
توفري معدات الحماية الشخصية ( )PPEأمرا ً مفروغاً منه (انظر إىل الخطوة  -٢-٩إدارة
أعمال البناء) .يمكن أن تحد معدات الوقاية الشخصية من املخاطر ،ولكن يف كثري من
األحيان يجب التدريب عىل استخدامها بشكل صحيح أوالً .عىل سبيل املثال ،قد يختار
املصمم معالجة الخشب بطالء معني ألسباب جمالية .إذا كان هذا الطالء ساما ً ويتطلب
معدات الوقاية الشخصية املتخصصة التي ال يمكن العثور عليها بسهولة محلياً ،فقد يكون
من األفضل اختيار طالء مختلف ،حيث أن املخاطر الصحية أثناء التعامل مع هذه املواد
بدون االستخدام السليم ملعدات الحماية الشخصية ستكون مرتفعة.

2
3

 .2بناء شراكات
التمويل
 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
حقوق الصورة لـ بيلوسيو بناء السالم

مصمــم لتوفــر هيــاكل آمنــة وعاليــة الجــودة يف
"إعــادة البنــاء" هــو نظــام بنــاء مبتكــر
ّ
مخيمــات الالجئــن .يمكــن اســتخدام كل هيــكل حســب الحاجــة ،فمث ـاً يمكــن أن يكــون
منــزل أو مدرســة أو عيــادة .يتــم تشــكيل املبــاين املؤقتــة والوحــدات املعياريــة باســتخدام ألــواح
جــدران مصنوعــة مــن ســقاالت وشــبكات مملــوءة بالحــى أو الرمــل أو الــراب .يوفــر فريــق
التصميــم تصميمــات داخليــة معزولــة بتكلفــة منخفضــة عــر اســتخدام فقــط األرايض
املتوفــرة يف املخيمــات.
مشــروع "إعــادة البنــاء" يضــع املجتمعــات يف أســاس العمليــة ،كمــا أن التجميــع الســهل
واآلمــن يف املشــروع يعــزز مشــاركة الالجئــن يف البنــاء .يمكــن تجميــع مكونــات اإلضــاءة يف
املوقــع باســتخدام الرباغــي واألدوات فقــط .ويتــم تنفيــذ ألــواح الجــدران باســتخدام تقنيــة
البنــاء الجــاف ملزيــد مــن األمــان .ال يتــم اســتخدام آالت األســمنت أو الحــدادة ،وبذلك يتجنب
العمليــات التــي ينتــج عنهــا غبــار ناعــم ضــار بصحــة العمــال .تحــت إشــراف فنــي ،يمكــن
تجميــع الهيــكل يف أســبوعني فقــط مــن قبــل فريــق مكـ ّون مــن عشــرة عمــال ال يملكــون أي
خــرة.
إحــدى امليــزات الرائعــة األخــرى لنظــام "إعــادة البنــاء" هــي القــدرة عــى إعــادة اســتخدام
املــواد ،وهــو أمــر عظيــم يف حالــة نــدرة املــوارد وتوفــر املــواد والوقــت والطاقــة.
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• التجميع والرتكيب
عىل غرار معالجة املواد ،من املهم التفكري يف كيفية استخدام املادة لصنع املكونات التي
سيتم تثبيتها يف املوقع .كيف سيتم التثبيت؟ ما هي املخاطر التي قد تحصل أثناء الرتكيب؟
هل هناك أي طريقة لتصميم حل لتقليل هذه املخاطر؟ عىل سبيل املثال ،يمكن تجميع
الفوالذ من خالل الحدادة أو استخدام الرباغي .ونظرا ً ألن الحدادة تعترب أخطر من تجميع
الرباغي ،فإن تصميم وصالت اإلغالق للمكونات الفوالذية هو آمن أكرث.
• االستخدام
عند اختيار املواد لبناء مساحات لألطفال ،من املهم التفكري يف سالمة تلك املواد أثناء
االستخدام .هل هناك أي مخاطر عىل األطفال إذا ملسوا املواد املكشوفة؟ عىل سبيل املثال،
هل هناك أي طالء سام لألطفال؟ هل هناك أي أسطح حادة  /خشنة يمكن أن تسبب
إصابة؟ يجب أيضاً أن تكون املواد آمنة عىل املدى الطويل بحد أدىن من الصيانة.
معان واستخدامات ثقافية يف املجتمعات النازحة
بعض املواد وتقنيات البناء قد يكون لها
ٍ
واملضيفة .هذا يعني أن املواد املحلية املألوفة للمجتمع املضيف قد تكون غري مناسبة للنازحني،
أو أنهم ليسوا عىل دراية بتقنيات البناء املستخدمة .باإلضافة إىل ذلك ،املواد التي تمتلك
خصائص جيدة من حيث التكلفة ،والتوافر ،واالستدامة البيئية يمكن أن تكون ذات نوعية
رديئة أو "رجعية" .وذلك يمكن أن يؤثر عىل استخدام هذه املواد أو املواقف تجاه املداخلة.
عند اختيار مواد البناء ،من املهم اتخاذ خيارات مدروسة بشأن الجوانب التي يجب مراعاتها
بشكل أكرب يف حال معوقات الوقت وامليزانية.
إحدى طرق مواجهة معوقات الوقت قد تتمثل بقيام املصممني واملنظمات ببناء قاعدة بيانات
للمواد واملو ّردين .يمكن تجميعها وتحديثها عرب مشاريع مختلفة ومشاركتها مع الجهات
الفاعلة العاملة يف سياقات مماثلة .كما يمكن الختصاصيي البيئة املبنية الخرباء يف املداخالت
مشاركة معرفتهم باملواد املتاحة ،وعمليات االستعانة باملصادر والتقنيات.

بعض املواد
وتقنيات البناء قد
معان
يكون لها
ٍ
واستخدامات
ثقافية
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الخطوة 8
التصميم التقني

 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B

النقاط الرئيسية:
• التصميم التقني يمكن أن يدعم عمليتي توظيف العمالة املحلية
ومشاركة األطفال خالل مرحلة البناء.
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التصميم التقني هو ترجمة التصميم النهايئ إىل رسومات البناء .عادة ما يتم تنفيذ هذه
الخطوة من قبل مهندس معماري أو مهندس يعمل لدى مو ّرد البناء .ومع ذلك ،ي ّ
ُفضل أن
يكون املهندس املعماري أو املهندس جزءا ً من الفريق الذي أجرى أنشطة التصميم التشاريك،
حيث أن ذلك يضمن االستمرارية بني مرحلتي التصميم هاتني ،ويضمن عدم إجراء أي
تعديالت كبرية أثناء عملية التصميم التقنية .يمكن ذلك أن ّ
يوفر الوقت أيضاً حيث أنه لن
يكون هناك حاجة كبرية للتفاوض عىل التصميمات النهائية والتصاميم التقنية.
يجب أن تكون رسومات البناء املنتجة واضحة لألشخاص الذين سيبنون املداخلة .كما ناقشنا
يف الجزء  - Bالشراء والتوظيف ،هناك فوائد عدة لتوظيف العمالة املحلية وإعطاء األولوية
الستخدام املواد واملهارات املحلية ،ولكن يمكن أن يؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل العمل
مع أفراد ليسوا محرتفني يف تفسري رسومات البناء املعقدة .لذا يجب عىل املهندس املعماري
أو املهندس الذي ينتج رسومات البناء أن يضع ذلك يف االعتبار وأن يناقش مع املو ّرد /العّ مال
أفضل طريقة لتمثيل الرسومات.
يجب تطبيق نفس الطريقة عند إنتاج رسومات البناء التي سيستخدمها األطفال أثناء أنشطة
البناء املنظمة .يجب إنتاج رسومات يسهل فهمها ،مع األخذ يف االعتبار أن الفهم املكاين
يختلف باختالف الفئات العمرية.

1

11

2

رسومات البناء للهياكل الفوالذية

3

حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

عنــد العمــل مــع الهيــاكل املعدنيــة املعقــدة ،قــد يكــون صعــب عــى الحداديــن فهــم البنــاء
ألنهــم يتعاملــون حصــرا ً مــع املنتجــات التقليديــة .ومــن أجــل تســهيل قــراءة رســومات
البنــاء ،يمكــن تمثيــل الهيــكل كمــا لــو أنــه مفــكك إىل عــدة أجــزاء .كل وجــه مــن جوانــب
ّ
ليحضــره
الهيــكل يمكــن أن يعــرض بشــكل منفصــل باســتخدام عــرض ثنــايئ األبعــاد
الحــداد خــارج املوقــع .وبــدالً مــن إضافــة مالحظــات مكتوبــة لإلشــارة إىل األحجــام املختلفــة
يبســط عمليــة التجميــع
مــن قســاطر الحديــد ،يمكــن تمييزهــا باســتخدام األلــوان ،مــا ّ
ويس ـ ّرعها .وبمجــرد اكتمــال جميــع األجــزاء ،يمكــن االســتناد إىل العــرض ثــايث األبعــاد
للهيــكل بأكملــه ملعرفــة كيفيــة توصيــل القطــع املختلفــة.

دور املهندس املعماري
املهندســن املعماريــن الذيــن لديهــم معرفــة وخــرة يف تصميــم املســاحات لألطفال يمكنهم
تقديــم مســاهمات قيمــة للعمليــة برمتهــا .أثنــاء أنشــطة التصميــم التشــاركية ،قــد يكــون
املهندســون املعماريــون قادريــن عــى معرفــة مــا إذا كان مــن املمكــن تنفيــذ الفكــرة أم ال،
وإذا كانــت تلتــزم باملعايــر واألنظمــة .يمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل تحســن النتيجــة النهائيــة
وإنشــاء تبــادل معــريف ق ّيــم بــن املهندســن املعماريــن والجهــات املعنيــة األخــرى املشــاركة،
مثــل املجتمــع املحــي.
هــذه الخــرة عــاد ًة ال تكــون موجــودة ضمــن العديــد مــن املنظمــات ولكــن يمكــن إضافتهــا
أو الحصــول عليهــا مــن الخــارج.
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إشــراك املهندســن املعماريــن يف تصميــم املداخــات املبنيــة يمكــن أن ّ
يوفــر الخــرة التقنيــة
الالزمــة ملنــع املخاطــر ،والتغلــب عــى املعوقــات ،ومعرفــة كيــف تؤثــر الخيــارات املكانيــة
عــى الرفــاه .الخيــارات املكانيــة ،مثــل حجــم الغرفــة ،والفتحــات مثــل األبــواب أو النوافــذ،
واختيــار األلــوان ومكانهــا ،تؤثّــر عــى شــعور النــاس يف املســاحة ،إنهــا مهمــة وقــد يكــون لهــا
تأثــر مباشــر عــى رفــاه األطفــال .يف بعــض الحــاالت ،يمكــن أن تقــدم الخيــارات املكانيــة
حلــوالً للتحديــات الناتجــة عــن النــزوح (انظــر إىل املثــال .)١٩
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حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

يف لبنــان ،قدّ مــت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية األخــرى الدعــم لالجئــن الســوريني،
لكــن املخيمــات العشــوائية التــي يعيــش فيهــا الكثــرون ال ّ
تتوفــر فيهــا أي أجــواء حيويــة وآمنة
لألطفــال .قامــت مؤسســة كيــاين والجامعــة األمريكيــة يف بــروت ببنــاء خمــس مــدارس يف
املنطقــة وتوفــر التعليــم لألطفــال .وانطالق ـا ً مــن عملهــم ،قــادت كتاليتــك أكشــن عمليــة
تصميــم ملســاحة لعــب يف إحــدى هــذه املــدارس.
مــن خــال تحليــل الســياق والتصميــم التشــاريك ،ظهــر أن األطفــال بحاجــة إىل أماكــن
خاصــة يمكنهــم اللعــب واالســرخاء فيهــا .ويف ســياق لبنــان ،نــادرا ً مــا يحصــل األطفــال
الالجئــون عــى مثــل هــذا النــوع مــن املســاحات ألنهــم يعيشــون يف خيــم ،وغالب ـا ً مــا
يتشــاركون نفــس الغرفــة مــع العديــد مــن أفــراد األســرة .لذلــك كان مــن املهــم توفــر هــذا
النــوع مــن املســاحة مــن خــال مســاحة اللعــب .كمــا قدمــت األبحــاث متعــددة التخصصــات
(علــم النفــس والتصميــم والتعليــم) أفــكارا ً حــول كيفيــة دمــج املســاحات الخاصــة يف تصميم
مســاحة اللعــب ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال بيــوت اللعــب .تمــت مراعــاة جميــع عناصــر
الخيــارات املكانيــة بمــا يف ذلــك مــكان وضــع بيــوت اللعــب ،ومــدى حجمهــا ،ومــا يجــب أن
يكــون بداخلهــا (األلــوان ،واألثــاث ،ومــا إىل ذلــك) أثنــاء عمليــة التصميــم مــن أجــل تحقيــق
الشــعور بالخصوصيــة .عــى ســبيل املثــال ،الســقف املنخفــض ( ١م) والحجــم الصغــر ( ٢م)2
ســاعد األطفــال عــى الشــعور بــأن املســاحة مخصصــة لهــم فقــط وليــس للبالغــن ،ممــا يعــزز
فكــرة الخصوصيــة.
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حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن

تـُـدار مســاحة بــوداي الصديقــة للطفــل مــن قبــل الجمعيــة اللبنانيــة للدراســات والتدريــب
(لوســت) بالشــراكة مــع منظمــة طفــل الحــرب هولنــدا .يقومــون هنــا بأنشــطة ترفيهيــة ولعــب
ّ
منظمــة لألطفــال ،والشــباب،
مكثفــة ،وجلســات توعيــة ،وأنشــطة نفســية اجتماعيــة
والبالغــن الســوريني واللبنانيــن.
كان الهــدف الرئيــي مــن هــذا املشــروع هــو إعــادة تأهيــل مبنــى مجتمعــي قائــم وتحويلــه
إىل مســاحة مســتحدثة صديقــة للطفــل .قبــل مداخلــة كتاليتــك أكشــن ،كانــت املســاحة
الداخليــة تفتقــر إىل األلــوان وكان تكويــن أثــاث الصفــوف الدراســية "تقليديـاً"  -والــذي غالبـاً
ال يكــون مثالي ـاً لجلســات الدعــم النفــي االجتماعــي.
بعــد التصميــم الجديــد ،أصبحــت املســاحة الداخليــة مرنــة ،ومبهجــة ،وعمليــة ،ومحفــزة.
ُطــور التصميــم بعــد بحــث مكثــف حــول نــوع األنشــطة النفســية االجتماعيــة التــي يمكــن
إجراؤهــا يف مثــل هــذه املســاحة ،لالســتجابة مباشــرا ً عــى االحتياجــات العمليــة واقرتاح طرق
ممكنــة لتحســن الربامــج النفســية االجتماعيــة الحاليــة مــن خــال التصميــم .أُعيــد تنظيــم
املســاحة لتصبــح غرفــة واحــدة كبــرة حيــث يمكــن القيــام بأنشــطة متعــددة .صُ ّمــم أثــاث
خــاص يتضمــن طــاوالت ومقاعــد مرنــة ،الســتيعاب الفئــات العمريــة املختلفــة والرتكيبــات
املكانيــة املختلفــة ،باإلضافــة إىل تصميــم رفــوف لتخزيــن األدوات الالزمــة للتماريــنُ .طليــت
الجــدران بألــوان نابضــة بالحيــاة وتضمنــت بعــض العناصــر التفاعليــة ،مثــل األشــكال وجــدار
الســبورة وشــريط قيــاس "أنــا بطــول كــذا."...

 .4دراسة السياق
واالحتياجات
املحلية
 .5ترجمة أفكار
األطفال إىل حلول
تصميمية
 .6تحديد مكان
املداخلة
 .7اختيار املواد،
املهارات،
والتقنيات
 .8التصميم التقني
B
C

الشراء والتوظيف
والبناء
مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام
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الشراء،
والتوظيف،
والبناء

الرسائل الرئيسية
 9إدارة عمليات الشراء ،والتوظيف ،والبناء
• يجب أن يضمن اإلشراف عىل الشراء ،والتوظيف،
واملوقع ،ورفاه العمال واألطفال.
• عملية الشراء والتوظيف املخططة بعناية يمكن أن تعزز
وتحسن سبل العيش ،والتماسك االجتماعي.
االقتصاد املحيل،
ّ
• من املهم العمل مع املو ّردين لتطوير إجراءات مالئمة
مع السياق إلدارة أعمال البناء.
 10املختصون واملجتمعات يبنون سوياً
• البناء باإلشرتاك مع األطفال واملجتمعات هو تجربة مفيدة
تتطلب تخطيطاً دقيقاً.

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
 Bالشراء والتوظيف
والبناء
الخطوات:
 .9إدارة عمليات
الشراء،
والتوظيف،
والبناء
 .10املختصون
واملجتمعات
يبنون سوياً

الخطوة ٩
إدارة عمليات الشراء،
والتوظيف ،والبناء

C

مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام

النقاط الرئيسية:
• يجب أن يضمن اإلشراف عىل الشراء ،والتوظيف ،واملوقع ،ورفاه العمال واألطفال.
• عملية الشراء والتوظيف املخططة بعناية يمكن أن تعزز االقتصاد املحيل،
وتحسن سبل العيش ،والتماسك االجتماعي.
ّ
• من املهم العمل مع املو ّردين لتطوير إجراءات مالئمة مع السياق إلدارة أعمال البناء.
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 9.1الشراء والتوظيف

1
2

تكمن عملية الشراء والتوظيف يف البحث والحصول عىل البضائع أو الخدمات أو األعمال
من مزود خارجي .الشراء والتوظيف يف املداخالت املبنية هي العملية التي يتم من خاللها
تحديد مو ّردا لبناء وتقييمه وتوظيفه ملشروع ما .غالباً ما ي ُق ّيم نجاح الشراء والتوظيف بنا ًء
عىل التكاليف املتعلقة بجودة السلع والخدمات املقدمة ،ومع ذلك ،يمكن أن يكون للشراء
والتوظيف أيضا ً تأثري عىل املجاالت التالية:
• حماية البالغني واألطفال الهشني
مثالً من خالل الحد من استغالل العمالة الرخيصة والقضاء عىل ممارسات عمالة
األطفال .نظرا ً ألن مشاريع البناء تنطوي عىل العديد من املهام التي تتطلب مهارات قليلة أو
معدومة ،فإن هذا القطاع يجذب العمال غري املتمرسني والهشني الباحثني عن دخل يومي.
ويف البلدان التي لديها مستويات مرتفعة من البطالة املقرتنة بأوجه هشاشة أخرى (مثل
الوضع القانوين) ،قد يقبل العمال أجورا ً منخفضة للغاية وغالبا ً ما تكون ظروف العمل غري
آمنة واستغاللية .كما قد يتم أيضاً توظيف األطفال الهشني.
لذلك يجب أن تركز عمليات الشراء والتوظيف الخاصة باملداخالت املبنية عىل حماية
األشخاص العاملني يف موقع البناء ،وكذلك يف سلسلة إمداد املواد والخدمات .عىل سبيل
املثال ،من الشائع يف بعض مناطق لبنان أن تجد أطفاالً يعملون يف مصانع املواد املعدنية.
لذلك ،إذا كان املشروع يتضمن شراء املواد املعدنية ،فيجب أن تكون زيارة املو ّرد جزءا ً من
عملية الشراء والتوظيف لضمان أنه ال ّ
يوظف أي طفل لتصنيع منتجاته.
ضمان األجر العادل يمكن أن يساعد يف منع استغالل الكبار .لذا يجب تحديد األجور
العادلة من خالل عملية تشاور مع السكان والجهات الفاعلة املعنية األخرى ،واالستناد إىل
القوانني املحلية بدالً من أسعار السوق ،ألن األخرية قد تعكس ممارسات استغاللية .يجب
مناقشة القرارات املتعلقة باألجور بشكل علني مع املو ّردين واملو ّردين الفرعيني ،ومراقبتها
من خالل االحتفاظ بسجل لجميع العمال يف املوقع ،وإجراء تعريف عن العمل مع العمال
الجدد.
لضمان أعىل معايري الحماية ،يجب عىل كل منظمة منفذة الرجوع إىل املبادئ التوجيهية
ذات الصلة مثل تلك الواردة أدناه ،والتشريعات الوطنية .كما ينبغي أن تراجع سياساتها
الخاصة لضمان وجود إجراءات فعالة وعملية.
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-

االسرتاتيجية املتكاملة للمبادئ
منظمة العمل الدولية (.٢٠١٩ )ILO
والحقوق األساسية يف العمل .٢٠٢٣-٢٠١٧

-

اليونيسف  .٢٠١٤عمالة األطفال واليونيسف تتصدى :األطفال هم املحور.

-

منظمة إنقاذ الطفل .٢٠١٩

موقف منظمة إنقاذ الطفل من عمالة األطفال.

• سبل العيش
العمال
عىل سبيل املثال ،من خالل توظيف العمال غري املتمرسني وتدريبهم إىل جانب
ّ
ّ
تتطلب مهارات قليلة ،لذلك يوظف قطاع البناء يف العديد
املتمرسني .بعض وظائف البناء
من البلدان أشخاصاً غري قادرين عىل مواصلة تعليمهم .العمل عىل بناء املداخلة يمكن أن
يكون فرصة تدريب عميل للعمال املحليني غري املتمرسني من املجتمعات املضيفة والنازحة
إذا أمكن ذلك .كما يمكن أن تؤدي إىل زيادة دخلهم وتحسني سبل عيشهم .يمكن أن تقوم
الجهات املنفذة بتقديم برامج كسب العيش للعمال املحليني من خالل تدريبهم عىل تقنيات
ومهارات البناء.
مراعاة هذا الجانب منذ بداية املشروع هو أمر مهم ،ويجب أن تكون املنظمة املنفذة مسؤولة
بشكل كامل عىل العملية ،مما يجعله جزءا ً ّ
منظم فعّ ال من برنامج سبل العيش .ونظرا ً
ألن بعض املو ّردين قد ال يكونون عىل دراية بكيفية إدخال برامج سبل العيش يف عملهم،
يجب مناقشة هذا الجانب معهم بشكل صحيح ،بدالً من فرضه عليهم فقط كإحدى
شروط التعاقد معهم مثالً.

3
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• االقتصاد املحيل
مثالً عن طريق شراء املواد من الشركات املحلية الصغرية .ي ُخصص جزء كبري من ميزانية
املداخلة املبني ملواد البناء .شراء مواد البناء محليا ً يمكن أن يساهم يف تعزيز االقتصاد املحيل
وتوفري الدخل للشركات املحلية (انظر الخطوة  - ٧اختيار املواد ،املهارات ،والتقنيات) .شراء
املواد املحلية يف بعض األحيان يمكن أن يعني أسعارا ً أعىل ،لذلك يجب مراعاة ذلك عند
تخطيط وتصميم املداخلة .ومع ذلك ،شراء املواد محليا ً يمكن أن يسهم يف تكاليف صيانة
منخفضة عىل املدى الطويل ،حيث لن يكون هناك حاجة السترياد مواد بديلة.
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• تماسك املجتمع
مثالً من خالل توظيف العمالة املحلية وشراء املواد املحلية .يف بعض السياقات ،قد يقع
موقع البناء يف منطقة تعاين من توترات بني مجموعات مختلفة ،مثل بني النازحني
واملجتمعات املضيفة ،يف حني أن التمويل غالبا ً ما يستهدف مجموعة معينة فقط (مثل
الالجئني) .توفر املداخالت املبنية فرصة لضخ جزء كبري من امليزانية يف املتاجر والعمالة
املحلية .ويمكن أن يساعد ذلك يف تخفيف بعض التوترات حيث أن املجتمع املضيف ،الذي
غالبا ً ما يكون موجود يف منطقة منخفضة الدخل ،سوف يستفيد عىل الصعيد االقتصادي.
• ممارسات الصحة والسالمة ()H&S
لتعزيز رفاه األفراد الهشني الذين يشاركون يف جميع مراحل عملية البناء .يجب االهتمام
بالصحة والسالمة عند التخطيط للمداخلة املبنية ،خاصة ألن عمال البناء غالبا ً ما يكونون
هشني وغري محرتفني .وجود نظام معد بشكل جيد لتحديد املخاطر وتقييمها وتنفيذ
اإلجراءات التي تمنعها وتقلل منها يمكن أن يضمن القضاء عىل املمارسات غري اآلمنة أو
الحد منها.
خطة الصحة والسالمة يجب أن تحدد أدوار ومسؤوليات مختلف األشخاص لضمان رفاه
العمال طوال املشروع ،ويشمل ذلك توفري:
-

مرافق الرعاية (مثل منطقة تغيري املالبس ومياه الشرب واملراحيض)؛
التعريف بقواعد العمل يف املوقع.
إجراءات التدريب واإلشراف.
معدات الحماية الشخصية ()PPE؛
خطط الطوارئ مثل اإلسعافات األولية وخطط الحرائق.
تدابري املراقبة لتقييم املخاطر  /الكوارث.

يمكن العثور عىل مزيد من اإلرشادات حول
الدولية.)١٩٩٢ ،

السالمة والصحة يف البناء (منظمة العمل
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• جودة البيئة املبنية
مثالً من خالل التعاون مع املو ّرد ملعرفة أهمية جوانب التصميم املختلفة وتأثريها .جعل
املو ّرد شريكاً يف املشروع يمكن أن يتيح مشاركة األسباب وراء خيارات التصميم ،والتكوينات
املكانية ،واختيار املواد ،وما إىل ذلك .وذلك يهيئ عملية تبادل املعارف حيث أن املو ّردون
يعرفون اإلمكانات الكاملة للمداخالت املبنية ،وبالتايل سيتعلم املختصني من تجربة املقاول.
عىل سبيل املثال ،إذا أدرك املو ّرد أهمية شراء املواد املحلية ،وتوظيف العمالة املحلية،
وتطبيق تدابري السالمة يف املوقع ،فيمكن أن يطبق هذه املبادئ يف مشاريع أخرى ،مما
يؤدي إىل إنشاء مداخالت مبنية أفضل.
عادة ما تكون عملية الشراء والتوظيف محكومة بالسياسات واإلجراءات التي تميل خطوات
تعيني مقاول .تختلف هذه السياسات واإلجراءات من منظمة إىل أخرى ،لكنها غالبا ً ما تتشابه
مبادئها .تطوير عملية شراء مفصلة هو خطوة مهمة نحو ضمان الجودة والتأثري املطلوبني
مفصل
دليل عملية الشراء والتوظيف يف األمم املتحدة ( )٢٠٢٠هو دليل
للمداخلة املبنية.
ّ
يمكن استخدامه لتعديل سياسات وإجراءات الشراء والتوظيف للعديد من املنظمات.
من الجيد أن يكون لدى املهندسني املعماريني أو املهندسني الذين يصممون املداخالت املبنية
قاعدة بيانات املو ّردين املحليني املختارين والتي يمكن مشاركتها مع املتعاقد عند الحاجة .يكون
هذا األمر مهماً أكرث خصوصا ُ عندما يتطلب التصميم عناصر معينة قد يكون من الصعب
الحصول عليها محلياً .ومع ذلك ،يجب أن يهدف التصميم دائماً إىل استخدام املواد املحلية
حيثما أمكن ،مما يقلل الحاجة إىل املواد املستوردة (انظر الخطوة  - ٧اختيار املواد ،املهارات،
والتقنيات).
يف بعض األحيان ،تميل عمليات وإجراءات الشراء والتوظيف يف املنظمات الدولية إىل تفضيل
املو ّردين غري املحليني ،واألكرب حجماً ،وتصعّ ب استخدام املو ّردين داخل املجتمع الذين يمكن
أن يكونوا أصغر بكثري .كما أن هذه السياسات تصعّ ب شراء املواد من املو ّردين املحليني الصغار.
ّ
يتطلب املزيد من العمل أيضاً .لذا يجب إدراك
باإلضافة إىل أن التعامل مع املو ّردين األصغر
أهمية وجود سياسة مشرتيات محلية مالئمة للسياق املحيل ،وأيضاً إدراك تأثريها عىل العديد
من املسائل املطروحة يف هذا الدليل .وكما هو مذكور يف الجزء أ ،من املهم بناء شراكات قوية
مع املمولني ومناقشة أهمية خلق عملية شراء تمكينية معهم.
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 9.2إدارة أعمال البناء

 9.4إجراءات مناسبة للسياق

وضع خطة إلدارة أعمال البناء يضمن تنفيذ جميع اإلجراءات واألحكام املحددة أثناء عملية
الشراء والتوظيف ومرحلة البناء.

ينبغي إيالء اهتمام خاص لتطوير طرق وإجراءات إشراف فعّ الة ومالئمة للسياسات .عىل
سبيل املثال ،إذا كانت سياسة الحماية تهدف إىل تعزيز رفاه البالغني الهشني ،فيجب تطبيق
هذا الهدف يف اإلجراءات الفعلية يف موقع البناء .األسئلة التي يجب مراعاتها يف هذه الحالة
تتضمن ما ييل :ما هي الجوانب التي تعرض رفاه العمال للخطر؟ كيف يمكن الحد من هذه
املخاطر أو إزالتها؟ كيف يمكن اإلشراف عىل تدابري الحد من املخاطر بشكل فعال؟

عادة ما تكون إدارة املوقع من مسؤولية املقاول .ومع ذلك ،من املهم أن يقوم الشريك املنفذ
واملو ّرد بوضع خطة تشاركية .وذلك يضمن تسليم املداخلة املبنية كما هو مخطط لها من حيث
املواصفات التقنية والجدول الزمني ،وتنفيذ تدابري الصحة والسالمة بالشكل الصحيح.
إن الخطة التشاركية تكون بالغة األهمية خصوصا ً عندما تشمل إدارة املوقع عناصر قد تكون
جديدة بالنسبة للمقاول ،مثالً اإلجراءات املتعلقة بتوفري معدات الحماية الشخصية ()PPE
لجميع العمال املوظفني .لذا يجب مناقشة هذه اإلجراءات بالتفصيل لضمان تنفيذها ،حيث
أن فرض القواعد عىل املو ّرددون مناقشة أسبابها يمكن أن يؤدي إىل عدم االمتثال لها.
مشاركة تحديثات عن العمل بشكل مستمر مع جميع الشركاء  -بما يف ذلك السلطات املحلية
منح تصريح البناء  -من قبل الشريك املن ّفذ يمكن أن يسهم يف وجود عملية بناء سلسة
أو َمن َ
ويتجنب املشكالت التي قد تتطلب التوقف وتسبب تأخريات وتكاليف إضافية.

 9.3اإلشراف عىل املوقع
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يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة لإلشراف عىل املوقع .ويتضمن ذلك نشاطني رئيسيني:
اإلشراف التقني واإلشراف عىل تنفيذ السياسات (الصحة والسالمة ،الحماية ،إلخ) .يضمن
اإلشراف التقني االمتثال ملواصفات التصميم فيما يتعلق بأبعاد ،ومواصفات ،وجودة مواد
البناء .ويجب إجراء هذا النوع من اإلشراف من قبل مختص مؤهل مثل مهندس معماري أو
مهندس .يف حني أن اإلشراف عىل تنفيذ السياسات يضمن تنفيذ جميع الجوانب املشار إليها يف
إدارة خطة عمليات الشراء والتوظيف والبناء يف املوقع.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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الخطوة ١٠
املختصون واملجتمعات يبنون سوياً
النقاط الرئيسية:
• البناء باإلشرتاك مع األطفال واملجتمعات هو تجربة مفيدة تتطلب تخطيطا ً دقيقاً.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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يعترب البناء مع األطفال واملجتمعات نشاطا ً تمكينيا ً لجميع املعنيني ،ويمكن أن يساعد يف
إنشاء عالقات طويلة األمد .عالوة عىل ذلك ،فهو إحدى أكرث الطرق الفعّ الة لضمان ملكية
املجتمع وصيانة املساحة عىل املدى الطويل .ال يجب أن يقتصر البناء التعاوين عىل توظيف
العمالة املحلية فقط ،بل يمكن أن يكون نشاطاً يقوم به املختصني مع املجتمع ،ليتعلموا من
بعضهم البعض .يمكن أن تقوم املنظمة املنفذة بدور نشط خالل أنشطة البناء بدالً من إعطاء
التوجيه فقط .املشاركة عىل قدم املساواة يف موقع البناء يمكن أن يولّد عالقات إيجابية واحرتام
وثقة متبادلني.

26

مركز املجتمع املتكامل
مخيم كوتوبالونغ لالجئني ،بنغالديش٢٠١٩ ،

عندما يرى األطفال أن القائمني عىل رعايتهم يشاركون يف بناء يشء لهم ،يصبحون مرتبطني
باملكان .ويتحمسون لرؤية املبنى يتشكل مع مرور الوقت .يمكن أن يصبح البناء عرضاً يومياً،
حيث يقوم األطفال  -من خالل مشاركتهم يف التصميم  -بكتابة السيناريو ومعرفة املمثلني
الرئيسيني الذين يمثلون .يمكن أن يكون ذلك تجربة تمكينية وملهمة لألطفال يدركون من
خاللها أنهم لديهم القوة والحق يف تشكيل عاملهم.
يف مشروع مدرسة الجراحية التابع لكتاليتك أكشن ،ابتكر األطفال قصصا ً خيالية مستوحاة
من فريق املبنى واألنشطة التي كانت تحدث يومياً .وكان األطفال متشوقني بخصوص املدرسة
الجديدة وفخورين برؤية القائمني عىل رعايتهم وإخوتهم يعملون يف موقع البناء.
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حقوق الصورة لرزيف حسن

كوتوبالونــغ هــو أكــر مخيــم لالجئــن يف العالــم ،ومعظــم ســكانه مــن الجئــن الروهينغــا
الذيــن فــروا مــن االضطهــاد العرقــي والدينــي يف ميانمــار املجــاورة.
بدعــم مــن منظمــات إنســانية ،صُ مــم هــذا املركــز املجتمعــي للتخفيــف مــن حــدة التوترات بني
الجئــي الروهينغــا واملجتمــع البنغالديــي املضيــف ،الذيــن يتقاســمون مــوارده منــذ أكــر مــن
عامــن .كان الهــدف مــن املشــروع هــو بنــاء منتــدى تبــادل يشــجع التواصــل بــن املجتمعــات،
ويوفــر الدعــم النفــي االجتماعــي ،والتدريــب ،وإدارة الحــاالت ،وتبــادل املعرفــة.
شــارك الحرفيــون املحليــون واملســتخدمون مــن كال املجتمعــن يف عمليــات التصميــم
والتنفيــذ .وقامــوا مع ـاً برســم األشــكال وطــاء املركــز ،وبعــد البنــاء قامــوا بتنســيق حديقــة
مــن األشــجار والنباتــات التــي تُســتخدم يف العديــد مــن احتفــاالت املركــز وأنشــطته اليوميــة.
شــجعت العمليــة التشــاركية هــذه عــى زيــادة التســامح واملعرفــة املتبادلــة والشــعور باالنتمــاء.
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يعترب البناء
مع األطفال
واملجتمعات
نشاطاً تمكينياً
لجميع املعنيني،
ويمكن أن يساعد
يف إنشاء عالقات
طويلة األمد.

حقوق الصورة لـ كتاليتك أكشن
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يندر استخدام هذا النمط من املشاركة املجتمعية يف البناء ،ولكنه يفرض بعض التحديات:
•
•
•
•

يمكن أن يكون مكلفا ً للمنظمة املنفذة حيث أن فريق العمل
يجب أن يميض عدة أيام يف املوقع مع املجتمع؛
قد تكون هناك تداعيات عىل التأمني (تكاليف تأمني أعىل) للسماح للموظفني
بالعمل يف موقع البناء؛
العديد من املنظمات ليس لديها موظفني مدربني للقيام بمثل هذه النشاطات،
حيث يتم التعاقد مع شركات البناء عادة للقيام بأعمال البناء؛
إكمال املداخلة املبنية بهذه الطريقة يمكن أن يستغرق وقتا ً أطول،
ألنها تتطلب تنسيق وتنظيم العديد من األنشطة املجتمعية.

27

فسحة للتغيري
سانت إتيان ،فرنسا٢٠١١ ،

وعىل الرغم من الصعوبات ،القيام بأنشطة بناء جماعية خالل مرحلة البناء ال يزال ممكناً
ومفيداً.
يجب وضع خطة بناء مدروسة بعناية ليك ينجح هذا النوع من املشاركة املجتمعية ،وتنظيم
أنشطة بناء جماعية بتأين يف شتى مراحل عملية البناء .تجدون فيما ييل بعض األمثلة
لألنشطة السهلة ،والبسيطة ،ومنخفضة التكلفة التي يمكن تنظيمها مع أعضاء املجتمع يف
موقع البناء:
•
•
•
•

لوحة جدارية؛
تصميم مباشر وتركيب عناصر معينة (مثل مناطق الجلوس واألثاث) ؛
عناصر التزيني (مثل األثاث وألواح الجدران)؛
الزراعة.

يؤثر اختيار املواد ،الذي يتم تحديده خالل مرحلة التصميم ،عىل نوع األنشطة املمكنة واآلمنة
التي يمكن إجراؤها مع أفراد املجتمع .عىل سبيل املثال ،إذا كان تصميم املداخلة يعتمد عىل
استخدام الخشب يف معظمه ،فقد يكون إشراك املجتمع أسهل مما لو كانت املادة الرئيسية
عمال ذوي مهارة عالية وتدابري أمان هائلة لتثبيتها ،بينما
معدنية .تتطلب املواد املعدنية ّ
التعامل مع الخشب هو أسهل يف البناء.
يمكن أن يشارك األطفال يف أنشطة البناء أيضاً ،وهناك العديد من األنشطة اآلمنة واملنظمة
التي يمكن أن تتيح ذلك .يجب أال يشارك األطفال يف مراحل البناء الخطرة ،مثل وضع
األساسات أو صب الخرسانة ،إلخ .املراحل األخرى من البناء مثل وضع أو صناعة األثاث
واللمسات النهائية قد تكون آمنة أكرث .ومع ذلك ،يمكن لألطفال زيارة املوقع طوال عملية
البناء بطريقة منظمة ،مما يسمح لهم برؤية تطور العناصر التي اقرتحوها خالل مرحلة
التصميم.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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"فســحة للتغيــر" هــو مشــروع تحـ ّويل ،حـ ّول الكثــر مــن األرايض القاحلــة إىل ســاحات عامــة
نابضــة بالحيــاة وفتــح مجــال للمجتمــع ليكــون أقــرب مــن بعضــه البعــض .عــى مــدى شــهر
كامــل ،كان موقــع البنــاء مفتوحـا ً لألطفــال والســكان املحليــن وكان يســتضيف ثالثــة أنــواع
مختلفــة مــن ورش العمــل كل يــوم:
• ورشة نجارة لبناء األثاث الخارجي للحديقة.
• ورشة تصميم جرافييك لتصميم وتلوين الجدران الخلفية للساحة العامة.
• ورشة زراعة للتعرف عىل النباتات واملساعدة يف صيانة املساحات الخضراء.
كمــا نُظمــت أنشــطة أخــرى ،مثــل الحفــات املوســيقية ،والســرك ،والســينما يف الهــواء
الطلــق ،وتقديــم الوجبــات الخاصــة ،واملناظــرات ،إلــخ مــن قبــل الجمعيــات املحليــة
والفنانــن ،ممــا جعــل املشــروع تجربــة ثريــة ملختلــف املجتمعــات التــي تعيــش يف الحــي.

مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام

يمكن أن
يشارك األطفال
يف أنشطة البناء
أيضاً ،وهناك
العديد من
األنشطة اآلمنة
واملنظمة التي
يمكن أن تتيح
ذلك.
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كاف
من البديهي أن تكون زيارات ،وأنشطة األطفال آمنة ،وأن يكون موقع البناء مجهزا ً بشكل ٍ
بوسائل الحماية من املخاطر (مثالً يجب تغطية كل الحفريات األرضية ،أو إزالة السقاالت أو
كاف).
حمايتها بشكل ٍ

1
2

تتضمن أنشطة البناء التي بإمكان األطفال املشاركة فيها ما ييل:

3

• العمل بالخشب باستخدام أدوات آمنة لتجميع عناصر املداخلة (مثل األثاث)؛
• الطالء (باستخدام طالء آمن).
• الزراعة.
عند زيارة األطفال للموقع ،يجب عىل امليسر:
•
•
•
•
•

إعطاء األطفال جولة يف موقع البناء.
شرح سبب وجودهم يف املوقع (أي البناء والتعلم واالستمتاع بيومهم)؛
إجراء نشاط إحماء (انظر املربع )١٠؛
إجراء األنشطة األساسية (مثل البناء ،زيارة املوقع)؛
إجراء نشاط اسرتخاء.

من املفيد عرض تصميم ثاليث األبعاد للنتيجة النهائية يف املوقع ،وإبراز مساهمات األطفال
التي اقرتحوها خالل أنشطة التصميم التشاريك .هذا التصور وتواجد األطفال املادي يف املوقع
يساعدهم عىل اكتساب شعور أكرب بالتحكم يف املساحة .رؤية املساحة التي يتم بناؤها تساعد
األطفال عىل فهم كيف أن أفكارهم قد تح ّولت إىل نتائج ملموسة .ينبغي عىل امليسر وفريق
البناء مناقشة أي أسئلة يطرحها األطفال حول التصميم والبناء .ويف بعض الحاالت ،قد يظل
من املمكن دمج تعليقات األطفال يف التصميم .ومع ذلك ،من املهم إدارة توقعات األطفال
قبل طلب االقرتاحات ،إذ أنه من املحتمل القيام بتغيريات طفيفة فقط بعد أن تبدأ عملية
البناء .يمكن لهذه األنشطة إشراك األطفال ومقدمي الرعاية عىل حد سواء.
ملعب ابتسم الذي قامت به كتاليتك أكشن ،كان أحد األطفال املشاركني نشيط
أثناء بناء
للغاية ،بالرغم من أن أساتذته أخربوا امليسر مسبقا ً أنه كان غري مطيع .لم يكن يشارك كثريا ً
خالل أنشطة التصميم التشاريك التي أُقيمت يف الصف ،ولكنه توىل مهامه بجدية أثناء البناء،
بعد أن أدرك أن لديه مسؤولية وأن مساهمته مهمة.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

يمكن زيادة شعور األطفال بامللكية تجاه املشروع من خالل أنشطة بسيطة ،مثل تعبئة وتفريغ
مشروع فالينغ سيغال األطفال يف العروض ،ولكنهم أيضا ً
معدات البناء .يشرك مهرجو
يشركونهم يف تثبيت وإزالة املسرح القابل للطي .تمنح هذه األعمال البسيطة األطفال إحساسا ً
بامللكية تجاه املساحة والنشاط.
إذا كان البناء ي ُنفذ من قبل مقاول ،فمن املهم إبالغهم بهذه األنشطة املجتمعية يف وقت مبكر
حتى يتمكنوا من إدراج األنشطة بشكل آمن يف وقت البناء.

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
 Bالشراء والتوظيف
والبناء
الخطوات:
 .9إدارة عمليات
الشراء،
والتوظيف،
والبناء
 .10املختصون
واملجتمعات
يبنون سوياً
C

مرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدام

بالرغم من أن إشراك األطفال يف أنشطة البناء املنظمة يعود بفوائد عديدة ،إال أن هناك أمور
مهمة يجب مراعاتها فيما يتعلق بعمالة األطفال وقضايا الحماية .يف العديد من السياقات،
يعمل األطفال النازحون من أجل إعالة أسرهم ،وقد يكون من الصعب عىل األطفال أو
الجهات الخارجية التمييز بني مشاركة األطفال يف عملية البناء كنشاط تعليمي ،وأشكال أخرى
من العمل املأجور.
بعمال دون السن القانونية،
باإلضافة إىل أن يف السياقات التي يستعني مقاولو البناء عاد ًة ّ
قد يكون من الصعب عىل املو ّردين فهم سبب منعهم من استخدام عمالة األطفال بينما أنهم
يرون أطفال يف املوقع .يجب أن يناقش مقدمو الرعاية وأفراد املجتمع اآلخرون واملؤسسات
(املدرسة والبلديات) جوانب مشاركة األطفال يف البناء ،لضمان أن األطفال ورفاههم يف املقام
األول.
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28

ديسبريسيوين زيرو
ساساري ،إيطاليا٢٠١٥ ،

29

مستوطنة كوكس ناجار
ناجاباتينا ،الهند٢٠٠٦ ،
مشــروع إعــادة اإلعمــار يف كوكــس ناجــار كان جــزءا ً مــن "برنامــج إعــادة التأهيــل بعــد كارثــة
تســونامي" التابــع ملنظمــة إنقــاذ الطفــل والــذي عمــل عــى إشــراك األطفــال وعائالتهــم يف
إعــادة بنــاء املســتوطنة املدمــرة لتوفــر تصميــم يلبــي احتياجاتهــم.

حقوق الصورة لـ تاماالكا

كان "ديسبريســيوين زيــرو" مشــروعاً تشــاركيا ً بــن تامــاالكا ومدرســة ابتدائيــة ،حيــث شــارك
فيــه  ٢٠طالبـا ً وطالبــة تــراوح أعمارهــم بــن  ١١و ١٣عامـاً .وتــم تمويــل املشــروع يف إطــار برنامــج
وزاري للحــد مــن التســرب مــن املــدارس .قــرر قــادة املشــروع اســتخدام املنحــة بشــكل غــر
تقليــدي عــن طريــق شــراء معــدات نجــارة لورشــة عمــل صغــرة يف مبــاين املدرســة.

كان األطفــال خصوص ـا ً متشــوقني لعمليــة البنــاء ،وشــاركوا يف العديــد مــن األنشــطة،
مثــل تبليــل األلــواح الخرســانية وجــدران األساســات أثنــاء عمليــة املعالجــة ،وتبليــل الطــوب
قبــل تســليمه إىل البنائــن ،وفحــص عمليــات التســليم للتأكــد مــن وصــول جميــع املــواد إىل
موقــع البنــاء .كمــا قامــوا بمراقبــة أعمــال البنــاء والتأكــد مــن أن العمــال لــم يرتبكــوا بــن
توصــل لهــا العائــات بشــكل فــردي خــال ورش العمــل
التصميمــات املختلفــة للمنــازل التــي ّ
التشــاركية .خــال العمليــة ،بنــى األطفــال عالقــة مميــزة مــع العمــال وتعلمــوا الكثــر منهــم،
مثــل كيفيــة مراقبــة جــودة املــواد ،واختبــار متانــة الطــوب مــن خــال نقعهــا يف املــاء لبضــع
ســاعات.

1
2
3
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مبــادئ املشــروع الرئيســية كانــت اتبــاع نهــج التعلــم باملمارســة وبيئــة عمــل تشــاركية غــر
هرميــة .تص ـ ّور الطــاب مداخلــة مكانيــة وط ّبقوهــا لتحويــل رصيــف غــر مســتخدم إىل
مســاحة ترحيبيــة شــجعت عــى اســتخدامات فرديــة وجماعيــة جديــدة ،مثــل الوقــوف
واللعــب والقــراءة.
وتميــز الرتكيــب بخطــوط ملونــة مرســومة عــى طــول املســار املطــل عــى املدخــل الرئيــي
للمدرســة ،وأثــاث شــارع إبداعــي بنــاه الطــاب خــال ورشــة العمــل بتوجيــه مــن تامــاالكا.
بالرغــم مــن أن الرتكيــب اســتمر لبضعــة أيــام فقــط ،إال أن ورشــة النجــارة بقيــت قائمــة يف
املدرســة وأصبحــت خدمــة للحــي تعــزز املداخــات املســتقبلية إلعــادة التفعيــل املدينــي.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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مرحلة ما بعد
البناء ،األثر
واالستدامة

الرسائل الرئيسية
 11التفعيل وامللكية واإلدارة
• يمكن لألنشطة التي يتم تنظيمها مع األطفال ومجتمعهم مع
الجهات الفاعلة املحلية تفعيل مساحة وتعزيز امللكية.
• ملكية األطفال ومجتمعاتهم الكاملة للمساحة تسهم يف
استدامة طويلة األمد.
 12الصيانة واملتابعة
• الدقة يف التصميم ،وعملية الشراء ،والتوظيف تخفض
التكاليف ،والحاجة إىل الصيانة،
ّ
متوفرة محلياً.
حيث أن املهارات واملواد
• الفحوصات ،والزيارات املنتظمة تضمن التشغيل اآلمن،
والسلس للمداخالت املبنية.
 13األثر والتقييم
• املداخالت املبنية املصممة بالتشارك مع األطفال تؤثّر من خالل
مخرجاتها املادية وعملية التنفيذ.
• يجب تقييم القيمة مقابل املال للمداخالت املدينية املصممة بشكل
تشاريك من خالل النظر يف آثارها قصرية وطويلة األجل العديدة،
بما يف ذلك التأثري االجتماعي للعملية نفسها.
• تخصيص الوقت واملوارد الكافية لتقييم املداخالت وتأثريها عىل
املدى الطويل يمكن أن يساهم يف التعلم.
• يجب أن يكون األطفال ومجتمعاتهم جزءا ً من عملية التقييم.

1
2
3

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
 Bالشراء والتوظيف
والبناء
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الخطوات:
 .11التفعيل وامللكية
واإلدارة
 .12الصيانة واملتابعة
 .13األثر والتقييم

الخطوة 11
التفعيل وامللكية واإلدارة
النقاط الرئيسية:
• يمكن لألنشطة التي يتم تنظيمها مع األطفال
ومجتمعهم مع الجهات الفاعلة املحلية تفعيل مساحة وتعزيز امللكية.
• ملكية األطفال ومجتمعاتهم الكاملة للمساحة تسهم يف استدامة طويلة األمد.
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صمم بعض املداخالت املبنية الستيعاب مستخدمني وأنشطة محددة (مثل الطالب الذين
تُ ّ
يستخدمون مبنى املدرسة) ،بينما ي ُصمم البعض اآلخر لعدة مستخدمني (مثل املقيمني
الذين يستخدمون حديقة عامة) .قد يرغب شركاء املشروع عند انتهاء البناء يف تنظيم أنشطة
إسرتاتيجية للتشجيع عىل استخدام املساحة وتسليم التحكم بها بشكل رمزي ملستخدميها.
يكون ذلك أكرث أهمية حني تهدف املداخلة املبنية إىل تغيري أو تحسني استخدام أو وظيفة
مساحة معينة.
كتاليتك أكشن عددا ً من املداخالت يف حدائق عامة يف
عىل سبيل املثال ،نفذت مؤسسة
جميع أنحاء لبنان ،مما شجع الناس عىل استخدام الحدائق بشكل أكرب .تعزز أثر املرافق
الجديدة لألطفال (مثل أدوات اللعب) من خالل الفعاليات التي ع ّرفت األطفال وعائالتهم عىل
املساحات الجديدة .عندما تُنظم هذه الفعاليات باإلشرتاك مع األطفال واملجتمع ،يمكن أن
يتع ّرف السكان من خاللها عىل مجموعة كبرية من استخدامات املساحة املمكنة والعالقات
االجتماعية التي قد تُبنى فيها .يمكن أن يؤثر ذلك كثريا ً عىل استدامة املداخلة املبنية عىل املدى
البعيد.
استخدام مساحة اللعب من قبل األطفال يمكن أن يكون مستقالً وغري مخطط له .ومع
ذلك ،تساعد الجلسات الرياضية والتعليمية املنظمة يف بعض األحيان يف تطوير العالقات بني
مختلف األطفال ،مثالً ،بني األطفال النازحني واألطفال املضيفني ،الذين لوال ذلك سيلعبون
بشكل منفصل.
عاد ًة يكون لدى املجتمع أفكار واضحة حول كيفية استخدام املساحة .وعندما يتحمل املجتمع
املحيل املسؤولية الكاملة عن تفعيل وبرمجة مكان ما ،يقلل ذلك االعتماد عىل املساهمات
الخارجية (األموال واملهارات واملعرفة).
قد ال يتمكن املصمم واملنظمة والجهات الفاعلة األخرى (بما يف ذلك املجتمع) من تص ّور جميع
الطرق التي يمكن من خاللها استخدام املساحة ،كما أن احتياجات املجتمع الذي شارك يف
تصميم املداخلة قد تتغري مع مرور الوقت .بل حتى املجتمع نفسه يمكن أن يتغري ،ال سيما يف
سياقات النزوح .لذلك ،يجب أن تكون املساحة قابلة للتكيف مع االستخدامات املختلفة ،مما
يسمح لألطفال ومجتمعهم مالئمتها يف أي وقت .وهذا يعني أن عملية التصميم التشاريك
يجب أن تبني قدرة أولئك املكلفني بإدارة املساحة ليك يكون بإمكانهم اتباع نهج التصميم
التشاريك واإلدارة املفتوحة والصيانة .القيام باستخدامات غري املتوقعة وغري املخطط لها يف
املساحات املبنية هو إشارة إيجابية عىل ملكية ومالئمة هذه املساحات من قبل املجتمع املحيل.
قد تصبح االستخدامات غري املخطط لها مصدر قلق فقط عندما تتعارض مع الوظيفة العامة
ملساحة ما ،عىل سبيل املثال ،إذا استخدمت إحدى العائالت مساحة اللعب العامة لالستعمال
الخاص وأقصت السكان اآلخرين.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

يعد إشراك املجتمع منذ بداية املشروع طريقة فعّ الة لبناء الشعور بامللكية تجاهه وضمان
استدامته .عندما يأخذ املجتمع امللكية الكاملة ملشروع ما ،فإنهم يشاركون يف التخطيط
الستخدام املساحة وتفعيلها وبرمجتها وتكييفها مع احتياجاتهم الخاصة واملساهمة يف
والتوصل إىل وضوح
صيانتها .من املهم التناقش يف بداية املشروع مع جميع الجهات املعنية
ّ
بشأن من سيديراملساحة بعد البناء .وقد تتشارك عدة جهات فاعلة يف ذلك بحسب السياق
ونوع املداخلة ،مثالً ،يمكن أن تكون املنظمة غري الحكومية أو السلطة املحلية التي تدير املدرسة
أو مساحة اللعب أو املساحة الصديقة للطفل ،وما إىل ذلك .عندما يتعلق األمر باألماكن
العامة ،يصبح االستمرار يف إدارتها أكرث تعقيداً.
يف معظم البلدان ،تقع مسؤولية األماكن العامة عىل عاتق السلطات املحلية واملجتمع املحيط.
تكون السلطات والحكومات املحلية مفوضة إلنشاء وإدارة األماكن العامة من خالل العمل مع
املجتمعات والقطاع الخاص والفئات املهمشة مثل الالجئني .هذا يوازن بني املصالح املتنافسة
والسعي لتحقيق املصلحة العامة .يف حالة املداخالت املصممة بشكل تشاريك مع األطفال،
يجب عىل السلطات املحلية التأكد من أن إدارتها تضع جميع األطفال يف املقام األول من خالل
ضمان الشمولية وإمكانية الوصول ومنع املصالح الخاصة من االستيالء عىل األماكن العامة.
إن االحتفاظ باملكان هو أمر بالغ األهمية عند التعامل مع األماكن العامة .يجب توفري املوارد
الكافية لتشغيلها وصيانتها لضمان استدامتها عىل املدى الطويل .يلعب التعاون بني السلطة
واملجتمعات املحلية والقطاع الخاص ،يف حالة استثماره للمساحة ،دورا ً أساسياً .ويتعني عىل
السلطات املحلية والجهات الفاعلة األخرى التي تدير املساحات العامة املصممة بشكل تشاريك
إيجاد التوازن الصحيح بني قيود التنظيم وإلغائها .يجب االنتباه بشكل خاص إىل القواعد
املتعلقة باستخدام األماكن العامة لتجنب أي آثار سلبية عىل األطفال األكرث هشاشة.
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عىل سبيل املثال ،تكون الحدائق العامة يف العديد من مدن الشرق األوسط مسيجة ويديرها
حراس (عاد ًة توظفهم البلدية املحلية) .لذا سيكون إشراك الحراس بدءا ً باملراحل األوىل من
املشروع أمرا ً أساسيا ً لضمان أن تكون املساحات املنفذة شاملة وسهلة الوصول للجميع (أي أنه
يمكن لجميع األطفال الوصول إىل الحديقة دون تمييز).
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الخطوة ١٢
الصيانة واملتابعة
النقاط الرئيسية:
• لدقة يف التصميم ،وعملية الشراء ،والتوظيف تخفض التكاليف،
ّ
متوفرة محلياً.
والحاجة إىل الصيانة ،حيث أن املهارات واملواد
• الفحوصات والزيارات املنتظمة تضمن التشغيل اآلمن والسلس للمداخالت املبنية.
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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تتطلب جميع املداخالت املبنية الصيانة ،لذا يجب أن تكون خطة الصيانة جزءا ً من عملية
التخطيط ويجب مناقشتها مع جميع الشركاء .النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها فيما
يتعلق بالصيانة هي:
•
•
•
•

الكلفة؛
الوترية؛
كيفية تنفيذها؛
من سينفذها.

يمكن أن يساعد التفكري يف الصيانة منذ مراحل التصميم األوىل يف تسهيل إدارة املساحة.
إذا كان التصميم يعتمد عىل مواد تتطلب صيانة متكررة ومكلفة ،ولكن لم يتم التخطيط
لذلك ،يمكن أن تتأثر استدامة املداخلة .وكذلك ،إذا لم يتفق الشركاء عىل املسؤوليات املتعلقة
بالصيانة أثناء مرحلة الشراكة ،فقد يؤدي ذلك إىل نقص يف الصيانة ،ما يمكن أن يسبب
مخاطر يف بعض الحاالت .عىل سبيل املثال ،إذا لم تتم صيانة مادة الخشب املثبت عىل ارتفاع
عايل بشكل صحيح فقد يتعطل ويسقط ،مما يلحق الضرر باملستخدمني.
يف سياقات النزوح التي تتسم بشح املوارد ،،وتغيريات سياسية ،واجتماعية اقتصادية مفاجئة
يف كثري من األحيان ،فإن وجود خطة صيانة متفق عليها ال يكفل دائماً إجراء الصيانة .لذلك
يجب تصميم هذه املداخالت ليك تكون تتطلب حد أدىن من الصيانة من خالل استبعاد املواد
والقطع التي تطلب صيانة كثرياً .عندما تكون املداخلة يف مساحة يتم التحكم يف الوصول
إليها (مثل مبنى مدرسة) ،غالبا ً ما تقوم املؤسسة التي تدير املكان بصيانتها .يف حاالت النزوح،
قد تكون هذه املؤسسة هي منظمة غري حكومية أو وكالة تدير أنشطة تعليمية ،وعاد ًة تكون
مواردها محدودة أو قد ال يكون املبنى ملكها .لذا فمن املهم أيضاً تقليل تكاليف الصيانة إىل
الحد األدىن.
يف غالبية املداخالت يف األماكن العامة ،تتحمل السلطات املحلية مسؤولية إجراء الصيانة.
يجب أن يكون الشخص املسؤول عىل دراية كاملة بتكاليف الصيانة ويلتزم بتغطيتها عىل املدى
الطويل .يف سياقات النزوح ،غالباً ما تكون ميزانيات السلطات املحلية لصيانة األماكن العامة
محدودة .لذلك ،فإن تقليل تكاليف الصيانة إىل الحد األدىن هو أمرا ً مهما ً كذلك لضمان
استمرارية املداخلة املبنية.
قد يكون هناك إجراءات أخرى بشأن الصيانة :هذان املثاالن يطرحان فقط الحاالت األكرث
شيوعاً يف سياقات النزوح.
يف بعض الحاالت ،قد يكون تخصيص األموال للصيانة املستقبلية أمرا ً جيداً ،ولكن ذلك قد
يكون صعباً ألن أغلب املمولني ال يقبلون بتغطية تكاليف مشروع ما بعد انتهائه .لذلك قد ال
يوافقوا عىل دعم النفقات بعد مرور سنوات من بناء املداخلة.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح

ّ
يتعلق برصد وتقييم املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك عىل املدى
هناك تحدي مماثل
البعيد (انظر الخطوة .)١٣

1
2

دليل التشغيل والصيانة ( )O&Mهو وثيقة مهمة لعملية الصيانة ،ويمكن إنتاجها من قبل
املهندس املعماري أو املو ّردالذي يقوم بتنفيذ املداخلة املبنية.
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دليل التشغيل والصيانة
يف حالــة املداخــات املبنيــة الصغــرة ،يجــب أن يحتــوي دليــل التشــغيل والصيانــة ()O&M
عــى الوثائــق التاليــة عــى األقــل:
•
•

•
•
•

الرسومات املبنية :الرسومات التقنية للمداخلة كما ب ُنيت
(يجب أن تشري أيضاً إىل املواد املستخدمة)؛
تعليمات التشغيل والصيانة :تحتوي عىل معلومات حول كيفية تشغيل املساحة
مــن وجهــة نظــر تقنيــة ،وال ســيما األمــور التــي يجــب عــدم القيــام بهــا .مثـاً ،مــا إذا كان
مــن املمكــن الســر عــى األســقف أم ال .تشــر تعليمــات الصيانــة إىل عــدد املــرات التــي
يجب أن تُنفذ الصيانة وكيفية إجرائها ومصدر املواد الالزمة لها؛
نسخ عن الضمانات والكفاالت :بما يف ذلك وثائق ضمان مواد البناء املستخدمة؛
جدول الصيانة املخطط لها؛
قائمة املو ّردين :قائمة املو ّردين هي داعمة لتعليمات الصيانة ،وتكون مفيدة إذا
احتاجت املواد املبنية إىل استبدال .إذا احتاجت أي قطعة معينة إىل صيانة ،فإن
وجود قائمة باملو ّردين الذين عملوا يف املشروع (مثل نجار أو كهربايئ) يمكن أن
يجعل عملية الصيانة أكرث فاعلية ألن لديهم معرفة مسبقة
وقد يعرفون كيفية إصالح املشكلة.
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يمكن أن
يساعد التفكري
يف الصيانة
منذ مراحل
التصميم األوىل
يف تسهيل إدارة
املساحة.

مــن املفيــد افــراض أســوأ ســيناريو مــن ناحيــة قــدرة األشــخاص الذيــن ســيجرون الصيانــة.
هــذا يعنــي أن التعليمــات والرســومات يجــب أن تكــون بســيطة وواضحــة للغايــة ،مــن أجــل
منــع الضــرر وتســهيل حصــول صيانــة فعالــة وآمنــة.
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كما هو موضح يف الجزء  ،Aتكون الصيانة أسهل عندما تُستخدم مواد ومهارات محلية يف
املداخلة املبنية .تساهم املتابعة الدورية (مرتني إىل ثالث مرات يف السنة) يف ضمان سالمة سري
املداخلة املبنية .يمكن أن يقوم املهندس بذلك شخصيا ً أو عرب الهاتف (إن أمكن) .عىل الرغم
من أنه قد ال يكون هناك تمويل مخصص لهذه املرحلة ،فإن النتائج السلبية املرتتبة عىل عدم
إجراء املتابعة يمكن أن تكون أعظم من الوفورات املالية مقابل عدم إعادة النظر يف املشاريع .إذا
لم يحافظ عىل املداخالت املبنية التي قامت بها املنظمات غري الحكومية بشكل صحيح ،فقد
يؤدي ذلك إىل اإلضرار بالسمعة وربما يعرض املستفيدين للخطر .عندما تُبنى املشاريع بشكل
تشاريك ،يمكن أن يساعد املشاركون أيضا ً يف مراقبة استخدام املساحة واإلبالغ عن املشكالت.
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الخطوة ١٣
األثر والتقييم

 .13األثر والتقييم

النقاط الرئيسية:
• املداخالت املبنية املصممة بالتشارك مع األطفال تؤثّر
من خالل مخرجاتها املادية وعملية التنفيذ.
• يجب تقييم القيمة مقابل املال للمداخالت املدينية املصممة بشكل تشاريك من خالل النظر
يف آثارها قصرية وطويلة األجل العديدة ،بما يف ذلك التأثري االجتماعي للعملية نفسها.
• تخصيص الوقت واملوارد الكافية لتقييم املداخالت
وتأثريها عىل املدى الطويل يمكن أن يساهم يف التعلم.
• يجب أن يكون األطفال ومجتمعاتهم جزءا ً من عملية التقييم.
دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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طرح هذا الدليل املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك كعمليات مركبة تشمل مسارات
متعددة بهدف إحداث آثار إيجابية .يمكن تقسيمها بشكل عام إىل مجالني:
• أثر املنتج :هو التأثري الناتج عن السمات املادية للمبنى نفسه؛
• أثر العملية :هو التأثري الناتج عن العملية املؤدية إىل تنفيذ املداخلة املبنية.

• أثر املنتج
كما هو موضح يف الجزء أ ،يمكن أن تؤثر امليزات املادية املناسبة مثل األلوان والفتحات
وارتفاع األثاث عىل رفاه األطفال .كما يمكن أن يكون للمداخلة املبنية نفسها وقيمتها
الجمالية تأثري إيجابي عىل املجتمع املحيل أيضاً .عىل سبيل املثال ،وجود مبنى عايل الجودة
الذي يمثل مصدر فخر للمجتمع يمكن أن يعزز احرتام الذات لدى مستخدميه واملجتمع
الذي يقع فيه .وجود مبنى مشيد بشكل صحيح يمكن أن يتيح تنفيذ أنشطة تعليمية
مهمة يف بيئة آمنة ومواتية.
• أثر العملية
كما ذُكر ،العملية التي تؤدي إىل تنفيذ مداخلة مبنية قد تُحدث تأثريات إيجابية يف نواحي
عدة .فباإلضافة إىل تأثريها عىل األطفال ،يستطيع مقدمي الرعاية واملشاركني يف عملية
البناء إحداث تأثري إيجابي يف املجتمع .مثالً ،اختيار املواد املحلية وتوظيف العمالة املحلية
وتدريبها يسهم يف تحسني االقتصاد املحيل وسبل عيش األفراد الهشني.
يمكن قياس كال األثرين عىل املدى القصري مباشرة بعد تنفيذ املشروع ،وعىل املدى الطويل.
يقرتح دراين وآخرين ( )٢٠١٨إطارا ً لتقييم مشاريع التصميم التشاركية بنا ًء عىل ثالثة أنواع من
النتائج:
• الرؤى :املعرفة التي اكتسبها فريق التصميم
والتي يمكن االستفادة منها إلحداث تأثري إيجابي يف املستقبل.
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• الحلول :النتائج الناشئة عن خلق األشياء املادية (املصنوعات املادية)،
والتنظيم ،والقواعد ،وتدفق املعلومات (التغيريات أثناء العملية)؛
• التمكني :يمكن يظهر ذلك يف أشكاالً عديدة ،بما يف ذلك التمكني السيايس
يف مكان العمل ،وبناء القدرات اإلبداعية،
والتمكني االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والتدريب التقني.
يجب أن يقيس التقييم ما إذا كانت النتائج يف املجاالت الثالثة هذه تتماىش مع القيم التي
يقوم عليها مشروع التصميم التشاريك.

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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تحديات تقييم األثر طويل املدى
يتطلب قياس األثر طويل األمد انخراط مع املشروع وموقعه عىل املدى الطويل .وغالبا ً ما تفتقر
املداخالت املبنية إىل التمويل املخصص لتقييم األثر طويل األمد خاصة يف سياقات النزوح.
ويرجع ذلك جزئيا ً إىل حقيقة أن املداخالت املبنية ي ُنظر لها عاد ًة عىل أنها استجابات مادية
للحاجة إىل إنشاء مساحة ،وبالتايل فإن التأثري املتصور يقتصر عىل توفري هذه املساحة .يف كثري
من الحاالت ،يكون تمويل املداخلة املبنية قائم عىل أساس مشروع ملدة أقصاها سنة إىل سنتني.
لذلك ،يف الكثري من األحيان يكون من الصعب تخصيص أموال إلجراء تقييمات األثر بعد
نهاية دورة املشروع ،والتي كثريا ً ما تتزامن مع نهاية أعمال البناء.
ّ
تتعلم الكثري من
وعىل الرغم من هذه التحديات ،بإمكان جميع الجهات الفاعلة املشاركة أن
التقييمات التي تُجرى بعد فرتة طويلة من نهاية املشروع .ليس من الضروري أن يستهلك
التقييم الكثري من الوقت أو يكون مكلفاً .عمليات التقييم البسيطة يمكن أن تقدّ م مالحظات
قيمة ،يمكن دمجها يف املشاريع املستقبلية .التقييمات التي تقارن الوضع قبل املشروع وبعده
هي فعّ الة جدا ً ولكنها تتطلب جمع للبيانات قبل التنفيذ (دراسة أولية).
النهج التشاريك
يمكن جمع كل من البيانات النوعية والكمية للمداخالت املبنية وتقييمها .تقييم املداخالت
املبنية يمكن أن يتضمن تعليقات من املستخدمني التي يمكن جمعها عن طريق املقابالت أو
االستبيانات؛ ورصد املستخدمني ،والتواصل مع األطفال ،ومقدمي الرعاية ،وأولئك الذين
يعملون يف املداخالت (مثل املعلمني واألخصائيني االجتماعيني) ،وأولئك الذين عملوا يف البناء.
قد يساعد استخدام األسئلة املفتوحة يف تحديد التأثريات غري املتوقعة ،واملسارات والعمليات
التي أثرت املداخلة املبنية من خاللها عىل جوانب مختلفة من رفاه األطفال واملقيمني اآلخرين.
عىل سبيل املثال،
• هل خلق املشروع مساحة أفضل للمجتمع  /الحتياجات معينة لألطفال؟
• هل يتصرف األطفال بشكل مختلف؟
• هل تغ ّيرت نسبة حضور األطفال إىل املدرسة؟

دليل  :DeCIDتصميم مداخالت مبنية بالتشارك مع األطفال املتأثرين بالنزوح
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مساحة التفكري املدينية
فيالدلفيا ،الواليات املتحدة٢٠١٨ ،

حقوق الصورة لـ سحر كوستون-هاردي

ســعت "مســاحة التفكــر املدينيــة" إىل تصميــم مشــرك ملســاحة عامــة موجــودة إىل بيئــة
للتعلــم املمتــع لألطفــال ومقدمــي الرعايــة مــن خــال مجموعــة مــن الرتكيبــات التفاعليــة.
تضمنــت العمليــة القيــام بمالحظــات واســتطالعات قبــل التنفيــذ وبعــده يف موقــع "مســاحة
التفكــر املدينيــة" ومســاحة لعــب نمطيــة يف نفــس املنطقــة .قيمــت هــذه األدوات مــدى
وكيفيــة تأثــر الرتكيبــات الجديــدة عــى التفاعــل بــن األطفــال ومقدمــي الرعايــة باملقارنــة مــع
مســاحة اللعــب القريبــة.

املقدمة
املفاهيم األساسية
آلية العمل
 Aالتصميم مع
األطفال
 Bالشراء والتوظيف
والبناء
 Cمرحلة ما بعد
البناء واألثر
واالستدامة
الخطوات:
 .11التفعيل وامللكية
واإلدارة
 .12الصيانة واملتابعة
 .13األثر والتقييم

أعضاء املجتمع الذين تدربوا عىل جمع البيانات أجروا ما يســمى ب"املالحظات الطبيعية".
وكان جامعــو البيانــات يقومــون بمــأ ورقــة بمالحظاتهــم عــن كل مجموعــة مــن مقدمــي
الرعايــة واألطفــال التــي تــأيت وتــزور املوقــع .شــمل نظــام الرصــد تحليــل محتــوى املحادثــة مثــل
اســتخدام األعــداد؛ التحــدث عــن األلــوان والحــروف واألصــوات؛ طبيعــة التفاعــل اللفظــي
وغــر اللفظــي مثــل الضحــك ،واللمــس ،واإلشــارة .كمــا قامــوا أيض ـا ً بجمــع بيانــات حــول
اســتخدام التكنولوجيــا ،ومقــدار النشــاط البــدين ،وأســلوب تواصــل مقدمــي الرعايــة.
تمــت مقارنــة بيانــات االســتبيانات بنــا ًء عــى فرضيتــن أوليتــن وهــي :أن مقدمــي الرعايــة
واألطفــال ســيتواصلون ويتفاعلــون لفظي ـاً أكــر بعــد االنتهــاء مــن املشــروع باملقارنــة مــع
مســاحة اللعــب األخــرى؛ وأن محادثاتهــم يف موقــع "مســاحة التفكــر املدينيــة" ســتتمحور
عــى مواضيــع الرتكيبــات أكــر.
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•
•
•
•

هل يشعر مقدمو الرعاية باختالف تجاه لعب أطفالهم يف مساحة اللعب أو ذهابهم إىل
املدرسة؟ هل رأوا تغيريات إيجابية يف األطفال نتيجة ملشاركتهم واستخدامهم للمداخلة؟
هل وجد العمال فرص عمل أفضل باملهارات الجديدة التي اكتسبوها؟
هل اعتُمدت تقنيات بناء جديدة محلياً يف مشاريع بناء أخرى؟
كيف تغريت العالقات  /التفاعالت بني املجتمعات املختلفة
(مثالً بني مجموعات مختلفة من الالجئني ،أو بني الالجئني واملضيفني)؟

انطالقاً من روح التشارك ،من املهم إشراك املشاركني يف التقييم يف عملية تحليل النتائج،
وذلك مهم خصوصا ً عند النظر يف أسباب التأثري .يمكن ربط بعض التغيريات الحاصلة
باملداخلة ،ولكن املشاركون قد يكونوا عىل معرفة باملسائل األكرب التي تؤثر عىل سياقهم ،ويجب
أخذ ذلك يف االعتبار أيضاً .مثالً ،بناء مدرسة ذات جودة عالية باالستناد عىل مساهمات
األطفال يمكن أن تسهم يف تحسني الحضور إىل املدرسة ،ولكن الحضور قد يتأثر بعوامل أخرى
عدة مثل وجود حي آمن أو برنامج تغذية مدريس أو برنامج تحويل نقدي مشروط بالحضور إىل
املدرسة .فهم اآلثار غري املتوقعة وغري املقصودة يتطلب تقييم املشاركني أيضاً.
يمكن أيضاً إجراء التقييمات مع األطفال ،وهناك أدوات متوفرة تساعد املختصني عىل تحقيق
ذلك .يف حال استُخدمت االستبيانات ،فيجب أن تكون اللغة بسيطة ومالئمة لعمر املجيبني.
مثال عىل أسئلة لألطفال:
•
•
•
•
•
•

هل يمكنك إخبارنا عن لعبك املعتاد خالل اليوم؟
هل يمكن أن تخربنا كيف كنت تلعب العام املايض؟
ما الذي تغري يف طريقة لعبك منذ بناء مساحة اللعب  /املدرسة هذه؟
ما هي األنشطة التي تقوم بها يف هذا املكان  /املبنى؟
ما هو أكرث يشء تستمتع به؟
ما هي األشياء الصعبة التي تواجهها؟
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القيمة مقابل املال
أثر املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك عىل رفاه األطفال ومجتمعاتهم أبعد من أثر
املخرجات املبنية واألنشطة الجديدة التي تسمح بها (انظر عىل أمثلة الخطوتني  ٧و .)٩ومع
ذلك ،يف أغلب األحيان وخصوصاً يف األزمات اإلنسانية ،تُن ّفذ املشاريع املبنية وتُق ّيم بسرعة
عىل أساس مخرجاتها املادية فقط .يعجز هذا النهج يف التعرف عىل اآلثار األعمق واألطول أجالً
للمداخالت املصممة بشكل تشاريك .وبسبب طبيعة النزوح طويل األمد املتزايد ،يجب أن تتبنى
املداخالت الخاصة باألطفال املتأثرين بالنزوح إطار تقييم متكامل أكرث.
يمكن أن تقدم املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك مع األطفال املتأثرين بالنزوح قيمة
ممتازة مقابل املال ،ولكن فقط إذا نُظر يف تأثري العملية برمتها واعتُمد إطار زمني أطول لها.
عىل سبيل املثال ،الفوائد الناجمة عن زيادة شعور املجتمع بملكية املداخلة ،والقدرة املحلية
املحسنة يف تنفيذ الصيانة ،ال تظهر إال بعد افتتاح مشروع مبني جديد .يف بعض األحيان،
تُستغل القيود عىل امليزانية لتربير املشاركة املحدودة أو املعدومة يف املداخالت الخاصة باألطفال.
ومع ذلك ،فمن األفضل بناء مداخلة أصغر من خالل التصميم التشاريك الذي ّ
يمكن األطفال
ومجتمعهم ،كما هو موضح يف هذا الدليل ،بدالً من إنشاء مداخلة ال يحتاجها األطفال
ومجتمعهم ،أي يف املكان الخطأ ،أو قد ال يتم استخدامها أو االعتناء بها بشكل كامل.
ال بد من القيام بعمليات تقييم مناسبة تتضمن تقييمات لآلثار طويلة املدى من أجل توضيح
قيمة مناهج التصميم التشاريك مقابل املال للممولني والجهات املعنية األخرى .عالوة عىل
ذلك ،ونظرا ً لتعقيد هذه املداخالت ،والحاجة إىل تكييفها مع سياقات محددة ،والطبيعة
املتغرية لظروف النزوح ،فإن التعلم املستمر من مختلف املشاريع والجهات الفاعلة هو أمر
ضروري .يجب أن تستند عمليات التعلم هذه  -التي يندرج هذا الدليل يف إطارها  -إىل تقييمات
ّ
لتوفر أدلة عىل التحسني املستمر التي تحدثه املداخالت يف صالح األطفال
ومفصلة
دقيقة
ّ
املتأثرين بالنزوح .لذلك ،يجب عىل الجهات الفاعلة واملمولني استثمار موارد كافية يف تقييم
املشروع.
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يمكن أن تقدم
املداخالت
املبنية املصممة
بشكل تشاريك
مع األطفال
املتأثرين
بالنزوح قيمة
ممتازة مقابل
املال ،ولكن
فقط إذا نُظر يف
تأثري العملية
برمتها واعتُمد
إطار زمني
أطول لها.
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قائمة املراجع
ّ
املسلح بأمثلة
أكيسون ،ب ودينوف ،م" .)٢٠١٧( .طرق البحث االجتماعي وااليكولوجي مع األطفال املتأثرين بالنزاع
من شمال أوغندا وفلسطني" ،يف "األطفال املتأثرين بالنزاع املسلح" .نيويورك ،مطبعة جامعة كولومبيا.١٦٢-١٣٩ ،

(شانت ،س ،وكليت-ديفيس ،م ،وراماليو ،ج .)٢٠١٧( .التحديات والحلول املمكنة للمراهقات يف البيئات املدينية :مراجعة سريعة
لألدلة .لندن.

ألديرتون ،أ ،فيالنويفا ،ك ،أوكونور ،م ،بوالنجي ،ك وبادالند ،ه" .)٢٠١٩( .الحد من عدم املساواة يف الصحة
النفسية يف مرحلة الطفولة املبكرة :كيف يمكن أن تساعد البيئة املبنية يف الحي عىل سد الفجوة؟ بحث منهجي
ومراجعة نقدية" .املجلة الدولية ألبحاث البيئة والصحة العامة ،املجلد .١٥١٦ ،)٩( ١٦

تشاترجي ،س" .)٢٠٠٧( .دور األطفال يف إضفاء الطابع اإلنساين عىل عمليات اإلخالء القسري وإعادة التوطني يف دلهي" .األطفال
والشباب والبيئات  .٢٢١-١٩٨ :)١( ١٧مُسرتجع يف  ٢٧أكتوبر  ٢٠٢٠من

ألينوو ،ب وعبدامللك ،ن" .)٢٠١٧( .من الكالم إىل العمل :إيصال أصوات الشابات يف أفريقيا"( .رقم ملخص
السياسة  )١٠٠مأخوذ من

تشاوال ،ل .)٢٠٠١( .النشأة يف عالم يتمدن .روتليدج ،لندن.٢٥٤ ،

https://issafrica.org/research/policy-brief/from-rhetoric-to-action-delivering-foryoung-women-in-africa

أموروس ،إ ن" .)٢٠١٧( .تأثري املأوى واملستوطنات اإلنسانية عىل حماية الطفل" .مراجعة حول الهجرة القسرية،
العدد .٤٣-٤١ ،٥٥
أروب" .)٢٠١٧( .املدن عىل قيد الحياة :تصميم من أجل طفولة مدينية" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alivedesigning-for-urban-childhoods

أروب" .)٢٠٢١( .اجعلها حقيقة مع يارد" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.slideshare.net/KatieDobberstein/make-it-real-with-yard

http://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.17.1.0198

منظمة تشايلد فند الدولية" .)٢٠١٠( .مجموعة أدوات للبحث اإلجرايئ التشاريك الصديق لألطفال والشباب" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/11578/pdf/child_friendly_par_toolkit_small.pdf

منظمة األطفال العمال يف آسيا (" .)٢٠٠٦( .)CWAالعمل معاً :دليل لتدريب املدربني عىل تعميم مشاركة األطفال" .متوفر عىل
اإلنرتنتhttps://archive.crin.org/en/docs/cwa_working_together.pdf :
منظمة تشايلد هوب" .)٢٠١٣( .دليل الورشة التدريبية ملشاركة األطفال والشباب" ( .)CYPPمتوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.childhope.org.uk/assets/uploads/Childhope_CYPP_Toolkit_FINAL_1.pdf

تشو ،يني-ناي ،وفوك-يووين يو" .)٢٠٢٠( .مراجعة أدوات قياس رفاه الطفل" .مراجعة خدمات األطفال والشباب .١٩٩ ،اسرتجعت
منhttps://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105576 :

بارتليت ،س" .)١٩٩٩( .تجربة األطفال للبيئة املادية يف املستوطنات املدينية الفقرية وآثارها عىل السياسات
والتخطيط واملمارسة" .البيئة والتمدّن .املجلد  ،١١العدد .٧٤-٦٣ ،٢

كوست ،إ والتوف ،س ر" " .)٢٠١٨( .معرفة الفتيات املراهقات عن الحيض والبلوغ :مراجعة سريعة لألدلة .".لندن ،الجنس
واملراهقة :دراسة األدلة العاملية.

بارتليت ،س والتوس ،س" .)٢٠٠٦( .خلق مساحات لألطفال .التخطيط إلعادة اإلعمار بعد الكوارث مع األطفال
وأسرهم .تشيناي ،منظمة إنقاذ الطفل.٦٣ ،

كوست ،إ ،وبريسلري-مارشال ،إ ،والتوف ،س ر" " .)٢٠١٧( .أجندة للسياسات والعمل لدعم الفتيات خالل سن البلوغ والحيض".
متوفر عىل اإلنرتنتhttps://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-07/P and M Digest - FINAL.pdf :

مؤسسة برنارد فان يل" .)٢٠١٤( .خطوات إلشراك األطفال الصغار يف البحث" .املجلد األول :الدليل واملجلد الثاين:
مجموعة أدوات الباحث .متوفر عىل اإلنرتنت:

كونتي ،ر ،ودبج ،ج وجايل ،ج ،وريغون ،أ" .)٢٠٢٠( .نمو ومشاركة الطفل أثناء النزوح املديني" ،ملخص  DeCIDمواضيعي رقم ،٣
لندن ،كلية لندن الجامعية .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://bernardvanleer.org/publications-reports/steps-engaging-young-childrenresearch-volume-1-guide/

برديت ،ه ل وويتايكر ر س" .)٢٠٠٥( .إحياء لعب األطفال الصغار الحر :النظر إىل ما وراء اللياقة والسمنة والتعمق
باالهتمام واالنتماء والعاطفة" .محفوظات طب األطفال واملراهقني.٥٠-٤٦ ،١٥٩ ،
مركز التكامل املتوسطي ( )CMIومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وموئل األمم املتحدة واليونيسف ومؤتمر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية واملنتدى العاملي للهجرة والتنمية
(" .)٢٠٢١( .)GFMDاإلدماج املحيل للمهاجرين والالجئني :بوابة لألفكار واملوارد والقدرات القائمة للمدن يف جميع
أنحاء العالم" .متوفر عىل اإلنرتنت:

_https://decid.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/DeCID_Thematic-Brief_03_Child_Development
Participation_Urban_Displacement.pdf

دبج ،ج ،وريغون أ ،وبومان ،ه (" .)٢٠٢٠التدخل املكاين التشاريك :كيف يمكن للتصميم التشاريك ومنظار التنوع املساعدة يف معالجة
الهشاشات يف منطقة برالياس ،لبنان؟" .بريوت :كتاليتك أكشن وكلية لندن الجامعية .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.catalyticaction.org/wp-content/uploads/2020/06/PSI-Report_Digital_FINAL_low.pdf

https://unhabitat.org/local-inclusion-of-migrants-and-refugees-a-gateway-to-existingideas-resources-and-capacities-for
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دي بريي ،ج ،وفاضيل ،أ ،وفرهاد ،س ،ونصريي ،ف ،وهاشمي ،س ،وحكيمي ،م" .)٢٠٠٣( .أطفال كابول:
مناقشة مع عائالت أفغانية ،منظمة إنقاذ الطفولة يف الواليات املتحدة.
دودج ،ر ،ودايل ،أ ،وهويتون ،ج ،وساندرز ،ل" .)٢٠١٢( .تحدي تعريف الرفاه" .املجلة الدولية للرفاه -٢٢٢ ،)٣(٢
 .٢٣٥متوفر عىل اإلنرتنتDOI:10.5502/ijw.v2i3.4 :
دراين ،أ ،وشيكار ،أ ،وجريغ ،ن" .)٢٠١٨( .رؤى وحلول وتمكني :إطار عمل لتقييم التصميم التشاريك" ،التصميم
التشاريك .متوفر عىل اإلنرتنتDOI: 10.1080/15710882.2018.1540641 :
مركز البحوث الرتبوية ،جامعة برايتون (" .)٢٠١٤خطوات إلشراك األطفال الصغار يف البحث .املجلد  :٢مجموعة
أدوات الباحث " .مؤسسة برنارد فان لري .متوفر عىل:

https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/04/Steps-for-Engaging-YoungChildren-in-Research-Volume-2-The-Researcher-Toolkit7591.pdf

الخاين ،أ ،وأولف ،ف ،وبيرتز ،س ،وكاالم ،ر" .)٢٠١٦( .سوريا :تحديات األبوة واألمومة يف حاالت اللجوء جراء
النزوح الفوري" .مداخلة.١١٣-٩٩ ،)٢(١٤ ،
إسرتايزن ،ل" .)٢٠١٢( .جمع البيانات بقيادة األطفال :دليل للصغار لتعلم كيفية إجراء البحوث وإحداث تغيري
إيجابي" .منظمة إنقاذ الطفولة ،السويد .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-led-data-collection-guideyoung-people-learn-how-do-research-and-create-positive

مؤسسة يوروتشايلد ومؤسسة لرينينغ ويلبينغ" .)٢٠٢٠( .نحن هنا  -مجموعة أدوات ملشاركة الطفل" .متوفر عىل

اإلنرتنتhttps://www.eurochild.org/resource/we-are-here-a-child-participation-toolbox/ :

جميل ،س ،وريغون ،أ" .)٢٠٢٠( .العمل مع األطفال املتأثرين بالنزوح" .ملخص  DeCIDمواضيعي رقم  ،١لندن،
كلية لندن الجامعية .متوفر عىل اإلنرتنت:

_https://u2v3c8t5.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/05/DeCID
Thematic_Brief_01-Working_With_Children_Affected_by_Displacement.pdf

جوردن ،د ،وناندي ،س ،وبانتازيس ،ك ،وبيمبريتون ،س أ ،وتاونسند ،ب ب" .)٢٠٠٣( .فقر األطفال يف العالم
النامي" .بولييس برس ،لندن.٤٤ ،
هوملان ،ك ك ،وكينورذي ،ن ج ،وديريز ،ج ،وسوان ،ن ،وديفناراين ،ب" .)٢٠١٥( .عالم الفتيات املتقلص يف
سن البلوغ :العنف والوصول املتباين إىل املجال العام بني املراهقني عىل أساس الجنس يف جنوب إفريقيا" .مجلة
الصحة العامة العاملية.٢٩٥-٢٧٩ ،)٣(١٠ ،
هيرنيكس ،ت س" .)٢٠٠٦( .إعادة النظر يف اللعب :وجهات نظر اجتماعية حول التعبري البشري" .أوربانا ،صحيفة
جامعة إلينوي يف إربانا ،مقاطعة إلينوي.
هيوز ،ب" .)١٩٩٩( .هل هناك مربر عصبي لخلق مساحة لعب لألطفال؟" .وقائع من مؤتمر باليإيديوكايشن ،١٩٩٩
إييل ،اململكة املتحدة.
حسني ،س ،وساندرز ،إب-ن ،وستايرنت ،م" .)٢٠١٢( .التصميم التشاريك مع األشخاص املهمشني يف البلدان
النامية :التحديات والفرص التي تمت تجربتها يف دراسة ميدانية يف كمبوديا" .املجلة الدولية للتصميم،)٢(٦ ،
.١٠٩-٩١

اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت" .)٢٠١٩( .النهج املجتمعية لربامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي :مذكرة
إرشادية ".متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/community_based_approaches_to_mhpss_programmes_a_guidance_note.01.pdf

املكتب الدويل لحقوق الطفل" .)٢٠١٨( .إرشادات ملشاركة األطفال يف إدارة مشاريع املكتب الدويل لحقوق الطفل وبرامجه" .متوفر عىل
اإلنرتنت:

http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2018/06/Lignes-directrices-participation-AN_WEB.pdf

منظمة العمل الدولية" .)٢٠١٩( .االسرتاتيجية املتكاملة للمبادئ والحقوق األساسية يف العمل  "٢٠٢٣-٢٠١٧متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/
wcms_648801.pdf

الرابطة الدولية للعب" .)٢٠١٧( .فرص األطفال يف اللعب خالل األزمات ،تجميع لبحوث يف ستة بلدان" .متوفر عىل اإلنرتنت:

http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2018/02/IPA-APC-Research-Synthesis-Report-A4.pdf

الرابطة الدولية للعب" ،)٢٠١٧( .فرص األطفال يف اللعب خالل األزمات .اللعب :الحقوق واملمارسات  -مجموعة أدوات للموظفني
واملديرين وصانعي السياسات" .متوفر عىل اإلنرتنت:

http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2017/07/IPA-A4-ACCESS-TO-PLAY-IN-SITUATIONS-OFCRISIS-TOOLKIT-LR.pdf

لجنة اإلنقاذ الدولية" .)٢٠١٧( .مجموعة أدوات تحليل السياق املديني .مذكرة إرشادية للعاملني يف املجال اإلنساين" .لندن ،املعهد
الدويل للبيئة والتنمية ( .)IIEDمتوفر عىل اإلنرتنتhttps://pubs.iied.org/10819IIED :
منظمة الهجرة الدولية" .)٢٠١٩( .دليل حول الصحة النفسية املجتمعية والدعم النفيس االجتماعي يف حاالت الطوارئ والنزوح".
متوفر عىل اإلنرتنتhttps://www.iom.int/mhpsed :
خضر ،ر ،وريغون ،أ" .)٢٠٢٠( .األطفال والتهجري املديني" .ملخص  DeCIDمواضيعي رقم  ،٢لندن ،كلية لندن الجامعية .متوفر
عىل اإلنرتنت:

https://u2v3c8t5.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/06/DeCID_Thematic_Brief_02Children_And_Urban_Displacement.pdf

كومار ،ك" .)١٩٨٩( .إجراء مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني يف البلدان النامية" .تقرير وكالة التنمية الدولية .متوفر عىل
اإلنرتنت:

https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/conducting%20
key%20informant%20interviews_kumar.pdf

لسرت ،س ،وراسل ،و" .)٢٠١٠( .حق األطفال باللعب :دراسة يف أهمية اللعب يف حياة األطفال حول العالم" .ورقة عمل رقم،٥٧
الهاي ،هولندا ،مؤسسة برنارد فان لري.
معهد التنمية الخارجية" .)٢٠١٥( .النزوح املط ّول :مسار غامض لالعتماد عىل الذات يف املنفى" .لندن ،معهد التنمية الخارجية.

متوفر عىل اإلنرتنتhttps://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9851.pdf :

شارك يف التصميم" .)٢٠٢٠( .امتهن لعبنا" .متوفر عىل اإلنرتنتhttps://www.hackourplay.com/toolkit-2 :
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منظمة بالن الدولية" .دعم األطفال الذين مروا بتجارب صعبة .دليل للعاملني يف مجال املساعدات اإلنسانية
والتنمية " .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://plan-international.org/publications/supporting-children-who-have-gonethrough-difficult-experiences

راماليو ،ج ،وسيلفيا ،ك" .)٢٠٢١( .الفتيات الضائعات يف األحياء املدينية الفقرية يف الجنوب العاملي؟ البحث يف
التقاطعات بني البلوغ والفقر وعدم املساواة بني الجنسني " ،يف ريغون ،أ وكاستان بروتو ،ف (املؤلفون)" .التنمية
املدينية الشاملة يف الجنوب العاملي :التقاطع وعدم املساواة واملجتمع .روتليدج.
راسموسن ،ك" .)٢٠٠٤( .أماكن لألطفال  -أماكن األطفال" ،الطفولة .١٥٥-٧٣ ،)٢(١١
سابو ،ك" ،)٢٠٠١( .فوائد التقييم التشاريك عىل األطفال والشباب" .مذكرات التعلم والعمل التشاريك ،العدد ،٤٢
.٥١-٤٨
منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠٠٣( .هل تريد استشارة األطفال  -مجموعة أدوات للممارسات الجيدة" .متوفر عىل
اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2553.pdf

منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠٠٤( .هل تريد إشراك األطفال يف البحث؟ مجموعة أدوات تدعم مشاركة األطفال الهادفة
واألخالقية يف األبحاث املتعلقة بالعنف ضد األطفال" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2437/pdf/2437.pdf

منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠٠٦( .خلق مساحات لألطفال :التخطيط إلعادة اإلعمار بعد الكوارث مع األطفال
وعائالتهم" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2679/pdf/2679.pdf

منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠١٩( .موقف منظمة إنقاذ الطفل من عمالة األطفال" .متوفر عىل اإلنرتنت:

_https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15676/pdf/child_labour_position
feb_2018.pdf

منظمة إنقاذ الطفل" .)٢٠١٩( .مجموعة أدوات لحلول دائمة لألطفال" .متوفر عىل االنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/durable-solutions-children-toolkit

منظمة إنقاذ الطفل ،وبالن الدولية ،والرؤية العاملية" .)٢٠١٨( .الطفولة ّ
تعطلت :مداخالت أطفال من أزمة الجئي
الروهينجا" .مُسرتجع يف  ٢٠أكتوبر  ٢٠٢٠عىل:

_https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13153/pdf/childhood_interrupted
non-embargoed_low_res.pdf

سيفريكان ،ي" .)٢٠١٥( .آثار مشاركة األطفال يف أنشطة التخطيط والتصميم عىل ارتباطهم باملكان" .مجلة أبحاث
الهندسة والتخطيط املبني ،املجلد .٢٩٣-٢٧١ ،٣٢

سوتون ،س إ ،وكيمب ،س ب" .)٢٠٠٢( .األطفال كشركاء يف تخطيط وتصميم وإدارة املساحات العامة ضمن األحياء :دروس
مستفادة من ندوات تصميم بني األجيال" .مجلة علم نفس البيئة ،املجلد  ،٢٢األعداد .١٨٩-١٧١ ،٢-١
منظمة أرض اإلنسان أملانيا( .بدون تاريخ) .مجموعة أدوات عملية حول مشاركة األطفال" .متوفر عىل اإلنرتنت:

_https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/10_Material/Manual_Participation/Practical
toolkit.pdf

منظمة أرض اإلنسان" .)٢٠١٨( .مجموعة أدوات رياضية من أجل الحماية :الربمجة مع الشباب يف أماكن النزوح القسري" .متوفر
عىل اإلنرتنت:

_https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14124/pdf/sport-for-protection-toolkit-lowres
final.pdf

تول ،و أ ،وسونج ،س ج ،وجوردنز ،م ج د" .)٢٠١٣( .مراجعة البحوث السنوية :املرونة والصحة العقلية لألطفال واملراهقني الذين
يعيشون يف مناطق النزاع املسلح  -مراجعة منهجية للنتائج يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل" .مجلة علم النفس والطب
النفيس لألطفال.٢-١٩٣١ ،)٤(٥٤ ،
جامعة دلفت للتكنولوجيا" .)٢٠١٨( .التصميم التشاريك مع األطفال  -مجموعة أدوات للمصممني" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/codesignwithkids/

األمم املتحدة" .)٢٠١٦( .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" ( .)CRPDمتوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html

مكتب األمم املتحدة املعني بالدعم التشغييل لقسم إدارة اإلمدادات واملشرتيات" .)٢٠٢٠( .دليل عملية الشراء والتوظيف يف األمم
املتحدة" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm.pdf

موئل األمم املتحدة" .)٢٠١٢( .التخيل كأداة تخطيط تشاريك :التعلم من املمارسات يف كوسوفو" .متوفر عىل اإلنرتنت:

http://unhabitat-kosovo.org/old/repository/docs/visioning-ENG_580382.pdf

موئل األمم املتحدة" .)٢٠١٥( .استخدام لعبة ماين كرافت ملشاركة الشباب يف التصميم الحضري والحوكمة" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://unhabitat.org/using-minecraft-for-youth-participation-in-urban-design-and-governance

موئل األمم املتحدة" .)٢٠١٦( .الخطة الحضرية الجديدة" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

موئل األمم املتحدة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .)٢٠٢٠( .أداة صنع ملفات عن مالمح املستوطنات .إطار
تحليل مكاين للمستوطنات التي تستوعب النازحني" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/200720_settlement_profiling_tool_web.pdf

سيمونسن ،ج ،وروبرتسون ،ت" .)٢٠١٣( .دليل روتليدج الدويل للتصميم التشاريك" .لندن ونيويورك ،روتليدج.

موئل األمم املتحدة" .)٢٠١٦( .الخطة الحضرية الجديدة" .نيويورك ،والية نيويورك ،األمم املتحدة.

سومر ،م ،وفريين ،س ،وكافيل ،س ،وهاوس ،س" .)٢٠١٥( .العنف والنوع االجتماعي واملياه والصرف الصحي:
تحفيز العمل عىل موضوع معقد وغري موثق وحساس" .البيئة والتمدّن .١٦-١٠٥ ،)١(٢٧

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية" .)٢٠١٥( .أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ( .")SDGsمتوفر عىل االنرتنت:
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اليونسكو" .)٢٠١٩( .التقرير العاملي لرصد التعليم  -الهجرة والنزوح والتعليم :بناء الجسور وليس الجدران" .متوفر
عىل اإلنرتنتhttp://gem-report-2019.unesco.org/video/2019-gem-report-animation/ :
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .)١٩٩٤( .األطفال الالجئون :إرشادات حول الحماية والرعاية".
متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.unhcr.org/uk/protection/children/3b84c6c67/refugee-childrenguidelines-protection-care.html

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .)٢٠١٧( .تقرير االتجاهات العاملية يف النزوح القسري يف ."٢٠١٧
وُصل إليه يف  ٢٠أكتوبر  ٢٠٢٠عىل https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf

اليونيسف" .)٢٠١٨( .صياغة التمدّن لألطفال :كتيب عن التخطيط املديني املراعي للطفل" .متوفر عىل اإلنرتنت:

_https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children
handbook_2018.pdf

اليونيسف واالتحاد األوروبي" .)٢٠١٥( .مجموعة أدوات حقوق الطفل ،الوحدة  :٣مشاركة الطفل" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.childrightstoolkit.com/wp-content/uploads/toolkit/English/Child-Rights-ToolkitModule3-Web-Links.pdf

اليونيسف كندا( .بدون تاريخ)" .شباب واحد :مجموعة أدوات التصميم املتمركز حول الشباب" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.ycdtoolkit.com/

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .)٢٠١٩( .تقرير االتجاهات العاملية يف النزوح القسري يف ."٢٠١٨
وُصل إليه يف  ٢٠أكتوبر  ٢٠٢٠عىل https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf

وايت ،س ك" .)٢٠١٠( .تحليل الرفاه :إطار عمل للممارسة التنموية" .ممارسة التنمية .١٧٢-١٥٨ ،)٢(٢٠ ،متوفر عىل اإلنرتنت:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .)٢٠١٩( .العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة خالل النزوح
القسري" .متوفر عىل اإلنرتنت:

منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل" .)٢٠١١( .التقرير العاملي حول اإلعاقة" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.unhcr.org/uk/publications/manuals/4ec3c81c9/working-personsdisabilities-forced-displacement.html

DOI:10.1080/09614520903564199

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-andrehabilitation/world-report-on-disability

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني٢٠١٩( .أ)" .تقرير االتجاهات العاملية يف النزوح القسري يف ."٢٠١٨
جنيف ،سويسرا ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

ويلتز ،ن ،وفاين ،ج" .)٢٠٠٦( .اللعب كما يراه األطفال" ،يف فرومبريغ ،د ب ،وبريغني ،د (املؤلفون)" .اللعب منذ الوالدة حتى الثانية
عشر :السياقات واآلفاق واملعاين .لندن ،روتليدج.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .)٢٠٢٠( .تقرير االتجاهات العاملية يف النزوح القسري يف ،"٢٠١٩
وُصل إليه يف  ٢٠أكتوبر  ٢٠٢٠عىل https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf

ويذرز ،ل ،وداهال ،ن" .)٢٠١٥( .بعد الزلزال :أطفال نيبال يتحدثون بصراحة  -استشارة تعايف األطفال من زلزال النيبال" .متوفر عىل
اإلنرتنت:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسف وبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة .)٢٠١٨( .تقييم
هشاشة الالجئني السوريني يف لبنان ( .)٢٠١٨ VASyRبريوت ،لبنان.

https://www.alnap.org/help-library/after-the-earthquake-nepals-children-speak-out-nepal-childrensearthquake-recovery

اليونيسف" .)١٩٨٩( .اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/

اليونيسف" .)٢٠٠٨( .دليل عميل لتطوير أماكن صديقة لألطفال" .متوفر عىل اإلنرتنت:

_https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide
to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf

اليونيسف" .)٢٠١٤( .عمالة األطفال واليونيسف تتصدى :األطفال هم املحور ".متوفر عىل اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-labour-and-unicef-actionchildren-centre

اليونيسف" .)٢٠١٦( .مهجّ رون :أزمة األطفال الالجئني واملهاجرين املتفاقمة" .نيويورك ،والية نيويورك ،اليونيسف.
اليونيسف" .)٢٠١٧( .إشراك األطفال ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين" .متوفر عىل اإلنرتنت:

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/including-children-disabilitieshumanitarian-action-guidance
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ّ
يشكل األطفال  ٪٤٠من أصل  ٨٠مليون نازح عىل مستوى العالم .تجارب نزوحهم متنوعة
مصممة بما يتناسب مع واقعهم .يهدف هذا الدليل إىل زيادة
لذا يجب أن تكون االستجابات
ّ
صمم بشكل تشاريك مع األطفال املتأثرین بالنزوح يف
كمية ونوعية املداخالت املبنية التي ت ُ ّ
البيئات املدينية ،ويقدّ م إرشادات عملية للتصميم التشاريك ليك يكون رفاه الطفل يف مقدمة
هذه املداخالت .املداخالت املبنية املصممة بشكل تشاريك يمكنها أن ّ
تمكن األطفال ،وتُحدث
ّ
أثرا ً إيجابيا ً عىل االقتصاد املحيل ،وتع ّزز التماسك واالندماج االجتماعي ،وتوفر مساحات وبنى
تحتية مدينية أفضل لألطفال ومجتمعاتهم.

تعمل اليونيسف يف أصعب األماكن يف العالم للوصول إىل األطفال واملراهقني األشد حرماناً -
ولحماية حقوق كل األطفال يف كل مكان.
يعمل موئل األمم املتحدة مع شركاءه لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة وقادرة
عىل التأقلم والصمود .ويشجع عىل التحضر كقوة إيجابية لتنمية الناس واملجتمعات ،وأداة
للحد من عدم املساواة والتمييز والفقر.
تُجري وحدة التخطيط التنموي يف كلية بارتليت ( )DPUيف كلية لندن الجامعية أبحاثا ً
عاملية رائدة وتقدّ م برامج للدراسات العليا التي تساعد عىل بناء قدرات حكومات البلدان
والسلطات املحلية واملنظمات غري الحكومية ووكاالت اإلغاثة والشركات التي تعمل من أجل
تنمية عادلة اجتماعيا ً ومستدامة يف بلدان الجنوب العاملي.
كتاليتك أكشن هي جمعية خريية واستديو تصميم تعمل عىل تمكني املجتمعات من خالل
مداخالت إسرتاتيجية ومبتكرة يقودها املجتمع بنفسه.
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