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لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتهاٌ :
خصص ُة ِّ
املقار َب ُ
بديل يف سياقات التَّهجري الحرضيّ
ات ا ُمل ّ

ِج ْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو

يتزايد قبول املقاربة املتكاملة املَ ْركو َز ِة يف أماكن جغراف ّية محدّدة ،ا ُملتَعدِّد ِة القطاعات ،من حيث هي أكرث
املهجرين والس ّكان ا ُملض ّيفني ،وال س ّيام يف السياقات الحرض ّية.
مناسب ًة من غريها يف االستجابة لحاجات َّ

تم َّيـز العقـدان األخيران من الزمـن بزياد ٍة عظيمـة يف حاالت معـاً ،ومقاربـ َة التنسـيق يف منطقـة جغرافيـة محـدّ دة ،وا ّتبـاع
1
سـاع نطاق ِه ،منظـو ٍر تشـار ّ
يك متعـدد القطاعـات”.
الطـوارئ اإلنسـان ّية ،بسـبب تك ُّرر وقـوع ال ِّنزاع وا ّت ِ
والتوسـع الحضريّ الرسيـع.
وأخطـار الطبيعـة ،والتَّهجير،
ُّ
خصصـة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها 2ليسـت
ولتقويـة االسـتجابة الجامع ّيـة لهـذه الطـوارئ ،أطلقـت أعامل على ّأن املقار َبـات ا ُمل ّ
مبنـي على خبرة
اإلصلاح يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين يف سـنة  .2005وكان مما أمـراً جديـداً .وهـذا الضرب مـن املقاربـات
ٌّ
ِ
تحص َ
ـل مـن ذلـك إنشـا ُء املقاربـة القطاع ّية لتحسين املشـاركة يف املشـتغلني بالتخطيـط الحضريّ والعمـراين العاملين منـذ
ّ
ّ
املجتمعي يف
بين الجهات الفاعلـة يف ميدان العمل اإلنسـاين ،وتعزيز ف ّعال ّية سـتين ّيات وسـبعين ّيات القرن العرشين يف التجديد
ّ
االسـتجابة اإلنسـانية .ومـذ ذاك ،أصبـح نظـام املجموعـات األماكـن الفقيرة والتـي تكثر فيهـا مواطـن الضعف 3.ثـم َ
هناك
َ
الفروق
املركـوز يف القطاعـات آل ّي َة التنسـيق املتَعا َرفـة يف أكرث الطوارئ فريـق عمـل املسـتوطنات الحرض ّيـة ،4وهـو مـع قبولـه
ُ
خصصة
الكربى.
الدقيقـة يف مـا عند الهيئـات من تعريفات املقاربـات امل ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا أو مسـتوطنة على ِح َد ِتهـاَ ،ت ِجـدُ هُ
وقـد َح ّسـنَ بن َي ُ
بتعريـف يشـتمل عموماً على الخصائص األربـع اآلتية:
ـان التنسـيق يف نظـام املجموعـات االسـتجاب َة ُيع ِّر ُفهـا
ٍ
تخصيـص
اإلستراتيج ّي َة وإدارة املعلومـات ،فـكان مـن ذلـك
ٌ
الخصيصـة الجغرافيـة :وهي اسـتهداف املناطـق الجغرافية
ّ
ّ
ُمت ِّس ٌ
للسـكان املترضريـن يف
ـق بالقيـاس إىل غيره يف املـوارد
التـي فيهـا مـن الحاجات َقـدْ ٌر كثيرُ ،ت َحدّ دها حـدود ماد ّية
ً
ّ
قطاعـات مع ّينـة .ولكـنّ ذلـك حـث أيضـا أصحـاب املصلحـة
أو اجتامع ّيـة أو إدرا ّيـة (أو مجموعـة مـن هـذه العوامـل)،
فيتخصصـون ويتعاونـون
املعن ّيين على العمـل ُمنْعزلينَ ،
ّ
قـد تختلـف سـعة نطاقهـا عىل حسـب األحياء ،فمـن أحيا ِء
ويطـ ّورون األدوات داخـل قطاعاتهـم فقـط .وصاحـب هـذه
وحـارات ،إىل بلـد ٍة أو مدينـة ب ُر ّمتها.
بلـد ٍة
ٍ
األعمال املنعزلـةِ :ق ّل ٌـة يف التعـاون بين القطاعـات ،وإنشـا ٌء
السـتجابات تعمـل موازيـ ًة َج ْهـ َد الحكومـة املحل ّيـة ا ُملض ّيفة أو
خصيصـة تعـدُّ د القطاعـات :وهـي النظـر يف الحاجـات
ني يف سـياقات متن ّوعة
تعمـل مسـتق ّل ًة عنهـا متامـاً ،وا ْنعـد ُ
والقـدرات وإيصـال الخدمـات يف ِّ
َام ال ِّل ِ
كل القطاعـات (فاإليـواء،
مع ّقدة.
الصحـة العا ّمـة،
وامليـاه والصرف
الصحـي وتدابير ِحفـظ ّ
ّ
وسـ ُبل املعـاش ،إلـخ.)...
والرعايـة الصح ّيـةُ ،
ثـم نشـأ إجماعٌ متزايـدٌ على ّأن االسـتجابة اإلنسـان ّية تقتضي
ّ
خصيصـة الشـمول :وهـي مراعـاة يف ِّ
السـكان ّية
كل الفئـات
ثر -كرث ًة مبالغاً
تحـ ُّوالً حقيقياً يف طريقـة املقاربة والتفكري .و َي ُْك ُ
يف املوضـع التـي ُتط ّبـقُ املقاربة فيه ،مثال ذلـك :ا ُملض ّيفون،
فيهـاُ -ب ْطـ ُؤ الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـاين يف
هجـرون ،والعائـدون ،وفقـراء الحضر ،وغريهـم ممـن
وا ُمل َّ
ّ
املتضررة يف مختلف
التك ُّيـف مـع حاجات املجتمعـات املحل ّية
ـف مع ّينة.
فيهـم مواطـن َض ْع ٍ
بـاع املقاربـات املتكاملـة،
السـياقات ،وهـي غير قـادر ٍة على ا ّت ِ
املتعـددة القطاعـات ،التـي ُتعـدُّ رضور ّيـة يف السـياقات
خصيصـة الت َّشـا ُرك :وهـي إرشاك ِّ
كل الجهـات الفاعلـة
ـم كانت قيمة
الحرض ّيـة املع ّقـدة ،ا ّتباعـاً ف ّعـاالً متّسـقاً .ومن َث َّ
الحـارضة يف املوضـع الـذي ُتط ّبـقُ فيـه املقاربـة أو العاملـة
ّ
املقاربـة املتكاملـة املتعـددة القطاعات يف السـياقات الحرض ّية
فيـه ،ال سـ ّيام السـلطات املحل ّيـة ،واملجتمـع املحلي املد ّين،
معرتفـ ًا برضورتهـا على الخصـوص .و َن ْذ ُكـ ُر هاهنـا على سـبيل
ومـز ّودي الخدمـات ،واملنظمات الدوليـة ،إلـخ...
املثـالّ ،أن اللجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات تـويص يف
ً
َ
ً
مذ ّكرتهـا التوجيهيـة يف التنسـيق الحضريّ ّ
ْـم الجهـات
ع
د
ل
ة
وإراد
باملقاربـة،
م
االهتما
الزديـاد
ة
واسـتجاب
بـأن على أصحـاب
َ ِ
املصلحـة املعن ّيين يف ميـدان العمـل اإلنسـاين “ َدع َْـم تشـغيلِ الفاعلـة يف ميـدان العملي اإلنسـاين يف تطبيقهـا املقاربـة على
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا املعمول السـياقات الحرض ّيـة املع ّقـدة ،جمـع فريـق عمل املسـتوطنات
آل ّيـات التنسـيق ا ُمل ّ
َّ
ُ
َ
َ
ـج أكثر من
بهـا يف مسـتوى املدينـة أو مسـتوى البلد ّيـات أو يف املسـتو َيني الحرض ّيـة وحلـل أكثر مـن  30دراسـة حالـة .و ُي َعالِ ُ
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ـث دراسـات الحالـة هـذه رصاحـ ًة آثـا َر التَّهجير يف املـدن
ُ�ث ْل ِ
والبلـدات ،و ُيحـ ِّد ُد كيـف ه ّيـأت مختلف املنظامت اسـتجابتها،
يف ٍّ
كل مـن السـياق اإلنسـا ّين واإلمنـا ّيئ ،ويغلـب يف ذلـك االبتدا ُء
وس ُـع نطـاق املعالجة
مبعالجـة الحاجـات يف
قطـاع واحـد ،ثـم ُي َّ
ٍ
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا ،يف مناطقَ
لتصير مقاربـ ًة ُم ّ
5
ُم ِّيزَت مبواطـن َض ْعفها.
ومـن خلال دراسـات الحالـة هـذهَ ،بـ َر َز عـددٌ مـن املالحظـات
والفوائـد املحتملـة مـن تطبيـق املقاربـة على سـياقات التَّهجري
الحرضيّ .

َ
ات للوصول إىل مقاربة مشرتكة
إنشا ُء ّ
منص ٍ

خصصة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل
مـن املألـوف عنـد تطبيـق املقاربـة ا ُمل ّ
‘منصـة’ تجمـع بين رضوب الجهـات الفاعلـة
ِح َد ِتهـا أن ُتنشـأَ ّ
ليتّفقـوا على تنفيـذ اسـتجابة جامع ّيـة .وتجمـع هـذه املنصات
الجهـات الفاعلـة العاملـة يف قطاعـات مختلفـة (كاإليـواء،
وسـ ُبل املعـاش ،إلـخ )...مـن
والحاميـة ،والرعايـة الصح ّيـةُ ،
الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين واإلمنـا ّيئ ،الوطن ّيـة
والج ْم ُـع مـن هـذه األخرية
والدول ّيـة ،ومـن السـلطات املحل ّيـةّ ،
ٌ
آخـذ يف التزايـد .و ُت ُ
عين هـذه املنصـات على تعزيـز املقاربـة
ً
َ
ـتفيدُ
منـه التخطيـط)،
ـم مشترك أوال ( َي ْس
املشتركة بإنشـاء ف ْه ٍ
ورؤيـ ٍة مشتركة ثانيـاً ،وهذا ُي ْف ِضي إىل مجموعة مـن األولو ّيات
ّ
حتاجـة.
املشتركة التـي تقصـد إىل
السـكان يف املناطـق ا ُمل َ
خصصـة
ومـن األمثلـة البـارزة يف
التطبيـقَ ،ت ْطبيـقُ املقاربـة ا ُمل ّ
ِ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا يف الرقـة ،يف املنطقـة الشمال ّية
ّ
ْـم السـكان املترضريـن ،أجـرت
الرشق ّيـة مـن سـورية .فل َدع ِ
خصصة
مبـادرة ِريتـش ( 6)REACHسلسـل ًة مـن التقديـرات ا ُمل ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا ،وتشـاركت يف ذلـك هـي ومنتـدى
املنظمات غير الحكوميـة يف املنطقـة الشمال ّية الرشق ّيـة يف
سـورية .وقدّ مـت التقديـرات بين يديهـا نظـرة عا ّمة شـاملة يف
املدينـة ،واسـت ُْك ِم َل ْت بتقديـرات ُمح َك َمـة عىل مسـتوى األحياء،
ومنهـا َج ْمـع معلومـات حـاالت العـودة ،والسـكان ،والحاجات،
والوصـول إىل مـا هـو ُمه ّي ٌأ ،إضاف ًة إىل الخدمـات والبنية التحت ّية
(واألرضار التـي لَ ِح َقتْهـا)ُ .ث َّم خلصت نتائـج التقديرات املتعددة
القطاعـات إىل إفـاد ِة أولو ّيـات االسـتجابة ،وذلـك بتنسـيق مـن
منتـدى املنظامت غير الحكوميـة يف املنطقة الشمال ّية الرشق ّية
يف سـورية باملشـاركة مـع رؤسـاء قطـاع نظـام املجموعـات.
َ
ليشـمل ِعدّ ًة من البلدات واملدن يف سـورية.
وبعدُ ُ ،و ِّس َـع ذلك
املهجرون ُمشـتّ تني ،ويف املجتمعات
وأ ّمـا يف العـراق ،حيث ُي ِق ُ
يم َّ
ٌ
سلسـلة مـن مراكـز املـوارد
نشـئَت
املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة ،فقـد ُأ ِ
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املحل ّيـة ،فكانـت مراك َز إعانـ ٍة مجتمع ّية يف املحافظات الرئيسـة
التـي عـاد إليهـا العائـدون ،ومنهـا األنبـار ،وديـاال ،وكركـوك،
ونينـوى ،وصلاح الديـن .ف َي ّسرت مراكـز املـوارد املحل ّيـة هـذه
إيصـال الخدمـات مـن خلال تزويـد النـاس باملعلومـات،
وإحالتهـم إىل مـز ّودي الخدمات ،وإرشاكهـم مجتمعياً ،فقصدت
بذلـك إىل الحاجـات املجتمع ّيـة بالجملـة ،بـدالً مـن الحاجـات
التـي تسـتند إىل حالـة التَّهجير أو التـي أنشـأتها القطاعـات
التـي تعمـل معزولـ ًة 7.و ُت َّ ُ
عين أولو ّيـات مراكـز املـوارد املحل ّيـة
ِّ
ـص لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا،
مـن خلال تقديـ ٍر شـاملٍ ُم ّ
خص ٍ
يقتضي مـن الجهـات الفاعلـة العاملـة ْأن تتعـاون على ترتيـب
ُّ
تدخالتهـا القصيرة األمد واملتوسـطة األمد عىل حسـب األولو ّية
ّ
قطاعـات ِعـدّ ة .و ُينفـذ إطـار التنسـيق هـذا مبشـارك ِة املركـز
يف
ٍ
املشترك للتنسـيق والرصـد يف الحكومـة العراق ّيـة.
وقـد ُط ّبقـت مقاربة األحياء أيضاً إلفادة اسـتجابة مـا بعد الهزّة
حـي رافين
األرض ّيـة سـنة َ ،2010ط ّبقهـا عـددٌ مـن الشركاء يف ّ
فص ِّم َمـت هنـاكَ
ُبنْتـاد يف العاصمـة الهاييت ّيـة بور-أو-برانـسُ .
األساسـية عند
منصة كايت لالسـتجابة لقضاء الحاجات اإلنسـان ّية
ّ
ّ
الهـزة األرض ّية ،وذلـك بتهيئة أحيا ٍء
األرس النّازحـة
املتضررة من ّ
حتـاج إليهـا يف
آمنـة صالحـة للسـكن ،وإنشـاء الظـروف التـي ُي ُ
تحسين الخدمـات الرضور ّيـة .ومن أعمال االنتعاش بعـ َد الهزّة
جتمعـي ،وإقامة الحاميـة ،والرعاية الصح ّية،
الح ْش ُـد ا ُمل
األرض ّية َ
ّ
والتخطيـط للمسـتوطنات ،واملـآوي ،وتهيئـة امليـاه والصرف
الصحـة العا ّمة.
الصحـي وتدابير ِحفـظ ّ
ّ
و ُت ْل ِقـي هـذه األمثلـة الضـو َء عىل القيمـة املضافـة املحتملة من
هـذه املقاربـة يف األزمـات اإلنسـان ّية التـي تقـع يف السـياقات
الحرض ّيـة املع ّقـدة .ولكـنّ الواقـع ّأن املقاربـة ال مكان مناسـب
لهـا -عندمـا ينظـر إليهـا أ ّول نظـرة -يف بنيـان تنسـيق العمـل
اإلنسـا ّين القيـايس ُ
وطـرق عملـه ،ولهـذا األمـر فوائـد مـن وجـ ٍه
وتحدّ يـات مـن وجـ ٍه آخـر .فعلى سـبيل املثال ،ملّـا كانـت ِف َرقُ
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا أو ِفـ َر ُق
العمـل الحضريّ ا ُمل ّ
العمـل الحضريّ املتعددة القطاعـات غري ملزمة بالضرورة بأيّ
قـرار لتفعيـل أو تعطيـل املجموعـات الفرديـة أو القطاعـات،
أمكـنَ أن يكـون لهـا إسـهام ذو شـأنٍ  ،يف االنتقـال البعيـد األمد
إىل تحقيـق االنتعـاش واالسـتقرار .وفـوق ذلـك ،ميكـن َ
إنشـا ُء
عم
منصـ ٍة تنسـيق ّية ،متعددة القطاعـاتُ ،م َحدد ٍة جغرافيـاً ،فتَدْ ُ
ّ
البنـى اإلدار ّيـة يف املدينـة َدع ً
ْما ف ّعـاالً .هـذا مـن جهـة ،ولكـنْ
مـن جهـة أخرىَ ،ت ِجـدُ يف كث ٍري من األحيـان قيوداً تق ِّيـدُ التزويد
خصصة
باملـوارد وتق ِّي ُـد االسـتدامة .فنظـراً إىل ّأن هـذه البنـى ا ُمل ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا غير مألوفـ ٍة َب ْعـدُ  ،وال هي جـز ٌء من
ّ
عـب التـز ّود باملـوارد املال ّيـة
بنيـة تنسـيق العمـل اإلنسـاينَ ،ي ْص ُ
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ـم
واإلنسـان ّية التـي ُي ْح ُ
ْـم هـذه البنـى ،ومـن َث َّ
تـاج إليهـا يف َدع ِ
مبرشوع محـ ّدد (أمده
بزمـن ،ومرتبطـ ًة
حـدد ًة
تكـون يف األكثر ُم ّ
ٍ
ٍ
قص ٌري غالباً).
وعلى ال َرغـم ّ
املنصات
مم تق ّدم ،ليـس بالرضورة أن تعمل هـذه ّ
ّ
منعزلـ ًة عـن بنية تنسـيق العمل اإلنسـاين القامئة ،وعلى اآلل ّيات
ٌ
أمثلـةُ ،ت ّبي كيـف هُ ِّيأت
التـي تقودهـا القطاعـات واملجموعات
لتصير مثلهـا مثـل هـذه املقاربـة .فقـد حـدث ذلك يف مقديشـو
بالصومـال ،عنـد تأسـيس النظـام الثلا ّيث املجموعـات .ويف هـذه
الحالـة ،ن ّفـذ فريـق مـن  14رشيـكاً من قطاعـات اإليـواء ،واملياه
الصحـة العا ّمـة ،والرعايـة
الصحـي وتدابير ِحفـظ
والصرف
ّ
ّ
موضـع عُ ِّ َ
ين أ ّنـه أكثر املواضـع
الصح ّيـة ،ن ّفـ َذ  16مرشوعـاً يف
ٍ
كثافـ ًة مـن حيـث عـدد النّازحين داخليـاً فيـه .وقـد ُق ِصـ َد بهذه
نسـقة إىل تحسين حامية ّ
السـكان يف األماكن املقصود
املبادرة ا ُمل ّ
إليهـا ،وذلـك مـن خلال تحسين تخطيـط املسـتوطنات وإيصال
أنشـئَ َف ْه ٌـم
الخدمـات املتكاملـة مـن قطاعـات ِعـدّة .ومـا ْإن ِ
ٌ
مشترك وإطـار عملٍ للتنسـيقُ ،و ِّسـع النظام الثلايث املجموعات،
َ
فشـ َم َل الهمـوم التعليم ّية والحامئ ّية التـي عند كث ٍري من الرشكاء.
قـت مختلـف الهيئـات املقاربـ َة ُ
وإذ قـد ط ّب ْ
بطـ ُرق مختلفـة،
َ
ملنتديـات
التأسـيس
ـم شـأنِ
ٍ
أبـرزت دراسـات الحالـة هـذه ِعظ َ
ِ
ـم مشترك و ُر ْؤيـ ٍة مشتركة.
َت ْج َم ُـع الجهـات الفاعلـة إلنشـا ِء َف ْه ٍ

االجتامعي
تحسني التّامسك
ّ

وقـد حـ ّد َد عـددٌ مـن دراسـات الحالـة كيـف ّأن املقاربـات
املخصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا ُتسـتَع َم ُل لتقليـل التو ُّتـر
ّ
االجتامعـي.
وإحيـاء املسـاواة املعدومـة وتحسين التّامسـك
ّ
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أعاملهـا إصلاح البنيـة التحتيـة املجتمع ّية أو تحديثها ،وتحسين
إيصـال الخدمـات إىل ِّ
تاجـة إىل ذلـك،
كل الشـوارع واملبـاين ا ُمل ْح َ
أهـم مـا بـادرت إليـه
ْـم فـرادى األرس .ومـن بين ّ
هـذا مـع َدع ِ
ّ
ُ
تأليـف لجـانٍ يف األحيـاء لتوعية النّاس يف املسـائل
املنظمـة هـو
َ
ُّ
املجتمعـي والطـرق املمكـن
ـم مصـادر التوتـر
ّ
الحامئ ّيـة ،ولف ْه ِ
أخذهـا ملعالجة هـذا التو ُّتر.
املخصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا أيضـاً،
ومـن املقاربـات
ّ
املقاربـة التـي ن ّفذهـا برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات
البرشيـة يف عـد ٍد مـن املـدن بأفغانسـتان لكي يعالـج حاجـات
مع ّينـة للمجتمعـات املحل ّيـة الحرض ّيـة التـي تشـتمل على
عـد ٍد عظيـم مـن النَّازحين داخليـاً وللمسـتضعفني مـن أهـايل
املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة .ولقـد حـ ّد َد هـذا الربنامـج ،الذي
أصبـح معروفـاً محل ّيا باسـم ‘عمل ّيـة الناس’ ،األولو ّيات املشتركة
عنـد ِّ
رسحين،
كل الفئـات السـ ّكان ّية :العائديـن ،واملقاتلين ا ُمل ّ
والنَّازحين داخليـ ًا ،واألرس الخفيضـة الدّخـل ،يف  145مجتمعـاً
محل ّيـاً.

ما الخطوة التالية؟

ال ُت ِّ ُ
بين األمثلـة املذكـورة آنفـ ًا إال بعض الفوائـد املمكن حصولها
ِّ
املخصصـة لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا على
بتطبيـق املقاربـة
ّ
سـياقات التَّهجير الحضريّ  .إ ّال أننـا مـع دخولنـا سـنة ،2020
وعلى الرغـم مـن االهتمام املتزايـد بف ّعال ّيـة هـذه املقاربـة
املخصصـة
وتزايـد األدلـة على ذلـك ،مـا يـزال تطبيـق املقاربـة
ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا يف هـذه السـياقات تطبيقـاً تدريج ّياً،
َ
ْ
ُ
ُ
ْـم فـر ٍد أو هيئـ ٍة أو عمـلٍ
مـع أمثلـ ٍة َيكثر أن تكـون نتيجـة َدع ِ
هيئات ،و َي ْك ُ ُ
ثر أن َّ
مشترك بينَ
تظل يف حدود مـدة زمن ّية قصرية
ٍ
ٍ
يحدُّ هـا مشروع ما.

ٌ
مواطن ّ
عـف يف لبنان،
مدينة شـديد ُة
فهـذه طرابلـس ،وهـي
الض ِ
ِ
الجئ يف مركزها الحضريّ املكتظّ
ُتض ّي ُ
َ
ـف على التقديـر  72ألـف ٍ
ّ
ً
بالسـ ّكان .وملـا كان مـا يف أكثر أحيائهـا فقرا مـن املرافـق العا ّمة
الصحـة العا ّمة واملسـاكن
غير ٍ
كاف ،ومـا فيهـا من مرافـق ِحفظ ّ
ـكالت عظيم ًة
واف ،أثـارت ظـروف العيـش يف طرابلـس ُم ْش ٍ
غير ٍ
يف وجـه الالجئين السـور ّيني واملجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة على
السـواء .فأتـت منظمـة ِكير الدول ّيـة مـن خلال فرعهـا يف لبنـان
ّ
( ،)CARE International Lebanonوأقـ ّرت بالحاجـات
االجتامعـي،
الرضور ّيـة املرتابطـة وبالحاجـة إىل تقويـة التّامسـك
ّ
مخصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا لتحسين
فط ّبقـت مقاربـ ًة ّ
ظـروف معيشـة الالجئني واملجتمعـات املحل ّية ا ُملض ّيفـة ،مع َرك ِزْ
الصحـي وتدابير ِحفظ الخالصة
هـم املقاربـة يف اإليـواء وامليـاه والصرف
ّ
ّ
كم َ
ـل هـذه املقاربـة بنيـ َة العمـل اإلنسـاينّ
ُ
الصحـة العا ّمـة ،وتعزيـز اإلدارة املجتمع ّيـة .ور ّكـزت منظمـة ِكري ميكـن أن ت ِ
ّ
َ
سـتعمل حيـث يكـون نظـام
ـب طرابلـس ،ومـن الراهنـة وأن ُتسـا ِي َرها ،وأن ُت
على أحيـا ٍء مع ّينـ ٍة مبواطـن َض ْعفهـا يف َق ْل ِ
املخصصة ِّ
لـكل منطق ٍة
وإذ قـد قيـل مـا قيل ،ليسـت املقاربـات
ّ
على ِح َد ِتهـا دوا ًء عامل ّيـاً ِّ
لـكل داء ،وقـد تكون قابلـ ًة للتطبيق يف
ظـروف وغير قابلـة للتطبيـق يف ظـروف (كالسـياقات الرسيعـة
ٍ
التغير أو يف أماكـن ُّ
تقـل فيها الخربة املحل ّيـة والدول ّية) .ولكنّ يف
ُّ
تصيير هـذه املقاربـة أدا ًة أخـرى مـن مجموعـة أدوات الجهات
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين واإلمنـا ّيئ مز ّيـة عظيمـة ،إذ
ُت ّكنهـا مـن زيـادة العمل مبشـارك ِة السـلطات يف املدينـة ،ل ّدع ِْم
املهجريـن واملجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة املسـتضعفة ،يف املدن
َّ
والبلدات.
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ٌ
ُعم َلت يف
املجموعـات غير فاعـلٍ  ،وهـي
مفيـدة إن اسـت ِ
سـياقات االنتعـاش البعيـد األمـد أو األزمـات التـي يطـول مدير برامج املناطق الحرض ّية واملستوطنات ،يف مبادرات إمباكت
أمدهـا أو يف ِكال األمريـن ،أو يف الطـوارئ الناشـئة (وذلـك www.impact-initiatives.org
منصـ ًة إلجـراء تقديـ ٍر متعـدد القطاعـات يف ِّ
كل
بتهيي ِئهـا ّ
سـياق).
محمد حلمي MHilmi@interaction.org
ني ،يف سياسات العمل اإلنسا ّين
رئيس
ِّ
ُم ِّ
نسقٌ ٌ
ومتخص ٌص ِت ْق ّ
وسنَنهّ ،
فاملقاربـة ال تدعـو إىل معالجـة أو قضـاء ِّ
مبنظمة إنرت أكشن www.interaction.org
كل حاجـات ُ
ُ
ّ
املتضررة .بـل هـي ميكـن أن ته ِّيـأ
املجتمعـات املحل ّيـة
ُ
عالـج حاجـات مع ّينة سييك هريانو seki.hirano@crs.org
إستراتيج ّي ًة شـاملة حيـث ميكـن أن ت َ
ني رئيس يف شؤون اإليواء واملستوطنات،
على حسـب األولو ّيـة ثـم ُيعالَ ُ
عاملي ِت ْق ٌّ
ـج غريهـا يف مراحـل تاليـةُ .م ْستشا ٌر ٌّ
ّ
مبنظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليك ّية www.crs.org
لسـياقات مع ّينـة .فأ ّمـا
وقـد ال يصلـح تطبيـق املقاربـة
ٍ
bit.ly/IASC-UrbanGuidanceNote-2018 .1
ً
خصصة ِّ
خصصة ِّ
لكل
حي عىل ِح َد ِته ،أو املقاربة ا ُمل ّ
العوامـل التـي تجعـل تطبيقهـا صالحـا فهي :وجـود الخربة  .2وتُع َر ُف أيضاً باسم املقاربة ا ُمل ّ
لكل ٍّ
اك املحل َّيينّ ،
املحل ّيـة والدول ّيـة ،والتوافـق واإلرش ُ
خصصة ِّ
وسـك ٌ
لكل مكانٍ عىل ِح َد ِته.
ان مستوطن ٍة عىل ِح َد ِتها ،أو املقاربة ا ُمل ّ
Sanderson D and Sitko P (2017) Urban area-based approaches in post- .3
مسـتق ُّرون نسـب ّياً غير ُمنْتقلين.
disaster contexts: Guidance note for Humanitarian Practitioners, IIED.
ِج ْمس ِشل james.schell@impact-initiatives.org

ّ
ومما يتحـدّ ى كثيراً مـن املنظمات التـي ُتط ِّب ُ
ـق املقاربـة
ِّ
إسـهامها يف إنشـا ِء
املخصصـة لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا
ّ
ُ
وتنفيـذ إستراتيج ّي ٍةَ ،م ْوضوعـ ٍة جامعيـاً ،بعيـدة األمـد ،قـد
َ
تفويضهـا أو خرب َتهـا ،أو ما عندها
ال تناسـب متـا َم املناسـبة
ثـم ال بـدّ مـن إستراتيج ّي ِة اسـتجاب ٍة َم ْوضوعـ ٍة
مـن مـواردّ .
جامع ّيـ ًا َت ْر ُصـدُ وتقـ ّو ُم مـا ُت ْسـ ِه ُم بـه الهيئـات املتعـددة يف
تحص ُل من
سـبيل التغيير ،فلا َتن ِْس ُ
ـب فـرادى الهيئات مـا ُي َّ
االسـتجابة إيل إسـهامها وحدهـا.

خصصة ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها يف سياقات ما بعد الكوارث :مذ ّكرة توجيه ّية
(املقاربات ا ُمل ّ
للمزاولني يف ميدان العمل اإلنسا ّين)
https://pubs.iied.org/pdfs/10825IIED.pdf
 .4هي اليو َم َ
داخل املجموعة العامل ّية املعن ّية بشؤون اإليواء.
USWG (2019) Area Based Approaches in Urban Settings: Compendium .5
of Case Studies
خصصة ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها يف الحرضُ :خالصَ ة دراسات الحالة)
(املقاربات ا ُمل ّ
bit.ly/USWG-ABA-compendium-2019
 .6وهي مبادرة مشرتكة ،وي َُشارك فيها مبادرات إمباكت (،)IMPACT Initiatives
ومنظمة أ ْك ِتد ( ،)ACTEDوالربنامج التشغييل للتطبيقات الساتل ّية (.)UNOSAT
CCCM (2019) CCCM Case Studies 2016–2019: Chapter 2 .7
(دراسات حالة من مجموعة تنسيق املخ ّيامت وإدارتها بني  2016و :2019الفصل الثاين)
https://cccmcluster.org/news/cccm-case-studies-2016-2019-chapter-2

ارب بها ِعد ٌَّة من أصحاب املصلحة التَّهج َري الحرضيَّ يف الصومال
املقاربة التي ُي َق ُ
وشزَان كريويب وأَ ْود غايل
محمد تاروري ولورا ِب ِن ِسن ِ

جاهدُ مدن الصومال يف التصدّي
للمطالب العاجلة واآلجلة التي أثارها النم ّو الس ّكا ّين الرسيع فيها و َم ْق َدمُ
ُت ِ
ِ
ٌ
الناس الفا ّرين من األزمات يف املناطق الريف ّية .وميكن أن ُتع َ
استجابة يتشارك فيها ِعد ٌّة من أصحاب
ني
ً
املصلحة املعن ّيني عىل معالجة التحدّيات التي تنشأ من ذلك معالجة مستدامة.
التقديـر .على ّأن النظـم الحرض ّيـة الضعيفـة غير قـادرة على
التصـدّي ملطالـب السـ ّكان الذين ال ُّ
ينفك عددهـم يزيد ،ويتع ّر ُض
ات
السـ ّكان املضيفـون والنَّازحـون معاً لخطـر اإلبعاد عن األساسـ ّي ِ
مـن بنيـ ٍة تحت ّيـة وخدمات.

يصـوغ التَّهجير اليـو َم املشـهد الحضريّ يف الصومـال ،و ُيسـ ِه ُم يف
التوس ِـع الحضريّ الرسيـع يف البلـد .وقـد انتقل كث ٌري مـن النَّازحني
ُّ
َ
يطلبـون املـأوى
داخليـاً مـن املناطـق الريف ّيـة إىل املـدُ نِ الر ِئيسـ ِة
والحاميـة واملعونـة اإلنسـان ّية .مثـال ذلـكّ :أن يف بيـدوة -وهـي
عاصمـة محافظـة بـاي جنـو ّيب غـر ّيب الصومـال -زا َد عـدد مواضـع
ً
النَّازحين داخليـ ًا مـن  70موضعـاً قبـل الجفـاف الـذي نـزل بالبلد وواجهـت الحكومـة يف الصومـال تحـ ّوالً
عظيما يف خلال السـنني
سـنة  ،2017إىل  435موضعـاً يف سـنة  1.2019وقـد تضاعـف عـدد األخيرة ،بتشـكيل الواليـات اال ّتحاد ّيـة ومـا صاحـب ذلـك مـن
سـ ّكان البلـد إجماالً يف خلال السـنتَني األخري َتين على حسـب زيـاد ٍة يف الحاجـات التنسـيق ّية .فقبـل هذا ،كانت آل ّيات التنسـيق
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