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املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها: بديٌل يف سياقات التَّهجري الحضّي
ِجْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو

دِة القطاعات، من حيث هي أكرث  يتزايد قبول املقاربة املتكاملة املَْركوزَِة يف أماكن جغرافّية محّددة، امُلَتعدِّ
رين والسّكان امُلضّيفني، وال سّيام يف السياقات الحضّية. مناسبًة من غريها يف االستجابة لحاجات املهجَّ

تميَّـز العقـدان األخـريان من الزمـن بزيادٍة عظيمـة يف حاالت 
ر وقـوع النِّزاع واّتسـاِع نطاقِه،  الطـوارئ اإلنسـانّية، بسـبب تكرُّ
الرسيـع.  الحـرضّي  ـع  والتوسُّ والتَّهجـري،  الطبيعـة،  وأخطـار 
ولتقويـة االسـتجابة الجامعّيـة لهـذه الطـوارئ، أطلقـت أعامل 
اإلصـالِح يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن يف سـنة 2005. وكان مـام 
تحّصـَل مـن ذلـك إنشـاُء املقاربـة القطاعّية لتحسـني املشـاركة 
بـني الجهات الفاعلـة يف ميدان العمل اإلنسـايّن، وتعزيز فّعالّية 
املجموعـات  نظـام  أصبـح  ذاك،  ومـذ  اإلنسـانية.  االسـتجابة 
املركـوز يف القطاعـات آلّيَة التنسـيق املَتعارَفـة يف أكر الطوارئ 

الكربى. 

وقـد َحّسـَن بنَيـاُن التنسـيق يف نظـام املجموعـات االسـتجابَة 
تخصيـٌص  ذلـك  مـن  فـكان  املعلومـات،  وإدارة  اإلسـرتاتيجّيَة 
بالقيـاس إىل غـريه يف املـوارد للسـّكان املترّضريـن يف  ُمّتِسـٌق 
قطاعـات معّينـة. ولكـّن ذلـك حـّث أيضـاً أصحـاب املصلحـة 
ويتعاونـون  فيتخّصصـون  ُمْنعزلـنَي،  العمـل  عـىل  املعنّيـني 
ويطـّورون األدوات داخـل قطاعاتهـم فقـط. وصاحـب هـذه 
وإنشـاٌء  القطاعـات،  بـني  التعـاون  ِقّلـةٌ يف  املنعزلـة:  األعـامل 
السـتجابات تعمـل موازيـًة َجْهـَد الحكومـة املحلّيـة امُلضّيفة أو 
تعمـل مسـتقّلًة عنهـا تامـاً، واْنعـَداُم اللِّنِي يف سـياقات متنّوعة 

معّقدة. 

ثـم نشـأ إجـامٌع متزايـٌد عـىل أّن االسـتجابة اإلنسـانّية تقتـي 
ُ -كرًة مبالغاً  الً حقيقياً يف طريقـة املقاربة والتفكري. وَيْكـرُ تحـوُّ
اإلنسـاين يف  العمـل  ميـدان  الفاعلـة يف  الجهـات  ُبْطـُؤ  فيهـا- 
التكيُّـف مـع حاجات املجتمعـات املحلّية املتـرّضرة يف مختلف 
السـياقات، وهـي غـري قـادرٍة عـىل اّتبـاِع املقاربـات املتكاملـة، 
السـياقات  يف  رضورّيـة  ُتعـدُّ  التـي  القطاعـات،  املتعـددة 
الحرضّيـة املعّقـدة، اّتباعـاً فّعـاالً مّتسـقاً. ومن َثـمَّ كانت قيمة 
املقاربـة املتكاملـة املتعـددة القطاعات يف السـياقات الحرضّية 
معرتفـًا برضورتهـا عـىل الخصـوص. وَنْذُكـُر هاهنـا عـىل سـبيل 
تـويص يف  الهيئـات  بـني  املشـرتكة  الدامئـة  اللجنـة  أّن  املثـال، 
مذّكرتهـا التوجيهيـة يف التنسـيق الحـرضّي بـأّن عـىل أصحـاب 
املصلحـة املعنّيـني يف ميـدان العمـل اإلنسـاين “َدْعـمَ تشـغيِل 
آلّيـات التنسـيق امُلخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا املعمول 
بهـا يف مسـتوى املدينـة أو مسـتوى البلدّيـات أو يف املسـتوَيني 

معـاً، ومقاربـَة التنسـيق يف منطقـة جغرافيـة محـّددة، واّتبـاع 
منظـوٍر تشـاريّك متعـدد القطاعـات”.1 

عـىل أّن املقارَبـات امُلخّصصـة لـكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها2 ليسـت 
أمـراً جديـداً. وهـذا الـرضب مـن املقاربـات مبنـيٌّ عـىل خـربة 
منـذ  العاملـني  والعمـراين  الحـرضّي  بالتخطيـط  املشـتغلني  يف 
سـتينّيات وسـبعينّيات القرن العرشين يف التجديد املجتمعّي يف 
األماكـن الفقـرية والتـي تكـر فيهـا مواطـن الضعف.3 ثـم هناَك 
فريـق عمـل املسـتوطنات الحرضّيـة4، وهـو مـع قبولـه الفروَق 
الدقيقـة يف مـا عند الهيئـات من تعريفات املقاربـات امُلخّصصة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا أو مسـتوطنة عـىل ِحَدِتهـا، َتِجـُدُه 
ُيعرُِّفهـا بتعريـٍف يشـتمل عموماً عـىل الخصائص األربـع اآلتية: 

الخصيصـة الجغرافيـة: وهي اسـتهداف املناطـق الجغرافية  	
التـي فيهـا مـن الحاجات َقـْدٌر كثـري، ُتَحّددها حـدود مادّية 
أو اجتامعّيـة أو إدراّيـة )أو مجموعـة مـن هـذه العوامـل(، 
قـد تختلـف سـعة نطاقهـا عىل حسـب األحياء، فمـن أحياِء 

بلـدٍة وحـاراٍت، إىل بلـدٍة أو مدينـة بُرّمتها.

الحاجـات  	 يف  النظـر  وهـي  القطاعـات:  د  تعـدُّ خصيصـة 
والقـدرات وإيصـال الخدمـات يف كلِّ القطاعـات )فاإليـواء، 
وامليـاه والـرف الصحـّي وتدابـري ِحفـظ الصّحـة العاّمـة، 

والرعايـة الصحّيـة، وُسـُبل املعـاش، إلـخ...(.

خصيصـة الشـمول: وهـي مراعـاة يف كلِّ الفئـات السـّكانّية  	
يف املوضـع التـي ُتطّبـُق املقاربة فيه، مثال ذلـك: امُلضّيفون، 
ممـن  وغريهـم  الحـرض،  وفقـراء  والعائـدون،  ـرون،  وامُلهجَّ

فيهـم مواطـن َضْعـٍف معّينة.

الفاعلـة  	 الجهـات  كلِّ  إشاك  وهـي  الّتَشـارُك:  خصيصـة 
الحـارضة يف املوضـع الـذي ُتطّبـُق فيـه املقاربـة أو العاملـة 
فيـه، ال سـّيام السـلطات املحلّيـة، واملجتمـع املحـّي املديّن، 

ومـزّودي الخدمـات، واملنظـامت الدوليـة، إلـخ... 

واسـتجابًة الزديـاد االهتـاَمم باملقاربـة، وإرادًة لَدْعـِم الجهـات 
الفاعلـة يف ميـدان العمـي اإلنسـاين يف تطبيقهـا املقاربـة عـىل 
السـياقات الحرضّيـة املعّقـدة، جمـع فريـق عمل املسـتوطنات 
الحرضّيـة وحلَّـلَ أكـر مـن 30 دراسـة حالـة. وُيَعالِـُج أكـَرُ من 
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ْلـِث دراسـات الحالـة هـذه رصاحـًة آثـاَر التَّهجـري يف املـدن  ثثُ
ُد كيـف هّيـأت مختلف املنظامت اسـتجابتها،  والبلـدات، وُيحـدِّ
يف كلٍّ مـن السـياق اإلنسـايّن واإلمنـايّئ، ويغلـب يف ذلـك االبتداُء 
ـُع نطـاق املعالجة  مبعالجـة الحاجـات يف قطـاٍع واحـد، ثـم ُيوسَّ
لتصـري مقاربـًة ُمخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا، يف مناطَق 

ُميِّزَت مبواطـن َضْعفها.5 

ومـن خـالل دراسـات الحالـة هـذه، َبـَرَز عـدٌد مـن املالحظـات 
والفوائـد املحتملـة مـن تطبيـق املقاربـة عـىل سـياقات التَّهجري 

الحرضّي. 

إنَشاُء منّصاٍت للوصول إىل مقاربة مشرتكة
مـن املألـوف عنـد تطبيـق املقاربـة امُلخّصصة لـكلِّ منطقٍة عىل 
ِحَدِتهـا أن ُتنشـأَ ‘منّصـة’ تجمـع بـني رضوب الجهـات الفاعلـة 
ليّتفقـوا عـىل تنفيـذ اسـتجابة جامعّيـة. وتجمـع هـذه املنصات 
)كاإليـواء،  مختلفـة  قطاعـات  يف  العاملـة  الفاعلـة  الجهـات 
مـن  إلـخ...(  املعـاش،  وُسـُبل  الصحّيـة،  والرعايـة  والحاميـة، 
الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن واإلمنـايّئ، الوطنّيـة 
والدولّيـة، ومـن السـلطات املحلّيـة، والّجْمـُع مـن هـذه األخرية 
آخـٌذ يف التزايـد. وُتعـنُي هـذه املنصـات عـىل تعزيـز املقاربـة 
املشـرتكة بإنشـاء َفْهـٍم مشـرتك أوالً )َيْسـتفيُد منـه التخطيـط(، 
ورؤيـٍة مشـرتكة ثانيـاً، وهذا ُيْفـِي إىل مجموعة مـن األولوّيات 

املشـرتكة التـي تقصـد إىل السـّكان يف املناطـق امُلحتاَجـة. 

ومـن األمثلـة البـارزة يف التطبيـِق، َتْطبيـُق املقاربـة امُلخّصصـة 
الشـاملّية  املنطقـة  يف  الرقـة،  يف  ِحَدِتهـا  عـىل  منطقـٍة  لـكلِّ 
أجـرت  املترّضريـن،  السـكان  فلَدْعـِم  سـورية.  مـن  الرشقّيـة 
مبـادرة ِريتـش )REACH(6 سلسـلًة مـن التقديـرات امُلخّصصة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا، وتشـاركت يف ذلـك هـي ومنتـدى 
يف  الرشقّيـة  الشـاملّية  املنطقـة  يف  الحكوميـة  غـري  املنظـامت 
سـورية. وقّدمـت التقديـرات بـني يديهـا نظـرة عاّمة شـاملة يف 
املدينـة، واسـُتْكِمَلْت بتقديـرات ُمحَكَمـة عىل مسـتوى األحياء، 
ومنهـا َجْمـع معلومـات حـاالت العـودة، والسـكان، والحاجات، 
والوصـول إىل مـا هـو ُمهّيٌأ، إضافًة إىل الخدمـات والبنية التحتّية 
)واألرضار التـي لَِحَقْتهـا(. ُثمَّ خلصت نتائـج التقديرات املتعددة 
القطاعـات إىل إفـادِة أولوّيـات االسـتجابة، وذلـك بتنسـيق مـن 
منتـدى املنظامت غـري الحكوميـة يف املنطقة الشـاملّية الرشقّية 
املجموعـات.  نظـام  قطـاع  رؤسـاء  مـع  باملشـاركة  سـورية  يف 
ـعَ ذلك ليشـمَل ِعّدًة من البلدات واملدن يف سـورية.  وبعُد، ُوسِّ

رون ُمشـّتتني، ويف املجتمعات  وأّمـا يف العـراق، حيث ُيِقيُم املهجَّ
املـوارد  مراكـز  مـن  سلسـلٌة  ُأنِشـَئت  فقـد  امُلضّيفـة،  املحلّيـة 

املحلّيـة، فكانـت مراكَز إعانـٍة مجتمعّية يف املحافظات الرئيسـة 
وكركـوك،  وديـاال،  األنبـار،  ومنهـا  العائـدون،  إليهـا  عـاد  التـي 
ونينـوى، وصـالح الديـن. فَيـرّست مراكـز املـوارد املحلّيـة هـذه 
باملعلومـات،  النـاس  تزويـد  خـالل  مـن  الخدمـات  إيصـال 
وإحالتهـم إىل مـزّودي الخدمات، وإشاكهـم مجتمعياً، فقصدت 
بذلـك إىل الحاجـات املجتمعّيـة بالجملـة، بـدالً مـن الحاجـات 
القطاعـات  أنشـأتها  التـي  أو  التَّهجـري  إىل حالـة  تسـتند  التـي 
ُ أولوّيـات مراكـز املـوارد املحلّيـة  التـي تعمـل معزولـًة.7 وُتعـنيَّ
مـن خـالل تقديـٍر شـامٍل ُمخّصـٍص لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا، 
يقتـي مـن الجهـات الفاعلـة العاملـة أْن تتعـاون عـىل ترتيـب 
التهـا القصـرية األمد واملتوسـطة األمد عىل حسـب األولوّية  تدخُّ
يف قطاعـاٍت ِعـّدة. وُينّفـذ إطـار التنسـيق هـذا مبشـاركِة املركـز 

املشـرتك للتنسـيق والرصـد يف الحكومـة العراقّيـة. 

وقـد ُطّبقـت مقاربة األحياء أيضاً إلفادة اسـتجابة مـا بعد الهزّة 
األرضّيـة سـنة 2010، َطّبقهـا عـدٌد مـن الـرشكاء يف حـّي رافـني 
َمـت هنـاَك  ُبْنتـاد يف العاصمـة الهاييتّيـة بور-أو-برانـس. فُصمِّ
منصة كايت لالسـتجابة لقضاء الحاجات اإلنسـانّية األساسـّية عند 
األرس الّنازحـة املتـرّضرة من الهـّزة األرضّية، وذلـك بتهيئة أحياٍء 
آمنـة صالحـة للسـكن، وإنشـاء الظـروف التـي ُيحتـاُج إليهـا يف 
تحسـني الخدمـات الرضورّيـة. ومن أعـامل االنتعاش بعـَد الهزّة 
، وإقامة الحاميـة، والرعاية الصحّية،  األرضّية الَحْشـدُ امُلجتمعـيّ
والـرف  امليـاه  وتهيئـة  واملـآوي،  للمسـتوطنات،  والتخطيـط 

الصحـّي وتدابـري ِحفـظ الصّحـة العاّمة. 

وُتْلِقـي هـذه األمثلـة الضـوَء عىل القيمـة املضافـة املحتملة من 
هـذه املقاربـة يف األزمـات اإلنسـانّية التـي تقـع يف السـياقات 
الحرضّيـة املعّقـدة. ولكـّن الواقـع أّن املقاربـة ال مكان مناسـب 
لهـا -عندمـا ينظـر إليهـا أّول نظـرة- يف بنيـان تنسـيق العمـل 
اإلنسـايّن القيـايس وُطـرق عملـه، ولهـذا األمـر فوائـد مـن وجـٍه 
وتحّديـات مـن وجـٍه آخـر. فعـىل سـبيل املثال، ملّـا كانـت ِفرَُق 
العمـل الحـرضّي امُلخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا أو ِفـرَُق 
العمـل الحـرضّي املتعددة القطاعـات غري ملزمة بالـرضورة بأّي 
قـرار لتفعيـل أو تعطيـل املجموعـات الفرديـة أو القطاعـات، 
أمكـَن أن يكـون لهـا إسـهام ذو شـأٍن، يف االنتقـال البعيـد األمد 
إىل تحقيـق االنتعـاش واالسـتقرار. وفـوق ذلـك، ميكـن إنَشـاُء 
منّصـٍة تنسـيقّية، متعددة القطاعـات، ُمَحددٍة جغرافيـاً، فَتْدعُم 
البنـى اإلدارّيـة يف املدينـة َدْعـاًم فّعـاالً. هـذا مـن جهـة، ولكـْن 
مـن جهـة أخرى، َتِجـُد يف كثرٍي من األحيـان قيوداً تقيِّـُد التزويد 
باملـوارد وتقيِّـدُ االسـتدامة. فنظـراً إىل أّن هـذه البنـى امُلخّصصة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا غـري مألوفـٍة َبْعـُد، وال هي جـزٌء من 
بنيـة تنسـيق العمـل اإلنسـايّن، َيْصعـُب التـزّود باملـوارد املالّيـة 
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واإلنسـانّية التـي ُيْحتـاُج إليهـا يف َدْعـِم هـذه البنـى، ومـن َثـمَّ 
تكـون يف األكـر ُمحـّددًة بزمـٍن، ومرتبطـًة مبرشوٍع محـّدد )أمده 

غالباً(.  قصرٌي 

وعـىل الَرغـم ماّم تقّدم، ليـس بالرضورة أن تعمل هـذه املنّصات 
منعزلـًة عـن بنية تنسـيق العمل اإلنسـايّن القامئة، وعـىل اآللّيات 
التـي تقودهـا القطاعـات واملجموعات أمثلـٌة، ُتبنّي كيـف ُهيِّأت 
لتصـري مثلهـا مثـل هـذه املقاربـة. فقـد حـدث ذلك يف مقديشـو 
بالصومـال، عنـد تأسـيس النظـام الثـاليّث املجموعـات. ويف هـذه 
الحالـة، نّفـذ فريـق مـن 14 شيـكاً من قطاعـات اإليـواء، واملياه 
والرعايـة  العاّمـة،  الصّحـة  ِحفـظ  وتدابـري  الصحـّي  والـرف 
َ أّنـه أكـر املواضـع  الصحّيـة، نّفـَذ 16 مرشوعـاً يف موضـٍع ُعـنيِّ
كثافـًة مـن حيـث عـدد الّنازحـني داخليـاً فيـه. وقـد ُقِصـَد بهذه 
املبادرة امُلنّسـقة إىل تحسـني حامية السـّكان يف األماكن املقصود 
إليهـا، وذلـك مـن خـالل تحسـني تخطيـط املسـتوطنات وإيصال 
الخدمـات املتكاملـة مـن قطاعـات ِعـّدة. ومـا إْن أنِشـَئ َفْهـٌم 
ـع النظام الثـاليث املجموعات،  مشـرتٌك وإطـار عمٍل للتنسـيق، ُوسِّ
فَشـَمَل الهمـوم التعليمّية والحامئّية التـي عند كثرٍي من الرشكاء. 

مختلفـة،  بُطـُرق  املقاربـَة  الهيئـات  مختلـف  طّبقـْت  قـد  وإذ 
أبـرزت دراسـات الحالـة هـذه ِعَظـَم شـأِن التأسـيِس ملنتديـاٍت 
َتْجَمـُع الجهـات الفاعلـة إلنشـاِء َفْهـٍم مشـرتك وُرْؤيـٍة مشـرتكة. 

تحسني الّتامسك االجتامعّي
املقاربـات  أّن  كيـف  الحالـة  دراسـات  مـن  عـدٌد  حـّدَد  وقـد 
املخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا ُتسـَتعَمُل لتقليـل التوتُّـر 
 . االجتامعـيّ الّتامسـك  وتحسـني  املعدومـة  املسـاواة  وإحيـاء 

فهـذه طرابلـس، وهـي مدينٌة شـديدُة مواطِن الّضعـِف يف لبنان، 
ُتضّيـُف عـىل التقديـر 72 ألـَف الجٍئ يف مركزها الحـرضّي املكتّظ 
بالسـّكان. وملّـا كان مـا يف أكـر أحيائهـا فقراً مـن املرافـق العاّمة 
غـري كاٍف، ومـا فيهـا من مرافـق ِحفظ الصّحـة العاّمة واملسـاكن 
غـري واٍف، أثـارت ظـروف العيـش يف طرابلـس ُمْشـكالٍت عظيمًة 
يف وجـه الالجئـني السـورّيني واملجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة عـىل 
الّسـواء. فأتـت منظمـة ِكـري الدولّيـة مـن خـالل فرعهـا يف لبنـان 
بالحاجـات  وأقـرّت   ،)CARE International Lebanon(
 ، الرضورّيـة املرتابطـة وبالحاجـة إىل تقويـة الّتامسـك االجتامعـيّ
فطّبقـت مقاربـًة مخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا لتحسـني 
ظـروف معيشـة الالجئني واملجتمعـات املحلّية امُلضّيفـة، مع َرْكِز 
هـّم املقاربـة يف اإليـواء وامليـاه والـرف الصحـّي وتدابـري ِحفظ 
الصّحـة العاّمـة، وتعزيـز اإلدارة املجتمعّيـة. ورّكـزت منظمـة ِكري 
َقْلـِب طرابلـس، ومـن  َضْعفهـا يف  عـىل أحيـاٍء معّينـٍة مبواطـن 

أعاملهـا إصـالح البنيـة التحتيـة املجتمعّية أو تحديثها، وتحسـني 
إيصـال الخدمـات إىل كلِّ الشـوارع واملبـاين امُلْحتاَجـة إىل ذلـك، 
هـذا مـع َدْعـِم فـرادى األرس. ومـن بـني أهـّم مـا بـادرت إليـه 
املنّظمـة هـو تأليـُف لجـاٍن يف األحيـاء لتوعية الّناس يف املسـائل 
الحامئّيـة، ولَفْهـِم مصـادر التوتُّـر املجتمعـّي والطـرق املمكـن 

أخذهـا ملعالجة هـذا التوتُّر. 

أيضـاً،  ِحَدِتهـا  عـىل  منطقـٍة  لـكلِّ  املخّصصـة  املقاربـات  ومـن 
للمسـتوطنات  املتحـدة  األمـم  برنامـج  نّفذهـا  التـي  املقاربـة 
البرشيـة يف عـدٍد مـن املـدن بأفغانسـتان لـيك يعالـج حاجـات 
عـىل  تشـتمل  التـي  الحرضّيـة  املحلّيـة  للمجتمعـات  معّينـة 
عـدٍد عظيـم مـن النَّازحـني داخليـاً وللمسـتضعفني مـن أهـايل 
املجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة. ولقـد حـّدَد هـذا الربنامـج، الذي 
أصبـح معروفـاً محلّيا باسـم ‘عملّيـة الناس’، األولوّيات املشـرتكة 
امُلرّسحـني،  واملقاتلـني  العائديـن،  السـّكانّية:  الفئـات  كلِّ  عنـد 
والنَّازحـني داخليـًا، واألرس الخفيضـة الّدخـل، يف 145 مجتمعـًا 

محلّيـاً.   

ما الخطوة التالية؟ 
ُ األمثلـة املذكـورة آنفـًا إال بعض الفوائـد املمكن حصولها  ال ُتبـنيِّ
عـىل  ِحَدِتهـا  عـىل  منطقـٍة  لـكلِّ  املخّصصـة  املقاربـة  بتطبيـق 
أننـا مـع دخولنـا سـنة 2020،  إاّل  التَّهجـري الحـرضّي.  سـياقات 
املقاربـة  هـذه  بفّعالّيـة  املتزايـد  االهتـامم  مـن  الرغـم  وعـىل 
وتزايـد األدلـة عـىل ذلـك، مـا يـزال تطبيـق املقاربـة املخّصصـة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا يف هـذه السـياقات تطبيقـاً تدريجّياً، 
مـع أمثلـٍة َيْكـُرُ أن تكـون نتيجـَة َدْعـِم فـرٍد أو هيئـٍة أو عمـٍل 
مشـرتٍك بـنَي هيئاٍت، وَيْكـُرُ أن تظلَّ يف حدود مـدة زمنّية قصرية 

هـا مـرشوع ما.  يحدُّ

وإذ قـد قيـل مـا قيل، ليسـت املقاربـات املخّصصة لـكلِّ منطقٍة 
عـىل ِحَدِتهـا دواًء عاملّيـاً لـكلِّ داء، وقـد تكون قابلـًة للتطبيق يف 
ظـروٍف وغـري قابلـة للتطبيـق يف ظـروف )كالسـياقات الرسيعـة 
التغـريُّ أو يف أماكـن تقـلُّ فيها الخربة املحلّيـة والدولّية(. ولكّن يف 
تصيـري هـذه املقاربـة أداًة أخـرى مـن مجموعـة أدوات الجهات 
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن واإلمنـايّئ مزّيـة عظيمـة، إذ 
ُتّكنهـا مـن زيـادة العمل مبشـاركِة السـلطات يف املدينـة، لّدْعِم 
ريـن واملجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة املسـتضعفة، يف املدن  املهجَّ

والبلدات. 

الخالصة
اإلنسـايّن  العمـل  بنيـَة  املقاربـة  هـذه  ُتكِمـَل  أن  ميكـن 
الراهنـة وأن ُتسـاِيرَها، وأن ُتسـتعمَل حيـث يكـون نظـام 
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اسـُتعِمَلت يف  املجموعـات غـري فاعـٍل، وهـي مفيـدٌة إن 
سـياقات االنتعـاش البعيـد األمـد أو األزمـات التـي يطـول 
أمدهـا أو يف ِكال األمريـن، أو يف الطـوارئ الناشـئة )وذلـك 
بتهييِئهـا منّصـًة إلجـراء تقديـٍر متعـدد القطاعـات يف كلِّ 

سـياق(. 

حاجـات  كلِّ  قضـاء  أو  معالجـة  إىل  تدعـو  ال  فاملقاربـة 
ُتهيِّـأ  أن  ميكـن  هـي  بـل  املتـرّضرة.  املحلّيـة  املجتمعـات 
إسـرتاتيجّيًة شـاملة حيـث ميكـن أن ُتعالـَج حاجـات معّينة 
عـىل حسـب األولوّيـة ثـم ُيعالَـُج غريهـا يف مراحـل تاليـة.

فأّمـا  معّينـة.  لسـياقاٍت  املقاربـة  تطبيـق  يصلـح  ال  وقـد 
العوامـل التـي تجعـل تطبيقهـا صالحـاً فهي: وجـود الخربة 
وسـّكاٌن  املحليَّـني،  واإلشاُك  والتوافـق  والدولّيـة،  املحلّيـة 

مسـتقرُّون نسـبّياً غـري ُمْنتقلـني.

ومـاّم يتحـّدى كثـرياً مـن املنظـامت التـي ُتطبِّـُق املقاربـة 
املخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا إسـهاُمها يف إنشـاِء 
وتنفيـذ إسـرتاتيجّيٍة، َمْوضوعـٍة جامعيـاً، بعيـدة األمـد، قـد 
ال تناسـب تـاَم املناسـبة تفويَضهـا أو خربَتهـا، أو ما عندها 
مـن مـوارد. ثـّم ال بـّد مـن إسـرتاتيجّيِة اسـتجابٍة َمْوضوعـٍة 
جامعّيـًا َترُْصـُد وتقـّوُم مـا ُتْسـِهُم بـه الهيئـات املتعـددة يف 
ُل من  سـبيل التغيـري، فـال َتْنِسـُب فـرادى الهيئات مـا ُيتحصَّ

االسـتجابة إيل إسـهامها وحدهـا.
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 )دراسات حالة من مجموعة تنسيق املخّيامت وإدارتها بني 2016 و2019: الفصل الثاين(
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ٌة من أصحاب املصلحة التَّهجرَي الحضيَّ يف الصومال املقاربة التي ُيَقارُب بها ِعدَّ
محمد تاروري ولورا ِبِنِسن وِشزَان كريويب وأَْود غايل

ُتجاِهُد مدن الصومال يف التصّدي للمطالِب العاجلة واآلجلة التي أثارها النمّو السّكايّن الرسيع فيها وَمْقَدُم 
الناس الفاّرين من األزمات يف املناطق الريفّية. وميكن أن ُتعنَي استجابٌة يتشارك فيها ِعّدٌة من أصحاب 

املصلحة املعنّيني عىل معالجة التحّديات التي تنشأ من ذلك معالجًة مستدامة.

يصـوغ التَّهجـري اليـوَم املشـهد الحـرضّي يف الصومـال، وُيسـِهُم يف 
ـعِ الحـرضّي الرسيـع يف البلـد. وقـد انتقل كثرٌي مـن النَّازحني  التوسُّ
داخليـاً مـن املناطـق الريفّيـة إىل املـُدِن الرِئيسـِة يطلبـوَن املـأوى 
والحاميـة واملعونـة اإلنسـانّية. مثـال ذلـك: أّن يف بيـدوة -وهـي 
عاصمـة محافظـة بـاي جنـويّب غـريّب الصومـال- زاَد عـدد مواضـع 
النَّازحـني داخليـًا مـن 70 موضعـاً قبـل الجفـاف الـذي نـزل بالبلد 
سـنة 2017، إىل 435 موضعـاً يف سـنة 1.2019 وقـد تضاعـف عـدد 
األخريَتـني عـىل حسـب  السـنَتني  البلـد إجـامالً يف خـالل  سـّكان 

عـىل  قـادرة  غـري  الضعيفـة  الحرضّيـة  النظـم  أّن  عـىل  التقديـر. 
التصـّدي ملطالـب السـّكان الذين ال ينفكُّ عددهـم يزيد، ويتعرُّض 
السـّكان املضيفـون والنَّازحـون معاً لخطـر اإلبعاد عن األساسـّياِت 

مـن بنيـٍة تحتّيـة وخدمات.

وواجهـت الحكومـة يف الصومـال تحـّوالً عظيـاًم يف خـالل السـنني 
مـن  ذلـك  صاحـب  ومـا  االّتحادّيـة  الواليـات  بتشـكيل  األخـرية، 
زيـادٍة يف الحاجـات التنسـيقّية. فقبـل هذا، كانت آلّيات التنسـيق 
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