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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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املوجـودة موصولـ ًة يف أكرثهـا ببنيـان العمـل اإلنسـاين .وب ّينت و ِم ْث ُ
ـل هـذا التعـاون يف إخراج األد ّلة واسـتعاملها ٌ
حاسـم
عامل
ٌ
متفـق عليـه لألحـداث،
وصـف
دراسـات وتقوميـات ِعـدّ ة الحاجـ َة إىل االسـتثامر يف التنسـيق مـن عوامـل النجـاح يف إنشـاء
ٍ
ٍ
والتخطيـط ا ُمل َقادَيـن محل ّيـاً و ّد ْع ِمهما ،ملعالجـة آثـار النُّـزوح ثـم مقاربـ ٍة تخطيط ّيـة متامسـكة مـع السـلطات ،ويف الوقـت
وإلعانـة املـدن الصومال ّيـة على التصـدّ ي لهـذه اآلثـار.
نفسـه بنـاء املسـاءلة.
جاح التخطيط والتنسـيق ا ُملتشـا َر ُك فيهما ُم ْعت ِمدٌ
ومـع ذلكَ ،ن ُ
َ
على قـدرة البلد ّيـات على قـ ْو ِد ِعـدّ ٍة مـن أصحـاب املصلحـة
َ
زمـام أمرهـم ِب َيـ ِد
يكـون
املعن ّيين والتنسـيق بينهـم ،ال ْأن
ُ
نظـام املعونـة الدول ّيـة فقـط .ولبنا ِء القـدرة و َدع ِْم السـلطات
املحل ّيـة يف إنشـاء إستراتيج ّيات وخطـط حرض ّيـة ،عملـت
األمـم املتحـدة مـع املنظمات غير الحكوميـة على مسـاعدة
الحكومـة على تأليـف مجموعـ ِة عمـلٍ إليجـاد حلـول تقن ّيـة
دامئـة يف بيـدوة وكيسمايو ،و َو ْحـد ٍة إليجاد الحلـول الدامئة يف
مقديشـو .وأنشـأت الحكومـة اال ّتحاد ّية يف الصومـال منذ عه ٍد
قريـب أمانـ ًة للحلـول الدامئـة يف أكتوبر/ترشيـن األول .2019
ٍ
وهـذه أ ّو ُل مـ ّر ٍة ُت َ
نش ُـأ يف الصومال محافل تنسـيق ّية مسـتدامة
يف مسـتو َيي املقاطعـات والبلد ّيـات ،و ُي ُ
ضـاف إىل ذلـك أ ّنـه
ّ
ْـم هـذه املحافـل بتمويـلٍ متعـدد السـنني اتحـدت
مـع ّدع ِ
ـع مالـ ِه وزارة التنميـة الدوليـة باململكة املتحـدة واال ّتحاد
َ
لج ْم ِ
األورو ّيب والوكالـة الدمناركيـة للتنميـة الدولية ،فمـن ا ُمل ْح ِف ِز ّأن
مختلـف الجهـات املانحـة والجهـات الفاعلـة أجمعـت على
نشـئَ ّ
كل
بنيـة الحاجـات التنسـيق ّية نفسـها (بـدالً مـن أن ُت ِ
جهـة فاعلـة أو مانحـة على ِح َد ِتهـا بنيتهـا التنسـيق ّية).
وترمـي آل ّيـات التنسـيق املحل ّيـة هـذه إىل أن يكـون لهـا
عريـض يف تحويـل االسـتجابات الحرض ّيـة؛ أي أن ُتك ِم َ
ٌ
ـل
تأثير
ٌ
ّ
منسـق ٍة متعـد ِدة أصحاب
مجموعـات العمل اإلنسـاين مبقارب ٍة ّ
وهيئـات العمـل
املصلحـة املعن ّيينَ ،ت ْج َم ُـع املخططينَ ،
ِ
اإلنسـا ّين ،وغريهـا مـن الجهـات الفاعلـة يف إيجـاد الحلـول
الصمـود ،وتعزيـز قـدرة الدولة ،تحـت ِمظ ّلة
الدامئـة ،وتقويـة ُّ
قيـادة السـلطات املحل ّيـة .وتقتضي هـذه املقاربـة االسـتثامر
يف قـدرات السـلطات املحل ّيـة ،بـل فيهـا ويف قـدرات الجهـات
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـاين ،وذلك للتعامل مـع أحوالٍ
تنمويـة وسياسـية ،والحفـاظ يف الوقـت نفسـه على اسـتجاب ٍة
إنسـان ّية قامئـ ٍة على مبـادئ.

َ
هنـاك تحدّ يات كثيرة .إذ
نجـ َز مـن تقـدُّ ٍم ،مـا تـزال
ومـع مـا ُأ ِ
طبقات
يعتمـد تحقيـق الحلول الدامئة عىل أن يكـون ملختلف
ِ
الحكومـة مـا يكفـي مـن القـدرة واإلرادة واملـوارد ،وهـذا أمر
صعـب يف سـياقٍ مـا تـزال الدولة فيه ناميـ ًة .وتحتـاج الجهات
الفاعلـة إىل إنشـاء خطـط لتنميـة القـدرات ،تكـون واقع ّيـ ًة،
ّ
األقـل،
ـع عليهـا بالتأييـد ،متتـدُّ عـدّ َة سـنني يف
ومحل ّيـة ،و ُيج َم ُ
و َت ْشـت ِم ُل على أد ّلـة ومعالِـم مخصوصـة ألغـراض ال ّرصـد،
و ُت َشـا ِر ُك السـلطات املحل ّيـة ،وتبدأ املشـاركة من مرحلـة َو ْض ِع
ِّ
برنامـج جديـد.
كل
ٍ

َّخطيط
تكامل االستجابات من خالل الت
ِ
خص ِص ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها
ا ُمل ّ

أغلـب النـاس النَّازحين يف السـياقات الحرض ّيـة
نظـراً إىل ّأن
َ
َ
الحض ،صارت
يواجهـون تحدّ ٍ
يـات تشـبه التـي يواجهها فقـراء َ
الربامـج التقليد ّيـة القامئـة على القطاعـات التـي تسـتهدف
األفـراد على حسـب ‘صفـة’ النُّـزوح – غير مناسـبة .ففـي
آخـر سـنة  ،2017وضعـت األمـم املتحـدة واملنظمات غير
الحكوميـة يف الصومـال مجموعـة مـن مبـادئ الربمجـة ،لكي
خصص ٍة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل
ُتـ ْر ِس االنتقـال إىل
برمجـة متكامل ٍة ُم ّ
ٍ
ُ
ٍّ
ِح َد ِتهـا ،ملعالجـة حاجـات كل من املجتمعـات املحل ّية املض ّيفة
والنّازحـة .فأ ّقـرت الحكومة اال ّتحاد ّيـة الصومال ّية هذه املبادئ
ّ 3
ٌ
حسـنة ينبغـي ا ّتباعهـا يف البلـد كلـه.
مـن حيـث هـي ُسـنَنٌ

الـج النُّـزوح
و ُي َ
قصـدُ بهـذه املبـادئ إىل ضمان مقاربـ ٍة ُت َع ُ
نسـق ًة بين الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين
معالجـ ًة ُم ّ
واملجـال التنمـوي ومجـال إحلال السلام (أي مـا ُيعـ َر ُف بــ
‘الرابطـة الثالثيـة’) .وقـد ُألِّ َ
ـف عددٌ مـن اال ّتحـادات املتعددة
ْ
السـنني والقطاعـات (كمشـاريع برنامـج ِري-إن ِتـغ (–RE
 )INTEGالـذي يتبـع اال ّتحـاد األورويبّ ،وا ّتحـاد الحلـولِ بين
وزارة التنميـة الدوليـة باململكـة املتحـدة ومنظمـة دَنـ ِوداغ
( ،)Danwadaagوبرنامـج الحلـول الدامئـة مـن الوكالـة
تيـح مجموعـات العمـل على إيجـاد حلـول دامئـة الدمناركيـة للتنميـة الدوليـةُ ،)4
فط ّبقـت مبادئ الربمجـة عمل ّياً
هـذا ،و ُت ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
التعـاون املتزايـد.
يين أوجـ ِه التـآز ِر وقـ ِّويَ
ُ
ُ
للتحـاو ِر والنّقـاش ،وهـو مـكان رضوريٌّ ل َت ْع ِ
ْـم القيـادة الحكوم ّيـة .نعـم ،تختلـف الجهـات الفاعلـة
و َدع ِ
ُ
َ
منسـقة قـام بهـا
الغـرض أ ّنهـا مـن خالل ومـن الحـاالت املثيرة للنظـر
وتختلـف مصالحهـا وأهدافهـا ،ولكـنّ
حالـة مقاربـ ٍة ّ
2
ـم البنـك الـدو ّيل ،وبرنامـج برنامـج ِري-إ ْن ِتـغ ،ومنظمـة دَنـ ِوداغ،
قيامهـا بأعمالٍ
ٍ
متشـارك فيهـا  ،تقـدر على الوصـول إىل َف ْه ِ
ْـم إدار ِة محافظـة بنـا ِدر ،حيـث يقـع على املجتمعـات
ُمج َم ٍ
ـع عليـه وإىل ا ّتفـاقٍ على موضـع االسـتثامر وكيف ّيتـ ِه .ل َدع ِ
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املحل ّيـة تحدّ يـات لها صلة باألرايض ،كاإلخلاء القرسيّ  ،وارتفاع
تحسـن البنية التحت ّيـة والخدمات)،
أسـعار األرايض (مـن ج ّرا ِء ُّ
والخلـل يف مسـتوى البلد ّيـات يف قدرتهـا على معالجـة هـذه
املسـائل .و َن ْذ ُكـ ُر هاهنـا على سـبيل املثـالّ ،أن البنـك الـدو ّيل
ـم خريطـة ِّ
لـكل مسـتوطنات النَّازحين داخليـاً يف
ينـوي َر ْس َ
َ
املناطـق الداخلـة تحـت نطـاق مرشوعـه ،وت ْحديـ َد األرايض
العا ّمـة ا ُمله ّيـأة إلعـادة التوطين ،والنّظـ َر يف خيـارات إعانـة
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة عىل
اإليجـار .وهـذا ك ُّلـه بدايـة خطـة ُم ّ
رئيسـ ٍة تشـارك يف إعانة املدن
ِح َد ِتهـا ،تنظـر إىل خمسـة أبعا ٍد َ
على تحسين أدائهـا :ف ُبعـدٌ مـكا ّين (أي التخطيـط الحضريّ )،
وبُعـدٌ مـادّي (أي البنيـة التحت ّيـة والخدمات) ،وبُعـدٌ اقتصاديّ
(أي إيجـاد فـرص العمـل والوصـول إىل التوظيـف) ،وبُعـدٌ
االجتامعـي)،
االجتامعـي واالندمـاج
اجتامعـي (أي التامسـك
ّ
ّ
ّ
سي (أي القـدرة واملسـاءلة).
وبُعـدٌ ّ
مؤس ّ
خصصـة ِّ
لـكل منطق ٍة على ِح َد ِتها
فتعتمـد املقاربـة الف ّعالـة ا ُمل ّ
على التكامل والتنسـيق مـع الجهات الفاعلة األخـرى والربامج
الجاريـة يف املنطقـة الجغرافيـة التـي ُتط ّبـق فيهـا املقاربة .وال
ُ
معالجـة ِّ
كل الحاجات ومواطن
برنامج على ِح َد ِت ِه
يتعين على
ّ
ٍ
املهـم أن
الضعـف يف املنطقـة التـي ُين ّف ُـذ فيهـا ،ولكـنْ مـن
ّ
ُّ
والتدخلات املوجودة
يكـون القامئـون عليه مدركين للتخطيط
ً
ُ
ْ
مواضع الخلـل .ف َو ْصل َوض ِع
أصلا يف املناطـق نفسـها ،ل ُيع ِّينـوا
َ
أمـر رضوريّ .
الربامـج بخطـط التنميـة يف املنطقة ٌ

الت َّش ُ
ارك واالندماج
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ثـم ،يكـون التشـارك واالندمـاج والوضـوح أمـوراً رضور ّيـة.
ومـن َّ
وفيما يلي مثالَين مـن هـذه األمـور ُج ّربـا يف أماكـن محـددة ثـم
اختالف
ُو ِّسـعا إىل غريهـا ،و ُك ِّيفا عىل حسـب الرضورة اعتماداً عىل
ِ
ومواطـن َض ْعفهـا وقدرا ِتها:
تجـارب املجتمعـات املحل ّيـة النَّازحـة
ِ
املجتمعي يف كيسمايو وبيدوة باالسـتفادة
ُو ِضعـت خطط للعمل
ّ
مـن منـوذج ِمدنيمـو (ومعناه ‘ال َو ْحـدَة’) وهو منـوذج يتبع برنامج
األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة واملنظمة الدوليـة للهجرة،
فأبـر َز ذلـك الحاجات التي ع ّينهـا النَّازحون واملجتمعـات ا ُملض ّيفة.
َـم ا ّتحـاد دَنـ ِوداغ
وبنـا ًء عليهـا وعلى غريهـا مـن الخطـطَ ،دع َ
للحلـول ( )Danwadaag Solutions Consortiumبلد ّيـات
كيسمايو وبيـدوة يف إدمـاج هـذه الخطـط التـي على مسـتوى
ّ
متكاملـة على مسـتوى املقاطعـات.
خطـط
املجتمـع
ٍ
املحلي يف ٍ
ولقـد أتـت منصـة املسـاءلة االجتامع ّيـة املشتركة
)(The Common Social Accountability Platform
مؤسسـة أصـوات إفريقيـا (Africa’s Voices
التـي أنشـأتها ّ
) Foundationوأطلقتهـا مبشـاركة أمانـة الحلـول الدامئـة وإدارة
وج ْم ِع الرأي
محافظـة بنـا ِدر 5،فاسـتعملت اإلذاعة إلقامة التحـاور َ
العـا ّم يف مسـائل لهـا صلـة بالحلـول الدامئـة ،وفعـل القامئون عىل
مناقشـات إذاع ّية يسـوقها املواطنون بالرسـائل
املنصة ذلك بإجرا ِء
ٍ
ّ
َ
املنصـة اإلذاع ّيـة
صحيـح ّأن
الهاتف ّيـة القصيرة.
املثـال األ ّو َل لهـذه ّ
ٌ
اقتصر على مقديشـو ،ولكنّـه ي ُقـو ُم مقـا َم مقاربـ ٍة ُي ْر َجـى خريهـا
َ
يف زيـادة املسـاءلة عـن املجتمعـات املحل ّيـة املتأ ّثرة بالنُّـزوح .ويف
خلال أسـابيع التجريـب األربعة ،أرسـل  3267من النـاس 14391
مشـاركات
كثير منهـم
ٍ
مـن الرسـائل الهاتف ّيـة القصيرة ،فشـارك ٌ
ِعـدّة .وكانـت نسـبة النَّازحين مـن بين املشـاركني  ،%51.2وهـذا
يشير إىل ّأن القنـا َة َي ِس ٌير وصـول الجامعات النَّازحـة إليها كام هو
وص ُ
املنسـق
ول السـ ّكان ا ُملض ّيفني إليها .ويك ّر ُر اليو َم
ُ
َي ِس ٌير ُ
مكتب ّ
َ
ْ
وع يف بيـدوة وبوساسـو.
املقيـم لألمـم املتحـدة إجـرا َء هـذا املشر ِ

ُّ
لـح يف
ير عـدد النَّازحين داخليـاً املتزايـد أسـئل ًة
تظـل ُت ُّ
و ُي ِث ُ
ً
ح َّقـي االندمـاج واملواطنـة .فأكثر النَّازحين داخليـا فقـراء،
خفيضـو املركـز ،مـن املجتمعـات املحل ّيـة الزراع ّيـة يف جنـو ّيب
الصومـال ،كقبيلـة ديجيل-مرييفـل والبانت ِو ّيين الصومال ّيين.
غير وصولهـم بأعـداد عظيمـة إىل مسـتوطنات النَّازحين
و ُي ِّ ُ
ّ
أصلا يف املناطـق الحرض ّية الرتكيب َة ّ
املكتظـة ً
داخليـاً
السـكان ّية
السـن َِن الحسـنة الناشـئة ل َدعْـم االندماج
يف هـذه املـدن عىل وجـو ٍه تتحدّ ى املزا ِع َـم القبل ّيـة اإلقصائ ّية .و ُي ِش ُير تحليـل أمثل ٍة من ُّ
ٌ
إذ ُ
حضـو ُر النَّازحين داخليـاً ُم
حتمـل عمومـاً عنـد املجتمعـات املَ ُقـو ُد مجتمع ّيـاً يف مسـتوى البلد ّيـات إىل ما ييل:
ُ
ّ
فس ذلـك –بعض التفسير– أنهم جامعة
املحل ّيـة املض ّيفـة ،و ُي ّ
ـع معلومـات عـن البنـى املجتمع ّيـة َج ْمعـاً
ينبغـي َج ْم ُ
ٌ
مفيـدة ل َكـ ْونِ عاملتهـم رخيصـة ،غير أ ّنهـم يعاملـون معاملة
ُّ
ُّ
التدخلات
التدخلات .وينبغـي أن ُتبنَـى
شـام ًال ،يف أ ّول
ّ
ضيـوف قليلي الحقـوق .وهـذا الخطـاب اإلقصـايئ هـو مـن
ٍ
على املجموعـات والخطـط القامئـة ،فت َِص َ
ـل املجموعـات
أكثر القضايـا خطـور ًة وتعقيـداً يف الصومـال اليـو َم ،وال سـ ّيام
املجتمع ّيـة والخطـط بغريهـا مـن أعمال التخطيـط ،يف
ّأن هـؤالء النَّازحين داخليـ ًا يحتمـل أن يصيروا مقيمينَ دامئني
مسـتويات منهـا مسـتوى املقاطعـات والبلد ّيـات (على
ٍ
يف املـدن التـي تهيمـن عليهـا قبائـل مع ّينـة .ومـن أصعـب
َ
ال ّرغـم مـن أ ّنـه ينبغـي االعتراف ّ
االشتراك مـع
بـأن
االجتامعـي بين نازحـي
التحدّ يـات كيف ّيـة تعزيـز التامسـك
ّ
أمـر فيـ ِه
مسـؤولني يف مسـتوى املقاطعـات والبلد ّيـات ٌ
سياسـياً
الحضر واملجتمعـات ا ُملض ّيفة يف سـياقٍ حالٍ ُمتَخلخلٍ
ّ
تحـدٍّ) .وينبغـي معالجـة ِّ
نقـص بتمثيل النـاس ،ولكنْ
كل ٍ
وعرق ّياً .
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ليـس ينبغـي أن تؤ ّل َ
ـف مجموعـات جديـدة مـا مل يـأيت
تأليفهـا بفائـد ٍة إضافيـ ّة كثيرة.
اك املجتمعـات املحل ّيـة املتأثـرة
بر ُفـ َر ِص إرش ِ
وينبغـي َس ْ ُ
بالنُّـزوح يف َر ْص ِـد املشروع.
وينبغـي النظـر أيضـاً يف إيصـالِ اإلعانـات اإلجامل ّيـة
إىل محافـل املجتمعـات املحل ّيـة املتأثـرة بالنُّـزوح
وللمجموعـات لتنفيـذ أولو ّياتهـا ،فهـذا يسـمح لهـا
باالسـتثامر يف املشـاريع التي تختا ُرها .ومن شـأن ذلك أن
ُيعـ ِّز َز املشـاركة املدن ّيـة ،و ُي ْع ِل زيـادة مسـاءلة الحكومة
املحل ّيـة أمـا َم جمهـور أنصارهـا.

اسـتجابات تعاون ّيـة ،متعـدّ دة
نتائـج مـا تقـدّ َم مـن
ُتظ ِهـ ُر
ٍ
ُ
أصحـاب املصلحـة املعن ّيين ،يف املـدن الصومال ّيـة ،كيـف أنّ
الجهـات الفاعلـة املختلفـة ميكـن أن تعمـل معـاً لتخـرج
منسـقة شـاملة للتحدّ يـات يف النُّـزوح الحضريّ ،
باسـتجاب ٍة ّ
ّ
املحلي .وأ ّمـا
مـن خلال أعمالٍ شـامل ٍة يقودهـا املجتمـع
مقاربـات يتعـدّ د
مـا ينبغـي فعلـه بعـد ذلـك ،فهـو إنشـا ُء
ٍ
فيهـا أصحـاب املصلحـة املعن ّيين لقياس مـا ُيع َم ُ
ـل يف إيجاد
أعظـم مـن املسـاءلة ،لكي
الحلـول الدامئـة ،وإلرسـا ِء َقـدْ ٍر
َ
َحصلُ
يكـون ِّ
َ
لـكل أصحـاب املصلحـة املعن ّيني َسـ ْه ٌم يف مـا ُيت َّ
يف آخـر األمـر جامع ّيـاً.

االجتامعـي واالندمـاج
وينبغـي أن يكـون التامسـك
ّ
ْ
ـع
ض
و
يف
ان
ي
إستراتيج
َ ِ ُم ْستشا ٌر حرضيّ  ،يف بلد ّية بيدوة
ّ رئيسـانِ
قصـدانِ
االجتامعـي َم َ
ّ
الربامـج الحرض ّيـة.
لورا ِب ِن ِسن lbennison@iom.int
تركيز مزدوج :الحلول املب ّكرة والتخطيط البعيد األمد
نس ٌ
قة ،يف ا ّتحا َد دَن ِوداغ للحلول (املنظمة الدولية للهجرة،
ُم ّ
الرنويجي لالجئنيّ ،
مـا تـزال املجاه َد ُة مسـتم ّر ًة مـن أجل العمل على
ومنظمة ُكن ِْسن
األهداف املجلس
ٍ
ّ
البعيـدة األمـد والتخطيـط الحضريّ ملعالجـة النُّـزوح مـن ) ،(Concernوأمانة الحلول الدامئة)
واقـع على التنميـة ،وهـي متسـم ّر ٌة يف
حيـث هـو تحـدٍّ
ٍ
الوقـت نفسـه يف االسـتجابة للحاجـات اإلنسـان ّية الكثيرة ِشزَان كريويب s.kirubi@regionaldss.org
املبكـرة ويف االسـتجابة التأهُّ ب َّية ُم ّ
جـ َداً .واالسـتثام ُر يف الحلول ّ
وظ ٌ
فة يف إدارة املعارف
مفتـاح ل َدع ِْم البلد ّيـات يف معالجة األم َرين يف
الحرض ّيـة هو
ٌ
آنٍ معـاً .فعىل سـبيل املثـال ،من جه ٍة ُتر ّكـ ُز الجهات الفاعلة أَ ْود غايل a.galli@regionaldss.org
يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّ
ْـم ُمدي َر ُة أمانة إيجاد الحلول الدامئة
ين على االسـتجابة الرسيعـة ل َدع ِ
ـدُ
قـدرة املدينـة على اسـتيعاب سـاكنني ُج د ،ومـن جهـ ٍة
ـل الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلمنـا ّ
أخـرى ُتك ِم ُ
يئ األما َن ُة اإلقليم ّية إليجاد الحلول الدامئة
ّ
َ
ّ
ْ
َ
ش
ن
إن
إذ
فيـه.
ين
ي
الحرض
طين
املخط
)(Regional Durable Solutions Secretariat
هـذا العمـل بإدخـالِ
ّ
ّ
املخططين الحرض ّيين والخبراء االجتامع ّيين واالقتصاد ّيين https://regionaldss.org
ْ
ُ
ُ
مهم ولكنْ َيكثر أن ُي ْه َمل.
َ
والحك ْوم ّيين مـن أ ّول األمـر َم ْوردُ ٌّ
 .1مواضع النَّازحني داخلياً الصوماليني ،يف يناير/كانون الثاين 2019
محمد تاروري taruuri1@gmail.com

ـع برامـج الحلـول
وينبغـي أيضـاً أن يكـون العمـل يف َو ْض ِ
تم ً
الصمـود
ما ل َو ْض ِـع برامـج ُّ
الدامئـة يف السـياق الحضريّ ُم ِّ
ْـم االندمـاج يف املجتمـع املحليّ
يف املناطـق الريف ّيـة ،ل َدع ِ
يف املناطـق الحرض ّيـة ،ول َدع ِْـم عـود ٍة طوع َّيـة ،آمنـةُ ،ت َصـان
إدمـاج يف املناطـق الريف ّيـة ،هـذا
فيهـا الكرامـة ،وإعـاد ِة
ٍ
ُ
األمنـي بذلـك .فقـد قـا َد إبـرا ُز هـذه
حيـث يسـمح الوضـع
ُّ
َ
ّ
والحضر اتحـا َد
الحاجـة لتحسين الروابـط بين ال ّر ِ
يـف َ
دخ َل يف مقاربتـه ُمك ّوناً أقوى بكثري
دَنـ ِوداغ للحلـول إىل أن ُي ِ
يف التخطيـط للحلـول ّ
همهـا يف
املبكـرة .إذ َت ْر ُكـ ُز مقاربتـه ّ
بكثير مـن حـاالت النُّـزوح (التـي ال شـكّ
املناطـق املتأثـرة
ٍ
أنهـا ستسـتقبل مزيداً مـن األرس النَّازحة) ،مع اسـتمرارها يف
معالجـة الحاجـات إىل الحلـول الدامئـة األبعـد أمـداً.
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