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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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ٌ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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املوجـودة موصولـًة يف أكرهـا ببنيـان العمـل اإلنسـاين. وبّينت 
دراسـات وتقوميـات ِعـّدة الحاجـَة إىل االسـتثامر يف التنسـيق 
والتخطيـط امُلَقاَديـن محلّيـاً وّدْعِمهـام، ملعالجـة آثـار النُّـزوح 

وإلعانـة املـدن الصومالّيـة عـىل التصـّدي لهـذه اآلثـار. 

ومـع ذلك، َنجاُح التخطيط والتنسـيق امُلتشـارَُك فيهـام ُمْعتِمٌد 
عـىل قـدرة البلدّيـات عـىل َقـْوِد ِعـّدٍة مـن أصحـاب املصلحـة 
ِبَيـِد  أمرهـم  زمـاُم  يكـوَن  أْن  ال  بينهـم،  والتنسـيق  املعنّيـني 
نظـام املعونـة الدولّيـة فقـط.  ولبناِء القـدرة وَدْعِم السـلطات 
عملـت  حرضّيـة،  وخطـط  إسـرتاتيجّيات  إنشـاء  يف  املحلّيـة 
األمـم املتحـدة مـع املنظـامت غـري الحكوميـة عـىل مسـاعدة 
الحكومـة عـىل تأليـف مجموعـِة عمـٍل إليجـاد حلـول تقنّيـة 
دامئـة يف بيـدوة وكيسـاميو، وَوْحـدٍة إليجاد الحلـول الدامئة يف 
مقديشـو. وأنشـأت الحكومـة االّتحادّية يف الصومـال منذ عهٍد 
قريـٍب أمانـًة للحلـول الدامئـة يف أكتوبر/ترشيـن األول 2019. 
وهـذه أّوُل مـرٍّة ُتنَشـُأ يف الصومال محافل تنسـيقّية مسـتدامة 
أّنـه  والبلدّيـات، وُيضـاُف إىل ذلـك  املقاطعـات  يف مسـتوَيي 
اّتحـدت  السـنني  متعـدد  بتمويـٍل  املحافـل  هـذه  ّدْعـِم  مـع 
لَجْمـِع مالـِه وزارة التنميـة الدوليـة باململكة املتحـدة واالّتحاد 
األورويّب والوكالـة الدمناركيـة للتنميـة الدولية، فمـن امُلْحِفِز أّن 
مختلـف الجهـات املانحـة والجهـات الفاعلـة أجمعـت عـىل 
بنيـة الحاجـات التنسـيقّية نفسـها )بـدالً مـن أن ُتنِشـَئ كّل 

جهـة فاعلـة أو مانحـة عـىل ِحَدِتهـا بنيتهـا التنسـيقّية(. 

لهـا  يكـون  أن  إىل  هـذه  املحلّيـة  التنسـيق  آلّيـات  وترمـي 
تأثـرٌي عريـٌض يف تحويـل االسـتجابات الحرضّيـة؛ أي أن ُتكِمـَل 
مجموعـات العمل اإلنسـايّن مبقاربٍة منّسـقٍة متعـدِدة أصحاب 
العمـل  وهيئـاِت  املخططـنَي،  َتْجَمـعُ  املعنّيـني،  املصلحـة 
الحلـول  إيجـاد  يف  الفاعلـة  الجهـات  مـن  وغريهـا  اإلنسـايّن، 
مـود، وتعزيـز قـدرة الدولة، تحـت ِمظّلة  الدامئـة، وتقويـة الصُّ
قيـادة السـلطات املحلّيـة. وتقتـي هـذه املقاربـة االسـتثامر 
يف قـدرات السـلطات املحلّيـة، بـل فيهـا ويف قـدرات الجهـات 
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـاين، وذلك للتعامل مـع أحواٍل 
تنمويـة وسياسـية، والحفـاظ يف الوقـت نفسـه عـىل اسـتجابٍة 

إنسـانّية قامئـٍة عـىل مبـادئ. 

دامئـة  حلـول  إيجـاد  عـىل  العمـل  وُتتيـُح مجموعـات  هـذا، 
للتحـاُوِر والّنقـاش، وهـو مـكاٌن رضوريٌّ لَتْعيـنِي أوجـِه التـآُزِر 
الفاعلـة  الجهـات  الحكومّيـة. نعـم، تختلـف  القيـادة  وَدْعـِم 
وتختلـف مصالحهـا وأهدافهـا، ولكـّن الغـرَض أّنهـا مـن خالل 
قيامهـا بأعـامٍل متشـارٍك فيهـا2، تقـدر عـىل الوصـول إىل َفْهـِم 
وكيفّيتـِه.  االسـتثامر  اّتفـاٍق عـىل موضـع  وإىل  عليـه  ُمجَمـٍع 

وِمْثـُل هـذا التعـاون يف إخراج األدّلة واسـتعاملها عامٌل حاسـٌم 
مـن عوامـل النجـاح يف إنشـاء وصـٍف متفـٍق عليـه لألحـداث، 
ثـم مقاربـٍة تخطيطّيـة متامسـكة مـع السـلطات، ويف الوقـت 

نفسـه بنـاء املسـاءلة.

ٍم، مـا تـزال هنـاَك تحّديات كثـرية. إذ  ومـع مـا ُأنِجـَز مـن تقـدُّ
يعتمـد تحقيـق الحلول الدامئة عىل أن يكـون ملختلف طبقاِت 
الحكومـة مـا يكفـي مـن القـدرة واإلرادة واملـوارد، وهـذا أمر 
صعـب يف سـياٍق مـا تـزال الدولة فيه ناميـًة. وتحتـاج الجهات 
الفاعلـة إىل إنشـاء خطـط لتنميـة القـدرات، تكـون واقعّيـًة، 
ومحلّيـة، وُيجَمـُع عليهـا بالتأييـد، تتـدُّ عـّدَة سـنني يف األقـّل، 
الرّصـد،  ألغـراض  مخصوصـة  ومعالِـم  أدّلـة  عـىل  وَتْشـتِمُل 
وُتَشـارُِك السـلطات املحلّيـة، وتبدأ املشـاركة من مرحلـة َوْضِع 

كلِّ برنامـجٍ جديـد. 

تكامل االستجابات من خالل التَّخطيِط 
امُلخّصِص لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها 

نظـراً إىل أّن أغلـَب النـاس النَّازحـني يف السـياقات الحرضّيـة 
يواجهـون تحّديـاٍت تشـبه التـي يواجهها فقـراء الَحرَض، صارت 
التـي تسـتهدف  القطاعـات  القامئـة عـىل  التقليدّيـة  الربامـج 
ففـي  مناسـبة.  غـري   – النُّـزوح  ‘صفـة’  عـىل حسـب  األفـراد 
غـري  واملنظـامت  املتحـدة  األمـم  2017، وضعـت  آخـر سـنة 
الحكوميـة يف الصومـال مجموعـة مـن مبـادئ الربمجـة، لـيك 
ُتـريِْس االنتقـال إىل برمجـٍة متكاملٍة ُمخّصصٍة لـكلِّ منطقٍة عىل 
ِحَدِتهـا، ملعالجـة حاجـات كلٍّ من املجتمعـات املحلّية امُلضّيفة 
والّنازحـة. فأّقـرت الحكومة االّتحادّيـة الصومالّية هذه املبادئ 
مـن حيـث هـي ُسـَنٌن حسـنٌة ينبغـي اّتباعهـا يف البلـد كّلـه.3 

النُّـزوح  ُتَعالـُج  مقاربـٍة  ضـامن  إىل  املبـادئ  بهـذه  وُيقَصـُد 
اإلنسـاين  املجـال  الفاعلـة يف  الجهـات  بـني  ُمنّسـقًة  معالجـًة 
واملجـال التنمـوي ومجـال إحـالل السـالم )أي مـا ُيعـرَُف بــ 
َف عدٌد مـن االّتحـادات املتعددة  ‘الرابطـة الثالثيـة’(. وقـد ُألِـّ
RE–( ِري-إْنِتـغ  برنامـج  )كمشـاريع  والقطاعـات  السـنني 

INTEG( الـذي يتبـع االّتحـاد األورويّب، واّتحـاد الحلـوِل بـني 
َدنـِوداغ  املتحـدة ومنظمـة  باململكـة  الدوليـة  التنميـة  وزارة 
الوكالـة  مـن  الدامئـة  الحلـول  وبرنامـج   ،)Danwadaag(
الدمناركيـة للتنميـة الدوليـة4(، فُطّبقـت مبادئ الربمجـة عملّياً 

املتزايـد.  التعـاُوُن  َي  وُقـوِّ

ومـن الحـاالت املثـرية للنظـر حالـُة مقاربـٍة منّسـقة قـام بهـا 
البنـك الـدويّل، وبرنامـج برنامـج ِري-إْنِتـغ، ومنظمـة َدنـِوداغ، 
املجتمعـات  يقـع عـىل  بنـاِدر، حيـث  إدارِة محافظـة  لَدْعـِم 
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املحلّيـة تحّديـات لها صلة باألرايض، كاإلخـالء القرسّي، وارتفاع 
ـن البنية التحتّيـة والخدمات(،  أسـعار األرايض )مـن جّراِء تحسُّ
والخلـل يف مسـتوى البلدّيـات يف قدرتهـا عـىل معالجـة هـذه 
املسـائل. وَنْذُكـُر هاهنـا عـىل سـبيل املثـال، أّن البنـك الـدويّل 
النَّازحـني داخليـاً يف  لـكلِّ مسـتوطنات  رَْسـَم خريطـة  ينـوي 
األرايض  وَتْحديـَد  نطـاق مرشوعـه،  الداخلـة تحـت  املناطـق 
إعانـة  والّنظـَر يف خيـارات  التوطـني،  امُلهّيـأة إلعـادة  العاّمـة 
اإليجـار. وهـذا كلُّـه بدايـة خطـة ُمخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عىل 
ِحَدِتهـا، تنظـر إىل خمسـة أبعاٍد رئيَسـٍة تشـارك يف إعانة املدن 
عـىل تحسـني أدائهـا: فُبعـٌد مـكايّن )أي التخطيـط الحـرضّي(، 
وُبعـٌد مـاّدي )أي البنيـة التحتّيـة والخدمات(، وُبعـٌد اقتصادّي 
وُبعـٌد  التوظيـف(،  إىل  والوصـول  العمـل  فـرص  إيجـاد  )أي 
 ،) اجتامعـيّ )أي التامسـك االجتامعـيّ واالندمـاج االجتامعـيّ

وُبعـٌد مؤّسـّي )أي القـدرة واملسـاءلة(.

فتعتمـد املقاربـة الفّعالـة امُلخّصصـة لـكلِّ منطقٍة عـىل ِحَدِتها 
عـىل التكامل والتنسـيق مـع الجهات الفاعلة األخـرى والربامج 
الجاريـة يف املنطقـة الجغرافيـة التـي ُتطّبـق فيهـا املقاربة. وال 
يتعـنّي عـىل برنامٍج عـىل ِحَدِتِه معالجـُة كلِّ الحاجات ومواطن 
الضعـف يف املنطقـة التـي ُينّفـُذ فيهـا، ولكـْن مـن املهـّم أن 
ـالت املوجودة  يكـون القامئـون عليه مدركـني للتخطيط والتدخُّ
أصـاًل يف املناطـق نفسـها، لُيعيِّنـوا مواضَع الخلـل. فَوْصُل َوْضِع 

الربامـج بخطـط التنميـة يف املنطقة أمـٌر رضورّي. 

الّتَشارُك واالندماج 
يف  ُتلـحُّ  تظـلُّ  أسـئلًة  املتزايـد  داخليـاً  النَّازحـني  عـدد  وُيِثـرُي 
فقـراء،  داخليـًا  النَّازحـني  فأكـر  واملواطنـة.  االندمـاج  ـي  حقَّ
خفيضـو املركـز، مـن املجتمعـات املحلّيـة الزراعّيـة يف جنـويّب 
الصومالّيـني.  والبانتِوّيـني  ديجيل-مرييفـل  كقبيلـة  الصومـال، 
النَّازحـني  مسـتوطنات  إىل  عظيمـة  بأعـداد  وصولهـم   ُ وُيغـريِّ
داخليـاً املكتّظـة أصـاًل يف املناطـق الحرضّية الرتكيبَة السـّكانّية 
يف هـذه املـدن عىل وجـوٍه تتحّدى املزاِعـمَ القبلّيـة اإلقصائّية. 
إذ حُضـوُر النَّازحـني داخليـاً ُمحتمـٌل عمومـاً عنـد املجتمعـات 
املحلّيـة امُلضّيفـة، وُيفرّس ذلـك –بعض التفسـري– أّنهم جامعة 
مفيـدٌة لَكـْوِن عاملتهـم رخيصـة، غـري أّنهـم يعاملـون معاملة 
ضيـوٍف قليـي الحقـوق. وهـذا الخطـاب اإلقصـايّئ هـو مـن 
أكـر القضايـا خطـورًة وتعقيـداً يف الصومـال اليـوَم، وال سـّيام 
أّن هـؤالء النَّازحـني داخليـًا يحتمـل أن يصـريوا مقيمـنَي دامئني 
قبائـل معّينـة. ومـن أصعـب  تهيمـن عليهـا  التـي  املـدن  يف 
نازحـي  بـني  االجتامعـّي  التامسـك  تعزيـز  كيفّيـة  التحّديـات 
الحـرض واملجتمعـات امُلضّيفة يف سـياٍق حاٍل ُمَتخلخٍل سياسـّياً 

 . وعرقّياً

، يكـون التشـارك واالندمـاج والوضـوح أمـوراً رضورّيـة.  ومـن ثـمَّ
وفيـام يـي مثالَـني مـن هـذه األمـور ُجّربـا يف أماكـن محـددة ثـم 
ـعا إىل غريهـا، وُكيِّفا عىل حسـب الرضورة اعتـامداً عىل اختالِف  ُوسِّ
تجـارب املجتمعـات املحلّيـة النَّازحـة ومواطـِن َضْعفهـا وقدراِتها:

ُوِضعـت خطط للعمل املجتمعّي يف كيسـاميو وبيدوة باالسـتفادة 
مـن منـوذج ِمدنيمـو )ومعناه ‘الَوْحـَدة’( وهو منـوذج يتبع برنامج 
األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة واملنظمة الدوليـة للهجرة، 
فأبـرَز ذلـك الحاجات التي عّينهـا النَّازحون واملجتمعـات امُلضّيفة. 
َدنـِوداغ  اّتحـاد  َدَعـَم  الخطـط،  مـن  غريهـا  وعـىل  عليهـا  وبنـاًء 
بلدّيـات   )Danwadaag Solutions Consortium( للحلـول 
كيسـاميو وبيـدوة يف إدمـاج هـذه الخطـط التـي عـىل مسـتوى 

املجتمـع املحـّي يف خطـطٍ متكاملـٍة عـىل مسـتوى املقاطعـات. 

املشـرتكة االجتامعّيـة  املسـاءلة  منصـة  أتـت   ولقـد 
 )The Common Social Accountability Platform(
 )Africa‘s Voices إفريقيـا  أصـوات  مؤّسسـة  أنشـأتها  التـي 
)Foundation وأطلقتهـا مبشـاركة أمانـة الحلـول الدامئـة وإدارة 
محافظـة بنـاِدر،5 فاسـتعملت اإلذاعة إلقامة التحـاور وَجْمِع الرأي 
العـاّم يف مسـائل لهـا صلـة بالحلـول الدامئـة، وفعـل القامئون عىل 
املنّصة ذلك بإجراِء مناقشـاٍت إذاعّية يسـوقها املواطنون بالرسـائل 
الهاتفّيـة القصـرية. صحيـٌح أّن املثـاَل األّوَل لهـذه املنّصـة اإلذاعّيـة 
اقتـَر عـىل مقديشـو، ولكّنـه يُقـوُم مقـاَم مقاربـٍة ُيرَْجـى خريهـا 
يف زيـادة املسـاءلة عـن املجتمعـات املحلّيـة املتأّثرة بالنُّـزوح. ويف 
خـالل أسـابيع التجريـب األربعة، أرسـل 3267 من النـاس 14391 
مـن الرسـائل الهاتفّيـة القصـرية، فشـارك كثـرٌي منهـم مشـاركاٍت 
ِعـّدة. وكانـت نسـبة النَّازحـني مـن بـني املشـاركني 51.2%، وهـذا 
يشـري إىل أّن القنـاَة َيِسـرٌي وصـول الجامعات النَّازحـة إليها كام هو 
َيِسـرٌي وُصوُل السـّكان امُلضّيفني إليها. ويكّرُر اليوَم مكتُب املنّسـق 
املقيـم لألمـم املتحـدة إجـراَء هـذا املَـرْشوِع يف بيـدوة وبوساسـو.

ـَنِن الحسـنة الناشـئة لَدْعـم االندماج  وُيِشـرُي تحليـل أمثلٍة من السُّ
املَُقـوُد مجتمعّيـاً يف مسـتوى البلدّيـات إىل ما يي:

ينبغـي َجْمـُع معلومـات عـن البنـى املجتمعّيـة َجْمعـاً  	
ـالت  ـالت. وينبغـي أن ُتبَنـى التدخُّ شـاماًل، يف أّول التدخُّ
عـىل املجموعـات والخطـط القامئـة، فَتِصـَل املجموعـات 
املجتمعّيـة والخطـط بغريهـا مـن أعـامل التخطيـط، يف 
مسـتوياٍت منهـا مسـتوى املقاطعـات والبلدّيـات )عـىل 
مـع  االشـرتاَك  بـأّن  االعـرتاف  ينبغـي  أّنـه  مـن  الّرغـم 
أمـٌر فيـِه  املقاطعـات والبلدّيـات  مسـؤولني يف مسـتوى 
(. وينبغـي معالجـة كلِّ نقـٍص بتمثيل النـاس، ولكْن  تحـدٍّ
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ليـس ينبغـي أن تؤّلـَف مجموعـات جديـدة مـا مل يـأيت 
تأليفهـا بفائـدٍة إضافيـّة كثـرية. 

وينبغـي َسـرْبُ ُفـرَِص إشاِك املجتمعـات املحلّيـة املتأثـرة  	
بالنُّـزوح يف رَْصـِد املـرشوع.  

اإلجاملّيـة  	 اإلعانـات  إيصـاِل  يف  أيضـاً  النظـر  وينبغـي 
بالنُّـزوح  املتأثـرة  املحلّيـة  املجتمعـات  محافـل  إىل 
لهـا  يسـمح  فهـذا  أولوّياتهـا،  لتنفيـذ  وللمجموعـات 
باالسـتثامر يف املشـاريع التي تختارُها. ومن شـأن ذلك أن 
َز املشـاركة املدنّيـة، وُيْعِي زيـادة مسـاءلة الحكومة  ُيعـزِّ

أنصارهـا. جمهـور  أمـاَم  املحلّيـة 

واالندمـاج  	 االجتامعـّي  التامسـك  يكـون  أن  وينبغـي 
َوْضـِع  يف  رئيسـاِن  إسـرتاتيجّيان  َمقَصـداِن  االجتامعـيّ 

الحرضّيـة. الربامـج 

تركيز مزدوج: الحلول املبّكرة والتخطيط البعيد األمد 

مـا تـزال املجاهَدُة مسـتمرًّة مـن أجل العمل عـىل األهداٍف 
البعيـدة األمـد والتخطيـط الحـرضّي ملعالجـة النُّـزوح مـن 
متسـمرٌّة يف  التنميـة، وهـي  عـىل  واقـٍع  تحـدٍّ  حيـث هـو 
الكثـرية  اإلنسـانّية  للحاجـات  االسـتجابة  نفسـه يف  الوقـت 
بيَّة  جـَداً. واالسـتثامُر يف الحلول املبّكـرة ويف االسـتجابة التأهُّ
الحرضّيـة هو مفتـاٌح لَدْعِم البلدّيـات يف معالجة األمَرين يف 
آٍن معـاً. فعىل سـبيل املثـال، من جهٍة ُترّكـُز الجهات الفاعلة 
يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن عـىل االسـتجابة الرسيعـة لَدْعـِم 
ُجـُدد، ومـن جهـٍة  املدينـة عـىل اسـتيعاب سـاكنني  قـدرة 
أخـرى ُتكِمـُل الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلمنـايّئ 
هـذا العمـل بإدخـاِل املخّططـني الحرضّيـني فيـه. إذ إّن َنرْشَ 
الحرضّيـني والخـرباء االجتامعّيـني واالقتصادّيـني  املخّططـني 
والَحكْومّيـني مـن أّول األمـر َمْورُد مهمٌّ ولكْن َيْكـُرُ أن ُيْهَمل. 

أن يكـون العمـل يف َوْضـِع برامـج الحلـول  وينبغـي أيضـاً 
مـود  ـاًم لَوْضـعِ برامـج الصُّ الدامئـة يف السـياق الحـرضّي ُمتمِّ
لَدْعـِم االندمـاج يف املجتمـع املحـّي  الريفّيـة،  يف املناطـق 
يف املناطـق الحرضّيـة، ولَدْعـمِ عـودٍة طوعيَّـة، آمنـة، ُتَصـان 
الريفّيـة، هـذا  املناطـق  إدمـاٍج يف  وإعـادِة  الكرامـة،  فيهـا 
حيـُث يسـمح الوضـع األمنـيُّ بذلـك. فقـد قـاَد إبـراُز هـذه 
اّتحـاَد  والَحـرَض  الّريـِف  بـني  الروابـط  لتحسـني  الحاجـة 
َدنـِوداغ للحلـول إىل أن ُيدِخَل يف مقاربتـه ُمكّوناً أقوى بكثري 
يف التخطيـط للحلـول املبّكـرة. إذ َتْرُكـُز مقاربتـه هّمهـا يف 
املناطـق املتأثـرة بكثـرٍي مـن حـاالت النُّـزوح )التـي ال شـّك 
أنهـا ستسـتقبل مزيداً مـن األرس النَّازحة(، مع اسـتمرارها يف 

معالجـة الحاجـات إىل الحلـول الدامئـة األبعـد أمـداً. 

ُتظِهـُر نتائـُج مـا تقـّدَم مـن اسـتجاباٍت تعاونّيـة، متعـّددة 
أصحـاب املصلحـة املعنّيـني، يف املـدن الصومالّيـة، كيـف أّن 
لتخـرج  معـاً  تعمـل  أن  املختلفـة ميكـن  الفاعلـة  الجهـات 
باسـتجابٍة منّسـقة شـاملة للتحّديـات يف النُّـزوح الحـرضّي، 
مـن خـالل أعـامٍل شـاملٍة يقودهـا املجتمـع املحـّي. وأّمـا 
مـا ينبغـي فعلـه بعـد ذلـك، فهـو إنشـاُء مقاربـاٍت يتعـّدد 
فيهـا أصحـاب املصلحـة املعنّيـني لقياس مـا ُيعَمـُل يف إيجاد 
الحلـول الدامئـة، وإلرسـاِء َقـْدٍر أعظـَم مـن املسـاءلة، لـيك 
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