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اّتباع مقاربٍة مجتمعّيٍة أو َمَناطقّيٍة، ُمتعّددة القطاعات، يف وضع 
الربامج، مع إقامة ُمَشاركٍة جدّية مفيدة بينها وبني منظامت أخرى، 
والقطاع  اإلنساين  العمل  ميدان  يف  التقليدّيني  غري  الرشكاء  منها 
الخاص، وذلك لحامية الحقوق املحّددة لالجئني والنَّازحني داخلّياً. 

ُ يف السبيل إىل ذلك ما يي: وُيعنيَّ

الّنظُر يف املدينة أو البلدة أفيها خطٌة رئيسٌة موضوعة َقْباًل أم  	
ال؟ وهل من أهداِف إمناٍء موّثقة؟ ثم ُيعَمل عىل التوفيق بني 

كلِّ هذا وبني النتائج الربنامجّية. 

واستعامل الخربة التقنّية ملساعدة حكومات املدن عىل تحسني  	
إلجاميل  وفقاً  وأولوّياتهم،  املهّجرين  املقيمني  لحاجات  فهمها 
السياقات  تحليل  خالل  من  سّيام  وال  املدينة،  سكان  عدد 
اّتخاذ هذا  ثم  املعطيات،  التقنّي، وتشارُِك  والَعْون  الَحرَضّية، 
رون واملهّمشوَن يف  الفهم سبباً لضامن أْن ُيدَرَج السّكان املهجَّ

الخدمات املجتمعّية. 

واّتباع مقارباٍت تويلّية قامئة عىل أساس املناطق، ُمنصّبٍة عىل  	
الجغرايّف  والّتهميش  الَحرَضّي  التَّهجري  بني  التداخل  معالجة 

ع الَحرَضّي. والتوسُّ

وبالجملة، فِلمعالجة التَّهجري الَحرَضّي، ال بّد للمجتمع الدويّل من 
أْن ُيعّدَل ُسننُه –وطريقة تفكريه– بحيث ُيْخي السبيَل للتعاون، 

موقع  إىل  نظٍر  غري  من  املدن،  قيادة  ملجالس  َدعَمُه  يوّحَد  وأْن 
املدينة.

 سامر صليبا 
Samer.Saliba@rescue.org  @samermsaliba 

، يف لجنة اإلنقاذ الدولية  مستشار تقنيٌّ َحرَضيٌّ
 www.rescue.org

isilver@kcca.go.ug  @InnocentSilver7 إِنسنت ِسلفر 
www.kcca.go.ug مديُر مرشوٍع، يف سلَطِة العاصمة كامپاال

َح بِه يف ورشة ُمزَاويل املسائل الَحرَضّية، التي ُعِقَدت يف شهر سبتمرب/أيلول  1. ذلك ماّم رُصّ
من عام 2017، وشاركت يف اإلعداد لها لجنة اإلنقاذ الدولية. 

 AGORA )2018( Understanding the needs of refugees and host .2
 communities residing in vulnerable neighborhoods of Kampala

 )َفْهم حاجات الالجئني وأهل املجتمعات امُلضّيفة املقيمني يف األحياء التي أحوالها ُمَهلهٌة 
  bit.ly/AGORA-Kampala-2018 )بكامپاال

 UNHCR )2017( ’Greek Mayors Seek Future Refugee Accommodation .3
 Programme Beyond 2018‘

  )رؤساء بلدّيات يونانّيون يسعون إىل برنامج إلسكان الالجئني بعد عام 2018(
 bit.ly/UNHCR-Greek-housing-Dec2017

4. هذه املقالة َمْقبوسٌة من تقرير لجنة اإلنقاذ الدولية الذي َنرَشتُه يف عام 2018 بدعٍم 
سة ِستي )Citi Foundation(، تحت عنوان امللجأ الحرضّي: كيف يجري  من مؤسَّ

يف املدن اليوَم إنَشاُء مجتمعاٍت جامعٍة لكلِّ رضوب الناس؟ مالحظة: يف التقرير أيضاً 
توصياٌت لحكومات املدن وملَن يف القطاع الخاص من أصحاب املصلحة املعنّيني. 

 bit.ly/IRC-UrbanRefuge-2018
)The Grand Bargain( 5. الصفقة الكربى

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

الَهَملّيُة وُقّوُة االْنِتشاِر يف االستجاَبِة اإليوائّية الحضّية
ِجِنفر ُورد جورج ودافيد َهجِكن

املختلفة والقدرات  الحاجات  لتستوعَب  األولوّية  الّلنَي يف  َم  ُتقدِّ أن  اإلنسانّية  اإليواء  ينبغي الستجابات 
املتباينة، وال سّيام يف البيئة الَحَضّية. 

أّن من  اإليواء  كلِّهم- يف قطاع  -ال  الناس  كثرٍي من  ال يخفى عىل 
يناسب  واحداً  حاًل  األرَُس  ألكر  ِخَياٍر  أحسن  يكوَن  أن  املستبعد 
عىل  أُجِرَي  حديث  استعراٍض  ففي  اإليواء.  إىل  املحتاجني  جميع 
مواطن  أكر  إحدى  ُعيَِّنْت  اإليواء،  حاالت  من  حالٍة  دراسَة   144
القوة تكراراً فكانت ُقْدرَة الحلول واالستجابات عىل التكيُّف.1 عىل 
أّننا نقرتح أن ُيخَرَج مفهوم القدرة عىل التكيُّف من نطاق مصطلح 
‘التكيُّفّية’ وُيدَخل يف نطاق ‘اللِّني’. فالتكيُّفّيُة مفهوٌم ميكن تطبيقه 
وأّما  ابتداًء،  التي تكون جامدًة  الربامج  إعداد  رجعّياً عىل  تطبيقاً 

اللِّنُي فيجب أن يوجَد يف مرشوِع إيواٍء منذ ُيبَدأ بِه.

وُيْحتاُج إىل اللِّني أساساً ألّن لفرادى األرَُسِ خصائص سكانّية مختلفة 
متنّوعة،  منها  أتت  التي  املحلّية  فاألحواُل  مختلفة.  وحاجات 
والتأثرياُت التي خربتها وجّربتها متباينة، وآلّياُت تّصديها لصعوبة 
َعْيشها، ومهارَُتها وقُدراُتها ومَوارُِدها متعّددة. وُيْكُرُ أن يكون هذا 
ففي  الريفّية،  البيئة  يف  منه  الحرضّية  البيئات  يف  أعرض  التنّوع 
ووجوه  املساكن،  ورضوب  الّدخل،  طبقات  نطاق  يزيد  الحرض 
املعاش. ويلقي هذا التنّوُع األسايسُّ يف الحاجة والقدرة الضوَء عىل 
ما تقتضيه هيئات العمل اإلنسايّن إليجاد حلول إيوائّية أشّد ليناً 
لني  فلقياس  ذلك،  ومع  استجابة حرضّية.  العمل عىل  عند  بكثري 
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إىل  ولكّنهام  أساَسني  وجَهني  ُنعنيُّ  واالستجابة،  التصميم  عمل 
اإليوائّية  اإلعانة  برامج  لنِي  يف  الذي  الوجه  فأّما  ُمهمَلني،  اآلن 
فهو: الَهَملّية )invisibility(، والَهَملّية هي كون الشء مهماًل ال 
ُينَظُر فيه، وأّما الوجه الذي يف لنِي االستجابة فهو: قّوة االنتشار 
)virality(، وقّوة االنتشار هنا تعني َقْدَر رسعة انتشار األخبار 

واملعلومات بني الناس. 

الَهَملّية
طارئ.  غري  سياٍق  يف  ناجحٍة  بالضاحية  تنميٍة  يف  أّوالً  فلننظر 
تندمج هذه التنمّية السكنّية الناجحة يف املجتمع املحّي، فتالئُم 
الشوارع املحيطة مبنطقتِه،  التي يف  حاجات مجموعة املساكن 
مثل حاجات امليزانية واألرَُس واللوائح وامُلَناخ. واملجتَمُع املحيُّ 
الذي ينشأ ويتطّور طبيعّياً عىل العموم مشتمٌل عىل نطاٍق واسٍع 
أرسته  مع  العيَش  يختار  َمن  الناس  فمن  السكن.  خيارات  من 
املمتّدة أو مع أصدقائه؛ ومنهم َمن يكرتي غرفٍة أو شّقة. وقد 
قد  أو  باإليجار،  تلَُّكُه  أو  بناَءه  أو  يختار غريهم شاَء مسكن 
يختار أن يسكَن مكاناً باملّجان مبوافقة صاحبة أو بغري موافقته. 
ومن الناس من يعمل من البيت فيحتاجون إىل مساحة أوسع، 
ومنهم من يحتاج إىل مزيد من التهوية أو اإلضاءة أو املساحة 
أو  األطفال  أو  األليفة  الحيوانات  ليستوعب مسكنه  الخارجّية، 
ال  ُكّلّياً،  محلّياً  ع مجتمعاً  التنوُّ وُينِشُئ هذا  الحساسّية.  ملراعاة 
املشهد  عىل  التصميم  أو  التنمية  يف  عامل  وجود  فيه  يسيطر 
العاّم، بل يصبح املشهد الحرضّي تحت سلطان املعايري الثقافّية 
املجتمع  فينشأ  األرس.  فرادى  عند  املتنّوعة  والحلول  املشرتكة 
ُترْتَُك هذه  الزمان، ويف آخر املطاف، قد  املحّي وينمو عىل مّر 
‘َهَواِمَل’ يف املشهد الحرضّي، فال يظهر عي  املشاريع السكنّية 
كلِّ مرشوٍع منها أّنه كان يوماً مرشوعاً ُبِنَي منفصاًل من غريه من 
مساكن املجتمع املحّي. ومع ذلك، ويف الوقت نفسه، أصبحت 
ُق  هوّيُة فرادى األرس وحاجاُتهم أكر ُوُضوحاً. فبإعامِل الّلني، ُتحقِّ
ع نفسه الذي يف بيئة الحارضة، ومع  برامج اإليواٍء الحسنة التنوُّ

مرور الزمن، ينبغي أاّل ُيرى أّن برامج اإليواِء قد أجريت أصاًل. 

إىل  للعيان  الوضوح  الشديدة  ــواء  اإلي مشاريع  وتيل  هذا، 
جودة  َعَلْت  ومهام  ُمتكرِّر.  واحٍد  بنسٍق  املحّي  املجتمع  َوْسِم 
ٍم واحٍد أو تصميم  راً مُلصمِّ التصميم، ُيلزُِمُه الواِسُموَن رأياً وتصوُّ
واحد. ومن خالل العمل عىل إرساِء منوذج عاملّي، ُتخِفُق مثل 
هذه الربامج عاملّياً يف معالجة الحاجات املتنّوعة لفرادى األرس، 
ما اختارت  أّنها غري مناسبة. وكثرياً  امُلتعارَُف عاملّياً  حّتى أصبح 
الهيئات ِشّدَة الوضوح للعيان هذه لُيدرَِك البناَء الُيرْسُ والرسعُة، 
أو ألنها َفِهَمت أّن املساواة تعني التطابق، والحقُّ أّن املساواَة 
كثرياً  أّن  بالّسواء. وعىل حني  املختلفة  الحاجات  تعني معالجة 
العادة  يف  يحكمون  قد  املانحة  والجهات  الربامج  مديري  من 

بنجاح برنامج من عدمه من خالل َقْدِر كونه بارزاً للعيان، نحن 
ُيقاُس  نقرتح أّن العكس رمبا يكون هو املقياس الصحيح الذي 
به النجاح. فإذا كان برنامج اإليواء واضحاً للعيان، كانت الحاُل 
أّنه بدالً من تهيئة برنامج اإليواء لقضاء حاجات املجتمع املحّي، 
ترى املجتمعات املحلّية املترّضرة مقسورًة عىل أن تتكّيف هي 
لُتناِسَب برنامج اإليواء. إذن، ينبغي أن يكوَن الوضوح الحقيقّي 
محلّيٍة  مجتمعاٍت  إنشاِء  يف  مركوزاً  اإليواء  برنامج  يف  للعيان 
املآوي  تكوَن  أْن  انتعاشاً، ال  وأماناً، وأرسع  أكر صّحًة  متنّوعٍة، 
‘تعالوا  يقول  حالها  ولسان  واحد،  واحٍد وعىل صفٍّ  غراٍر  عىل 
التواصل  َشباِك  يف  صوريت  وضعوا  صّوروين  أحالين،  ما  انظروا 

االجتامعي’. 

ُقّوُة االنتشار
سياق  يف  حكومية،  غري  منظمة  تديره  الذي  اإليــواِء  ملرشوع 
سعة  إىل  بالقياس  جّداً  صغرٌي  تأثرٌي  النطاق،  الواسعة  الكوارث 
ومعّدلها،  الكوارث  نطاق  سعة  تزايد  إّن  ثم  الكارثة.  نطاق 
أّن  يعنيان  اإليواء،  تويل  إىل  املانحة  الجهات  ميل  وانخفاض 
الحكومية ليست قادرًة إال عىل استيعاب نسبة  املنظامت غري 
متناقصة من املجتمعات املحلّية املترّضرة يف املعونة اإليوائّية. 
يف  سّيام  وال  الكوارث،  بعد  اإليوايّئ  التزّود  أكر  كان   ، ثمَّ ومن 
املدن والبلدات، تقوم به املجتمعات املحلّية املترّضرة نفسها مع 
الكوارث  َعدُّ  ميكن  وهكذا،  تجاورها.  التي  املحلّية  املجتمعات 
مشكلًة اجتامعّية، ال مشكلًة طبيعّية. هذا، وال تصري األحداث 
الخطرة، طبيعّيَة املَْنشأ كانت أو برشّية املَْنشأ، كارثًة إاّل إذا مل 
لتخفيف خطرها  كافياً  استعداداً  يكن املجتمع املحّي مستعداً 
معالجة  َنَجاُح  ويقتي  االستجابة آلثارها.  أو  عليها  التغلُّب  أو 
األسباب األصلّية ملا يلحق املساكن من رضٍر بعد الكارثة، كعدم 
املقاربة  من  بدالً  اجتامعّية،  مقاربًة  للكارثة،  التصّدي  كفاية 
تعالج  االجتامعية  فاملقاربة  استعاملها.  اعتيَد  التي  التِّْقنّية 
املسائل األساسّية، كسبب بناء املساكن أصاًل يف منطقة معرّضة 
األخطار  البناِء لصّد  الكفاية يف جودة  أو سبب عدم  للكوارث، 
مناسبًة  الحلول  تكون  أن  وينبغي  عليها محتمٌل.  التي وقوعها 
تضمن  أن  وينبغي  بيئّياً،  ومستدامة  الكلفة،  ورخيصة  ثقافّياً، 
هذه  مثل  إيجاد  يكون  ولقد  األخطار.  بتقليل  مستمّراً  التزاماً 
االجتامعي،  التحليل  يف  االستثامر  من  مزيداً  مقتضياً  الحلول 
ولكّن الربامَج املناسبَة ستنترش وُتِذيُع خربها بنفسها، عىل حني 
أّن الحلول التي هي غري مالمئة ثقافّياً، وال تطاق كلفتها، وغري 

مستدامة، وال واقعّية، لن يؤىت بها إال إذا استمّر التمويل.

وليك تكون الهيئات أكر فّعالّيًة يف هذا املشهد املتناقص املعونة، 
َرْكُز هّمها يف التأثري يف نتائج اإليواء وتحسينها لكلِّ  ينبغي لها 
من  فبدالً  الناس.  من  لقّلة  جّيدٍة  مآٍو  ُتِتيَح  أْن  ال  املحتاجني، 
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املستوى  عالية  جّيدة  إسكانّية  الت  تدخُّ هندسة  عىل  الرتكيز 
الت  التدخُّ ترّكَز عىل  أن  للهيئات  ينبغي  األرس،  قليٍل من  لعدٍد 
يف  من غريها  أفضل  فهي  اًل،  تدخُّ وأقلُّ  نطاقاً  أضيق  التي هي 
عنها  نجمت  التي  األساسّية  االجتامعّية  املشكالت  معالجة 
الكارثة. إذ ميكن للحلول البسيطة التي لها تأثرٌي عريٌض وميكن 
تكرارها بُيرْسٍ أْن ُتقّوي املجتمعات املحلّية عىل إعانة أنفسها، 
وهذا َيْضَمُن حاصاًل يف العمل اإلنسايّن شاماًل أفضل لعدد أكر 
من السّكان املترّضرين، وُيْفِي إىل زيادة انخفاض األخطار يف 
مستقبل الزمان. ولذلك، فأحد مقاييس النجاح يف هذا املشهد 
امُلتاَحة؛ أي ميلها  انتشار’ املساعدة  ‘ُقّوة  املعونة هو  املتناقص 
إىل الّتناُتِج مرّة بعد مرة. فقد َتُكوُن دراَسُة املدى الذي يقطعه 
انتشار أفكار الربنامج األساسّية، ُقّوًة ورُسْعًة، مقياَس نجاٍح أفضَل 
من دراسة مدى جودة إسكاِن برنامٍج ما أرسًة ما. وميكن املرَء، 
مسكٍن  تجِهيُز  حصَل  هل  َر  لُيقدِّ َيْنُظَر  أن  املثال،  سبيل  عىل 
تجهيزاً تحسينّياً بحيث يكون مالمئاً ثقافّياً وبيئّياً، رخيص الثمن، 
مقنعاً يف تحسني سالمته لدرجة أخذ الجريان فيها هذا التحسني 

وأعادوا تطبيقه يف مساكنهم، ومن ثّم زاد تأثري الربنامج؟ 

إسرتاتيجّياُت إيواٍء لّينٌة يف بالو وتاكلوبان
يف السنني األخرية، جاَء الّلني يف اإلرشادات التوجيهّية يف االنتعاش 
اإليوايّئ يف عّدة مشاريع باملناطق الحرضّية يف جنويّب شقّي آسيا، 

ومنها تاكلوبان يف الفلّبني وبالو يف جزيرة سوالويس األندونيسّية. 
للهيئات  ُأِتيَح  االستجابَتني،  اإليواِء يف هاَتني  ففي وثائق معايري 
اإلرشــادات  فأّما  ــواء.  اإلي حاجات  ملعالجة  متنّوعة  خيارات 
إلعصار  الفليّبينّية  باالستجابة  اإليوايّئ  االنتعاش  يف  التوجيهّية 
هايان، فقد عملت عىل إرساِء مقاربٍة قامئٍة عىل الحقوق، فُتحّدد 
السكن ما  أيديهم من خيارات  األرَُسِ يف “أن يكون بني  حقوَق 
يناسب حاجاتهم ورغباتهم أحسن مناسبة”.2 ويف وثائق الحالَتني 
تطبيق  وإمكان  األداء،  معايري  من  األدىن  الحّد  يف  إرشــاداٌت 
الخطر  من  لرضوٍب  املعرّضة  املناطق  عىل  املختلفة  الخيارات 
مختلفٍة. وكان أحد أهداف هذه املقاربة تشجيَع الهيئات عىل 
إيجاد مجموعة متنّوعة من الحلول ملعالجة الحاجات املختلفة. 
ومن هذه الحلول: املآوي املؤّقتة، وتقاسم أماكن اإلقامة، وَدْعُم 
التحسينّي،  والتجهيز  واإلصالح  العاّمل،  نوم  ومباين  اإليجار، 
يف  دامئة  مساكَن  ُتستعمَل  ليك  )املصّممة  األساسّية  واملساكن 
التوجيهّية يف اإلسكان الدائم. وتشتمل  املستقبل(، واإلرشادات 
القرارات  صناعة  إلعانة  طرق  عىل  أيضاً  التوجيهّية  اإلرشادات 
َد فيها الحاجة إىل الّلنِي  التي لها صلة بالحلول اإليوائّية، التي ُأكِّ

من أّول األمر. 

العمل  إىل  العودة  إىل  الواقع  يف  الهيئات  مالت  الحّظ،  ولسوء 
الخيارات  أكر  فاختارت  االستجابَتني،  هاَتني  يف  اعتاَدْتُه  الذي 

منظٌر من مدينة تاكلوبان يف الفليّبني، بعد إعصار هايان العايت سنَة 2013. 
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اسم  عليه  ُيطَلق  َقْباًل،  ٌم  ُمصمَّ خياٌر  األكر  يف  وهو  لها،  راحًة 
يربز من  ولكْن  يقال(.  االنتقالّية كام  املآوي  )أو  املؤّقتة  املآوي 
الكاثوليكية  اإلغاثة  خدمات  منظمة  هو  استثناٌء،  الحالة  هذه 
)Catholic Relief Services(. ففي تاكلوبان، نجحت منظمة 
للنامذج  حاجاٍت’  ‘قامئِة  إنشاِء  يف  الكاثوليكية  اإلغاثة  خدمات 
اإليوائّية التي وافقت املعايري املنصوص عليها، وَضِمَنِت املنظمة 
يف استجابة بالو، التي هي أحدث من استجابة تاكلوبان، الّلنَي 
اإليوائّية،  الحاجات  ملعالجة  التِّْقنّية  واملعونة  النقدّية  باملَِنِح 
وذلك بنطاٍق من الخيارات املتنّوعة. ولكّن ِقّلة استيعاب اللِّنِي 
التوجيهّية  اإلرشادات  إنشاِء  وراَء  أّن  إىل  يشري  أخرى  أماكن  يف 
املحّسنة حاجًة إىل تحّوٍل أعظم يف طريقة تفكري َمن يف القطاع.

التغلُّب عىل القيود
إىل  بالطموح  اإليوائّية  املعونة  برامج  يف  الّلنُي  ُيقيَُّد  ما  كثرياً 
هندسة حلوٍل إيوائّية مثالّية وبسوِء إدراِك اإلنصاف، ومن جّراء 
األمرين ميكن أّن يقّل عدد األرس امُلعاَنة. ففي التحّول إىل مَنُوذِج 
، ُمْنصبٍّ عىل حدٍّ أدىن من مدخالت الناس األقّل  ٍل ُمختَرٍ تدخُّ
أكر  ناٍس  إعانة  عىل  القدرة  انتشاراً،  األرسع  واملقاربات  َهَماًل 
الت البسيطة أثراً  وَترِْك أثٍر أطول أمداً. إذ ميكن أن ُتحِدَث التدخُّ
عظياًم، كإرسال ِفرَق لتقدير ما وقع، وملاذا وقع، وتصوير الفرق 
هذه  باستعامل  ثّم  واضَحني،  وتوثيقاً  تصويراً  وتوثيقه،  بينهام 
املدنّية يف  املجتمعات  تنصح  ُيتحَصُل من معلوماٍت،  ما  الِفرَق 
ما ميكن أن تفعله هي نفسها. فبعد إعصار ِسدر يف بنغالديش، 
قريًة  املعامرّيني  واملهندسني  املهندسني  من  صغري  فريٌق  زار 
فلم يستطع  وأّيها سقط؟  واقفًة  تزال  ما  املباين  أّي  فنظر لريى 
الفريق إعانَة املجتمع املحّي مباشًة ولكْن يف خالل الزيارة أعلَم 
تقديرات  بها  أتت  التي  النتائج  املحّي  املجتمَع  الفريق  مرتجُم 
نفسها  القرية  إىل  أخرى  بزيارٍة  ُوِجَد  املباين. وبعد ستة شهور، 
لكّل  حلوالً  وَوَجَد  القرية،  بناِء  إعادة  أتّم  املحّي  املجتمع  أّن 
املشكالت التي ُنوِقَشت من َقْبُل. وقد حّققت القرية ذلك من 
غري معونة من الهيئة، فجمعت األموال واملوارد واّتبعت نصيحة 
الفريق الذي زارها. وكانت يف جهة أخرى بالُقرب من القرية، يف 

الوقت نفسه، برامج مل تكد تبدأ. 

وبرتتيب  عاملّية،  أعامٍل  بجداول  أيضاً  الَهَملّية  ُتقيَّد  أن  وميكن 
برامج اإليواء لتتواَءَم هي وما تطلُبُه الجهات املانحة، واألفَكاُر 
العمل،  من  الصحيح  يف  َقْباًل  رُة  امُلتصوَّ واملعامرّية  الهندسّية 
وَتْفِويُض املنّظامت املنّفذة، وغرُي ذلك من أولوّيات املستجيبني. 
االنتعاش  عن  حديثها  يف  مستمرٌّة  العاملّية  املراجعات  أّن  ومع 
راكزاً  القطاع  يزاُل  ما  صاحبها،  يقودها  التي  واملقاربات  الذايّت 
هّمُه يف تصميم أماكن شديدة الربوز والظهور، بدالً من األعامل 
يف  بها  ُيساُر  التي  الطريقة  وتعني  والظهور.  الربوز  الخفيضة 

إعداد النظام اليوَم أّن مشاريع اإليواء ُتصّمُم أّوَل تصميمها يف 
األغلب داخَل حدود معّينة يحددها فريق إدارة الكوارث يف كلِّ 
هيئٍة من الهيئات. ويف هذا املجال التشغيّي مديُر إيواٍء وفريق 
مجموعًة  بعُد  يحّددون  واملهندسني،  املعامرّيني  املهندسني  من 
للمشكلة  املسبقة  مفاهيمهم  عىل  بناًء  الحدود  من  أخرى 
املادّية التي يواجهونها. وبالجملة، فال ُيطلُب إىل املجتمع املديّن 
الحدود. وَنْقرتُِح بدالً من  ُتحّدَد كل هذه  أن  بعَد  إال  املشاركَة 
ذلَك أّنه يجب إزالة هذه املجاالت التشغيلّية املحصورة، وينبغي 
إجراُء تحليٍل اجتامعّي أنروبولوجّي أكر تفصياًل عىل املشكالت 
األساسّية التي أّدت إىل َخْيَبِة مسعى اإلسكان. وينبغي أن تكون 
املعونُة، حيث ُيجاُب بها، مباشًة شديدَة الّلني، لرَتفَع من قدرات 
األرس وُتعالَِج حاجاتهم الفردّية. هذا، وينبغي مناقشة ميزانّيات 
لتحديد  لهم مجاٌل  فُيفَسَح  املترّضرة مباشًة،  األرس  اإلعانة مع 
اإليوايّئ. وهذا يف  السياق  إليِه يف  يحتاجون  أو  فيِه  يرغبون  ما 
املناطق الحرضّية أكر أهمّيًة، وال سّيام يف األماكن التي قد يكون 
َر األرَُسُ ما تريد،  غري ممكٍن فيها بناُء مآٍو جديدة. وينبغي أن ُتقرِّ
ال غريها، سواء كان القرار إصالَح مسكٍن، أو اكرتاَء مسكٍن، أو 

العيش مع أرسٍة أخرى، أو إقامَة مأوًى مؤّقت يف فناٍء خلفّي. 

الوصف  يف  التفكري  ــاَدُة  إع هذا  اقرتاِحنا  َقْلِب  ففي  وبعُد، 
مهندٌس  يكون  أن  من  فبدالً  اإليواء.  مرشوع  ملدير  الوظيفّي 
معامرّي أو مهندٌس هو القيُّم عىل َتْصميِم مأوًى مثايّل، ينبغي 
أن يحّل محّله فريٌق من أفراٍد متنّوعي الخربة والتجربة، يركزون 
هّمهم يف ضامن أن يعيش أكر عدٍد من املترّضرين عيشًة آمنة 
مريحة كرمية، قادرين عىل االعتامد عىل أنفسهم يف االنتعاش 

الذايّت وإيجاد َسَكٍن دائٍم آمن. 
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