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االختيار يف حلول املأوى يف الصومال

مارتني غوديريس وغريغ ماكدونالدز

يف املستقبل ،عندما يتاح للمقيمني يف املآوي حرية اختيار طراز البناء وعند إرشاكهم يف عملية التشييد،
سوف يكون لذلك أثر طيب عىل متكينهم وبناء قدراتهم.
تواجه الصومال تحديات إنسانية متعددة الجوانب وبالغة التعقيد
وال يقل تعقيداً عنها مستوى االستجابات املطلوبة إذا ما أريد
تعزيز لدونة الصوماليني .وعىل مر الزمن ،دأبت مجموعة املآوي
هجرين
للم َّ
الصومالية ورشكاؤها عىل توفري املساعدة الطارئة ُ
الجدد .ومع التحسن املضطرد يف الوضع األمني العام منذ مطلع
عام ،2013أتيح الفراد مجموعة املآوي الصومالية املجال إليالء
قدر أكرب من الرتكيز عىل حلول املــآوي املستدامة لألشخاص
الذين هُ ِّجروا لفرتات مط َّولة .وحددت املجموعة حيازة األرايض
والتخطيط الحرضي وتطوير سبل كسب الرزق وإرشاك القطاع
الخاص والحلول املستدامة عىل أ َّنها أربع عنارص أساسية ال بد
من دراستها.

فقراء ونازحني .وتضمنت تلك الجهود بناء الربامج وتعزيز الروابط
مع البنى التحتية لقطاعات املياه واإلصحاح والرتبية والتَّعليم
والصحة والحامية وسبل كسب الرزق .وهناك أيضاً فرص قوية
للمشاركة مع قطاع اإلنشاءات الخاص لدعم مقاربة مستدامة
موجهة للسكان الحرضيني الفقراء والنَّازحني.

الخربة مع دولو

يف دولو التي ما زال النّازحون داخلياً يتوافدون عليها ،أجريت
مشاورات مك َّثفة ومطولة بالتشارك مع السلطات املحلية وقادة
املجتمعات املحلية ومديري مخيامت النَّازحني داخلياً وسمح
ذلك بتحديد األرس األكرث استضعافاً يف كل من مخيامت النَّازحني
واملجتمع املضيف بغية تعزيز التامسك االجتامعي .وعملت
ومن بينها ،متثل حيازة األرايض الجزء األكرث تعقيداً نظراً لوجود السلطات املحلية عىل التأكد من إتاحة األرايض للنازحني املختارين
ما يقارب  1.1مليون نازح داخل البالد يعيشون يف مآوي مؤقتة والرتتيب لحيازة األرايض لحاميتهم من الطرد واإلخالء مع عدم
ويواجهون خطراً كبرياً للطرد واإلجالء القرسيني عنها .أما يف املراكز السامح لبيع تلك األرايض أو نقل ملكيتها.
الحرضية التي جذبت كثرياً من الناس ،بدأ الفاعلون اإلنسانيون
َّ
واإلمنائيون يف املشاركة مع الحكومة والنظراء يف جهود إطالق ويف برنامج نفذته إحدى الهيئات األعضاء يف مجموعة املآوي
مبادرات التخطيط بغية تجنب التدهور البيئي والحيلولة دون الصوماليةُ ،ش ِّيدَت مناذج أولية للآموي مبختلف أنواعها حسب
عطي املستفيدون املعلومات التوعوية حول
قيام العشوائيات.
املوازنات املتاحة ُوأ َ
مختلف جوانب كل نوع .ثم ُس ِم َح لهم باختيار نوع املأوى بناء
وص ِن َعت النامذج األولية الثالثة من
وأدرك رشكاء مجموعة املآوي الصومالية أهمية االستثامر يف حلول عىل حاجاتهم وتفضيالتهمُ .
املأوى لالجئني العائدين أيضاً وبدؤوا التم ّرن عىل طرق تجنيب طوب اسمنتي وطوب ترايب وصفائح حديدية مموجة .ووقع
وقوع التوترات بني العائدين والجامعات املحلية الحرضية من اختيار أقل من  %20من املستفيدين عىل البيوت اإلسمنتية يف
حني ّ
فضل البقية منهم البيوت املصنوعة من الصفائح
الحديدية عىل أساس أنها متنح ساكنيها فسحة كافية وقدراً
أكرب من الخصوصية .ولذلك ،سيكون من املفيد إجراء مزيد
من البحوث للوقوف عىل فهم أفضل للخيارات التي يبديها
املستفيدون.

منظمة الرؤية العاملية/ماريون فريا ألوش

عائلة نازحة داخلياً يف مأواها الجديد يف دولو ،الصومال" .اخرتت البيت املصنوع من
ألن الحجم مناسب لعائلتي َّ
الطوب واإلسمنت َّ
وألن الجو منعش داخله".

رش َك أبناء املجتمع املحيل لغايات متكينهم يف بناء بيوتهم إذ
ُوأ ِ
م َّكنهم ذلك من تعلم مهارات مهمة (ما يق ِّوي فرص كسبهم
للرزق) والحصول عىل شعور أكرب بامتالك البيت.

الخربة مع كيساميو

ن َّفذ رشكاء مجموعة املآوي الصومالية مرشوعاً آخر يف مدينة
كيساميو التي كان معظم النَّازحني داخلياً فيها عام 2013
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش
.اللجنة األمريكية لالجئني يف الصومال

مرشوع مآوي الصندوق اإلنساين الصومايل ،الصومال.

يض

يعيشون يف املباين الحكومية السابقة أو كانوا يستوطنون أراض باملوقع املقرر إلعادة نقل النَّازحني إليه .ويف النموذج التجريبي
حكومية .ثم ظهرت موجة من اإلجالءات إلخالء عدد من تلك اآلخر ،استُخ ِد َم الخشب املعاكس بتكلفة مامثلة لتوفري الخيارات
املرافق الحكومية فزادت األوضاع صعوبة وسوءاً .ومنذ عام  ،2014أمام املستفيدين.
يعمل نظراء الحكومة املحلية من كثب مع مجموعة املآوي
الصومالية واملنظامت األعضاء فيها إليجاد حلول تدوم لفرتات ثم ُد ِع َي قادة املجتمع املحيل من املجتمع املضيف ومن مجتمع
أطول بشأن حيازة األرض .ويف البداية ،خصصت بعض األرا
النَّازحني داخلياً لزيارة املرشوع وإبــداء آرائهم .ووقع اختيار
الدامئة للنازحني داخلياً لكنَّهم كانوا ينظرون إليها عىل أ َّنها خطرة املجتمعني عىل البيوت املبنية من الطوب الرتايب إذ فضلوه عىل
وبعيدة بعداً كبرياً عن الخدمات ،لكنَّ اإلدارة كنت يف نهاية عام البيوت الخشبية ،وبعد ذلك ُأرشكوا يف بناء بيوتهم .وصاحب ذلك
 2015من إيجاد أرض دامئة مناسبة يف ضواحي املدينة.
كله تدريب املستفيدين ورفع كفاءاتهم وقدراتهم واستفادوا من
ذلك التدريب إذ أنشأ بعضهم مرشوعاته التجارية كام َّأن أفراد
وملساعدة النازحني يف تحديد اختياراتهم املدروسةُ ،ن ِّف َذ منوذجان آخرين من املجتمع املحيل َّ
وظفوا هؤالء املتدربني لبناء البيوت
رياديان عىل أساس تجريبي يف املنطقة بنا ًء عىل ثقافة البناء الجديدة وامللحقات للبيوت القامئة يف املنطقة.
املحلية التي تراعي املوارد املتاحة محلياً واملسايرة للمحددات
االجتامعية والظروف املناخية املحلية واملخاطر الطبيعية .فلثقافة مارتني غوديريس martijngoddeeris@yahoo.com
البناء املحلية إمكانات غالباً ما تكاد برامج اإلعامر تتجاهلها مع متخصص مستقل يف شؤون املآوي
َّأن الحلول إذا استُن ِب َطت عىل أساس الثقافة املحلية فستساهم يف
وضع املستفيدين يف مركز عملية اتخاذ القرار .فقد ُف ِح َصت الرتبة غريغ ماكدونالدز MCDONALG@unhcr.org
أوالً ثم روعيت جودة الطوب الرتايب وعىل ضوء النتائج ُش ِّيد بيت املجموعة العاملية للتنسيق (املأوى) ،مفوضية األمم املتحدة
تجريبي من الطوب الرتايب يف إحدى املجتمعات املحلية املحيطة السامية لالجئني www.unhcr.org
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