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وإدارتها بشكل مستدام عرب حزام الساحل. وكمرشوع متكامل 
للتنمية املستدامة )متعدد املساهامت( – ويتجاوز ما هو أبعد 
من مجرد زراعة األشجار – فإنه يعد باملساعدة يف تحسني حياة 

اآلالف من الناس. 

يحتاج كل من النازحني واملجتمعات املضيفة إىل تعزيز التعاون 
بينهم لحامية البيئة من خالل الرعاية املشرتكة واإلدارة الحاكمة 
ملواردها الثمينة. وسيكون هناك - باإلضافة إىل تطوير األحزمة 
الخرضاء والحفاظ عليها - حاجة إىل الرتكيز عىل إعادة التحريج 
وتطوير مناطق خاصة لتلبية احتياجات السكان من األخشاب 
والطاقة املستدامة وبدائل الفحم من الطاقة، وكذلك الحد من 
وتكييف  الحراري،  االحتباس  غازات  وانبعاثات  الغابات  إزالة 

الطرق للرعاة ومواشيهم.

ولتعزيز األمن الغذايئ للمجتمعات، يتوجب توفري الدعم للصيد 
أن  يجب  وهذا  الحيواين؛  ولإلنتاج  وللزراعة  واملستدام  املنتج 
مصايد  وخرباء  البيطرية  الخدمات  إىل  الوصول  تعزيز  يشمل 
وتعد  التسويقية.  البستنة  وتعزيز  اآلفــات،  وإدارة  األسامك 
تخزين  أنظمة  وتتطلب  األهمية،  بالغ  أمرًا  املياه  إدارة  مسألة 
مياه محسّنة، وعقد اتفاقيات بشأن الوصول إىل مصادر املياه، 
عىل  املجتمعات  قدرة  أن  كام  الفعالة.  الري  تقنيات  وتعزيز 
تسويق منتجاتها تحتاج أيضا إىل التحسني، وذلك - عىل سبيل 
يف  التدريب  خالل  ومن  تعاونيات،  إنشاء  خالل  من   - املثال 

التعليم املايل وإدارة األعامل.

املشرتكة  الحوكمة  آليات  إنشاء   - ذلك  عىل  عالوة   - ويستلزم 
الشعور  أن  كام  الوساطة؛  آليات  وتطوير  عليها،  واملحافظة 

تتجاوز  قد  سالم  مكاسب  يقدم  أن  ميكن  املشرتك  بالهدف 
تالميذ  تعليم  وسيكون  الطبيعية.  للموارد  املشرتكة  الحوكمة 
القادمة  األجيال  فهم  لضامن  رضورًيــا  البيئة  حول  املــدارس 

للقضايا املطروحة

ذلك  يف  مبا   - وسهولته  إليه  الوصول  برسعة  املعزز  الدعم  إن 
التمويل اإلضايف واملساعدة التقنية وتعزيز القدرات للمؤسسات 
املحلية والوطنية - من املجتمع الدويل هو – مع ذلك- مقدمة 
رضورية لتحقيق مثل هذا التقدم يف البلدان واملجتمعات األكرث 
للمساعدة  املشرتكة  الربمجة  إن  املناخ.  بظروف  للتأثر  عرضة 
إىل  تحتاج  والرشكاء  املانحني  قبل  من  لسنوات  تستمر  التي 
عىل  املنترشين  الناس  احتياجات  إىل  واعية  بُأذن  تستمع  أن 
تكون مستعدة  أن  تحتاج  املناخ، كام  األمامية ألزمة  الخطوط 
وفًقا  أولوياتها  ترتيب  وإعادة  مساهامتها  لتعديل  الدوام  عىل 
»تنظيف«  عىل  فقط  متريًنا  هذا  يكون  أن  ينبغي  وال  لذلك. 
واملضيفة  النازحة  فاملجتمعات  السابقة.  وااللتزامات  القروض 
أسايسٍّ  بدوٍر  واملحلية،  اإلقليمية  السلطات  من  بدعم  تقوم، 
بالفعل، ولكن يجب ترسيخ هذا العمل املحيل ودعمه بشكل 

عاجل، فام عاد هناك مجال لتضييع الوقت.
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دروس ُمسَتقاة من االستجابة للجفاف يف أفغانستان
شهرزاد أمويل وإيفان جونز

لقد أدى الفشل يف التنبؤ بحصول الجفاف يف أفغانستان، ويف تنسيق استجابة محددة تركز عىل التعايف 
املناخ يتمثل  أزمة  مواجهة آثار  فإن مفتاح  لذا،  هناك.  الناس  من  اآلالف  نزوح ممتّد ملئات  إىل  منه، 

يف ضامن الجاهزية والعمل املبكر لها.

أّثر-  لقد عانت أفغانستان يف عام 2018 من جفاف حاد 
البالغ  البالد  سكان  ثلثي  من  أكرث  عىل  مبارش-  نحٍو  عىل 
إىل تلف املحاصيل  نسمة؛ فأدى  مليون   38 عددهم 
الزراعية، وتفريغ احتياطيات املياه الجوفية، وارتفاع هائل 

  1  34 أصل  من  مقاطعة   22 يف  الغذايئ  األمن  انعدام  يف 
.وتبًعا لذلك، فقد تسّبب يف نزوح داخيل جامعي؛ إذ أُجرب 
ما يقارب 371 ألف أفغاين عىل ترك منازلهم والبحث عن 
ملجأ يف أجزاء أخرى من البالد. وقد أّدى الجفاف يف املنطقة 
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الغربية من أفغانستان وحدها إىل نزوح أكرث من 170 ألف 
شخص. 2

يزال  ما  سنوات،  أربع  بعد  الثاين،  الجفاف  َغمرة  ويف 
الوصول  عن  عاجزين  داخلًيا  النازحني  هؤالء  من  العديد 
إىل »حلول دامئة«، وغري قادرين عىل العودة إىل مواطنهم 
فام  حولهم؛  املحلية  املجتمعات  يف  االندماج  أو  األصلية 
تزال أكرث من 12000 أرسة نازحة يف مواقع مثل شاهراك –

إي- سابز Shahrak-e-Sabz، وهي مستوطنة غري رسمية 
تقع عىل أطراف مدينة هرات Herat، يف حاجة ماسة إىل 
املساعدات األساسية لعدم متكن هذه األرس من الوصول 
إىل سبل عيش مستدامة، ولعجزها –تبعا لذلك- عن بناء 
القدرة عىل الصمود. 3 ولكونهم قد أُجربوا عىل الفرار من 
الرصاع  مثل  أخرى  )وتهديدات  للجفاف  نتيجة  منازلهم 
ومحدودية الوصول إىل املرافق الطبية(، فقد أصبح لديهم 
احتامالت قليلة للعودة إىل ديارهم يف املستقبل القريب.  
العيش واملياه، وتوافر  الوصول إىل سبل  وال تزال مشاكل 
األمن،  وانعدام  للزراعة،  الصالحة  اآلمنة  الزراعية  األرايض 
عرشات  نزوح  إىل  وتؤدي  تحديات،  تشكل  عالقة  قضايا 
مسمى  غري  أجل  إىل  يعيشون  داخلًيا  الناس  من  اآلالف 
إىل  هؤالء  ُيضطّر  الحاالت  بعض  ويف  قاسية.  ظروف  يف 
تبني آليات تعايش سلبية كبيع ممتلكاتهم الشخصية أو 
حتى بيع أطفالهم، الذين يكونون عادًة من اإلناث. وُتعدُّ 
تذكرنا  صارخة  أمثلة  هرات  يف  العشوائية  املستوطنات 
اإلنساين  التنمية والعمل  القرار يف  برضورة عمل أصحاب 
جنًبا إىل جنب يف جميع مراحل النزوح الناجم عن كوارث 

املناخ للوصول لتحقيق حلول طويلة األمد للنزوح.

إن استقاء الدروس من حاالت الطوارئ املناخية يف بلدان 
االستجابات  تعزيز  يف  رضوريا  أمرا  يعد  أفغانستان  مثل 
لهذه الكوارث يف كل من أفغانستان ويف أماكن أخرى من 
فإّن   ،2040 عام  بحلول  أنه  إىل  التقديرات  وتشري  العامل. 
العامل، سيعانون من  أنحاء  700 مليون شخص، يف جميع 
الجفاف ملدة ستة أشهر أو أكرث5، ما سيؤدي إىل ظروف 
قاسية سُتسهم - ال شك- يف الحركة القرسية لألشخاص، إما 
داخلًيا أو عرب الحدود الوطنية؛ فبغري فهم الوسائل الناجعة 
مجتمعات  ستظّل  املختلفة  املناطق  يف  الناجعة(  )وغري 
النازحني بسبب املناخ غري قادرة إىل حد كبري عىل الوصول 

إىل حلول دامئة. 

الحاجة إىل عمل مبكر شامل
أبريل  يف  أفغانستان  يف  الجفاف  عن  الرسمي  اإلعالن  قبل 
2018م، كانت البالد متأثرة مبوجة جفاف استمرت 18 شهرًا. 
ومع ذلك، مل ُترَسل إشارات اإلنذار املبكر يف الوقت املناسب 
إلدارة  األفغانية  الوطنية  )الهيئة  العالقة  ذات  الجهات  من 
الرغم من  الخصوص( عىل  الكوارث، ANDMA، عىل وجه 
هذه  الجفاف  فرتة  بأن  تنبئ  التي  القوية  املؤرشات  توافر 
اسرتاتيجية  وجود  لعدم  ونتيجة  جفاف.  حالة  إىل  ستتطور 
البطيئة،  الجفاف  التخفيف من ظروف  واضحة حول كيفية 
الكوارث  إلدارة  الوطنية  الوكالة  استجابة  فشلت  فقد 
ANDMA يف تحفيز العمل املبكر سواء من الحكومة أو من 

الجهات اإلنسانية الرئيسية األخرى الفاعلة يف هذا املجال.

ومنظمة   باملجاعة  املبكر  اإلنذار  نظام  شبكة  أصدرت  وقد 
من  سلسلة  باملقابل-  الحكومية–  غري   NGOiMMAP
ومع  األولية.  الجفاف  بداية  فرتة  خالل  التفصيلية  التقارير 
ذلك، كان النرش محدوًدا، ومل ُترتجم التقارير إىل لغة الداري 
يكن  مل  كذلك،  األمر  كان  وملا   .Pashtoالباشتو أو   Dari
الجفاف وشيك الحدوث ومل تكن اآلثار اإلنسانية املتوقعة - 
مبا يف ذلك النزوح عىل نطاق واسع - مفهومة بالكامل يف كل 
املجتمع اإلنساين األوسع ، وبالتايل مل يتم التنبؤ بالحاجة إىل 
أخذ تدابري التأهب الالزمة لذلك4 . وقد أدى ذلك إىل إخفاق 
صانعي القرار والجهات الفاعلة اإلنسانية يف تنفيذ تدخالت 
تنموية وتعاونية متامسكة خالل فرتة بداية الجفاف. وبهذا 
لتقديم  فريدة  اإلنساين قد خرس حقا فرصة  املجتمع  يكون 
دعم حاسم يف املناطق املترضرة من الجفاف، األمر الذي أدى 

يف نهاية املطاف إىل إجبار الناس عىل املغادرة.

وتبلور الفشل اآلخر يف تباطؤ نرش خطة االستجابة اإلنسانية 
مهمة  شك-  ال   – الوثيقة  فهذه  للبلد؛  نرشت  التي  املنقحة 
سيام  ال  اإلنسانية،  االحتياجات  مبعالجة  األمر  يتعلق  عندما 
غري  املنظامت  وتخطيط  املعلومات،  مشاركة  مجاالت  يف 
فرتة  حدوث  رغم  إّنه  إذ  املوارد.  وحركة   ،NGO الحكومية 
االستجابة  خطة  مراجعة  تجِر  فلم  عام،  من  ألكرث  جفاف 
بعد شهر واحد  أي  مايو 2018 –  إال يف  األفغانية  اإلنسانية 
االحتياجات  لتعكس   - الجفاف  عن  رسمًيا  اإلعــالن  من 
اإلنسانية. ويف تلك املرحلة، يكون قد فات األوان لتلبية هذه 
االحتياجات امللحة بالشكل املناسب والبحث عن الدعم املايل 
الالزم ملواجهة الكارثة. وقد أدى ذلك إىل حدوث ثغرات يف 
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النزوح  دفع  عوامل  تفاقم  وإىل  اإلنسانية  الخدمات  تقديم 
أكرث.

مل يكن من املمكن استخدام خطة االستجابة اإلنسانية بنجاح 
كأداة لبناء تدابري التعايف والصمود الالزمة لتقليل االعتامد عىل 

املساعدات اإلنسانية.

لقد متكنت خطة االستجابة اإلنسانية فعليا من تلبية حزمة كبرية 
من االحتياجات اإلنسانية األساسية ملئات اآلالف من األشخاص 
امليزانيات من  أّنه بسبب تحديد  الجفاف؛ غري  املترضرين من 
املرونة،  كبري من  قدر  املانحني عىل مامرسة  قدرة  قبل، وعدم 
مل يكن ممكنا استثامر خطة االستجابة اإلنسانية بنجاح لتكون 
أداة لبناء تدابري التعايف والصمود الالزمة لتقليل االعتامد عىل 
الوصول إىل  أنها مل تكن قادرة عىل  املساعدات اإلنسانية، كام 
تم  فقد  لذلك،  ونتيجة  للخطر.  املعرضة  املجتمعات  جميع 
تقويض قدرة املجتمع عىل الصمود، وكان الدعم اإلنساين غري 
كاٍف ليشمل الجميع، فرتكت أعداد كبرية من الناس يف وضٍع ال 

يختارون أمامه سوى مغادرة منازلهم.

يبدو واضًحا أن استجابة أفغانستان للجفاف يف عام 2018 كان 
الجفاف  بداية  فرتة  خالل  فعالية.  أكرث  تكون  أن  املمكن  من 

عن  النظر  وبرصف   ،2018 عام  يف 
الرسمي  الحكومة  ــالن  إع غياب 
املجتمع  بإمكان  كان  الجفاف،  عن 
االحــتــيــاجــات  تقييم  اإلنــســاين 
كان  كام  أفضل،  بشكل  وتوضيحها 
مشاركة  أجل  من  الضغط  بإمكانه 
املانحني.  مجتمع  خالل  من  أكرب 
املثال، يف وقت سابق،  فعىل سبيل 
كان من املمكن أن تؤدي التدخالت 
توزيع  مثل  بالصمود  املتعلقة 
العلف والشتالت املقاومة للجفاف 
إىل  البديلة  العيش  سبل  دعم  أو 

نتائج ذات أثر إيجايب أكرب. 

رابط اإلنسانية-التنمية-السالم

كان  أفغانستان،  حالة  سياق  يف 
الدولية  املنظامت  من  العديد  مّثة 
الوطنية  الحكومية  غري  واملنظامت 
واإلمنائية.  اإلنسانية  الربامج  من  مجموعة  تنفذ  التي  والدولية 
ومع ذلك، وعىل الرغم من حقيقة أن الرابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم - وهو نهج يعزز االتساق بني الجهات الفاعلة 
اإلمنائية واإلنسانية واملتعلقة بالسالم – فقد كان مبدأ تشغيلًيا 
والدول  الحكومية  غري  واملنظامت  املانحون  يعتمده  أساسًيا 
العاملية  اإلنسانية  القمة  انعقاد  منذ  األزمــات  من  املترضرة 
يف  املنخرطون  )الــرأي(  القرار  أصحاب  يستفد  مل    .2016 يف 
االستجابة لحالة الجفاف يف أفغانستان من املزايا التي توفرها 

استجابة الرتابط االسرتاتيجي.

لقد كان لالستجابة للجفاف لعام 2018 الفضل يف إنقاذ حياة 
أكرث من 3.5 مليون شخص، وكان ذلك من خالل توفري الدعم 
الفوري الخاص بإنقاذ الحياة املبارش5. لكن االستجابة اإلنسانية 
ذاتها فشلت كذلك يف إيجاد حلول دامئة للمجتمعات النازحة، 
ما أدى إىل إطالة أمد االعتامد عىل الخدمات اإلنسانية. وعالوة 
واالنخراط  التكامل  يف  أيًضا  االستجابة  قرصت  فقد  ذلك،  عىل 
املتعلقة  بناء السالم، مبا يف ذلك قضايا مثل تلك  مع مبادرات 
بإدارة موارد املياه، والنزاعات األخرى عىل املوارد. وهذا األمر 
يعكس النقص العام يف التكامل والرتابط بني الجهات الفاعلة يف 
املجال اإلنساين والتنمية والسالم خالل املراحل األوىل من األزمة 

يف أفغانستان.

شهراك سابز، هي مستوَطَنة غري رسمية للنازحني األفغان النازحني بسبب الرصاع والجفاف
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ركز  قد  اإلنساين  املجتمع  بأن  يتضح  الوراء،  إىل  نظرنا  ما  وإذا 
تقديم  عىل  للجفاف  االستجابة  من  األوىل  املراحل  يف  جهوده 
بسبب  نزحوا  الذين  املترضرين  للسكان  الفورية  املساعدة 
الجفاف. لقد تم االعرتاف بالحاجة إىل تدخالت التعايف طويلة 
املدى لكنها مل تكن أولوية فورية ألصحاب القرار الرئيسيني، ومل 
يكن التمويل متوافرا لدعم أي تدخالت تعايف طويلة األمد. وقد 
حصلت هذه الفجوة األساسية نتيجة اتخاذ قرارات غري واضحة 
ونتيجة التواصل غري البنّي بني هيئات األمم املتحدة واملنظامت 
غري الحكومية الدولية خالل االجتامعات األولية، فضاًل عن عدم 
الوضوح يف اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات 
)ICCT( والفريق املحيل اإلنساين )HCT( فيام يتعلق بأفضل 
ذلك،  عن  وفضال  والواليات.  القطاعات  بني  للتنسيق  السبل 
أظهرت االستجابة بشكل جيل أيًضا نقًصا عاًما يف دمج جامعة 
بتغري  املتعلقة  واألحكام   )DRR( الكوارث  مخاطر  من  الحد 
املناخ داخل النظام اإلنساين ذاته. وسيستفيد كل من ICCT و 
HCT يف املستقبل من ضامنة إدراج التفكري الدؤؤب والعمل 
املرن عىل مستوى املجموعات ويف وضع اسرتاتيجيات كل منهام. 
لن يقترص هذا عىل االعرتاف رسمًيا بأهمية التدخالت طويلة 
األجل فحسب، بل سيدعم أيًضا إدراج مؤرشات األداء الرئيسية 
الخاصة بالتنمية والتي بدورها ستعكس وتدعم برمجة القدرة 

عىل الصمود.

بعد ارتفاع حاد يف عدد النازحني يف املنطقة الغربية ألفغانستان، 
أصدرت مثاين منظامت دولية غري حكومية، يف يوليو 2018، بياًنا 
صحفًيا مشرتًكا يكشف عن الحاجة إىل التعايف املبكر وبناء قدرة 
النازحني عىل الصمود يف أماكن تواجدهم األصلية6. وعىل الرغم 
متأخرة  جاءت  فإنها  بالثناء،  جديرة  الخطوة  هذه  كون  من 
قبل،  من  بدأ  قد  كان  النطاق  واسع  نزوحا  ألن  أشهر،  عدة 
ومل يكن باإلمكان وقفه يف تلك املرحلة. ورمبا كان تأخر هذه 
الخطوة سببا يف فشل الحكومات املانحة أيًضا يف دعم التمويل 
الذي كانت الحاجة إليه وقتها ماسة جدا لالنتقال من مرحلة 

التدخالت اإلنسانية إىل مرحلة التدخالت التنموية.

لقد وفرت االستجابة للجفاف يف أفغانستان العديد من الدروس 
كان  مهام  أنه  واألهمّية  باإلشارة  الجدير  ومن  األخرى.  للدول 
فإنه  فيه،  القامئة  اإلنسانية  الهيكلة  أو  للبلد  السيايس  الوضع 
ذلك  وعــوَض  فــراغ.  يف  اإلنسانية  املساعدة  تقديم  يستحيل 
توظيف  املدين  واملجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومة  عىل  فإّن 
والسالم  والتنمية  اإلنسانية  رابطة  يف  متتد  التي  االستجابات 

الثالثية. وال ميكن للبلدان إحداث تغيريات ملساعدة الناس عىل 
إال  لنزوحهم،  األمد  الفقر وحل طويل  للخروج من  إيجاد حل 
بتقديم الدعم العاجل املنقذ للحياة بالتزامن مع برامج التنمية 

طويلة األجل )التي تشمل تدابري وقائية(. 

بالنظر إىل تضاريس )طبوغرافية( أفغانستان، ومجتمعها القائم 
املناخية  للصدمات  عرضة  وأنها  األول،  املقام  يف  الزراعة  عىل 
أن  الرضوري  من  يصبح  والفيضانات،  الجفاف  مثل  املستمرة 
الحكومات  أجندة  بقوة عىل  املناخ مدرًجا  تغري  يظل موضوع 
حالة  أخذ  فعند  الدولية.  الفاعلة  والجهات  املدين  واملجتمع 
الوضع اإلنساين الحاد واملتدهور داخل البالد ومحدودية قدرة 
التنبؤ بها،  التحتية الهشة التي ال ميكن  الحكم الحالية والبنية 
تفاقم  إىل  إال  تؤدي  لن  الجفاف  مثل  املناخية  األحداث  فإن 
جميع  عىل  يتوجب  لذا،  الضعف.  ونقاط  الحالية  التحديات 
االستجابات  )تعزيز(  تقوية  لضامن  التعاون  الفاعلة  الجهات 
الكوارث  أو  الطوارئ  حاالت  مواجهة  يف  واإلمنائية  اإلنسانية 
البطيئة يف ظهورها. وهذا – ال شك- مهم ال سيام يف ضوء الوضع 
السيايس الحايل يف أفغانستان، حيث تقف مشاركة املانحني يف 
أفغانستان عند مفرتق طرق فيام يتعلق بتوفري املوارد؛ فبدون 
الدعم املايل والتقني الرضوري، يكمن خطر حقيقي للغاية بأن 
عرشات املاليني من األفغان سيعانون أكرث من ذلك، ولن يتمكنوا 

من بلوغ أي أمل يف إيجاد حلول طويلة األجل.
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