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)IGAD( تطوير الرشاكات يف منطقة
لينا برين، نورا ماكيال، إليونورا بانيزا، أحمد أمديهون وروبرتو روداري

كيف ميكن للرشاكات واألساليب املبتكرة أن تعزز متاسك السياسات وكذلك صنع السياسات الفعالة يف 
منطقة IGAD يف حالة حصول الكوارث وتغري ظروف املناخ؟

لقد أدت اآلثار السلبّية لتغري املناخ إىل زيادة وترية وقسوة 
القارة  أنحاء  جميع  الظهوريف  والبطيئة  املفاجئة  املخاطر 
للتنمية  الدولية  الحكومية  الهيئة  منطقة  وتعّد  األفريقية. 
املناطق  أكرث  من  واحدة  التحديد-  وجه  عىل   –1  IGAD
عرضة لتقلب املناخ وتغريه. فهي موطن ألكرث من 230 مليون 
شخص ترتبط سبل عيشهم ودخلهم يف الغالب بالزراعة، يف 
حني أن أكرث من ثلثي املنطقة هي أرض قاحلة أو شبه قاحلة، 
العامل،  يف  تنوعاً  املناطق  أكرث  من   IGAD منطقة كام تعّد 
جهة،  من  واالستثامر  االقتصادي  النمو  مناطق  ذلك  يف  مبا 
واملناطق املعرضة للرصاع وعدم االستقرار السيايس واألزمات 
اإلنسانية والكوارث من جهة أخرى. وتواجه املنطقة بشكل 
التي تؤدي  الطبيعية،  منتظم مجموعة واسعة من املخاطر 

إىل حصول أشكال مختلفة من تنقل اإلنسان.

العاملي  امليثاق  يف  به  معرتف  هو  كام   - بلد  ألي  وال ميكن 
للهجرة )GCM( - معالجة تحديات وفرص التنقل البرشي 
سيايس  قطاع  أي  قبل  من  معالجتها  ميكن  ال  كام  مبفرده، 
التنوع  ضوء  يف  خاص-  بشكل   - صحيح  وهذا  مبفرده. 
والتعقيد الذي تقوم عليه تنقالت الناس يف حاالت الكوارث 
تواجهها  التي  الحامية  واحتياجات  فاملخاطر  املناخ.  وتغري 
هذه املجموعات ميكن معالجتها من خالل عدد من التدابري 
للهجرة،  املنتظمة  املسارات  تأمني  ذلك  يف  مبا  واألدوات، 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  املتكاملة  األساليب  ووجود 
)DRR(، والتكيف مع تغري املناخ وبناء القدرة عىل الصمود، 
الكريم،  العيش  وسبل  الرشيف  العمل  دعم  تدابري  وتوافر 

وكذلك دعم الهجرة كاسرتاتيجية تكيف. 

ومن أجل هذه الغاية، فقد عمدت عدد من وكاالت األمم 
املتحدة والرشكاء عىل إنشاء برنامٍج مشرتٍك2 يف فرباير 2021 
للهجرة3(  الرشكاء  متعدد  االئتامين  الصندوق  من  )بتمويل 
حاالت  يف  والوطنية  اإلقليمية  الهجرة  إدارة  لتحسني  وذلك 
هذه  وتهدف  البيئي.  والتدهور  املناخ  لتغري  القاسية  اآلثار 
ذات  الدولية  الصكوك  تنفيذ  يف  املساهمة  إىل  الرشاكة 

الصلة4، كام تهدف إىل توفر فرصة فريدة للجمع بني الخربات 
والتجارب املشرتكة ملختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري 

 .IGAD الحكومية يف منطقة

العمل عرب الصوامع: الرشاكات والتعاون

عىل  والسياسات  األدوات  من  واسعة  مجموعة  هناك 
املستويني اإلقليمي والوطني تتعّلق بالتنقل البرشي وبتغري 
اإلقليمية  السياسات  املجموعة:  هذه  وتشمل  املناخ. 
مخاطر  من  والحد  املناخ،  وتغري  الهجرة،  بشأن  والوطنية 
اإلنسان،  وحقوق  والحامية،  اإلنسانية  واملساعدة  الكوارث، 
حاجة  وهناك  الحرضي5.  والتخطيط  والعمل،  والتنمية، 
املتعلقة  والحوارات  السياسات  اتساق  عملية  لتيسري  ماسة 
بهذه السياسات واإلجراءات امللموسة عرب مختلف مجاالت 
والتقني  املايل  الدعم  من خالل  ذلك  يف  مبا  هذه،  السياسة 
الكايف وكذلك من خالل دعم تعزيز القدرات. ويتناول َنهج 
األهداف  هذه  جميع  للربنامج  املتعددين  الشأن  أصحاب 

واملسارات املمكنة لتحقيقها.

ينفذ الربنامج تدخالت داخل هياكلIGAD 6 الحالية عىل 
الرشكاء  ويعمل  واملحلية.  والوطنية  اإلقليمية  املستويات 
بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية واملحلية، كام يرشكون 
املجتمع املدين والقطاع الخاص واملجتمعات املحلية املترضرة 
وتغري  البيئي  والتدهور  بالكوارث  التأثر  لخطر  املعرضة  أو 
املناخ. والهدف من ذلك هو اتباع نهج كيّل يشمل الحكومة 
بأرسها واملجتمع بأرسه ويكون تركيزه موجها إىل الناس. كام 
يكمل الربنامج املبادرات األخرى املتعلقة بالتنقل البرشي يف 

حاالت الكوارث وتغري املناخ يف املنطقة. 

ترتبط  مرتابطة،  تركيز  مجاالت  أربعة  عىل  الربنامج  يحتوي 
أحد  ويدعم  محددة7.  إقليمية  احتياجات  بأربعة  بدورها 
عرب  البرشي  التنقل  اعتبارات  إدراج  الربنامج  عمل  جوانب 
تدريب  نتائج  عىل  بناًء  وذلك  املختلفة،  السياسة  مجاالت 
البرشي  التنقل  معالجة  بكيفية  الخاص  الخرائط8  استعامل 
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السياسات اإلقليمية والوطنية للحد من  حالًيا وتوصياته يف 
مناقشة  متت  وقد  والتنمية.  املناخ  وتغري  الكوارث  مخاطر 
وستستمر  أيلول2021،  يف  إقليمي  اجتامع  يف  النتائج 
كينيا  يف  املحيل  املستوى  عىل  الصدد  ذات  يف  املناقشات 
وواقعية  للتطبيق  قابلة  التوصيات  كون  لضامن  والصومال 

ومملوكة للمجتمع.

 IGAD لـ التابع  األشخاص  تنقل  بروتوكول حرية  ويعكس 
يونيو 2021( مجااًل  الهيئة يف  اعتمده مجلس وزراء  )الذي 
من   16 فاملادة  مبكرًا.  نجاًحا  أيًضا  شهد  الذي  للرتكيز  آخر 
الربوتوكول تدعو الدول األعضاء إىل تسهيل الدخول واإلقامة 
لألشخاص الذين يتنقلون تحسبا لوقوع كارثة أو أثناءها أو 
يف أعقابها. وهذه هي املرة األوىل التي يتناول فيها بروتوكول 
األشخاص  احتياجات  التحديد  وجه  عىل  التنقل  حرية 
الكوارث. لذا، فهو يوفر فرصة كبرية ألنه ال  املترضرين من 
أثناء  يتنقلون  الذين  ألولئك  واإلقامة  الدخول  فقط  يسهل 
لخطر  املعرضني  ألولئك  أيًضا  يسمح  بل  بعدها،  أو  الكارثة 
ذلك، ميكن  إىل  وباإلضافة  استباقي.  بشكل  بالتحرك  النزوح 
متديد إقامتهم طاملا أن العودة إىل بلدهم األصيل غري ممكنة 

أو غري حكيمة. 

فإن  منه،   16 املادة  وتحديداً  الربوتوكول،  تنفيذ  لتعزيز 
الجاهزية  عىل  األعضاء  الدول  قدرة  يدعم  الربنامج 
اإلقليمي والثنايئ يف حاالت  التشغيلية والتعاون  واالستجابة 
النزوح عرب الحدود بسبب الكوارث. وسُينفذ ذلك من خالل 
تطوير إجراءات التشغيل القياسية )SOPs( والتي سُتخترب يف 
املناطق العابرة للحدود التي من املحتمل أن تتأثر بالنزوح 

بسبب الكوارث.

وعالوة عىل ذلك، فإن الحلول املحلية التي يقدمها الربنامج 
تعزز تنقل العاملة كام تعزز تطوير أسواق العمل املحلية يف 
مجاالت تغري املناخ ويف املناطق املعرضة للكوارث. كام أنها 
والحامية  الحدود  عرب  بالتحركات  يتعلق  فيام  املعرفة  تزيد 
التنمية  تساعد عىل متكني  املهاجرين، كام  الدولية وحقوق 

املستدامة واالقتصاد األخرض ومسارات الهجرة النظامية.

مناهج مبتكرة: منذجة املخاطر

هو  الدليل  وجود  يصبح  السياسات،  صنع  عمليات  لدعم 
املفتاح. يقوم الربنامج املشرتك بتطوير حلول مبتكرة ملعالجة 

فجوات البيانات، ومنذجة املخاطر هي واحدة منها. ويتمثل 
التعرض  بني  املعقدة  العالقة  فهم  يف  هنا  الرئييس  التحدي 
يف  بشكل ضعيف  ممثلة  تزال  ال  والتي  والنزوح،  للكوارث 
البحث األكادميي عىل الرغم من االهتامم املتزايد باملفهوم 
يف دوائر السياسة. ويهدف الربنامج إىل معالجة هذا التعقيد 
النزوح  مخاطر  ملستوى  التقييم  منهاج  توسيع  خالل  من 

بسبب الكوارث.

من الشائع أن يتم تقييم هذا من خالل النظر يف نوع الخطر 
)مثل فيضان أو إعصار(، والتعرض للخطر، ومستوى ضعف 
الناس )الذي يرتبط بشكل أسايس بالخصائص املادية لقطاع 
اآلن  الفنيون  الرشكاء  يقوم  الربنامج،  ومن خالل  اإلسكان(. 
تعالج  أن  ميكنها  جديدة  مخاطر  منوذج  منهجية  بتطبيق 
أكرث  صورة  لتقديم  العيش،  سبل  مثل  إضافية،  خصائص 
شمولية  األكرث  التمثيل  وسيساعد  األرض.  عىل  للواقع  دقة 
يف  واالقتصادية،  االجتامعية  العنارص  ذلك  يف  مبا  للضعف، 
الضعف،  ذلك  من  للحد  الفعالة  االسرتاتيجيات  تحديد 
النزوح  لخطر  املعرضني  األشخاص  أعداد  تقليل  وبالتايل 

القرسي.

وعىل سبيل املثال، نجد أن األشخاص الذين يعتمدون عىل 
وصيد  والرعي،  )كالزراعة،  لالقتصاد  األساسية  القطاعات 
األسامك... إلخ( - خاصة من أجل الكفاف - معرضون بشكل 
مفاجئة، وذلك  كوارث  النزوح يف حالة حدوث  لخطر  أكرب 
عيشهم.  سبل  عىل  الكوارث  لهذه  نسبًيا  أكرب  تأثري  بسبب 
النامذج  يف  الضعف  يف  التنوع  هذا  متثيل  يتم  ال  وغالًبا 
وضوح  افتقار  إىل  أساًسا  ذلك  ويرجع  الحالية،  التنبؤية 
املفاهيم حول كيفية التقاط حاالت«الضعف«، وكذلك أيًضا 
وتركز  املحلية.  والبيانات  املصنفة  البيانات  نقص  بسبب 
التدخالت يف هذا املجال عادًة عىل الحد من اآلثار املحتملة 
املقاومة  املنازل  )مثل  املادية  التحتية  البنية  عىل  لألخطار 
مجاالت  يف  التدخالت  كبري  حد  إىل  وتتجاهل  للكوارث(، 
السياسة األخرى، مثل الوصول إىل أسواق العمل ومسارات 

الهجرة العادية. 

تهدف املنهجية الجديدة لنمذجة املخاطر إىل توفري تقييم 
أكرث شموالً للضعف، مع مراعاة ثالثة مكونات مرتابطة يف 
تقييم تأثري الكوارث، وهي: 1( التأثري املبارش عىل املمتلكات 
التأثري   )3 العيش  سبل  عىل  املبارش  التأثري   )2 واألشخاص 
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غري املبارش عىل املرافق الحيوية، كالخدمات وسبل العيش. 
التقليدية  النامذج  يف  بالفعل  املدرج  األول،  العنرص  ويوفر 
الذين  األشخاص  عدد  عن  تقديرات  النزوح،  ملخاطر 
املعتادة  إقامتهم  أماكن  أو  منازلهم  مغادرة  إىل  يحتاجون 
مصنفة وفق العمر والجنس والدخل. ويتجاوز العنرص الثاين 
مناذج املخاطر التقليدية ليقيس التأثري املبارش للكارثة عىل 
الناس من حيث الخسائر املادية واالقتصادية  مصادر رزق 
أما  املفقودة(.  والحيوانات  املترضرة  الهكتارات  عدد  )مثل 
الثالث؛ فيتجىل يف توجيه النظر إىل اآلثار غري املبارشة )مثل 
األساسية  الخدمات  إىل  الوصول  لنقص  املدى  اآلثار طويلة 
أيًضا عىل  لفرتات طويلة(، نظرًا ألن قرارات الهجرة تعتمد 
الوصول إىل الغذاء الكايف ومياه الرشب واملرافق التعليمية 

والصحية.

إن نتائج هذا التقييم األكرث شموالً ُتدَمج يف ملفات مخاطر 
النزوح ويف عملية صنع السياسات، وذلك من أجل توضيح 
اسرتاتيجيات محددة واسرتاتيجيات موضعية واسرتاتيجيات 

فعالة للحد من ضعف الناس يف هذه الحاالت. 

دروس مبكرة ومامرسات جيدة

الخربات  بني  الجمع  خالل  من   - املشرتك  للربنامج  ميكن 
والقدرات املشرتكة ملختلف الرشكاء يف إطار هيكل حوكمة 
التنسيق املشرتكة وتحسني  التخفيف من تحديات   - واحد 
مختلف  مشاركة  أن  من  الرغم  فعىل  التدخالت.  جودة 
والجهود  التخطيط  بأن  ُأِقرَّ  فقد  للغاية،  مفيدة  الرشكاء 
تفليص  ميكن  ذلك،  ومع  إضافًيا.  وقًتا  تستغرق  التحضريية 
الوقت من خالل التخطيط الدقيق وتطوير عمليات فعالة 
للرصد  نظاًما  الفريق  أنشأ  وقد  التنفيذ.  مراحل  جميع  يف 
للتأكد  كثب  عن  العملية  يتابع  وهو  والتعلم،  والتقييم 
من أن األنشطة ذات صلة ويف الوقت املناسب، وتقود إىل 
النتائج املرجوة والنجاح. وأخريًا، تجدر اإلشارة إىل أن العديد 
من مكونات الربنامج ميكن تكرارها بسهولة أو ميكن توسيع 
األخذ  مع  تحديات مامثلة،  تواجه  أخرى  مواقع  نطاقها يف 
مصممة  تكون  أن  يجب  التدخالت  جميع  أن  الحسبان  يف 

لتناسب الحالة والواقع املحيل.

Lena.Brenn@igad.int لينا برين 
مستشارة النزوح بسبب الكوارث، الهيئة الحكومية الدولية 

)IGAD( للتنمية

nkmakela@iom.int نورا ماكيال 
منسقة برنامج، املنظمة الدولية للهجرة

 إليونورا بانيزا
eleonora.panizza@cimafoundation.org 

طالبة دكتوراه، مؤسسة CIMA لألبحاث، جامعة جنوة

aamdihun@icpac.net أحمد أمدهون 
منسق برنامج إدارة مخاطر الكوارث، مركز IGAD للتنبؤات 

)ICPAC( املناخية والتطبيقات التابعة له

roberto.rudari@cimafoundation.org روبرتو روداري 
 CIMAمدير برنامج، موسسة أبحاث

IGAD .1 هي إحدى املجموعات االقتصادية اإلقليمية الثامين التابعة لالتحاد األفريقي، 
والتي تضم جيبويت وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

2. برنامج مشرتك: معالجة الدوافع وتسهيل الهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة يف حاالت 
IGAD الكوارث وتغري املناخ يف منطقة

bit.ly/Joint-Programme-IGAD
الرشكاء يشملون املنظمة الدولية للهجرة )IOM(، ومنظمة العمل الدولية )ILO( ومنصة 

النزوح يف حاالت الكوارث )PDD( ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
)UNHCR(، وأمانة IGAD، مبا يف ذلك مركز التنبؤات باملناخ وتطبيقاته.

3. يعد صندوق التمويل متعدد األطراف )MPTF( هو أول أداة متويل جامعي مشرتكة 
بني وكاالت األمم املتحدة والوحيدة الذي يركز عىل الهجرة. وقد دعت إليه الدول األعضاء 

من خالل اعتامد )GCM)A / RES / 73/195 يف عام 2019.
 مزيد من املعلومات متوفرة يف 

https://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
 www.migrationnetwork.un.org 

https://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
4. وعىل وجه التحديد GCM وأهداف التنمية املستدامة واتفاقية باريس لتغري املناخ 

لعام 2015 مبوجب اتفاقية األمم املتحدة التأطريية بشأن تغري املناخ )UNFCCC( وإطار 
سنداي )Sendai( للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. كام أنه مييض قدما يف تنفيذ 

 خطة عمل االتحاد األفريقي التنفيذية الثالثية للحركة العاملية للهجرة يف أفريقيا 
2020-2022 وبروتوكول IGAD بشأن حرية تنقل األشخاص الذي اعتمدته الدول األعضاء 

يف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية )IGAD( يف حزيران 2021.
5. انظر املنظمة الدولية للهجرة )IOM( )2014( توقعات املنظمة الدولية للهجرة )هخة( 

بشأن الهجرة والبيئة وتغري املناخ
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_outlook.pdf

;bit.ly/IOM-MECC-outlook-2014 ومبادرة نانسن )2015( األجندة لحامية النازحني 
 عرب الحدود يف حاالت الكوارث وتغري املناخ. املجلد األول 

 bit.ly/IOM-MECC-outlook-2014; 
https://disasterdisplacement.org/the-platform/the-context

6. كآليات التنسيق الوطنية بشأن الهجرة )NCM(، والعملية التشاورية اإلقليمية بشأن 
)GHACOF( ومنتدى التوقعات املناخية ملنطقة القرن األفريقي الكربى )RCP( الهجرة

ومجموعات العمل الفنية املعنية بالحد من مخاطر الكوارث )DRR( وتغري املناخ
7.  1( توليد البيانات لرسم خرائط وفهم وتوقع ومعالجة حركات الهجرة وخطر النزوح 

بشكل أفضل؛ 2( إدراج الكوارث واآلثار القاسية لتغري املناخ والتدهور البيئي يف سياسات 
الهجرة والتنقل الوطنية منها واإلقليمية، كجزء من تغري املناخ واسرتاتيجيات التأهب 

للكوارث؛ 3( تعزيز الجاهزية واالستجابة والتنسيق، من خالل التعاون اإلقليمي ودون 
اإلقليمي والثنايئ؛ 4( دعم تنفيذ األطر اإلقليمية والوطنية للتنقل البرشي لتعزيز توافر 
مسارات الهجرة النظامية ومرونتها، وكذلك للنازحني يف حاالت سياق الكوارث، واآلثار 

القاسية لتغري املناخ والتدهور البيئي - خاصة بالنسبة للمهاجرات من اإلناث. 
bit.ly/Nyandiko-Freeman-2020-IGAD  .8
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