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مرونة مقاومة املناخ يف رواندا: تقييم تعرض الالجئني وامُلضيفني للمخاطر
نفاماراك.دامفا ، وكوليت ساليمي ، ووينديرابابورت ، وستيفن بوالسيك ، وأمار جربي إيجزيرب

امُلضيفون لهم كذلك مصاعب عالية املخاطر  غالًبا ما يواجه الالجئون يف املخيامت يف رواندا والسكان 
وذلك  املناخ،  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  تقييم  إمكانية  إىل  الحايل  البحث  ويعمد  باملناخ.  مرتبطة 
بهدف تقليل اإلصابات وفقدان األرواح من جهة، وتحسني الصحة العامة والرفاهية، وحامية سبل العيش 

من جهة أخرى.

الفيضانات واالنهيارات األرضية من أكرث األخطار فتًكا يف  ُتعدُّ 
وإتالفها،  العامة  بالحاجيات  اإلرضار  يف  تتسبب  حيث  رواندا، 
طويلة  اقتصادية  آثار  إىل  يؤدي  ما  املنتجة،  األرايض  وتدمري 
للمخاطر  عرضة  األكرث  املجتمعات  تكون  ما  وغالًبا  األجــل1. 
املتعلقة باملناخ هي املجتمعات ذاتها األقل قدرة عىل الصمود. 
فالعديد من مخيامت الالجئني يف العامل لها قدرة محدودة عىل 
ونتائج  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية  التأثريات  مع  التكيف 

تغري املناخ. 

يفتقر غالبية سكان املخيم البالغ عددهم 127000 نسمة تقريًبا 
الوصول  القدرة عىل  إىل  لهم،  املضيفة  واملجتمعات  رواندا،  يف 
إىل سبل العيش املستدامة التي لها تأثري مصريي عىل قدرتهم 
عىل الصمود. وقد يجعل النزوح طويل األمد مجموعات معينة 
املناخ.  ملخاطر  خاص  بشكل  عرضة  املخيامت  يف  الالجئني  من 
بشأن  لالجئني،  املتحدة  األمم  مفوضية  سياسة  تشجع  لذا، 
بدائل املخيامت، عىل تجنب املخيامت متاًما واتباع سبل بديلة 
الستضافة الالجئني2، ولكن من املرجح أن يظل نهج املخيامت 
الحد من  تقييم طرق  علينا  لذلك يجب  الوقت.  لبعض  ساريا 

ضعف قدرة سكان املخيامت عىل املواجهة.

إىل  رواندا  يف  األرايض  توافر  عىل  املفروضة  القيود  أدت  لقد 
إنشاء مخيامت الالجئني يف مجتمعات نائية ويف مناطق يرجح 
أن تشهد ظواهر مناخية قاسية. كام تفاقمت املشاكل بسبب 

املنتجة.  لألرايض  املتزايدة  املحلية  والحاجة  السكانية  الكثافة 
وُيعّد نقل الالجئني من موقع إىل موقع جديد آخر أمرا مكلًفا 
ومقلقا، وال يتم تنفيذه إال عندما تجد الحكومة ومفوضية األمم 
املتحدة لالجئني أن األمر رضوري لحامية الالجئني واملستضيفيني 
لهم وسالمتهم وأمنهم. كام تحتاج املخيامت يف املناطق األكرث 
وذلك  املخاطر،  من  للحد  عاجلة  تدابري  إىل  للخطر  عرضة 
ملساعدة الناس يف تلك التجمعات ليصبحوا أكرث مرونة ملقاومة 

الصدمات املناخية.

البيانات واألدوات واملنهجيات

يف دراسة داخلية أجراها املؤلفون أنفسهم3، اسُتخدمت بيانات 
أمنوذج  صناعة  أجل  من    )GIS(( الجغرافية  املعلومات  نظام 
األمنوذج  ذلك  ُقيِّم  ذلك  وبعد  رواندا،  يف  الفيضانات  مخاطر 
لالجئني  مخيامت  من  مخيم  لكل  الفيضانات  مخاطر  لتحديد 
هناك4. وقامت دراسة مشابهة بتحري قابلية التأثر باالنهيارات 
نرشتها  التي  البيانات،  أيًضا  واستخدمنا  روانــدا5.   يف  األرضية 
MINEMA، وهي الوزارة املسؤولة عن إدارة الطوارئ، بشأن 
أرضار الكوارث املرتبطة باملناخ كوسيلة مساندة يف التحقق من 

مناذج مخاطر الفيضانات واالنهيارات األرضية.

من الرضوري أيضا عند تقييم مخاطر األخطار املتعلقة باملناخ 
يف املناطق املضيفة للمخيامت مراعاة مرونة املجتمع املضيف. 
فيمكن للمخططني االعتامد عىل ما ُيجمع من البيانات املنزلية 

أكرث للضعف )التهميش( سيكونون قادرين عىل العيش بأمان 
وكرامة.
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لتقييم قدرة  توفر معلومات محلية عن مواقع األرس  التي 
سبيل  فعىل  املخاطر.  مع  التعامل  عىل  املضيف  املجتمع 
لعام  والصحية  الدميغرافية  االستقصاءات  استخدمنا  املثال، 
DHS(( 2020(  لرواندا لتقييم مستويات الفقر ضمن دائرة 
نصف قطرها 15 كيلومرتًا من كل مخيم. وعند فحص توزيع 
أعداًدا كبرية موزعة  الرواندية، وجدنا  أفقر 20٪ من األرس 
ماهاما  مبخيامت  املحيطة  املناطق  يف  متناسب  غري  بشكل 

6 .Mugombwa وموجومبوا Mahama

تعزيز الصمود يف وجه الصدمات املناخية

مخاطر  مراعاة  الصمود  عىل  املجتمع  قدرة  تعزيز  يتطلب 
املناخ والظروف الطبوغرافية املحلية يف وقت واحد. وتتمثل 
املناخ يف  تغري  الصمود مع  القدرة عىل  لبناء  الطرق  أفضل 
تصميم الحلول وتنفيذها بطريقة متكاملة، وذلك باستخدام 
تدابري خاصة بالبنية التحتية املتينة، وكذلك تصميم الحلول 
»القامئة عىل الطبيعة ذاتها«، باإلضافة إىل حلول مقرتحة من 
وفضال  ذاته7.  املحيل  املجتمع  مبامرسات  ومعززة  الحكومة 
عن ذلك، فإن استثامرات الحد من مخاطر املناخ والكوارث 

توفر فوائد تنموية لصالح الفقراء.

التباع  رواندا  تجتهد  بينام  الطبيعة:  عىل  املستندة  الحلول 
اعتامد  ذاته  الوقت  يف  ميكن  الخرضاء«،  »التنمية  مسار 
حلول  بسم  أيًضا  املعروفة   - الطبيعة  عىل  القامئة  الحلول 
البنية التحتية الخرضاء - يف املناطق املضيفة لالجئني لتعزيز 
تعريف  املناخ. ويتم  املرونة  يف مواجهة  أجل  التنمية من 
املستدام،  »التخطيط  بأنها  الطبيعة  عىل  املستندة  الحلول 
التي  الهندسية،  واملامرسات  البيئية،  واإلدارة  والتصميم، 
تنسج السامت أو العمليات الطبيعية معا يف البيئة املختلقة 
ال  الحلول  هذه  أن  ثبت  وقد  واملرونة«8.  التكّيف  لتعزيز 
ولكنها  املناخ،  تغري  آثار  من  التخفيف  يف  فقط  تساهم 
واالنهيارات  الفيضانات  مخاطر  من  الحد  يف  أيًضا  تساهم 
األرضية، ومنع انجراف الرتبة، وتحسني جودة املياه، وحامية 
املناطق  يف  ترفيهية  مساحات  وإضافة  الرطبة،  األرايض 

الطبيعية الحرضية.

ملياه  حصاد  أنظمة  توفري  ــدا،  روان يف  ذلك،  يستلزم  وقد 
األمطار، واستعادة مسارات ترصيف املياة الطبيعية، وإزالة 
الرطبة،  األرايض  واستعادة  الفيضانات،  الحطام من مجاري 
املحمية،  الغابات  ومناطق  املياه  مستجمعات  وحامية 

للحلول  للجفاف. وميكن  املقاومة  املحاصيل  أنواع  وإدخال 
القامئة عىل الطبيعة يف املواقع املعرضة للفيضانات يف كيغايل 
 Gatsibo و Gicumbi( ويف املناطق األخرى املضيفة لالجئني
و Karongi و Nyamagabe و Gisagara و Kirehe( أن 
تساعد يف تخزين مياه الفيضانات، وتقليل الجريان السطحي، 
وتصفية امللوثات، والسامح للمياه بالترسب إىل األرض. وقد 
الحدَّ  الطبيعة  عىل  القامئة  للحلول  األخرى  الفوائد  تشمل 
وتحسني  الحرضية،  املناطق  يف  الهواء  وتلوث  الحرارة  من 
الصحة الجسدية والرفاهية العقلية، وتعزيز قابلية العيش يف 
املناطق الطبيعية الحرضية، وتعزيز التنوع البيولوجي وثراء 

تنوع الكائنات الحية يف املنطقة.

الهيكلية  التدابري  تشمل  قد  املتينة:  التحتية  البنية  حلول 
ممرات  بناء  رواندا  يف  الالجئني  تستضيف  التي  املناطق  يف 
الفيضانات، وتعميق القنوات املائية القامئة، وبناء الخزانات، 
 - املثال  - عىل سبيل  العامة. وميكن  التحتية  البنية  وإنشاء 
تستوعب  أن  املدارس  مثل  التشييد  جيدة  العامة  للمباين 
لبناء  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الكوارث.  ضحايا  مؤقًتا 
تقليل  األمطار  مياه  تجميع  وأنظمة  والقنوات  الخزانات 
أرضار مياه األمطار، وتخزين املياه لتكثيف الزراعة املروية، 

وتلبية احتياجات املياه املنزلية للسكان.

القامئة عىل  الحلول  الحلول املستندة عىل الحوكمة: تشمل 
الحوكمة االستثامر يف متويل املناخ، ووضع اللوائح والسياسات 
لتنفيذ  رضورية  جميعها  الخلول  املناسبة.وهذه  والخطط 
مخاطر  من  والحد  املناخ  تغري  مع  التكيف  اسرتاتيجيات 
الكوارث. لذا، يجب دعمها من قبل أصحاب القرار املحليني 
املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  مثل  والدوليني  والوطنيني 
املتحدة  األمم  ومفوضية   MINEMA و  املجتمع  وقادة 
الحوكمة واإلرادة  الالجئني وغريهم. وينعكس دعم  لشؤون 
وقد  وبرامجها.  الرواندية  الحكومة  خطط  يف  السياسية 
يتعني  التي  الحوكمة  إىل  املستندة  اإلضافية  الحلول  تشمل 
النظر فيها عىل: أ( زيادة التمويل لبناء قدرات املجتمع عىل 
الالجئني  بيانات  عىل  االشتامل  املناخ، ب(  تغري  آثار  تحمل 
ومفصلة  رسيعة  تقييامت  إجراء  عند  املضيف  واملجتمع 
املحلية  املبكر  اإلنذار  أنظمة  اتعزيز  ج(  الكوارث،  لتأثريات 
مبا  للصمود،  مفصلة  تخطيط  عمليات  إجراء  د(  والوطنية، 
يف ذلك تقديرات التكلفة، والدراسات املنهجية القامئة عىل 

األدلة، واملشاركة املجتمعية.
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تتضمـن  أن  ينبغـي  املجتمـع:  عـىل  املسـتندة  الحلـول 
املجتمـع  إرشاك  املنـاخ  مخاطـر  مـن  الحـد  اسـرتاتيجيات 
بـدءا من تصميم املـرشوع والتخطيـط إىل التنفيذ واملراقبة 
والتقييـم. وميكـن للمجموعـات املحليـة - حيثـام كان ذلك 
ممكًنـا - إطـالق حـوار عـام وحمـالت توعيـة مجتمعيـة 
لتعزيـز تبـادل املعلومـات عىل مسـتوى القاعدة الشـعبية. 
املخاطـر  خرائـط  لرسـم  عمـل  ورش  أيضـا  تشـمل  وقـد 
املجتمعيـة، حيـث ميكـن إعـداد خطـط طـوارئ مفصلـة 
ملختلـف املناطـق املضيفـة لالجئـني. ويجـب عـىل جميـع 
الجهـات املحليـة املانحـة، باإلضافـة إىل الالجئـني أنفسـهم، 
املشـاركة يف جهود اسـتعادة املناظـر الطبيعية التي يقودها 
املجتمـع املحـيل، والحفاظ عىل التنـوع البيولوجي، وجهود 
التخفيـف مـن تغـري املنـاخ. فيمكـن - عـىل سـبيل املثـال 
- للجمعيـات املجتمعيـة التـي تضـم يف عضويتهـا الالجئـني 

القيـام مببـادرات مشـاريع التحريـج أو إعـادة التحريـج.

الحد من املخاطر ومخيامت الالجئني

مـع اشـتداد آثـار االحتبـاس الحـراري، سـيصبح الالجئـون 
املقيمـون يف املخيـامت أكـرث عرضـة للخطـر. لـذا، نـويص 
بـأن تجـري الـوكاالت املعنيـة يف املناطـق التـي تسـتضيف 
التحتيـة  للبنيـة  مفصلـة  تقييـامت  روانـدا  يف  الالجئـني 
املتينـة، وتقييـامت لحلـول البنيـة التحتيـة اللينـة )القامئـة 
عـىل الطبيعـة( بغيـة الحد مـن مخاطر الفيضانـات وتقليل 

االنهيـارات األرضيـة وزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة.

وعـىل الرغـم مـن إدراكنـا وجـود عـدد قـد ال يحـىص مـن 
العوامـل الضاغطـة التـي تحـدد خصائـص مواقـع مخيامت 
الالجئـني )مبا يف ذلـك االعتبارات السياسـية، وتوافر األرايض 
والقـرب مـن الحـدود(، فإّنـه  يقـع عـىل عاتـق مخططـي 
املواقـع تفحـص نقـاط ضعـف هـذه املواقـع التـي تجعلها 
وعنـد  القـايس.  املنـاخ  الطبيعيـة  ألخطـار  عرضـة  أكـرث 
مناقشـة املواقـع املحتملـة لبنـاء املخيـامت، ميكـن لصـور 
وطـرق  املكانيـة  الجغرافيـة  واألدوات  الصناعيـة  األقـامر 
اتخـاذ القـرارات السـليمة أن تسـاعد الحكومـات املضيفـة 
ومفوضيـة أالمـم املتحدة لالجئـني يف أخذ األدلـة التجريبية 
التـي تـدل عـىل احتامليـة تعـرض تلـك املواقـع للمخاطـر. 
املصممـة  املحليـة  االسـتثامرات  تعـزز  أن  ميكـن  وبهـذا، 
الالجئـني  رفاهيـة  الصمـود  عـىل  القـدرة  لبنـاء  خصيًصـا 

واملسـتضيفني لهـم عـىل حـٍد سـواء.
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لشؤون الالجئني 

كوليت ساليمي 
salem043@umn.edu@colette_salemi 

طالبة دكتوراه يف االقتصاد التطبيقي ، جامعة مينيسوتا

 ويندي رابابورت
rappepor@unhcr.org @wrappen 

كبرية مسؤويل التنمية، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني يف رواندا

 ستيفن بوالسيك
polasky@umn.edu @JPLab_UMN 

أستاذ ريجنت وأستاذ فيسلرالمبريت لالقتصاد االيكولوجي/ البيئي 
، جامعة مينيسوتا

gebreega@unhcr.org اماري جربيجزيرب 
كبري منسقي الطاقة والبيئة، املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني يف رواندا

لقد أُجِري التحليل املقدم يف هذه املقالة بينام كانت نفامارا ك. 
دامفا زميلة يف مركز البيانات املشرتك بشأن التهجري القرسي بني 
البنك الدويل واملفوضية السامية لشؤون الالجئني، يف كوبنهاغن. 
واآلراء الواردة يف هذا املقالة هي آراء املؤلفني فقط، وال تعكس 
بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل أو املفوضية السامية لألمم 

.JDC املتحدة لشؤون الالجئني أو
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https://wwf.to/3gvvKdW أخرض

)FEMA )2021 بناء مرونة املجتمع مع الحلول القامئة عىل الطبيعة: دليل   .8
للمجتمعات املحلية. حزيران 30-1.

bit.ly/FEMA-2021 الحلول القامئة عىل الطبيعة.
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