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 IGAD النزوح من الكوارث واسرتاتيجيات الحد من املخاطر يف 

)الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية(
نيقودميوس نيانديكو

IGAD يشري تحليل اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والخطط واألطر الخاصة بالدول األعضاء يف
إىل تفاوت يف اإلشارة إىل مخاطر النزوح واحتياجات الحامية املرتبطة بها.

لقد كان النزوح الناجم عن الكوارث مشكلة متكررة ومضطردة 
نزوح   2020 عام  يف  املنطقة  فقد شهدت   1 .IGADمنطقة يف 
أي  الكوارث:  بسبب  قرًسا  شخص  مليون   2.3 من  يقرب  ما 
تصميم  عند  توجب  لذا،  شهرًيا.  كاريث  نازح   100000 مبعدل 
اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بشكل صحيح 
أن تعالج مخاطر النزوح، وإذا ما حدث ذلك، يصبح لزاما تعزيز 

حامية األشخاص النازحني وتوفري حلول دامئة لهم.

مبا  املصممة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  تشكل 
-2015( الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  مع  يتالءم 

2030( ركيزة أساسية للحد من املخاطر، ولبناء قدرة املجتمع 
عىل الصمود يف مواجهة مخاطر الكوارث وظروف تغري املناخ. 
كام ينبغي أن توضح أدوار مجموعة واسعة من أصحاب العالقة 

)القرار( املشاركني ومسؤولياتهم يف إدارة مخاطر الكوارث.

عدد  زيادة  البلدان  من  سنداي  إطار  من   E الهدف  يطالب 
مخاطر  من  للحد  والوطنية  املحلية  والخطط  االسرتاتيجيات 
الكوارث بشكل كبري بحلول عام 2020،وذلك باستخدام مقياس 
وُيظهر  وخططها.  اسرتاتيجياتها  جودة  لتقييم  نقاط  عرش  من 
التحليل أن جميع الدول الثامين األعضاء يف IGAD قد طورت 
بالفعل أو أنها تعمل حاليا عىل تحديث اسرتاتيجياتها وخططها 
مع  يتالءم  مبا  الصلة  ذات  واألطر  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
إطار سنداي. فقد قامت كينيا والصومال وأوغندا بتحديث أطر 
السودان  ويقوم  بها.  الخاصة  الكوارث  الحد من مخاطر  عمل 
بينام  خططهم،  مبراجعة  وجيبويت  السودان  وجنوب  وإثيوبيا 
الصدد غري واضح.  إريرتيا يف هذا  الذي تحرزه  التقدم  يزال  ال 
وهناك أشارات أكرث يف اسرتاتيجيات الصومال وجنوب السودان 

لكيفية  توثيق  يصاحبه  البرشي  والتنقل  النزوح  إىل  والسودان 
إدارة النزوح إذا حدث ذلك هناك، يف حني أن أطر السياسات 
النزوح  كيفية  إىل  أقل  بشكل  تشري  وأوغندا  وجيبويت  كينيا  يف 
وحامية النازحني. وميكن رؤية التباين بني األطر املدمجة التي 

تتعلق يقضايا النزوح يف األمثلة التالية:

كينيا: توفر سياسة كينيا الوطنية يف إدارة مخاطر الكوارث لعام 
التصدي  خالل  من  للمخاطر  االستباقية  لإلدارة  آليات   2017
السياسة  تشري  كام  لألزمات.  املبكرة  واالستجابة  والجاهزية 
ذاتها إىل توفري املوارد إلدارة مخاطر الكوارث وتخصيص األدوار 
واملسؤوليات ملختلف أصحاب الشأن، إال أنه ال توجد إشارة إىل 
النازحني. وتذكر السياسة بطريقة  كيفية ارتباط ذلك بالسكان 
اجتامعية  خسائر  إىل  تؤدي  التي  الكوارث  من  العديد  رسدية 
وبشكل  الكوارث.  بسبب  النزوح  تذكر  ال  ولكنها  واقتصادية 
تدابري  صياغة  يف  فشلت  السياسة  تلك  بأن  القول  ميكن  عام، 
واضحة فيام يتعلق بالنزوح، والحد من مخاطر النزوح، وحامية 
النازحني بسبب الكوارث. كام ال يوجد ذكر للتنقل البرشي أو 

تدابري لإلخالء يف حالة حصول الكوارث.

الصومال: الصومال اآلن يف املراحل األخرية من وضعها اللمسات 
مسودة  وتنص  الكوارث.  إلدارة  الوطنية  سياستها  عىل  األخرية 
والتعامل  النزوح  من  املزيد  »منع  أن  عىل  رصاحة  السياسة 
األوجه  متعددة  األزمة  سياق  يف  بالفعل«  النازحني  أولئك  مع 
إعادة  عملية  يف  التحديات  أكرب  هي  البالد  يف  املطول  للنزوح 
الرضوري  »من  أنه  السياسة  تلك  توضح  كام  الصومال.  بناء 
إمكانية  الدولة  لهم  توفر  أن  داخلًيا،  النازحني  لجميع  بالنسبة 
الوصول إىل املستندات الشخصية وغريها من الوثائق وإمكانية 
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بالنزوح«.  املتعلقة  لالنتهاكات  الفعالة  واملعالجات  استبدالها، 
الصومال  يف  الكوارث  إدارة  إنشاء  قانون  مع  هذا  ويتامىش   .
الوزراء مسؤولية حامية  الذي مينح مكتب رئيس  لعام 2016، 
عىل  كذلك  السياسة  وتنص  الكوارث.  بسبب  النازحني  جميع 
إخالء السكان املعرضني للخطر تحسبا لوقوع كارثة وإدراجهم 
تلتزم  أن  الواليات  التعايف. كام يتحتم عىل حكومات  برامج  يف 
»بضامن أن السجالت الرسمية ذات الصلة فيام يتعلق بسندات 
وملكية  للممتلكات  واإليجار  امللكية  وحقوق  األرايض  ملكية 
الحسابات املرصفية ونحوها، ميكن اسرتدادها أو إعادة إنشائها، 
إذا ما كانت قد أتلفت، حيث ستكون هذه السجالت رضورية 
أن  إىل  كذلك  السياسة  مسودة  وتشري  الفردية«.  األرس  لتعايف 
عملية بناء القدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث املستقبلية 
يجب أن تشمل أيًضا النازحني الداخليني الحاليني، والذين غالًبا 
ما يكونون عرضة للنزوح الثانوي. وبناء عليه، فإن السياسة تشري 
بشكل مكثف إىل الهجرة وتنقل البرش والترشد وتدابري حامية 

املرشدين بسبب الكوارث.

وإدارة  اإلنسانية  الشؤون  وزارة  تعمل  السودان:  جنوب  يف 
الخطة  عىل  األخــرية  اللمسات  وضع  عىل  البالد  يف  الكوارث 
االسرتاتيجية إلدارة مخاطر الكوارث يف البالد، والتي تعطي بعض 
املؤرشات عىل نهجها للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وتشري 
السياسة إىل أن »الهجرة والنزوح الداخيل للسكان قد تصاعدت 
الغريبة  الجوية  والظواهر  املناخ  وتغري  الكوارث   ... بسبب 
درجات  ارتفاع  وأن  املعيشة«،  كسب  فرص  عىل  والتنافس 
تبني  وهي  الرعاة.  تنقل  يف منط  تغيريات  إىل  أدى  قد  الحرارة 
بالتفصيل الضعف الخاص الذي يعاين منه أولئك الذين نزحوا 
أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  مشرية  الحدود،  أوعرب  داخلًيا  بالفعل، 
احتامل حدوث نزوح إضايف »مرتفع للغاية«، بسبب النزاعات 
بشكل  اإلطار  يشري  ولهذا،  املنطقة.  يف  الطبيعية  والكوارث 

عريض إىل النزوح والحامية يف حاالت الكوارث.

لدى أوغندا إطاران مرشدان لجهود الحد من مخاطر الكوارث 
يف البالد، وهام: سياسة الجاهزية، وإدارة الكوارث الوطنية لعام 
2010 وخطتها االسرتاتيجية الوطنية للكوارث للفرتة بني 2018-

والسرتاتيجية  املؤسيس  للتنسيق  ترتيًبا  اإلطاران  ويوفر   .2022
بسبب  النزوح  إىل  محدد  بشكل  يشريان  ال  ولكنهام  التمويل 
مصاحب  قانون  تطوير مرشوع  عىل  أوغندا  وتعمل  الكوارث. 
إلدارة املخاطر بشأن الحد من مخاطر الكوارث والذي يتضمن 
مثل  الكوارث،  بسبب  بالنزوح  املتعلقة  املهمة  األحكام  بعض 

املعرضة  املناطق  وتحديد  املخاطر  تعريف  ملفات  إجــراء 
للكوارث. وتنص - عىل وجه التحديد -بأن الحكومة »ستساعد 
األشخاص املترضرين عىل إعادة التوطني يف مكان آخر مبوجب 

ترتيبات طوعية«.

االستنتاجات والتوصيات

يوضح هذا التحليل أنه ال تزال هناك حاجة ملزيد من اإلصالح 
من أجل تطوير أطر الحد من مخاطر الكوارث، وذلك لضامن 
للنازحني  الحامية  واحتياجات  النزوح  مخاطر  من  كل  معالجة 
النزوح  التنوع يف استخدام مفاهيم  بشكل مناسب. ويبدو أن 
من  مختلفة  مستويات  يعكس  البلدان  هذه  عرب  وتطبيقها 
صنع  مستويات  عىل  الوعي  بناء  إىل  بالحاجة  ويوحي  الفهم، 
الصومال،  سياسة  وباستثناء  السياسات.  مستوى  وعىل  القرار 
الحدود  عرب  النزوح  أو  الداخيل  للنزوح  كاف  اعتبار  يوجد  ال 

والحتياجات الحامية للنازحني.

»تحويل  مبادرة  ــادات  إرش من  البلدان  تستفيد  أن  يجب 
الكوارث  عن  الناجم  النزوح  ً)WiA(بشأن  أفعال  إىل  الكلامت 
النزوح  مخاطر  دمج  لضامن  بها  املرتبطة  التفقدية  والقامئة 
النازحني بشكل كامل2. قد تقرر دول مثل  مع حامية السكان 
كينيا وأوغندا التي طورت بالفعل اسرتاتيجياتها )ولكن بتكامل 
دمج  أجل  ملحق مصاحب ألطرها من  للنزوح( وضع  محدود 
ينعكس  أن  ويجب  الكوارث.  حاالت  يف  أفضل  بشكل  النزوح 
التقييم الشامل للمخاطر وأنظمة جمع البيانات لرصد النزوح 
يف الوثائق السياسية. إن إدراج التدابري املتعلقة بزيادة الوعي 
وعمليات  للكوارث  الجاهزية  ورفع  املبكر  اإلنــذار  وأنظمة 
اإلخالء من شأنها أن تساعد جميعها يف الحد من مخاطر النزوح 

بسبب الكوارث.

نيقودميوس أومويو نيانديكو 
nnyandiko@mmust.ac.ke@Nicodemusnyand5 
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