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إىل أين نذهب إذا جفت هذه البحرية؟ دراسة حالة من منطقة الساحل
ماريا ستافروبولو وأندرو هاربر

تواجه موريتانيا، مثل جريانها يف منطقة الساحل، مجموعة هائلة من التحديات الناجمة عن تأثريات تغري 
ظروف املناخ. غري أّن مّثة –يف املقابل- الكثري مام ميكن تحقيقه إذا ما التزم أصحاب العالقة )القرار( باتخاذ 

إجراءات رسيعة وشاملة استجابة لذلك.

إّن أزمة املناخ يف منطقة الساحل  هي أزمة حقيقية؛ فدرجات 
الحرارة املرتفعة واألمطار التي ال ميكن التنبؤ بها والفيضانات 
البلدان  مضطرد  وبشكل  فعليا  تهدد  كلها  والتصحر  والجفاف 
إىل  أيًضا  التغيريات  هذه  تؤدي  كام  الضعيفة.  واملجتمعات 

تأجيج التوترات بني طوائف املجتمع.

فعىل سبيل املثال، كان عىل الناس الذين يعتمدون يف معيشتهم 
دولة  يف   Faguibine فاجيوبيني  بحرية  يف  األسامك  صيد  عىل 
مايل التخيل عن أوطانهم وسبل عيشهم، قبل بضع سنوات، ألن 
البحرية هناك قد جفت. فتحركوا جنوبا لكنهم واجهوا عداء من 
بالفعل  يكافحون  أنفسهم  كانوا هم  الذين  الرعاة،  مجتمعات 
املراعي  وعىل  متضائلة،  أصال  هي  التي  املياه  عىل  للحصول 
املتناقصة ملواشيهم. ووجود الدولة يف هذه املناطق النائية من 
قادرة عىل  الدولة أصال غري  إّن  بل  يكاد يكون معدوما،  البالد 
التوسط بني املجتمعات الواقعة تحت هذه الضغوط من جهة، 
اندلع  لقد  أخرى.  جهة  من  املنطقة  يف  السالم  عىل  والحفاظ 
الرصاع بني املجتمعات املحلية، وزاد الوجود املتنامي للجامعات 

املسلحة من غري الدول من تفاقم مشكلة انعدام األمن هناك.

يحيى  سنفعل«.  ماذا  أعرف  ال  قريًبا.  البحرية  تجف  أن  »أخىش 
كورونيو كونا1

إىل  الحدود  عبور  املاليني  الصيادين  من  العديد  اعتاد  لقد 
منطقة الحوض الرشقي )Hodh Chargui( يف موريتانيا لعدة 
أقاموا  السنة، وهم يقومون بذلك منذ عقود. لكنهم  أشهر يف 
منازل جديدة  تدريجي-  - بشكل  املاضية  القليلة  السنوات  يف 
إىل مايل  العودة  نية  تتوافر عندهم  البحريات، وال  بالقرب من 
أيًضا،  هنا  املحلية  املجتمعات  أّن  غري  القريب.  املستقبل  يف 
والتي تعّد البحرية مصدرًا حيوًيا للمياه بالنسبة لها، باتت تشعر 
اإلقليمية  السلطات  تدخلت  التوترات،  تصاعدت  وملا  بالقلق. 
واملحلية، فقادت جهود الوساطة، واستعادت - مؤقًتا عىل األقل 
- التعايش السلمي بني السكان. ومع ذلك، فإن قلة األمطار اآلن 

تؤدي إىل تفاقم الوضع من جديد؛ إذ يخىش السكان املحليون 
بالفعل  الصيد  اإلفراط يف  أدى  البحرية أسامكها. وقد  تفقد  أن 
التي كانت تزورها، فاصبح  الطيور املهاجرة  إىل فقدان معظم 

النظام البيئي غري متوازن بشكل خطري.

لقد كانت موريتانيا عىل مدى عقود- وما زالت- مضيفة سخية 
لالجئني، لكن عوامل الضغوط املرتبطة بتغري املناخ عىل املوارد 
وتأثري  املجاورة،  مايل  يف  األمن  انعدام  واستمرار  الطبيعية، 
قد  بالفعل،  هناك  الهشة  البيئية  النظم  عىل  الجدد  الوافدين 

أجهدت مبجموعها قدرات التكيف املحلية.

معالجة التأثريات واالحتياجات البيئية

الوضع،  خطورة  مدى  الجميع  أدرك  إذا  إال  الحلول  توجد  لن 
ليس يف هذه الزاوية من موريتانيا فقط، ولكن أيًضا يف املنطقة 
بالتأكيد  هي  ملوريتانيا  هنا  املقرتحة  فالنهج  األوسع؛  املحيطة 

مناسبة للعديد من الحاالت والبلدان األخرى.

إن  زيادة الوعي بالتعليامت املحلية التي تعزز مامرسات الصيد 
الالجئني  بدعم  مصحوبة  تكون  أن  يجب  واحرتامها  املستدامة 
إضافية  وسائل  تطوير  أجل  من  وذلك  املضيفة،  واملجتمعات 
وكذلك  املحلية  فاملجتمعات  هناك.  للعيش  بديلة  وسئل  أو 
الالجئون يحتاجون إىل العمل مًعا ملعالجة مخاوفهم والتوفيق 
يعتمدون  التي  العيش  وسبل  والبحرية  األرض  ولحامية  بينها، 
إىل  أيًضا  واملحلية  اإلقليمية  السلطات  وتحتاج  جميًعا.  عليها 
واألمن  السالم  للحفاظ عىل  إضافية  قدرات  توفري  وإىل  الدعم 
والتنمية  البيئة  وزارة  تحتاج  كام  االقتصادية،  التنمية  وتعزيز 
تنفذ  أن  أجل  من  إضافية  قدرات  إىل  موريتانيا  يف  املستدامة 
بالكامل مبادراتها للحفاظ عىل البحريات واستعادتها كام كانت 

يف سابق عهدها.

العظيم  األخرض  الجدار  مبادرة  يف  الحل  من  جزء  يكمن  وقد 
األرايض  استعادة  عىل  تركز  التي  األفريقي2  االتحاد  بقيادة 
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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.

ماريا ستافروبولو 
stavropo@unhcr.org @MariaSt_UNHCR 

املمثلة السابق للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
 الالجئني، موريتانيا.

harper@unhcr.org @And_Harper أندرو هاربر 
املستشار الخاص للمفوض السامي للعمل املناخي
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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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