المنظمة الدولية للهجرة والمجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
فيما يتصل بالتغير المناخي ووضع برامج الحراك البشري
وقعت المنظمة الدولية للهجرة والمجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان مذكرة تفاهم بين الحكومة والمنظمة الدولية
لتعزيز التعاون حول القضايا المتعلقة بالهجرة والبيئة والتغير المناخي ضمن إطار الهجرة والبيئة والتغير المناخي (.)MECC
و ذلك تحت إشراف و حضور وزير البيئة والموارد الطبيعية و التنمية العمرانية د .حسن عبدالقادر هالل والذي وقع على مذكرة
التفاهم مثمنا ً الدور الذي تلعبه الشراكات مع منظمات االمم المتحدة المتخصصة و متمنيا ً تعزيز العمل المشترك بين المجلس األعلى
للبيئة و منظمة الهجرة الدولية لبناء قدرات السودان في مجاالت مجابهة التغيرات المناخية واالنذار المبكر بالكوارث.
ووفقا ً لمذكرة الت فاهم فإن التعاون سيركز على بناء مرونة المجتمعات مع التركيز الخاص على مناطق العودة ومسارات الهجرة،
و تلبية احتياجات المتضررين من الجفاف والفيضانات أو غير ذلك من الكوارث التي حدثت في السودان ،و جمع معلومات
وخدمات مناخية أكثر تطورا ً األمر الذي يعد جوهريا ً في إدارة المخاطر في القطاعات الحساسة إزاء تغير المناخ مثل الزراعة
والمياه والصحة.
وباإلضافة لذلك فإن التعاون يهدف إلى تعبئة الموارد واالستفادة من الفرص المناخية في زيادة االنتاجية وتقليل حاالت عدم التيقن
المتعلقة بإدارة الخطر المناخي وممارسات التكيف.
وأخيراً ،ستيسر مذكرة التفاهم قيام شراكات ومبادرات جديدة لمجابهة التغير المناخي وأثره على المستويين الوطني والعالمي،
وكذلك تعزيز مساهمة السودان في االستراتيجيات اإلقليمية مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (،)UNFCCC
والهيئة الدولية الحكومية للتنمية ( ،)IGADوآلية اإلنذار المبكر للنزاعات واالستجابة لها (.)CEWARN
وقد قال السيد /آندرو غراي ،رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالسودان" :تقدم هذه االتفاقية الفارقة خارطة طريق فعالة تضمن
قيام التكام ل واإلجراءات تبادلية الدعم بين حكومة السودان والمنظمة الدولية للهجرة .وهذا ما سيؤدي إلى المضي قدما ً نحو بناء
مرونة المجتمعات تجاه تأثيرات التغير المناخي وتنفيذ استراتيجية االستعداد للكوارث وذلك لتقليل مخاطر أية تأثيرات سلبية
محتملة".
تأثر السودان في السنوات األخيرة سلبا ً بتغير المناخ وتقلبه مما تسبب في نقص منسوب هطول األمطار في بعض المناطق من
البالد ،وفي الفيضانات السريعة والجفاف والتصحر .وقد أثرت هذه العوامل على أنماط الهجرات الموسمية وحركة السكان ،ومن
هنا تطرأ الحاجة إلى وجود استجابة سريعة وقوية تركز على تدابير االستعداد والتخفيف والمرونة.
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