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فاالنتقال طوعياً كان أم قرسياً ميثل تهديداً ملنظومات قيمهم 
ومعتقداتهم.

لتبادل املعلومات  ومتثل النقاشات االعتيادية العامة مصدراً 
للتعبري عن املخاوف  الجزر. وهي منرب  والتعاون بني سكان 
ال  ذلك،  ومع  املقرتحة  الحلول  فيها  مبا  والنتائج  املجتمعية 
يتصدر النقاش أي إشارة للتغري املناخي. ومع أنَّ سكان جزر 
قد  املناخي،  التغري  لخطر  ظاهرياً  معرضون  الكشادويب 
يكون لطريقة حياتهم يف الجزيرة فائدة إيجابية عىل التكيف 
مع آثار التغري املناخي. وميكن الرتباطهم باملكان ومعارفهم 
تحفزهم عىل  أن  البيئية  الضغط  عوامل  إدارة  التقليدية يف 
أثناء  ويف  املناخي.  التغري  مع  التكيف  نشاطات  بعض  اتباع 
املتبادلة  للعالقات  العايل  املستوى  استخدام  ميكن  ذلك، 
فيام بني سكان الجزيرة الواحدة وسكان الجزر ككل يف نرش 

املعلومات ورفع مستوى الوعي.

أما الهجرة املستحثة بالتغري املناخي، إن حدثت، سوف تقّوض 
عىل األرجح الهوية والثقافة املحلية واملعارف التقليدية التي 
ميكن أن تفيد يف رفع مستوى لدونة السكان. وال ميكن بأي 
شكل من األشكال تقدير الخسارة الكبرية تلك. ومن هنا، ال 
الديار  تعويض خسارة  كيفية  بنَّاء حول  إقامة حوار  بد من 
لتوزيع  الالزمة  املعايري  تحديد  من  بد  وال  والقيم  والثقافة 
املوارد عندما تزداد تحديات تأسيس ماهية الخسارة ومقدار 

الرضر.
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بناء القدرة عل التكيف يف آسام
سومياديب بانيجي، وسومان بشت، وبيدهوبهوسان ماهاباترا

نقطة بدء التكيف مع تغري املناخ طويل األجل التكيف مع تغري املناخ قصري األجل والظواهر الشديدة. 
وقد ُيعزز اتخاذ قرارات مدروسة أكرث بشأن استخدام التحويالت املالية قدرة األرس املستفيدة من هذه 

التحويالت عىل التكيف.  

سنوية  فيضانات  الهند  رشق  شامل  يف  آسام  والية  تشهد 
الرثوة  وتقتل  املحاصيل  وتدمر  السكان  تهجري  يف  تتسبب 
سبل  عىل  االعتامد  ويؤدي  التحتية.  بالبنى  وترض  الحيوانية 
األقل  أيضاً  تعد  منطقة  موارد طبيعية يف  الرزق من  كسب 
وتعد  الفيضانات.  بفعل  املحلية  األرس  استضعاف  إىل  تنمية 
دائرة اكيمبور التابعة لوالية آسام من بني أسوأ املناطق ترضرًا 
املالية عىل  التحويالت  الدولة. وباتت  الفيضانات يف  بسبب 
نحو متزايد عنرًصا حيوًيا يف دخل األرس يف اكيمبور وميكن أن 
تكون مبثابة آلية متويل محتملة تفي باحتياجات التكيف غري 

امللباة عند األرس املستفيدة منها. 1 

اإلداري  التقسيم  هذا  من  املهاجرون  العامل  يكون  وغالًبا، 
ويعملون  الذكور  من  املالية  التحويالت  يرسلون  الذين 
آسام  داخل  الحرضية  املراكز  يف  الرسمي  غري  القطاع  يف 

الخارجية  الهجرة  هذه  وتفرض  الهند.  أنحاء  جميع  يف  أو 
التأهب  بأنشطة  تتعلق  جديدة  مهام  النساء  عىل  للرجال 
ال  أعباء  وهي  املــزارع  وإدارة  الغذايئ  وباألمن  للكوارث 
الوصول  بفرص  النساء  تحظى  وال  غالباً.  لها  متأهبات  يكن 
متاثل  الحكومية  والربامج  اإلرشادية  والخدمات  لألسواق 
هجرة  تتطلب  ولذلك،  الرجال.  عليها  يحصل  التي  تلك 
ــدرات  وق مــهــارات  النساء  اكتساب  الخارجية  الــرجــال 
الجديدة. التحديات  مع  للتعامل  جديدة  ومعارف   تكيف 

وتزداد تدفقات التحويالت املالية يف أعقاب الفيضانات التي 
وإعادة  باملؤن  للتزود  وُتستخدم  املنطقة  هذه  يف  تحدث 
استجابات  وترتكز  املنازل.  وإصالح  الرزق  كسب  سبل  بناء 
الفيضانات  ملواجهة  التحويالت  هذه  من  املستفيدة  األرس 
التكيف يف وقت الفيضان )مثل: إيجاد  يف املقام األول عىل 
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مياه  أو  الطعام  وتخزين  والسكان  للامشية  مؤقت  مأوى 
الرشب( وعىل التعايف مبارشة عقب انتهاء الفيضان. وعالوة 
عىل ذلك، عمليات التأهب للفيضانات غري منظمة وُيقيدها 
التكيف  عىل  القدرة  بناء  تطرحها  قد  التي  الثامر  يف  الشك 
عىل مستوى األرسة يف ظل غياب االحتياجات األساسية )مثل: 
التحويالت  حجم  وقلة  واملــأوى(  الصحية  والرعاية  الغذاء 
املالية ويعوقها كذلك غياب التوعية املالية وإمكانية الوصول 
غالباً  املستفيدات  النِّساء  بني  وخاصة   - املالية  للخدمات 
عن  فضاًل   - التحويالت  هذه  ومديري  التحويالت  هذه  من 
بشأن  إليها  الوصول  وصعوبة  التقنية  املدخالت  فهم  نقص 
الطرق املثىل الستثامر التحويالت املالية يف التأهب “منخفض 

التكلفة” للكوارث وتنويع سبل كسب الرزق.

التوعية املالية
ويف البحث اإلجرايئ الذي أجراه برنامج املركز الدويل للتنمية 
يف  املناخ  تغري  آثار  مع  بالتكيف  املعني  للجبال  املتكاملة 
منطقة الهياماليا بالتعاون مع معهد اإلدارة املتكاملة للموارد 
املستفيدات  النساء  تعد  برايوغ،  شيكشان  سوايام  ومنظمة 
من التحويالت املالية مبثابة “صانعات التغيري” عىل مستوى 

التأهب  عىل  والتدريب  املالية  التوعية  وتعد  األرسة. 
للفيضانات أدوات تعزيز رأس املال البرشي لألرس املستفيدة 
التي يصفها هذا البحث اإلجرايئ بأنها مجموعة ذات مصلحة 

خاصة يف املجتمعات الريفية.

العوائد  تعظيم  إىل  خاصة  املالية  التوعية  تدريب  ويهدف 
يف  االدخار  ودعم  الرضورية  غري  املرصوفات  وتجنب  املالية 
التدريب  ويتضمن  املالية.  التحويالت  من  املستفيدة  األرس 
عىل التأهب للفيضانات تدريب النساء عىل مواءمة التأهب 
التحويالت  استثامر  االدخار. وسيبني  للفيضانات مع خطط 
األولوية  عالية  للفيضانات  التأهب  ــراءات  إج يف  املالية 
ومنخفضة التكلفة )مثل: تخزين األغذية يف حاالت الطوارئ، 
األرس  قدرة  الجيدة(  الطهي  ومواقد  املأمونة،  الرشب  ومياه 
املستفيدة من التحويالت املالية عىل التكيف وهي الخطوة 
هذه  وتجرى  الكامل.  التكيف  تحقيق  طريق  عىل  األوىل 
منسقي  يقدمها  التي  اإلرشادية  الخدمات  التدريبات ضمن 
)مثل:  األرس  إلفــادة  املحيل  املجتمع  مستوى  عىل  القرية 
إىل  الوصول  ودعم  املنزلية  والزيارات  املنتظمة  االجتامعات 

املؤسسات املالية ونرش املعلومات عن خطط الحكومة(.
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وبالرغم من أن بعض هذه التدخالت شائعة يف عمليات الحد 
من الفقر أو الحد من مخاطر الكوارث أو التنمية، فعالقتها 
جديدة.  املالية  والتحويالت  التكيف  عىل  والقدرة  بالتكيف 
وقد أظهرت النساء يف األرس املستفيدة املختارة حامًسا كبريًا 
للتدريب وللخدمات اإلرشادية. وهذا يسلط الضوء عىل أنَّ 
للفيضانات  التأهب   - مرة  ألول  رمبا   - يرين  النساء  هاتني 
مبثابة نشاط أرسي عميل طويل األمد وال يجب إلقاءه كلية 

عىل أكتاف الحكومة واملنظامت غري الحكومية. 

سومياديب بانيجي 
Soumyadeep.Banerjee@icimod.org مرشح لنيل درجة 

الدكتوراة يف جامعة ساسكس ومتخصص يف مجال الهجرة 
 Suman.Bisht@icimod.org والسكان، وسومان بشت
كبي أخصايئ القضايا الجندرية وبيدهوبهوسان ماهاباترا 

Bidhubhusan.Mahapatra@icimod.org أخصايئ الدراسات 
االستقصائية، وجميعهم يعملون لدى املركز الدويل للتنمية 

www.icimod.org . املتكاملة للجبال، كامتاندو

الشكر موصول لكل الذين ساعدوا عل كتابة هذا املقال وهم: 
سانجاي شارما من املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، 

ودهاتاريا هوساجراهار من معهد اإلدارة املتكاملة للموارد، 
وتيزبي وراجيش باداك والكسميكانت مالفابكار وتشاندران 
بوثيوتيل من منظمة سوايام شيكشان برايوغ، مدينة بوين، 
ووبارثا جيويت داس من منظمة آرانياك، جواهايت. ويتقدم 
املؤلفون أيضاً بالشكر للربوفيسور دومينيك كنيفيتون من 

جامعة ساسكس عل دعمه املتواصل.

أجري هذا البحث يف إطار برنامج التكيف مع آثار تغي املناخ 
يف منطقة الهياماليا. وُينفذ برنامج التكيف مع آثار تغي املناخ 
يف منطقة الهياماليا بالرشاكة بني املركز الدويل للتنمية املتكاملة 

للجبال مع املركز الدويل ألبحاث املناخ والبيئة يف أوسلو وقاعدة 
بيانات املوارد العاملية يف أريندال بالتعاون مع الرشكاء املحليني 

وبدعم حكومتي الرنويج والسويد.

1.  وفًقا لدراسة مشرتكة بني املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال ومنظمة آرانياك.

دة يف ميكونغ دوافع مختلطة وأسباب معقَّ
جيسيكا مارش

تستخدم كثري من املجتمعات املتأثرة بالتغري املناخي منذ مدة الهجرة كأداة للتكيف وملقاومة التحديات 
املاثلة أمام سبل كسب أرزاقهم وأمنهم. ومن الواضح أنَّ تعزيز الحاميات الحالية املقدمة لجميع املهاجرين 

سيكون مفيداً يف سياق التغري املناخي.

تصور  بني  قوي  ترابط  هناك  الكربى1  امليكونغ  منطقة  يف 
حول  املتخذة  والقرارات  السلبية  البيئية  للتغريات  الناس 
الهجرة. ومع ذلك، من الواضح أيضاً أنَّ هناك عوامل أخرى 
اتخاذ  يف  أكرب  أهمية  ذات  تكون  قد  بل  أهمية  تقل  ال 
الهجرة كام يتضح وجود عالقة متبادلة بني  القرارات حول 

البيئية.  العوامل االقتصادية والعوامل 

ويف قرية ما غاي تشاي هتاوت يف املنطقة الوسطى الجافة 
يف  وشح  العام  طيلة  بالجفاف  الظروف  تتسم  ميامنار،  يف 
من  معاناتهم  عن  املقيمون  ويتحدث  األمطار.  هطول 
انخفاض معدل هطول األمطار ومن ارتفاع درجات الحرارة 
التعليم  إيكوديف ومؤسسة  البحوث  العالية. ويشري رشكاء 
واإلمناء إىل أنَّ التغريات البيئي تؤثر عىل حياة الناس خاصة 

انعدام  الدخل وارتفاع  الديون وانخفاض  ارتفاع  ناحية  من 
وانخفاض  الصحة  عىل  السلبية  والتأثريات  الغذايئ  األمن 

انتاج املحاصيل كاًم ونوعاً.

توفري  املقيمني  عىل  الصعب  من  يصبح  الدخل  وبانخفاض 
أثناء  املدخرات الالزمة لتدبري أمورهم يف أوقات الشدة يف 
فرتات التقلبات املناخية وشح املياه والتغري البيئي. وحالياً، 
البلدات  إىل  تكون  ما  وغالباً  الخارجية  الهجرة  تحدث 
املهاجرين  من  األقل  األعداد  بعض  إىل  إضافة  املجاورة 
الوظائف  إتاحة  لعدم  رئيسية  كنتيجة  أبعد،  مناطق  إىل 
البيئية واملخاطر الصحية. وذكر عدد ال ُيستهان  والتغريات 
أهم  بني  من  كانت  البيئية  التغريات  أنَّ  الناس  من  منه 
االعتبارات التي دعتهم للهجرة من القرية يف حني ذكر عدد 
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