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التنمية ومخاطر التَّهجري
غلوسيا بوير وماثيو ماكينون

للتغري املناخي آثار ال ُيستهان بها عىل حاالت الطوارئ قد يغفلها أحيا ًنا تحدي التنمية .ومع ذلكُ ،يحدث
تغري املناخ ً
أمناطا نظامية من التدهور االجتامعي واالقتصادي تؤثر بدورها عىل عوامل التَّهجري بسبب
الكوارث وتستلزم وجود استجابات موازية لها.
املهجرين
من املعروف عىل نطاق واسع َّأن غالبية األشخاص َّ
يعيشون يف مستوى خط الفقر أو دونه َّ
وأن الفئات ذات
الدخل املنخفض تتأثر عىل نحو غري متكافئ بالكوارث املرتبطة
بالطقس .وعالوة عىل ذلك ،إذا ما جنبنا عامل الكوارث نجد
َّأن مثة مجموعة من العواقب املختلفة املرتبطة أيضاً باملناخ
املتغري ُتضعف عامل املرونة وخاصة عند مزارعي الكفاف
ما يجعلهم أكرث استضعا ًفا .وبهذا تعد هذه العواقب داف ًعا
قو ًيا للهجرة من الريف إىل الحرض؛ وحتى إن أمكن تجاوز
املسائل املناخية تجاو ًزا كب ًريا بفعل املربرات “االقتصادية”
التي تقدمها تدفقات املهاجرين ،سينتهي املطاف غالباً بكلتا
1
فئتي املهاجرين يف األحياء الفقرية نفسها.
تفرض األيام شديدة السخونة ومواسم الجفاف الطويلة
والقاسية وقلة هطول األمطار عمو ًما ثم انهامرها بغزارة
ً
ضغوطا ال ُيستهان بها عىل املجتمعات الريفية
فجأة
منخفضة الدخل .ويعاين مجال الصحة ،عىل سبيل املثال،
من الظروف املواتية بشدة النتشار األمراض املنقولة عن
طريق الغذاء واملاء والحرشات .وتقلص مواسم الزراعة
القصرية وقليلة التوقعات إضافة إىل قلة هطول األمطار
وزيادة معدل الفيضانات املحاصيل الزراعية يف حني يقلل
زيادة عدد األيام شديدة الحرارة من إنتاجية العمل يف الهواء
الطلق (الغالبية العظمى من جميع أعامل مجتمعات زارعي
الكفاف) وتجعله أكرث خطورة بسبب اإلرهاق والجفاف.
وبزيادة صعوبات زراعة املحاصيل والعمل التي تعرقل
املزارعني ،يطل انعدام األمن الغذايئ برأسه وتتزايد معدالت
سوء التغذية لدى األطفال يف الوقت نفسه.

األرس التي تعيش يف مستوى الكفاف .وبالرغم من اختالف
التفاصيل ،غال ًبا ما نصل للنتيجة نفسها؛ أناس وخاصة من
فئة الشباب تتدهور حالتهم رساعًا بالهجرة بأعداد متزايدة
للعيش يف املدن وأحيائها الفقرية .وبهذا تنتقل معهم املشاكل
إىل الحرض ً
فضل عام تحمله تلك العملية بني طياتها من
مخاطر عىل كال من مجتمعات املنشأ واملقصد.
ويف حني تقدم املجتمعات الريفية املنهكة مناخ ًيا يف إفريقيا
جنوب الصحراء الكربى وأمريكا الجنوبية وآسيا وحتى يف
الرشق األوســط إمــدادات جاهزة من السكان الجدد إىل
األحياء الفقرية الحرضية ،ال تتأثر املناطق املامثلة جغراف ًيا يف
جنوب غرب الواليات املتحدة أو يف أسرتاليا ً
مثل عىل النحو
نفسه عىل الرغم من الضغوط املناخية املشابهة التي تتعرض
لها هذه املناطق .وتربز هذه الحقيقة أهمية قدرة املجتمع
املحيل االستيعابية وأنظمة الحكم يف التعامل مع مثل هذه
التغريات املناخية.

التجديد الريفي

ُوضعت مجموعة واسعة من اإلجراءات واملقاربات للتكيف
مع تغري املناخ مثلام هو بارز يف األنشطة املوسعة التي
تنبأت بها برامج العمل الوطني للتكيف 2.ومع ذلك ،يف
مجتمعات الكفاف املسيطرة ،العامل الرئييس الذي يعوق
تحقيق االستجابات غياب وسيلة ُيعتمد عليها لبدء هذه
اإلجراءات ,وإدامتها .ويتطلب استخدام بذور ذات جودة
أعىل وأكرث مقاومة للجفاف ووجود مرافق مياه أفضل أو
أنظمة أرصاد جوية ميكن أن يغطيها التأمني املتناهي الصغر
من بني جميع املبادرات األخرى بال استثناء نفقات يصعب
القدرة االستيعابية ألنظمة الحكم تحدد املرونة
توفريها ما يعرقل إمكانية الوصول ملن هم من أكرث القادرين
مثل تلك الظروف الصعبة شائعة يف املجتمعات الريفية يف عىل تقديم املساعدة.
جميع أرجاء املناطق املدارية النامية .واملستضعفون تحديدًا
هم الدول واملجتمعات التي تحتل فيها إسهامات القطاع ال تتطلب جميع مبادرات التكيف مع تغري املناخ موارد لكنَّ
الزراعي نصيب األسد يف الناتج االقتصادي أو من مساحة زيادة القدرة االستيعابية واستخدام املقاربات القامئة عىل
القوى العاملة فيها والتي تشتمل عىل أعداد كبرية ً
أيضا من املرونة من شأنها زيادة نطاق االستجابات املتاح زيادة كبرية.
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تدهور املناطق الريفية يف املنطقة الرشقية العليا بغانا

تتجىل آثار زيادة درجات الحرارة عىل مجتمعات الكفاف بشدة يف
هذه املنطقة من غانا التي كانت يف يوم ما سلة خبز البالد .ومن
أساليب تعويض قصور مواسم الزراعة أو القدرة اإلنتاجية توسيع
مساحة الرقعة الزراعية ولكن ذلك غالباً ما يأيت عىل حساب
األشجار وعىل حساب التنوع البيولوجي وجودة األرض ومساحة
الظل التي يتمتع بها املزارعون وتحتاجها املحاصيل .وتساهم
إزالة الغابات واألشجار وتدهورهام يف زيادة تغري املناخ بفعل
فقدان نقاط امتصاص الكربون ويف قسوة مسببات االستضعاف
أيضاً ،مثل :رفع درجات الحرارة املحلية وزيادة مواسم الجفاف
وكرثة معدل الفيضانات .وعالوة عىل ذلك ،ما زالت حتى اآلن
أقل األرايض إنتاجية املناطق الوحيدة املزروعة ما يعني أن نقص
املحاصيل سيأيت بعواقب وخيمة.

تؤثر الخسائر يف الدخول الخاصة باملثل عىل قطاع الخدمات
العامة .وميثل تراجع االستثامرات يف البنية التحتية املحلية للمياه
مشكلة عىل وجه الخصوص ألنها تقلص مساحة األرايض املتاحة
الصالحة للزراعة أثناء موسم الجفاف ما يدفع مزيداً من الناس
إىل الهجرة موسم ًيا .وال ميكن إنكار مؤرشات وجود الضغوط
املجتمعية أيضاًً .
فمثل ،يرعى مالكو املزارع الصغرية عدداً قلي ًال من
الرحل من
املاشية ويعهدون أيضاً بعدد قليل آخر إىل رعاة املاشية ّ
قبيلة الفوالين التي ترتدد عىل األرايض الهامشية يف املنطقة .ويف
ضوء االعتامد ساب ًقا عىل املنفعة املتبادلة لخدمات الرعي مقابل
الغذاء أو الدخل ،أظهر نقص هذا النوع من التبادل كيفية انتقال
صدمات سبل كسب الرزق التي تواجهها املجتمعات املستقرة من
خالل القنوات االقتصادية لترض بالعالقات االجتامعية التقليدية.

ويف حالة منطقة شامل غانا عىل وجه الخصوص (انظر املربع
النيص) ،يعد عكس اتجاه تدهور سبل كسب الرزق خطوة
مهمة عىل طريق تأمني االستثامرات للبنية التحتية للمياه
والري والحفاظ عىل املناطق املحمية وتوفري التأمني وغريها
من اإلجراءات الكثرية التي قد تكون يف متناول اليد يف ضوء
وتواجه الدول واملجتمعات األكرث استضعافاً للتغري املناخي
زيادة القدرة االستيعابية.
تحد ًيا كب ًريا يف التغلب عىل اتجاه تدهور الحالة الريفية
ويف الوقت الذي تعد فيه الحكومات قادرة عىل دفع عجلة وضغوط الهجرة يف ضوء تسارع التغريات البيئية واملناخية.
التغيري من خالل الحوافز املالية أو حمالت التوعية ،لدى وسيتطلب فهم الطبيعة املتغرية للنُّزوح املتعلق بتغري املناخ
كثري من أصحاب املصلحة أيضاً ،مثل :جامعات الضغط التفكري يف التنمية وإدراك أهمية االستجابات اإلمنائية الف َّعالة
عىل الحكومة يف املجتمع املحيل أو املنظامت الدينية ،يف الوصول إىل الحلول املستدامة ملثل هذه التحديات.
فرص لتعزيز املرونة والتجديد الريفي بالرغم من التغريات
املناخية الحادثة .وعالوة عىل ذلك ،من شأن االقتصاد الريفي غلوسيا بوير  glaucia.boyer@undp.orgمتخصصة
األكرث حيوية توفري عائدات أكرب ُتجنى من الهجرة املوسمية يف سياسات الحلول اإلمنائية للنُّزوح وماثيو ماكينون
والدامئة من خالل زيادة احتامالت تبادل املهارات والروابط  matthew.mckinnon@undp.orgمتخصص يف منتدى دعم
التجارية وتصبح حينها التحويالت النقدية ذات نفع محيل املستضعفني جراء التغريات املناخية يف مكتب السياسات ودعم
ملموس .وبهذه الطرق ،ميكن أن ُتثل الهجرة جز ًءا من الربامج التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
إسرتاتيجية التكيف ً
بدل من كونها مجرد املالذ األخري.

عىل تحديات الحارض املتزايدة الكامنة يف النُّزوح املط َّول
وذلك من خالل طرح املبادرات ،مثل :تحالف الحلول وخطة
االستجابة اإلقليمية لسوريا والصمود اإلقليمي لالجئني
3
السوريني.

الخامتة

حرص برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل جعل املرونة يف
مواجهة تغري املناخ والكوارث الطبيعية محورية يف خطته
االسرتاتيجية لألعوام  2017-2014ويهتم كذلك البنك الدويل
اهتام ًما متزايدًا بآليات التكيف مع تغري املناخ وتخفيف
حدته .وقد كان برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أيضاً مشار ًكا
رئيس ًيا يف الجهود املبذولة لتقديم حلول التنمية للتغلب

www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/

climate-and-disaster-resilience/overview.html
 .1انظر مجلة الهجرة القرسية ،العدد “ 34التأقلم مع النزوح يف املناطق الحرضية” ص
www.fmreview.org/ar/urban-displacement
 .2راجع مقال وارنر وآخرون ،صفحة 8-9
 www.3rpsyriacrisis.org .3و www.solutionsalliance.org
ملحوظة :سيغطي العدد  51من نرشة الهجرة القرسية هذا املوضوع :انظر
www.fmreview.org/ar/solutions

