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وبالرغم من أن بعض هذه التدخالت شائعة يف عمليات الحد
من الفقر أو الحد من مخاطر الكوارث أو التنمية ،فعالقتها
بالتكيف والقدرة عىل التكيف والتحويالت املالية جديدة.
حامسا كب ًريا
وقد أظهرت النساء يف األرس املستفيدة املختارة
ً
للتدريب وللخدمات اإلرشادية .وهذا يسلط الضوء عىل َّأن
هاتني النساء يرين  -رمبا ألول مرة  -التأهب للفيضانات
مبثابة نشاط أرسي عميل طويل األمد وال يجب إلقاءه كلية
عىل أكتاف الحكومة واملنظامت غري الحكومية.

الشكر موصول لكل الذين ساعدوا عىل كتابة هذا املقال وهم:
سانجاي شارما من املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال،
ودهاتاريا هوساجراهار من معهد اإلدارة املتكاملة للموارد،
وتيزبري 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 عىل دعمه املتواصل.

أجري هذا البحث يف إطار برنامج التكيف مع آثار تغري املناخ
سومياديب بانريجي
 Soumyadeep.Banerjee@icimod.orgمرشح لنيل درجة يف منطقة الهياماليا .ويُنفذ برنامج التكيف مع آثار تغري املناخ
يف منطقة الهياماليا بالرشاكة بني املركز الدويل للتنمية املتكاملة
الدكتوراة يف جامعة ساسكس ومتخصص يف مجال الهجرة
للجبال مع املركز الدويل ألبحاث املناخ والبيئة يف أوسلو وقاعدة
والسكان ،وسومان بشت Suman.Bisht@icimod.org
بيانات املوارد العاملية يف أريندال بالتعاون مع الرشكاء املحليني
كبري أخصايئ القضايا الجندرية وبيدهوبهوسان ماهاباترا
 Bidhubhusan.Mahapatra@icimod.orgأخصايئ الدراسات وبدعم حكومتي الرنويج والسويد.
االستقصائية ،وجميعهم يعملون لدى املركز الدويل للتنمية
 .1وف ًقا لدراسة مشرتكة بني املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال ومنظمة آرانياك.
املتكاملة للجبال ،كامتاندو www.icimod.org .

دوافع مختلطة وأسباب مع َّقدة يف ميكونغ

جيسيكا مارش

تستخدم كثري من املجتمعات املتأثرة بالتغري املناخي منذ مدة الهجرة كأداة للتكيف وملقاومة التحديات
املاثلة أمام سبل كسب أرزاقهم وأمنهم .ومن الواضح َّأن تعزيز الحاميات الحالية املقدمة لجميع املهاجرين
سيكون مفيداً يف سياق التغري املناخي.
يف منطقة امليكونغ الكربى 1هناك ترابط قوي بني تصور من ناحية ارتفاع الديون وانخفاض الدخل وارتفاع انعدام
الناس للتغريات البيئية السلبية والقرارات املتخذة حول األمن الغذايئ والتأثريات السلبية عىل الصحة وانخفاض
الهجرة .ومع ذلك ،من الواضح أيضاً َّأن هناك عوامل أخرى انتاج املحاصيل ك ًام ونوعاً.
ال تقل أهمية بل قد تكون ذات أهمية أكرب يف اتخاذ
القرارات حول الهجرة كام يتضح وجود عالقة متبادلة بني وبانخفاض الدخل يصبح من الصعب عىل املقيمني توفري
العوامل االقتصادية والعوامل البيئية.
املدخرات الالزمة لتدبري أمورهم يف أوقات الشدة يف أثناء
فرتات التقلبات املناخية وشح املياه والتغري البيئي .وحالياً،
ويف قرية ما غاي تشاي هتاوت يف املنطقة الوسطى الجافة تحدث الهجرة الخارجية وغالباً ما تكون إىل البلدات
يف ميامنار ،تتسم الظروف بالجفاف طيلة العام وشح يف املجاورة إضافة إىل بعض األعداد األقل من املهاجرين
هطول األمطار .ويتحدث املقيمون عن معاناتهم من إىل مناطق أبعد ،كنتيجة رئيسية لعدم إتاحة الوظائف
انخفاض معدل هطول األمطار ومن ارتفاع درجات الحرارة والتغريات البيئية واملخاطر الصحية .وذكر عدد ال ُيستهان
العالية .ويشري رشكاء البحوث إيكوديف ومؤسسة التعليم منه من الناس َّأن التغريات البيئية كانت من بني أهم
واإلمناء إىل َّأن التغريات البيئي تؤثر عىل حياة الناس خاصة االعتبارات التي دعتهم للهجرة من القرية يف حني ذكر عدد

نرشة الهجرة القرسية 49

متغي
الكوارث والتَّهجري يف مناخ ِّ

69

أيار /مايو 2015

مامثل من األشخاص إىل َّأن فقدان العمل هو السبب بينام ونذهب لحقل األرز للعمل يف وقت الليل .....وأدى ذلك
أشار آخرون إىل أن السبب كان ضعف الدخل املادي.
أيض ًا إىل اضطراب ورديات العمل ما يضطرنا إىل تعديل
إيقاعنا الحيوي .ويف السنوات األخرية......ازداد اضطراب
ولوحظ وجود فجوة كبرية بني األغنياء والفقراء ما يعكس ظروف الطقس”.
تعقيد العوامل املسببة للهجرة والدور املحوري للعوامل
ً
االقتصادية يف قرارات الهجرة .فقد كان الفقر يحد من أما الحاجات األكرث إلحاحا يف املجتمع املحيل ملسايرة
استجابات الناس للتغريات البيئية ،وغالباً ما كان األشخاص التغريات البيئية فقد عرب عنها املقيمون بأنها تتمثل يف
األكرث استضعافاً يف املجتمعات عاجزين عن الوصول إىل الوصول إىل املعلومات املرتبطة بالقضايا البيئية مبا مي ِّكنهم
الهجرة كاسرتاتيجية ملسايرة الظروف.
من الحصول عىل فهم أفضل للتغريات البيئية املتوقعة
واتخاذ القرارات املدروسة عىل ضوئها ،وذكروا من بني
وأشار املجتمع املحيل إىل عدد من الحاجات الرئيسية الحاجات أيضاً توافر الوظائف والتدريب عىل املهارات يف
لتمكينهم من مسايرة التغريات البيئية واآلثار املرتتبة املنزل واملجتمع املحيل.
عليها .وذهب العدد األكرب من املستجيبني إىل أنهم كانوا
بحاجة إىل تنوع أكرب من فرص العمل يف القرية التي ال يجري مركز تنسيق التغري املناخي يف مدينة كانتو دراسات
ترتبط ارتباطاً كبرياً باملوارد الطبيعية والزراعية .وتبعاً للوقوف عىل العتبة التي ال ميكن للناس أن يتحملوا دونها
لذلك ،يرغب الناس يف الحصول عىل وصول
محسن ظروفهم املحلية وينبغي عندنا أن يضمنوا حصولهم
َّ
للقروض واملساعدات الحكومية مبا يتيح لهم البقاء يف عىل حياة جيدة .وتهدف الدراسة إىل التأسيس لخطة
جب الناس يف كانتو
مناطق سكنهم األصلية .والوصول إىل املعلومات عامل معم اجتامعية-اقتصادية للمنطقة بحيث ال ُي َ
أيضاً إذ قال بعض املستجيبني إنهم يرغبون يف الحصول عىل عىل مغادرة ديارهم.
معلومات أكرب حول الهجرة ليك يديروا املخاطر املرتبطة
بها.
ومن املهم جداً بالنسبة الستجابات السياسات للمجتمعات
ً
َّ
املتأثرة بالتغري املناخي أن ال تفرتض تلقائيا أن الهجرة
ويف دلتا ميكونغ يف فيتنام ،يشري رشيك البحث مركز الدامئة هي الحل االسرتاتيجية األنسب أو األكرث طلباً
األبحاث واالستشارات لإلمناء إىل َّأن التغريات البيئية كان للتكيف .وضمن منطقة امليكونغ الكربى ،يتمثل أحد أكرث
لها آثار سلبية عىل صحة الناس املحليني وعىل جودة املياه العوامل الحاسمة يف تقوية التعاون الحقيقي حول القضايا
والرتبة .وقال أغلبية املستجيبني َّإن التغريات البيئية كانت العابرة للحدود املرتبطة بالتغري املناخي والهجرة.
تتسبب يف تردي نوعية الحياة والدخل وسبل كسب الرزق
كام كانت تؤدي إىل تقليص فرص العمل ورفع مستوى جيسيكا مارش  jessicajmarsh@gmail.comكانت منسقة
التغري املناخي و الهجرة لدى شبكة ميكونغ للهجرة ما بني عامي
الديون والحد من اإلمناء االقتصادي.
تقول إحدى املستجيبات ( 55عاماً) وتعمل باملياومة:

.2013-2012

بُن َيت هذه املقالة عىل أساس بحث أجرته شبكة امليكونغ
“ تقوم سبل كسب الرزق للمحليني عىل طول القناة للهجرة ومركز املهاجرين اآلسيويني .البحث الكامل متاح عىل
لكن الفيضانات الرابط التايل:
عىل نوعية مياه الفيضانات وكمياتها
ّ

يف السنوات األخرية لسوء الحظ مل تكن مبستوى الجودة
املتوقع ما نتج عنه قلي ًال من الطمي الرضوري إلنتاج
املحصول الجيد .والحرارة تجعل الوضع غاية يف السوء
لدرجة متنع الجميع من أداء أعاملهم يف الحقل يف فرتات
الصباح املتأخر إىل ما قبل العرص .وعلينا أن نعكس روتني
الحياة اليومية ما يعني أن نبقى يف املنزل طيلة النهار

www.mekongmigration.org/CC-M%20Report%20

Final.pdf
 .1كمبوديا وجمهورية الصني الشعبية (وعىل األخص يف مقاطعة يوننان ومنطقة قوانغيش
ذاتية الحكم لقومية تشوانغ) وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وتايلندا
وفيتنام.
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