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ivالجزء الثاين: االستعداد الحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغريُّ املناخ Groundswell

Juergen Voegele 
Vice President for Sustainable Development, World Bank

2050 ميكن  عام  بحلول  أنه   «Groundswell» املعنونة  التقارير  الدويل من سلسلة  للبنك  تقرير  أول  توقع  قبل ثالث سنوات، 
وأفريقيا جنوب  الالتينية  وأمريكا  آسيا  )جنوب  العامل  من  مناطق  ثالث  مليون شخص يف   143 إىل هجرة  املناخ  تغرّي  يؤدي  أن 
الصحراء( داخل بلدانهم. ومنذ ذلك الحني، تعرض العامل ألرضار كبرية من جراء تفيش جائحة فريوس كورونا )كوفيد-19( وضياع 
عقود من التقدم املُحرز نحو تقليص معدالت الفقر. ويف الوقت نفسه، فإن آثار تغرّي املناخ تزداد وضوحا يوماً بعد يوم، حيث 
قضينا لتونا عقداً من أكرث العقود املُسجلة احرتاراً عىل اإلطالق، ونشهد حالياً ظواهر مناخية بالغة الشدة يف جميع أنحاء العامل، 

مع وقوع تغريات يف مناخ األرض يف كل منطقة وعىل مستوى املنظومة املناخية بأكملها. 

يبني العدد الجديد من تقرير Groundswell عىل أعامل التقرير األول، حيث يضع مناذج لثالث مناطق إضافية، هي رشق آسيا 
واملحيط الهادئ، وشامل أفريقيا، وأوروبا الرشقية وآسيا الوسطى - ليقدم تقديراً عاملياً لعدد املهاجرين بسبب تغرّي املناخ يصل 
التوقعات ليست قوالب جامدة. فإذا  بحلول عام 2050 يف جميع املناطق الست. ومن املهم مالحظة أن هذه  إىل 216 مليوناً 
بدأت البلدان اآلن يف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وسد الفجوات اإلمنائية، وإصالح النظم اإليكولوجية الحيوية، ومساعدة 
السكان عىل التكيف، فمن املمكن تخفيض حجم الهجرة الداخلية بسبب تغرّي املناخ بنسبة تصل إىل 80% - بحيث ال يتجاوز 

عدد املهاجرين 44 مليوناً بحلول عام 2050. 

القادم  العقد  غضون  يف  املناخ  تغرّي  عن  الناجمة  للهجرة  ساخنة»  «بؤر  ظهور  التقرير  يتوقع  اإلجراءات،  هذه  تُتخذ  مل  وما 
وتفاقمها بحلول عام 2050، حيث يغادر السكان األماكن التي مل تعد قادرة عىل إعالتهم والتوجه إىل مناطق أخرى تتيح لهم 
املياه،  شّح  مثل  باملناخ  املتصلة  التحديات  أن  ونجد  الوافدة،  الهجرة  يف  تزايداً  حالياً  املدن  تشهد  املثال،  سبيل  فعىل  الفرص. 
ساخنة  بؤراً  تصبح  أن  التي ميكن  األماكن  ذلك. وحتى  يف  دوراً  تلعب  البحر  مياه  منسوب  وارتفاع  املحاصيل،  إنتاجية  وتناقص 
للهجرة الخارجية بسبب تغرّي املناخ من جراء تزايد اآلثار، ستظل عىل األرجح تساند أعداداً كبرية من السكان. ويف الوقت نفسه، 
فإن املناطق املُستقبلة غالباً ما تكون غري مهيئة الستقبال املزيد من املهاجرين داخلياً بسبب تغرّي املناخ وتزويدهم بالخدمات 

األساسية أو حتى االستفادة من مهاراتهم. 

القادم عىل جهودنا الجامعية بشأن تغرّي املناخ والتنمية يف  ويتوقف مسار الهجرة الداخلية بسبب تغرّي املناخ يف نصف القرن 
انبعاثات  للحد من  إجراءات مبكرة  اتخاذ  أوالً وقبل كل يشء،  املطلوب إلبطاء وتريته؟  ما هو  إذن،  القادمة.  القليلة  السنوات 
غازات الدفيئة لخفض الضغوط املناخية التي تدفع الهجرة الداخلية بسبب تغرّي املناخ. ومن الرضوري أن تكون هذه الجهود 

عاملية وأن تبدأ اآلن. 

التحوالت يف توزيع  إدارتها، فإن  أُحسنت  إذا  الهجرة بكافة أشكالها، وأنه  أنه ال ميكن منع  إدراك  املهم  الوقت نفسه، من  ويف 
السكان ميكن أن تصبح جزءاً من إسرتاتيجية تكيّف فعالة، مام يتيح للسكان إمكانية الخالص من براثن الفقر وبناء سبل كسب 
عيش قادرة عىل الصمود يف وجه التحديات. وميكن للبلدان أن تبدأ يف التخطيط اليوم من أجل تيسري الهجرة الداخلية املنظمة 
واملُدارة إدارة جيدة بسبب تغرّي املناخ. ويحدد هذا التقرير كيف ميكن دعم ذلك، مبا يف ذلك من خالل دمج الهجرة الناجمة 
كام  التوجيه.  جيدة  سياسات  صياغة  أجل  من  تدفعها  التي  العوامل  فهم  وتحسني  التنمية  عملية  تخطيط  يف  املناخ  تغري  عن 
سيستلزم األمر التخطيط لكل مرحلة من مراحل الهجرة - قبل االنتقال وأثناءه وبعده - وفقاً لالحتياجات املختلفة للمجتمعات 

والبلدان.  املحلية 

وميكن للتنمية املراعية للبيئة والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع أن تبطئ وترية الهجرة الداخلية بسبب التقلبات املناخية 
والكوارث. وهذا التقرير دعوة جاءت يف الوقت املناسب التخاذ إجراءات عاجلة يف نقطة تقاطع املناخ والهجرة والتنمية.
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لقد أضحى تغي املناخ دافعاً قوياً ملوجات الهجرة بصورة متزايدة. ويعرض هذا التقرير، الذي يستند إىل تقرير التصور العام لسنة 

Groundswell report 2018( 2018(، تحليالت إقليمية جديدة تؤكد من جديد كيف ميكن للهجرة الداخلية بسبب تغي 

املناخ أن تزيد عىل مدى الثالثني سنة القادمة. وبالنظر إىل اآلثار البطيئة لتغي املناخ عىل توافر املياه وإنتاجية املحاصيل، باإلضافة 

إىل ارتفاع منسوب سطح البحر، فإنه يسلط الضوء عىل الحاجة امللحة إىل العمل مع تزايد الضغوط عىل سبل كسب العيش ورفاهية 

اإلنسان. 

الداخلية بسبب الظروف املناخية عىل مستوى املناطق والبلدان. وستصيب آثار تغي املناخ أشد  الهجرة  ومن املتوقع أن تزداد 

السكن يف هذه األماكن.  التنمية. ويف بعض األماكن، سُيثار تساؤل حول صالحية  املناطق فقرا وضعفا وتهدد بتقويض مكاسب 

ويعترب استكشاف السيناريوهات املستقبلية وتحديد أمناط “البؤر” املحتملة للهجرة الداخلية والخارجية خطوات رئيسية لفهم 

عالقة االرتباط بني املناخ والهجرة والتنمية. 

ويعتمد مسار الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ يف نصف القرن القادم عىل عملنا الجامعي بشأن تغي املناخ والتنمية يف السنوات 

القليلة القادمة. وتضيق، بوتية رسيعة، سبل تجنب الظروف التي تؤدي إىل الهجرة الداخلية بسبب تغيات املناخ والتوترات واملحن 

التي تدفع إىل هذه الهجرة. وعىل البلدان أن تجتمع عىل كلمة سواء وأن تعمل بحزم لضامن أن تكون التنمية خرضاء وشاملة 

للجميع وقادرة عىل الصمود يف مواجهة الصدمات، وأن تخفض االنبعاثات العاملية بصورة كبية عىل نحو يتوافق مع اتفاق باريس. 

ومن األهمية مبكان أيضا البدء يف التخطيط للهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ عىل نحو منظم وبإدارة جيدة عند االقتضاء، يك 

يكون ذلك مبثابة إسرتاتيجية تكيف فعالة تحقق نواتج إمنائية إيجابية. والعمل اآلن عىل مستوى املناخ والتنمية والهجرة أمر بالغ 

األهمية لضامن تحقيق أهداف التنمية املستدامة عىل مدى السنوات العرش املقبلة وضامن تحقيق الرخاء املشرتك حتى منتصف 

هذا القرن وما بعده.



Groundswell الجزء الثاين: االستعداد الحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغريُّ املناخ2

سلسلة تقارير GROUNDSWELL: سد الفجوة

هناك حاجة ملحة إىل فهم كيف تؤثر زيادة تغري املناخ عىل أمناط الهجرة الداخلية يف العقود القادمة عىل نحو أفضل لتعزيز 
السياسات والخطط املستندة إىل املعلومات واألدلة والشواهد األكرث دعام. ومل يعد بوسع الحكومات ورشكاء التنمية أن يفرتضوا 
أن توزيع السكان، واتجاهات التنمية، وسبل كسب العيش يف األنظمة الريفية والحرضية ستظل كام هي دون تغيري يف مواجهة 

تغري املناخ. 

واستخدم تقرير Groundswell األول، الذي نرش يف عام 2018، نهج منذجة قوياً وجديداً للمساعدة يف فهم حجم ومسار واألمناط 
الصحراء وجنوب آسيا  أفريقيا جنوب  الرتكيز عىل ثالث مناطق:  البلدان، مع  املناخ داخل  املستقبلية بسبب تغري  للهجرة  املكانية 
وأمريكا الالتينية. وتناول هذا التقرير بالفحص والبحث عىل وجه التحديد كيف ميكن أن تؤثر التغريات املناخية البطيئة عىل توافر 
املياه وإنتاجية املحاصيل، وارتفاع منسوب سطح البحر الذي يزيد بزيادة العواصف عىل الهجرة الداخلية يف املستقبل، وقد وضع 
التقرير ثالثة سيناريوهات معقولة. ويهدف التقرير، الذي تضمن تحليالت عىل املستوى شبه اإلقليمي ودراسات حالة قطرية لبلدان 

محددة، إىل إثراء الحوار بشأن السياسات وتعزيز الحلول االستباقية.

النهج عىل ثالث مناطق جديدة: الرشق األوسط  العمل، حيث يطبق نفس  Groundswell إىل ذلك  الثاين  التقرير  ويستند هذا 
وشامل أفريقيا، ورشق آسيا واملحيط الهادئ، وأوروبا الرشقية وآسيا الوسطى. كام يقدم تحليالت نوعية ألمناط التنقل املرتبطة بتغري 

املناخ يف بلدان منطقة املرشق العريب ويف الدول الجزرية الصغرية النامية. 

وتعرض النتائج املجمعة التي توصل إليها التقريران، ألول مرة، صورة عاملية للحجم املحتمل للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ عرب 
املناطق الست التابعة للبنك الدويل، مام يسمح بفهم، عىل نحو أفضل، كيف تشكل آثار تغري املناخ املتوقعة والديناميكيات السكانية 
وسياقات التنمية اتجاهات التنقل. كام يسلط التقريران الضوء عىل التخطيط بعيد النظر الالزم للتصدي لهذا التحدي وضامن تحقيق 

نواتج إمنائية إيجابية ومستدامة. 

العاملي  الرقم  النتائج وتجميعها الستخالص  بني  مبارشة  مقارنة  بإجراء  الذي يسمح  النمذجة،  نهج  نفس  التقريرين  كال  ويستخدم 
للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ. ويستخدم التقريران نهجا قامئا عىل تحديد سيناريوهات محتملة مع تطبيق شكل معدل من 
منوذج الجاذبية لفصل الجزء املتوقع من التغريات املستقبلية يف التوزيع املكاين للسكان الذي ميكن أن يرجع إىل عوامل مناخية بطيئة 

يف البداية حتى عام 2050. ويناقش الجزء الخاص بأبرز النقاط )Spotlight( االبتكارات الرئيسية ونطاق نهج النمذجة.

GROUNDSWELL أبرز النقاط: السامت الرئيسية لنهج النمذجة يف سلسلة تقارير

النمذجة عىل نطاق واسع: يسلط منوذج الجاذبية املستخدم يف التقرير الضوء عىل األهمية النسبية لعوامل الدفع )العوامل البيئية أو االقتصادية األولية التي تؤثر 
عىل قرار الهجرة( مقابل عوامل الجذب )عوامل مامثلة يف الوجهة املراد الوصول إليها تؤثر عىل قرار الهجرة( عىل مستوى مناطق جغرافية أكرب. وتتناسب مع 
النظرية الحالية منذجة جاذبية املواقع من حيث الخصائص االقتصادية أو الدميغرافية التي يعرب عنها بوصفها أثر التجمعات وتتأثر بالظروف البيئية. وعىل الرغم من 
أن النموذج املعني ال يركز عىل أسباب الهجرة الفردية، فإنه يوفر معلومات مقنعة عن األمناط واالتجاهات التي ميكن االسرتشاد بها يف الحوار والعمل عىل مستوى 
السياسات. وحتى يتسنى إجراء مقارنات بني البلدان واملناطق، تم استخدام مجموعات بيانات عاملية ومسارات سيناريوهات، وتضمن ذلك مجموعات بيانات متسقة 

مكانيا وزمانيا لألثر القطاعي بوصفها مدخالت للنموذج املعني.

املعايرة واملحاكاة والتصور: متت معايرة النموذج يف فرتتني، 1990-2000 و2000-2010، باستخدام اآلثار التاريخية لتغري املناخ وبيانات توزيع السكان لبيان 
حساسية السكان بالفعل آلثار تغري املناخ وتقييم كيف ميكن لهذه الحساسية أن تؤثر عىل توزيع السكان يف العقود املقبلة. وبعد ذلك، أجريت عمليات محاكاة 
للتوقعات يف خطوات متثل كل خطوة منها 10 سنوات من عام 2020 إىل عام 2050. وتسمح مجموعات البيانات، التي تطبق عىل مستوى خاليا شبكية مساحتها 
14 كيلومرتاً مربعاً، ويتم تجميعها حتى املستويني الوطني واإلقليمي، بوضع تصور لبؤر الهجرة الداخلية والخارجية بسبب تغريُّ املناخ. وترد املنهجية الكاملة 

ومصادر عدم اليقني وإمكانيات توسيع نطاق العمل يف امللحقني «ب» و»ج» من هذا التقرير.
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اآلثار بطيئة الظهور من جراء التغيات املناخية. بدال من استخدام توقعات مستقبلية بسيطة لهطول األمطار ودرجة الحرارة، يستخدم النموذج مناذج املحاكاة 
الخاصة باملحاصيل واملياه عىل املستوى العاملي يف إطار مرشوع مقارنة مناذج األثر املشرتك فيام بني القطاعات. ومتثل هذه النامذج قاعدة بيانات عن أحدث 
مناذج املحاكاة لآلثار البيولوجية واملادية )البيوفيزيائية( لتغري املناخ املرتبطة بصورة مبارشة بسبل كسب العيش ونواتج التنمية. كام تتيح إطارا لتوقع آثار تغري 
املناخ باستمرار عىل مستوى القطاعات املتأثرة والنطاقات املكانية. وباإلضافة إىل ذلك، يتم تضمني ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يزيد بسبب العواصف 
بوصف ذلك تصفية مكانية/ترشيح مكاين )spatial mask( إليضاح الخسارة املتوقعة املرتبطة بالصالحية للسكن والعيش يف املناطق التي يحتمل أن تغرقها 

املياه.

نهج يستند إىل سيناريوهات محتملة: ستحرك ديناميكيات الهجرة يف املستقبل عدة عوامل بدرجات متفاوتة من عدم اليقني، من التغريات التي تطرأ عىل 
الظروف املناخية املحلية والتغريات السياسية اآلخذة يف الظهور أو املعايري واألعراف االجتامعية أو التكنولوجيات اآلخذة يف التطور. وحتى يتسنى التعامل 
مع عدم اليقني، يستخدم التقرير نهجا قامئا عىل السيناريوهات املحتملة، مام يساعد عىل استكشاف األوضاع املستقبلية املحتملة والتخطيط ملختلف النواتج 
املمكنة. وقد تم وضع 3 سيناريوهات للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ- سيناريو تشاؤمي مرجعي، وسيناريو تنمية أكرث شموال، وسيناريو أكرث مالءمة للتغريات 
املناخية- مع مجموعات مختلفة من مسارات التنمية )املسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة( واالنبعاثات )مسارات الرتكيز التمثييل(، استنادا إىل مدخالت 
منمذجة )انظر الشكل 1(. ويتيح نطاق الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ يف إطار هذه السيناريوهات وعىل مستوى كل سيناريو عىل حدة رؤى حول الكيفية 

التي ميكن أن تؤثر بها العوامل املرتبطة باملناخ والتنمية عىل الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ عىل مدى العقود املقبلة. 

التطبيقات القطرية واإلقليمية: إىل جانب التجميع اإلجاميل ملعدالت الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ يف مناطق الرتكيز، يجري تحليل أعمق ملناطق فرعية 
املتناقضة،  الدميغرافية واالقتصادية  املناخ يف ظل األوضاع  املعقولة بسبب تغري  الداخلية  الهجرة  ذا قيمة ألمناط  البلدان. ويتيح ذلك سياقا  مختارة وفرادى 

والتعرض ملخاطر املناخ، واتجاهات الهجرة السابقة، إلثراء السياسات والتخطيط. 

نطاق نهج النمذجة: تركز النمذجة عىل الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ ألن الغالبية العظمى من املهاجرين ال يعربون الحدود، بل ينتقلون داخل بلدانهم، 
وهناك حاجة إىل فهم أفضل لهذا الشكل من أشكال التنقل. وبالتايل، فهي ال تشمل أشكال التنقل األخرى، مبا يف ذلك الهجرة عرب الحدود، والترشد والنزوح، 
والتهجري املخطط له، فضال عدم القدرة عىل التنقل. كام تركز النمذجة عىل الهجرة طويلة األجل أو التحوالت السكانية وال تعكس الهجرات األقرص أجال أو 
املوسمية أو الدورية. وعالوة عىل ذلك، تركز بشكل رئييس عىل آثار تغري املناخ بطيئة الظهور عىل سبل كسب العيش، من خالل التحوالت يف أمناط توفر املياه 
وإنتاجية املحاصيل، فضال عن ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يزيد بزيادة العواصف. ولذلك، فإن النموذج ال يعكس اآلثار رسيعة الظهور لتغري املناخ، مثل 
التقلبات املناخية قصرية األجل والظواهر املناخية الشديدة، إال عندما ترتاكم الصدمات املتتالية عىل مدى عدة سنوات. وتعترب مختلف أشكال التنقل وآثار تغري 

املناخ مهمة بالنسبة لسياسات وتخطيط التنمية، وسيناقشها التقرير يف سياق االقتضاء.

الشكل 1: توقع أمناط الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ يف إطار 3 سيناريوهات

مالحظة:

1. تستند السيناريوهات إىل مجموعات تضم اثنني من املسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة، وهام املسار 2 )تنمية متوسطة( واملسار 4 )تباين التنمية(، واثنني من مسارات الرتكيز التمثيلية وهام املسار 2.6 )انخفاض االنبعاثات( واملسار 8.5 )ارتفاع االنبعاثات(.

2. يتم التوصل إىل التقديرات الخاصة باملهاجرين بسبب تغري املناخ من خالل مقارنة السيناريوهات املعقولة للهجرة بسبب تغري املناخ )مسارات الرتكيز التمثيلية واملسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة( بسيناريو التنمية فقط )املسار االجتامعي واالقتصادي( أو 

«سيناريوهات» عدم وجود آثار لتغري املناخ.

سيناريو تشاؤمي مرجعي

)ارتفاع معدل االنبعاثات: تباين 
مسارات التنمية(

سيناريو التنمية األكرث شموال

 )ارتفاع معدل االنبعاثات،
 تنمية متوسطة(

سيناريو أكرث مالءمة للتغيات 
املناخية

)انخفاض معدل االنبعاثات: تباين 
مسارات التنمية(

ثبات مسار التنمية

ثبات مسار االنبعاثات

أبرز النقاط: السامت الرئيسية لنهج النمذجة يف سلسلة تقارير GROUNDSWELL )تابع(
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النتائج الرئيسية

من املتوقع أن تتسارع وتية الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ حتى عام 2050 .11
يف ست مناطق، مام يجعل أشد الناس فقرا وأكرثهم ضعفا هم األشد ترضرا ناهيك 

عن تقويض مكاسب التنمية.

وتبني النتائج املجمعة من تقريري Groundswell أنه بحلول عام 2050، قد يصل عدد املهاجرين داخليا بسبب تغري املناخ إىل 216 
مليوناً يف جميع املناطق الست التابعة للبنك الدويل )الحد األقىص يف السيناريو التشاؤمي املرجعي(، كام هو مبني يف الشكل 2. وميثل 
ذلك ما يقرب من 3% من إجاميل عدد السكان املتوقعني يف هذه املناطق.1 وميكن أن تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
ما يصل إىل 85.7 مليون مهاجر يف الداخل بسبب تغري املناخ )4.2% من مجموع السكان(؛ وتشهد منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ 
48.4 مليون نسمة )2.5% من مجموع السكان(؛ ومنطقة جنوب آسيا 40.5 مليون نسمة )1.8% من مجموع السكان(؛ وشامل 
أفريقيا 19.3 مليون نسمة )9.0% من مجموع السكان(؛ وأمريكا الالتينية 17.1 مليون نسمة )2.6% من مجموع السكان(؛ وأوروبا 

الرشقية وآسيا الوسطى 5.1 مليون نسمة )2.3% من مجموع السكان(. 

وسيكون حجم الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ هو األوسع نطاقا يف أشد املناطق فقرا وأكرثها تعرضا ملخاطر املناخ، مام يدل 
عىل أن الثغرات األساسية يف قدرات أنظمة كسب العيش واألنظمة االجتامعية واالقتصادية عىل مجابهة تغري املناخ ميكن أن تقوض 
مكاسب التنمية. ومن بني املناطق الست التي تم فحصها يف التقريرين، من املتوقع أن يكون يف أفريقيا جنوب الصحراء أكرب عدد 
من املهاجرين الداخليني بسبب تغري املناخ. واملنطقة معرضة بشدة ملخاطر آثار تغري املناخ، ال سيام يف األرايض القاحلة الهشة أصال 
وعىل طول السواحل املعرضة لألخطار واملخاطر. ويعمل يف الزراعة وهي يف معظمها زراعة بعلية تعتمد عىل سقوط األمطار نسبة 
كبرية من السكان. ومن املتوقع أن تشهد منطقة شامل أفريقيا النسبة األكرب من املهاجرين الداخليني بسبب تغري املناخ بالنسبة 
إلجاميل عدد السكان. ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل شحة املياه الشديدة، فضال عن آثار ارتفاع منسوب سطح البحر عىل املناطق 
الساحلية املكتظة بالسكان ويف دلتا النيل. ويف هذه املناطق، هناك بلدان شديدة التأثر بتغري املناخ وهذه البلدان تؤدي إىل زيادة 
العدد اإلجاميل للمهاجرين داخليا. عىل سبيل املثال، وكام هو مبني يف تقرير Groundswell األول، فإن بنغالديش، التي من املتوقع 
أن يصل عدد املهاجرين داخليا فيها بسبب تغري املناخ إىل 19.9 مليون شخص بحلول عام 2050، لديها ما يقرب من نصف املهاجرين 

داخليا املتوقعني بسبب تغري املناخ يف منطقة جنوب آسيا بأكملها.

ومن املهم مالحظة أن التقديرات الواردة يف هذا التقرير يرجح أن تكون متحفظة لعدة أسباب. ويركز التحليل عىل الهجرة الناجمة 
بسبب  يزيد  الذي  البحر  سطح  منسوب  وارتفاع  املحاصيل،  وإنتاجية  املياه،  بتوافر  املرتبطة  الظهور  بطيئة  املناخ  تغري  آثار  عن 
العواصف. كام أنه ال يشري إال إىل تقديرات الهجرة داخل البلدان بسبب تغري املناخ وال يتناول أشكاالً أخرى من التنقل. وعالوة عىل 
البلدان  الدويل الست، فإنهام ال يغطيان معظم  البنك  بجميع مناطق  التقريرين يجمعان منوذجاً خاصاً  الرغم من أن  ذلك، وعىل 
املرتفعة الدخل، مبا يف ذلك أوروبا وأمريكا الشاملية. كام تستثني التقديرات دول الرشق األوسط والدول الجزرية الصغرية النامية، 

التي ال ميكن منذجتها باستخدام املنهجية املتبعة.

وينبغي لهذه التوقعات أن تضفي شعورا بالحاجة امللحة التخاذ إجراءات مبكرة. وميكن لتغري املناخ أن يغري الظروف االجتامعية 
واالقتصادية وظروف سبل كسب العيش عىل نحو قد يجرب الناس عىل الهجرة يف أوقات املحن واألزمات. وهذا ميكن أن يضع ضغوطا 
كبرية عىل املناطق الطاردة واملستقبلة، إذا ترك األمر من دون تخطيط. وقد تشهد البلدان التي حققت مكاسب تنمية مهمة تهديدا 
بهدم ما حققته من تقدم، وقد يواجه بعضها تحديات وجودية تتعلق بصالحية األماكن للسكن. كام أن الصدمات املضاعفة، مبا يف 
ذلك الرصاعات، وحاالت الهشاشة، واألزمات الصحية واالقتصادية، تؤثر أيضا عىل قرارات التحرك، وتقلل يف الوقت نفسه من القدرة 
عىل التأقلم والتكيف وتحقيق االنتعاش. وعىل العكس من ذلك، إذا ما متت إدارة الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ وما يرتبط بها 
من تحوالت يف توزيع السكان عىل نحو جيد، فقد تصبح جزءا من إسرتاتيجية تكيف فعالة، تسمح للناس باإلفالت من براثن الفقر، 

وبناء سبل كسب عيش قادرة عىل الصمود يف مواجهة الصدمات، وتحسني أحوالهم املعيشية. 

1 يتضمن التقرير مناذج ملا مجموعه 106 بلدان يف املناطق الست التابعة للبنك الدويل.
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الشكل 2. العدد املتوقع للمهاجرين داخليا بسبب تغي املناخ يف املناطق الست التابعة للبنك الدويل وفق 3 ثالثة سيناريوهات بحلول عام 2050

 اإلجاميل للمناطق الست
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منطقة رشق آسيا 

واملحيط الهادئ

 منطقة جنوب آسيا

السيناريوهات املعقولة

سيناريو تشاؤمي مرجعي  

منطقة أمريكا  منطقة شامل أفريقيا

الالتينية

منطقة أوروبا 

الرشقية وآسيا 

الوسطى

سيناريو التنمية األكرث شموال  سيناريو أكرث مالءمة للتغيات املناخية   



Groundswell الجزء الثاين: االستعداد الحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغريُّ املناخ6

وتنمو .21  2030 يف  مبكرا  املناخ  تغي  بسبب  والخارجية  الداخلية  الهجرة  بؤر  تظهر 
وتشتد بحلول عام 2050، مام يسلط الضوء عىل الحاجة إىل تضمني سيناريوهات 

الهجرة املعقولة يف التنمية املكانية. 

وتوضح نتائج النامذج املشار إليها أمناطا مكانية واضحة للهجرة الداخلية والخارجية بسبب تغري املناخ يف كل بلد ومنطقة - مبا يف ذلك 
البؤر التي تظهر مبكرا يف عام 2030 والتي تتضح أكرث بحلول عام 2050. وقد بدأت آثار تغري املناخ تتكشف بالفعل، ومن املتوقع أن 
تغري جاذبية سبل كسب العيش وأحوال املوارد يف األنظمة الريفية والساحلية والحرضية يف جميع املناطق. ونتيجة لذلك، ميكن أن تشهد 
بلدان كثرية تحوالت يف توزيع السكان، باإلضافة إىل ديناميكيات التنقل املعقدة أصال. وينبغي أن يكون التخطيط اإلمنايئ استباقيا يف إعداد 
بؤر الهجرة الداخلية لتدفقات املهاجرين إىل الداخل، لضامن إعدادهم لدمجهم عىل نحو تام، ويف الوقت نفسه يتعني عىل بؤر الهجرة 

الخارجية أن تخطط لخيارات بشأن التكيف وبناء القدرة عىل الصمود لدى السكان الباقني. 

ويف منطقة شامل أفريقيا، توضح نتائج النامذج التغريات يف توافر املياه بوصفها املحرك الرئييس للهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ. فهي 
تدفع الناس إىل الخروج من املناطق الساحلية والداخلية حيث تصبح املياه أكرث ندرة، مام يؤدي إىل تباطؤ النمو السكاين يف بؤر الهجرة 
الخارجية بسبب تغري املناخ عىل طول الساحل الشاميل الرشقي لتونس، والساحل الشاميل الغريب للجزائر، وغرب وجنوب املغرب، والتالل 
الوسطى لجبال أطلس التي تعاين أصال من نقص املياه )انظر الشكل 3(. ويف مرص، ميكن أن تصبح األجزاء الرشقية والغربية من دلتا النيل، 
مبا يف ذلك اإلسكندرية، بؤرا للهجرة الخارجية بسبب انخفاض توافر املياه وارتفاع منسوب سطح البحر. ويف الوقت نفسه، من املتوقع أن 
تصبح العديد من األماكن التي تتوفر فيها املياه بشكل أفضل بؤرا للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ، مبا يف ذلك املراكز الحرضية املهمة 

ـ الرباط وطنجة.  مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس وممر الدار البيضاءـ 

Photo Credit: World Bank
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الشكل 3. املناطق املتوقع ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية والخارجية فيها بسبب تغي املناخ يف شامل أفريقيا يف السنوات ما بني 2030 و 2050

2030 أ . 

2050 ب. 

الهجرة الداخلية
درجات اليقني العالية يف معدالت الهجرة الداخلية املرتفعة بسبب تغري املناخ  

درجات اليقني املتوسطة يف معدالت الهجرة الداخلية املرتفعة بسبب تغري املناخ  

الهجرة الخارجية
درجات اليقني العالية يف معدالت الهجرة الخارجية املرتفعة بسبب تغري املناخ  

درجات اليقني املتوسطة يف معدالت الهجرة الخارجية املرتفعة بسبب تغري املناخ  

مالحظة: تعكس درجات اليقني العالية التوافق عرب جميع السيناريوهات الثالثة التي متت منذجتها، وتعكس درجات اليقني املتوسطة التوافق عرب سيناريوهني اثنني
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ويف منطقة امليكونغ الفرعية )شبه اإلقليمية( املنخفضة، من املتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يزيد بسبب العواصف، 
إىل خلق بؤر للهجرة الخارجية بسبب تغري املناخ يف بعض املناطق الساحلية املكتظة بالسكان واملنخفضة - مثل دلتا نهر امليكونغ يف 
فييتنام. ويشكل ارتفاع منسوب سطح البحر وما يرتبط به من آثار تهديدات لسبل كسب العيش الرئيسية، مبا يف ذلك إنتاج األرز وتربية 
األحياء املائية ومصائد األسامك. ومن املتوقع أن تظهر بؤر للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ يف املناطق التي يتزايد فيها عدد السكان 
بالفعل، مثل دلتا النهر األحمر واملنطقة الوسطى الساحلية من فييتنام وقد تشهد املنطقتان ظروفا مواتية بالنسبة لتوافر املياه وإنتاجية 
املحاصيل، ولكنهام أيضا معرضان بشدة ملخاطر العواصف املدارية املتكررة والشديدة عىل نحو متزايد. وتتالقى بؤر الهجرة الخارجية يف 
املناطق الزراعية يف وسط تايالند وميامنار مع املناطق املتوقع أن تشهد انخفاضا يف توافر املياه وإنتاجية املحاصيل، ويف الوقت نفسه من 
املتوقع أن تشهد بؤر الهجرة الداخلية نحو الجنوب الرشقي من بنوم بنه يف كمبوديا عىل ضفاف نهر امليكونغ وجنوب ميامنار زيادة يف 

هذين العاملني )توافر املياه وإنتاجية املحاصيل(. 

ويف منطقة آسيا الوسطى، من املتوقع أن يؤدي توافر املياه وزيادة إنتاجية املحاصيل إىل خلق بؤر للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ 
يف املناطق املكتظة أصال بالسكان واملنتجة اقتصاديا، مثل وادي فرغانة، كام سيدفع ذلك املهاجرين إىل مناطق جديدة تتوفر فيها فرص 
كسب العيش املحتملة، مثل شامل كازاخستان. وال تأخذ هذه التوقعات يف االعتبار اآلثار الناجمة عن ذوبان الجليد، مام قد يقلل من 
تدفقات املياه يف األنهار الرئيسية يف املنطقة شبه اإلقليمية )الفرعية( عىل املدى الطويل، وقد يؤدي إىل جذب املهاجرين إىل أماكن أخرى. 
ويف جمهورية قريغيزستان، من املتوقع أن يؤدي انخفاض توافر املياه إىل خلق بؤر للهجرة الخارجية يف املناطق الزراعية والرعوية املهمة 

يف املناطق الشاملية والوسطى والجنوبية الغربية، التي تشهد بالفعل هجرة ريفية - حرضية، ال سيام من املناطق الجبلية. 

ويف العديد من األماكن، سوف تؤدي الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ إىل زيادة أمناط التنقل التي تتكشف بالفعل. وتسلط التحليالت 
اإلقليمية والقطرية يف هذا التقرير الضوء عىل أهمية تكييف الُنهج املتبعة مع مختلف االحتياجات واملخاطر والفرص املحددة يف بؤر 
للنمو االقتصادي  الخارجية هي مراكز  الهجرة  العديد من بؤر  الظهور. وتجدر اإلشارة إىل أن  الداخلية والخارجية اآلخذة يف  الهجرة 
والسكاين، وستستمر يف تدعيم أعداد كبرية من الناس عىل الرغم من اآلثار املتزايدة لتغري املناخ. ويشمل ذلك دلتا نهر امليكونغ يف فييتنام، 
حيث سيواجه من تبقى من هؤالء الناس مخاطر اجتامعية واقتصادية وبيئية كبرية، مبا يف ذلك الفيضانات الشديدة. كام تواجه العديد 
من بؤر الهجرة الداخلية مخاطر متزايدة من آثار تغري املناخ الرسيعة والبطيئة يف البداية، حتى لو أصبحت ظروف توافر املياه وإنتاجية 
املحاصيل مواتية بصورة أكرب. ويف املغرب، عىل سبيل املثال، من املتوقع أن تجتذب شبه جزيرة تينغيتانا والساحل الرشقي أعدادا متزايدة 
من املهاجرين بسبب زيادة توافر املياه، لكنهام يواجهان ارتفاع منسوب سطح البحر ومخاطر العواصف العاتية. وقد تشهد بعض 
املستوطنات والتجمعات السكانية يف الواحات، مبا يف ذلك مدينة تامرناست يف جنوب الجزائر، هجرة داخلية بسبب الزيادات النسبية 

يف إنتاجية املحاصيل وتوافر املياه، ولكن هذه املناطق قاحلة للغاية وقد تكون قدرتها محدودة عىل استيعاب النشاط الزراعي اإلضايف. 

ويف بعض األماكن، تهدد اآلثار الشديدة لتغري املناخ صالحية هذه األماكن للسكن. ويف بلدان منطقة املرشق، عىل سبيل املثال، من املتوقع 
أن يزداد عدد األيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة حدود التحمل البرشي يف العديد من املناطق الحرضية الرئيسية املتنامية، مبا يف ذلك 
عامن وعدن وبغداد، وكذلك يف املناطق الساحلية مبا يف ذلك جنوب اليمن، وبلدان رشق البحر األبيض املتوسط، والساحل الجنويب إليران، 
والجزء الجنويب من العراق. كام ميكن أن يؤثر اإلجهاد الحراري عىل استمرارية سبل كسب العيش الزراعية. وميكن أن تكون هذه الحدود 
البيئية عوامل دافعة للهجرة بصورة متزايدة. ويف الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر يف العديد من الدول الجزرية الصغرية 
النامية إىل تقليص مساحة األرض املتاحة، كام أن التعرض للظواهر املناخية الشديدة وتدهور النظم اإليكولوجية الرئيسية ونظم كسب 

العيش يثري تساؤالت بشأن صالحية هذه األماكن للسكن عىل املدى الطويل.
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العاملية .31 الدفيئة  غازات  انبعاثات  لخفض  مبكرة  إجراءات  اتخاذ  الرضوري  من   . 
وضامن التنمية الشاملة للجميع والقادرة عىل الصمود يف مواجهة الصدمات، ومن 
املمكن أن تقلل هذه اإلجراءات حجم الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ بنسبة 

تصل إىل %80-60.

وميكن لإلجراءات العاملية الرامية إىل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أن تبطئ بشكل كبري ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ 
املناخ. ويف السيناريو األكرث مالءمة للتغريات املناخية الوارد يف هذا التقرير، سيكون عدد املهاجرين داخليا بسبب تغري املناخ أقل بنسبة 
تصل إىل 80% بحلول عام 2050 يف جميع املناطق الست )44 مليون شخص عند الحد األدىن يف السيناريو األكرث مالءمة للتغريات املناخية، 
مقارنة بنحو 216 مليون شخص عند الحد األقىص يف السيناريو التشاؤمي املرجعي(. واالختالفات والتباينات صارخة يف األقاليم التي يوجد 
فيها عدد كبري من السكان يف املناطق املعرضة ملخاطر تغري املناخ وسبل العيش الحساسة إزاء تغري املناخ: أفريقيا جنوب الصحراء، ورشق 

آسيا واملحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وشامل أفريقيا. 

ويف املنطقتني األخريني، يكون الفرق بني السيناريو التشاؤمي املرجعي والسيناريو األكرث مالءمة للتغريات املناخية أقل. فمنطقة أمريكا 
الالتينية، عىل سبيل املثال، بها بلدان متوسطة الدخل ذات اقتصادات متنوعة وسكان حرضيني بدرجة عالية، وشهد الكثري منها بالفعل 
تحوالت دميغرافية. وميكن أن تعني االقتصادات األقوى زيادة القدرة عىل التكيف واملوارد املالية لدعم أكرث املناطق والفئات ضعفا وتعرضا 
للمخاطر. ويف أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى، تكون البلدان عموما أقل اعتامدا عىل الزراعة، ويتأثر التنقل تأثرا شديدا بالعوامل التاريخية 
وغريها من العوامل غري البيئية. وال يزال خفض االنبعاثات العاملية أمرا بالغ األهمية للتخفيف من آثار تغري املناخ عىل املناطق املعرضة 

للمخاطر وسبل كسب العيش، ال سيام عندما تتالقى هذه اآلثار مع جيوب الفقر. 

كام أن ملسارات التنمية الشاملة والقادرة عىل الصمود أهمية كبرية يف الحد من حجم الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ. ويف سيناريو 
التنمية األكرث شموال، ينخفض هذا النطاق بنسبة تصل إىل 60% )91 مليون شخص عند الحد األدىن يف سيناريو التنمية األكرث شموال، 
مقارنة بنحو 216 مليون شخص عند الحد األقىص يف السيناريو التشاؤمي املرجعي(. ويظهر هذا االنخفاض بصورة جلية يف املناطق التي 
بها بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ال سيام تلك التي تشهد منوا دميغرافيا رسيعا وأعدادا كبرية من الشباب، مثل أفريقيا جنوب الصحراء 

وجنوب آسيا وشامل أفريقيا.

مستوى  املستقبل عىل  يف  املكانية  وأمناطها  واتجاهاتها  املناخ  تغي  بسبب  الداخلية  الهجرة  نطاق  سيعتمد 

العمل الجامعي املناخي واإلمنايئ الذي نقوم به اآلن يف هذه السنوات العرش املهمة.

Photo Credit: World Bank
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التوصيات املتعلقة بالسياسات 

وحدد تقريرGroundswell األول التوصيات ذات الصلة بالسياسات الرئيسية لتناول الدوافع الرئيسية للهجرة الداخلية بسبب تغريُّ 
املناخ واالستعداد لتدفقات الهجرة املتوقعة. وتؤكد النتائج التي تم التوصل إليها يف هذا التقرير الثاين عىل أهمية هذه اإلجراءات 

والحاجة املاسة إليها- ال سيام يف هذه السنوات العرش املهمة. 

خفض غازات االحتباس الحراري العاملية اآلن للحد من الضغوط املناخية التي تدفع .11
الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ.

ستتطلب إدارة حجم الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ ونطاقها عمال جامعيا فوريا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة العاملية مع 
تطبيق إسرتاتيجيات مختلفة عرب جميع املناطق والبلدان. وبعد خمس سنوات من اتفاق باريس، ال يزال العامل يتجه نحو ارتفاع درجة 
الحرارة مبا ال يقل عن 3 درجات مئوية بحلول عام 2100. واتخاذ إجراءات طموحة للحد من االنبعاثات العاملية أمر بالغ األهمية 
للحد من عبء آثار تغري املناخ عىل املوارد الرئيسية، وأنظمة سبل كسب العيش، واملراكز الحرضية التي قد تدفع الناس إىل الهجرة 

يف حاالت املحن واملصائب. 

ويف الفرتة التي تسبق انعقاد مؤمتر األمم املتحدة السادس والعرشين للمناخ يف غالسكو، تقوم البلدان بتحديث وتعزيز التزاماتها 
التام  الخفض  الصحيح بهدف تحقيق  املسار  العامل عىل  الطموح لوضع  لزيادة  األهمية  بالغة  باريس. وهذه فرصة  اتفاق  مبوجب 
لالنبعاثات بحلول منتصف القرن، واغتنام فرصة للحد من االحرتار العاملي يك ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية. ومن شأن االلتزام باتفاق 
باريس، واالقرتاب من السيناريو األكرث مالءمة للتغريات املناخية املستخدم يف هذا التقرير املساعدة إىل حد كبري عىل الحد من الهجرة 
الداخلية بسبب تغريُّ املناخ. كام ستكون هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة بشأن التنمية الشاملة والقادرة عىل الصمود 

يف مواجهة الصدمات مع اتخاذ إجراءات عاملية بشأن خفض االنبعاثات. 

تضمني الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ يف التخطيط اإلمنايئ األخرض بعيد النظر .21
والشامل للجميع والقادر عىل الصمود يف مواجهة الصدمات. 

تبني نتائج النمذجة ما ميكن خفضه من حجم الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ باتباع مسارات تنمية أكرث شموال وأكرث قدرة عىل 
الصمود. ومن األهمية مبكان دمج الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ يف التخطيط اإلمنايئ ملعالجة عوامل الفقر التي تجعل الناس معرضني 
بشكل خاص آلثار تغري املناخ، مثل االفتقار إىل خيارات سبل كسب العيش املستدامة واألصول األقل جودة. ولهذا األمر أهمية خاصة ألن 
الفئات األكرث ضعفا لديها أقل الفرص للتكيف محليا أو االبتعاد عن املخاطر - وعند انتقالها تتجه إىل القيام بذلك يف ظروف معاكسة. 
وميكن للتخطيط املنهجي عىل نحو يشمل املناخ والتنمية والهجرة أن يساعد عىل توسيع نطاق الفرص املتاحة للناس للتكيف مع املكان 

الذي يعيشون فيه، أو متكينهم من التحرك يف ظل ظروف أفضل. 

كام ميكن للتخطيط اإلمنايئ بعيد النظر أن ميّكن البلدان من متابعة التحوالت االقتصادية الخرضاء والشاملة للجميع والقادرة عىل الصمود 
يف مواجهة الصدمات. وتجدر اإلشارة إىل أن حساب الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ إىل جانب األمناط الدميغرافية األوسع نطاقا 
ميكن أن يساعد يف تغذية الزخم نحو الجيل القادم من املهارات وفرص العمل يف املناطق الطاردة واملستقبلة. واإلدارة الجيدة للتحوالت 
الدميغرافية بالغة األهمية يف هذا الصدد، وينبغي أن تقرتن باستثامرات مستمرة لتمكني السكان يف سن العمل من إيجاد فرص يف أسواق 
العمل املنتجة والقادرة عىل الصمود يف مواجهة التغريات املناخية، مع تحسني سبل الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات 
العامة. وميكن لالستثامر يف رأس املال البرشي أن يزيد القدرة عىل التكيف مع آثار تغري املناخ، ال سيام متكني الشباب، الذين يواجهون 
معدالت بطالة مرتفعة يف مناطق محددة ، ناهيك عن النساء. وميكن أن يساعد تدعيم الهجرة األكرث أمانا واألكرث استنادا إىل املعلومات 
الالزمة واألكرث فائدة من الناحية االقتصادية للمرأة - التي تتطلب معالجة التفاوتات بني الجنسني، ويف بعض الحاالت، التحوالت يف املعايري 

والتقاليد االجتامعية - عىل ضامن قدرة املرأة عىل تحقيق إمكاناتها الكاملة. 

كام ميكن للتحوالت الحرضية والريفية املراعية للمناخ أن توفر فرصا مهمة ومربحة للجميع لدفع عجلة التحوالت االقتصادية. وميكن 
تشجيع املدن الرئيسية والثانوية بوصفها مراكز لالبتكار ونقل املعرفة، ومرسعات للتحول الرقمي، ومراكز للتكنولوجيا الخرضاء والبنية 
التحتية القادرة عىل الصمود يف القطاعات الرئيسية، مبا يف ذلك الطاقة واملياه والنقل. و تتاح للمدن فرص لالستفادة من الهجرة من الريف 
إىل الحرض واتجاهات التوسع الحرضي األوسع نطاقا يف العديد من املناطق، واالستفادة من آثار التجمع، وتنمية وفورات الحجم. ويف 
املناطق الريفية، ميكن أن تفيد الحلول املستمدة من الطبيعة التي تركز عىل حامية خدمات النظم اإليكولوجية اإلنتاجية الزراعية، وتوفر 
الحواجز وعنارص األمان ضد الفيضانات والجفاف، وتعزز إدارة األرايض الطبيعية والغابات ومستجمعات املياه التي تعتمد عليها سبل 
كسب العيش. وعىل نطاق أوسع، ميكن لنظم الحامية االجتامعية املرنة التي تتسم بالقوة والرسعة أن تزيد إىل حد كبري من القدرة عىل 

التكيف مع تغري املناخ وغريه من الصدمات، ال سيام بالنسبة للفئات األكرث ضعفا.
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كام ينبغي أن تعالج سياسات التنمية الصدمات املضاعفة التي ميكن أن تزيد من مواطن الضعف الكامنة واحتامل التنقل يف حاالت املحن 
واملصائب. وميكن أن تكون آثار تغري املناخ مبثابة عامل مضاعف للتهديدات يف بداية الصدمات األخرى، كام أنها تؤدي إىل تفاقم تداعيات 
هذه الصدمات. وميكن أن تتفاقم أوضاع الهشاشة والرصاعات بسبب تغري املناخ والكوارث الطبيعية وتدهور املوارد الطبيعية، مام يضع 
ضغوطا إضافية عىل النظم االقتصادية واالجتامعية والسياسية. كام ميكن أن تعوق الظواهر املناخية الشديدة االستجابات اإلنسانية 
لألزمات – كام رأينا مع جائحة كورونا )كوفيد ــ 19( – أو تزيد من ضعف األشخاص العائدين إىل املناطق املعرضة للمخاطر بسبب 
اإلغالق يف أماكن أخرى. ويعطي تغري املناخ، والحاالت الراهنة من الهشاشة والرصاع، وجائحة كورونا العاملية، مربرات واضحة لرضورة 

اعتامد نُهج شاملة إلدارة املخاطر التي تواجه املهاجرين وتعزيز التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. 

وينبغي أيضا وضع الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ ضمن أولويات الرشاكات اإلنسانية واإلمنائية ورشاكات السالم، والعمل مع 
العاملي  املستوى  الحوار والعمليات عىل  بدأ  الوطني واملحيل إليجاد حلول شاملة ومتكاملة. وقد  املستوى  املصلحة عىل  أصحاب 
واإلقليمي يف اإلقرار بتغري املناخ والهجرة يف االتفاقيات واألطر متعددة األطراف، ويف الوقت نفسه تتخذ الحكومات الوطنية إجراءات 
إلدراج هذه القضايا يف السياسات واإلسرتاتيجيات الوطنية والتخطيط اإلقليمي للتنمية. وينبغي مواصلة املزيد من التعاون وتبادل 
املعلومات والعمل بني املجتمعات اإلمنائية واإلنسانية واألمنية واملعنية بالحد من مخاطر الكوارث ملساندة البلدان يف اتخاذ إجراءات 
شاملة يف إطار سلسلة التنقل. ووجود مؤسسات إقليمية قوية غاية يف األهمية للتصدي للجوانب العديدة من التحديات. وتعترب 
الُنهج الرائدة عىل املستوى املحيل يف إطار تضافر الجهود مع الجهات واألطراف الفاعلة يف املجتمع املدين واملجتمع املحيل غاية يف 

األهمية إليجاد حلول شاملة وتشاركية وداعمة.

Photo Credit: World Bank
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التخطيط لكل مرحلة من مراحل الهجرة، بحيث ميكن أن ينتج عن الهجرة الداخلية .31
بسبب تغيُّ املناخ بوصفها إسرتاتيجية للتكيف نواتج إمنائية إيجابية. 

يعني التخطيط للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ املحاسبة عن جميع مراحل الهجرة – قبل التحرك ويف أثنائه وبعده. وقبل الهجرة، 
ميكن لحلول التكيف املطبقة أن تساعد املجتمعات املحلية عىل البقاء، ال سيام عندما تكون خيارات التكيف املحلية قابلة للتطبيق 
ومعقولة. وأثناء الهجرة، ميكن للسياسات واالستثامرات أن تساعد يف انتقال األشخاص الذين يحتاجون إىل االبتعاد عن املخاطر املناخية 
التي ال ميكن تجنبها. وبعد الهجرة، ميكن أن يضمن التخطيط أن تكون املناطق الطاردة واملستقبلة ُمعدة إعدادا جيدا لتلبية احتياجات 

سكانها وتطلعاتهم. 

ويتعني عىل واضعي السياسات فهم االختالفات يف مواطن الضعف عىل مستوى مختلف السياقات وأخذها يف الحسبان إلرساء أساس 
أقوى للمامرسات التكيفية التي متكن الناس من البقاء والتعايش مع أنظمة كسب العيش املستدامة. وستكون اإلدارة املتكاملة لألرايض 
الطبيعية واملوارد الطبيعية، إىل جانب أنظمة األغذية الزراعية القادرة عىل الصمود غاية يف األهمية لضامن استدامة سبل كسب العيش 
واألمن الغذايئ، ال سيام يف املناطق املكتظة بالسكان أو يف املناطق اإلنتاجية التي قد تكون قد أُنهكت وأجهدت بالفعل. وينبغي إتاحة 
سبل كسب عيش متنوعة غري مرتبطة بالقطاعات الحساسة لتغريات املناخ بوصفها خيارات للتكيف. كام أن بناء القدرة عىل التكيف 
يعني تطبيق أنظمة فعالة إلدارة األرايض توفر تأمني الحيازة وامللكية، وتحد من أنظمة الحيازة العشوائية، وتعرتف باملامرسات العرفية يف 
مجال األرايض، وتساعد أيضا يف إدارة االستخدامات املناسبة لألرايض. كام أن االهتامم الدقيق بالقدرة االستيعابية والوصول إىل األنظمة 

االجتامعية وأنظمة تقديم الخدمات واألنظمة االقتصادية وسبل كسب العيش رضورة للتخطيط املكاين.

وبالنسبة لألشخاص الذين يحتاجون إىل االبتعاد عن املخاطر املناخية التي ال ميكن تجنبها، عىل واضعي السياسات متكني التنقل من خالل 
خلق بيئات داعمة للهجرة املخططة واملنظمة إىل املناطق ذات املخاطر املنخفضة والفرص العالية. ومن األهمية مبكان تحقيق الشمول 
ومراعاة احتياجات املهاجرين. ويف العديد من املناطق، سيتعني إدارة الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ بوصفها جزًءا مهام من مجموعة 
أوسع نطاقا من خيارات التكيف ويف سياق أمناط التنقل القامئة. وميكن اتخاذ إجراءات تدخلية هادفة عىل املدى القصري واملدى املتوسط 
ملساندة املهاجرين. فعىل سبيل املثال، ميكن تيسري اتخاذ القرارات املستنرية للمهاجرين من خالل تحسني فرص الحصول عىل املوارد 
املالية والخدمات االجتامعية، وزيادة التثقيف املايل، وتأمني الوضع القانوين، والتدريب وتعزيز املهارات والتوجيه قبل الرحيل. وميكن 
لالستثامرات أيضا أن تجعل الحامية االجتامعية ميسورة يف كل مكان مع إمكانية توسيع نطاقها عن طريق تيسري التسجيل واالتصال 
والتواصل يف املناطق املستقبلة، ال سيام املراكز الحرضية الرئيسية؛ وتحسني سبل الحصول عىل املنافع واملزايا من خالل الخدمات املالية 
عرب الهاتف املحمول وأنظمة تحديد الهوية الرقمية؛ والعمل عىل تكييف أنظمة الرعاية االجتامعية مع االحتياجات املتغرية. وميكن أن 
تساعد السياسات ذات الصلة يف زيادة إمكانات التحويالت املالية واالجتامعية إىل أقىص حد ممكن لتعزيز االستثامرات يف أنشطة التكيف 

واألنشطة املدرة للدخل وتشجيع نقل املعرفة من خالل املغرتبني والشبكات االجتامعية. 

ويف األماكن التي وصلت فيها خيارات التكيف إىل حدودها القصوى، ميكن لعمليات صنع القرار الشاملة أن تساعد عىل ضامن أن 
يتيح التهجري املخطط وتوفري املأوى املنظم بصورة جيدة عىل االنتقال بصورة آمنة وكرمية. والتهجري املخطط عملية معقدة ومتعددة 
األبعاد يتعني اعتامدها كمالذ أخري وإن اقتضت الحاجة فقط. وينبغي مشاركة املترضرين يف ذلك، وعىل نحو يراعي السياقات الوطنية 
واملحلية املحددة. فعىل سبيل املثال، قامت دول عديدة من الدول الجزرية الصغرية النامية بأدوار رائدة استباقية يف دمج التنقل يف 
سياق تغري املناخ يف أطر السياسات الوطنية لرتسيخ قدرة السكان عىل البقاء حيثام كان ذلك ممكنا، مع ضامن استمرار فرص الهجرة 

ألولئك الذين يختارون الهجرة. 

وعىل واضعي السياسات أيضا ضامن أن تكون املناطق الطاردة واملستقبلة مستعدة عىل نحو كاف لضامن قدرة من تبقى منهم عىل 
الصمود ودمج تدفقات إضافية من الناس. ويعترب العديد من بؤر الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ التي أشار إليها هذا التقرير هي 
مناطق حرضية رئيسية، مثل الجزائر العاصمة، وممر الدار البيضاء ــ الرباط وطنجة وتونس يف شامل أفريقيا؛ ومدينة أوش وجالل أباد 
يف جمهورية قريغيزستان؛ وهانوي يف فييتنام. وعىل هذه املدن توفري خدمات عامة متقدمة، وبرامج إسكان ميسورة التكلفة، وفرص عمل 
ألعداد متزايدة من الناس. كام ميكن أن يساعد تعزيز الدمج والتامسك االجتامعي يف ضامن استفادة مناطق املقصد من الفرص التي 

يجلبها املهاجرون لسد الفجوات العاملية والدميغرافية، وتنويع رأس املال البرشي، وجلب مهارات ومعارف جديدة. 

وعىل أنظمة التخطيط الوطنية وأنظمة تخطيط املدن أن تراعي التغريات املهمة يف أمناط املستوطنات البرشية القامئة. وسيتعني أن تسري 
هذه الخطوات جنبا إىل جنب مع االستثامرات يف البنية التحتية القادرة عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ وتحسني شبكات االتصال 
والربط الشبيك، ال سيام مع استمرار منو املدن وجذب املهاجرين من املناطق الريفية. وحتى املدن املتوقع أن تكون بؤر ا للهجرة الخارجية، 
وبالتايل ستشهد منوا سكانيا أبطأ، مثل اإلسكندرية ومدينة هو تيش منه، ستظل تدعم أعدادا كبرية من الناس الذين قد يواجهون مخاطر 
مناخية متزايدة. ويتعني أن يكون التخطيط الحرضي وإدارة استخدام األرايض شاملني وأن يلبيا احتياجات أشد الفئات ضعفا، الذين 
يعيشون يف كثري من األحيان يف مناطق ال تتوفر فيها خدمات كافية، مبا يف ذلك املستوطنات البرشية غري الرسمية )العشوائيات(، وأحيانا 
عىل أراض هامشية معرضة للفيضانات وغريها من املخاطر. وقد ال يتمكن األشخاص الضعفاء واألوىل بالرعاية، مبا يف ذلك األشخاص األقل 
مهارة والفقراء وكبار السن، من االبتعاد عن املناطق املعرضة ملخاطر مرتفعة. ولذلك ينبغي النظر بعني االعتبار عند التخطيط اإلمنايئ يف 

عدم قدرة بعض الناس عىل التنقل وهم بالفعل مجربون عىل ذلك. 
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 مواصلة االستثامر يف تحسني فهم الهجرة الداخلية بسبب تغي املناخ إلثراء السياسات .1 
املوجهة بشكل جيد.

من الرضوري زيادة االستثامرات يف البحوث عىل نطاق واسع، مبا يف ذلك مصادر البيانات الجديدة األكرث دقة واآلثار املتباينة لتغري 
املناخ، بهدف تحسني فهم سياق الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ عىل املستويني اإلقليمي والقطري. والنمذجة الجديدة والشفافة 
الواردة يف تقريري Groundswell هي نقطة انطالق، ولكن صناع القرار بحاجة إىل توقعات وتنبؤات أكرث تفصيال تتناول األوضاع 

املكانية لتحديد اإلسرتاتيجيات األنسب يف كل موقع.

تقرير  إليها  توصل  التي  النتائج  أيد  وقد  العميقة.  الدراسات  بهذه  فيكتوريا  بحرية  وحوض  أفريقيا  غرب  يف  الدويل  البنك  ويقوم 
Groundswell يف هاتني املنطقتني، ويف الوقت نفسه استخدم أيضا منهجية محدثة. وتشمل التحسينات خطوات تستغرق وقتا 
أقل، وتحديد األوضاع املكانية بصورة أكرث دقة، واملزيد من املحددات واملعامل الخاصة بتغري املناخ - وكلها توفر تحليال أكرث دقة لحجم 

الهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ عىل مستوى البلد املعني واتجاهاتها وأمناطها املكانية. 

توجيه  يف  األهمية  بالغة  املناخ  تغري  بسبب  الداخلية  للهجرة  واملستقبلية  الحالية  باالتجاهات  املتعلقة  النامذج  أحدث  تزال  وال 
التي تستخدم مجموعة من آثار تغري املناخ وغريها من  اإلجراءات املبكرة وتزويدها باملعلومات الالزمة. وميكن للنامذج املحدثة 
العوامل البيولوجية املادية )البيوفيزيائية( واالجتامعية واالقتصادية والسياسية أن تساعد عىل تحسني عملية صنع القرار عىل النطاق 
املناسب وإثراء هذه العملية باملعلومات الالزمة. وينبغي أن تراعي هذه العوامل أيضا أوجه عدم اليقني املتأصلة يف الطريقة التي 
ستظهر بها آثار تغري املناخ يف مناطق محددة، وما لذلك من تأثري عىل حجم ومنط التنقل والهجرة بسبب تغري املناخ. وقد تم اتخاذ 
خطوات مهمة يف البحوث الجديدة لتوسيع نطاق النمذجة عىل املستويني اإلقليمي والوطني، واكتساب املزيد من الرؤى الثاقبة حول 
كيفية تأثري الضغوط املناخية عىل قرارات األشخاص بشأن التنقل والهجرة. وال تزال هناك رضورة ملحة إليجاد فهم مشرتك لحجم 

الهجرة الداخلية بسبب تغريُّ املناخ ومسارها وأبعادها املكانية لتدعيم سياسات وتخطيط التنمية.

دعوة مجددة للعمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات

املناخ. ومن  لتغري  اإلنساين  الوجه  املناخ سيظلون  املهاجرين داخليا بسبب تغري  أن  Groundswell مجددا  تقارير  تؤكد سلسلة 
املتوقع أن تزداد قوة تغري املناخ التي تنجم عنها موجات الهجرة حتى منتصف هذا القرن وما بعده إذا مل يتم اتخاذ أي إجراء. 
وال ميكن توجيه الدعوة إىل إيجاد حلول للهجرة الداخلية بسبب تغري املناخ إىل املجتمعات املحلية ذاتها التي يتعني عليها التحرك 
استجابة لتزايد كثافة وتواتر آثار تغري املناخ. ويعترب العمل العاملي واإلقليمي والوطني املبكر الذي يتسم ببعد النظر أمرا حتميا 
ملواجهة التحديات امللحة املشرتكة بني تغري املناخ والهجرة والتنمية وتعزيز الزخم نحو التحوالت االقتصادية القادرة عىل الصمود 

واملستدامة والشاملة من أجل الجميع.




