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شكر وتقدير

جيسون  من  كلً  ويضم  ي  زاف�ي إيشا  بقيادة  الدولي  البنك  من  فريق  التقرير  هذا  أعدَّ 
ياغرسكوغ. وتول  بورغوميو، وأنديرس  دامانيا، وإدواردو  روس، وأمجد خان، وريتشارد 
( قيادة الفريق خلل المراحل الأول من إعداد  ف اء القتصادي�ي ريتشارد دامانيا )رئيس الخ�ب
رشادات  الإ ًة من  التقرير استفادًة كب�ي العام. واستفاد  التوجيه  ي رسم 

التقرير واستمر �ف
مها يورغن فوغل )نائب رئيس قطاع الممارسات  ي قدَّ

اتيجية والتوجيهات العامة ال�ت س�ت الإ
العالمية  الممارسات  قطاع  عام  )مدير  سارا  وجينيفر  المستدامة(،  للتنمية  العالمية 
للمياه(، وسوما غوش موليك )المديرة بقطاع الممارسات(، وكارمن نوناي )المديرة بقطاع 

الممارسات(، وإدارة قطاع الممارسات العالمية للمياه.
ي أجراها المؤلفون، يستند التقرير إل الدراسات المرجعية 

ضافة إل البحوث ال�ت وبالإ
النظم  لتحليل  الدولي  )المعهد  أبيل  غاي  من:  كل  ها  أعدَّ ي 

ال�ت والتحليلت  والمذكرات 
التطبيقية وجامعة شنغهاي(، وريمي جيدواب )جامعة جورج واشنطن(، ورايا موتاراك 

ي )جامعة أكسفورد(.
)المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية(، وفابيان ستيفا�ف

من  والمدروسة  الثاقبة  رشادات  والإ التعليقات  من  ًة  كب�ي استفادًة  الفريق  واستفاد 
أول(،  اقتصادي  )خب�ي  فيغا  بورخا  كريستيان  وهم  النظراء  بمراجعة  ف  القائم�ي الزملء 
ي 

�ف )أخصائية  كليمنت  ف  تش�ي وي  وفيفيان  أول(،  اقتصادية  ة  )خب�ي تشاترجي  وأورميل 
ي إدارة الموارد المائية(، وناثان إنغل  ُّ المناخ(، وإروين دي نيس )كب�ي أخصائ�ي مجال تغ�ي
أول(،  اقتصادية  ة  )خب�ي غارسيا  لوزانو  ونانسي  المناخ(،   ُّ تغ�ي مجال  ي 

�ف أول  ي 
)أخصا�أ

ي 
ما�ف وموثوكومارا  ية(،  الح�ف التنمية  مجال  ي 

�ف ف  اقتصادي�ي اء  خ�ب )كب�ي  لل   وسوميك 
(، ودومينيك ريفيل دي وال  ف اء اقتصادي�ي (، وديليب راثا )كب�ي خ�ب ف اء اقتصادي�ي )كب�ي خ�ب
ي 

ي شؤون البيئة(، وأدوي-صو�ف ة أخصائ�ي )خب�ي اقتصادي أول(، وكانتا كوماري ريغو )كب�ي
ي 

ي إدارة الموارد المائية(، ودور�ت ة أخصائ�ي ي )كب�ي ة اقتصادية أول(، وأمل طال�ب روديل )خب�ي
اء القتصاد الزراعي(. ة خ�ب نر )كب�ي ف�ي

موه من تعليقات  ي البنك الدولي لما قدَّ
ويعرب الفريق عن امتنانه للزملء الآخرين �ف

غودوي  نيكولس  بينهم  ومن  التقرير  إعداد  مراحل  مختلف  ي 
�ف مفيدة  حات  ومق�ت

ي التنمية الجتماعية(، 
 )استشاري(، ونورا قويس )مديرة برنامج(، وسارة كي�ف )أخصائية أول �ف

وإيثيل  الممارسات(،  بقطاع  )المديرة  نوبخت  قليمي(، وهويدا  الإ )المدير  لونديل  ومارك 
ي 

ي تو�ف
ي الزراعة(، وكاثرين سي�ف

سينهاوزر )المديرة العامة(، وسارة سيمونز )أخصائية أول �ف
العالمية(،  الممارسات  قطاع  )مدير  نيوكوب  فان  ف  ومارت�ي الممارسات(،  بقطاع  )المديرة 
ي إدارة الموارد 

ي أول �ف
ي القتصاد الزراعي(، وبي�ت واليوين )أخصا�أ

وإيوانيس فاسيليو )خب�ي �ف
-فار )مديرة أول(. المائية(، ومونيكا وي�ب

 ، الدولي البنك  ي 
�ف والن�ش  والمعرفة  والتواصل  بالمياه  المعنية  العمل  ِفَرق  مت  قدَّ

ي 
�ف التقرير  لوضع  قيِّمة  إرشادات  سورا،  وباسكال  غراي  ومريم  باريت  إيرين  سيما  ل 

مت إس�ت بودنار دعماً تصميمياً ممتازاً وصممت العديد من الصور  صيغته النهائية. وقدَّ
عملية  شدت  واس�ت التحرير.  عملية  ي 

�ف رائعاً  دعماً  داوصون  جون  م  قدَّ فيما  الداخلية، 
ف غروسمان،  ه بإرشادات ديبورا أبيل باركر، وآمي ل�ي ي للتقرير وتحريره ون�ش

ضا�ف التصميم الإ
. ي البنك الدولي

وباتريشيا كاتاياما، وجويل مكفادن من برنامج الن�ش �ف
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الشكر  عن  العمل  فريق  يُعرب  مفيداً  إدارياً  دعماً  بادو  ف  جورج�ي مت  قدَّ اً،  وأخ�ي
العميق عليه.

اكة العالمية  مة من ال�ش وقد أمكن تنفيذ هذا العمل بفضل المساهمة المالية الُمقدَّ
ي وال�ف الصحي )worldbank.org/gwsp( التابعة لقطاع الممارسات العالمية 

للأمن الما�أ
. ي مجموعة البنك الدولي
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ملخص واٍف

وح والهجرة وتحوُّل القتصادات وثروة الأمم؟ تناول  ن ي تحدد حركة ال�ن
ما العوامل ال�ت

العديد من تقارير البنك الدولي والدراسات الأكاديمية والمجلدات هذه الأسئلة القديمة 
وصول  ع  توقُّ ومع  نسانية.  الإ الأوضاع  ف  وتحس�ي القتصادي  م  التقدُّ أساس  تُعد  لأنها 
 ، ي

ُّ الديموغرا�ف عدد سكان العالم إل 11 مليار نسمة بنهاية هذا القرن، سيفرض التغ�ي
ايدة عىل الموارد المائية  ف ُّ المناخ، ضغوطاً م�ت ضافة إل ارتفاع مستويات المعيشة وتغ�ي بالإ
الصحة  عىل  )كوفيد-19(  كورونا  وس  ف�ي جائحة  آثار  تؤدي  ذاته،  الوقت  ي 

و�ف الحالية. 
ي سبل كسب العيش، 

ي الوظائف وانخفاض كب�ي �ف
 العامة والقتصاد إل خسائر ضخمة �ف

ي ظل هذه الأوضاع، 
مع وقوع آثار وخيمة عىل الفقراء أو َمن يعيشون عىل شفا الفقر. و�ف

نهاء الفقر وتحقيق  ي إطار الجهود العالمية لإ
ورية �ف ستكون الإجابة عن هذه الأسئلة رصف

النمو المنصف والمستدام.
المحلية  لالقتصادات  بالنسبة  ل  التنقُّ عىل  للقدرة  ايدة  ن الم�ت الأهمية  تنعكس 
ي تُظهر الزيادة 

ي البيانات ال�ت
قليمية والعالمية، وكذلك بالنسبة للحياة اليومية، �ن والإ

وح والهجرة. وتش�ي التقديرات إل أن هناك حالياً أك�ش من مليار  ن ي حركة ال�ن
المستمرة �ن

الأرقام  ف داخلياً. وهذه  النازح�ي من  تقريباً  أرباعهم  ثلثة  العالم،  مهاجر عىل مستوى 
غ�ي مسبوقة بالفعل، لكن مع مواصلة التحوُّل إل عالم أك�ش ترابطاً وعولمًة، ستستمر 
لأسباب  الهجرة  الناس  ويقرر  تها.  وت�ي تساُرع  ح  الُمرجَّ من  بل  الصعود  ي 

�ف الأرقام  هذه 
 عديدة؛ فبعضهم يهاجر بحثاً عن فرصة لكسب المزيد من المال وإعادة إرساله إل الأ�ة 
أو بحثاً عن وظيفة أو فرصة عمل جديدة؛ وآخرون يهاجرون لتجنُّب ال�اعات أو أعمال 
ون ممن  ي الوقت ذاته، قد ل يهاجر كث�ي

العنف أو الدمار الناتج عن الكوارث الطبيعية. و�ف
ي تمنعهم من ذلك؛ فقد تؤدي 

ي الهجرة بسبب مجموعة متنوعة من العقبات ال�ت
يرغبون �ف

العوائق المالية والقيود القانونية والمخاوف المتعلقة بالسلمة إل منع العديد من الناس 
 . أ من استكشاف فرص جديدة أو محاولة الهروب من وضع س�ي

 ُّ تغ�ي لأن  والتنمية  والهجرة  المياه  ن  ب�ي العالقة  أبعاد  استكشاف  أهمية  وتزيد 
ايد تقلُّب هطول الأمطار وعدم  ف المناخ يضيف باطراد ضغوطاً عىل الدورة المائية. ف�ت
المحلية والقتصادات. وأصبحت  المجتمعات  يؤثر بشدة عىل  أن  يمكن  بشأنها  ف  اليق�ي
صدمات الأمطار، حيث يكون معدل سقوطها أقل أو أعىل بكث�ي من المستويات العادية، 
ية.  ي تواجه الب�ش

أك�ش تكراراً بالفعل وقد يمثل التعامل معها أحد أصعب التحديات ال�ت
ب  يصعِّ مما  المناخ  بشأن  ف  اليق�ي من عدم  كب�ي  قدر  نشوء  إل  الصدمات  وتؤدي هذه 
قرارات الستثمار لتعزيز إجراءات التكيُّف. فعىل سبيل المثال، بحلول نهاية هذا القرن 
إل   %4.3- من  أفريقيا  ي 

�ف الأمطار  هطول  معدل  ي 
�ف المحتمل   ُّ التغ�ي اوح  ي�ت أن  يمكن 

ي أي مكان بالقارة تبعاً للمجموعة المختارة من النماذج المناخية، وأهداف الحد 
65.4% �ف

ُّ المناخ، والسيناريوهات الجتماعية والقتصادية. وستتطلب النتيجة الأول  من آثار تغ�ي
. وبالفعل،  استثمارات لمواجهة مستقبل أك�ش جفافاً، وأما الثانية فهي أك�ش أمطاراً بكث�ي
ي العديد من 

سيصبح وقوع الأمرين من غزارة هطول الأمطار وشدة الجفاف أك�ش تكراراً �ف
آثار  المناطق. ويش�ي هذا الوضع إل أهمية اعتماد سياسات مأمونة يمكن أن تقي من 

وصول معدل الأمطار إل الحد الأد�ف أو الأق� أو كليهما معاً. 
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المناخ   ُّ تغ�ي بسبب  تتفاقم  ي 
ال�ت المناخية  التقلُّبات  تؤدي  أن  ع  المتوقَّ  من 

. ويش�ي تقرير صدر مؤخراً  إىل تضخيم أنماط الهجرة الحالية والتأث�ي عليها بشكل كب�ي
عن البنك الدولي )كليمنت وآخرون 2021( إل أن الآثار المناخية بطيئة الظهور الناجمة 
ي مناطق 

ُّ المناخ يمكن أن تدفع نحو 216 مليون شخص إل الهجرة داخلياً. و�ف عن تغ�ي
مثل أفريقيا جنوب الصحراء، قد يؤدي ذلك إل هجرة إضافية تمثل أك�ش من 4% من 
المناطق  إل  المهاجرين  من هؤلء  العظمى  الغالبية  لجوء  ع  توقُّ ومع  السكان.  إجمالي 
ي 

ف �ف
َّ يوائهم ودمجهم. لكن وكما هو مب�ي وري أن تستعد المدن لإ ية، فمن ال�ف الح�ف

النامية  البلدان  ي 
�ف المدن  معظم  فإن   ،)2021 وآخرون  )لل  الدولي  للبنك  آخر  تقرير 

ع عىل نحو يتسم بالكفاءة والستدامة. وغالباً ما تكون المخططات  ليست مستعدة للتوسُّ
ي تنسيق عمليات التنمية، ول تؤدي أسواق 

العمرانية ومؤسسات التخطيط غ�ي فّعالة �ف
ية وظائفها بالشكل المطلوب عادًة، كما تحد لوائح تقسيم  ي المناطق الح�ف

ي �ف
الأرا�ف

ي 
�ف المدن  كفاءة  وبالتالي  القتصادية  والكثافة  ي 

المبا�ف البناء من حجم  ي وتنظيم 
الأرا�ف

نهاية المطاف.
ي الأفق البعيد؛ فهي تحدث هنا الآن. 

ُّ المناخ ليست تهديداً يلوح �ن إن آثار تغ�ي
ي القريب لبحث الدور الذي قامت به نوبات الجفاف 

ولهذا، يرجع التقرير إل الما�ف
حركات  تحديد  ي 

�ف بالمياه  المرتبطة  الأخرى  والعوامل  التحتية  والبنية  والفيضانات 
ة لبحث  وح والهجرة، ويعتمد هذا التحليل عىل الأساليب التجريبية والبيانات الكب�ي ف ال�ف
الأدلة  عىل  قائمة  رؤية  تكوين  البيانات  عىل  المجرّد  العتماد  ويتيح  العلقات.  هذه 
وري  ال�ف ومن  الأحيان.  من  كث�ي  ي 

�ف للعواطف  ة  والمث�ي الحساسة  للقضايا  والشواهد 
ينتج عنها  الهجرة وما  السياسات فهم دوافع  المناسبة عىل مستوى  يجاد الستجابة  لإ
بشكل  مهم  الأمور  هذه  فهم  أن  التقرير  هذا  ف 

ِّ ويُب�ي والتنمية.  الرفاهة  عىل  آثار  من 
ي الآثار 

ي سياق المياه والهجرة نظراً لختلف الدوافع والفروق الدقيقة المهمة �ف
خاص �ف

ي تتطّلب استجابة مختلفة بالقدر نفسه عىل 
ف وال�ت

َّ " ضار مع�ي ي
الناتجة عن "حدث ما�أ

السياسات.  مستوى 

ن التقرير نطاق ترك�ي

الجغرافية  المناطق  ي 
�ن  ً تحولُّ وتُحدث  المهاجرين  حياة  شكل  ي 

�ن الهجرة  تؤثر 
لكل  أن  ومع  إليها.  يتجهون  ي 

ال�ت أو  يغادرونها  ي 
ال�ت الأماكن  ي 

�ن سواء  والقتصادات 
هل   : ف رئيسي�ي ف  سؤال�ي ي 

�ف ص  يتلخَّ ما  غالباً  الهجرة  قرار  فإن  به،  خاصة  قصة  مهاجر 
ت الهجرة؟ وهل لديَّ وسيلة للهجرة؟  ي حال أفضل عىل المدى الطويل إذا اخ�ت

سأكون �ف
، وسيختص بعضها  ف ي تحديد الإجابة عن هذين السؤال�ي

سيدخل العديد من العوامل �ف
المخاطر  أو  أ�هم،  وسمات  سماتهم  أو   ، الشخ�ي وضعهم  أنفسهم:  بالمهاجرين 
والفرص المتصورة من البقاء أو الرحيل. لكن بعضها الآخر سيتحدد عىل مستوى أعىل: 
ي داخل القرية أو المقاطعة أو البلد الذي يعيشون فيه؛ 

ما هو الوضع القتصادي والأم�ف
عها؛ أو كيف تؤثر قاعدة الموارد  ف والمؤسسات الهجرة أو تشجِّ أو إل أي مدى تقيِّد القوان�ي

ة أو الآثار المناخية عىل الحياة وسبل كسب العيش. ِّ الطبيعية المتغ�ي
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بها  يقوم  ي 
ال�ت الهجرة  نوع  تحديد  ي 

�ن حاسماً  دوراً  أيضاً  العوامل  هذه  تؤدي 
ي 

ة الأمد ال�ت ه من الأحداث قص�ي ح أن يؤدي موسم الجفاف أو غ�ي الشخص. فمن الُمرجَّ
ف  ي ح�ي

ة الأجل، �ف ف بالزراعة إل هجرة موسمية أو قص�ي ي تقليص دخل العامل�ي
تتسبب �ف

ر أو  ات الجفاف الشديدة أو الطويلة أو الفيضان المدمِّ تؤدي الأحداث الكارثية، مثل ف�ت
ال�اع، عىل الأرجح إل زيادة عدد عمليات الهجرة الدائمة. وبالمثل، فإن توزيع الفرص 
ف الدولية والسمات الفردية للمهاجرين ستحدد هي الأخرى نوع الهجرة إما داخلياً  والقوان�ي

أو دولياً.
ن داخلياً يمثلون ثالثة أرباع مجموع المهاجرين عىل مستوى العالم،  رغم أن النازح�ي
ي مناقشات السياسات 

ي �ن
الكا�ن فإن هذا الشكل من الهجرة ل يحظى عادًة بالهتمام 

ف المد والجزر: المجلَّد الأول، تحت عنوان: "المياه  ز تقرير ب�ي العالمية. ولهذا السبب، يركِّ
ي من التقرير تحت 

ز المجلد الثا�ف ف داخلياً. ويركِّ والهجرة والتنمية" بشكل أساسي عىل النازح�ي
ق الأوسط وشمال أفريقيا" )بورغوميو وآخرون 2021(  ي ال�ش

ي ظل ال�اع �ف
عنوان: "المياه �ف

ف  وح الق�ي. ونظراً لأن عدد النازح�ي ف ي بشكل خاص من تحديات المياه وال�ف
عىل منطقة تعا�ف

ي تختص بال�اع، فإن 
ي المنطقة أك�ب بالقيمة النسبية والمطلقة وكذلك المخاوف ال�ت

ق�اً �ف
ي أوسع مقارنًة بسابقه.

ف المجلَّد الثا�ف نطاق ترك�ي
ويرتبط العديد من عوامل الهجرة هذه ارتباطاً ضمنياً أو رصيحاً بقطاع المياه 
رها. ورغم أن المياه ليست بأي حال من الأحوال المحرِّك الوحيد، أو ح�ت  ومدى توفُّ
اوة التحديات  ، للهجرة، فإنها يمكن أن تزيد من حركات الهجرة الحالية ومن رصف الرئيسي
والتنمية  الهجرة  أنماط  شكل  المياه  تحدد  أن  يمكن  كما  المهاجرين.  هؤلء  تواجه  ي 

ال�ت
نتاج،  ي جميع أشكال الإ

ن ل غ�ف عنه �ف نظراً لأنها أحد المتطلبات الأساسية للبقاء، ومكوِّ
ي ل تمتلك بنية تحتية قادرة عىل الصمود، ومورد يمكن أن 

ي المناطق ال�ت
وقوة للتدم�ي �ف

ف البلدان وداخلها. ومن خلل هذه المسارات، يمكن  يؤدي إل ال�اع أو التعاون فيما ب�ي
أن تكون للموارد المائية المتاحة والأحداث العاتية والبنية التحتية والسياسات المطبَّقة 
الموضوعات  ُكِتب حول هذه  ما  ة  ك�ش ورغم  والتنمية.  النمو  الأمد عىل  ات طويلة  تأث�ي
، فإن هذا التقرير يعتمد منظوراً عالمياً  قليمي أو المحىلي ة دراستها عىل المستوى الإ وك�ش

ويحاول تسليط الضوء عىل ثلثة أسئلة مهمة )الشكل 1(:

الشكل 1: هذا التقرير يعتمد منظوراً عالمياً للإجابة عن ثلثة أسئلة

ما أسباب الهجرة؟

لماذا تؤثر الصدمات المائية 
ع� الهجرة والتنمية

� أي سياق؟
و��

المنطقة الُمرِسلة

123

المنطقة الُمستقِبلة

َمن يهاجرون بسبب الصدمات 
� ذلك 

المائية وماذا يع��
نتاجية بالنسبة ل��

وسبل كسب العيش؟

َمن يهاجرون؟

ما آثار الهجرة وأين تقع
وما هي ا�¡ثار ا��وسع نطاقاً 

ع� عمليات التنمية؟

أين تقع ا��ثار وما هي؟

. المصدر: البنك الدولي
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هذا . 1 يحاول  سياق؟  أي  ي 
و�ن والتنمية  الهجرة  عىل  المائية  الصدمات  تؤثر  لماذا 

عالمي.  منظور  من  والتنمية  والهجرة  المياه  ف  ب�ي الصلة  بحث  مرة،  ولأول  التقرير، 
ل التقرير إل وجود فروق دقيقة مهمة بشأن فكرة "المهاجرين بسبب المياه"  وتوصَّ
ي لها آثار بالغة الأهمية عىل تصميم السياسات لزيادة قدرة المجتمعات المحلية 

وال�ت
عىل الصمود.

نتاجية وسبل . 2 ي ذلك بالنسبة لالإ
َمن يهاجرون بسبب الصدمات المائية وماذا يع�ن

ز التقرير عىل سمات المهاجرين بما فيهم  كسب العيش؟ لبحث هذه العوامل، يركِّ
َمن قد يهاجرون ق�اً.

ما آثار الهجرة وأين تقع وما هي الآثار الأوسع نطاقاً عىل عمليات التنمية؟ يُعتَقد . 3
الصدمات  مواجهة  عىل  قدرة  أك�ش  المهاجرون،  يقصدها  ما  غالباً  ي 

ال�ت المدن،  أن 
اً إل أن  المائية من المناطق الريفية. ويوِرد هذا التقرير شواهد عىل عكس ذلك مش�ي

ية. ي المناطق الح�ف
ة �ف الصدمات المائية يمكن أن تُحدث آثاراً كب�ي

ولبحث هذه الأسئلة، تم لأول مرة جمع العديد من مجموعات البيانات الجديدة 
هطول  معدلت  بيانات  تشمل  البيانات  وهذه  والعالمي.  ي 

الوط�ن ن  المستوي�ي عىل 
 ، ف للباحث�ي تتيح  ي 

وال�ت ين  والع�ش والحادي  ين  الع�ش ف  القرن�ي خلل  العالمية  الأمطار 
ي المياه؛ ومجموعات 

ي منطقة ما من عجز أو زيادة �ف
بشكل مرن ومحلياً، تحديد م�ت تعا�ف

المياه  إمدادات  انخفاض  يُحتمل  م�ت  لتحديد  المائية  بمصادرها  المدن  تربط  بيانات 
ومسوحاً  المحلية؛  الهجرة  معدلت  بشأن  مكانياً  مصنَّفة  جديدة  وبيانات  ية؛  الح�ف
للأ� وتعدادات حكومية؛ وبيانات عن الأضواء الليلية لتتبُّع النشاط القتصادي. ومن 
خلل دمج مجموعات البيانات هذه واستخدام أساليب إحصائية متعددة تعتمد عىل 
ل إل رؤى جديدة ربما لم تكن واضحة أو  ، يتم التوصُّ ي لي والستدلل السب�ب

التعلُّم الآ
عات. وبهذه الطريقة، يبحث التقرير  قد تتعارض ح�ت مع العتقادات البديهية والتوقُّ
والمناطق   ، ي

الثا�ف الفصل  ي 
�ف الرئيسي  ف  ك�ي ال�ت محور  وهي  الريفية  المناطق  ي 

�ف الآثار 
كلتيهما  ي 

�ف المهاجرين  الرابع، وكذلك  الفصل  ي 
�ف الرئيسي  ف  ك�ي ال�ت ية وهي محور  الح�ف

ز عليه الفصل الثالث. وهو ما يركِّ
ونظراً لأن قطاع المياه يمكنه التأث�ي بطرق عديدة عىل الهجرة والتنمية، فإنه 
ن عىل بعض النواحي بالغة الأهمية. ويمكن أن  ك�ي يلزم تقليص أبعاد الأسئلة وال�ت
بينها:  من  مختلفة  عديدة  ية  وب�ش مناخية  جيولوجية  لأسباب  ي 

الما�أ جهاد  الإ يحدث 
المناخ، ووجود مؤسسات ضعيفة حول   ُّ تغ�ي ي تصاحب 

ال�ت كتلك  الطقس  اختللت 
عىل  الق�ي  وح  ف ال�ف موجات  نتيجة  المفاجئ  ي 

السكا�ف والنمو  والمياه،  الري  أسواق 
هذا  ي 

�ف الشواهد  إل  المستندة  المناقشات  عىل  القتصار  ولضمان  المثال.  سبيل 
تستخدم  إحصائية  تحليلت  عىل  فيه  الواردة  والتوصيات  الآراء  تعتمد  التقرير، 

المياه. ر  بتوفُّ الخاص  التأث�ي  الطقس وتعزل  ي 
�ف عة  المتوقَّ ات غ�ي  ُّ التغ�ي

الأمطار"،  "صدمات  عن  الناتجة  المياه  ر  توفُّ ي 
�ن ات  ُّ التغ�ي عىل  التقرير  ز  ويركِّ

شارة إىل أن معدل هطول الأمطار أعىل أو أقل بكث�ي   وهو مصطلح يُستخَدم هنا لالإ



5

ملخص واٍف

من  الصدمات  تكون هذه  أن  ويمكن  الطويل.  المدى  المنطقة عىل  ي 
�ن المتوسط  من 

النوع الُممِطر حيث تشهد المنطقة هطولً للأمطار أعىل بكث�ي من المتوسط المعتاد، أو 
ل  ي هطول الأمطار. ويمكن أن تتحوَّ

ي المنطقة من نقص كب�ي �ف
من النوع الجاف حيث تعا�ف

ي المياه عندما تؤدي إل انخفاض إمدادات المياه 
ي إل عجز �ف

الصدمات من النوع الثا�ف
الرابع(.  الفصل  ي 

�ف التفصيل  من  بمزيد  ف 
َّ مب�ي )كما هو  والخزانات  ات  البح�ي ي 

�ف المتاحة 
اهتماٌم  يُوَل  فإنه  الكارثية،  للأحداث  للتصدي  كب�ي  اهتمام  إيلء  غالباً  يتم  أنه  ورغم 
الأمطار  تكرار صدمات جفاف  المناخ مثل   ُّ لتغ�ي البطيئة  اكمية  ال�ت الآثار  لمعالجة  أقل 
ي التقرير 

أو غزارتها. ولأن للهجرة والتنمية عواقب طويلة الأمد، فإن التحليلت الواردة �ف
ة.  تدرس آثار الصدمات المتعاقبة وليس فقط الآثار المبا�ش

اعتماد منظور عالمي طويل الأمد

قبل النتقال إىل أسباب الهجرة بسبب نقص المياه وَمن يقومون بها وأين، يجب طرح 
ي الهجرة العالمية؟ رغم وجود 

سؤال أك�ث أهمية: ما حجم الدور الذي تسببه المياه �ن
ي سياقات متنوعة، 

ف الهجرة والبيئة �ف ي تتناول العلقة ب�ي
ايدة من البحوث ال�ت ف مجموعة م�ت

محددة. ورغم وجود شواهد  بلداناً  أو  مناطق جغرافية  الدراسات تغطي  فإن معظم 
ي العديد من المناطق، فلم 

ف أحوال الطقس ومعدلت الهجرة �ف متنامية عىل الرتباط ب�ي
تقم أي دراسة ح�ت الآن بمقارنة تأث�ي صدمات الأمطار مع المحددات الأخرى المعروفة 

ها. للهجرة للوقوف عىل مدى خطورة هذه الصدمات مقارنًة بغ�ي
ن الصدمات المائية والهجرة، استخدم هذا التقرير  لقاء الضوء عىل الصلة ب�ي ولإ
طالق. وتشمل هذه المجموعة  أك�ب مجموعة بيانات عن الهجرة تم تجميعها عىل الإ
أُجريت  مختلفاً  سكانياً  تعداداً   189 خلل  من  فرد  مليون   442 من  أك�ش  من   بيانات 
البيانات، يصبح  الكب�ي من  الكم  ف عامي 1960 و2015. ومع وجود هذا  ب�ي بلداً  ي 64 

�ف
ف استخدام أساليب جديدة لتحليل البيانات. 

َّ التحليل القتصادي القياسي غ�ي ُمجٍد ويتع�ي
هذا  ويفحص  العشوائية.  الغابات  هو  لي 

الآ للتعلُّم  نموذج  استخدام  تم   ، وبالتالي
ي هطولها بالنسبة 

ات تد�ف التحليل مدى قوة ارتباط نقص هطول الأمطار- المقيس بف�ت
ات الأخرى المستقر عىل أنها  ِّ للمتوسطات طويلة المدى- بقرارات الهجرة مقارنًة بالمتغ�ي
من محددات الهجرة بالغة الأهمية: سن الشخص ونوع جنسه ومستوى تعليمه وحجم 
السببية،  العلقات  الخاص  التحليل  هذا  نتائج  تعكس  ول  الجتماعية.  وحالته   أ�ته 
ف المياه والهجرة،  ي تحديد ما إذا كانت هناك أي علقة من الأساس ب�ي

إل أنها مفيدة �ف
. ي ي التحليل السب�ب

ق التقرير �ف وذلك قبل أن يتعمَّ
كات  تحرُّ عىل  المهمة  ات  المؤ�ث من  الأمطار  هطول  نقص  أن  النتائج  وتُظهر 
ي مختلف أنحاء العالم. ويعرض الشكل 2 نتائج تحليل التعلُّم 

السكان داخل البلدان �ن
ف 

َّ ي بلد مع�ي
ي اتخاذ قرار الهجرة �ف

ي الشكل إل أهمية كل سمة �ف
، وتش�ي كل نقطة �ف لي

الآ
بالغة  الهجرة  الُمستخَدم كمعيار مرجعي لأنه أحد محددات  التعليم  مقارنًة بمستوى 
ي أن تكون السن وحجم الأ�ة أك�ش أهمية من مستوى التعليم وأن 

الأهمية. ول غرابة �ف
وتتساوى  المتوسط.  ي 

�ف قليمية  الإ الخارجية  الهجرة  قرارات  ي 
�ف الأك�ب  التأث�ي  لهما  يكون 
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ي الأهمية مع مستوى التعليم 
السمات الأخرى، مثل نوع الجنس أو الحالة الجتماعية، �ف

ي هطول الأمطار يمكن أن 
ات تد�ف ي المتوسط. والأهم هو أن النتائج تُظهر أيضاً أن ف�ت

�ف
التقليدية لها. ورغم أن  كات  يكون لها تأث�ي كب�ي عىل نواتج الهجرة بالإضافة إل المحرِّ
 2 الشكل  فإن  التعليم،  مستوى  من  بقليل  أهمية  أقل  الأمطار  جفاف  وقوع صدمات 
ي بعض البلدان يمكن 

ي نطاق الأهمية وأنه �ف
اً �ف يُظهر- خلفاً للسمات الفردية- تفاوتاً كب�ي

ح�ت  أو  الجتماعية  الحالة  أو  الجنس  نوع  مع  الأهمية  ي 
�ف الصدمات  هذه  تتساوى  أن 

مستوى التعليم.

ي تفس�ي سلوك الهجرة
الشكل 2: أهمية السمات المختلفة �ن
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 64 بلداً نموذج الغابات العشوائية الذي يف�� سلوك الهجرة ��
 للسمات المختلفة (التعليم = 100) التأث� النس¢¡

المصدر: أرقام البنك الدولي بناًء عىل بيانات مأخوذة من 189 تعداداً مختلفاً وبيانات الطقس من ماتسورا وويلموت 2018.

ي تفس�ي سلوك الهجرة. 
ص الشكل نتائج 189 تقديراً تعتمد عىل أسلوب الغابات العشوائية لبيان أهمية السمات المختلفة �ف ملحظة: يلخِّ

ي تفس�ي سلوك 
ي �ف

ِّ عىل طول المحور السي�ف ي بلد/عام مختلف، ويش�ي المحور الصادي إل مدى أهمية كل متغ�ي
وكل نقطة تمثل النتائج �ف

ي ذلك البلد/العام. وتتم تسوية القيم بالنسبة لمستوى التعليم حيث تأخذ قيمته المتوسطة القيمة 100، وتُعرَض نتائج جميع 
الهجرة �ف

ي تفس�ي أنماط الهجرة.
البلدان الأخرى بالنسبة إل تأث�ي مستوى التعليم حيث تش�ي القيم أك�ب )أقل( من 100 إل أنها أك�ش )أقل( أهمية �ف

ملخص واٍف
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ي أي سياق؟
البقاء أو الرحيل: لماذا تؤدي الصدمات المائية إىل الهجرة و�ن

ر من  للقراء مليئًة بعناوين تحذِّ الجاذبة  عالمية والمقالت  الإ التقارير  ما تكون  غالباً 
 ُّ ن بسبب نقص المياه". ورغم أن تزايد شحة المياه وتغ�ي موجات هائلة من "الالجئ�ي
المناخ سيؤديان بل شك إل زيادة عدد المهاجرين داخلياً ودولياً، فإن هناك فروقاً دقيقة 
اتيجيات تساعد  ي هذا الشأن. ومن المهم للغاية فهم هذه الفروق لوضع إس�ت

مهمة �ف
ي أنماط الهجرة أو منع 

الأ� عىل مواجهة الصدمات المائية، ومن ثم تسهيل التحوُّل �ف
الحاجة إليها تماماً. ولبحث هذه الفروق، يستند التقرير إل بحوث تستخدم مجموعة 
مدتها  زمنية  ة  ف�ت خلل  بلداً   150 من  أك�ش  ي 

�ف الهجرة  معدلت  ي 
لصا�ف تفصيلية   بيانات 

30 عاماً.
كات الهجرة الرئيسية،  ن تُعد الصدمات المائية أحد محرِّ ي ح�ي

وتُظهر النتائج أنه �ن
وباستخدام  العالقة.  هذه  ي 

�ن للغاية  ومهمة  مفاِجئة  متداخلة  عوامل  هناك  فإن 
ف أن نقص المياه يؤدي إل الهجرة 

َّ ، يتب�ي ي ي تتيح الستدلل السب�ب
الأساليب الإحصائية ال�ت

ة تحظى  بدرجة أك�ب من الفيضانات المائية بواقع خمسة أمثال عىل الرغم من أن الأخ�ي
. وبشكل عام، تسبب  ي أو الدولي

عىل الأرجح باهتمام أك�ب بكث�ي عىل المستوى الوط�ف
ف  ة ب�ي ي الف�ت

ي معدلت الهجرة العالمية �ف
ي نحو 10% من الزيادة �ف

نقص هطول الأمطار �ف
عامي 1970 و2000.

اً تبعاً لدخل  وتتفاوت معدلت الهجرة بسبب نقص هطول الأمطار تفاوتاً كب�ي
ن أفقر 80%  من السكان.  البلد، حيث يقل احتمال الهجرة بسبب هذه الصدمات ب�ي
ي الغالب حيث يتطلب معاملت ذات 

ويرجع ذلك إل أن الهجرة عمل باهظ التكلفة �ف
عن  وللبحث  فيه،  للعيش  جديد  مكان  يجاد  ولإ نقلها،  أو  الأصول  لبيع  ة  كب�ي تكاليف 
لأفراد  متاحاً  الهجرة  خيار  يكون  ل  قد   ، وبالتالي والأ�ة.  النفس  عالة  لإ جديدة  سبل 
يجدوا  أن  يمكن  العالقون  الأفراد  فهؤلء  والمعاناة.  للخطر  تعرُّضاً  الأشد  المجتمع 
أنفسهم يواجهون الصعاب من ثلث نواٍح: نقص المياه، وتراجع الفرص القتصادية 
. ورغم عدم  ي بها فرص أك�ش

ي منطقتهم، وعدم وجود وسيلة للنتقال إل الأماكن ال�ت
�ف

السياسات  صعيد  عىل  قلق  مصدر  يمثلون  فإنهم  الغالب،  ي 
�ف لهم  علم  الإ  تغطية 

إل  الأفقر  الأ�  تحتاج  قد   ،3 الشكل  ي 
�ف ف 

َّ مب�ي هو  وكما  الهجرة.  عن  خطورة  يقل  ل 
نهم من جمع الأموال اللزمة للهجرة. ات مفيدة من هطول الأمطار تمكِّ التعرُّض لف�ت

ي:  ة عىل رأس المال الب�ث المياه والهجرة والآثار غ�ي المبا�ث
 َمن الذين يهاجرون عادًة وماذا يأخذون معهم 

ي؟ من رأس المال الب�ث

التنمية  عىل  خاللها  من  الهجرة  تؤثر  رئيسية  قناة  ي  الب�ث المال  رأس  حركة  تشكل 
والمناطق  ة  الكب�ي المدن  داخل  العاملة  الأيدي  فرز  الداخلية  الهجرة  وتتيح  قليمية.  الإ
خياراً  تمثل  أنها  كما  نسبية.  ة  ف بم�ي فيها  يتمتعون  ي 

ال�ت القطاعات  ي 
�ف سهام  للإ الصناعية 

تأمينياً متاحاً للأ� الأفقر للتغلُّب عىل نقص الفرص القتصادية الزراعية. وتختلف أنواع 
كة للهجرة. فعىل سبيل المثال، أدت موجات  المهاجرين باختلف الدوافع والقيود المحرِّ
ثلثينيات  ي 

�ف المتحدة  الوليات  ي عاشتها 
ال�ت  "Dust Bowl" ابية  ال�ت الجفاف والعواصف 

ملخص واٍف
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ف الفقراء نتيجًة  ُّ المناخ: نزوح المزارع�ي ي إل موجة نزوح نموذجية بسبب تغ�ي
القرن الما�ف

ف  ي دخل المزارع�ي
للظروف المناخية المناوئة. ويمكن أن تؤدي الخسائر غ�ي المتوقعة �ف

بسبب ظروف الجفاف إل إجبار الأفراد محدودي المهارات عىل الهجرة.
قليمية المتعلقة بالمهاجرين ومستويات تعليمهم  يحلل هذا التقرير البيانات الإ
ترتبط  المحدودة  المهارات  ذوي  هجرة  أن  ويُظهر  المناخية  البيانات  إىل  ضافة  بالإ
المناطق  من  ينتقلون  الذين  فالعمال  آخر.  ء  ي

أي �ث من  أك�ث  الجفاف  بظروف  سببياً 
ي البلدان النامية بسبب الظروف المناخية الأك�ش جفافاً ل يكونون 

ية �ف الريفية إل الح�ف
أقل  عادًة  العمال  هؤلء  ويكون   .)4 )الشكل  العليا  المؤهلت  حملة  من  الأرجح  عىل 
ي المناطق الُمِضيفة 

ي الأجور بنسبة تصل إل 3.4% �ف
إنتاجية ويمكن أن يواجهوا فجوة �ف

ل إل أي تأث�ي ثابت للأحوال الأك�ش  . ولم يتم التوصُّ ف  لهم مقارنًة بالمهاجرين التقليدي�ي
هطولً للأمطار. 

عاً عمرانياً �يعاً، ُوِجد أن نوبات  ي تشهد توسُّ
ي البلدان متوسطة الدخل ال�ت

و�ن
 . الح�ن إىل  الريف  من  المهارات  محدودة  العمالة  تدفق  زيادة  إىل  تؤدي   الجفاف 
النوع  هذا  الأمطار عىل  نقص هطول  تأث�ي  من  الحد  يتم  جفافاً،  الأك�ش  المناطق  ي 

 و�ف
ف 

َّ من المهاجرين ربما لتكيُّف أنشطة الزراعة والري مع هذا النقص بمرور الوقت. وتب�ي
المناطق  ي 

�ف العمل  عن  ف  العاطل�ي ف  الزراعي�ي للعمال  محلية  عمل  فرص  توف�ي  أن  أيضاً 
ي الحد من هجرة محدودي المهارات بسبب ظروف الجفاف. 

الريفية له أهمية بالغة �ف

ف وآخرين 2015،  بين�ي ر عالمياً من جانب �ش ي الهجرة الُمقدَّ
 المصدر: أرقام البنك الدولي بناًء عىل تحليل يستخدم بيانات صا�ف

وبيانات السكان من ياماغاتا وموراكامي 2015، وبيانات الطقس من ماتسورا وويلموت 2018. 
ملحظة: يعرض الشكل “3” التقديرات النقطية لتأث�ي صدمة إضافية لجفاف الأمطار أو غزارتها عىل معدل الهجرة الخارجية حسب أد�ف 

ح المحور الرأسي التأث�ي عىل معدلت الهجرة  ات ثقة إحصائية بنسبة 95%. كما يوضِّ ي توزيع نصيب الفرد من الدخل مع ف�ت
ف �ف وأعىل ُربَيع�ي

الخارجية بالنقاط المئوية.
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الشكل 3: تأث�ي صدمات الأمطار عىل معدلت الهجرة الخارجية حسب مستوى الدخل 
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الهيكل  ي 
�ف للختلفات  نظراً  العامة  الستنتاجات  من  الحذر  يجب  أنه  هي  والخلصة 

القتصادي والخصائص المناخية والسياق الخاص بكل منطقة.

تكلفة الوصول إىل مرحلة اليوم صفر “يوم نضوب الموارد 
ي المدينة؟

المائية”: ما آثار الصدمات عىل التنمية �ن

تأث�ي  عىل  ز  يركِّ والتنمية  والهجرة  المياه  ن  ب�ي العالقة  عن  ُكِتب  مما  الكث�ي  أن  رغم 
وح من المناطق الريفية إىل المدن، فإنه لم  ن ي دفع السكان إىل ال�ن

الصدمات المائية �ن
يُكَتب سوى أقل القليل عما يحدث عندما تتعرَّض المدن لهذه الصدمات. وتتسبب 
ي سبقت مناقشتها، 

ي غ�ي المسبوقة، مدفوعًة جزئياً بالعوامل ال�ت
معدلت الزحف العمرا�ف

من  ها  وغ�ي المياه  خدمات  له  تتحمَّ أن  يمكن  مما  أ�ع  ة  بوت�ي المدن  بعض  ع  توسُّ ي 
�ف

ناً بارتفاع نصيب الفرد  ، مق�ت ي
ع أن يؤدي هذا النمو السكا�ف الخدمات الحيوية. ومن المتوقَّ

ية  ي المناطق الح�ف
ي المدن، إل زيادة هذا الطلب بنسبة 80% �ف

من الطلب عىل المياه �ف
العالمية، مما  الهيدرولوجية  الدورة  ي 

اً �ف المناخ تغي�ي  ُّ بحلول عام 2050. ويُحدث تغ�ي
يزيد من عدد النوبات بالغة الشدة ويقلل إمكانية التنبؤ بحجم إمدادات المياه. وتُظهر 
ازيل،  عناوين الأخبار الواردة مؤخراً من شيناي بولية تاميل نادو الهندية، وساو باولو بال�ب
ي العالم بدأت تواجه مرحلة اليوم 

ى �ف وكيب تاون بجنوب أفريقيا أن بعض المدن الك�ب
تهديداً  يشكِّل  نحو  المياه عىل  إمدادات  انخفاض  أي  المائية،  الموارد  أو نضوب  صفر 

ي 403 مناطق محلية 
 المصدر: أرقام البنك الدولي بناًء عىل تحليل دراسة غينايولي وآخرين 2013 للبيانات الديموغرافية والقتصادية �ف

ي 21 بلداً نامياً والبيانات المناخية من ماتسورا وويلموت 2018.
�ف

 ، ف من مناطق يكون متوسط معدلت هطول الأمطار بها أك�ب ف )داخلياً(، القادم�ي ح الشكل زيادة سنوات التعليم للنازح�ي ملحظة: يوضِّ
. ويتناسب حجم الفقاعة مع عدد سكان المنطقة المحلية. ف مقارنًة بالسكان الأصلي�ي
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الشكل 4: هطول الأمطار ومستوى تعليم المهاجرين
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، فإنها ليست الوحيدة بأي حال  اً. ورغم أن هذه الأحداث حظيت باهتمام دولي خط�ي
مة والنامية  ي مختلف البلدان المتقدِّ

ة �ف ات المدن الصغ�ي من الأحوال حيث تواجه ع�ش
ي المياه.

نقصاً مماثلً �ف
أك�ث  أنها  إىل  صفر  اليوم  مرحلة  تأث�ي  حول  الجديدة  التقرير  بحوث  لت  وتوصَّ
إىل  يؤدي  مما  ة،  كب�ي اقتصادية  تكاليف  لها  وأن  يُعتَقد سابقاً  كان  مما  بكث�ي  انتشاراً 
ية. ويمكن أن يفرض نقص المياه، والقيود الناتجة عنه  تباطؤ النمو بالمناطق الح�ن
ي يتم وضعها لتجنُّب الوصول إل مرحلة نضوب الموارد المائية، تكاليف باهظة عىل 

ال�ت
ات  ف ي من نقص التجه�ي

ي تعا�ف
ت الأ� ال�ت ي كيب تاون، أُج�ب

السكان ومؤسسات الأعمال. و�ف
ي ساو باولو، جرى تقليل ضغط 

ي اليوم. و�ف
اً للأ�ة �ف ف المياه بما يعادل 50 ل�ت عىل تقن�ي

ي شبكة الأنابيب بالمدينة مما قلَّص من تدفق المياه لمؤسسات الأعمال والأ� 
المياه �ف

جم إل آثار اقتصادية، وإن  عىل السواء. ومما ل شك فيه أن هذه الأنواع من القيود تُ�ت
لم يتم بعد الوقوف عىل مدى حجم هذه الآثار.

ي المدن، مما يفاقم 
ووجد هذا التقرير أن نقص المياه يمكن أن يبطئ النمو �ن

اجع  ي المدن قد ي�ت
. وتبعاً لحجم الصدمة المائية، فإن معدل النمو �ف ن معاناة النازح�ي

ق من مكاسب  بما يصل إل 12% خلل سنوات الجفاف، وهي نسبة تكفي لضياع ما تحقَّ
ف الذين ينتقلون إل المدن لتجنُّب آثار  ، فإن النازح�ي إنمائية حيوية )الشكل 5(. وبالتالي
ر فرصاً اقتصادية وخدمات حيوية أقل  ي مدن توفِّ

تقلبات الأمطار قد يجدون أنفسهم �ف

المصدر: أرقام البنك الدولي بناًء عىل تحليل يستخدم بيانات الطقس من ماتسورا وويلموت 2018؛ والإصدار 4 من السلسلة الزمنية 
دارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلف الجوي، مجموعة   للأضواء الليلية من المراكز الوطنية لمعلومات البيئة التابعة للإ

ية من منظمة حفظ الطبيعة وماكدونالد 2016. مراقبة الأرض؛ وبيانات عن المصادر المائية الح�ف
ات  ي المدن مع ف�ت

ايدة عىل النشاط القتصادي �ف ف ة الم�ت  ملحظة: يعرض الشكل التقديرات النقطية لتأث�ي الصدمات المائية الكب�ي
ثقة إحصائية بنسبة %95.
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الحد ا��د� لحجم الصدمة المائية (الدرجة Z خ�ل 3 سنوات)
صدمات غزارة ا��مطار صدمات جفاف ا��مطار

ية  ي نقاط المياه الح�ف
الشكل 5: تأث�ي صدمات الأمطار عىل معدلت نمو المدن �ف
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ي المناطق الأك�ش جفافاً قد 
ي التقرير إل أن المدن �ف

مما كان متوقعاً. وتش�ي الشواهد �ف
ي المناطق 

اً كما المدن �ف تكون أقدر عىل التكيُّف مع نقص المياه وأن نموها ل يتأثر كث�ي
ة حيث تكون  ة والكب�ي ف المدن الصغ�ي الأك�ش هطولً للأمطار. وهناك أيضاً فروق مماثلة ب�ي

ة أك�ش قدرة عىل مواجهة الصدمات المائية. الأخ�ي

الس�ي مع التيار: تحدي السياسات

أو  الجفاف  نوبات  بأن  الشائعة  الصورة  زيف  التقرير  هذا  ي 
�ن الواردة  النتائج  تُظهر 

فمن  المعوزين.  والمهاجرين  ن  النازح�ي من  موجات  خروج  ي 
�ن تتسبب  الفيضانات 

وح والهجرة الحالية، لكن النظر إل فكرة  ف د أن الصدمات المائية تزيد من حركات ال�ف المؤكَّ
"المهاجرين بسبب المياه" عىل أنها مفهوم قائم بذاته هو تعميم مخل غ�ي مفيد ومبالغ 
ي الغالب وسيلة للهجرة 

فيه. وبالفعل، وجد التقرير أن الأفراد الأشد فقراً ل يجدون �ف
ف سبل كسب أرزاقهم وآفاقهم المستقبلية.  ح�ت عندما يُحتمل أن يؤدي ذلك إل تحس�ي
م. وغالباً ما ينتقل  ي من الجفاف وقلة فرص التقدُّ

ي مناطق تعا�ف
ف �ف فهم ما زالوا عالق�ي

الأشخاص القادرون عىل الهجرة إل مدن غ�ي مهيأة لستيعابهم أو تزويدهم بالخدمات 
ي تفتقر هي نفسها إل 

الأساسية أو الستفادة من مهاراتهم. فالعديد من هذه المدن، ال�ت
ي باطراد من نقص المياه والتباطؤ القتصادي.

مات الصمود، تعا�ف مقوِّ
ات المناخية،  ُّ ول يوجد حل سحري واحد لمعالجة قضية الهجرة بسبب التغ�ي
ن سبل  بل ستكون هناك حاجة إىل ترسانة من السياسات المتداخلة والمتكاملة لتحس�ي
الحكومات  استجابة  طريقة  وستؤثر  للنمو.  فرص  إىل  الأزمات  وتحويل  العيش  كسب 
اً ضمنياً أو رصيحاً عىل قرارات الهجرة، وبالتالي تغي�ي مصائر الناس ومسارات التنمية  تأث�ي
ز عىل اجتثاث المخاطر من منشأها إل إثناء  ي تركِّ

ي المناطق. وقد تؤدي السياسات ال�ت
�ف

ي الريف، ومن 
ف سبل كسب العيش �ف ي من خلل تحس�ي

السكان عن الهجرة بشكل ضم�ف
ز دمج  ي تعزِّ

ي المقابل، يمكن للسياسات ال�ت
. و�ف ي الح�ف

ي �ف
ة النمو السكا�ف ثم إبطاء وت�ي

تها  وت�ي ت�يع  ثم  ومن  الهجرة  ع عىل  تشجِّ أن  يقصدونها  ي 
ال�ت المناطق  ي 

�ف المهاجرين 
مستوى  عىل  المناسبة  الستجابة  تختلف  أن  ح  المرجَّ ومن  المدن.  ي 

�ف النمو  وتعزيز 
السياسات مع مرور الوقت ومن مكان لآخر. 

ي منشئها إىل 
ي تهدف إىل تقليل المخاطر �ن

يمكن تصنيف السياسات الداخلية ال�ت
ي وشبكات الأمان.  ثالث فئات عامة: البنية التحتية المادية ورأس المال الب�ث

ي حماية المجتمعات 	 
يمكن أن يؤدي تخزين المياه والري التكميىلي دوراً فّعالً �ن

المحلية الريفية الضعيفة من شحة المياه وتقلباتها وتقليل تأث�ي نقص هطول 
ي هذا الشأن. فتوف�ي مياه الري برسوم 

الأمطار عىل الهجرة، لكن هناك محاذير �ن
ي المياه ح�ت عندما تكون شحيحة. ويؤدي 

قليلة أو بل رسوم يوحي بأن هناك وفرة �ف
ذلك غالباً إل اعتماد أنظمة زراعية كثيفة الستهلك للمياه تستنفد الموارد المائية 
ي الغالب منظومة زراعية أقل 

بشكل أ�ع مما يمكن تجديدها به. وتكون النتيجة �ف
 ، قدرة عىل الصمود وأك�ش هشاشة مما كانت عليه قبل توف�ي خدمات الري. وبالتالي
تنظيمية  بلوائح  ن  تق�ت أن  فيجب  ورية،  رصف الستثمارات  هذه  أن  من  فبالرغم 

ز الستخدام الرشيد. وسياسات تعزِّ
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ي البنية التحتية المادية حوافز 	 
ضافة إىل ذلك، يمكن أن تتيح الستثمارات �ن بالإ

ز وجود البنية التحتية  ضارة ومشكالت تنطوي عىل "أخطار معنوية" حيث يحفِّ
، أو ح�ت النتقال إىل، المناطق غ�ي القادرة من ناحية إمدادات  ي

الناس عىل البقاء �ن
ي 

و�ف الطويل.  المدى  عىل  ي 
السكا�ن النمو  استيعاب  عىل  البيئية  والناحية  المياه 

ر لها  ي أماكن ل تتوفَّ
س السكان �ف ة الهجرة إل تكدُّ مناطق كهذه حيث يؤدي بطء وت�ي

قات أمام النتقال من هذه المناطق  ف عىل إزالة المعوِّ ك�ي مقومات البقاء، يجب ال�ت
ي الأسواق 

ة مجموعة من العيوب �ف وليس سياسات البقاء فيها. وتواجه البلدان الفق�ي
ي تصُعب معها 

ي يمكن أن تعوق حركة النتقال. وبالإضافة إل محدودية الموارد ال�ت
ال�ت

ي حالت الجفاف لرتفاع التكلفة، يمكن إعاقة حركة النتقال بسبب الحواجز 
الهجرة �ف

قامة للستفادة من الخدمات العامة وشبكات الأمان  الضمنية الناتجة عن اعتبارات الإ
سكان. والستثمار  ي والإ

ي أسواق الأرا�ف
وكذلك عدم تناسق المعلومات والتشوهات �ف

مواطن  تقليل  خلل  من  المستقبل  ي 
�ف استثماراً  يكون  أن  يمكن  النتقال  إتاحة  ي 

�ف
ع عىل عدم  الضعف وزيادة الحوافز للحد من المخاطر بشكل مستقل، مما يشجِّ

ي المناطق المعرَّضة بشكل واضح لمخاطر مناخية عالية.
البناء �ف

الحذر 	  لتوخي  آخر  سبب  إىل  التقرير  هذا  ي 
�ن الواردة  الجديدة  الشواهد  تش�ي 

الري  استثمارات  تكون  ما  فغالباً  الري.  ي شبكات 
�ن الستثمار  تحديد موضع  عند 

فعىل  لل�اع.  زات  محفِّ إل  للتحوُّل  عرضًة  الموارد  شحيحة  المناطق  ي 
�ف ة  الكب�ي

، شهدت  ي ي أثناء ثورات الربيع العر�ب
ي حدثت �ف

سبيل المثال، بعد الضطرابات ال�ت
ي بلدان شمال أفريقيا ومجموعة الساحل الخمس )بوركينا فاصو 

المناطق المروية �ف
ي حالت ال�اع. وتش�ي هذه النتيجة إل 

وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر( ارتفاعاً �ف
كة قد يلزم أن تصاحبها  ِّ طرق الستفادة من الموارد المش�ت ي تغ�ي

أن القرارات ال�ت
ي نظام الحوكمة والمؤسسات وإنشاء أنظمة حماية اجتماعية 

استثمارات تكميلية �ف
فّعالة للفئات السكانية الأشد فقراً واحتياجاً. 

من 	  للحد،  أخرى  مهمة  وسيلة  المائية  الجوية  بالأرصاد  التنبؤ  قدرات  ن  تحس�ي
المنبع، من آثار تقلُّبات الطقس عىل السكان. ويُعد توف�ي معلومات دقيقة وجيدة 
كثيفة  العامة  للمنافع  مثالً  المائية  والموارد  والطقس  المناخ  أحوال  عن  التوقيت 
ي التنفيذ كما يمكن أن تحد بشكل كب�ي 

الستخدام للتكنولوجيا وذات تكاليف قليلة �ف
ح أن تكون عوائد  من المصدر الرئيسي لمخاطر الدخل بالنسبة للفقراء. ومن المرجَّ
ف دقة تنبؤات الطقس السنوية وخلل  تعزيز الحد من المخاطر الفردية، ع�ب تحس�ي

ًة نظراً لِصَغر تكاليف التنفيذ. السنوات، كب�ي

بقيادة 	  الري  وأنظمة  المناخ  تقلبات  مع  المتكيِّفة  الزراعة  لأساليب  يمكن 
ُّ المناخ وزيادة  ن أن تحمي أيضاً سبل كسب العيش الريفية من آثار تغ�ي المزارع�ي
ف السياسات  ثار البيئية. ومن خلل الجمع ب�ي تقلُّب هطول الأمطار مع تقليل الآ
الذكية والتمويل واستخدام التكنولوجيا، يمكن لأساليب الزراعة هذه تحقيق ثلثة 

ملخص واٍف



13

نتاجية وتعزيز القدرة عىل الصمود وخفض انبعاثات غازات  مكاسب هي زيادة الإ
الحيازات  ف قدرة أصحاب  المزارع�ي بقيادة  الري  أنظمة  أن تضمن  الدفيئة. ويمكن 
مواجهة  عىل  القدرة  وبناء  الري  استثمارات  ثمار  ي 

ج�ف عىل  معاً  ة  والصغ�ي ة  الكب�ي
الصدمات المناخية والقتصادية عىل نحو أك�ش شمولً واستدامة.

بدلً 	  أو  المادية  التحتية  البنية  مع  إما  اء،  الخ�ن التحتية  البنية  تكون  ما  عادًة 
ي الحماية من نوبات الجفاف والفيضانات. 

عنها، أك�ث فعالية من حيث التكلفة �ن
وتقوم مستجمعات المياه والغابات المرتبطة بها بتخزين المياه السطحية والجوفية 
وتُعد  المائية وجودتها.  مدادات  الإ بقاء  يعزز  مما  تدريجياً  وتوزيعهما  وترشيحهما 
ي المناطق الريفية 

الغابات أيضاً مصدراً حيوياً للدخل غ�ي الُمتأثِّر بالجفاف للفقراء �ف
ي الغالب دخلً من موارد الغابات أك�ب مما يحققونه من الزراعة. 

الذين يحققون �ف
ي أوقات الجفاف. 

اء" �ف ، يمكن أن تمثل الغابات "شبكة أمان خ�ف وبالتالي

نوبات 	  الخارجية بسبب  الهجرة  أن معدل  إىل  التقرير عن شواهد تش�ي  يكشف 
الحرجي  الغطاء  ذات  المناطق  ي 

�ن للغاية  ضئيالً  أو  منخفضاً  يكون  الجفاف 
المرتفع. ويمكن أن تكون الحلول القائمة عىل الطبيعة أك�ش فعالية بكث�ي من حيث 
ي 

التكلفة �ف اوح  المتوسط، يمكن أن ت�ت المادية. ففي  التحتية  بالبنية  التكلفة مقارنًة 
البنية التحتية للري من نحو 0.8 تريليون دولر إل 3 تريليونات دولر لتعويض آثار 
ي نسبة 

�ف نقاط مئوية  بواقع 10  انخفاض  الناتجة عن  الطبيعي  المال  خسارة رأس 
ي الحلول التكميلية لحماية مصادر الدخل - عىل 

ي الغابات. ويعود الستثمار �ف
أرا�ف

سبيل المثال، حماية مستجمعات المياه والغابات بالإضافة إل إقامة قناة أو سد 
ي أي حل منفرد من هذه الحلول.

لأغراض الري- بمنافع أك�ب من الستثمار �ف

الأهمية 	  بالغة  والعينية،  النقدية  التحويالت  مثل  الأمان،  شبكات  برامج  تُعد 
كمورد احتياطي أخ�ي للوقاية من الحرمان الشديد عند وقوع الصدمات المائية. 
ي الأوقات الحساسة من نمو الشخص يمكن أن يؤدي إل 

وح�ت الحرمان المتوسط �ف
تحديات تدوم مدى الحياة مثل التقزُّم والمشكلت الصحية المزمنة وفقدان الفرص 
ي بعض الحالت، يمكن أن تنتقل هذه الآثار ع�ب الأجيال مما ينتج عنه 

التعليمية. و�ف
استمرار حلقة الفقر. ورغم أن البنية التحتية للري وحلول رأس المال الطبيعي قد 

ران احتياطيات تقلل من آثار الجفاف، فإن بعض الآثار ستظل حتماً. توفِّ

ي 
�ن الوضع  ن  تحس�ي إىل  تهدف  ي 

ال�ت الخارجية  السياسات  خيارات  دراسة  يجب 
السياسات  خيارات  مع  جنب  إىل  جنباً  ية،  الح�ن المناطق  غالباً  وهي  المقاصد، 
ية  ي المناطق الح�ف

ف �ف ف دمج المهاجرين الريفي�ي ي المنشأ. ويشمل ذلك تحس�ي
الداخلية �ن

وتعزيز قدرة المدن عىل مجابهة الصدمات المائية.

يقصدونها عىل 	  ي 
ال�ت المناطق  ي 

�ن للمهاجرين  القتصادي  التأث�ي  ي 
سيتوقف صا�ن

ل التقرير إل  ف توصَّ ي ح�ي
مدى اندماجهم فيها اجتماعياً واقتصادياً بشكل جيد. و�ف
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شواهد عىل أن المهاجرين بسبب الجفاف يكونون عادًة أقل تعليماً من المهاجرين 
المهاجرين  ينتقلون إل مدن تستضيفهم، فإن استنتاج أن هؤلء  الذين  ف  العادي�ي
ية سيكون بل أساس. فهناك منافع اقتصادية تتحقق  فون القتصادات الح�ف ف يست�ف
الأخرى  والخدمات  والسلع  المساكن  الطلب عىل  ف  تحف�ي مثل  المهاجرين  وراء  من 
ي يجلبونها 

غ�ي القابلة للتداول التجاري داخل المدن وكذلك المهارات التكميلية ال�ت
ي جيوب المهاجرين 

ي يمكن أن تحقق منافع اقتصادية صافية كما نرى �ف
معهم وال�ت

، ل يمكن معرفة التأث�ي القتصادي الكىلي  بالعديد من المدن حول العالم. وبالتالي
ي يقصدها المهاجرون عىل 

مسبقاً بل ستحدده الأوضاع المحلية وقدرة المناطق ال�ت
استيعاب قوة عاملة أك�ب من ذوي المهارات المحدودة.

من 	  العديد  لكن هناك  لآخر،  بلد  من  بدقة  السياسات  مزيج  تحديد  سيتفاوت 
ي معظم السياقات. وغالباً 

العنارص الأساسية لدمج المهاجرين ينبغي اتباعها �ن
مستويات  العشوائية  المناطق  ي 

�ف يعيشون  الذين  الفقراء  المهاجرون  يواجه  ما 
مرتفعة من العنف وانعدام الأمن، ويفتقرون إل الخدمات الأساسية مثل خدمات 
ي مساكن غ�ي آمنة. 

المياه وال�ف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، ويقيمون �ف
ة عىل المهاجرين أنفسهم وعىل  ف هذه الخدمات بمنافع كب�ي وستعود جهود تحس�ي
ي جائحة كورونا، يجب إيلء اهتمام 

ي ظل تفسش
ف بها بشكل عام. و�ف المدن المقيم�ي

ي 
ي تُعد بالغة الأهمية �ف

ب وال�ف الصحي وال�ت خاص لأنظمة الصحة ومياه ال�ش
النشطة  العمل  أسواق  سياسات  اعتماد  أيضاً  المهم  ومن  الأمراض.  انتشار  إبطاء 
ي تساعد عىل بناء المهارات من خلل أساليب الدعم والتدريب المختلفة )مثل 

ال�ت
لضمان  وذلك  العمل،  أسواق  ي 

�ف المهاجرين  ودمج  الجدران"(  تتجاوز  "مدارس 
ستكون  كما  المدن.  رها  توفِّ ي 

ال�ت القتصادية  الفرص  من  الستفادة  من  تمكينهم 
ي تعليم الأيدي العاملة وتدريبهم، أهمية 

للحلول "المأمونة"، مثل الستثمارات �ف
نتاج أينما أقاموا. بالغة لضمان قدرتهم عىل الإ

مع تزايد تحدي استيعاب المتطلبات المتنامية لسكان المدن وصدمات إمدادات 	 
ن عىل مخططي المدن باطراد بناء مدن قادرة عىل الصمود. وكما  َّ المياه، سيتع�ي
أوضحنا سابقاً، تنمو المدن ب�عة مذهلة وغالباً ما يصُعب عىل الخدمات العامة 
ي 

�ف م  التقدُّ المياه، مسايرة ذلك. ومع  إمدادات  وتوف�ي  المياه  إدارة  مثل  الحيوية، 
ُّ المناخ إل مفاقمة  ع أن تؤدي زيادة تغ�ي ين، فإنه يُتوقَّ سنوات القرن الحادي والع�ش

نقاط الضعف الكامنة هذه. 

الذكية 	  السياسات  لكن  المدن،  ي 
�ن المياه  نقص  لمعالجة  بسيط  حل  يوجد  ل 

من خلل  المياه،  إمدادات  زيادة  تبدو  وقد  اته.  وتأث�ي ار ذلك  تقليل أرصن يمكنها 
مدادات، كحل �يع وإن كان التاريخ  ها من تكنولوجيات تعزيز الإ التحلية أو غ�ي
يُظهر أن هذه المساعي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر ومنعدمة الكفاءة. وقد 
ة طويلة  ، بعد أن واجهت نقصاً شديداً ولف�ت ي

ي ال�ت
اتضح ذلك من تجربة مدينة سيد�ف

ملخص واٍف



15

قد  الجفاف  أن  لتجد  التكلفة  وباهظة  ة  كب�ي تحلية  ي محطة 
�ف استثمرت  المياه،  ي 

�ف
انتهى مع حلول وقت تشغيل المحطة وبالتالي لم تعد هناك حاجة لها.

حسب 	  المياه  فتسع�ي  وُمخاطَرة.  تكلفة  أقل  حالً  الطلب  جانب  إدارة  ر  توفِّ قد 
الحجم والمتسم بالكفاءة ديناميكياً، عىل سبيل المثال، يمكن أن يضبط سعرها 
ي تواجه المدن. ومن خلل السماح 

المائية ال�ت ليتناسب بشكل أفضل مع الشحة 
للمرافق بتعديل سعر المياه بعناية بناًء عىل شحتها، فإنه يمكنها تجنُّب الحاجة إل 
ي تكنولوجيات زيادة المياه، ومن ثم توف�ي الأموال وخفض الستهلك 

الستثمار �ف
ر  بقاء عىل تكاليف المياه منخفضة عىل المدى الطويل. وتوفِّ )البصمة المائية( والإ
وإعادة  المياه  توف�ي  وأجهزة  الذكية  المياه  عدادات  مثل  أخرى،  تكنولوجيات 
استخدامها، طرقاً لمساعدة الأ� عىل تقليل استهلك المياه مع تقديم تضحيات 

قليلة.

ر إعادة توزيع المياه حالً آخر للمدن حال معاناتها من شحة مائية. ويمكن 	  قد توفِّ
ي الحالت الطارئة أن تحمي 

ي تتيح نقل المياه عند الحاجة إليها �ف
للُنهج المرنة ال�ت

المدن من نوبات الجفاف الشديدة. فعقود خيار الجفاف يمكن أن تعطي المدينة 
ي حالة حدوث جفاف. 

اء كمية محددة من المياه بأسعار متفق عليها �ف ي �ش
الحق �ف

ي ظروف مناخية متَفق عليها، فيمكن بذلك 
ولأن هذا الخيار لن تتم ممارسته إل �ف

ي الأوضاع العادية. 
ي الزراعة �ف

الحفاظ عىل المياه لستخدامها �ف

ي. فالمدن والأساسات الخرسانية 	  ن التخطيط الح�ن هناك حاجة ماسة إىل تحس�ي
المياه  ي تدفق 

الت�يف وتتسبب �ف تُسد قنوات  المقامة عليها  للمياه  الُمنِفذة  غ�ي 
وبدلً  يمثل فرصة مهدرة.  مما  منها  ثم خروجها  فيضانات،  ُمحِدثًة  المدينة،  ع�ب 
المياه  تلك  لتمتص  سفنج  الإ تشبه  بحيث  المدن  تصميم  إعادة  يجب  ذلك،  من 
ي المستقبل، وكذلك منعها من إتلف المنشآت 

وتخزِّنها تحت الأرض لستخدامها �ف
ي أعمال الرصف، 

الموجودة. ويتطلب القيام بذلك استخدام مواد ُمنِفذة للمياه �ف
من  المزيد  وإنشاء  الرئيسية،  الرطبة  ي 

الأرا�ف عىل  والحفاظ  تخزين،  ِبَرك  وبناء 
الإجراءات  هذه  مثل  وستؤدي  الأسطح.  حدائق  بينها  ومن  اء  الخ�ف المساحات 
ف  أع�ي ي 

�ف الساطعة جذابًة  بقاء أضوائها  المدن وضمان  ي 
�ف ي 

الما�أ الأمن  ف  إل تحس�ي
ف عىل السواء. ف والسكان الحالي�ي المهاجرين المستقبلي�ي

السياسات  لواضعي  وبالنسبة   ، ن اليق�ي عدم  من  كب�ي  قدر  المستقبل  يكتنف 
ومع  الهجرة.  لقرار  النهائية  بالنتيجة  التنبؤ  الصعب  أيضاً سيكون من  والمهاجرين 
ذلك، فعىل حد قول أمارتيا سن الحائز عىل جائزة نوبل )1999( "تشمل التنمية إزالة 
الخيارات  القليل من  للناس سوى  ك  ي ل ت�ت

ال�ت للحريات  لة  الُمكبِّ القيود  أنواع  مختلف 
ي الختيار. فإزالة هذه القيود الجوهرية هي أحد 

والفرص لممارسة حقهم المعقول �ف
نة للتنمية". ومن خلل إلغاء القيود المفروضة عىل الهجرة الداخلية ح�ت  العنارص المكوِّ

ملخص واٍف
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، تساعد الحكومات الأفراد عىل التمتُّع بحق الختيار  ها بشكل مبا�ش ف وإن لم يتم تحف�ي
، يمكن أن يؤدي رفع القيود السياسية داخل  لتحديد النتيجة الأفضل لهم. وكحد أد�ف
ي المجتمعات المحلية إل تقليل عدد الأشخاص 

البلدان وتسهيل اندماج المهاجرين �ف
. مات الحياة أك�ش فأك�ش ي مناطق تقل فيها مقوِّ

ف دون داٍع �ف العالق�ي
ي ظل محدودية الموارد، يجب عىل الحكومات اختيار السياسات الأك�ث فعالية 

و�ن
ي سياق 

ي معالجة العواقب السلبية للهجرة الناتجة عن صدمات الأمطار، ل سيما �ن
�ن

امنة  ف ورة اعتماد سياسات م�ت ما بعد الجائحة المأزوم مالياً. ويش�ي هذا التقرير إل رصف
قرار بأنه ل يمكن لسياسة واحدة معالجة الآثار العديدة لإحدى صدمات  ومتكاملة مع الإ
ورية،  الأمطار معالجًة كافية. فعىل سبيل المثال، لن تكون البنية التحتية، رغم أنها رصف
ي إزالة جميع المخاطر عىل الدخل والرفاهة. فقد تتطلب معالجة هذه 

فّعالة بشكل كامل �ف
ي 

المخاطر المتبقية عىل الدخل إنشاء شبكات أمان، ل سيما للفئات الأشد احتياجاً. و�ف
م هذه الشبكات الحد الأد�ف من الموارد اللزمة للبقاء عىل قيد الحياة، فإنها  ف قد تقدِّ ح�ي
ف الستثمارات  ي قد تكون مطلوبة لتحف�ي

ر الحماية للأصول ومؤسسات الأعمال ال�ت لن توفِّ
الأمان  وشبكات  التحتية  البنية  ر  ستوفِّ الحالت،  هذه  مثل  ي 

و�ف رة.  المت�ف المناطق  ي 
�ف

ي النهاية، يجب أن 
ي المجتمعات المحلية المقاومة للجفاف. و�ف

معاً حماية أك�ش فعالية �ف
اتيجيات تستهدف  ز عىل تقليص آثار الصدمات المائية بإس�ت ي تركِّ

تُستكَمل السياسات ال�ت
توسيع نطاق الفرص وبناء قدرة هذه المجتمعات عىل الصمود عىل المدى الطويل.

المجلَّد  ي 
�ف السياسات  وتوصيات  الرئيسية  النتائج  التاليان  و7   6 الشكلن  ص  يلخِّ

ف المد والجزر". الأول من تقرير "ب�ي

ملخص واٍف
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الشكل 6: المياه تحدد شكل الهجرة والتنمية

المياه تحدد شكل الهجرة والتنمية

نقص المياه مسؤول عن %10 
  إجما  معد�ت الهجرة

من ا�رتفاع ��

يؤدي نقص المياه إ خمسة أمثال ما تؤدي 
إليه زيادة المياه من مستويات الهجرة

لكن خيار الهجرة ليس 
متاحاً للجميع:

يمكن أن تؤثر 
نوبات الجفاف 

أيضاً ع� 
َمن يهاجرون

 العمال الذين يهاجرون من مناطق

 يقل بها هطول ا��مطار يأتون

نتاجية  بمهارات محدودة تؤثر ع� ا��

� المناطق الُمستقِبلة
ا�قتصادية ��

 

المدن هي مقصد معظم 
المهاجرين بسبب الجفاف

� المدن، يمكن أن 
لكن ح�� ��

يطارد الجفاف المهاجرين

يمكن أن تحا§ نوبات الجفاف    

ا�ª» ا�ªشد فقراً  

سكان البلدان منخفضو الدخل أقل 

قدرة ع± الهجرة بنسبة 80% مقارنًة 

بالسكان ا�ªع± دخ²ً

يواجه المهاجرون بسبب الجفاف فجوة 

  المناطق 
  ا�ªجور بنسبة تصل إ %3.4 ��

��

ال¹̧  يقصدونها

يمكن أن تؤدي هذه ا�ªحداث 
  المدن بما 

إ تراجع النمو ��
يصل إ 12 نقطة مئوية

مرحلة اليوم صفر أو نضوب الموارد 
المائية، حيث تكون المياه ع± وشك 
� المدن، هي أك¤£ حدوثا 

النفاد ��
مما نتصور

لماذا

َمن

أين

يمكن أن تمثل الهجرة 
طوق نجاة عندما تتسبب 

نوبات الجفاف
� صدمات الدخل

�� 

. المصدر: البنك الدولي
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الشكل 7: السياسات والستثمارات اللزمة لستدامة الرخاء

السياسات وا�ستثمارات ال�زمة �ستدامة الرخاء

يجب أن تستهدف سياسات إدارة 
المخاطر المائية ا��شخاص وا��ماكن

هناك حاجة إ
 سياسات تكميلية 
لتحويل أزمات المياه إ
 فرص

حماية 
سبل كسب 
  

العيش �
الموطن 

ا��ص� 

الحفاظ 
ع� موارد 

المدن 
واستدامتها

ا�ستثمارات 
ز    ترك�

ال��
ع� الناس

تحمي شبكات ا��مان 
والتحوي�ت التكي�فية 

من الصدمات المائية الشديدة

شبكات ا��مان
التعليم أصل منقول ينتقل 

مع صاحبه أينما ذهب 

ي ©ªرأس المال الب  
ا�ستثمارات �

  سوق العمل المهاجرين من إيجاد أفضل الفرص، 
ن سياسات الدمج � تمك�

نتاجية ز تقديم الخدمات ا��ساسية ا�¶ ويعز�

دمج المهاجرين

  تخز�ن المياه وتعيد 
المدن ا��كº© ذكاًء ال��

استخدامها تستطيع بناء قدرتها ع� مجابهة 
الفيضانات ونوبات الجفاف

تخطيط المدن

  تسمح بإعادة التوزيع بأسعار متفق عليها 
عقود خيار الطوارئ ال��

يمكن أن تحمي من الجفاف الشديد

إعادة توزيع المياه التكي�فية

يلزم تسعº  المياه مع توجيه 
الدعم لتقليل الطلب عندما 

مدادات محدودة تكون ا�¶

إدارة المياه ع� 
جانب الطلب

يحمي تخزين المياه والري التكمي�  
مصادر الدخل من الصدمات المائية 

ويؤثر ع� حوافز الهجرة

اء Èمجموعة متوازنة من البنية التحتية الرمادية والخ

  الوقت المناسب
بناء قدرات الرصد للحصول ع� معلومات دقيقة و�

  والجوي
�Êخدمات الرصد الما

بناء القدرة ع� مجابهة الضغوط طويلة المدى 
وتقليل التعر�ض للصدمات المناخية

الزراعة المتكي�فة مع تقلبات المناخ

   Ðر الغابات للفقراء الريفي توف�
دخ�ً � يتأثر بالجفاف وتُعد النظم 
يكولوجية السليمة وسيلة فّعالة  ا�¶

  الحد من المخاطر
من حيث التكلفة �

. المصدر: البنك الدولي
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المراجعة البيئية
بيان المنافع البيئية

ام، نستغل خيارات الن�ش  ف فم مجموعة البنك الدولي بالحد من بصمتها البيئية. ودعماً لهذا الل�ت تل�ت
ي مراكز إقليمية حول العالم. وتتيح هذه 

ي وتكنولوجيا الطبع عند الطلب، وهي موجودة �ف
و�ف لك�ت الإ

المبادرات معاً تقليل مرات الطباعة وتقليص مسافات الشحن، بما يؤدي إل الحد من استهلك 
الورق، واستخدام الكيماويات، وانبعاثات الغازات المسببة للحتباس الحراري، والنفايات.

اء.  ي وضعتها مبادرة الصحافة الخ�ف
فم بالمعاي�ي المو� بها لستخدام الورق ال�ت ونل�ت

وغالبية كتبنا مطبوعة عىل أوراق معتمدة من مجلس رعاية الغابات، تحتوي جميعها تقريباً 
ي 

المعاد تدويرها �ف أما الألياف  اوح من 50% إل %100.  عىل محتوى معاد تدويره بنسبة ت�ت
أوراق كتابنا فهي إما غ�ي مبيضة أو مبيضة باستخدام عمليات خالية تماما من الكلور، أو خالية 

من الكلور المعالج، أو خالية من الكلور الأولي المعزز.
: للطلع عىل مزيد من المعلومات عن فلسفة البنك البيئية، يمكن الرجوع إل الموقع التالي

.http://www.worldbank.org/corporateresponsibility

مبادرة 
اء  الطباعة الخ��





ي نقاط مغادرتهم 
ي المناطق الجغرافية واالقتصادات �ف

تحدد الهجرة شكل حياة من ينتقلون وتحدث تحّوالت �ف
ي ورصيح 

ي حد ذاته، بشكل ضم�ف
ي يقصدونها عىل حد سواء. ويشكل قطاع المياه، وتوافر المياه �ف

والوجهات ال�ت
شكل تدفقات الهجرة.

لتعزيز  جديدة  عالمية  شواهد  والتنمية”  والهجرة  المياه  االأول،  المجلَّد  والجزر:  المد  ف  “ب�ي تقرير  يقدم 
الداخلية،  الهجرة  االأمطار، عىل  نتيجة لصدمات هطول  المياه،  توافر  ي مدى 

�ف التقلبات  تأث�ي  لكيفية   فهمنا 
ي المياه يؤدي إىل الهجرة بدرجة أك�ب 

اكمي �ف قليمية. ويخلص التقرير إىل أن العجز ال�ت ومن ثم عىل التنمية االإ
ي أسباب الهجرة وم�ت تؤدي 

 من الموارد المائية الزائدة بواقع خمسة أمثال. لكن هناك فروقاً دقيقة مهمة �ف
هذه االأحداث إىل الهجرة. فحيثما يوجد فقر مدقع، والهجرة باهظة التكلفة، يؤدي شح المياه عىل االأرجح 
أن تؤثر عىل  المائية أيضاً  ي أماكنهم أك�ث مما يدفعهم إىل الهجرة منها. ويمكن للصدمات 

الناس �ف إىل بقاء 
َمن يهاجرون. وغالباً ما يكون العمال الذين يغادرون المناطق بسبب نقص المياه أقل حظاً من المهاجرين 
ف ويأتون بمهارات محدودة، مما يث�ي تداعيات مهمة عىل المهاجرين أنفسهم وعىل المناطق المستقبلة  العادي�ي
ي يقصدها معظم المهاجرين داخلياً، ولكن ح�ت هنا قد يالحقهم خطر شح 

لهم. وتُعد المدن الوجهة ال�ت
اليوم صفر  بأحداث  ما يسمى  إىل  الذي يؤدي  ية،  الح�ف المناطق  ي 

�ف المياه  أن يؤدي نقص   المياه. ويمكن 
ي إىل حد كب�ي وزيادة تعرض المهاجرين للمخاطر. أو نضوب الموارد المائية، إىل إبطاء النمو الح�ف

ي حماية الناس وأصولهم من صدمات المياه. 
وال توجد سياسة واحدة يمكن أن تكون فعالة تماماً بمفردها �ف

ي تستهدف الناس واالأماكن 
وبدالً من ذلك، يعرض التقرير قائمة من خيارات السياسات المتداخلة والمتكاملة ال�ت

ف سبل كسب العيش وتحويل االأزمات الناجمة عن المياه إىل فرص للنمو. وتتمثل إحدى  عىل حد سواء لتحس�ي
اتيجيات  ي تركز عىل الحد من آثار صدمات المياه يجب أن تكملها إس�ت

ي أن السياسات ال�ت
الرسائل الرئيسية �ف

الطويل. ومن شأن  المدى  الصمود عىل  المحلية عىل  المجتمعات  ي قدرة 
المتاحة وتب�ف الفرص  توسع نطاق 

القيام بذلك أن يمنح االأفراد مزيداً من المسؤولية لتحديد أفضل النتائج الأنفسهم واالزدهار أينما أقاموا.
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