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املنـارصة واملتابعـة :رأى بعـض ممثلي الحكومـة ّأن معالجـ َة
حاجـات سـاكني األحيـاء الفقيرة ُت ْثنيهـم عـن العـودة إىل
قراهـم ،فـكان مـن ذلـك ْأن ّ
قـل اهتاممهـم مبعالجـة تلـك
ـع إطـا ِر عمـلٍ وخطـة ملنـارص ٍة،
الحاجـات .فـكان ينبغـي َو ْض ُ
ً
َ
َ
َغ َر ُضهـا إثـا َر ُة اهتمام أصحـاب املصلحـة املعن ّيني األكثر نفوذا ِب َباشا دتا Bipasha_Dutta@wvi.org
ّ
نس ٌ
ّ
واألقـل اهتاممـ ًا ،وكان ينبغـي أن ُي َ
قة وطن ّية ،يف إدارة اإلسرتاتيج ّيات واالبتكار واملعرفة ،مبنظمة
شر َك ممثلـو الحكومـة ُم ّ
ُ
وبعـدُ
 ،فـإن أ ِريـ َد الرؤية العامل ّية يف بنغالديش www.wvi.org/bangladesh
مـن أ ّول خطـو ٍة يف طريـق إعـداد املشروع.

ضامن اسـتدامة هـذه املقاربـة ،ينبغي أن ُت ِعدَّ هيئـات اإلعانة
والهيئـات الحكوم ّيـة إطـا َر عمـلٍ تشترك فيـه هـذه الهيئـات
يف ال ّرصـد.

َ
األعم ُل ا ُملنَاخ ّي ُة التحويل ّية يف املدن

رتن
يش َيا بيتينويت ،وأكاثا كافيكي ُؤيل ،وسارة رو ِزن ِغ ِ
فرونسوا ِج ِمن ،وكا ُرلني ِزكغراف ،وأ َناليس ديبو ،و ِل ِت ِ

َاخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن (ومنهم الالجئون والنَّازحون داخل ّياً)
ّإن الكيف ّية التي عليها تأث ُري ُّ
تغي ا ُملن ِ
َل ِمنَ املسائل الها ّمة ج ّداً ،لكنّها مل ُت ْب َح ْث بالقدر الذي ينبغي ،و ِم ْث ُلها يف األهم ّية ،الكيف ّية التي عليها
س ُي َعا ِل ُج الحكمُ املح ّ
يل مواطنَ َض ْع ِف املهاجرين ويدعم اندماجهم يف املدن.
ٌ
تغــر
واقفــة يف أول الصفــوف بوجــ ِه
املــدن اليــو َم
ُّ
َ
ا ُملنَــاخ .ومــع ّ
أن املــدن تشــغل مــن البســيطة %2
فقــط ،فهــي موطــن أكــر مــن نصــف سـ ّ
ـكان العــامل،
و ُي ْســته َل ُك فيهــا نحــو  %80مــن َقــدْ ِر اســتهالك الطاقــة
ـاث الغــازات
يف العــامل ،وأكــر مــن  %60مــن َقــدْ ِر ابتعـ ِ
الدفيئ ّيــة 1.وملّــا كان النمــ ّو الســكا ّ
ين يزيــد هــو ومــا
يرتتــب عليــه مــن حاجــات ،كان ســاكنو املــدن،
وبن َيتهــا التحت ّيــة والخدمــات فيهــا ُمع ّرضــون بشــدّ ٍة
ـر املنــاخ .والواقــع ّ
أن كثــراً مــن املــدن قــد
آلثــار تغـ ُّ
دخلــت يف معانــاة األخطــار املناخ ّيــة ،ومنهــا الفيضــان،
والتحــات الســاح ّ
ّ
ّ
األريض،
يل ،ومــوج الحــ ّر ،واالنهيــال
وســتقع هــذه األخطــار عــى كثــر مــن غــر هــذه
املــدن يف مســتقبل الزمــان .وحســبنا يف هــذا الصــدد
ر عاصمــة
بقــرار الحكومــة األندونيســ ّية األخــر تغيــ َ
البــاد مــن جاكرتــا املنخفضــة إىل جزيــرة بورنيــو.

ـم ّ
أن الهجـرة ،ومنهـا الهجـرة القرسيـة ،لهـا أثـا ٌر يف
و َنزْعُ ُ
َ
ُ
لتغير املنـاخ ،مـن حيـث مـا ُيبـذل مـن
اسـتجابات املـدن ُّ
الصمـود يف
جهـ ٍد يف تقليـل ابتعـاث الغـازات ويف تعزيـز ُّ
2
املـدن ،وخاصـ ًة يف مجتمعـات املهاجريـن الحرض ّيين.
يهـم التمييـز
وعنـد النظـر يف العمـل املناخـي الشـامل ،ال ّ
املهـم التهميـش أوالً (إذ
هجريـن واملهاجريـن .بـل
ُّ
بين ا ُمل ّ
مينـع النـاس من الوصـول إىل الخدمـات األساسـ ّية) ،والعمل
املناخـي ثانيـاً (إذ فيـه احتمال أن تـزداد قـدرة النـاس عىل
ّ
تغير املنـاخ).
التك ُّيـف واإلسـهام يف تقليـل آثـار ُّ

َوهَ ُ
تغي املناخ الحرضيّ
ـن ا ُمل ّ
هجرين أمام ُّ

َي ْك ُ ُ
ثر أن ينتقـل النـاس إىل املناطـق الحرض ّيـة التـي فيهـا
ُ
الشيء األحسـن مـن فـ َر ٍص مـدرة للدخـل ،وبنيـة تحت ّيـة،
وخدمـات اجتامع ّيـة ،ولكـنّ هـذه املناطـق قـد تتعـرض
ورشقـي
لضروب أخـرى مـن األخطـار .فمنطقـة جنـو ّيب
ّ
ٍ
ٌ
آسـيا خصوصـاً
واسـعّ ،
لتهجير نطاقـهُ
ألن ارتفـاع
عرضـة
ٌ
ٍ
متناسـب هـو وكثرة
تأثير غير
سـطح البحـر سـيكون لـه ٌ
ٍ
ّ
السـكان املقيمين يف املناطـق الحرض ّيـة املنخفضـة .ومثـال
ً
ً
ّ
ذلـك ،أن سـ ّتا مـن املـدن العشرة الكبرى يف آسـيا تقـع يف
السـاحل (فجاكرتـا ،وشـنغهاي ،طوكيـو ،ومانيلا ،وبانكـوك،
ومومبـاي).

حصنــت املــدن ثغورهــا فهــي
ويف الســنني األخــرةّ ،
تغــر املنــاخ ،وأظهــرت فيهــا
كفــاح
بالطليعــة يف
ُّ
ِ
ونخــص
الجامعــي.
املنســق
وجــوه القيــادة والعمــل
ُّ
ّ
ّ
ـي
بالذكــر هاهنــا ،فريــق قيــادة املــدن األربعــن املعنـ ّ
باملنــاخ ،وهــو شــبكة نســجت خيوطهــا  96مدينــ ًة
ـي ،و ُيـ َرى فيــه تعزيــز التعــاون
ملتزمـ ًة بالعمــل املناخـ ّ
ٌ
ّ
ُ
وضــان أن أصــوات املــدن ممثلــة يف الدبلوماســ ّية ففـي املـدن واملناطـق الحارض ّيـة ،يؤثـر تهميـش املهاجرينَ
والسـيايس والجغـرا ّيف يف قدراتهـم
واالجتامعـي
الدول ّيــة املعن ّيــة باملنــاخ ويف
ْــع االقتصـاديّ
ِ
ّ
ّ
منتديــات ُصن ِ
على التصـدّ ي للكـوارث البطيئـة الحـدوث (مثـل ارتفـاع
السياســات.
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الالجئني/جم هُ و ِيلربُك
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ِ

رشقي كابل بأفغانستانُ َ ،
وأكث مَن يقطنه األف َغ ُان الذين عادوا من باكستان .و ُت ِع ُني املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول إىل
دشت تره خيل هو ٌّ
حي عشوا ّيئ يف ضواحي ّ
الخدمات األساس ّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

درجـة الحـرارة ،ومـوج الحـ ّر املتكـ ّرر) وللصدمـات املفاجئة
تغير املنـاخ.
(كالفيضـان واملـدّ
العاصفـي) الناجمـة عـن ُّ
ّ
ويتحمـل املهاجـرون الحرض ُّيـون الذيـن مـن الفئـات ذات
ّ
أعظـم تعـ ُّر ٍض
يتحملـون–
الدخـل املنخفـض –وسـيظ ُّلون
َ
ّ
تغير املنـاخ ،فهُـم ُّ
أقـل قـدرة
لألخطـار الناجمـة عـن آثـار ُّ
مـن الذيـن لهـم مـن املـوارد ما هـو أكرث على ا ّتخـاذ تدابري
التصـ ِّدي لهـذه اآلثـار يف املـدى القصير ،كإجال ِء أفـراد ُ
األ َس
أو حاميـة األصـول ّ
مما هـو مرتبط بتلـك اآلثار من خسـائر
ً
أو رضرُّ .
ويقـل فيهـم أيضـا احتمال انتعاشـهم مـن اآلثـار
التـي ّ
تضر سلامتهم الجسـد ّية ومصالحهـم االقتصاد ّيـة
وصحتهـم النفسـان ّية واالجتامع ّيـة.
ّ

مـن األحـوال الجتامع ّيـةُّ ،
كل هـذا ،يسـهم يف زيـادة مواطن
الضعـف عنـد املهاجريـن وتع ُّرضهـم لإلجهـاد والصدمـات.
فعندمـا تكـون خيـارات السـكن وفـرص العمـل قليلـة،
يسـتقر القادمـون الجـدد يف الغالـب بأكثر املناطـق خطـراً
مـن حيـث تع ُّرضهـا ألخطـار الكـوارث املناخ ّيـة ،يف مناطـق
تكـون كلفـة السـكن فيهـا أرخـص ويسـهل الحصـول عليـه،
ولكـنّ الظـروف املعيشـية فيهـا أسـوأ بالقيـاس إىل غريهـا.
فيفضي بهـم األمـ ُر إىل َش ْ
ـغلِ أماكـنَ تكـون البنيـة التحت ّيـة
فيهـا مهلهلـة غير كافيـة الحاجـة ،والخدمـات االجتامع ّيـة
األريض .و ُي ُ
ّ
ضاف
قليلـةُ ،مع ّرضـة ألخطـار الفيضان واالنهيـال
إىل ذلـكّ ،
أن املهاجريـن يعيشـون غالبـاً يف مبـانٍ غير آمنـة،
لتـزم يف بنائهـا بقوانين البنـاء ولوائحه (هـذا إذا ُو ِج َدت
مل ُي َ
هـذه القوانين) .فينتهـي املهاجـرون يف هـذه املناطـق إىل
َ
فـوق معاناتهـم حين تنـزل مبناطقهـم الكـوارث،
معانـا ٍة
3
َ
َ
فيـزداد بذلـك خطـ ُر نزوحهـم.

هـذا ،وقـد تؤ ّثـر الكـوارث املفاجئـة والكـوارث البطيئـة
املهمشين تأثيراً غير
الحـدوث يف مجتمعـات املهاجريـن
ّ
ً
أصلا
متكافـئ ،وال سـ ّيام حين تكـون ظروفهـم املعيشـية
ّ
املعيشي،
متقلقلـة .ف ِق ّل ُـة فـرص العمـل ،وانعـدام األمـن
ّ
ُ
وضيـق سـبيل الوصـول إىل الخدمـات االجتامعيـة أو ِقلتهـا ،وفـوق التحدّ يـات املتقدمـة الذكـر ،فاملع ّوقـات اللغو ّيـة،
وظـروف السـكن الرديئـة ،والتعـ ُّرض للجرميـة وغير ذلـك و ِق ّلـة املـال ،وق ّلـة املعرفـة بالسـياقات املحل ّيـة والصدمـات
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البيئ ّيـة السـابقة ،والتمييـز ،واملشـاركة املجتمع ّيـة غير
الكافيـة ،والشـباك االجتامع ّيـة الضعيفـةُّ ،
كل ذلـك ،ميكـن
غير مـن تصـ ُّورات املهاجريـن لألخطـار البيئ ّيـة ،وأن
أن ُي ّ َ
ُيعـ ِّو َق حصولهـم على املعلومـات الكاملـة الج ّيـدة التـي
4
تـأيت يف وقتهـاَ ،
قبـل ُنـزولِ الكـوارث ويف خاللهـا وبعدها.
ّ
وميكـن أن تدفـع هـذه العوامـل املهاجريـنَ إىل اتخـاذ
قـرارات خطـرة .ومثـال ذلك ،أ ّنه قـد يكون انعـدام الخربة
ً
عاملا ُمسـ ِه ً
ام يف إقامـة
الطينـي
الشـخص ّية يف االنهيـال
ّ
املهاجريـن مـن شما ّ
رشقـي الربازيـل مبـانٍ متقلقلـة
يل
ّ
َ
فـوق األحيـاء
الطينـي
يف املنحـدرات املع ّرضـة لالنهيـال
ّ
الفقيرة بريـو دي جينيرو 4.وميكـن أن يظهـر ضعفهم أمام
َ
وقـت الخطـر.
الكـوارث يف اسـتجاباتهم إلخلاء مسـاكنهم
فأ ّمـا املهاجـرون الذيـن ليـس لهـم مـن املمتلـكات إال
القليـل أو املقيمـون يف مسـتوطنات غير نظام ّيـة الذيـن
حقوقهـم يف التم ُّلـك مهلهلـة ،فيمكـن أن ُت َق ّل َ
حاج ُتهُـم
ـل َ
إىل البقاء يف مسـاكنهم لحراسـتها وحراسـة مـا ميلكونه من
رغبتهـم يف اإلخلاء أو قـد ُت ِعيدُ هـم مسـاكنهم قبـل األوان
الـذي ينبغـي العـودة فيـه عود ًة فور ّيـ ًة يف عقـب الكارثة.
وميكـن أن ُتق ِّل َـل هـذه القيـود أيضـاً قـدرات النـاس
ورغبتهـم يف السـعي إىل اإلغاثـة والحصـول عليهـا يف عقب
األحـداث املفاجئـة .وميكـن ل ِق ّلـة الطرقات وضعـف البنية
التحت ّيـة أن ُيع ِّوقـا أفـراد خدمـات الطـوارئ يف إيصالهم ما
إمـدادات وخدمـات إىل املسـتوطنات غير
هـو هـام مـن
ٍ
ـل األوراق الرسـم ّية رشطـاً
النظام ّيـة .وعندمـا يكـون َح ْم ُ
أساسـ ّياً إلعانـة النـاس ،يواجـه املهاجـرون غير النظام ّيين
نزوح
وا ُمل ّ
هجـرون الـذي فقـدوا وثائقهـم يف أثناء كارثـ ٍة أو ٍ
مصاعـب يف الوصـول إىل اإلغاثـة .وحتّـى لـو مل
سـابق
َ
ُ
خشـية الذيـن ال يحملون
تكـن الحـال كذلـك ،فقد تفـوق
وثائق رسـم ّية مـن الرتحيـلِ حاجتَهم إىل املعونة الرسـم ّية،
ولقـد يتفاقـم األمـر عنـد انعـدام الثقـة باملسـؤولني
الحـد
املحل ّيين .فحين ال ُيراعَـى املهاجـرون يف خطـط ّ
املناخـي،
مـن األخطـار واالسـتعداد لهـا وخطـط العمـل
ّ
فقـد يضطـ ُّرون إىل االعتماد على املعونـة غير الرسـم ّية
ّ
اك االجتامع ّيـة يف َد ْع ِمهـم.
والشـ َب ِ
ولذلـك كان إدمـاج املهاجريـن الحرض ّيين يف التخطيـط
تغير املنـاخ ،ويف خطـط تقليـل األخطـار
للتك ُّيـف مـع ُّ
واالسـتعداد لهـا ،ويف برامـج اإلغاثة ،أمراً يف غايـة األهم ّية.
فبسياسـات الهجـرة الحرض ّيـة والتوطين واإلدمـاج الج ّيـد
ا ُملـدار ِة ج ّيـداً (اقتصاد ّيـاً واجتامع ّيـاً ومدن ّيـاً) ،ميكـن أن
ّ
السـكانِ ا ُملقب ِلينَ على التصـدّ ي آلثـار
ُتعـ ّز َز املـدن قـدر َة
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تغير املنـاخ والتك ُّيـف معهـا .وهـذا يقتضي تحسـيناً يف
ُّ
الحوكمـة والتنسـيق والتواصـل يف ِّ
كل قطاعـات الحكومـة
قيمهـا املجتمـع املـد ّ
ين ،ومشـارك ًة
وطبقاتهـا ،ومشـارك ًة ُي ُ
يمهـا ّ
كل جامعـات مجتمع املهاجريـن الحرضيّ .
َن ِشـط ًة ُت ِق ُ

الروابط بين الهجرة القرس ّية والعمل املناخي:
بحثي
جدول أعاملٍ
ّ

هجريـن يف املـدن قـ ّو ٌة تحويل ّي ٌـة عظيمـة يف
للم ّ
قـد يكـون ُ
َاج
العمـل
املناخـي .فحدّ دنـا عدداً مـن القطاعات التـي ُيحت ُ
ّ
بحـث فيها،
فيهـا إىل مزيـ ٍد مـن البحـث .و َنزْعُ ُ
ـم أنـه إن مل ُي َ
خطـر شـديد ،وهـو ّأل يكـون العمـل
فسـيكون مـن ذلـك
ٌ
ً
عملا شـام ًال متامـ ًاّ ،
املناخـي
املناخـي يف
وأل يقـدر العمـل
ّ
ّ
ِّ
ـقَ
املـدن على أن ُيط ِل العنـان لـكل مـا فيـه مـن قـ ّوة ،مـن
ُ
ُ
وضمان
تقليـل ابتعـاث الغـازات ،وصمـودُ املبـاين،
حيـث
ً
ً
أن تقـود مدننـا انتقـاال عـادال يف مجتمعاتنـا إىل مسـتقبلٍ
خفيـض ال َك ْر ُبـون ،يشـمل خيره ّ
املهـم
كل النـاس .ولَ ِمـنَ
ّ
ِ
بح ُ
الج ْن َدر
حين ُي َ
ـث فيما ذكرنـا أن ُتض َمـنَ مراعـاة مسـائل َّ
والشـباب واملسـنّني املوصولـة بالقطاعـات ا ُملع ّينـة فيام ييل:
الن ُ
رئيـس البتعـاث الغـازات الدفيئ ّيـة ،وهـو
ّقـل مصـد ٌر
ٌ
ْ
ُ
ُ
رئيـس ميكـن إحـداث التحـ ّول فيـه .و َيكثر يف بلاد
قطـاعٌ
ٌ
املهج َ
مسـتوطنات غير
ـرون يف
جنـو ّيب العـامل أن َي ْسـتق َّر
ٍ
ّ
رسـم ّية معزولـ ٍة عـن الخدمـات الرئيسـ ّية أو ُيت ّ
َعـذ ُر
الوصـول إليهـا .ويف االقتصـادات الناشـئة والبلاد الصناع ّيـة،
َي ُ ُ
كثر أن يقيمـوا يف أحيـاء ال تخدمهـا وسـائط النقـل العـا ّم
ً
ّ
خدمـة كافيـة ،فيؤثـر ذلـك يف قدرتهـم على الوصـول إىل
سـوق العمـل ،وفـرص التوظيـف ،والخدمـات االجتامع ّيـة
والصح ّيـة ،وغريهـا .ومثـال ذلـك مدينـة باريس ،فهـي اليو َم
ُت ِعيـدُ تخطيـط نظـام النقـل العـا ّم فيهـا ليشـمل الضواحـي
الكبرى حيـث يعيـش معظـم املهاجريـن.
رئيـس البتعـاث الغـازات الدفيئ ّية
السـ َكنُ مصـد ٌر آخـ ُر
ثـم َ
ٌ
يف املـدن ،وكثيراً مـا يكـون َم ْصـد َر َض ْعـف أيضـاً ،إذ َي ْك ُثرُ
أن تكـون مسـاكن املهاجريـن مع ّرضـ ًة للكـوارث الطبيع ّيـة.
ولذلـك ميكـن أن يكـون َت ْح ِس ُ
ين حـالِ سـكن املهاجريـن
ّ
سياسـ ًة لتخفيـف أخطـار الكـوارث وللتك ُيـف مـع آثارهـا.
ـع ُي املـدن إىل تحقيـق األمـن الغـذا ّ
يئ
هـذا ،وسـيتزايد َس ْ
ّ
املحلي لكي ُتق ِّل َـل االعتماد على الغـذاء املسـتورد .فمـن
الضروريّ أن ُيـد َر َج املهاجـرون –الذي يعتمـدون يف الغالب
على نظمهـم الغذائ ّيـة– يف ِّ
كل النظـم الغذائ ّيـة التَّك ُّيف َّيـة
التـي تسـعى املـدن إىل إنشـا ِئها.
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ويف الـدول الصناع ّيـة والـدول الناميـة ،كثيراً مـا يكـون يف وبعـدُ  ،فلا تقتصر َ ُ
ضور ُة معالجـة هـذه املسـائل معـاً على
ً
ُ
ْ
َ
إنجاح
مناخـي ناجـع محل ّيا ،بل تشـ َمل إىل ذلـك
طريـق املهاجريـنَ إىل الخدمـات الصح ّيـة مشـكالت ،وال تحقيـق عمـلٍ
َ
ٍّ
سـ ّيام املهاجريـن الذيـن ال يحملـون وثائـق رسـم ّية .وهـذا اندمـاج املهاجريـن يف املـدن.
َ
لتغير
يعنـي
احتمال أن يعانـوا مـن جـ ّرا ِء اآلثـار الصح ّيـة ُّ
ُ
ـب الهجـرة .فرونسوا ِج ِمن F.Gemenne@uliege.be
صاح ُ
املنـاخ ،إضافـ ًة إىل املسـائل الصح ّيـة التـي ت ِ
تغير املناخ مدير
ف ُي ُ
حتـاج إذاً إىل مزيـ ٍد مـن التعـاون بين الباحثني يف ُّ
والهجـرة والصحـة.
كا ُرلني ِزكغراف caroline.zickgraf@uliege.be
أخيراً ،يقـع ٌّ
السـيايس نا ِئ َب ُة مدير
كل مـن املشـاركة السياسـ ّية والحشـد
ّ
قيـق القـ ّوة التحويل ّيـة التـي يف الهجـرة
يف َق ْل ِـب العمـلِ لت َْح ِ
دُ
هجريـن .إذ يغلـب على املهاجريـن عجزهـم عـن َم ْر َص هوغو ،بجامعة لياج www.hugo.uliege.be
القرس ّيـة وا ُمل َّ
إعمالِ حقوقهـم السياسـ ّية ،حتّـى يف البلا ِد التـي يكـون لغير
املواطنين فيهـا حـقُّ التصويـت يف االنتخابـات املحل ّيـة .ويفتقر أ َناليس ديبو anneliese.depoux@uspc.fr
املهاجـرون أحيانـاً إىل الوثائـق الرسـم ّية التـي متكنهـم مـن مدير ٌة ُم َش ٌ
اركة ،يف مركز ِفرشوِ -في ِلرميه ،بجامعة باريس ديكارت
التصويـت واملشـاركة يف القرارات الجامع ّية ،أو يشـعرون بأن ال http://virchowvillerme.eu
رشعيـة لهـم لكي يفعلـوا ذلـك أو أ ّنهم غير آمنني أمانـاً يكفيهم
ِف ْع َ
ـل ذلـك ،ولكـنْ مهما يكـن األمـر ،فمـن الضروريّ أن َ
يش َيا بيتينويت laetitia.pettinotti@hotmail.com
تكون ِل ِت ِ
ُ
ً
ً
ٌ
بحوث رئيسة ،يف معهد التنمية الخارجية
األعمال املناخ ّيـة تشـارك ّية ومخططة لتشـتمل على املهاجرين .موظفة
ٍ
www.odi.org

عظيم شـأن ُه يف إصاب ِة
قطاعـات
لـم ّأن مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن
ٍ
و َن ْع ُ
ٌ
ُ
األهـداف املنصوبـة لتقليـل ابتعـاث الغازات الدفيئ ّيـة ،ويف بنا ِء أكاثا كافيكيؤيل acavicchioli@c40.org
الصمـود الحضريّ  .فنقـول ّ
إن إجـرا َء البحـوث ا ُملع ّمقـة أمـر رئيسة قسم دبلوماس ّية املدن (مؤ ّقتاً) ،يف فريق قيادة املدن
ُّ
املعني باملناخ www.c40.org
ـم الكيف ّيـة التـي عليها تتفاعـل الهجرة األربعني
حتـاج إليـ ِه
ُم ٌ
ّ
ِ
لتوسـيع َف ْه ِ
القرس ّيـة هـي وأعمال املـدن يف هـذه القطاعـات .ونقترح
َ
رتن sarahrosengaertner@gmail.com
جـدول أعمالٍ بحث ّيـة ثالثـة يف:
سارة رو ِزن ِغ ِ
ٌ
ٌ
مؤسسات املجتمع املفتوح
ُم ْستشارة رئيسة ،يف مجموعة ّ
تأثير الهجـرة القرسيّـة يف القطاعـات التـي هـي أسـاس www.opensocietyfoundations.org
املناخـي :فكيـف ميكـن أن يدعم الباحثـون تخطيط
العمـل
ّ
املدينـة واسـتعدادها أحسـنَ َدعْـم ،ومـن ذلـك دعمهـا Gemenne F and Rankovic A (2019) Atlas de l’Anthropocène .1
bit.ly/Atlas-Gemenne-Rankovic-2019
ُمب ْع ِ
طيـات مـا ُيتو َّق ُـع مـن حيـث الهجـرة القرس ّيـة يف ٍ
املعني باملناخ
لفريق قيادة املدن األربعني
عصر  .2هذه املقالة مبن ّي ٌة عىل دراس ٍة أجريت
ِ
ّ
سرعُ فيـه األزمـة املناخ ّيـة؟
مؤسسات املجتمع املفتوح والوكالة
ومجلس رؤساء البلديّات
ُت ِ
ِ
املعني بالهجرة ،ب َدع ٍْم من ّ
ُّ
السويرسية للتنمية والتعاون.
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