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أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل
 يوفر موجز املحررين هذا نظرة عامة عىل محتوى )مجلة( مراجعة الهجرة القرسية 

)Forced Migration Review( يف اإلصدار رقم 69، مع روابط للمقاالت 
ذات الصلة، وقامئة املحتويات الكاملة للمقاالت.

أزمة المناخ والنزوح: من االلتزامات إلى العمل
تؤثر أزمة املناخ عىل كل شخص عىل هذا الكوكب، ومع ذلك فإن آثارها ليست محسوسة بالقدر 

ذاته يف جميع أنحاء العامل؛ فأولئك الذين يعيشون يف مناطق التعرّض لألخطار الطبيعية يعانون 

بالفعل من آثار حقيقية للغاية تؤثر عىل حياتهم. ومع ذلك، فإن األشخاص الذين يتمتعون بقدر 

التكيف مع  بالرضورة  اقتصادية منخفضة ال ميكنهم  إمكانات  ولديهم  السيايس  التأثري  أقل من 

األزمة وحامية أنفسهم من آثارها التي كانوا هم أقل من ساهم يف إيجادها. فبالنسبة للعديد 

من هؤالء األشخاص، ستكون نتيجة هذه األزمة هي النزوح، سواء كانت عمليات إخالء عاجلة أو 

عمليات إعادة توطني مخططة أو هجرة قرسية من املناطق املعرضة للخطر.

يبحث هذا اإلصدار من مجلة الهجرة القرسية يف كيفية معالجة النزوح يف حاالت تغري املناخ عىل 

مستوى السياسات ويف االلتزامات التي تعهدت بها الحكومات والجهات الفاعلة الدولية األخرى. 

ومن الواضح، مع ذلك، أن السياسات والكلامت ليست كافية. فالعمل مطلوب. واملقاالت يف هذا 

العدد تغطي مجموعة واسعة من الزوايا عن هذه القضية املهمة: تبدأ يف الحد من النزوح مرورا 

بظروف  املرتبط  للتنقل  لالستجابة  الالزمة  القانونية  باألطر  وانتهاء  الكوارث  مخاطر  من  بالحد 

املناخ.

التعلم من دول المواجهة

املرتبط  بالنزوح  املتعلقة  والسياسات  التأييد  حوارات  تتصّدر  املنخفضة،  بجزرها  فيجي،  كانت 

باملناخ، ولذا فمن املناسب أن تبدأ القضية بـ مقدمة افتتاحية من السفرية نزهات شميم خان، 

 .COP23املمثل الدائم لفيجي لدى األمم املتحدة يف جنيف وكبري املفاوضني السابق لفيجي يف

وتدعو السفرية خان جميع الحكومات وأصحاب الشأن للمشاركة بإخالص وبشكل عاجل يف تنفيذ 

االلتزامات املشرتكة. وملا كانت فيجي واحدة من الدول األوىل التي شهدت نزوًحا داخلًيا بسبب 

ارتفاع مستوى سطح البحر، فقد أصبح لديها قدر كبري من املعلومات لتشاركها مع اآلخرين الذين 

)Khan( مل يواجهوا بعد مستويات كبرية من النزوح املرتبط باملناخ

إن موضوع التعلم من الدول األكرث ترضرًا حالًيا من النزوح املرتبط باملناخ هو موضوع يتكرر يف 

املناخ  للنزاع وتغري  التأثريات املشرتكة  الساحل، حيث أدت  جميع أجزاء هذا اإلصدار. فمنطقة 

فيها إىل اضطرار مجتمعات الرّحل لتغيري أمناط هجرتها عرب الحدود املؤّمنة بشكل متزايد، ُجعلت 

دعم  ويتطلب   .)Morello-Rizk; Stavropolou-Harper( العدد  هذا  يف  ملقالتني  موضوعا 

مقاومة املناخ من خالل متكني الناس من التنقل بحًثا عن املراعي الخصبة ترشيعات توازن بني 

قيد  بدورها هي  السياسات  وهذه  املستقرين.  السكان  واحتياجات  املتنقلني  الرعاة  احتياجات 

العدد 69
أيار 2022

أزمة املناخ والنزوح: 
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والحواالت النقدية يف تركيا، 

وتجهيزات إقامات اللجوء 
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التطوير يف سياق كل من الهجرة الكبرية من املنطقة باتجاه أوروبا وخارجها 

دول  كل  من  ذلك  أعقبت  التي  واألمنية  السياسية  واالستجابات  جهة،  من 

املنطقة ودول املقصد التي تسعى بدورها للحد من هذه الهجرة من جهة 

أخرى. فهناك حاجة ماسة إىل دعم من املانحني الدوليني، كام أن هناك حاجة 

إىل العمل من قبل الحكومات الوطنية واملحلية لتمكني أولئك الذين يعيشون 

البيئة  حامية  مع  املتغري  املناخ  تحديات  مع  التكيف  من  املنطقة  هذه  يف 

وحقوق اإلنسان وبناء السالم يف الوقت ذاته.

إن خلق رشاكات للتصدي آلثار تغري املناخ هو موضوع تناوله عدد من املؤلفني 

ففي   .)Brenn-Makela-Panizza-Amdihun-Rudari; Amoli-Jones(

منطقة الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية )IGAD( التي تضم مثانية 

استجابات  مع  قبل،  من  فعليا  النزوح  يحدث   - األفريقي  القرن  يف  بلدان 

سياسية متباينة من الحكومات الوطنية. وقد تم إنشاء برنامج مشرتك يف عام 

2021 من قبل األمم املتحدة والعديد من الرشكاء لتسهيل التعاون اإلقليمي 

لتطوير ومشاركة الحلول املبتكرة التي تعالج النزوح يف حاالت الكوارث. وقد 

اشتمل العمل حتى اآلن عىل توضيح كيفية تأثري النزوح عىل املنطقة وكيفية 

معالجتها وإعداد خرائط لذلك، واشتمل العمل كذلك عىل إنشاء بروتوكول 

التحديد  الذي يذكر عىل وجه  العامل  األول يف  للمنطقة )وهو  التنقل  حرية 

لنمذجة  جديد  نهج  وضع  عىل  أيضا  واشتمل  بالكوارث(.  املرتبط  النزوح 

املخاطر هدفه تزويد صانعي السياسات بتحليل أكرث شموالً ملواطن الضعف 

مشاركة  من  النوع  هذا  يكون  أن  املأمول  من  إن  املنطقة.  أنحاء  جميع  يف 

Brenn-Makela-( املعرفة عرب اإلقليم والعمل املشرتك منوذًجا يتبناه اآلخرون

ز الرشاكات وتعمل الوكاالت  Panizza-Amdihun-Rudari(. وعندما ال ُتَعزَّ

والحكومات والجهات الفاعلة املحلية منعزلة يف صوامعها، ميكن عندها أن 

تكون اآلثار خطرية للغاية. ففي تقييم » أمويل وجونز » لالستجابة للجفاف 

لعام 2018 يف أفغانستان، يستشهدان بأن االفتقار إىل التنسيق كان له أثره 

عىل النتائج يف كل مرحلة؛ فالجهات الحكومية مل تبّلغ بشكل فّعال باإلنذارات 

املبكرة التي التقطتها املنظامت غري الحكومية. ويف املقابل، تباطأت الجهات 

الحكومية يف إعالن الجفاف وبدء تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية التي كان 

ومبجرد  أرسع.  بشكل  االستجابة  من  الدولية  املنظامت  أن متكن  شأنها  من 

بدء االستجابة، تم إعطاء األولوية لالحتياجات األساسية الفورية دون حصول 

تفكري كاف يف الحاجة إىل حلول دامئة بعد حدوث األزمة األولية. وعندما مل 

يكن هناك رؤى من الجهات الفاعلة يف التنمية وبناء السالم، تركت االستجابة 

سنوات  أربع  بعد  ثانية  جفاف  موجة  يواجهون  داخلًيا  نزحوا  الذين  أولئك 

ولكن هذه املرة مع أمل ضئيل إما بالعودة إىل ديارهم أو الحصول عىل مكان 

.)Amoli-Jones( دائم لالستقرار

العمل المستند على الدليل

بيانات موثوقة موضوًعا مشرتًكا يف معظم اصدارات مجلة  تعد الحاجة إىل 

الهجرة القرسية. وبدون جمع بيانات بطريقة مخطط لها جيدا تتيح بالتايل 

الخروج بإحصاءات ورؤى دقيقة، فإن أي إجراء لن يكون قادرًا عىل معالجة 

االحتياجات واملخاطر والتحديات الحقيقية. وهناك تحديات محددة يف جمع 

البيانات – يف املناطق الحرضية – بسبب الطبيعة املتفرقة واملتنوعة للمواقع 

التي يجد فيها النازحون املالذ بعد حصول الكوارث. وبالتفكري يف عمل املنظمة 

الدولية للهجرة )IOM( يف إندونيسيا والفلبني وهندوراس، يناقش هريوانجر 

ولويس أنه - بسبب تعقيد جمع البيانات – ال ُتسّجل االحتياجات املتنوعة 

ملختلف السكان أو أخذها يف الحسبان من قبل املستجيبني يف تلك السياقات 

الحرضية. فهم - لذلك-  يطالبون بالدعم املؤسيس وبالدعم املايل من أجل 

وضع أولويات تحدد احتياجات السكان النازحني ومعالجتها يف املواقع األقل 

.)Herwanger-Lewis( ظهورًا وتلك التي يصعب الوصول إليها

لرسم  التحليل  وأدوات  املتاحة  البيانات  جمع  وسائل  جميع  استخدام  كان 

الذين  الباحثني  مقال ملجموعة من  للمخاطر هو موضوع  الضعف  خريطة 

يركز عملهم عىل مخيامت الالجئني الروانديني. فهم يستكشفون كيف ميكن 

والبنية  الطبيعة«،  عىل  »القامئة  النهج  )وهي  املدمجة  الحلول  الستخدام 

أن  والوطنية(  املحلية  والحوكمة   ، املجتمعية  واملشاركة  الصلبة،  التحتية 

يحّسن من قدرة الالجئني عىل الصمود أمام الصدمات املناخية. فكان يجب 

االعتبار  أمكن، يف  إن  الالجئني وتخطيطها،  اختيار مواقع مخيامت  يأخذ  أن 

وذلك  باملناخ  واملتعلقة  الطبيعية  للمخاطر  التعرض  حول  املتاحة  البيانات 

سواء  حد  عىل  املضيفة  وللمجتمعات  للنازحني  اإلضافية  التحديات  لتجنب 

.)Dampha-Salemi-Rappeport-Polasky-Gebreegziabher(

عندما يتعلق األمر بالنزوح املرتبط باملناخ تظهر نقطة عمياء أخرى تتمثل يف 

االفتقار إىل الفهم ونقص البيانات املتعلقة بعمليات اإلخالء. فقد ينبع هذا 

»إيجابية«  تدخالت  اإلخالء هي  عمليات  أن  تصور  من  االهتامم  يف  النقص 

قصرية املدى؛ ومع ذلك، غالًبا ما تؤدي عمليات اإلخالء إىل نزوح مطول مع 

التحديات املرتبطة به واحتياجات الحامية. ويؤدي الفشل يف دمج املامرسات 

الجيدة - املرتبطة عادًة بأوضاع النزوح يف تخطيط الحامية ألولئك النازحني 

خاصة  أسوأ،  نتائج  إىل  الحكومة-  تقودها  التي  اإلخالء  عمليات  بسبب 

بالنسبة لألشخاص األكرث ضعفاً مثل األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. وتعد 

البيانات األفضل رضورية لضامن أن األشخاص الذين تم إجالؤهم - إىل جانب 

املهجرين قرسيًّا اآلخرين - يتلقون خدماتهم بشكل مناسب وبشكل كاف من 

.)McAdam( خالل الحامية القانونية والحامية العملية

يعد التخطيط للنزوح املرتبط بالكوارث املفاجئة والبطيئة الظهور يف حاالت 

تغري املناخ أمرًا رضورًيا بحد ذاته، لذا يطرح العديد من املؤلفني يف هذ العدد 

من املجلة وجهات نظر حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها لضامن أن يصبح 

يف  الحكومات  وتتباين  األدلة.  عىل  وقامئًا  وشاماًل  اسرتاتيجًيا  التخطيط  هذا 

الواقع. ويسلط  املستوى إىل إجراءات عىل أرض  لاللتزامات رفيعة  ترجمتها 

عىل  الضوء  الكوارث  بسبب  النزوح  بشأن   IGAD دول  لسياسات  مسح 

بشأن  التفكري  الثامين  األعضاء  الدول  فيها  تدمج  التي  املختلفة  الدرجات 

النزوح يف اسرتاتيجياتها للحد من مخاطر الكوارث. وتفتقر العديد من هذه 

وحاميتهم  النازحني  مع  التعامل  نهج  عىل  الكايف  الرتكيز  إىل  االسرتاتيجيات 

وحقوقهم، خاصة ما يتعلق بالنزوح عرب الحدود. لذا، يتوجب عىل صانعي 

»تحويل  إرشادات  إىل  دامئا  الرجوع  الحكوميني  املسؤولني  وعىل  السياسات 

األقوال إىل افعال« بشأن النزوح الناجم عن الكوارث، وذلك ليطلعوا بأنفسهم 

عىل كيفية ضامن دمج مخاطر النزوح وحامية السكان النازحني بشكل كامل 

.)Nyandiko( يف خططهم

يجب أن تذكر الخطط أيًضا رصاحة األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يتأثرون 

بشكل متفاوت بالنزوح. فبالتوقيع عىل إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

2015-2030، التزمت 189 دولة موقعة بإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة ألخذ 

وتصميمها   DRRالكوارث مخاطر  من  الحد  تدابري  تقييم  يف  قيادي  دور 

وتنفيذها، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالنزوح. ويف الوقت الذي كان التقدم يف 

هذا املجال بطيًئا بشكل عام، كان هناك بوادر أمل جديدة. فاألمثلة القادمة 

من بنغالديش والفلبني تظهر بأن التخطيط والتنفيذ الشامل ممكنان يف حالة 
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وجود االلتزام واملوارد )Uzair-Yasukawa-Bari(. ومع ذلك، ال تزال دول 

كثرية تفشل يف التخطيط ملشاركة وقيادة حقيقيتني من قبل األشخاص ذوي 

اإلعاقة عند التخطيط للكوارث. وهذا ما يحتاج إىل التغيري.

املفاجئة.  الكوارث  حاالت  يف  خاصة  املوارد،  نقص  العمل  يعيق  ما  غالًبا 

التدابري  أن  ضامن  إىل  يهدف   )FbF( التنبؤات  عىل  القائم  فالتمويل 

لها  ُيستجاب  أن  ميكن  املبكر  اإلنذار  ومؤرشات  تنّفذ،  أن  ميكن  الوقائية 

التوقعات  إىل  واستناًدا  نــزوح.  أي  حدوث  قبل  أي  املناسب،  الوقت  يف 

الوصول  التمويل عند  بإصدار  تلقائًيا   FbF املخاطر، يقوم العلمية وتحليل 

التوقعات  أظهرت  عندما  املثال،  سبيل  فعىل  بعينها.  تنبؤات  عتبة  إىل 

مختلف،  بشكل  بارًدا  شتاًء  املنغوليني  الرعاة  يواجه  أن  املحتمل  من  بأنه 

ملجموعات  املرشوطة  غري  النقدية  الحواالت  وبعض  أموال  عن  اإلفراج  تم 

تغذية الحيوانات. لذا، ميكن ملفهوم متويل »اإلجراءات االستباقية« أن يقلل 

 بشكل كبري من تأثري الكارثة ويقلل بدوره من مستوى النزوح الذي يتبعه

.)Thalheimer-Jjemba-Simperingham(

إعادة التوطين - المخطط وغير المخطط له

يف بعض الحاالت، ُتعّد إعادة التوطني املخطط له –الذي ميثل االنتقال الدائم 

ملجتمعات بأكملها إىل مواقع جديدة بعيًدا عن األذى - هو الخيار األفضل. لكن 

عملية اقتالع األشخاص من موطنهم األصيل وإعادة توطينهم ليست عملية 

للمساعدة  السعي  تنبثق من  التي  املامرسات هي  أفضل  تزال  مبارشة، وال 

املؤلفني  املستقبل. ويتناول عدد من  التوطني يف  إعادة  يف تحسني عمليات 

Bower-( يف هذا العدد مسألة أفضل السبل إلجراء عمليات إعادة التوطني

Weerasinghe-Mokhnacheva; Moore; Harrington-Abrams(. وقد 

شملت عملية رسم خرائط حديثة 400 مرشوع إعادة توطني، وأسفرت عن 

قاعدة بيانات متاحة للجمهور، وعن العديد من التقارير ودراسات الحالة. 

التوطني  وقد أشارت الرؤى يف هذا املوضوع حقيقة إىل أن عمليات إعادة 

ليست دامئًا عمليات انتقال بسيطة من موقع إىل آخر، ولكنها تتضمن بعض 

الحاالت مواقع متعددة إما يف بلد املنشأ أو يف موقع الوجهة الجديد أو يف 

كليهام. ويؤكد املؤلفون الحاجة إىل االستمرار يف استخالص رؤى من كل حالة 

إعادة توطني جديدة، وتقديم مالحظات أوسع نطاقا بسبب البيانات التي 

ُجِمعت، وكل ذلك من أجل ضامن سياسة ناجحة ومامرسات قامئة عىل األدلة 

.)Bower-Weerasinghe-Mokhnacheva(

لقد طورت فيجي مجموعتني مهمتني من املبادئ اإلرشادية لتوجيه سياساتها 

ومامرساتها عن إعادة التوطني –أي حول عمليات إعادة التوطني املخطط لها 

)2018( وحول النزوح يف حاالت تغري املناخ والكوارث )2019( – وكل منهام 

صممت عىل أنها »وثائق حية« ميكن تحديثها كلام تطورت املامرسات اىل 

األفضل. وستكون الدول األخرى قادرة عىل التعلم من تجربة فيجي ونسجها 

املبتكر للقوانني واملعايري واملبادئ ملعالجة هذه القضية الناشئة. إن التمويل 

وتوافر املواقع املستهدفة املناسبة واملشاركة النشطة للمجتمعات كلها عوامل 

حول  فالقرارات   .)Moore( ودامئة  مستدامة  حلول  إىل  للوصول  أساسية 

حوكمة التكيف تصدر ضمن شبكة معقدة من الجهات الفاعلة والتأثريات 

الدولية واملحلية. وقد ظهر يف تقارير التكيف أن الشفافية رضورية من أجل 

مساءلة الحكومات أمام هيئات األمم املتحدة ذات الصلة. ولكن ميكن أن 

تؤدي آليات املساءلة غري الكافية إىل سوء اتخاذ القرار وإىل النتائج السلبية 

.)Harrington-Abrams( مبا يف ذلك نقص املدخالت من املجتمع

الرؤى والسياسات القانونية

هناك إدراك متناٍم بأنه من املرجح أن تصبح أزمة املناخ سببا محّرًكا للنزوح 

الدولية والوطنية واملحلية  القوانني  القادمة. ويتم اآلن تكييف  العقود  خالل 

الحقوق  من  مختلفة  مستويات  منح  مع  متفاوتة  برسعات  السياسات  وأطر 

UNHCR املفوضية وتقدم  املناخ.  ظروف  تغري  آثار  من  الفارين  لألشخاص 

الحدود.  عرب  النزوح  يف حاالت  الدولية  الحامية  خيارات  بشأن  نظرها  وجهة 

ويظهر أن هناك حاجة إىل مزيد من البحث والحوار والتنسيق الدوليني من 

قانون  من  الجزء  هذا  يف  الوضوح  تجلب  التي  القانونية  األطر  تطوير  أجل 

الالجئني. ومع ذلك، يجب القيام بذلك يف سياق أوسع للتنقل البرشي، خاصة يف 

 )Garlick-Michal( سياق متزايد لألمن يف العديد من املناطق

تحتاج إدارة مخاطر الكوارث إىل مراعاة األطر القانونية املوجودة مسبًقا التي 

تحكم كاّلً من الهجرة النظامية والنزوح القرسي )داخلًيا أو عرب الحدود( وذلك 

املتوافقة، ال سيام خالل  السياسات غري  الناجم عن  االرتباك  تجنب  أجل  من 

وقت األزمات. وهناك أمثلة - يف األمريكيتني- عىل التعاون الثنايئ القوي  وذلك 

لضامن إمكانية تبادل املساعدة بعد وقوع كارثة، وإدارة الهجرة عرب الحدود 

.)Cantor( بشكل مشرتك، مثل كولومبيا واإلكوادور والبريو وكوستاريكا وبنام

يف إفريقيا وأمريكا الالتينية، ميكن تصنيف أولئك الذين أُجربوا عىل الفرار عرب 

الحدود يف حاالت تغري ظروف املناخ والكوارث عىل أنهم الجئون وفًقا لألطر 

القانونية الحالية إذا اعُترب أن الوضع قد أخل بالنظام العام بشكل خطري. ومع 

ذلك، هناك حاجة ملزيد من اإلرشادات العملية، مبا يف ذلك املؤرشات ودراسات 

الحالة لتمكني الدول واملهنيني القانونيني وغريهم من صانعي القرار من تحديد 

آسيا  يف   .)Hansen-Lohrey( لالنتهاك  تعرض  قد  العام  النظام  كان  إذا  ما 

واملحيط الهادئ، كانت هناك مجموعة متنوعة من االستجابات عىل مستوى 

 - بنغالديش وفانواتو  - مبا يف ذلك  الدول  فاتخذت بعض  القانون والسياسة، 

نهًجا قامًئا عىل حقوق اإلنسان. ومع ذلك، متيل الدول بشكل عام إىل معالجة 

النزوح بطريقة عشوائية بدرجة أكرب، مع إشارة قليلة هنا وهناك إىل حقوق 

اإلنسان. عىل الرغم من أن دمج التفكري يف مجال حقوق اإلنسان ليس رشًطا 

مسبًقا ملعالجة النزوح يف حاالت تغري املناخ، إال أنه ميكن أن يساعد يف تحديد 

.)Scott( الثغرات يف الحامية ويف تشجيع مشاركة املجتمع يف صنع القرار

باريس.  اتفاق  من  كجزء  ودعمه  التكيف  تبني  يف  ملتزمة  الدول  معظم  إن 

وتنص االتفاقية يف ديباجتها عىل أنه »يجب عىل األطراف، عند اتخاذ إجراءات 

حقوق  بشأن  ومراعاتها  وتعزيزها  التزاماتها  احرتام  املناخ،  تغري  ملعالجة 

وضامن  التكيف  بالتزامات  الوفاء  أجل  من   - الدول  تحتاج  وقد   اإلنسان«. 

منع  يف  للمساعدة  استباقية  إجــراءات  اتخاذ  إىل   - اإلنسان  حقوق  حامية 

حصول النزوح أو توفري سبل املشاركة للمجتمعات األكرث عرضة يف ما يسمى 

اإلنسان،  لحقوق  الفلبينية  اللجنة  وتقوم   .)Nishimura( التكيفي  التنقل  بـ 

اإلنسان ضد  انتهاكات حقوق  بالتحقيق يف  الفلبيني  القانون  املكلفة مبوجب 

للتحقيق  القطاعات املهمشة والضعيفة يف املجتمع، بإجراء تحقيقات وطنية 

تعرض  ازداد  قد  أنه  إىل  فخلصت  اإلنسان.  حقوق  عىل  املناخ  تغري  آثار  يف 

األشخاص املترضرين النتهاكات حقوق اإلنسان. وعىل الرغم من افتقار اللجنة 

إىل السلطة القانونية لفرض التغيري، إال أن التحقيقات التي اتخذوها قد ألقت 

يف  التحقيقات  اسُتخدمت  وبالتايل  الحكومة،  سياسة  يف  العيوب  عىل  الضوء 

التأثر  قابلية  أبعاد حقوق اإلنسان يف  القوانني حتى تعكس  الدعوة لتحديث 

)Bermudez-Damary( باملناخ
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أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل

لكنها  اقتصادية،  كأدوات   - الغالب  يف   - الحركة  حرية  اتفاقيات  ُطوِّرت  لقد 

توفر فرًصا ألولئك الذين ينتقلون يف حاالت الكوارث وتغري املناخ. وقد ظهرت 

 .IGAD العديد من املبادرات يف أفريقيا، مبا يف ذلك بروتوكول الحركة الحرة لـ

ومع ذلك، فإن االتفاقات – مبا أنها تركز عىل الجانب االقتصادي يف املقام األول 

- غالًبا ما تفتقر إىل االعرتاف الكايف بهشاشة حالة املهجرين قرساً وإىل أحكام 

حامية حقوق اإلنسان الخاصة بهم؛ كام أنها ترتك مجااًل لخيارات تقديرية كبرية 

من جانب الحكومات لتشكيل متطلبات الدخول بناء عىل االحتياجات املحلية 

 .)Wood( املجاورة الدول  يف  املهجرين قرساً  احتياجات  الدول بدالً من  لهذه 

وميكن للباحثني وصناع السياسات تجاهل دور السياسة، خاصة دور الحكومات 

الوطنية يف تشكيل الظروف التي تؤدي إىل النزوح. ففي كل من اليمن ودارفور، 

لعبت الحكومات دورًا مهاًم يف تفاقم النزاعات الناتجة عن نقص املياه واألرايض 

الخصبة للزراعة من خالل السامح للنخب باالستيالء عىل املوارد. ويعّد االهتامم 

بالعوامل السياسية هذه رضورًيا لتطوير سياسات وإحداث تدخالت برامجية 

أكرث فعالية، يجب أن تشمل اسرتاتيجيات مقاومة املناخ »من الدرجة الثانية« 

عن  الناجمة  التوترات  حدة  تخفيف  أجل  من  النزاعات  تسوية  تعزيز  مثل 

)Furlow( .التنافس عىل املوارد الطبيعية يف املناطق املتأثرة بظروف املناخ

دعوة للعمل

إن األمل الذي يحفز نرش هذا العدد من مجلة الهجرة القرسية هو أن االلتزامات 

ملموس  عمل  إىل  سترتجم  الدولية  الفاعلة  والجهات  الدول  بها  تعهدت  التي 

يعكس حًقا مدى األهمية امللحة ألزمة املناخ. فسعت اللجنة رفيعة املستوى 

الحلول  تحفيز  لكيفية  محددة  رؤية  وضع  إىل  الداخيل  النزوح  بشأن  الحالية 

الحقيقية للنازحني داخلًيا باتباع التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة لعام 2021. 

التي أطلقها  النزوح الداخيل،  أجندة العمل بشأن  ومن املأمول اآلن أن تبلور 

)Elie( مؤخرًا األمني العام لألمم املتحدة، الدول واملجتمع املدين عىل حد سواء

جميع  الرئييس-  مقالهام  يف   - كالني  ووالرت  بيالكو  ألكسندرا  من  كل  دعا  لقد 

بوضع أطر  اتخاذ إجراءات فعالة عىل نطاق واسع، وذلك  الشأن إىل  أصحاب 

السياسات العاملية موضع التنفيذ. فالتزمت الدول - من خالل هذه - باالستثامر 

يف تعزيز جمع البيانات وتحليلها، وذلك ملساعدة الناس عىل البقاء يف منازلهم 

عند  األذى  عن  االبتعاد  عىل  الناس  مساعدة  وكذلك  ممكًنا،  ذلك  كان  حيثام 

الرضورة، وتوفري الحامية للناس يف حالة نزوحهم. ومن أجل تحقيق ذلك كله، 

تحتاج الحكومات إىل دمج النزوح يف خطط التنمية الوطنية واملحلية الخاصة 

بها؛ وبالتايل رضورة أن تكون املجتمعات املعرضة لخطر النزوح يف طليعة ذلك 

التخطيط؛ وتحتاج منظومة األمم املتحدة إىل تنسيق أفضل وإىل تجّنب وقوع 

املنافسة بني الوكاالت؛ وأخريًا، يجب توفري التمويل الذي ميكن التنبؤ به والذي 

)Bilak-Kaelin( ميكن الوصول إليه بسهولة

كام يقول أنطونيو فيتورينو من املنظمة الدولية للهجرة )IOM( »نحن بحاجة 

إىل العمل بشكل عاجل وجامعي وشامل وبشكل طموح«.  فاالستجابة للهجرة 

القرسية الناجمة عن آثار تغري ظروف املناخ معقدة وعاجلة. وتتطلب التنسيق 

الكوارث مع  إدارة مخاطر  األول عىل  املقام  الذين عملوا سابًقا يف  أولئك  بني 

أولئك الذين ركزوا عىل الهجرة والنزوح القرسي. واألهم من ذلك كله هو رضورة 

الناس والدول األكرث عرضة لتغري ظروف  أن يشمل أيضا االستامع إىل أصوات 

املناخ وكذلك البحث عن حلول مستدامة. إن ما نحتاجه هو »رواية مشرتكة 

جديدة: أي قصة ال يعوقها الخوف من األشخاص املتنقلني ولكنها تعرتف متاًما 

وبقدراتهم ومبساهامتهم، كام  املناخ  تغري  األكرث ترضرًا من  األشخاص  بحقوق 

تسعى إىل حلول فعالة توفر لهم خيارًا فيام إذا كان البقاء يف املكان أو االنتقال 

منه هو األفضل لهم«. عندها فقط سيكون من املمكن أن نضمن بقاء الكرامة 

املناخ  بأزمة  املترضرين  ألولئك  للنزوح  االستجابات  جميع  قلب  يف  اإلنسانية 

.)Vitorino(

مقاالت عامة
بالهجرة  املتعلقة  لالهتامم  املثرية  وتلك  املهمة  املوضوعات  من  العديد  هناك 

القرسية، ومن املستحيل أن تغطي املواضيع املميزة لدينا كل هذه املوضوعات 

بشكل منتظم. وملعالجة هذه املشكلة، نقوم بإفراد مساحة – كلام كان ذلك 

املؤلفني من مشاركة معرفتهم وآرائهم حول  لتمكني  العامة  للمقاالت  ممكًنا- 

الجنس،  العدد توجد مقاالت عن  املوضوعات. ويف هذا  مجموعة واسعة من 

وعن اإلقامة يف اللجوء، وعن الحواالت النقدية.

من قبل معهد جورج   )WPS( يف أعقاب تطوير مؤرش املرأة والسالم واألمن

الباحثون  طور  أوسلو،  يف  السالم  أبحاث  ومعهد  واألمن  والسالم  للمرأة  تاون 

نسخة جديدة من املؤرش تضيف إليه عدسة الهجرة القرسية. وتظهر النتائج إىل 

أي مدى تكون النازحات من النساء أقل أماًنا، من حيث األمن املايل والجسدي، 

ومدى معاناة مجموعة واسعة منهن من الحرمان مقارنة بالنساء غري النازحات 

ُكنَّ يف وضع غري  النساء  بأن جميع  النتائج  لهن. وأظهرت  املضيفة  البلدان  يف 

الطبيعة  عىل  الضوء  يسلط  األمر  وهذا  النازحني.  غري  بالرجال  مقارنة  ُمواٍت 

املتداخلة للمشكلة، حيث إن الجنس والنزوح كليهام يؤثران عىل نتائج رعاية 

النساء النازحات. ويضع املؤلفون مجموعة من املقرتحات السياسية مبا يف ذلك 

)IPV(وأهمية  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليئ  للنساء  الدعم  تحسني 

)Klugman-Kelly-Ortiz( جمع البيانات املصنفة حسب الجنس

من األمور املسلم بها - عىل نطاق واسع- أن الحواالت النقدية هي آلية مفيدة 

لضامن أن تصل املساعدات إىل النازحني ومتكينهم من االحتفاظ بخياراتهم حول 

كيفية إنفاق تلك األموال. ولكن مع محدودية التمويالت املتاحة، كيف ينبغي 

للامنحني ووكاالت املعونة اختيار من يجب أن يستفيد من هذه املخططات؟ 

تستكشف دراسة حالة للتحويالت النقدية إىل السوريني النازحني يف تركيا هذا 

االعتبار  بعني  آخذين  املختلفة  االستهداف  معايري  وتدرس  بالتفصيل،  السؤال 

أهمية ادخال التحسينات عىل مستويات املعيشة بني متلقي األموال من برنامج 

 )ESSN( األورويب  لالتحاد  التابع  الطوارئ  حاالت  يف  االجتامعي  األمان  شبكة 

ويعّد الحصول عىل منوذج االستهداف الصحيح أمرًا أساسًيا لفعالية مثل هذه 

Aran-Aktakke-( الربامج، ويقرتح املؤلفون دروًسا ميكن تعلمها خارج سياقها

 . )Colak-Baykal

محال  املتحدة  اململكة  يف  اللجوء  إيواء  مراكز  يف  الظروف  موضوع  كان  لقد 

طالبي  إليواء  الجيش  لثكنات  األخري  االستخدام  يف  يبحث  مقال  يف  للتدقيق 

اللجوء. والتقارير املتعلقة باآلثار الجسدية والعقلية لألوضاع التي تواجهها هذه 

املرافق تثري التساؤالت حول ما إذا كانت ُيراعى فيها احرتام حقوق اإلنسان. لقد 

عاىن العديد من أولئك الذين يعيشون يف مثل هذه املساكن بالفعل من أحداث 

مؤملة مرتبطة بالسجن والعنف، كام أدى هذا - يف بعض الحاالت - إىل مزيد 

اعتامد  إىل  الحكومة  املؤلفون  ويدعو  العقلية.  الصحة  الصدمات وتدهور  من 

مع  وإدارتها  اللجوء  لطالبي  إقامة  أماكن  لتصميم  للصدمات  إدراًكا  أكرث  نهج 

Blair-Bolt-Hunt-( تركيز عىل ضامن احرتام حقوق اإلنسان والحفاظ عليها

)Katona-O’Leary
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الَمْنع من الخارج
متهيد – حامية الناس والكوكب: من االلتزام إىل العمل

السفرية نزة شميم خان )االمئة الدامئة بأعامل جمهورية فيجي لدى األمم املتحدة(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/khan 

أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل
ألكسندرا بيالكووالرت كالني )مركز رصد النزوح الداخيل/ منصة حول النزوح الناجم عن 

الكوارث(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/bilak-kaelin

دعوة للعمل: مقاربة شاملة للتنقل البرشي يف حالة أزمة املناخ
)IOM – أنطونيو فيتورينو  )املنظمة الدولية للهجرة

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/vitorino

معالجة سياسات الربط بني املناخ والهجرة والرصاع
راشيل فورلو )جاعة جورج تاون(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/furlow

إىل أين نذهب إذا جفت هذه البحرية؟ دراسة حالة من منطقة 

الساحل
ماريا ستافروبولو وأندرو هاربر )امفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني(

www.fmreview.org/climate-crisis/ar/stavropoulou-
harper

دروس ُمسَتقاة من االستجابة للجفاف يف أفغانستان
 شهرزاد أمويل وإيفان جونز   )مجلس اللجوء الدمناريك / منصة حلول النزوح 

اآلسيوية(

www.fmreview.org/climate-crisisar/ar/amoli-jones

الرصاع وتغري املناخ وتقلص مساحة التنقل يف منطقة الساحل 

األوسط
جوليو موريلو وجويل رزق  )صومئيل هول / اللجنة الدولية للصليب األحمر(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/morello-rizk

)IGAD( تطوير الرشاكات يف منطقة
لينا برين، نورا ماكيال، إليونورابانيزا، أحمد أمديهون وروبرتو روداري )الهيئة الحكومية 

الدولية للتنمية / املنظمة الدولية للهجرة MOI/جامعة جنوة(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/brenn-makela-
panizza-amdihun-rudari

اإلغاثة من الكوارث والنزوح: البحث عن تحقيق اتساق 

السياسات
ديفيد جيمس كانتور  )جامعة لندن(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/cantor

املامرسات الواعدة إلدماج اإلعاقة يف معالجة النزوح الناجم عن 

الكوارث
يرسى عزير ولويزا ياسوكاوا ونزمول باري )البنك الدويل / مركو رصد النزوح الداخيل / 

مركز اإلعاقة يف التنمية(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/uzair-yasukawa-
bari

دور التمويل القائم عىل التنبؤات )متوفرة فقط باللغة 

اإلنجليزية(
ليزا ثالهامير وإدي جيمبا وإزيكيل سيمبرينغهام )جامعة برينستون / االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/thalheimer-
jjemba-simperingham

 IGADالنزوح من الكوارث واسرتاتيجيات الحد من املخاطر يف

)الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية(
نيقودميوس نيانديكو )جامعة ماسيندي مولريو للعلوم والتكنولوجيا(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/nyandiko

التزامات التكيف والتنقل التكيفي
لورين نيشيمورا )جامعة ميلبورن(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/nishimura

مرونة مقاومة املناخ يف رواندا: تقييم تعرض الالجئني وامُلضيفني 

للمخاطر
نفاماراك.دامفا ، وكوليت ساليمي ، ووينديرابابورت ، وستيفن بوالسيك ، وأمار جربي 

إيجزيرب )البنك الدويل / جامعة مينيسوتا / املفوضية السامية لشئون الالجئني راوندا(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/dampha-salemi-
rappeport-polasky-gebreegziabher

القياس الكّمي للنزوح يف حاالت الكوارث الحرضية
)MOI( ناندو لويس ونييك هريوانجر

www.fmreview.org/climate-crisis/lewis-herwanger

رسم خرائط لحاالت إعادة التوطني املخطط لها: أساس للسياسة 

واملامرسات القامئة عىل األدلة )متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط(
إيريكا باور ، وسانجوال ويراسينج وداريا موخناتشيفا )جامعة ستانفورد / جامعة نيو 

ساوث ويلز / جامعة جورج تاون / مختص بالفكرة البحثية(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/bower-
weerasinghe-mokhnacheva

وضع املبادئ موضع التنفيذ: دروس من فيجي بشأن عمليات 

إعادة التوطني املخطط لها
ليام مور )جامعة ولونغونغ(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/moore

نحو مزيد من الشفافية واملساءلة يف اتخاذ القرار بشأن إعادة 

التوطني املخطط لها )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(
راشيل هارينجتون أبرامز )كينجز كوليدج لندن(

www.fmreview.org/climate-crisis/harringtonabrams

عمليات اإلخالء: شكل من أشكال النزوح بسبب الكوارث؟
جني ماك آدم )جامعة نيو ساوث ويلز(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/mcadam

التنقل البرشي، حقوق اإلنسان والحامية الدولية: االستجابة ألزمة 

املناخ
مادلني جارليك وإيزابيل ميشال  )مفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني 

)RCHNU

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/garlick-michal
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دور اتفاقيات التنقل الحّر يف معالجة التنقل بسبب ظروف املناخ
متارا وود  )جامعة نيو ساوث ويلز / مدرسة هرييت(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/wood

النزوح الداخيل يف آسيا واملحيط الهادئ: منهج قائم عىل حقوق 

اإلنسان يف القانون والسياسة والتطبيق العميل )متوفرة باللغة 

اإلنجليزية فقط(
ماثيو سكوت )معهد راؤول ولنربغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين(

www.fmreview.org/climate-crisis/scott

تغري املناخ كواحدة من قضايا حقوق اإلنسان: دور التحقيقات 

الوطنية يف الفلبني
رينا إس بريموديزو متاراليجايا جي داماري

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/bermudez-
damary

تطبيق قانون الالجئني يف إفريقيا وأمريكا الالتينية: الكوارث وتغري 

املناخ والنظام العام
كليو هانسن-لوهري )جامعة تاسامنيا(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/hansenlohrey

اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالنزوح الداخيل: رؤية للمستقبل 

بشأن تغري املناخ والكوارث؟
جريوم إييل )املجلس الدويل لوكاالت العمل التطوعي(

www.fmreview.org/ar/climate-crisis/elie

مقاالت عامة 
مؤرش املرأة والسالم واألمن: منظور جديد للنزوح القرسي )متوفر 

باللغة اإلنجليزية فقط(
جيني كلوغامن وجوسلني كييل وإيلينا أورتيز )معهد بروكينغز/ مبادرة هارفارد 

اإلنسانية / مجموعة البنك الدويل(
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التحويالت النقدية: التعلم من برنامج االتحاد األورويب يف تركيا
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هل تستطيع اململكة املتحدة تطوير مراكز استقبال بطريقة 

تحوي الصدمات؟ )متاح باللغة اإلنجليزية فقط(
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هيلني بامرب(
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