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ُنرش هذا العدد مبساعدة كرمية من االتحاد األورويب
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بأي شكل كان عزو اآلراء الواردة فيها لالتحاد األورويب
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كلمة أرسة التحرير
عىل ضوء الزيادة املتوقعة يف تكرار وقوع الكوارث املرتبطة بالتغري املناخي والتدهور البيئي وكثافتها ،يُتو َّقع
املهجرين عرب الحدود الدولية .وخالل األعوام
ازدياد عدد األشخاص ا ُمل َّ
هجرين يف سياق الكوارث مبن فيهم ّ
التي خلت مذ نرشنا عدد “التغري املناخي والتَّهجري” عام  ،2008انترشت الحوارات واألبحاث بكرثة حول نقل
األشخاص املستخطرين والحاجة للتكيف مع آثار التغري املناخي والتحديات القانونية التي تحيق باألشخاص
املتأثرين مبخاطر التغري املناخي.
لكنَّ املنظومات القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية القامئة تقترص استجابتها عىل بعض الهموم الحامئية
الناشئة عن التهجري يف سياق الكوارث .أما تحديد الحاجات وتأسيس االستجابة املناسبة فسيتطلب مقاربة عابرة
للقطاعات املختلفة العلمية منها والسياسية واإلنسانية والحقوقية واإلمنائية وغريها ،بحيث تتصدى ملختلف
أشكال التنقل البرشي (التَّهجري والهجرة وإعادة االنتقال املخطط له) .ومع َّأن أصوات العلامء واألكادمييني
والسياسيني ومزاويل اإلمناء تهيمن عىل الحوار الدائر حول التغري املناخي ،يذكرنا أحد مؤلفي مقاالت هذا العدد
َّأن “املعرفة املحلية ومنظومات القيم واملعتقدات عنارص رئيسية يف استكشاف الطريق املستقبيل للمجتمعات
املتأثرة” .تسعى مقاالت هذا العدد إىل إبراز هذه البحوث والحوارات واألصوات.
ويف عام  ،2015سوف تجمع مبادرة نانسن التي تقودها حكومتا الرنويج وسويرسا الدول ملناقشة جدول أعامل
هجرين يف سياق الكوارث الناتجة عن املخاطر الطبيعية مبا فيها تلك املرتبطة
الحامية وللتصدي لحاجات ا ُمل َّ
بالتغري املناخي .بعض املقاالت يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية سوف مستقاة من الجوالت االستشارية
اإلقليمية ملبادرة نانسن واجتامعات منظامت املجتمع املدين التي عُ ِقدت منذ عام .2013
نتقدم بالشكر الجزيل لحنَّة إنتفيسيل تشابوسات من مبادرة نانسن وجيف كريسب عىل مساعدتهام بصفتهام
مستشارين لهذا العدد.
العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي  htmlو pdfباإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية عىل
الرابط التايل .www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters :وسوف يُتاح العدد بإصداريه املطبوع
موسعة باملحتويات
واإللكرتوين عىل اإلنرتنت باللغات الفرنسية واإلسبانية واالنجليزية .وهناك قامئة أيضاً ّ
الخاصة بهذا العدد عىل الرابط التايل:
 www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/hijra49listing.pdfيرجى مراسلتنا عىل الربيد
اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukيف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد.
وهناك مقاالت حول موضوع مصغر يف هذا العدد أيضاً يدور حول تشويه العضو التناسيل لإلناث يف سياق
اللجوء يف أوروبا ،وهي متاحة ضمن هذا العدد ويف ملحق منفصل أيضاً عىل الرابط التايل:
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/FGM.pdf
يرجى املساعدة عىل تعميم هذا العدد عىل أوسع نطاق ممكن من خالل إرساله إىل الشبكات وروابط اإلعالن
وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر.
ميكنكم الحصول عىل تفاصيل أعدادنا القادمة  -حول دول البلقان الغربية “عرشون عاماً بعد اتفاقية
دايتون” و” اللجوء يف أوروبا” و”التفكري االستباقي :التَّهجري واملرحلة االنتقالية والحلول” عىل الرابط التايل:
 www.fmreview.org/ar/forthcomingللحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق
باألعداد القادمة ،انضموا إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو انضموا إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب
الربيد اإللكرتوين عىل الرابط التايل.www.fmreview.org/ar/request/alerts :
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