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الكوارث والتَّهجي يف مناخ متغيِّ

عىل ضوء الزيادة املتوقعة يف تكرار  وقوع الكوارث املرتبطة بالتغري 
األشخاص  عدد  ازدياد  ع  ُيتوقَّ وكثافتها،  البيئي  والتدهور  املناخي 
رين يف سياق الكوارث مبن فيهم املهّجرين عرب الحدود الدولية.  امُلهجَّ
وخالل األعوام التي خلت مذ نرشنا عدد »التغري املناخي والتَّهجري« 
عام 2008، انترشت الحوارات واألبحاث بكرثة حول نقل األشخاص 
التغري املناخي والتحديات  للتكيف مع آثار  املستخطرين والحاجة 

القانونية التي تحيق باألشخاص املتأثرين مبخاطر التغري املناخي.  

القامئة  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  القانونية  املنظومات  لكنَّ 
تقترص استجابتها عىل بعض الهموم الحامئية  الناشئة عن التهجري 
االستجابة  وتأسيس  الحاجات  تحديد  أما  الــكــوارث.  سياق  يف 
املناسبة فسيتطلب مقاربة عابرة للقطاعات املختلفة العلمية منها 
والسياسية واإلنسانية والحقوقية واإلمنائية وغريها، بحيث تتصدى 
االنتقال  وإعادة  والهجرة  )التَّهجري  البرشي  التنقل  أشكال  ملختلف 
والسياسيني  واألكادمييني  العلامء  أصوات  أنَّ  ومع  له(.  املخطط 
ومزاويل اإلمناء تهيمن عىل الحوار الدائر حول التغري املناخي، يذكرنا 
ومنظومات  املحلية  »املعرفة  أنَّ  العدد  هذا  مقاالت  مؤلفي  أحد 
القيم واملعتقدات عنارص رئيسية يف استكشاف الطريق املستقبيل 

هذه  إبراز  إىل  العدد  هذا  مقاالت  تسعى  املتأثرة«.  للمجتمعات 
البحوث والحوارات واألصوات.

تقودها حكومتا  التي  نانسن  مبادرة  ويف عام 2015، سوف تجمع 
وللتصدي  الحامية  أعامل  جدول  ملناقشة  الدول  وسويرسا  الرنويج 
رين يف سياق الكوارث الناتجة عن املخاطر الطبيعية  لحاجات امُلهجَّ
مبا فيها تلك املرتبطة بالتغري املناخي. بعض املقاالت يف هذا العدد 
من نرشة الهجرة القرسية سوف مستقاة من الجوالت االستشارية 
التي  نانسن واجتامعات منظامت املجتمع املدين  اإلقليمية ملبادرة 

ُعِقدت منذ عام 2013. 

نتقدم بالشكر الجزيل لحنَّة إنتفيسيل تشابوسات من مبادرة نانسن 
وجيف كريسب عىل مساعدتهام بصفتهام مستشارين لهذا العدد.

وهناك مقاالت حول موضوع مصغر يف هذا العدد أيضاً يدور حول 
التناسيل لإلناث يف سياق اللجوء يف أوروبا وخمسة  تشويه العضو 

مقاالت عن األوجه املتنوعة للهجرة القرسية.
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الكوارث والتَّهجي يف مناخ متغيِّ
تصدير 

وديدير بوركالرت )حكومة سويرسا( بارغه بريندي )حكومة الرنويج(

مع أنَّ املجتمع الدويل يعالج منذ مدة كثرياً من جوانب الكوارث والتغري املناخي والتنقل البرشي، 

يبقى إحراز التقدم الحقيقي مرهوناً بجمع مختلف أطراف النقاش لبناء استجابة شاملة تضع توقعاتها 

حول التحديات املستقبلية املرتبطة بالتغري املناخي.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  brende-burkhalter

مبادرة نانسن: التوصل لتوافق آراء بشأن 
النُّزوح يف سياق الكوارث 

والرت كالني )مبادرة نانسن(

عىل مدار ما يناهز الثالث سنوات، حددت عملية مبادرة نانسن االستشارية مجموعة أدوات خيارات 

السياسة املحتملة املعنية بالتصدي لتحديات التَّهجري العابر للحدود واالستعداد لها واالستجابة لها يف 

أوقات الكوارث مبا فيها آثار تغري املناخ.
 www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/kaelin

خطط التكيف الوطنية والتنقل البرشي 
كوكو وارنر )جامعة األمم املتحدة( ووالرت كالني )مبادرة نانسن(

,) جامعة جورج تاون( وسوزان مارتن

)اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي( ويوسف ناصيف 

البرشي ضمن  والتنقل  التَّهجري  قضايا  دمج  عملية  تحسني  من  بد  ال  اإلمكان،  قدر  التَّهجري  لتجنب 

عمليات التخطيط للتكيف الوطنية واإلقليمية.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/

 warner-kaelin-martin-nassef

منذجة التَّهجي 
جاسنت جينيتي )مركز رصد النُّزوح الداخيل(

مع أنَّ السعي وراء تنبؤ عاملي منفرد سيصيب الباحثني عنه بإحباط،  ميكن للنامذج الحالية للتغري 

أو  الدول  لبعض  السيناريوهات  من  متنوعاً  نطاقاً  تقدم  أن  بالكوارث  املستحث  والتَّهجري  املناخي 

األقاليم أو املناطق الساخنة.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ginnetti

أوضاع األدلة 
سوزان مارتن )جامعة جورج تاون(

واملتأثرة  مناخًيا  املستحثة  الهجرة  فهم  عليهم  يتعني  حيث  كبري  مجهود  بذل  الباحثني  من  ُينتظر 

بالكوارث ونقل هذا الفهم ليستخدمه صانعو القرار السيايس واملامرسون.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/martin

رضورة وجود مقاربة إثنوغرافية يف بيو 
األنرثوبولوجيا, باريس )مخترب االجتامعية جيمييا كوميتي(

من النادر أن تحظى التحركات البرشية بالرشوحات الوافية عىل أساس أنها مستحثة بالعوامل البيئية 

واملناخية. وعليه، ال ميكن اعتبار أي تحليل للتحركات السكانية مكتماًل ما مل يأخذ بالتبعات الثقافية 

للتغري املناخي عىل املجتمعات املتأثرة.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/cometti

تركيز متكامل 
ويليام الييس سوينغ )منظمة الدولية للهجرة(

يكمن مفتاح املعالجة الناجحة لتحديات الكوارث البيئية واملناخية والطبيعية يف إدماج قضايا الهجرة 

- مبا فيها التَّهجري - يف جميع أطر تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث والتنمية وسياساتها.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/swing

غرب أفريقيا: قاعدة اختبار للحلول اإلقليمية
جوليا بلوترش ودليلة غرباوي وسارة فيجيل )جامعة لييج( 

ليس يف غرب أفريقيا كثري من السكان الرحالني لكنها شديدة التعرض للمخاطر الطبيعية. ومع ذلك 

تحظى بعدد من اتفاقات التعاون اإلقليمية وهذا ما قد ميكنها من أن تكون قاعدة مفيدة لالختبار 

للتصدي للتَّهجري العابر للحدود الناتج عن الكوارث الطبيعية.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  blocher-gharbaoui-vigil

التنمية ومخاطر التَّهجي
غلوسيا بوير وماثيو ماكينون )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

للتغري املناخي آثار ال ُيستهان بها عىل حاالت الطوارئ قد يغفلها أحياًنا تحدي التنمية. ومع ذلك، 

ُيحدث تغري املناخ أمناًطا نظامية من التدهور االجتامعي واالقتصادي تؤثر بدورها عىل عوامل التَّهجري 

بسبب الكوارث وتستلزم وجود استجابات موازية لها.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/boyer-mckinnon

وضع إجراءات الحامية املؤقتة يف أفريقيا 
متارا وود )جامعة نيو ساوث ويلز(

رين العابرين  قد تحسن ترتيبات الحامية املؤقتة الرسمية يف أفريقيا عىل نحو ملموس وصول املهجَّ

للحدود بسبب الكوارث إىل األرايض والتمتع بحقوق اإلنسان. ويجب أن تجري هذه الرتتيبات يف ضوء 

التزامات الحامية القامئة يف الدول.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/wood

اآلثار املناخية عىل مجتمعات البدو الرَّّحل 
ي وتروي شتينربغ )جامعة أكسفورد(  نور الضحى الشطِّ

متثل سلطنة ُعامن وكذلك منغوليا مثالني عن التحديات املناخية واالجتامعية الحديثة التي تواجه سبل 

ل. كسب الرزق ملجتمعات البدو الرُّحَّ
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/chatty-sternberg

إرشادات توجيهية إلدارة االنتقال 
برينت دوبرشتاين وأين تادغيل )جامعة واترلو(

رغم اعرتاف املجتمع الدويل خالل عرشين عاماً املاضية بقدرة التغري املناخي عىل التسبب بالتَّهجري 

فقد كان بطيئاً يف بناء الصكوك املحددة بالتغري املناخي الالزمة لتوجيه عملية االنتقال، إذ ما زالت 

املستحث  كالتَّهجري  مفصل  موضوع  يف  الخوض  دون  التَّهجري  بعموميات  مرتبطة  الحالية  الصكوك 

بالتغري املناخي.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  doberstein-tadgell

االستعداد لالنتقال املخطط له 
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  planned-relocation

الدروس املستفادة من عمليات االنتقال 
وإعادة التوطني املخططة املاضية 

جني ماكادم )جامعة نيو ساوث ويلز(

ودروًسا  روابًطا  يربز  وفكري  تاريخي  إطار  يف  االنتقال  عمليات  بشأن  الحديثة  املشاورات  وضع 

مستفادة غري متوقعة.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/mcadam

إعادة التوطني بعد وقوع الكوارث يف املناطق الحرضية ببوليفيا 
جيام سو )جامعة مانشسرت(

قد تكون برامج إعادة التوطني بعد وقوع الكوارث غري مناسبة وغري فّعالة وغالباً ما تفاقم استضعاف 

الناس بفعل آثار تغري املناخ.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/sou

لرتكيز عىل النُّزوح املرتبط باملناخ
سكوت لييك وإيزيكيال سيمربنغام )حلول النُّزوح(

اإلبداعية  املبادرات  وبناء  املثىل  املامرسة  تطبيق  األكرب عىل  الرتكيز  يضع  أن  العاملي  لالنتباه  ينبغي 

لحل مشكلة النُّزوح املرتبط باملناخ بدالً من التصارع مع التحركات األكرث ندرة لألشخاص عرب الحدود.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  leckie-simperingham

مرشوع قانون الهجرة يف الربازيل 
إيزابيال بياسينتيني دي أندرادي )جامعة بوزيتيفو(

املهاجرين  تؤثر عىل  التي  الترشيعية  ة  الهوَّ تجسري  بغية  األمد  بعيد  الربازيل عىل وضع حل  تعمل 

البيئيني عاملياً 
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/piacentini

الكوارث والتَّهجي وإطار جديد يف القارتني األمريكيتني 
ديفيد جاميس كانتور )مبادرة قانون الالجئني(

هناك نطاق مذهل من األمثلة اإليجابية عن القانون والسياسات واملامرسات الوطنية يف جميع أنحاء 

األمريكيتني، وتوضح تلك األمثلة كيف استجابت الدول لتبعات الهجرة املرتتبة عىل الكوارث.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/cantor



ترتيبات الحامية املؤقتة لسد الثغرة يف نظام الحامية 
فولكر تورك )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

الرتتيبات املتوقعة الزمة لتوفري الحامية للمهجرين عرب الحدود بسبب الكوارث، وهنا تكمن الثغرة 

حالياً..
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/tuerk

الالجئون والتغي املناخي والقانون الدويل 
ماريا حوسيه فينانديز )لجامعة الكاثوليكية يف سالتا، األرجنتني(

كيف ميكن لفئة »الجئي املناخ« أن تلقى االهتامم ضمن القانون الدويل يف القرن الواحد والعرشين؟
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/fernandez

التهجي كنتيجة لسياسات الحد من آثار التغي املناخي 
سارة فيجيل )جامعة لييج(

تتسبب سياسات الحد من آثار  تغري املناخ و«الحلول الخرضاء« أيضاً، مثل: استخدام الوقود الحيوي، 

يف التَّهجري.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/vigil

انعدام الجنسية والتَّهجي البيئي
جييس كونيل )جامعة أسرتاليا الوطنية(

عىل  حصولهم  احتامل  ويقل  التَّهجري  خطر  من  أكرب  قدر  إىل  الجنسية  منعدمو  األشخاص  يتعرض 

من خطر  املتكررة(  الهجرات  مع  األخص  )عىل  البيئي  التَّهجري  يزيد  أخرى،  جهة  ومن  املساعدات، 

تعرضهم ألن يصبحوا منعدمي الجنسية.
   www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/connell

دور للتقايض االسرتاتيجي 
ماثيو سكوت )جامعة لند، السويد(

عىل  الحامية  مبادرات  دعم  يف  يفيد  أن  املستخطرين  األفراد  لحامية  االسرتاتيجي  للتقايض  ميكن 

املستوى األعىل.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/scott

الفيضانات والهجرة يف جمهورية التشيك 
روبيت ستويانوف )جامعة تشارلز يف براغ( وإيالن كيلامن )كلية لندن الجامعية( وبابورة دوزي )معهد 

جيونكس يف األكادميية التشيكية للعلوم(

تهدف اسرتاتيجيات املقيمني يف العادة إما إىل حامية أنفسهم من الفيضانات أو التكيف معها. لكنَّ 

الهجرة واسعة النطاق من السهول الفيضية لألنهار مل تلق االهتامم الجدي حتى يف مناطق املخاطر 

الكبرية.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

   stojanov-kelman-duzi

»مستقبل آمن واحد« يف الفلبني 
لويد رانكه ومليسا كيتوليو-نافارا )هيئة حكومية يف الفليبني(

نقل برنامج »مستقبل آمن واحد« الحكومي يف الفلبني عائالت فقريو متأثرة بالكوارث لكنه أخفق يف 

بناء األطر الهيكلية الالزمة لتوفري الفرص يف املكان الذين نقلت إليه تلك العائالت.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  ranque-quetulionavarra

إعادة التوطني بعد الكوارث يف الفلبني: اسرتاتيجية خطرة 
أليس ر توماس )املنظمة الدولية لالجئني(

النُّزوح  لخفض  كاسرتاتيجية  االستيطان  إعادة  أنَّ  إىل  هايان  إعصار  بعد  الفليبني  يف  الخربات  تشري 

املستحث بالكوارث قد يؤدي إىل ظهور مخاطر جسيمة يف الحامية. 
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/thomas

تسهيل الهجرة التكيفية الطوعية يف منطقة املحيط الهادئ 
بروس بورسون )هيئة الهجرة والحامية يف نيوزيلندا( وريتشارد بيدفورد )جامعة وايكاتو(

ناً حاساًم من اسرتاتيجية التكيف العام  ستكون الهجرة التكيفية الطوعية العابرة للحدود الدولية مكوَّ

لألفراد واألرس املستخطرين يف منطقة املحيط الهادئ بغية رفع مستوى لدونتهم ومقاومتهم للمخاطر 

الطبيعية ومنع التَّهجري املستقبيل.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/burson-bedford

لن نغرق بل نناضل: نشطاء جزر املحيط الهادئ 
حّنا فاير )كلية لندن الجامعية(

يكمن للرتكيز عىل الهجرة املستحثة باملناخ بدالً من تخفيف آثارها أن يتعارض مع مطالب السكان 

بل قد تدعم تصوراً بأنَّ عدم صالحية بعض الجزر يف املحيط الهادئ للسكن هو املصري املحتوم لها.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/fair

ساموا: املعارف املحلية وتغي املناخ وتحركات السكان
هيمينا فلوريس-باالسيوس )جامعة أوكالند للتكنولوجيا(

تهيمن أصوات العلامء واألكادمييني والسياسيني واملامرسني يف مجال التنمية عىل النقاش بشأن تغري 

قضية  معالجة  أردنا  ما  إذا  أساسية  عنارص  واملعتقدات  والِقَيم  املحلية  فاملعارف  ذلك  ومع  املناخ 

املجتمعات املترضرة. 
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/florespalacios

الهجرة بكرامة« عرب الحدود يف كييباس 
كارين إي ماكنامرا )جامعة كوينزالند(

تعدُّ سياسة »الهجرة بكرامة« جزًءا من اسرتاتيجية كرييباس القومية لالنتقال بعيد األمد.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/mcnamara

األرض والكوارث والتنقل البرشي يف منطقة جنوب املحيط الهادئ
دانيال فيتسباتريك )جامعة أسرتاليا الوطنية(

تستحق الخصائص التكيفية ملنظومات األرايض العرفية اعرتافاً أكرب يف أطر سياسات التغري املناخي. 
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/fitzpatrick

إدماج اللدونة يف جنوب آسيا 
مي زو ودورين برام )مختربات براكسيس(

ميكن أن تعزز املجتمعات لدونتها بإدماج إجراءات الحد من املخاطر والتكيف مع تغري املناخ والحد 

من الفقر. 
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/zhou-braam

»الجميع يحب الحياة هنا«
هيامين أبادهياي وديفيا موهان )جامعة تيي، الهند( وإيالن كيلامن )كلية لندن الجامعية( 

يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر مجتمعات جزر الكشادويب. لكن ماذا يحدث عندما يبقى الناس يف 

تلك الجزر يحفزهم يف ذلك حس االنتامء واملعتقدات الدينية والهوية؟
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  upadhyay-mohan-kelman

بناء القدرة عىل التكيف يف آسام
سومياديب بانيجي، وسومان بشت، وبيدهوبهوسان ماهاباترا )املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، نيبال(

نقطة بدء التكيف مع تغري املناخ طويل األجل التكيف مع تغري املناخ قصري األجل والظواهر الشديدة. 

املالية قدرة األرس املستفيدة من  التحويالت  اتخاذ قرارات مدروسة أكرث بشأن استخدام  ُيعزز  وقد 

هذه التحويالت عىل التكيف.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  banerjee-bisht-mahapatra

دة يف ميكونغ  دوافع مختلطة وأسباب معقَّ
جيسيكا مارش )شبكة ميكونغ للهجرة(

وملقاومة  للتكيف  كأداة  الهجرة  مدة  منذ  املناخي  بالتغري  املتأثرة  املجتمعات  من  كثري  تستخدم 

التحديات املاثلة أمام سبل كسب أرزاقهم وأمنهم. ومن الواضح أنَّ تعزيز الحاميات الحالية املقدمة 

لجميع املهاجرين سيكون مفيداً يف سياق التغري املناخي.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/marsh

سبب وجيه للتحدث عن »الالجئني املناخيني«
فرانسوا جيمني )جامعة لييج ومعهد الدراسات السياسية، باريس(

أصبح مفهوم »الجئون ألسباب بيئية« أو »الجئون بسبب تغري املناخ« تدريجًيا من املفاهيم املهجورة 

لغياب األساس القانوين له. ولكني أزعم أنَّ مثة أسباًبا وجيهة تدفعنا الستخدام هذه املصطلحات.
  www.fmreview.org/climatechange-disasters/gemenne

تساؤالت حول الحوكمة للمجتمع الدويل
أليكساندر بيتس )مركز دراسات الالجئني(

التَّهجري  قضايا  يف  الدويل جامعياً  املجتمع  تفكري  كيفية  مهمة حول  تساؤالت  نانسن  مبادرة  أبرزت 

والحركة املرتبطة بالكوارث الطبيعية والتغري املناخي وكيفية تحسني حوكمتها.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/betts

تقديم الحلول القامئة عىل االحرتام 
كولني سوان )مجلس مدين كيفالينا( والرئيس ألربت ب ناكوين )مجلس قبيلة آيل دي دجان تشارلز( وستانيل 

توم )مجلس نيوتوك التقليدي(

تعد القبائل التي تتعيش يف أالسكا الشاطئية ولويزانا يف الواليات املتحدة األمريكية بعضاً من أكرث 

املجتمعات تعرضاً لخطر التَّهجري املبارش نتيجة آثار التغري املناخي 
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  swan-naquin-tom

 www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/hijra49listing.pdf
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إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت أو 

إعالننا للموضوعات القادمة، يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد اإللكرتوين من 

www.fmreview.org/ar/request/alerts خالل الرابط 

fmr@qeh.ox.ac.uk :أو اتصل بنا عىل العنوان التايل

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات العملية واملعلومات واألفكار بني 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 

 Refugee Studies Centre, Oxford Department of International
 Development, University of Oxford, 3 Mansfield Road, 

Oxford OX1 3TB, UK
 fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar

+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

www. جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية متاحة دون مقابل مايل عىل اإلنرتنت عىل

تنزيلها. وإذا رغبتم يف معرفة موعد إصدار عدد جديد عىل شبكة  أو  لقراءتها   fmreview.org/ar

اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع جديد، فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد اإللكرتوين الخاصة بنا عىل 

.fmr@qeh.ox.ac.uk أو مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين www.fmreview.org/ar/request/alerts

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني 

يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن أو إىل 

املقالة املعينة. ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة - الرجاء االتصال بنا عن طريق 

الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.

 تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
واللجوء يف أوروبا

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى: حالة من قضايا اللجوء يف أوروبا
فيديال نوفاك-أيرونز )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

تشي التقديرات إىل أن ما يقارب 71% من اإلناث املتقدمات بطلب اللجوء يف االتحاد األورويب من البلدان 

التي متارس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى هن من الناجيات من هذه املامرسة التقليدية املؤذية وقد حان 

الوقت لقبول أن يخضع ذلك األمر يخضع ملزيد من التمحيص والتدقيق كام يتطلب استجابة أكرث اهتامماً.

  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/novakirons

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى: التحديات التي 
تواجه طالبات اللجوء واملسؤولني الرسميني

كريستني فالماند )إينتاكت( 

احتياجات  تلبية  عىل  تساعد  أفضل  ــراءات  إج وضع  األورويب  االتحاد  يف  اللجوء  سلطات  عىل 

املستضعفات وتقديم الحامية الخاصة للنساء والفتيات الاليت خضن تجربة تشويه األعضاء التناسلية 

لألنثى أو يحتمل تعرضهن لهذا الخطر. 
 www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/flamand

إضفاء الطابع الطبي عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 
بيي فولدز وفريدريك مارتس )معهد سانت جينيسك(

يجب استنكار »«إضفاء الطابع الطبي« عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى لسببني هام: أولهام أنَّ 

ذلك يتسبب تلقائياً بالرضر وثانياً أنه يخالف األساس األخالقي للمهنة الطبية.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/foldes-martz

اتفاقية اسطنبول: معاهدة جديدة وأداة جديدة 
إليز بيتيتباس )الشبكة األوروبية إلنهاء مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى( وجوانا نيليس )مجلس 

أوروبا(  

تقدم اتفاقية اسطنبول الجديدة أداة قوية  لضامن أكرث فعالية لحامية طالبي اللجوء املواجهني لخطر 

االضطهاد القائم عىل الجندر وخطر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل وجه الخصوص.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/petipas-nelles

تغيي املواقف يف فنلندا تجاه تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 
سايدو محمد وسولومي تيشومي )العصبة الفنلندية لحقوق اإلنسان(

هناك نساء الجئات سابقات يعملن اآلن كمربيات محرتفات ضمن مجتمعات املهاجرين والالجئني يف 

فنلندا للتعامل مع عنرص الجهل بأثر ودرجة تأثري تشويه العضو التناسيل لألنثى.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  mohamed-teshome

مقاالت عامة
عملية قرطاجنة: 30 عاًما من االبتكار والتضامن

كارلوس مالدونادو كاستيلو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

تتيح الذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة عام 1984 الفرصة لتفحص إنجازات عملية قرطاجنة وخصائصها 

املميزة  التي تجعلها رائدة.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

  maldonadocastillo

اإلتجار بالبرش الستغالل أعضائهم  
 فالدميي ماكيه )روسيا البيضاء حكومة(

االتجار بالبرش للحصول عىل أعضائهم جرمية جديدة عابرة للحدود أخفقت يف جذب اهتامم دويل 

كاف. 
 www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/makei

الشاي املحىلَّ والسجائر: طعم حياة الالجئني يف األردن
رنا ب. خوري )جامعة نورثويسرتن(

بني الالجئني يف األردن، ميثل امللل الناتج عن القيود املفروضة عىل التنقل والعمل ومشاعر التهميش 

مصدراً ال تخطئه العني من مصادر الهم والحزن.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/khoury

انعدام الثقة بني الالجئني والدولة عىل الحدود التايلندية-البورمية 
كارين هارغرايف )مستشارة مستقلة(

املقاربات   يف  األصلية  ودولتهم  الالجئني  بني  الثقة  انعدام  ملوضوع  الالزم  االعتبار  منح  من  بد  ال 

األخرى  السياقات  يف  وكذلك  التايلندية-البورمية  الحدود  عىل  املوجودين  لالجئني  إلعادة  املؤسسية 

لالجئني يف العامل.
  www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/hargrave

الحيوانات والهجرة القرسية 
بييز بين وكايتلني كلتي-هابر )جامعة ماين الجنوبية(

رين  يرتبط األذى الواقع عىل الحيوانات نتيجة التَّهجري القرسي لألشخاص ارتباطاً وثيقاً مبعاناة املهجَّ

التي تحدد درجة ذلك األذى أيضاً.
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/ 

beirne-keltyhuber
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عائلة سورية يف شقة يف مدينة الرمثا، األردن، فرباير/شباط 2014.

ُنرش هذا العدد مبساعدة كرمية من االتحاد األورويب علاًم أنَّ 

نرشة الهجرة القرسية وحدها تتحمل مسؤولية محتويات ما 

يرد يف هذا العدد وال يجوز بأي شكل كان عزو اآلراء الواردة 

فيها لالتحاد األورويب
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