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وهيئـات  املحاكـم  إىل  إضافـة  قانونـاً،  امللزمـة  كامبـاال  اتفاقيـة 
ومـع  التوجيهيـة.  باملبـادئ  تستشـهد  بـدأت  التـي  املعاهـدات 
مـرور الوقـت، قـد يعـزز ذلـك مـن التوجـه نحـو اعتبـار املبـادئ 
التوجيهيـة جـزءاً مـن القانـون العـريف أو رمبـا يف حالـة الحصـول 
عـىل الدعـم الـدويل، قد يـي تلك املبـادئ اتفاقيـة ملزمـة قانوناً.

والسـؤال هـو: أميكـن لتجربـة املبـادئ التوجيهيـة أن تسـاعد يف 
ألسـباب  النازحـني  أو  األزمـات”  “هجـرة  ملعالجـة  املعايـري  بنـاء 
بيئيـة؟ هـذا مـن األمـور التي ال شـك بهـا لكـنَّ أول ما سـيتطلب 
ذلـك صياغـة تعريـف أو وصـف واضـح لألشـخاص الـذي ُينظـر 
إليهـم عـىل أنهـم بحاجـة للحاميـة، وثانيـاً يجـب دراسـة مـا إذا 
كان باإلمـكان تنـاول حقـوق أولئك األشـخاص واسـتحقاقاتهم من 
منظـور القانـون الـدويل الحايل. ومن هنا، سـيكون مـن الرضوري 
إلجـراء استشـارات موسـعة عـىل املسـتويني الوطنـي واإلقليمـي 
بحيـث ميكـن إرشاك نطـاق واسـع مـن الفاعلـني الحكوميني وغري 

الحكوميـني أثنـاء الحشـد للحصـول عـىل الدعـم.

نحـن نشـهد يف يومنـا هـذا كـوارث طبيعيـة متكـررة وشـديدة 
الوطـأة وهـي نتـاج رئيـيس للتغـري املناخـي ونعلـم بالفعـل أنَّهـا 

تتطلـب منـا تعزيـز الضامنـات القانونيـة ليـس للنازحـني (خاصة 
الحـدوث)  بطيئـة  الكـوارث  نتيجـة  جذورهـم  مـن  املقتلعـني 
فحسـب بـل أيضـاً لألشـخاص الذيـن ُأجـربوا عـىل عبـور الحـدود 

دون حصولهـم عـىل صفـة اللجـوء.

روبرتا كوهني rcohen@brookings.edu زميلة أوىل غري مقيمة 
www.brookings.edu يف معهد بروكنغز

هذا املقال مبني عىل بحث مطّول ُأعد ملرشوع هجرة األزمات 
لدى معهد دراسات الهجرة الدولية ونرشه املعهد املذكور. 

http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/
/workingpapers

1.  أقر املبادئ التوجيهية للنزوح الداخي 193 دولة يف عام 2005 عىل أنها “إطار عام 
دويل مهم لحامية النَّازحني” 

www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, para. 132
 http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/PinheiroPrinciples.pdf .2 و 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

الهرب إىل املدن
باتريشا فايس فيغني

من املحتمل أن تكرر الظروف التي هرب منها معظم مهاجري األزمات، مثل:األخطار الواقعة عىل الحياة والصحة 
والسالمة الجسدية وسبل العيش بشكل أو بآخر يف املدن الحرضية التي يقصدها املهاجرون ويعود بعض السبب 

يف ذلك (إن مل يكن جله) إىل وجود املهاجرين أنفسهم هناك.

بلدانهم  املدن يف  املستوطنني يف  األزمات”  أعداد “مهاجري  تزداد 
ويف البلدان األخرى. وعادة ما ينتقلون إىل املناطق األشد فقراً يف 
املدن الكبرية والصغرية وغالباً ما يتوجهون للعيش خارج املدينة يف 
مستوطنات غري رسمية ال تخضع إىل قدر كبري من سلطة البلديات 
بل تفتقر إىل الخدمات وتحيق بها الظروف الخطرة. ويف حني ميثل 
فإنَّ  الجدد  الواصلني  لجميع  تحدياً  الحرضية  الحياة  مع  التكيف 
كان  التي  أماكنهم  مغادرة  عىل  أُجربوا  الذين  اقتصادياً  املهمشني 
من املمكن أن يبقوا فيها لوال اضطرارهم لذلك، نادراً ما سيعودون 
الحياة  التكيف مع  إىل ديارهم حتى بعد أن تخفق مساعيهم يف 
درجة  إىل  والحامية  األمان  شبكات  إىل  يفتقرون  فهم  املدينة.  يف 
بالنزاع.  تتعلق  ألسباب  القادمني  غري  املهاجرون  يفتقره  مام  أكرب 
ومع أنَّ حاجاتهم املادية والنفسية واالمنية ملحة فغالباً ما يكون 
تشبه  املعيشية  ظروفهم  ألنَّ  صعباً  أمراً  الحاجات  تلك  استهداف 

طروف الفقراء الحرضيني األكرث استقراراً.

املقال  املهاجرين الحرضيني تهمنا يف هذا  اثنتان من  فئتان  هناك 
عىل وجه الخصوص وهام: املهاجرون املرتبطون بالنزاع واملهاجرون 
املرتبطة تحركاتهم إىل املناطق الحرضية بالظواهر البيئية وعملياتها. 
وتختلط هذه الجامعات املستضعفة واملشحونة سياسياً يف البلدات 
واملدن بجميع أحجامها مع أعداد متزايدة من املهاجرين الريفيني 

اآلخرين والشباب العاطل عن العمل.

لقد تسبب النزاع يف أنحاء عدة من العامل يف ظهر أوضاع يبدو أنه 
ال ميكن الرجوع عنها بل كانت سبباً رئيسياً لتقويض اسرتاتيجيات 
املناطق  إىل  االنتقال  إىل  الناس  ودفعت  االندماج  وإعادة  العودة 
الحرضية والبقاء فيها. ووصل الحد يف بعض املدن الكولومبية إىل 
أن أصبح عدد النازحني داخلياً أكرب من عدد السكان األصليني فيها. 
وكذلك األمر يف العراق اليوم حيث يجد كثري من النازحني والالجئني 
ومدنهم  بلداتهم  يف  العيش  عىل  قادرين  غري  أنفسهم  العائدين 

mailto:rcohen@brookings.edu
http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/workingpapers/
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األصلية التي أصبحت جيوباً للعنف العرقي و/أو الطائفي أما عودة 
أدىن  تتسبب دون  فتكاد  األقليات  إىل  ينتمون  كانوا  التي  السكان 
تزداد  الظروف،  هذه  ظل  ويف  وتجدده.1  العنف  تصعيد  يف  شك 
أفغانستان،  يف  الرئيسية  فاملدن  وخطورة.  ازدحاماً  املضيفة  املدن 
شيئاً  توفر  أن  عىل  قادرة  غري  كابول،  خاصة  املثال،  سبيل  عىل 
للعائدين من الباكستان وإيران الذين أرصوا مع ذلك عىل العودة 
إىل املدن بدالً من القرى. ومع أنَّ إصالح البنى التحتية الحرضية 
واالجتامعية وتعزيزها يتصدر أولويات الهيئات اإلنسانية واإلمنائية 
عىل حد سواء، فام زالت الجهود املبذولة يف هذا اإلطار بعيدة عن 

الحاجات امللحة.

الحرضي  للنمو  جوهرياً  مثاالً  مونروفيا  الليبريية  العاصمة  وتعد 
واستمرار  الريفي  بالتدهور  سوءاً  تزداد  التي  بالنزاعات  املدفوع 
التوترات العرقية. وخالل الحرب األهلية بني عامي 1989 و2003، 
من  مونروفيا وغريها  إىل  البالد  أنحاء  الليبرييون من جميع  هرب 
املدن األخرى حيث وفرت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 
عام  وبعد  اإلنسانية.  املساعدات  الدولية  الهيئات  من  آخر  وعدد 
برنامجاً  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  عقدت   ،2005
األشخاص  أولئك  الليبريية عن تصنيف  الحكومة  للعودة وتوقفت 
منهم  كبرية  أعداد  بقيت  ذلك،  ومع  داخلياً.  نازحون  أنهم  عىل 
األمني  االنفالت  باستمرار  تتعلق  ألسباب  مونروفيا  يف  خاصة 
عدد  ويقدر  الــرزق.  كسب  لسبل  وافتقارهم  األرايض  وفقدان 

السكان يف مونروفيا وفقاً ألرقام 2010 مبا يرتاوح بني 800 ألف إىل 
مليون ونصف شخص علاًم أنَّ العدد قبل األزمة كان ما بني 400 

إىل 600 ألف.

وميثل جنوب السودان كذلك مشكلة مشابهة حيث يسعى السكان 
الحرضيون من أصل ريفي إىل العودة إىل الريف. فعىل مر العقود، 
وجد األشخاص الفارون من النزاع يف جنوب السودان مالذاً صعباً 
مخيامت  إىل  باإلضافة  األخرى  السودانية  املدن  أو  الخرطوم  يف 
الالجئني واملدن خارج السودان. وبانتهاء النزاع عام 2005، خاصة 
بعد إعالن استقالل جنوب السودان عام 2011، بدأوا بالعودة إىل 
ت املنظامت اإلنسانية  األماكن التي كانوا يعدونها بيوتاً لهم. وسريَّ
حافالت محملة باملزارعني القاطنني يف األماكن الحرضية يحدوهم 
ُوجدت  إن  كبرية،  معرفة  لديهم  تكون  أن  دون  العودة  يف  األمل 
يف  األصلية  مبواطنهم  أملت  التي  الظروف  أو  الزراعة  حول  أصاًل، 
الجديد. فقد وجدوا قرى ظروفها بدائية، ينترش  السودان  جنوب 
فيها العنف القبي وتكاد الخدمات معدومة متاماً. وذلك، يلجأ كثري 
من العائدين غري املستعدين أو الذين ال يتلقون الخدمات الالزمة 
إىل الرشوع يف هجرة ثانية من القرى إىل الحوارض خاصة العاصبة 
بالوضع  الذين لديهم علم  املنفيون جنوب السودانيون  أما  جوبا، 
فيذهبون إىل هناك مبارشة. لكنَّ املدن يف جنوب السودان مل تكن 
قبل مدة قصرية سوى بلدات صغرية وهي غري مستعدة الستيعاب 

القادمني الجدد.
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حي ويستبوينت العشوايئ يؤوي قرابة 75000 شخص قرب مونروفيا الوسطى، 2013
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التكيف مع البيئات الحرضية

ال توجـد املسـاعدات اإلنسـانية إال بالحـد االدىن يف املـدن، وهـذا 
يواجـه  حـني  يف  أمورهـم  يتدبـرون  األشـخاص  بعـض  أنَّ  يعنـي 
امللجـأ  توافـر  وعـدم  الغـذايئ  األمـن  انعـدام  مشـكلة  غريهـم 
وفقـدان الحاميـة الدوليـة الفعالة.وتفتقـر املنظـامت اإلنسـانية 
الدوليـة للكـوادر الخبـرية املطلوبـة لتحديد النازحـني يف املدن أو 
لتقديـم الحاميـة لهـم، مـع أنَّ تلـك املنظـامت تحتفـظ منـذ مدة 
قصـرية بالكـوادر للعمـل يف البيئـات الحرضيـة وتجربـة مختلـف 

املقاربـات والـرشكاء ومـؤرشات النجـاح.2

تقديـم  لعـدم  نزعـة  هنـاك  زال  مـا  الجديـدة،  الجهـود  ورغـم 
إىل  توجهـوا  الذيـن  للنازحـني  الخدمـات  مـن  الـالزم  املسـتوى 
السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  أقـرت  وقـد  الكبـرية.  املـدن 
لالجئـني بـرضورة توسـيع وظيفتهـا الحامئية يف األماكـن الحرضية 
كـام وضعـت اسـرتاتيجياٍت لتحقيـق هـذا الهـدف. ومـع توسـيع 
الحرضيـة،  لنشـاطاتها  الحكوميـة  غـري  واملنظـامت  املفوضيـة 
تواجـه مشـكلة ميكـن التنبـؤ بهـا وهـي عـدم ترحيـب املواطنـني 
املحليـني الذيـن يعيشـون يف الظـروف ذاتهـا أو الظـروف املامثلة 

املسـاعدات.  يتلقـون  وال 

يف  املناخيـة  والتغـريات  البيئيـة  األوضـاع  تدهـور  آثـار  تتسـبب 
اسـتدامة الهجـرة وغالبـاً مـا يكـون ذلـك عـىل طـول املسـارات 
املحليـة أو الدوليـة املوجـودة. وسـوف يـؤدي خـروج األشـخاص 
املـوارد  اسـتنزاف  إىل  املطـاف  نهايـة  يف  الحرضيـة  املناطـق  إىل 
واسـتفحال املشـكالت البيئيـة يف املـدن املقصـودة ألنَّ القادمـني 
يف  االسـتيطان  سـوى  أمامهـم  خيـاراً  يجـدوا  لـن  عـادة  الجـدد 
عشـوائيات غـري رسـمية كثيفـة يف عـدد سـكانها وغـري خاضعـة 
للتنظيـم حيـث تتضاعـف املخاطـر البيئيـة. وال بـد مـن التعامـل 
إىل  البيئيـة  للمخاطـر  والتصـدي  الحرضيـة  األرايض  مـع حقـوق 
درجـة ال تقـل عـن درجـة التعامـل مـع تلـك األمـور يف املناطـق 
الوطنيـون  القـادة  إقـرار  ومـع  بالحـروب.  املمزقـة  الحرضيـة 
آليـات  لتعزيـز  القصـوى  باألهميـة  البلديـة  املناطـق  ووجهـاء 
التكيـف ملسـايرة االتسـاع السـكاين الحـايل واملسـتقبي، فهم اآلن 
بحاجـة للدعـم لتعزيـز قـوى الحوكمـة البلديـة الحامئيـة ورفـع 
قابليـة االعتـامد عليهـا ولتمكـني الحد األكرب مـن املخاطـر البيئية 

األكـرث تأثـرياً.

وباختصـار، ليـس مهاجـرو األزمـات جديديـن عـىل املـدن، لكـنَّ 
اآلثـار املركبـة للنزاعـات والتدهـور البيئـي والنـامذج االقتصاديـة 
ضـت البنـى االقتصاديـة الريفيـة أنتجـت اآلن حركـة غري  التـي قوَّ
مسـبوقة للسـكان باتجـاه الحـرض. أمـا الجانـب اإليجـايب فيتمثل 
الحرضيـة  األماكـن  بـأنَّ  السياسـات  وصانعـي  الخـرباء  إدراك  يف 

متثـل أماكـن رئيسـية للتصـدي للفقـر وتوفـري الخدمـات والفرص 
االقتصاديـة. ومـع ذلك، هنـاك افرتاضات سـلبية منترشة وشـائعة 
بـني السـلطات الوطنيـة واملانحـني واملنظـامت الدوليـة والهيئات 
اإلنسـانية حـول مسـألة اتسـاع املـدن. فالشـعار األكـرث انتشـاراً 
رغـم أّنـه يثـري عالمات االسـتفهام حوله هـو: “املدن أماكن سـيئة 
للمهاجريـن مـن الريـف، واملهاجـرون الريفيون سـيئون لالزدهار 
الحـرضي”، ومـن املهـم أساسـاً اسـتهداف الترصفـات واإلجراءات 
املعنيـة مبنـع األزمـات وإدارتهـا إذا كانـت تلـك األزمـات سـوف 
تتسـبب يف النـزوح ومـن ثـمَّ يجـب معالجـة األزمـات يف مواقـع 

املقصـد الحرضيـة لتحسـني آليـات الحاميـة املطلوبـة.

وتـزداد آثـار الكـوارث الطبيعيـة أو املصطنعـة واألوبئـة يف املدن 
سـوءاً نتيجـة عـدم التخطيـط للهجـرة واسـعة النطـاق. ويف نهاية 
املطـاف، ال بـد مـن تحديـث املركز الحـرضي وأطرافه غـري املنظم 
مبـا يتناسـب مع األرايض املسـجلة بهدف إفـادة املهاجرين الجدد 
واألشـخاص املقيمـني هنـاك منـذ أمد بعيـد، فالتخطيـط الحرضي 
غالبـاً مـا يتجاهـل حاجـات الواصلـني الجـدد وعىل األخـص منهم 

مهاجـري األزمات املسـتضعفني.

إمنائيـة  أدوات  الحرضيـني  واإلصـالح  الحداثـة  نعـد  أن  وميكـن 
مهاجـري  لكـن  العشـوائيات.  إزالـة  تضمنـت  مـا  إذا  صالحـة 
والجئـي األزمـات، لسـوء الحـظ، غـري مرغـوب بهم عـىل العموم، 
أمرهـم  املحليـة  السـلطات  تراعـي  ال  أن  املرجـح  مـن  ولذلـك 
ـل خططهـا لإلصـالح الحـرضي. وإضافـة إىل ذلـك، من  عندمـا تفعِّ
املرجـح أن يكـون الفقـراء يف املناطـق الهامشـية أول مـن ُيخلـوا 
مـن املنطقـة عنـد تحديـث املشـهد الحـرضي وإخضاعـه لرقابـة 
بيئيـة صارمـة. وال شـك أن إخـالء السـكان الذيـن هجرهـم النزاع 
مؤخـراً أو إجبـار النازحـني عـىل البقـاء يف املسـتوطنات البعيـدة 
التـي تفتقـر إىل الخدمـات أو فـرص العمـل مناقـض للقصد الذي 
تسـعى إليـه املبـادئ التوجيهيـة وال شـك أنـه غـري مقبـول حتـى 
بة عـىل إعادة  لـو كان ذلـك باسـم اإلمناء. وعـىل الحكومـات املنكَّ
التوطـني الحـرضي القـرسي أن تلتـزم بالتوجيهـات الدولية إلعادة 

التوطـني كتلـك التـي يعتمدهـا البنـك الـدويل منـذ أمـد بعيـد.3

وبعـد أن اعـرتف املجتمـع اإلنسـاين مبسـؤوليته تجـاه األشـخاص 
باالنتقـال اآلن عـىل  بـدأ  الذيـن يهاجـرون للمـدن ألمـد بعيـد، 
نحـو حاسـم إىل ضحايـا النـزاع املوجوديـن يف املناطـق الحرضيـة 
املناطـق  منـارصو  أمـا  البيئـي.  والتدهـور  الكـوارث  وضحايـا 
الحرضيـة فقـد اقتـرص تركيزهـم إىل وقـت قريـب عـىل مسـاعدة 
النازحـني عـىل العـودة إىل مجتمعاتهـم الصغـرية، أو رمبـا أطلقـوا 
مرشوعـات نيابـة عـن رشائـح مخصصـة مـن السـكان الحرضيـني 
الصعـب  ومـن  اإلتجـار.  ضحايـا  والنسـاء  الشـوارع  كأطفـال 
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املبالغـة بالتحديـات التـي تواجـه اآلن مفوضيـة األمـم املتحـدة 
السـامية لالجئـني وغريهـا مـن املنظامت غـري الحكوميـة يف إعادة 
توجيـه كوادرهـا ونـرش مواردهـا للمـدة، لكنـه مـن املهـم عـىل 
وجـه خـاص أن تعمـل الهيئات اإلنسـانية يف رشاكات وثيقـة بينها 
وبـني الفاعلـني اإلمنائيـني واملسـؤولني الحكوميـني أكـرث مـام كان 

عليـه الحـال يف املـايض.

واملخططـون الحرضيـون يف معظـم األماكـن عـىل معرفـة تامـة 
بحـدة املشـكالت التـي تواجههـم نتيجـة النمـو الرسيـع. لكنهـم، 
عـىل مـا يبـدو، أقـل إدراكاً ألبعـاد املشـكالت التـي تتسـبب يف 
اإلنسـانيون  فالفاعلـون  الرسيـع.  الحـرضي  النمـو  ذلـك  وجـود 
يف أغلـب األحيـان ينظـرون خطـأً إىل هجـرة األزمـات عـىل أنهـا 
ظاهـرة مؤقتـة وعـىل أنها مشـكلة إنسـانية أساسـاً. لكـنَّ الواضح 
أنَّ األشـخاص املجربيـن عـىل الفـرار واالنتقال إىل املـدن ال يبقون 

هنـاك إىل مـدد طويلـة أو غري محـدودة. وعىل السـلطات البلدية 
والوطنيـة اآلن أن تجـد الطـرق املناسـبة لدمجهـم. 

باتريشا فايس فيغني pwf@georgetown.edu زميلة رئيسية 
غري مقيمة يف معهد دراسات الهجرة الدولية يف جامعة 

http://isim.georgetown.edu/ جورجتاون

ين من أماكنهم من  خالفاً ملعظم حاالت هجرة األزمات، كان معظم العراقيني الفارِّ  .1
املقيمني الحرضيني الذين هاجروا إىل مدن أخرى.

2.  العدد 44 من نرشة الهجرة القرسية مخصص للتكيف مع التهجري الحرضي. وتصف 
جئون يف  مختلف املقاالت فيها األوضاع املزرية العامة وغياب األمن الذي يعاين منه الالَّ

املدن وتقدم التوجيهات املتعلقة مبختلف قطاعات العمليات اإلنسانية.
3.  البنك الدويل، _كتاب مصادر إعادة التوطني غري الطوعي. التخطيط والتنفيذ يف 

املرشوعات اإلمنائية، 2004
 (Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in
Development Projects) http://tinyurl.com/WB-InvoluntaryResettlement

الخيار والرضورة: حاالت االنتقال يف املنطقة القطبية وجنوب الهادئ
روبيت برونني

أخر، وقد ميثل  العامة يف مكان  التحتية  والبنى  الرزق واإلسكان  إعادة هيكلة سبل كسب  االنتقال عىل  ينطوي 
االنتقال االستجابة األفضل للتكيف بالنسبة للمجتمعات التي يصبح موقعها الحايل غري داعم للسكن أو التي تصبح 

مستضعفة نتيجة التهديدات املناخية املستقبلية.

الحــت والفيضانــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر كلهــا 
ظواهــر تهــدد حيــاة اإلنســان وســبل كســب الــرزق والبيــوت 
الذيــن  للســكان  األساســية  اإلعاشــة  ووســائل  والصحــة 
يعيشــون حاليــاً يف املنطقــة القطبيــة وبعــض الجــزر الصغــرية 
يف مناطــق املحيطــات عــىل خــط االســتواء وتحــت خــط 
االســتواء. فارتفــاع درجــات الحــراة العامليــة يتســبب يف فقدان 
الشــاطئية  املجتمعــات  التــي تحمــي  الطبيعيــة  الحواجــز 
ــظ أن  ــات ويالح ــت والفيضان ــر والح ــواج البح ــو أم ــن عت ع
الجليــد يف البحــار القطبيــة ينخفــض كثافــة مــا يســبب تأخــراً 
ــواطئ، كان  ــرب الش ــوكيش. وق ــغ وتش ــَري برين ــد َبح يف تجم
س يف الســابق ميثــل حاجــزاً يحمــي املجتمعــات  الجليــد املكــدَّ
الشــاطئية مــن الخطــر لكــّن التأخــر الحاصــل يف تجمــد 
البحــار القطبيــة يــرتك املجتمعــات الشــاطئية يف غــريب أالســكا 
معرضــني للعواصــف الخريفيــة يف حــني يتســبب فقــدان 
الجليــد يف البحــر القطبــي ومــا يصاحبــه مــن ذوبــان الثلــوج 
ــة. ــن الحــت والعواصــف العاتي ــرية م الدامئــة يف درجــات كب

ويف املحيطــات االســتوائية ودون االســتوائية، تحمــي الشــعاب 
املرجانيــة واملنغــروف املجتمعــات الشــاطئية مــن أحــوال 

الطقــس القاســية والريــاح العاتيــة، لكــنَّ الشــعاب املرجانيــة 
ــالل20 أو  ــرية خ ــة كب ــار إىل درج ــزوال أو االنحس ــدأت بال ب
ــوال مــع ارتفــاع  ــة وستســتمر عــىل هــذا املن 25 ســنة املاضي
ــاه  ــوب مي ــاع منس ــتمر ارتف ــوف يس ــرارة. وس ــات الح درج
ــر  ــواج البح ــاع أم ــات وارتف ــاهمة يف الفيضان ــر يف املس البح

ــاه. ــح األرض واملي ــت ومتّل والح

التغــري الناجم عن املناخ والتنقل
تــؤدي هــذه التغــريات املناخيــة املتفاوتــة إىل تهجــري األفــراج 
واملجتمعــات. وتقــع العوامــل املســببة للتهجــري يف ثالثــة 
ــري،  ــل: األعاص ــديدة، مث ــس الش ــوال الطق ــي: أح ــاف ه أصن
واســتنزاف خدمــات النظــام البيئــي نتيجــة الظهــور البطــيء 
للتغــري املناخــي، وتضافــر أحــوال الطقــس الشــديدة مــع 
ــك  ــن تل ــرّسع م ــي ت ــة الت ــريات البيئي ــيء للتغ ــور البط الظه
نتيجــة  يظهــر  وســوف  ســوءاً.  أكــرث  وتجعلهــا  الظواهــر 
ــرة  ــن الهج ــزة م ــاط ممي ــارص أمن ــك العن ــن تل ــد م كل واح
البرشيــة، التــي ســوف تختلــف حســب طــول املــدة الزمنيــة 
للهجــرة والخصائــص الدميغرافيــة للحركــة الســكانية. وســوف 
يحــدث عمليــة انتقــال ملجتمعــات كاملــة عندمــا تصبــح 
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