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ُ
جتمعات املَحل َّية  /اال ِّتجار والتَّهريب ( /ف-كورونا)19-
َاخ وا ُمل
أ ْز َمة ا ُملن ِ

بني يدي موجز أرسة التحرير ٌ
الرئيس من العدد
عرض َ
موجزٌ ملضمون مقاالت املوضوع ّ
ُ
جتمعات املَحل َّية
َاخ وا ُمل
 64من نرشة الهجرة القرسية ،الذي يدور َح ْو َل أ ْز َمة ا ُملن ِ
التأمل ا ُمل ّبكر يف (ف-كورونا ،)19-مع وصلة ّ
لكل مقالة.
واال ِّتجار والتَّهريب ،وبعض ُّ
ثوب جديد!
موجز أرسة التحرير يف ٍ

ٌ
موج ٌز ملا
ويف موجز أرسة التحرير الجديد هذا
تحليل َ
بني َيدَي ّ
كل عد ٍد من أعداد نرشة الهجرة القرسية،
و ُي ْد َر ُج فيه ٌ
وص ُل
قامئة تحوي املقاالت ك ّلها (و ُو َص ٌل ُت ِ
إىل موضعها من النسخة ال ّر ْقم ّية يف ّ
الشابكة).
إن ِشئ َْت قراء َة ملخص أرسة التحرير واملج ّلة كامل ًة أو
شئت طباع َة أحدهام أو كليهامُ ،ز ْر
ُّ .www.fmreview.org/ar/issue64
فكل املقاالت موجود ٌة
يف املوقع باللغة اإلنجليزية ،وأكرثها موجودٌ باللغة العربية
والفرنسية واإلسبانية( .وأ ّما ملخص أرسة التحرير هذا فبني
يديه ُّ
كل املقاالت ،إذ أوردنا يف قامئة املحتوى التي في ِه،
املقاالت التي مل نوردها يف النسخة العربية من املجلة ،فجاءت
هنا باللغة اإلنجليزية ،ووضعنا إىل جانب ٍّ
كل منها نجمة).
وإن َ
رس ُل إليهم عىل الدوام نرشة الهجرة
كنت م ّمن ُت َ
ً
ّ
القرسية مطبوعة ،ولكنْ ترى أن موج َز أرسة التحرير الجديد
يجيب ما َ
بك من حاجات ،فلو تراسلنا فتطلب إلينا أن
رس َل إليك هذا ا ُملنتَج الجديد بدالً من ذاك .فذلك ُيس ِق ُط
ُن ِ
ع ّناً شيئاً من النفقة و ُيق ّلل ما لنا من وطأ ٍة عىل البيئة.
املواضيع ا ُملق ِبلة :اإلقرار بالالجئني ُ /سنَنُ العمل الناجعة يف
التَّهجري الداخ ّ
االجتامعي
يل  /الصحة العقل ّية والدّعم النفسا ّين
ّ
الصحي والنّظافة.
الصحة العامة وتهيئة مياه الرشب والرصف
ّ /
ّ
ف َمنْ شاء التفصيل فلينظره بهذه
.www.fmreview.org/ar/forthcoming
ومن شاء ُي ْع َل َم ِّ
بكل جدي ٍد فليطلب ذلك هنا
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
مؤس ُ
َّ
سة
تكفلت بالعدد  64من نرشة الهجرة
َّ
القرسية َّ
روزا لوكسمبورغ بتموي ٍل من الوزارة االتحادية للتعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي بجمهورية أملانيا االتحادية.
مسؤولية هذه النرشة عىل نرشة الهجرة القرسية
تقع
َّ
ْ
وحدها وليس بالرضورة أن تستوي اآلراء الواردة
مؤسسة روزا لوكسمبورغ.
يف النرشة وأراء َّ
ماريون كولدري وجيني بيبلز
ُم َح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية

fmr@qeh.ox.ac.uk www.fmreview.org/ar
+44 (0)1865 281700 @fmreview

أ ْزمَة املُ َناخ واملُ
ِ جتمعا ُت املَحليَّة

ِّ
االتجار والتَّهريب

ومقالتَان يف:

(ف-كورونا:)19-
تأم ٌُّل مُب ّكر

ُ
جتمعات ال َمحل َّية
والم
َاخ ُ
أ ْز َمة ُ
المن ِ

ما فتئت كث ٌري من املجتمعات املحل ّية يف العامل تتصدَّ ى ملصاعب َع ْيشها من اآلثار التي ُيخ ّلفها
َغي منذ عقود من الزمان ،ولهذه املجتمعات املحل ّية ما تخربنا ب ِه من َف ْه ٍم عميق
ُمن ٌَاخ ما يزال َيت ّ ُ
ُ
ٌ
لتغي ا ُملنَاخ من َو ْق ٍع يف
واس َعا األثر .ويدور حول هذا املوضوع
وخرب ٍةِ ،
همها يف ما ُّ
مقاالتَ ،ت ْرك ُز ّ
املجتمعات املحل ّية ،وخطط تص ّديها له ،ومسائل أوسع ،من قبيل َص ْون الحقوق وتحقيق العدالة.
(وسوف يأيت عددٌ من نرشة الهجرة القرس ّية يف مستقبل الزمان يدور حول االستجابة الدولية
والسياسات).

ال َو ْق ُع في المجتمعات المحل ّية

ٌ
مجتمعات تقوم ُس ُب ُل معاشها عىل ما يحيط بها من موارد طبيعية،
من املجتمعات املحل ّية
ُ
ّ
أرض كانت أو بح ٍر ،وهذه املجتمعات رسيعة التع ُّرض ملا ُتخلفه أزمة املنَاخ من
مــوارد ٍ
ُّ
أثار يف تلك املوارد ،فلقد ُي ِصي ُبها من هذه اآلثار ارتفاع مستوى سطح البحر وال َغ ْمر والتملح
(جي ِنيِ -منْدُ وسا َك ْردُوزو-را ُمس ،دَاس-هاجرا ،التن ُّقل يف املحيط الهاديَ ،غ ْي ِغر) ،أو ال َق ْحط
ِ
َ
ُ
رجس ،ك ْر ِتس ِف َّر ْن ِدث ،إ ْن ِد ِك ْنتُم-أغ َملهَىُ ،شو ِننْغ) ،أو الحوادث املناخية املباغتة مثل الفيضان
( ُپ ِ
والعاصفة ُ
س الوصول إىل املوارد التي تحفظ ُس ُب َل
رجس) ،مع ما ُي ِ
(شو ِننْغُ ،پ ِ
صاح ُب ذلك من عُ ْ ِ
املعاش .ويف كث ٍري من السياقاتُ ،تخ ِف ٌق اآلل ّيات التي يتّخذها الناس للتصدّ ي لصعوبة معيشتهم
يف مجاراة الحوادث.
فلم اشت ّد ضيق األرض التي تعيش فيها جامعة نوڤا إ ْن ِس َياد اشتداداً عظي ً
ّ
ام يف ساحل
تغي مستوى سطح البحر ،اضط ّرت الجامعة إىل ا ّتخاذ قرار االنتقال من األرض
الربازيل ،بفعل ُّ
(جي ِنيِ -منْدُ وسا َك ْردُوزو-را ُمس) .فكان أن د ّبرت أم َر انتقالها بنفسها ،فال معونة من الدولة،
ِ
وإن كان منها معونة فيش ٌء قليل .فاعتمد أهلها عىل املعارف التقليدية وعىل بحوث أكادمي ّية،
فع ّينوا موضعاً جديداً وأعادوا بناء بيوتهم ،وق ّدموا يف األولوية أكرث أهلها استضعافاً ،واعتمدوا عىل
َد ْع ٍم من أفراد جامعتهم املمتدة ،ومنهم الس ّياح ،لس ّد نفقاتهم .عىل ّأن َم ْب َل َغ الخسارة االنفعالية
واملاد ّية يف الجامعة كان عظي ً
ام ،ولوال جماع ّيتهم و َع ْز ُمهم واضطرارهم ملا قدروا عىل االنتقال.
و ُتع ِّو ُق ال َه َمل ّية القانونية والسياسية ملثل هذه املجتمعات املحل ّية حاميتهام ووصولها إىل العدل
واملعونة ،فوق ما فيها من مواطن َض ْع ٍف ظاهرة.
ْيان ال َّر َّح ُل مثل شعب الرتكانا يف كينيا ُط ُر ٌق خاصة بهم ،يعالجون بسلوكها َو ْق َع
وطاملا كان لل ُّرع ِ
َ
تغي ا ُملنَاخ ( َن ِب ِن ُيو) .ولحامية مواردهم ،يراقبون ال َّر ْع َي ويدورونه ،ويتشاركون املراعي ،وإن اضط ُّروا
ُّ
ً
َ
ُ
ينتقلون إىل املناطق املجاورة ليصلوا إىل مر ٍاع أكرث خ ْضة .وإذ قد كانت حاجة ال ّرعيان إىل االنتقال
املتكرر والبعيد تشتدُّ  ،يزداد االشتباك وال ّنزاع بني الجامعات املتنافسة يف املوارد نفسها .ويف هذه
الحالة ،ميكن أن يعني التفاوض الثنا ُّيئ بني البالد للسامح بال ّرعْي التباد ّيل عىل تقليل التنازع يف

ُ
جتمعات املَحل َّية  /اال ِّتجار والتَّهريب ( /ف-كورونا)19-
َاخ وا ُمل
أ ْز َمة ا ُملن ِ
تغي املناخ .ويج ّدد أهل القرى روابطهم األصل ّية باألرض ،ما
اعي وصيد السمك ،فكانا من أخطار ُّ
املراعي .وقد أخذ بعض الرتكانا يف طريقة ال ّر ْعي الزر ّ
ٌ
ً
حاجة إىل َم ِزي ِد َد ْع ٍم
اش بديالن ،ولكن ما يزال باألمر
وتدريب دام ذلك ممكنا ،فيبنون ويدعّمون صمودهم الثقايف واالجتامعي واملعايش
لهم َس ِب َيل َم َع ٍ
ٍ
إلعانة املجتمعات عىل تنويع ُس ُبل معاشها ،وإنعاشها وإعادة بنائها.
(التن ُّقل يف املحيط الهادي).
هجر القحط الذي وحتّى حني ينتقل الناس إىل أماكن أكرث أمناً وأحوال املعيشة فيها أفضل ،يعاين
وأ ّما املجتمعات ال ّر ْعو ّية يف املنطقة الصومال ّية بإثيوبيا ،فقد َّ
َ
ً
ً
ُ
ُ
ف
ن
إىل
ّى
د
وأ
أصابها بني سنة  2015وسنة  2017أكرث من  300ألف إنسان،
وقِ كثريون منهم إحساسا عميقا بالخسارة ،يطول م ّدة طويلة ،ويجاوز الك ْرب
عد ٍد
س الناس عىل التك ُّيف بحسب ذلك .وقد أدّى واإلرهاق (دَاس-هاجراِ ،جي ِنيِ -منْدُ وسا َك ْردُوزو-را ُمس).
عظيم من املاشية ،ف ُق ِ َ
ٍ
تعاقب سنني القحط ،وعدم األمن الغذا ّيئ ،إىل استنفاد ما عند املجتمعات من
ُص ُمو ٍد وآل ّي ِات تص ٍّد لصعوبة املعيشة؛ ولذا كانت لجان النّازحني الداخل ّيني في التفاعل بين المجتمعات
واملنظامت الشعب ّية يف املجتمعات ا ُملض ِّيفة َت ْر ُك ُز يف املنطقة مقداراً عظي ً
ام من وأما الالجئون املال ُّيوم يف إمبريا مبوريتانيا ،فهم إذ قد كانوا عالجوا العواقب
الهم يف إقامة ُّ
ُّ
لتغي املناخ يف بلدهم ،فهم أفضل ته ُّيؤاً من غريهم ملعالجة مثل هذه
الصمود .وقد نجحت مشاركة الجامعة ك ّلها يف لجان التخطيط السيئة ُّ
لتقليل األخطار بعض الن ُّْج ِح ،ولكن عدم دعم الحكومة أدّى إىل تعطيلِ كث ٍري املصاعب ،ولتخفيف بعضها يف املجتمع ا ُملض ّيف (إ ْن ِد ِك ْنتُم-أَغ َملهَى) .وقد
من اللجان .فإن ِز ْي َد إيكال األمر لعهدة النظراء املحل ّيني ،ابتدا ًء مبجتمعات جلبوا معهم ع ّد ًة من ال ِّت ْقنيات ،يجهل بها املجتمع ا ُملض ِّي ُف أو ال يستعملها،
النازحني الداخل ّيني واملنظامت الشعبية يف املجتمعات ا ُملض ِّيفةَ َّ ،
يس ذلك ِم ِزي َد فأثارت النتيجة ال ِه ّمة –واملسابقة– يف املجتمع ا ُملض ّيف .وأما الالجئون فقد
ُملك ّي ٍة واستدامة ( ُك ْر ِتس ِف َّر ْن ِدث).
تع ّلموا من ُسن َِن َع َملٍ محل ّية غري ّ
مرضة بالبيئة .وتبادل املعرفة هذا بني
ومجتمع مح ّ
مجتمع مح ّ
يل آخر يتح ّدى الذي يشيع تص ُّوره من ّأن تد ُّفق
يل
ٍ
ٍ
التع ُّلق بالمكان
تغي املناخ ،أو النزاع،
الالجئني أو الناس ،املنتقلني إىل أماكن آخرى بسبب أزمة ُّ
للتقليد والصلة باألرض وسبل املعاش تأث ٌري يف خطط االستجابة عند املجتمعات .أو كليهام ،أم ٌر يس ٌء دوماً.
ّ
الحث عىل الزراعة ا ُملستق ّرة عند
ففي الصحراء الغربيةُ ،ت ُل ِّق َيت محاولة
المنَاخي
الالجئني الصحراو ّيني الذين يقيمون اليو َم يف مخ ّيامت تندوف واألرايض العدل ُ
املح ّررةُ ،ت ُل ِّق َيت بن ُْج ٍح متباين ،وبعض السبب يف ذلك ّأن أهل املخ ّيم ب َر ْعي تعالج مقالتان مسائل يف مواضع املسؤول ّية عن التَّهجري الناجم عن العوامل
الحيوان أدرى ( ُپ ِ
رجس) .فتحافظ املجتمعات املحلية عىل ُّ
السن َِن واملهارات ا ُملنَاخية (دَاس-هاجراَ ،غ ْي ِغر) .وقد أجريت در ٌ
اسة لحالة املجتمعات املحل ّية يف
والسياقات الزراع ّية التي كانت لها َ
قبل أن ُت َّ
هجر ،فال ب ّد من أن ُتن ّف َذ سياسات جزائر ُسندَر َبنس الهند ّية ،حيث أصبحت الهجرة املوسم ّية آل ّي َة تص ٍّد لصعوبة
ُّ
للمنَاخ يف هذا السياق .وأكرث اإلسرتاتيج ّيات املحل ّية التي ُي َ
الصمود ُ
رجى خ ُريها املعيشة عند كث ٍري من ساكني هذه الجزائر ،فألقت الدراسة الضوء عىل َد ْعم
ُ
ُ
نشئت وط ِّورت عند األهايل أنفسهم.
هي الزراعة املائية ،وقد أ ِ
الدولة لهم وتعويضهم كيف مل يبقى منهام يشء .وأما املفتقرون إىل وسائل
تغي ا ُملنَاخ يف ُس ُبل املعاش التقليد ّية االنتقال ،فتشتدُّ مطالبتهم الحكوم َة بإعانتهم عىل هجرتهم إىل منطقة آمنة
هذا ،وتدفع اآلثار السيئة التي ُيخ ّلفها ُّ
الح َض .و ُتظ ِه ُر مع ذلك دراسة وعىل إعادة توطينهم فيها .وتثري مثل هذه الحاالت أسئل ًة ال تزال ُت ِل ُّح حول
املجتمعات الريف ّية إىل الهجرة إىل مناطق َ
حالة الهجرة الداخلية من جراء ا ُملنَاخ يف منغولياّ ،أن خطط التكيف من مثل استئهال ال ّلوم واملسؤولية ،و ُت ِث ُري أيضاً
مخاوف َ
َ
حول َر ْفض الحكومة اإلقرار بأن
ُّ
ّ
ّ
الح َض قد تق ّوض مع مرور الوقت شعو َر هذه الهجرة قرس ّية ،ال طوع ّية .وميكن بتوحيد األفكار العميقة يف األمر أن
إعادة التوطني الدائم من الريف إىل َ
الشعبي
حسنَ التخطيط والتنفيذ يف العمل
(شو ِننْغ) .فللمعتقدات املتع ّلقة باملناظر ُيع َّز َز التفاعل وتشارك الخربة ،وأن ُي ّ
ّ
ؤص َل باالنتام ِء إىل املكان ُ
املجتمعات ا ُمل َّ
ّ
تغي
الطبيع ّية املحل ّية مركز ّي ٌة يف العادات واألعراف يف غر ّيب منغوليا .وينبغي أن الذي تقوم به املجتمعات املحل ّية التي هي يف املق ّدمة عند خط مواجهة ُّ
ثم ا ُملنَاخ (دَاس-هاجرا).
ْصب الحلول ُ
َتن ّ
الكل ّية لتقوية اقتصاد الريف يف األمد البعيد –والتص ّدي من ّ
للحاجة إىل الهجرة الداخل ّية– عىل زيادة ُص ُمود يف أنظمة ُس ُبل املعاش بالدَّ ْعم ويف مكان آخر ،تلقي مقالة الضوء عىل شبكات املجتمع املد ّين كيف تكافح
َاخي ( َغ ْي ِغر) .ففي شهر سبتمرب من سنة َ ،2019ج َم َع مؤمتر دويل
املبارش ،واستنجاح التنظيم التعاوين والجامعي ،وتحسني إدارة املوارد الطبيعية .الظلم ا ُملن ّ
وال ب ّد لهم من أن ينظروا يف حاجات النساء والشباب إىل العمل ا ُمل َو ّلد للدخل يف مانيال ناساً ُيدي ُر َ
ون اليو َم األحاديث وتداول األفكار حول ا ُملنَاخ والتنمية
عىل مدار السنة.
فتغي
والهجرة يف بالدهم ،فأبان ذلك للمشاركني ّأن لهذا الكفاح ِج َباهٌ ِع ّدةُّ .
أساس من عند
ات
بيئي،
تغي ٍ
ٍ
سيايس ،تتط ّلب ّ
ّ
دة ا ُملنَاخ قضية عَدْ لٍ اقتصاديٍّ ٍّ ،
وأما املجتمعات يف جزائر املحيط الهادي ،فرضوب التن ُّقل فيها متع ّد ٌ
ّ
مختلفة .فقد ألقت دراسات الحاالت يف فيجي عىل حاالت انتقال بادرت البالد الغن ّية من بالد شاميل العامل ،من حيث أثرها يف إنشاء األزمة والحاجة
تغي
يل أو بعضه ،وسواء كانت الهجرة إىل أن ُي ِق َّر املجتمع الدويل إقراراً قانونياً ّأن ّ
املهجرين من ج ّراء ما يخ ّلفه ُّ
كل املجتمع املح ّ
إليها املجتمعات ،سواء ّ
ٌ
خاصة .وتق ّدم مبادرة ّ
مانيل يف
حامية
إىل
محتاجة
جامعة
هم
آثار
من
املناخ
ّ
نصيب
تغي ا ُملنَاخ
ٌ
الح َض ُم َو ّقت ًة أو دامئ ًة .فلبناء ُّ
من الريف إىل َ
الصمود آلثار ُّ
تغي املناخ ،التي نشأت عن املؤمتر ،بني َي َد ْيها رؤي ًة
اء
ر
ج
من
املهاجرين
حقوق
ّ ُّ
عظيم من َس ْع ِي املهاجرين يف جزائر املحيط الهادي إىل أن يصيبوا فرص
ومطالب بالت َّْحسني.
للمستقبل
َ
وجه بعض املهاجرين الحرض ّيني (أو املشاركني
العمل بعيداً من الساحل .و ُي ّ
وسم ِّيني يف أسرتاليا) شيئاً من د َْخلهم إىل َد ْع ِم مشاريع
يف برنامج العامل املَ ِ
لتغي املناخ يف مجتمعاتهم املحل ّية األصل ّية أو إىل توقية بيوتهم في تقاطع مواطن ّ
الضعف
ُّ
الص ُمود ُّ
ُ
ٌ
ُّ
وجو َه عدم املساواة التي هي واقعة قبل وقوعه ،فيؤدّي
تغي املنَاخ ُ
من تقلب الطقس .وأما أهل جزائر املحيط الهادي اآلخــرون فال خطط ُيش ِّد ُد ُّ
ّ
وصحتهم ،إىل تفاوت وجوه ّ
الضعف .وتستكشف مقالتان اآلثار الجندرية التي تخلفها
لديهم ،و ُي ِ ُ
خبون عن األهم ّية التي يولونها للحفاظ عىل ثقافتهم ّ
ُ
ّ
وهام عندهم يف األولو ّية ،و ُيعنَون مبوازنتهام بالرغم مم هو طويل األمد أزمة املناخ واالستجابات املحل ّية (ك ُروم-حسنيِ ،پنتلو) .ففي الصومال وأرض
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ُ
َّهريب ( /ف-كورونا)19-
التحرير:والت
أرسة  /اال ِّتجار
موجزملَحل َّية
جتمعات ا
َاخ وا ُمل
العودة
أ ْز َمة ا ُملن ِ
الصومال ،حيث درجة عدم املساواة كانت مرتفع ًة ج ّداً قبل أزمة اليوم
فغيت كثرياً من األعراف الثقاف ّية ،وأ ّثرت
ا ُملنَاخية ،جاءت الصدمات املناخيةّ ،
–وما تزال– يف عوامل الحرك ّية (الدينام ّية) الجندر ّية .وبالجفاف ُف ِقدَت
املوايش ،فعجز الرجال عن إعامل ُس ُبلِ دخلهم ل َي ُعو ُلوا َع َوائ َلهُم ،فتس ّبب ذلك
يف تو ُّتر ُ
يل .و َي ْت ُُك ال ّر ُ
العن َْف العائ ّ
جال ،يف بعض
وج َل َب ُ
س ووقوع النزاع فيهاَ ،
األ َ ِ
الحاالت ،عوا ِئ َلهُم ليبحثوا عن عملٍ يف املدن ،أو ألسباب أخرى .ثم ّإن الرعاية
وتدبري املنزل ،وهام عىل ما جرت ب ِه العادة من مسؤولية النساء والبنات،
أمس َيا ال َيت ُّمن إال بإنفاق َقدْ ٍر من الجهد والوقت كثري .ذلك ،ويأخذ يف االزدياد
َ
رضوب أخرى من العنف الجندري كاالغتصاب .وقد أنشأت املجتمعات
هناك
ٌ
ً
ً
املحل ّية وط ّورت رضوبا مختلفة من آل ّيات التص ّدي لصعوبة معيشتها ،وتقوم
ُّ
وتحث عىل
وتوسيع مدارك،
كث ٌري من املنظامت غري الحكومية بأعامل حامي ٍة
ِ
قياد ّية النساء ومشاركتهنّ يف ُصن ِْع القرار .ومع ذلك ،يبقى تغيري األعراف صعباً
يف هذا النظام اإلنساين ،هذا النظام الذي َي ْك ُ ُث ْأن يرى الفاعلني املحل ّيني مقاولني
وأن يكون التّم ِو ُ
من الباطنْ ،
يل فيه َق ِص َري األَ َمد يحصل بحسب نوع املرشوع
(ك ُروم-حسني).

(إيديولوج ّية) ،ال يف التم ُّول .وأ ّما ا ُملستَط َل ُعون يف البحث من املنظامت الدولية
واملجامع الفكر ّية و ُمن ِف ِذي القانون الدويل ،فقد ح ّذروا من ّأن معامل َة اال ّتجار
معاملة قض ّي ٍة أمنية صعبةُ ،يه ّد ُد بإنتاج نتائج سيئة غري مقصودة ،تقع عىل
بالس َواء.
األمن الدويل وضحايا اال ّتجار َّ

المحاكمة و َر ْف ُع الدّ عوى

ثم تستكشف مقالتان املحاكم َة يف جرائم اال ّتجار ،وتعي َ
ني الضحايا وحاميتهم
يف خالل جريان املحاكمة ( ُد ْلس َغ ْر ِث ّياُ ،و ْوه) .تستكشف إحدى املقالتَني كيف
نشئُ
ّأن ال َق َس َم باألميان الشعائر ّية عند النساء النيجري ّيات الاليت ُيت ََّج ُر بهنّ ُي ِ
َو َشا ِئ َج متينة بينهنّ وبني ا ُملت َِّج ِرين بهنّ  ،ف ُيع ِّوق ذلك تعيني الفاعلني يف إنفاذ
القانون إ ّياهنّ ضحايا ،و ُي َص ّع ُب عمل الرشطة واإلجراءات القضائ ّية .إذ يحتاج
الفاعلون يف إنفاذ القانون ،ببالد املقصد يف أوربا ،إىل توسيع َف ْهمهم لهذه
السنَن .وميكن َد ْعم املحاكامت َد ْع ً
َ
أفضل ،بدخول علامء النفس وخبريو
ام
ُّ
املختصة
العقائد الدين ّية ،وميكن أن يكون من مرافقة الجمع ّيات غري الحكومية
ّ
والوسطاء الثقاف ّيني للنساء أن ُي َز َّود َْن مبا يحتجن إلي ِه من الثقة بالنفس ،واألمن،
واألدوات التي تعينهنّ إعان ًة أحسنَ عىل التص ّدي ملصاعب اإلجراءات الجنائ ّية
وأ ّما عند الشعوب األصل ّية يف منطقة امليكونغ الكربى الفرع ّية ،فالنساء هنّ
( ُد ْلس َغ ْر ِث ّيا).
أ ّول َمن يعاين عواقب اشتداد ّ
الطقس واعتياص تو ُّقع حاله .وهنّ مع سعيهن
وص ُل َر ْفعُ
إىل إيجاد طرق جديدة إلدارة التموين و َر ْعي املاشية ،يزيد معاناتهنّ ‘االفتقار وتتناول املقالة األخرى قيود املحاكمة الجنائ ّية ،وتنظر لرتى هل ُي ِ
ْ
إىل الوقت’ ،بسبب الوظائف اإلضاف ّية التي تؤ ِّد ّنها يف األرسة .وقد
أنشأت الدعاوى املدن ّية نياب ًة عن ضحايا اال ّتجار إىل العدل واملحاسبة ( ُو ْوه)؟ إذ
للمت ََّجر بهم أن ينالوا تعويضاً من خسار ٍة أو إصاب ٍة
نساء أهل املنطقة مختلف الشبكات واآلل ّيات ،ابتغا َء َد ْعم ما ُيو ّلدُ الد ّْخل يفسح َر ْفع الدعاوى املدن ّية ُ
من أعامل ،وبناء القدرة ،وتشارك املعرفة .ثم ّإن دعو ًة واضح ًة برزت من أو رض ٍر عا َنوه ،و َر ْف ُع الدعاوى هذا ،عىل عكس املحاكمة الجنائ ّية ،يقوده
البحث الذي ُأ ْج ِريَ يف قرىً من ميامنار والوس وكمبوديا وفيتنام ،دعت إىل النّاجون .وبا ّتباع مقارب ٍة ُتدْ َر ُك فيها آثار ال َّرضح وتدور َ
حول الضحايا ،ميكن أن
بناء قدرات مع ّينة يف النساء ،لزيادة معرفتهنّ بالقراءة والكتابة ،ومهاراتهنّ يكون َر ْفع الدعاوى املدن ّية إقرا ٌر باستقالل الناجني بأنفسهم ،وميكن أن ُتدْ ع ََم
رحلتهم إىل التعايف .وميكن أيضاً تكرار أمنوذجات كهذا األمنوذج الذي يديره
القياد ّية ،ومشاركتهنّ يف السياسة املحل ّيةِ ( .پنت ُلو).
املركز القانو ّين ملكافحة اال ّتجار بالبرش يف الواليات املتّحدة ،ميكن تكراره يف
غري واليات قضائ ّية ،ف ُي َ
موضع يف ِض ْم ِن إسرتاتيج ّية
نش ُأ ل َر ْفع الدعاوى املدن ّية
ٌ
ملكافحة اال ّتجار شامل ٍة عامل ّية.
منذ نرشنا عدداً يف اال ّتجار بالبرش سن َة  ،2006ما زالت التقارير التي تدور حول
اال ِّتجار والتَّهريب تزداد ،فكان من ذلك ْأن تجدَّ َد االهتامم مبا لها َتني الظاهر َتني ُم َر ٌ
اعاة مواطن ّ
الضعف
َّسع ،ومن ُو َصلٍ َت ِص ُل بينهام.
ا ُملرتابطتَني ا ُملتباينتَني من أث ٍر يت ُ
همها يف أحوال استقبال طالبي اللجوء يف إيطالياُ ،ت ِث ْ ُي مؤ ّلفاتها
يف مقال ٍة تركز ّ
ّ
الشك يف رشع ّية أعامل َد ْب ِلن يف َن ْق ِل
و ُت ِق ُّر مقالة افتتاح هذا املوضوع بالتحديات التي تأيت بها وجوه القصور يف الاليت من املجلس السويرسيّ لالجئني
املبادئ التوجيه ّية التي تحكم تقدير انتشار اال ّتجار ( ُيولُ -لنْغ) .ويضاف إليها ا ُملت ََّجر بهم إىل إيطاليا ( ِد َل ُتو ِّرهُ -ر ْو ِمرُ -زو ِتيـ َڤـيه) .إذ ينقص إيطاليا فحص
ندرة ما يوثق ب ِه ,ويقبل املقارنة من معطيات ،فتكون هذه التح ّديات غري عا ّم عن مواطن الضعف يف نظام اللجوء ،وقد كان للتدهور األخري يف أحوال
مقترص ٍة عىل اإلرضار بقدرة من يبحث يف اال ّتجار من باحثني ومنظامت عىل االستقبال أث ٌر يس ٌء يف الناجني من اال ّتجار .فتخلص ُمؤلِّفات املقالة إىل أ ّنه إذا مل
سبب ّ
للشك يف
التقدير الدقيق ،بل هي تزيد صعوبة تقدير ُن ُج ْو ِع برامج مكافحة اال ّتجار .وقد ُيض َمنْ أن ُيس َت ْق َب َل طالبوا اللجوء استقباالً صحيحاً (أو إذا ُو ِج َد ٌ
ممكن تحقيقه يف الواقع)َ ،و َج َب عىل الدول أن متتنع عن
وجزَين الحاج َة إىل مبادئ توجيه ّية شاملة ُمق َّي َسة .فمثل هذه ّأن هذا الضامن غري
ذكر املؤ ّلفان ُم ِ
ٍ
ني لطالبي اللجوء هؤالء ،إىل إيطاليا.
املبادئ التوجيه ّية ُي ِع ُني ِف َرق البحوث عىل أن تق ّر َر أيَّ طرق التقدير تسلك ،بنا ًء التحريض عىل ال َّن ْقل الدَّ ْب ِل ّ
وصنْف اال ّتجار ،وما يق ّيدُ امليزان ّية وامليقات؛ ف ُت ِع ُني من
عىل العوامل السكان ّيةِ ،
العاملي ملكافحة اال ّتجار بالنساء ،حا ّثاًّ ،إن اإلقرار
الحلف
ثم املانحني ،ومنظامت مكافحة اال ّتجار ،والباحثني ،عىل ا ّتخاذ استجابة صارمة ثم قال مؤلِّ ٌف من ِ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
بأن املشتغالت بال ِبغاء واملنظامت املعن ّية بهنّ يتنزّلون منزلة الرشكاء ال ّرئيسني
ّ
ْ
ُ
ُ
نصف الضحايا مم جرى عليهم من التجارب امل ّرة.
يف ال ِعلم َبين ّي ٍة ،ت ِ
يف الحرب عىل اال ّتجار ،أم ٌر ال ب ّد منه ( ِغ َر ِاس ُموف) .إذ ّإن هذه املنظامت
ٌ
ثم ُأ ِق ْي َم
تحليل للمعطيات الناقصة يف مقال ٍة تعرتض عىل ِ
إثبات وجو ِد عالق ٍة ُتب ّل ُغ ما يدور حول هذا العمل من قوانني وحقوق ورشوط –وهذه ُس ّن ُة عملٍ
سبب ّية بني اال ّتجار ومتويل اإلرهابُ ،تدْ عَى َز ْع ً
ٌ
ساةُ ،سنّت لتقليل ما عند املهاجرين ّ
حسنة ُم ْر ٌ
ام رابطة اال ّتجار–ومتويل اإلرهاب
والعمل ذوي األجور الزهيدة،
(س ِمث) .وقد نشأت املزاعم حول الرابطة يف سياق ِق َي ِام تنظيم داعش يف من مواطن الضعف التي تنفذ فيها سهام االستغالل واإلساءة– ،وتأخذ هذه
ُوض االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه ل َب ْذلِ الجهد يف املنظامت أيضاً يف أعاملٍ غايتها املصلحة ،ملكافحة تجريم املشتغالت بال ِبغاء
سورية والعراق ،و ُنه ِ
ّ
ً
س تعيني ضحايا اال ّتجار يف هذه الصناعة (ومن ذلك
َض ْبطِ الهجرة غري النظامية .عىل ّأن األدلة تشري إىل ّأن الجامعات اإلرهاب ّية كثريا و َو ْصمهنّ  ،وهذا من ّ
ثم ُي َي ّ ُ
تعلم الضحية أنها ضح ّية) .وقد جرت العادة يف مكافحة اال ّتجار باعتامد
ما تستعمل اال ّتجار والجرائم التي لها صلة به يف أغراض عمل ّية أو مذهب ّية أن َ

اال ِّتجار والتَّهريب
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ُ
جتمعات املَحل َّية  /اال ِّتجار والتَّهريب ( /ف-كورونا)19-
َاخ وا ُمل
أ ْز َمة ا ُملن ِ

UNHCR/H Caux

اءات لتعيني الضحايا –كإجرا ِء ‘ال َك ْب ِس واإلنقا ِذ’– وهي إجراءات ُمتم ِّيز ٌَة أيضاً كثرياً من األخطار األمنية ،وبعض السبب يف ذلك التح ُّول إىل طرق تهريب
إجر ٍ
ً
ً
ّ
ُّ
بالعنف والرضر النفساين ،ولكنّ التدخل الذي يقوده األقران هو –بخالف ما أقل أمنا أو شهرة ( ُمو ِزر).
تقدّم– ُّ
هم ُه يف حاجات الفرد ُم َر ٍاع ملواطن ضعفه .ويف آخر املقالة
تدخ ٌل مركو ٌز ّ
وقد أجري بحث بني سنتي  2015و ،2017يف الذي يبذله اال ّتحاد األور ّيب من
َْ ْ
ُيذك ُر أن ال تنايف بني املنظامت املعن ّية باملشتغالت بال ِبغاء وبني املنظامت التي جه ٍد يف أمننة طريق العبور يف غر ّيب البلقان ،وتق ّدم نتائج هذا البحث دروساً
تكافح اال ّتجار ،وأنه ينبغي أن ُتدْ َر َج مثل هذه املنظامت يف صعيد املؤسسات
لسياقات أخرى ،حيث تحاول مؤسسات الدولة تقييد الحركة عند الحدود
والسياسات.
بسن) .وتقول النتائج ّإن أكرث من وقع عليهم أثر هذه
ومنع التهريب ِ
(س ْم ُ
ويف مكانٍ آخرَ ،بن َْت ُمؤلِّ ٌ
فة عىل خربة العمل مع الناجني من العنف الجندري األمننة هم املهاجرون ال امله ّربون .مثال ذلكّ :أن امله ّربني ابتدؤوا يف استعامل
لتنظر وترى كيف ميكن أن يبني موصولو املعونة إىل الناجني قدر َة الناجني حتّى ُس ُف ٍن ال ُيع َّول عليها ،لجعل كلفة أعاملهم ّ
أقل ما يكون (إذا كانت القوارب
ّ
مكتظ ًة بال ّراكبني اكتظاظاً يجاوز
يدخلوا يف العالج والدَّ ْعم (مكويد)؟ فقد ينشأ عند الناجيات من االستغالل ست ُْض َب ُط و ُت ْت َلف) ،وصاروا يجعلون السفن
العنيف ُسو ُء ظنٍّ مبنّ يبذل الرعاية من األفراد واألنظمة ،فيع ّوق ذلك إيصال قدرتها ،ويزيدون كلفة املقعد عىل ظهرها ،وأخذوا يطلقون القوارب يف وقت
أقل .وبدأت املؤسسات الحكومية أيضاً
املنفعة تعويقاً شديداً .وميكن أن يُدْ ِم َج األط ّباء الرسير ّيون والعاملون عىل من الليل متأخر ،إذ خطر َك ْشف أمرهم ّ
يس أعامل التهريب،
املعونة اإلنسانية يف مقاربتهم ما عندهم من َف ْه ٍم آلثار الصدمة املع ّقدة يف الضغط عىل املنظامت غري الحكومية التي اع ُت ِق َد أنها ُت ِّ ُ
(واالستجابات لها) ،وأن يتيحوا فرص االختيار واالستقالل بالنفس .ثم إ ّنه ميكن وهي تحاول أن متنع غرق الالجئني ،أو وهي توصل إليهم إىل الخدمات
يح ،بدالً من أن تحاول َص ّد
االجتامعي أن يجد الناجون سب ًال ملكافحة ما أنشأه واملعلومات .ويقول املؤلِّ ُف ّإن الدول ميكن أن ُت ِت ُ
ِب َف ْسح الطريق ل ِف َرق الدعم
ّ
عط َف الطلب
امله ّربني ،خيار ِ
وانعدام ثقة.
االستغالل من عُ زلَ ٍة ،وع َْج ٍز ُم ْكت ََسب،
ات هجر ٍة آ َمنُ وأرخص ،هجرة تحقق الربح ،ليك َت ِ
ِ
عن الفاعلني غري الرشعيني ،وينبغي لها أن ترى الفاعلني اإلنسان ّيني يف املجتمع
هذا ،وميكن أن ُت ِع َ
ني ال ِّت َقانة ال َّر ْقم ّية املتق ّدمة ،ومنها ِت َقان ُة سلسلة الكتل،
املد ّين حلفاء محتملني ،ال أن تج ّرمهم.
وعالمات االستعراف ( َت ْعي ُني ال ُه ِو َّية) بالرتدّد ال ّراديويّ  ،ورموز االستجابة الرسيعة
ني ّ
كل هذه عىل َك ْش ِف ثم ألقي الضوء عىل تجريم ‘قوافل’ املهاجرين واملدافعني عن حقوق املهاجرين
( ،)QRوأدوات تحديد املوقع الجغرا ّيف ،ميكن أن ُت ِع َ
املتجمعني يف
االستغالل ،وحامية األفراد ،واملساعدة عىل محاكمة ُم ْر َت ِك ِب ْيه .واستكشفت اإلنسان ّية ،يف دراس ٍة الستجابة حكومة املكسيك لهؤالء الناس
ّ
رضوب من ‘ ِت َقانات الحر ّية’ التي تستعمل يف جنو ّيب جامعات كثرية العدد ،املسافرين معاً ( ُتو ِّره َك ْن َت َل ْب ِيدْ َرا) .وهذا الرضب الجديد
مؤلِّفتان يف مقال ٍة ع ّد َة
ٍ
ُ
ض َب ْي شائعني من رضوب االستغالل –االستغالل الجنيس من االنتقال هو يف أكرثه وسيلة بديلة لعبور الحدود بامله ِّربني (درج عليها
رشقي آسيا ،يف سياق َ ْ
ّ
ّ
ً
لألطفال ّ
فوجهتا النّظ َرُ ،م ّحذر َتني ،إىل ّأن هذه املهاجرون من املناطق ذات األجور املنخفضةُ ،متّخذينَها خطة للنجاة) ،ومع
بالشابكة واالستغالل يف البحر–ّ ،
التِّقانات املتق ّدمة ميكن أن ُت ْس َت ْع َ
مل أيضاً يف تيسري االستغالل .فال ب ّد من ذلك ربطت حكومة املكسيك َم ْقدَم القوافل بالحرب التي تشنُّها عىل مه ّريب
وح ْصها ،وهي
تسخري التِّقانة التي للحر ّية يف أعظم َ
الخ ْي ،وال ب ّد أن تقودها حاجات املجتمع ،الناس .وتسعى الحكومة بذلك إىل إثبات رشع ّية َض ْبطِ القوافل َ
يف الوقت نفسه ُتج ّرم هذا الرضب من التن ُّقل ،واملشاركني فيه ،ومنارصيهم
مع تخفيف أكرث ما ميكن أن ُيتجنّب من رضرها (كرا َفرَ -ك ْف ُت).
الذين يدعمون القوافل ويرافقونها.

ٌ
ظواهر متمايزة ولكنْ
مرتبط بعضها ببعض

(ف-كورونا :)19-تأ ُّم ٌل ُمب ّكر

متخصصتان يف اال ّتجار ظاهر ًة ُمع ّقد ًة غري مستق ّر ٍة يف حالها،
ثم تصف خبريتان
ّ
ُ
ظاهرة تهريب الفيتنام ّيني واال ّتجار إىل أوربا ،إذ ُيبتدَأ مسار األعامل يف هذه
الظاهرة بتهريب الناس ،ثم يدخل فيه اال ّتجار بهم أيضاً وغري ذلك من رضوب
معطيات شاملة لضحايا
االستغالل ( ُفو-السبتاوي) .وتقول املؤ ّلفتان ّإن َج ْم َع
ٍ
اال ّتجار يف أوربا ك ّلها ،وا ّتخا َذ مقاربة تتعدد فيها البالد والهيئات ،ميكن أن
ٌ
حاجة إىل التدريب
حسنَ استجابات السلطات ،وأما أوائل املستجيبني فبهم
ُي ِّ
حمالت لتوسيع املدارك،
َاج اليو َم إىل
ٍ
املخصص واملحدد السياق .ذلك ،و ُيحت ُ
ّ
َ
َ
ّ
صاح ُب استغراق ال ّديون العظيمة من تزايد غ َر ِر االستغالل واالتجار.
إلظهار ما ُي ِ

يستكشف مــؤ ّلــفــون ،يف مجموعة قليلة الــعــدد مــن املــقــاالت ،آثــار
املهجرين ،وينظر يف أوائل االستجابات لجائحة الوباء.
(ف-كورونا )19-يف َّ
فتُل ِقي مقالتان الضو َء عىل األثر املركزيّ للمنظامت التي يقودها الالجئون
يف االستجابة لعواقب ّ
تفش الجائحة .و ُت ْـ ِـر َزان أهم ّية قياد ّية الالجئني يف
امللحة يف نظام الالجئني الدو ّيل ،إىل متابعة التزامه
االستجابة لألزمة ،والحاجة ّ
بالتوطني ،وذلك باإلقرار باملنظامت التي يقودها الالجئون و َد ْعمها ،يف زمن
الجائحة ،ولكنّ ال ّ
يقل عن ذلك أهم ّي ًة أن ميت ّد ذلك إىل ما بعد الجائحة
غاشني) .وتدور
( ِبتْس-اِ ْس ُت كالبرياِ -بن ُْكك ،عليو-الريحاويِ -م ِلن-نورَ -وا َزا َفادُسِ -ز ْي ِ
مقالتان أخريان حول الحاجة إىل معطيات قو ّية تأيت يف وقتها ،لتزويد استجابة
السلطات للجائحة باملعلومات .و ُت ْظ ِه ُر در َاس ُة حال ٍة أن اإلخفاق العا ّم يف
الح َض يف أوغنداُ ،يص ّعب األمر ج ّداً عىل املدن ّ
لتخطط
َج ْمع معطيات اجئي َ
تخطيطاً مناسباً لتقيض ّ
كل حاجات ساكنيها ،ويؤدّي ذلك إىل اشتداد سوء
الح َض يف زمن الجائحة ( ُلو ِزت-اِ ْس ُت كالبريا).
املصاعب التي يف وجه الجئي َ
ُ
املهجرين واملجتمعات املض ّيفة
وعىل الرغم من ّأن تح ّديات َج ْمع معطيات َّ
تشت ّد تعقيداً ،يف زمن الجائحة ،يستكشف مؤ ّل ٌف من مركز املعطيات املشرتكة
يف الهجرة القرس ّية ،كيف ّأن الحاجة إىل تقدير َو ْقع الجائحة ُّ
تحث عىل االبتكار
(تاباسو).
الج ْمع ،واملنهج ّية ،والتحليل ،وتشارك الخربة
يف َ
ُّ

السياسات العالية

ثم تأيت مقالتان أخريان ،و ُت ْف َح ُص فيهام آثار سياسات مكافحة التّهريب ،يف
بسن)ّ .
فلم كانت
سيا َقني مختلفني غاية االختالف :ال َّن ْيجر والبلقان ( ُمو ِزرِ ،س ْم ُ
صاح َب ُه
سنة  ،2015أق َّرت النّيجر ترشيعاً وطن ّياً شام ًال يف مكافحة التّهريبَ ،
وج ٍه إىل ما ُي ْب َذ ُل من جه ٍد يف مكافحة التهريب
متويل إمنا ّيئ من اال ّتحاد األوريبُّ ،م ّ
انخفاض شدي ٍد يف املع ّدل بالقياس إىل الحال الذي كان
يف البلد ،فأدّى ذلك إىل
ٍ
َ
ّ
عليه قبل بدء املكافحة .عىل أن ذلك ع َّوق قدرة مواطني الجامعة االقتصادية
لدول غر ّيب إفريقيا عىل حرية التن ّقلّ ،
فأرض ذلك كثرياً باقتصاد شام ّيل النّيجر،
السانحة للمهاجرين وطالبي اللجوء ،وأنشأت املكافحة
وبالفرص االقتصادية ّ

4

قامئة محتوى العدد  64من نرشة الهجرة القرس ّية
ُ
جتمعات ال َمحل َّية
والم
َاخ ُ
أ ْز َمة ُ
المن ِ

الصمود والتك ُّيف والتع ُّلم :الالجئون من َم ِال و ُمض ِّي ُفوهُ م املوريتان ُّيون
ُّ

ٌ
تن ُّق ٌ
متعددة يف قرى جزائر املحيط الهادي
الت

ُفودَا إ ْن ِد ِك ْنتُم ومحمد أَغ مَلهَى (للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  /مجلس
الالجئني ،يف مخ ّيم إمبريا ،مبوريتانيا)

يس ِي ْيي،
فاين ُث ْر ُتن ،وكا ِرن َم ْك ِن َم َرا ،وأوليڤيا دُن ،وكارول فار ُبت ُْكوِ ،
وسي ِل َيا ِم ْك َم ْي ِكل ،و ِم َرياوَا ِل ِ
َ
َ
وصَ ِب َريا ُك ِو ُّلو ،و ِت ْم ِوستربِّي ،وشارون ِج ْمس ،وف َر ْن ِسيس نامُومُو (جامعة كن ِ َْبا  /جامعة كوينزلند
 /جامعة ِم ْل ُبن  /منظمة ُ
الكو ِمن ِو ْلث للبحوث العلم ّية والصناع ّية /مة الدول ّية للهجرة /اللجنة
ّ
االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط الهادي /اتحاد كنائس املحيط الهادي)

تغي
جلب الالجئون املال ُّيون إىل إمبريا يف موريتانيا من املهارة والخربة ما اكتسبوه يف تد ٌّبر ما يخ ّلفه ُّ
ا ُملنَاخ من آثا ٍر يف بلدهم ،وهم اليو َم يتع ّلمون مهارات جديدة يف املَه َْجر .ويعود األمر بالفائدة عىل
الالجئني واملجتمعات ا ُملض ّيفة معاً.

حاالت يف املنطقة بني
رضوب التن ُّقل يف جزائر املحيط الهادي متعدّد ٌة مختلفة .وتقدّم دراسات
ٍ
يديها فه ًام عميقاً يف أفعال الناس ُ
واأل َس واملجتمعات املحل ّية و ُق َواهم ،للتصدّي للذي ال ينفكّ
ُ
ُسعُ ُق ْر ُب وقو ِعه من التع ُّرض لألخطار املنَاخ ّية.
يْ ِ
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تحد ٌ
ّيات بيئ ّية وإسرتاتيج ّيات محل ّية يف الصحراء الغرب ّية
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ُرجس (جامعة َسنْت أندروس)
َمتّى پ ِ

ال َب ْح َران إذا ال َت َقياَ :ن ْق ٌل وقا ّيئ ُم َس ّ ٌي ذات ّيا ألهل نوڤا إنْسِ َياد يف الربازيل

يجد الالجئون الصحراو ُّيون من البدو ُط ُرقاً للتصدّي ملا يقع عليهم من التحدّيات املرتابطة التي لها
بتغي ا ُملنَاخ صلة .وتظهر استجابتهم ِع َظ َم َش ْأنِ املبادرات املرنة التي يقودها الالجئون.
ُّ

ِج ُيوڤانا ِجي ِني وتا ِت َيانا ِمنْدُوسا َك ْردُوزو وإيريكا برييز رامُس ُ
(بكل َّية امللكة ماري يف جامعة لندن /
جامعة إ ْن ِس َياد دا بال َيا  /جامعة ساوباولو /شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني)
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ٌ
تعاون بني أفراد املجتمع املح ّ
ٌ
جامعة ساحل ّية
يل وباحثني ليتص ّفحوا و َي َر ْوا كيف تغلبت
ُأق ِي َم
رص َف أمر َن ْق ِلها من
تقليد ّية يف الربازيل عىل الذي تحدّاها من املصاعب البيئية والقانونية ،حتّى ُت ِّ
أرضها بنفسها؟

ٌ
هجرة غري طوع ّية َي ْستح ّثها ا ُملنَاخ :بحث ال ُّر ْعيانِ ال َّر َّح ُل عن املراعي الصعبة
املنال يف كينيا
اِ َك ِائ َن ِب ِن ُيو (املادّة )34
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س شعب الرتكانا ال ُّر َّح ُل ال ّرعو ُّيني عىل االنتقال ،وال يختارون هم
تشتدُّ وطأة ُّ
تغي ا ُملنَاخ فيزيد َق ْ ُ
ذلك .فيجب أن ُت ْس َم َع أصواتهم يف الصعيد املح ّ
يل والدو ّيل ،ويجب أن يستقي راسمو السياسات
ّ
مم عند هذا الشعب من معرف ٍة و َفه ٍْم عميق.

اال ِّتجار والتَّهريب
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م ِْس ٌ
ِيس بها الجميع :تحسني تقدير االتّجار
طرة واحدة َيق ُ

*Community strategies for diversification in Ethiopia
Pablo Cortés Ferrández (Internal Displacement Monitoring
)Centre

وشنْز  /و ِ ْ
وشنْز /وزارة
َشيك ناشون ِم ِشن ُسو ُل ِ
جاشوا يُول وأبيغيل ُلنْغ (برشكة إ ِفر َو ْتش ُسو ُل ِ
خارجية أمريكا)

The 2015–17 drought in the Horn of Africa displaced more than
300,000 pastoralists in the eastern part of the Somali region of
Ethiopia. Many who lost their livestock have instead engaged in
grassroots action to improve livelihoods recovery and to build
resilience.
www.fmreview.org/issue64/cortesferrandez

قاس بها انتشار اال ّتجار بالبرش ،كافي ًة إلصابة
ليست املبادئ التوجيه َّية الحارضة ،التي و ُِض َعت ل ُي َ
الغرض املطلوب .وإن ُأ ِري َد َر ْف ُع درجة الد ّقة يف تقدير اال ّتجار ،اقتىض األمر مبادئ توجيه ّية شاملة
ٌ
امتحان شديدٌ ُممعنٌ فيه.
ُمق َّي َسة ،جرى عليها يف امليدان
www.fmreview.org/ar/issue64/youle-long

نح َو َف ْهم آثار االتّجار بالجنس النفسان ّية إلفادة إيصال الخِ دْمات
ْ

بني التو ُّرطِ وإعادة التوطني :املجتمعات املحل ّية الساحل ّية عند َداْلِ النّهر يف
ُسندَر َبنس بالهند

لطب املالجئ)
ِج ِن ِفر مكويد (مركز ِي ْيل ّ

همهم عىل إيصال الخدمات ،بل ينبغي
ال ينبغي ُمل ِعي ِني
ِ
الناجيات من اال ّتجار بالبرش أن يقرصوا َّ
لهم إىل ذلك أن يبنوا قدرة الناجيات حتّى يدخلوا يف العالج والدّعم.

َشا َب ِري دَاس ُ
وشو َغا َتا هاجرا (جامعة جادَڤ ُبور)

تغي ا ُملنَاخ عىل املجتمعات املحل ّية ،فام َم ْب َل ُغ قدرتها عىل االختيار يف
إذا وقعت وطأة آثار ُّ
استجابتها؟ وعىل َمن مسؤول ّية َدعْمها؟

www.fmreview.org/ar/issue64/mcquaid

www.fmreview.org/ar/issue64/das-hazra

معالجة االتّجار يف البرش يف صناعة ال ِبغاءَ :
آن لإلقرار بإسها ِم ا ُمل ْش ِ
تغالت
بال ِبغاء أن يكون

رشقي آسيا :األسباب واالستجابات
أزمة ا ُملنَاخ واملجتمعات املحل ّية يف جنو ّيب ّ
ومسائل العدل

العاملي ملكافحة اال ّتجار بالنساء)
(الحلف
بُو ِر ْس َلف ِغ َر ِاس ُموف ِ
ّ

تغي
تكافح اليو َم شبكات املجتمع املد ّين بخربتها ومعارفها وشغفها ما يقع من الظلم من ج ّراء ُّ
التغي.
املناخ ،وتستنجح َص ْو َن حقوق َمن ّ
هجرهم َو ْق ُع هذا ُّ

ال ب ّد مع ما يُب َذ ُل من جه ٍد ملكافحة اال ّتجار يف البرش يف صناعة ال ِبغاء ،أن يُق ِّد َر ما تعزم علي ِه
املشتغالت بال ِبغا ِء وما هنّ قادرات عىل فعل ِه ،وأن يُق َّر بأ ّنهنّ واملنظامت التي ُت ِدي ُر أمرهنّ من
أصحاب املصلح ِة الرشع ّيني يف حركة مكافحة اال ّتجار.

www.fmreview.org/ar/issue64/gerasimov

*Lessons from internal climate migration in Mongolia
)Simon Schoening (Consultant/Humboldt University of Berlin

َع ْو َد ُة طالبي اللجوء ا ُمل ْستَضعف ِْي إىل إيطاليا :حامية ضحايا االتّجار بالبرش

ُلو َرا َغ ْي ِغر (روزا لوكسمبورغ)

www.fmreview.org/ar/issue64/geiger

وچـ َيا ِد َل ُتو ِّره وأ ِد ْريَانا ُر ْو ِمر و َم ْرغاريتا ُزو ِت َ
يـڤـيه (املجلس السويرسيّ لالجئني)
ُل ِ

Rural communities in western Mongolia are increasingly
abandoning their traditional livelihood systems. Strengthening the
rural economy may lessen the need to migrate to urban areas but
must take into account the long-term impacts of climate change.
www.fmreview.org/issue64/schoening

ُي ِث ُري عدم كفاية الرشوط اإليطالية املرشوط بها الستقبال طالبي اللجوء املستضعفني أسئل ًة خطري ًة
َح ْو َل رشع ّية أعامل َد ْب ِلن يف َن ْقلِ ا ُملت ََّجر بهم.

www.fmreview.org/ar/issue64/dellatorre-romer-zoeteweij

*Trafficking, ritual oaths and criminal investigations
)Ana Dols García (Independent

أ ْز َمة ا ُملنَاخ ورضوب عدم املساواة بني الجنسني واالستجابة املحل ّية يف
الصومال وأرض الصومال

The influence of traditional beliefs in the trafficking of Nigerian
women for sexual exploitation must be better understood in order
to help identify and protect victims and to properly inform judicial
processes.
www.fmreview.org/issue64/dolsgarcia

إميي ك ُروم ومنى حسني ُ(أكس َفام يف الصومال وأرض الصومال)

َمنْ َي ُ
نظ ْر إىل ما ُتخ ّل ُف ُه أ ْز َم ُة ا ُملنَاخ من آثا ٍر جندرية يف املجتمعات املحل ّية بالصومال وأرض
ً
الصومال َي ِجد التالقي واقعا عىل عوامل مختلفة.

ٌ
مقاربة جديدة يف
َر ْف ُع الدعاوى املدن ّية نياب ًة عن الناجني من االتّجار :أهي
املحاسبة؟

www.fmreview.org/ar/issue64/croome-hussein

تغي
الس َّكان األصل ّيني إىل الجندر والقوة والتهجري الناجم عن ُّ
زوايا نظر ُ
ا ُملنَاخ

ِه ْ ِني ُو ْوه (جامعة أكسفورد)

تستعمل ُّ
وب األصل َّية ،يف جميع منطقة امليكونغ الكربى الفرع ّية ،خططاً تستجيب بها ملا
الش ُع ُ
ُ
تغي املنَاخ من آثار وللتَّهجري الناجم عنه.
يخ ّلفه ُّ

www.fmreview.org/ar/issue64/wu

املحاكمة الجنائية يف جرائم اال ّتجار ض ّيقة النطاقّ .
ولعل يف َر ْفع الدعاوى املدن ّية وسيل ًة إىل العدل
واملحاسبة ،يف إطا ِر َعمَلٍ يدور َ
املجني عليهم ،و ُت ْد َر ُك فيه آثار ال ّرضح (الرضر النفسا ّين).
حول
ّ

وسو إنرتناشيونال)
سارة ِپنت ُلو (مستشار ٌة ُ /ك ُ

www.fmreview.org/ar/issue64/pentlow

5

الهجرة القرس ّية
نرشةالعودة
التحرير:
أرسة 64من
العدد
موجز
قامئة محتوى
اعرت ٌ
اض عىل ما ُي ْد َعى الرابطة بني االتّجار بالبرش ومتويل اإلرهاب

ريرسن)
ك ِرغ داميان س ِمث (جامعة ُ

مفتوح السبيل إىل
التشدُّ د يف القول بوجود عالق ٍة سبب ّية بني اال ّتجار بالبرش ومتويل اإلرهاب ،أم ٌر
ٌ
ّ
الشك فيه ،بسبب َض ْعف أد ّلته و َوهن معطياته وما لسياساته ا ُملق ِل َقة من َو ْقع.

www.fmreview.org/ar/issue64/smith

*’Tackling exploitation through ‘technology for freedom
Christa Foster Crawford and Ashley Kafton

Examples from Southeast Asia show both the promise and the
pitfalls of emerging technologies and platforms that are being
used to tackle forms of exploitation.
www.fmreview.org/issue64/crawford-kafton

التهريب واالتّجار من ِف ِي ْتنا َم إىل أو ُر ّبا

ِمي ِمي ُفو ونادية السبتاوي َ
(خ ِب َريتان م ُْستق ّلتان باال ّتجار بالبرش)

(ف-كورونا :)19-تأ ُّم ٌل ُمب ّكر

Refugee-led responses in the fight against COVID-19:
*building lasting participatory models
Alexander Betts, Evan Easton-Calabria and Kate Pincock
)(University of Oxford / ODI

The formal structures of humanitarian aid are struggling to
respond to the consequences of COVID-19. The work of refugeeled organisations is now more relevant than ever, and they need to
be far better supported – both now and in the longer term.
www.fmreview.org/issue64/betts-eastoncalabria-pincock

ِب َي ِد الالجئني من أجلِ الالجئني :قيادة الالجئني يف زمن (ف-كورونا)19-
وما بعده

هجرة الفيتنام ّيني إىل أوربا ظاهر ٌة معقد ٌة غري مستق ّر ٍة يف حالها ،ف ُيبتد َُأ مسار األعامل فيها بتهريب
الناس ،ثم يدخل فيه اال ّتجار بهم أيضاً وغري ذلك من رضوب االستغالل.

غاشني
وج ْمس ِم ِلن وأنيال نور ونجيبة وَا َزا َفادُس وب َْس َكال ِز ْي ِ
مصطفى عليو وشذى الريحاوي ِ
(منظمة جَ ْمب ِرفيوجي تا ِلنت  /الشبكة العاملية املَ ُقو َد ُة ِب َيد الالجئني  /جامعة كارلتون  /الشبكة
العاملية املَ ُقو َد ُة ِب َيد الالجئني وشبكة آسيا واملحيط الهادي لالجئني  /مبادرة يو َر ْيز من أجل
إفريقيا)

إد َو ْردُو ُتو ِّره َك ْن َت َل ِب ِي ْد َرا (برنامج َكا ِت ْد َرس ُكو َنا ِثيت ،بكل ّية ف ُرن ِتهرا ُن ْر ِته)

www.fmreview.org/ar/issue64/alio-alrihawi-milner-noorwazefadost-zigashane

www.fmreview.org/ar/issue64/vu-sebtaoui

‘قوافل’ املهاجرين يف املكسيك والحرب عىل التّهريب

ُتظ ِه ُر ُم َعام َل ُة َقوَافلِ املهاجرين وطالبي اللجوء املسافرين عرب املكسيك ما أَ ْو َقعت ُه مكافحة تهريب
الناس من عواقب سيئة عىل اآلخذين يف هذا السفر وعىل املدافعني عنهم.

www.fmreview.org/ar/issue64/torrecantalapiedra

قانون مكافحة التهريب يف النيجر وما يف آثاره من َم ْفسدَة

ُكو ِلني مُو ِزر (املعهد العايل للدراسات الدول ّية واإلمنائية)

لتجريم اال ّتجار بالبرش يف النيجر ٌ
جملة من آثار سيئة تقع عىل املهاجرين وطالبي اللجوء ،وعىل َمن
سبق أن ه ّربهم ،وعىل املجتمعات ا ُملض ّيفة .فال ب ّد من األخذ يف غري هذه السبيل.
www.fmreview.org/ar/issue64/moser

دروس من السياسات
التصدّي للتّهريب يف البلقانٌ :

بسن (جامعة َت ْفس)
تشارلز ِس ْم ُ

ٌ
ٌ
محاولة للتصدّي
سياسات يف أمن الحدود تقييد ّي ٌة ،وا ّتباعها
ُت َّت َب ُع اليو َم يف العامل ،رشق ّيه وغرب ّيه،
ً
ّ
للتهريب ،ولكنْ ق ّلام ُنو ِق َش ما يحدث حقا عند سنّ هذه السياسات.

www.fmreview.org/ar/issue64/simpson

ٌ
رأيت هذه النجمة إىل جانب مقال ٍة ّ
*إذا َ
موجودة
دل ذلك عىل أنّ املقال َة
باللغة اإلنجليز ّية ليس غري.

تستدعي االستجابة اليو َم لـ(ف-كورونا )19-مشارك ًة وقياد ًة جا ّد َتني ُمفيد َتني ُمستق ّلتَني.

*Counting urban refugees during COVID-19
Florence Lozet and Evan Easton-Calabria
)(Cities Alliance / University of Oxford

A case-study from Uganda demonstrates that authorities cannot
provide the services and assistance that refugees need if they
do not have good data on the refugee population. The COVID-19
pandemic highlights this issue while exacerbating the challenges
facing urban refugees.
www.fmreview.org/issue64/lozet-eastoncalabria

َد ْع ُم ما ت َُسو ُق ُه األد ّلة من االستجابات لـ(ف-كورونا)19-

تاباسو (الهجرة القرسية بني البنك الدو ّيل واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
دومينيكو ُّ
الالجئني)

جتمعات ا ُملض ِّيف ِة أم ٌر ُمع ّقدٌ  ،ولكنّ تعقيده َي ْشتدُّ يف سياق جائحة
هجرينَ وا ُمل
ِ
َج ْمع معطيات ا ُمل ّ
ُّ
ْ
ّ
الج ْمع،
يف
االبتكار
عىل
تحث
الجائحة
ع
ق
و
تقدير
إىل
الحاجة
أن
عىل
(ف-كورونا.)19-
الوباء
َ
َ
واملنهج ّية ،والتحليل ،وتشارك الخربة.

www.fmreview.org/ar/issue64/tabasso

طلب متويلك إلنجاز متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات العملية
يأَ ِق ْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ
واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم.
بحثك أو برنامجك
َ
َ
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة (منها مبالغ كثرية ومنها و ُي ْص ِد ُر النرشة مرك ُز دراسات الالجئني ،يف قسم التنمية الدولية ،بجامعة أكسفورد،
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
مبالغ قليلة) إلعداد الربامج والبحوث ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
لع ّلك ُتدرِجُ عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً مُص ّغراً من النرشة يف مقرتحك إخالء مسؤولية :ليس بالرضورة ْأن تستوي اآلراء الواردة يف أعداد نرشة الهجرة
ُوسعَ ِن َ
(ويف ميزان َّيتك) ،فت ِّ
طاق َن ْ ِ
ش ما ُي َتحصَّ ل من مرشوعك وتزي َد َو ْقعَه .إذ ميكننا أن نز ِّو َد القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة
ّ
ْ
مرشوعك
ٍ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأدل ٍة عىل َوقعه وانتشاره ووصول ِه إىل حيث يحسن له أن أكسفورد.
يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر َك ْر ِم ّل ُبه َلر (من ِوزارة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية) ،وخالد
وس (من الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل التك ّيف)،
حقوق النرش :نرشة الهجرة القرسية مفتوحة املصدر .وملزي ٍد من املعلومات يف حقوق ُك ِ
الطبع ،انقر هذه الوصلةwww.fmreview.org/ar/copyright :
وجر ِز ِتر (من مركز دراسات الالجئني) ،وذلك عىل مساعدتهم ،فقد كانوا ُم ْستشا ِرينَ
و ُر ِ
ُ
َ
ً
ّ
اشرتك يف خدمة التنبيهات اإللكرتونية لنرشة الهجرة القرسية ليك تبقى ُم َّطلعاً عىل األعداد يف َم ْو ُضوعَي هذا العدد .و َن ْشك ُر أيضا حكومة إمارة ليختنشتاين ،ومكتب مانيل من
الصمود
منظمة روزا لوكسمبورغ ،و ِوزار َة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية ،وشعبة ُّ
الجديدة وذلك من طريق هذه الوصلة:
والحلول التي َت ْت َب ُع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومرشوع الربط
www.fmreview.org/ar/request/alerts
تغي’ ،وذلك
يف مجلس البحوث األسرتايل واسمه ‘التن ُّقالت البرش ّية التحويل ّية يف ُمن ٍَاخ ُم ِّ ٍ
األمامي:
صور َتا الغالف
ّ
عىل ما جادت ب ِه هذه الجهات من َد ْع ٍم ما ٍّيل لهذا العدد خصوصاً.
سى من فوق
ُالي ْ َ

ميديا/جو لوهُ ويف انظر يف الصفحة  11ترى الصورة كامل ًة.
مرجعها :مرشوع ِس َف ْي ِفل
ُ
ُالي ْمنَى من تحت
مرجعها :نادية السبتاوي انظر يف الصفحة  64ترى الصورة كامل ًة وترى ما عُ ِّلقَ عليها.
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