
املحتويات

4 كلمة متهيدية 

آخيم شتايرن 

4 رضورة التعاون 

جون هوملز 

5 تحديات سياسات األمن البرشي  

أندرو مورتون وفليب بونكور وفرانك التـْشـكو 

8 لـعبـة األرقـــام  

أويل براون

10 تعريف ‘الهجرة البيئية’ 

أوليفيا دون وفرانسوا جيمني

11 من هم الالجئون البيئيون 

ماريا ستافروبولو 

13 املالحظات امليدانية ونتائج البحوث التجريبية  

كوكو فارنر وأوليفيا دون ومارك شتال

14 العالقة بني البيئة والهجرة يف آسيا الوسطى  

فرانسوا جيمني وفيليب روشالن

16 ندرة املوارد الطبيعية يف شامل غانا  

كيس فان دير خيست وريتشارد دي يو

17 ثغرات يف أنظمة حامية النازحني داخليا  

خالد كورس

18 حقوق اإلنسان  

سكوت لييك 

20 إخـالء الـُجــزر 

إيالن كيلامن

22 السياقات االجتامعية والسياسةلنشوب الرصاعات   

ويليام أ. ف. كالرك 

23 االنهيار االجتامعي يف دارفور  

سكوت إدواردز

25 الشعوب األصلية املتنقلة والُرّحل 

تروي سترينربغ ونور الضحى شطي

26 املياه والتحديات الجديدة يف املساعدات     

آيدان إيه كرونني و دينيش رشيسثا و بول شبيغل

28 الهجرة من الريف للمدن يف إثيوبيا     

جيمس مورييس

30 حقوق سكان مجتمعات أالسكا وقدرتهم عىل التكيف     

روبني برونني

32 التحديات الصحية  

مانويل كاربالو، وتشليس يب سميث، وكارين بيرتسون 

تغري املناخ والنزوح

مقاالت عامة

34 الرعاة والُرّحـل يف كينيا  

محمد آدو

35 الكوارث وكيف نستجيب لها  

ريد بارش 

37 تغري املناخ والنزوح الداخيل يف نيجرييا  

أوجا أوليفر تشينيدو

38 حقوق اإلنسان ودورها يف تخفيف مخاطر الكوارث 

فالرت كيلني وكلودين هايني ديل 

40 تغري املناخ والهجرة واملساعدات اإلنسانية   

جينتي كريش- وود و ياكوب كوريبورج وآن – ماري ليند

ديفيد ستون

44 املناطق الحرجة – التوقعات والخطوات املقرتحة   

جوك بيكر وتشارلز إيرهارت وديفيد ستون 

46 »التدابري الحميدة«: التعاون والتنمية 

فيكرام أوديدرا كوملانسكوغ

47 املستقبل هو الحارض 

كريغ ل. جونستون

48 التكيف والتعاون    

بريتا هاينة  ولورنز بيرتسن

51 كرييباس: النزوح والتكيف  

ماريان لوخري وجني ماك آدم 

52 باالو: حامية الشعاب املرجانية  

جييس كامريون-غليكنهاوس

54 ـّف مع تغري املناخ يف بنغالديش    املجتمعات املحلية وجهودها للتكي

جيمس بندر 

56 املرأة وتغري املناخ  

)WEDO( منظمة املرأة للبيئة والتنمية

57 تعميم معلومات مخاطر تغري املناخ     

مارتن فان آلست

59 وضع منوذج لتغري املناخ والهجرة      

كريستوفر سميث ودومينيك كنيفتون وشارون وود 

59 أجندة أبحاث ودراسات عاملية       

كوكو فارنر وفرانك التشكو 

61 ـّر يف السياسات يتوافق مع تغري املناخ؟       هل من تغي

دانانجايان  رسيسكانداراجاه

62 األطر القانونية والترشيعية 

روجر زيرت

64 االنتعاش وسيادة القانون والدروس املستفادة      

كاثلني كرافريو

66 حامية حقوق اإلنسان يف دارفور      

مارتن باريندز 

68 بروتوكول منع اإلتجار بالبرش ال يفي بالغرض      

سريغي  مارتينوف

69 خدمات مكافحة فريوس نقص املناعة/اإليدز لالجئني يف مرص      

آنا بوبينشالك 

71 القانون الدويل لالجئني يف املكسيك  

آكسيل غارسيا 

72 استخدام صور األقامر الصناعية      

إينار بيورغو وفرانشيسكو بيسانو وجوشوا ليونز وهولغر هايسيغ

74 الِسـحر والنـزوح 

جيف كريسب

75 مبادرات جديدة والتزام متجدد للصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ 

كلري تيبتس 

78 األشخاص النازحون داخلياً من الشيشان يف االتحاد الرويس   

نادين فاليسيك 

80 رصد الرياح 


