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عرشون عاماً عىل
املبادئ التَّوجيهية
بشأن النُّزوح
الداخيل
باإلضافة إىل مقاالت حول:
بيليز وميامنار ومؤمتر القمة العاملي لالجئني
واملعارف اإلنسانية املحلية والباحثون
الالجئون النظراء وقيادة حامية األطفال
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  59من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

العدد 59

َّ
ملخص

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

عرشون عاماً عىل املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل

يف تصدير هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ،أثارت املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنَّازحني داخلياً تساؤالً :إىل أين
سنذهب بعد ذلك؟ يصادف هذا العام الذكرى العرشين إلطالق املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل التي قدَّمت منذ ذلك
دخ َلت يف كثري من القوانني والسياسات الوطنية اإلقليمية وأصحبت
الحني املساعدة لكثري من الدول املستجيبة للنُّزوح الداخيل ،بل ُأ ِ
جزءاً ال يتجزأ منها .إ َّال َّأن النُّزوح الداخيل ما زال يحدث بنطاق هائل وما زالت آثاره تهيمن عىل حياة املتأثرين به.
ويف هذا العدد ،يتقدم املؤلفون مبقاالتهم التي تؤكد عىل قصص النجاح التي نتجت عن تطبيق املبادئ التوجيهية مع التأمل يف
الوقت نفسه بالقيود والتحديات التي تواجه تطبيقها عىل أرض الواقع ،وتنظر يف صلتها بحاالت النُّزوح الداخيل املعارصة ومختلف
دوافعها ومحركاتها والتحديات املستقبلية التي قد تواجه العمل معها إضافة إىل احتاملية تطبيق ما استجد من فهم ومقاربات.
يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً سبع مقاالت عا َّمة.
العدد متاح عىل الرابط التايل www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

تصدير :الذكرى العرشون للمبادئ العامة -بناء التضامن وااللتزام

سيسيال جيمينيس -دامري (املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنَّازحني داخلياً)

يصادف عام  2018الذكرى السنوية العرشين للمبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل وقد تحقق كثري من التقدم خالل السنوات
العرشين املاضيةَّ ،إال َّأن الوضع الذي يعيش فيه ما يفوق أربعني مليون نازح داخلياً نتيجة النزاع والعنف وعدم وجود أي إشارة إىل
انخفاض األعداد تجعلنا نطرح سؤاالً مه ًام عىل أنفسنا :إىل أين سنذهب بعد ذلك؟
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/jimenezdamary

خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية :دعوة تشجيعية ألصحاب املصلحة

نادين والييك وإليزابيث آيسرت ومارتينا كاتريينا (عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهي/املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

تسعى إحدى خطط العمل الجديدة إىل تشجيع اتخاذ مزيد من اإلجراءات االسرتاتيجية فيام يتعلق بدفع إصالح السياسات
واملامرسات يف مجال النُّزوح الداخيل.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/walicki-eyster-caterina

القوانني والسياسات املتعلقة بالنزوح الداخيل :التبني العاملي والثغرات

إيالنا نيكوالو وأنآييس پاغو (معهد الجامعة األوروبية /املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

ُتظ ِهر لنا قاعدة بيانات عاملية جديدة حول قوانني النَّازحني داخلياً ،والسياسات الخاصة بهم املجاالت الجغرافية واملوضوعية التي
ما زالت النصوص القانونية غري كافية بشأنها.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/nicolau-pagot

تنفيذ املبادئ التوجيهية عىل املستوى املحيل

فيل أورتشارد (جامعة وولونغونغ)

هناك أمثلة من عدد الدول التي نجحت يف تنفيذ قوانينها الخاصة بها بشأن النَّازحني داخلياً وسياساتها ،وتعكس هذه األمثلة وجود
عدد من العوامل التي ميكن أن تساعد يف ضامن فاعلية التنفيذ.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/orchard

عمل يف طور اإلنجاز :املبادئ التوجيهية يف جورجيا

كارولني فونكيه وتومار بولكڨادزي (املجلس الدامناريك لالجئني  /جامعة رور يف بوتشوم)

تتمتع املبادئ التوجيهية بتاريخ طويل من الدعم يف جورجيا .لكنَّ إنجاح التنفيذ ما زال عم ًال قيد اإلنجاز.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/funke-bolkvadze
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اتفاقية كامپاال والحق يف عدم التَّهجري التعسفي

روموال أدايوال (جامعة بريتوريا  /جامعة يورك ،كندا)

اعتمد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية كامپاال اعتامداً هائ ًال عىل املبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل آخذين يف االعتبار السياق
اإلفريقي ،ويتضح ذلك جلياً يف إدراكها لحق الناس يف عدم التسبب بنزوحهم تعسفياً.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/adeola

اللغة واملبادئ التوجيهية
إييل كيمپ (مرتجمون بال حدود)

ال بد من إيالء مزيد من االهتامم إىل اللغات وحاجات التواصل لألشخاص املعرضني لخطر النُّزوح الداخيل ،أو الذين يواجهونه
ويتعافون منه .وتسلط دراسة حالة من نيجرييا الضوء عىل هذه املسائل ،وتضع تحديات أمام املجتمع الدويل لبذل جهود أفضل.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/kemp

تحسني بيانات النَّازحني داخلياً للمساعدة يف تطبيق املبادئ التوجيهية

ناتاليا كرينسيك بال ولورا كيڨيال وميليسا وامياير (مؤسسة خدمة تنميط النَّازحني داخلياً املشرتكة)

البيانات الشاملة واملوثوق بها متطلب أسايس إلقامة برامج فعالة وتطبيقها .وميكن تحسني جودة البيانات بعدة طرق لتكون أفضل
يف تعبريها عن املبادئ التوجيهية وتوفريها لألدلة عىل دعم تطبيقها.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/krynskybaal-kivela-weihmayer

أهداف التنمية املستدامة والنَّازحون داخلياً

غريتا زيندي (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة)

بعد تبني الدول ألهداف التنمية املستدامة ،حان الوقت ملساعدتها يف الوفاء بوعدها بأ َّنها لن تغفل أي نازح.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/zeender

أهمية رصد النُّزوح الداخيل للتنمية املستدامة
كريستيل كازابا (باحثة ،مركز رصد النُّزوح الداخيل)

تقر أجندة التنمية املستدامة  2030بوجود ارتباط بني النُّزوح الداخيل ،والتنمية ما يفرض عىل الدول مراعاة النُّزوح الداخيل عند
رصدها للتقدم املحرز نحو تحقيق أهدافها التنموية .لكنَّ الواقع محبط ويقول غري ذلك

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/cazabat

تعزيز قدرات الدول املتأثرة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية

أنجيال كوترونيو (اللجنة الدولية للصليب األحمر)

ُمي ِّكنُ التعاون مع الدول املتأثرة بالنُّزوح الداخيل من خالل تيسري التبادل بني النظراء للتحديات املشرتكة ومن خالل االستفادة من
إمكانات التعبئة التي تبادر بها املنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية من دفع العمل الوطني وتعزيز عملية تنفيذ املبادئ التوجيهية.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/cotroneo

توطني املبادئ التوجيهية يف أفغانستان

نسيم مجيدي ودان تايلر (املجلس الرنويجي لالجئني  /صامويل هول)

عىل مدى عرشين عاماً ،وضعت كثري من الحكومات صكوكاً قانونية وسياسات لتساعدها يف إدماج املبادئ التوجيهية يف ترشيعاتها
ملموس وفعال ليس باألمر السهل كام تبينه الحالة األفغانية.
الوطنية أو أطر سياساتها العامة .لكنَّ تحويل هذا النوايا إىل واقع
ٍ
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/majidi-tyler
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حامية املمتلكات :التجربة العراقية

سيال سومنيز وشاهان مريي ومارتن كالترباك (املجلس الرنويجي لالجئني)

متثل الحامية العادلة لحقوق املمتلكات واملبنية عىل نبذ التمييز ضمن املجتمع العراقي متعدد األعراق دوراً محورياً يف إنهاء النزوح
وبدء مرحلة الحلول الدامئة.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/sonmez-murray-clutterbuck

املبادئ التوجيهية والفاعلون املسلحون من غري الدول

كارال روتا وإيلويس روديل وپاسكال بونغارد (نداء جنيف)

يعيش ماليني النَّازحني داخلياً يف مناطق تسيطر عليها الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول .وال مفر من أن تدخل الجهات
اإلنسانية يف مشاركة مبارشة مع هذه الجهات الفاعلة ملساعدتها عىل تحقيق فهم أفضل للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل
واالمتثال إليها.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/ruta-ruaudel-bongard

التصدي للنُّزوح الداخيل يف إثيوبيا

بيهيغو هابتي ويون جني كويون (منظمة األمم املتحدة للهجرة)

بني مختلف املبادرات الجديدة يف أثيوبيا ملعالجة حاجات النَّازحني عىل املدى القريب والبعيد ،يحدث فريق العمل املعني بالحلول
الدامئة بعض التقدم رغم السياق امليلء بالتحديات.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/habte-kweon

املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية

ديبورا كزلني (جامعة أنتڨريپ)

للمبادئ التوجيهية القدرة عىل دعم قانون حقوق اإلنسان الدويل املتعلق بالنُّزوح الداخيل ورفده بأداة مك ِّملة له ،لكنَّ قلي ًال من
محاكم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ولجانها تويل االهتامم املناسب لها.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/casalin

مصادر إضافية
عرش سنوات عىل املبادئ
التوجيهية بشأن النزوح الداخيل

BROOKINGS

كانون األول/ديسمرب 2008

عدد خاص من نرشة الهجرة القرسية يف الذكرى السنوية العارشة للمبادئ التوجيهية
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples10
يعكس هذا العدد الخاص من نرشة الهجرة القرسية نقاشات املؤمتر الدويل حول الذكرى
السنوية العارشة للمبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل ( )GP10الذي عُ ِق َد يف أكتوبر/
يرسة من بعض العروض التقدميية
ترشين األول من عام  .2008ويتضمن اإلصدارات ا ُمل َّ
للمؤمترات إضافة إىل طائفة مختارة من املقاالت األخرى التي تعرض يف معظمها دراسات
الحالة حول تطبيق املبادئ التوجيهية يف مختلف البلدان.
انظر أيضاً  www.fmreview.org/ar/issuesلالطالع عىل مقاالت أخرى من نرشة الهجرة
القرسية التي تركز عىل النُّزوح الداخيل.
أو ميكنك استخدام خاصية البحث يف موقع نرشة الهجرة القرسية للبحث عن مقاالت منفردة
أو دراسات حالة محددة.

أرشيف بروكنغز للنَّازحني داخلياً متاح اآلن عىل اإلنرتنت
أصبح متاحاً عىل اإلنرتنت اآلن أرشيف مرشوع معهد بروكنغز حول النَّازحني داخلياً بعد أن ُقدِّم منح ًة إىل مكتبات
بودلني يف جامعة أكسفورد .وميكن االطالع عىل األرشيف يف مكتبة ويستون التابعة ألكسفورد من خالل الرابط التايل
( .bit.ly/Brookings-IDP-archiveفهرسة مركز دراسات الالجئني والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية).
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مقاربة قامئة عىل الكوارث للتعامل مع النُّزوح النَّازحون داخلياً يف الفليبني

رينا بريموديز وفرانسيس توم تيمپروسا وأوديسا غونزاليز بينسون (اإلنسانية يف لجنة حقوق اإلنسان للفليبني  /جامعة ميتشيغان)

يف غياب سياسة وطنية للنُّزوح الداخيل ،استخدمت الفليبني إطاراً إلدارة الكوارث للتصدي للنُّزوح الناتج عن النزاع املرتبط
باإلرهاب يف مدينة ماراوي .إ َّال َّأن املشكلة التي تعاين منها مثل هذه االستجابة أ ّنها ال تقوم عىل أسس حقوقية.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/bermudez-temprosa-gonzalezbenson

االنتقال املخطط له للمهجرين يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ

جييس كونيل وسابريا كويلو (منظمة األمم املتحدة للهجرة)

تشهد منطقة آسيا واملحيط الهادئ تطورات واعدة يف مجال السياسات الرامية إىل التصدي ملشكلة التهجري الناتج عن
الظروف املناخية والكوارث ،لكنَّ هياكل الحوكمة العميقة املطلوبة لتضمني الحامية مل تجهز بعد خاصة للتعامل مع النقل
هجرين .وال بد من إيالء مزيد من االهتامم والرتكيز عىل مساعدة الحكومات يف تأسيس بنياتها الوزارية
للم َّ
املخطط له ُ
املشرتكة وتجهيزها مبا هو الزم للتعامل مع مختلف القضايا املعقدة واملتقاطعة التي تفرضها عملية إعادة النقل املخطط له.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/connell-coelho

النُّزوح الداخيل ما بعد عام  :2٠١٨الطريق ُقدَماً
ألكساندرا بيالك وأڨيغايل شاي (مركز رصد النُّزوح الداخيل)

مخيفة هي األرقام التي تشري إليها اإلحصاءات والتحديات املتعلقة بالنُّزوح الداخيل .لكنَّ كثرياً من األشياء تعلمناها منذ
إطالق املبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل يف عام  .1998وما نحتاج إليه اليوم هو بذل الجهود املنسقة والزخم املستدام
للتأسيس عىل الوعي املتحقق ومواجهة التحديات الطارئة.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/bilak-shai

املجلس الرنويجي لالجئني/عناية الله آزاد

تجمع للنَّازحني داخلياً من خريستان ،يقع عىل مسافة ستة كيلومرتات من مدينة كاال إيناو يف أفغانستان ،سبتمرب/أيلول .2018
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مقاالت عامة

دروس من التسعينيات لبيليز اليوم

جانيس مارشال و كيلني كوريغان (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

تواجه بيليز حالياً وضعاً للجوء يذكرنا يف كثري من جوانبه بأزمة الجئي أمريكا الوسطى التي تعاملت معها البالد بنجاح يف
تسعينيات القرن العرشين .فهل ميكن لدروس املايض أن تكون مفتاح توجيه االستجابة األكرث فعالية اليوم؟
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/marshall-corrigan

الجندر وسبل كسب الرزق يف ميامنار بعد إعادة التوطني املدفوع بالتنمية

غيليان كورنيش وريبيكا رامزي (البنك اآلسيوي للتنمية  /جامعة كوينزالند)

تؤكد األبحاث املعمولة عىل برنامج إعادة التوطني يف ميامنار عىل الحاجة املاسة َّ
ألن يفهم صانعو السياسات الطرق التي يؤثر بها
الجندر يف خربة مختلف املجموعات ألثر إعادة التوطني املدفوع بالتنمية.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/cornish-ramsay

آنا ڨالرشتوم

امرأة نزحت بسبب بناء سد پاونغالوغ العليا للطاقة الكهربائية وها هي تنظر باتجاع قرية التجمع وبحرية املياه التي أنشأها مرشوع السد.

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة QR
الستخدامها يف مسح الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.
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www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

العمل مع الباحثني النظراء يف مجتمعات الالجئني

ويليام باكونزي (باحث نظري)

هناك فرصة يف أن يكون الباحثون النظراء الالجئون مصدراً حيوياً للوصول إىل مجتمعات الالجئني وتكوين معرفة حولهم
ومساعدتهم ،وال بد للباحثني الدوليني من أن يفكروا بأفضل السبل للعمل بالتعاون مع هؤالء الباحثني من الالجئني.

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/bakunzi

تقدير أهمية املعارف املحلية للعمل اإلنساين :تعلم الدروس من جمهورية أفريقيا الوسطى

بريحيت بيكوارد ولوك ديلفت (الوطني كاريتاس جمهورية أفريقيا الوسطى /جامعة أكسفورد بروكس)

عىل املجتمع اإلنساين أن يستفيد من مجموع املعارف التي طورتها املنظامت الوطنية غري الحكومية يف بيئات ال ِّنزاع املط َّول ثم
حسنها ويجمعها ويعززها وينرشها.
ُي ِّ

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/piquard-delft

مؤمتر الق َّمة العاملي لالجئني وأهمية التمثيل الذايت لالجئني
اللجنة التحضريية ملؤمتر القمة العاملي لالجئني

يف يونيو/حزيران  ،2018اجتمع  72ممث ًال عن الالجئني من  27بلداً مضيفاً يف جنيف يف مؤمتر قمة عاملي لالجئني هو األول من نوعه.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/globalsummitofrefugees

مساعدة النَّازحني :مسؤولية يتشارك بها الجميع
إيووها تشيام إيووها (الدولية منظمة عامل إغاثة الالجئني)

إينيمبا كوينو يداً بيد نرتقي بإنجازاتنا

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/iwuoha

إقصاء الجهات الفاعلة املحلية من قيادة التنسيق يف مجال حامية األطفال

دانيال مشور وعمرعبد الله ماينا وأنطوين نوالن (منظمة املجتمع يف حاجة للمساعدة (سينا) ،جنوب السودان  /منظمة نيم ،نيجرييا  /منظمة األمم املتحدة
لألمومة والطفولة (اليونيسف))

رغم تعدد االلتزامات وكرثة التوجيهات التي تحبذ تويل جهات فاعلة محلية ملهمة التنسيق عىل املستوى الوطني ،يشري واقع الحال
إىل َّأن اإلقصاء ما زال يحيق بتلك الجهات.
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/maina-machuor-nolan

هل لديك اهتامم يف التعاون مع نرشة الهجرة القرسية لتعظيم وصولك وأثرك؟
إذا كانت منظمتك متقدمة (منفردة أو ضمن ائتالف مع منظامت أخرى) بطلب للحصول عىل متويل بشأن موضوع تعتقد َّأن
له عالقة بجمهور ق َّراء نرشة الهجرة القرسية ،فرنجو َّأن تنظر يف إمكانية إدراج نرشة الهجرة القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك
وذلك لتعظيم وصولك وأثرك .وقد حظينا بتعاون مثمر من هذا النَّوع مع رشكاء األبحاث واألمم املتحدة والحكومات والرشكاء من
املنظامت غري الحكومية .يرجى التواصل مع املحررين من خالل الربيد اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukملناقشة الخيارات سواء
أتعلقت يف املوضوعات الفرعية أم املوضوع الرئييس.
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سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل
الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

املوضوعات الرئيسية القادمة

• العدد  60من نرشة الهجرة القرسية :التَّعليم (شباط/فرباير )2019
ُخصص هذا العدد تكرمياً للراحلة باربارا
• العدد  61من نرشة الهجرة القرسية :األخالقيات واملسؤوليات (يونيو/حزيران  .)2019وسوف ي َّ
هاريل-بوند .انظر الغالف الخلفي للحصول عىل مزيد من املعلومات.
التفاصيل هنا www.fmreview.org/ar/forthcoming
للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين ،تابعونا عىل صفحتنا يف
تسجلوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط
فيسبوك أو تويرت أو َّ
التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

صورة الغالف
نازحة شابة متيش عرب املزارع التي تربع زانا بوكا مصطفى لدعم أكرث من  800عائلة
نازحة يف نيجرييا .وكان السيد زانا مصطفى قد أسس مؤسسة براعة املستقبل اإلسالمية
يف عام  2007يف مايدوغوري يف خضم األعامل العسكرية التي نفذتها ماعة بوكوحرام
يف نيجرييا .و ُتعنَى مدرسته باأليتام وأطفال النَّازحني داخلياً وتقوم عىل مبادئ التعايش
السلمي واملساواة بني الذكور واإلناث .وبدأت املدرسة بصف درايس واحد و 36طف ًال ثم
تطورت لتستوعب اآلن مئات الطالب عدا عن ألفي طالب ينتظرون شغور أماكن لهم
فيها .املفوضية .السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /رحيمو غامبو
نتقدم بالشكر الجزيل إىل ٍّ
كل من إيرين موين (قسم قدرات الحامية يف األمم املتحدة) وكاثرين ستاراپ (املجلس الدامناريك لالجئني)
عىل مساعدتهام كمستشارتني للموضوع الرئييس لهذا العدد ،كام نشكر للامنحني التالية أسامؤهم عىل دعمهم لهذا العدد وهم :حكومة
دولة ليختنشتني واللجنة الدولية للصليب األحمر ومركز رصد النُّزوح الداخيل ومنظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة)
ومؤسسات املجتمع املنفتح والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
(مجموعة الحامية العاملية وقسم النَّازحني داخلياً) ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات
العملية واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً
ومن يعملون معهم .والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية
واإلسبانية والفرنسية.
Forced Migration Review
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
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

عرب
إخالء مسؤولية :جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُت ِّ
بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة
أكسفورد.

حقوق الطبع :نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية
قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها
اإللكرتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط
التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية.
يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة
الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.
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