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كلمة أرسة التحرير

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
دخ َلت يف كثري من القوانني والسياسات الوطنية
منذ ذلك الحني املساعدة لكثري من الدول املستجيبة للنُّزوح الداخيل ،بل ُأ ِ
اإلقليمية وأصحبت 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.
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.
انظر  www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20لالطالع عىل املجلة و‘امللخص’ املرافق لها وملخص أرسة التحرير
وجميع املقاالت املنفردة .وهناك مدونة صوتية (بودكاست) لكل مقالة أيضاً.
سوف يتاح هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
للحصول عىل نسختك املطبوعة من العدد ،يرجى التواصل معنا عىل الربيد اإللكرتوين .fmr@qeh.ox.ac.uk
لألعداد القادمة (انظر )www.fmreview.org/ar/forthcoming
• العدد  60من نرشة الهجرة القرسية :التَّعليم (شباط/فرباير )2019
ُخصص هذا العدد تكرمياً
• العدد 61من نرشة الهجرة القرسية :األخالقيات واملسؤوليات (يونيو/حزيران  .)2019وسوف ي َّ
للراحلة باربارا هاريل-بوند .انظر الغالف الخلفي للحصول عىل مزيد من املعلومات.
تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية عرب الرابط التايل:
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
ماريون كولدري وجيني بيبلز
املح ِّررتان ،نرشة الهجرة القرسية

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 .وتُعنَى 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.
ويبذل السيد زانا مصطفى أيضاً جهود الوساطة بني الدولة النيجريية وجامعة بوكوحرام وكان له دور يف املفاوضات التي أسفرت عن
تحرير  103طفلة مختطفة من قبيلة تشيبوك .وحتى أطفال مقاتيل جامعة بوكوحرام وأيتامهم فيجدون مكاناً لهم يف املدرسة.
ُم ِن َح زانا بوكو مصطفى جائزة نانسن لالجئني يف عام .2017
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /رحيمو غامبو

