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كلمة أرسة التحرير
الوفاء  يف  تخفق  منها  وكثري  خطرة  بيئات  يف  الهشة  ــدول  ال تعيش 

الضعيفة  أو  املخفقة  أو  الهشة  الدول  لكنَّ  مواطنيها.  إزاء  مبسؤولياتها 

مستضعفني.  املواطنني  جعلها  إزاء  الخصوص  وجه  عىل  املسؤولية  تتحمل 

العنف  إىل ظهور حالة من  الرشعية  أو  السلطة  إخفاق  تؤدي مظاهر  وقد 

الدولة يف حامية مواطنيها  أثر ذلك مع إخفاق  امللحوظ ويتضاعف  م  املنظَّ

يكون  ما  غالباً  وهكذا،  الخصوص.  وجه  عىل  فيها  تعيش  التي  واألقليات 

الدولة  هشاشة  مع  للتَّهجري  املسبب  النِّزاع  بني  الصلة  وثيق  ارتباط  هناك 

ومن  لها.  سبباً  أم  الهشاشة  مظاهر  من  مظهراً  االرتباط  ذلك  أكان  سواء 

مؤرشاً  التَّهجري  مع  التعامل  عىل  وجريانها  الهشة  الدول  قدرة  أضحت  هنا، 

مها.  تقدُّ أو  الدولة  إلخفاق  رئيسياً 

التعريفات  تجاوز حدود  إىل  القرسية  الهجرة  من نرشة  العدد  يسعى هذا 

املفهومات  بعض  استقصاء  نحو  واملــؤرشات  النمطية  والتقسيامت 

من  متنوعة  مجموعة  أيضاً   تستعرض  التالية  واملقاالت  والحقائق. 

البلدان  أو  الدولة  وهشاشة  التَّهجري  ترافق  أظهرت  التي  الحاالت 

املقاالت  تناقش  ثم  بالنزاعات،  املرتبطني  والهشاشة  التَّهجري  من  الخارجة 

واإلمنائية.  اإلنسانية  االستجابات  بعض 

وهشاشة الدولة قد متثل دوراً مهاًم يف الهجرة القرسية املرتبطة بالكوارث 

تؤثر  الحكم  يف  اإلخفاق  مظاهر  أنَّ  ذلك  البيئية  األزمات  أو  الطبيعية 

ومقاومتها. الظروف  مع  التكيف  يف  وقدراتهم  السكان  استضعاف  عىل 

بصفته  ملساعدته  بيتس  أليكس  إىل  الجزيل  بالشكر  نتقدم  أن  نود 

د.  جون  مؤسسة  إىل  أيضاً  موصول  والشكر  العدد.  لهذا  خاصاً  مستشاراً 

الخارجية  للشؤون  الفدرالية  السويرسية  والوزارة  آرثر  ماك  ت.  وكاثرين 

لهذا  املايل  للدعم  اإلمنــايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يف  التقييم  ومكتب 

تربعاتهم  بتقديم  تكرموا  بالذين  قامئة   83 الصفحة  يف  ذكرنا  وقد  العدد. 

القرسية.  الهجرة  لنرشة  ة  العامَّ

www.fmreview.org/ar/fragilestates/editors
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هشاشة الدول ووضع الالجئني و«الهجرة بحثاً عن البقاء«
أليكساندر بيتس )مركز دراسات الالجئني(

الرتكيز عىل رضورة  االقتصار عىل  الالجئني، فبدالً من  لنظام  الدول تحديا  متثِّل هشاشة 
ين من الترصفات التي تنتهجها الدول ضد سكانها، ُيطلب أيضاً حامية  حامية الناس الفارِّ
األشخاص الذين يهربون من إهامل الدول سواء أكان سبب اإلهامل ذاك عدم رغبة الدولة 

أم عدم قدرتها عىل توفري الحقوق األساسية ملواطنيها.
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/betts

كيفية التفاعل واملشاركة مع الدول الهشة بأسلوب بنَّاء 
جون بينيت )مستشار مستقل(

ة يف سبيل إصالح و/أو إعادة بناء  تزداد املخصصات التي يقدمها املانحون للدول الهشَّ
والجيش  والرشطة  القضائية  النظم  املثال،  سبيل  عىل  فيها،  مبا  للدولة  العامة  الهيكلية 
وإدارة الوزارات ضمن مساعيهم لدعم االستقرار يف تلك الدول. وقد اكتسب ذلك السعي 

رون. أهمية خاصة يف جميع قطاعات املجتمع ورشائحه مبا فيها امُلهجَّ
www.fmreview.org/ar/fragilestates/bennett

رون وآثارهم عىل االستقرار اإلقليمي السكان امُلهجَّ
جو الندري )جامعة كارليتون، كندا(

من الرضوري توفري الفهم األفضل حول هشاشة الدول وأن يصاحب هذا الفهم تحسينات 
النِّزاعات  من  مزيد  انتشار  ملنع  رين  امُلهجَّ بالسكان  املتعلقني  والتمويل  السياسة  يف 

اإلقليمية.
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/landry

ليبرييا: السياسة املحلية، وبناء الدولة، وإعادة إدماج السكان 
هايرو مونيفه )املعهد الدامنريك للدراسات الدولية(

الدول  يف  ديارهم  إىل  العائدين  والالجئني  داخلياً  النازحني  ملساعدة  الهادفة  التدخالت 
الهشة ستنجح يف االنتباه إىل السياقات السياسية واالقتصادية املحلية يف أعقاب الحرب 

نظراً لعمق تأثريها عىل إعادة إدماج السكان املتأثرين بالحرب.
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/munive

قرى السالم للعائدين إىل بوروندي 
جان-بينويت فالييس )جامعة أكسفورد( ورينيه كلود نيونكورو )جامعة أنتفريب(

ُنشئت قرى السالم يف بورودين لتكون مناذج يحتذى بها يف إعادة اإلدماج وكمراكز للتنمية 
االقتصادية، لكنها تواجه عدداً من املشكالت املرتبطة باستمرار هشاشة الدولة.

  www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru

الدول الهشة والحامية مبوجب اتفاقية 

الالجئني يف أفريقيا لعام 1969م.
متارا وود )جامعة نيو ساوث ويلز(

اتفاقية الالجئني يف أفريقيا  الدول اإلفريقية كاًل من قدرة  الحالية يف  تعكس املامرسات 
رين من الدول الهشة وكذلك القيود املفروضة عىل تنفيذها. لعام 1969 عىل حامية امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/fragilestates/wood

ة والهويات الجامعية والهجرة القرسية  الدول الهشَّ
كييل ستابلز )جامعة اليسرت(

وقد كان هناك ميل مقلق من جانب املجتمع الدويل لتجاهل التساؤالت املطروحة حول 
أن  يجب  القانون  وسيادة  فالحكم  رين.  امُلهجَّ إعادة  لترشيعات  سنها  عند  الدولة  قدرة 
ة  يكونا اعتباران محوريان يف املساعي املبذولة للتعامل مع الهجرة القرسية يف الدول الهشَّ

كام الحال بالنسبة لجمهورية الكونغو الدميقراطية. 
www.fmreview.org/ar/fragilestates/staples

النُّزوح املتكرر يف رشقي جمهورية الكونغو الدميقراطية  
فران بيرتيسون وأوليفيا كاليس )مركز رصد النزوح(

الخيار  أنه  عىل  النزوح  إىل  ُينظر  ما  غالباً  بالنَّزاع،  للمتأثرين  العظمى  الغالبية  نظر  يف 
املتاح لسعيهم نحو السالمة. ويف حني أنَّ توفري بعض  املساعدات األساسية يف  الوحيد 
ل من النزوح ولو لدرجة بسيطة، لكنَّ غياب الحامية  األماكن التي ينزح إليها الناس ُيسهِّ
السامت  املتعددة سمة من  النزوح  الدولة يجعل من موجات  تقودها  أن  التي يفرتض 

املحددة للنزاع يف إقليم كيفو. ولذلك مضمونات لكل من االستجابة اإلنسانية واإلمنائية.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/beytrison-kalis

»أنا ومن بعدي الطوفان« يف كيفو الشاملية 

بجمهورية الكونغو الدميقراطية 
ودومينيك كيزر )منظمة الرؤية العاملية( لويزا راين )مستشارة مستقلة(

الكونغو  جمهورية  حكومة  مع  للمشاركة  الدولية  املانحة  الجهات  مساعي  غامر  يف 
الدميقراطية وتنفيذ خطة جديدة بشأن فعالية املعونة املقدمة للدول الهشة، استمرت 
النازحة من املناطق  املجتمعات املحلية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، السيام تلك 

املترضرة من الحرب، يف االكتفاء بالرعاية الذاتية لنفسها دون التفكري بالغري.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/ryan-keyzer

هل ميكن اعتبار إنهاء اللجوء مؤرشاً عىل نهاية هشاشة الدولة؟
جورجيا كول )جامعة أكسفورد(

ينتج إنهاء وضع اللجوء عن الحكم بأنَّ تغيرياً كافياً قد حدث يف بلد الالجئني األصلية إىل 
درجة تنتفي معها رضورة توفري الحامية الدولية لالجئني الفارين من تلك البالد. ويف حني 
أنَّ ذلك قد يضع فرادى الالجئني يف وضع خطر، فاألمر يختلف بالنسبة للدول التي تأمل 
يف أن تزيل صورتها أمام اآلخرين عىل أنها »هشة« اقتصادياً أو سياسياً أو اجتامعياً، فام 

من شك بأنَّ مثل ذلك الحكم سوف يكون ذا فائدة كبرية لها.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/cole

ة  رون املطالوبن بحقوقهم يف الدول الهشَّ امُلهجَّ
أنتونيا مولفي )منظمة العمل القانوين العاملية(

رون يف الدول الهشة واملتأثرة بالنزاع كثرياً من النَّجاح  إىل اليوم، مل يحقق األشخاص املهجَّ
يف املطالبة بحقوقهم يف رفع االنتهاكات الواقعة عىل السكن واألرايض والعقارات. لكنَّ 

التفكري القانوين املبدع والتقايض االسرتاتيجي ميكنهام أن يغريا ذلك الواقع.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/mulvey

هاييتي: »الدولة الشبح«
أندرياس إ. فيلدمان )الجامعة الكاثوليكية يف تشييل(

ة للدولة الهجرَة إىل ظاهرة رئيسية تسم الحياة يف هاييتي قبل أن  حوَّلت الطبيعة الهشَّ
ر الزلزال مئات اآلالف من األشخاص. ُيهجِّ

 www.fmreview.org/ar/fragilestates/feldmann

الهجرة الهاييتية بعد الكارثة 
ديانا توماز )الجامعة الكاثوليكية البابوية، ريو دي جانرييو، الربازيل(

األشخاص الذين غادروا هاييتي بعد الفوىض التي خلفها زلزال عام 2010 مل يجدوا عىل 
العموم التضامن واملساعدات اإلنسانية الدولية ذاتها التي شهدوها يف بلدهم بعد الكارثة.

www.fmreview.org/ar/fragilestates/thomaz

االستجابات اإلنسانية يف الثغرة الحامئية 
أورييل بونتيو وكاثرين ديرديريان )منظمة أطباء بال حدود(

غالباً ما تدفع مجموعة من العوامل األشخاص إىل مغادرة بالدهم، وتبقى السمة الطوعية 
ملغادرتهم خالفية، مع تحدي الفاعلني اإلنسانيني لتلبية احتياجات الفئات املختلفة من 

النزوح القرسي والتكيُّف معها.
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/ponthieu-derderian
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نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب 

ميكنكم  والتي  مالحظات،  أو  تعليقات  بأية  نرحب  ونحن  واالهتامم. 

fmr@qeh.ox.ac.uk :إرسالها عىل الربيد اإللكرتوين للمحررين



رين والهشاشة وتعزيز االستقرار يف اليمن  فرار املهجَّ
إيرين موين )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

عدم  عىل  أسايس  مؤرش  ما  دولة  يف  داخلياً  النازحني  أو  الالجئني  من  كبري  عدد  وجود 
االستقرار. ويف ضوء ذلك املؤرش وغريه من املؤرشات األخرى، أصبحت اليمن واحدة من 
العامل. لكن ما يصعب فهمه كيف مُيثل ذلك الوضع خطراً عىل  أكرث الدول هشاشة يف 
من  قدر  أقىص  لتوفري  عمله  ينبغي  الذي  وما  أنفسهم  واملهاجرين  والنازحني  الالجئني 

الحامية لهم.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/mooney

التغلب عىل الظروف الصعبة: التعليم والتجارة 

والتنمية بني الصوماليني النَّازحني 
عبد الرشيد دوايل )داهابشيل(

األعامل الريادية الخاصة واملَهَجر عامالن ميثالن أدواراً مهمة يف دعم النازحني يف األوضاع 
يف  املساعدة  املصادر  من  نفسه  الوقت  يف  وهام  الدولة.  لسيطرة  الخاضعة  غري  الهشة 

األوضاع الناشئة عن هشاشة الدولة.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/duale

الحوكمة املشبَّكة يف مناطق اإلكوادور الحدودية
النا باليك وجيف بيو )ملركز الدويل للوساطة والّسالم وفض الّنزاعات(

فيها،  يعيشون  التي  املجتمعات  يف  واإلكوادوريني  الكولومبيني  رين  املهجَّ أمن  لتحسني 
عىل  التفاوض  للمقيمني  يتيح  أن  الحوكمة  شبكات  من  يستفيد  الذي  املنهج  مبقدور 
الوصول إىل املوارد والحقوق التي ما كانوا ليتمتعوا بها بغري ذلك املنهج الذي من شأنه 

أيضاً أن يحسن العالقات بني املجموعتني.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/balyk-pugh

 حجب حق اللجوء عن الالجئني الفارين من عصابات

أمريكا الوسطى 
إليزابيث ج. كينيدي )جامعة سان دييغو الحكومية وجامعة كاليفورنيا، سانتا بربارة(

يف  هشاشة  األكرث  الدول  قامئة  يف  عليا  مرتبات  وهنداروس  وغوتيامال  السلفادور  تحتل 
ر الحجم  العامل، ومع ذلك تلقى تلك البلدان تجاهاًل من جانب وكاالت اللجوء التي ال تقدِّ
الحقيقي لالنتهاكات التي ترتكبها املنظامت اإلجرامية العبارة للقوميات وال ملقدار النفوذ 
والسيطرة التني تتمتع بهام تلك املنظامت. وعدا عن ذلك، تبالغ وكاالت اللجوء يف تقدير 

قدرات الحكومات ورغبتها يف حامية مواطنيها.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/kennedy

نوعية البيانات وإدارة املعلومات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
جانيت أوسيل والرا هو )لجنة اإلنقاذ الدولية(

البيانات واستجابات الرصد يف  التَّهجري القرسي تحديات خاصة أمام جمع  يظهر نتيجة 
ة التي تعاين من ضعف البنى التحتية أو انعدامها. الدول الهشَّ

 www.fmreview.org/ar/fragilestates/ousley-ho

قضية كوريا الشاملية املثرية للفضول 
كورتالند روبنسون )كليلة جونز هوبكنز بلومبريغ للصحة العامة(

ان مؤرشاً عىل  النزوح والهجرة من األوضاع الصعبة داخل كوريا الشاملية وخارجها قد يعدَّ
رين ال يجب أن ُيؤخذ بالرضورة عىل  هشاشة الدولة، لكنَّ انخفاض أعداد النازحني واملهجَّ
أنه دليل عىل تحسن الظروف هناك. بل يف الواقع قد يكون ارتفاع موجة الهجرة والنزوح 
مؤرشاً إيجابياً إذا ما صاحبه ارتفاع يف مستوى الحامية املقدم لالجئني وللناجني من اإلتجار 

بالبرش واألطفال معدومي الجنيس وغريهم من الفئات املستضعفة من البرش.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/robinson

أكانت فكرة جيدة إنشاء مؤسسات جديدة 

يف العراق للتعامل مع التَّهجري؟
بيرت فان دير أوفريايرت )املنظمة الدولية للهجرة(

هي  إمنا  الجامعية  القرسية  الهجرة  من  لعقود  والسياسية  واإلمنائية  اإلنسانية  التبعات 
جزء من اإلرث الذي عىل القادة السياسيني الحاليني للعراق التصدي له. ولهذه الغاية، ال 
بد لهم من توفري مؤسسات صحيحة إلنجاح عملهم يف إرشاد بالدهم نحو مستقبل أكرث 

سالماً واستقراراً.
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/vanderauweraert

النُّزوح يف عراٍق هش 
عيل أ. ك. عيل )كلية لندن لالقتصاد(

ال تتمتع الدولة العراقية ما بعد صدام حسني إال بدعم شعبي محدود، كام أنَّها ُتقيص عن 
السلطة قطاعات واسعة من شعبها ومتارس االضطهاد عىل املعارضة وال تحمي املواطنني 
من االعتقاالت التعسفية ويسترشي فيها الفساد. وهناك عالقة مبارشة بني تلك اإلخفاقات 

والنُّزوح يف العراق.
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/ali

ة أو النَّازحني فيها  العالج النفيس للُمهّجرين من الدول الهشَّ
فرييتي بكيل )كينغز كوليدج، لندن(

ة بيئة مثالية لعمل أي مختص مهني سواء أكان طبيباً نفسياً أم طبيباً  ال توفر الدولة الهشَّ
تقييمهم لآلالم  اتباع مناهج مرنة عند  النفسيني  األطباء  أو غري ذلك. ويجب عىل  عاماً 

ة أو الالجئني الفارين منها. النفسية والصحة العقلية لدى النَّازحني يف الدول الهشَّ
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/buckley

هشاشة الدولة، والنزوح، والتدخالت اإلمنائية 
يوناتان أرايا )البنك الدويل(

الالجئني،  تلبية احتياجات  للنزوح عىل  بالتصدي  التنمية املعني  ال تقترص مميزات نهج 
معالجة  عىل  أيضاً  املجتمعات  يساعد  ولكنه  فحسب،  املضيفة  واملجتمعات  والنازحني، 

جوهر مشكلة الهشاشة املسببة للنزوح. 
 www.fmreview.org/ar/fragilestates/araya

 g7+
الدول  مؤرش  قامئة  أدىن  يف  والواقعة  هشة  دوالً  ُتعدُّ  التي  الدول  من  بلداً  عرش  مثانية 

املخفقة تجتمع تحت مظلة   g7plus تحت شعار »الوداع للنِّزاع – أهاًل باإلمناء«
www.fmreview.org/ar/fragilestates/g7plus

www.fmreview.org/ar/fragilestates/hijra43listing.pdf

املقاتلون السابقون وعائلتهم املمتدة يبنون بيتاً عىل أرض استملكوها بوضع اليد يف وسط غانتا.
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مقاالت عامة

اإلنرتنت  عىل  مايل  مقابل  دون  متاحة  القرسية  الهجرة  نرشة  من  السابقة  األعداد  جميع 

عىل www.fmreview.org/ar لقراءتها أو تنزيلها. وإذا رغبتم يف معرفة موعد إصدار عدد 

جديد عىل شبكة اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع جديد، فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد 

اإللكرتوين الخاصة بنا عىل  www.fmreview.org/ar/request/alerts أو مراسلتنا عىل الربيد 

.fmr@qeh.ox.ac.uk اإللكرتوين

واملعلومات  العملية  للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 

 

 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

+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

إخالء املسؤولية

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات 

الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

حقوق الطبع:

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن 

أو إىل املقالة املعينة. ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة - الرجاء االتصال 

بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.

إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت 
أو إعالننا للموضوعات القادمة، يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد 
www.fmreview.org/ar/request/alerts اإللكرتوين من خالل الرابط 

fmr@qeh.ox.ac.uk :أو اتصل بنا عىل العنوان التايل

أزمة يف لبنان: مخيامٌت لالجئني السوريني؟
جريمي لفليس )مستشار مستقل(

الالجئني  كان عىل حساب  ذلك  لكنَّ  السوريني  الالجئني  من  الهائل  التدفق  لبنان  استقبلت 
والسكان اللبنانيني عىل حد سواء. والربامج اإلنسانية الحالية مل تعد قادرة عىل مسايرة الوضع 

وال بّد من اتباع مناهج جديدة.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/loveless

الفنون يف مخيامت الالجئني: عرشة أسباب وجيهة 
أويت أندمييكيل )جامعة ييل(

مُتّثل مشاركة الالجئني يف األنشطة الفنية، مثل: املوسيقى، واملرسح، والشعر، والرسم، الخ، دوراً 
قوياً، يف أغلب األحيان، يف حفز قدرتهم عىل البقاء بدنياً وحتى عاطفياً وروحياً.

www.fmreview.org/ar/fragilestates/andemicael

رفع الوعي حول التَّهجري باملحافظة عىل طريق الدموع 
كني والني )جامعة بروناي- دار السالم(

ظهرت مسارات الدموع للفت االنتباه إىل الحركات املتعددة ومنحها الرشعية، تلك الحركات 
التي تسعى إىل إحقاق الحق والعدل عىل أمل إيجاد مجتمع من الدعم القوي مبا يكفي لرفع 

ن ُظلم أو الحيلولة دون وقوعه يف املستقبل. الظلم عمَّ
www.fmreview.org/ar/fragilestates/whalen

اإلرضار بفرص طالبي اللجوء نتيجة سوء 

استخدام معاهدات حقوق اإلنسان 
ستيفني ماييل )كلية الحقوق يف جامعة مينيسوتا(

خالل العقد املنرصم، بدأت املحاكم واملجالس القضائية يف اململكة املتحدة تجد راحة أكرب يف 
االعتامد عىل معاهدات حقوق اإلنسان يف القضايا التي يطلب فيها غري املواطنني اللجوء أو 
أي يشء آخر يقدم لهم الحامية من االضطهاد. لكنَّ هذا املنحى ال يعني أنَّ تلك املعاهدات 

ليهم. استخدمها محامو الالجئني دامئاً بطرق تفيد مصلحة موكِّ
www.fmreview.org/ar/fragilestates/meili

املسنُّون والتَّهجري 
))HelpAge( بريو كالفي-باريسيتتي )منظمة مساعدة املسنِّني الدولية 

يف جميع مراحل دورة التَّهجري )الفرار ثم التَّهجري ثمَّ العودة(، يتعرَّض املسنُّون إىل تحديات 
ومخاطر خاصة ال ُتؤخذ يف االعتبار إىل الدرجة املطلوبة.

www.fmreview.org/ar/fragilestates/calviparisetti

عر مظهر من مظاهر املقاومة النسوية لتبعات نزوح  الشِّ

البدو يف األردن 
 مايرا سييل )جامعة أكسفورد(

تتمتع  الحديثة،  األجيال  األردنية يف  البدوية  العائالت  له  تعرضت  الذي  الكبري  النَّزوح  رغم 
الذين  والتأثري  الفرص  النُّزوح من خالل  ذلك  تبعات  تخفيف وطأة  بالقدرة عىل  البدويات 

حظيت بهام بصفتهن شاعرات نبطيات.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/seeley

حاجات الطوارئ لدعم وسائل االتصاالت 
 ماريان دونفني )وزارة الشؤون الخارجية يف لكسمبورغ( وماريكو هول )برنامج الغذاء العاملي(

من  االستفادة  ناحيتي  من  الدويل  اإلنساين  املجتمع  أمام  تحدياً  الهاييتية  التجربة  مّثلت 
إمكانات تقنيات  وسائل االتصال املتزايدة واملتاحة والشائعة وضامن نفاذ املجتمع اإلنساين 

للبنى التحتية التكنولوجية التي متكنها من تلك االستفادة.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/donven-hall

استيعاب مفهومات الالجئني للعنف القائم عىل الجنس والجندر 
كاري هوف )منظمة ريفيوج بوينت(

تتيح حمالت منع العنف القائم عىل الجنس والجندر التي تراعي تفهم الخصائص الثقافية 
فرصة أفضل للتغلب عىل العوائق املاثلة أمام النَّفاذ للخدمات.
www.fmreview.org/ar/fragilestates/hough

مهاجرون يصلون إىل ساحل اليمن من القرن األفريقي.
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