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االحتجاز وبدائل 
االحتجاز والرتحيل

 www.fmreview.org/ar/detention/hijra44listing.pdf

كلمة أرسة التحرير
اللجوء  طالبي  لكنَّ  القانون،  عليها  يعاقب  جرمية  اللجوء  طلب  ليس 

لالحتجاز  متزايدة  وبصورة  باستمرار  يتعرضون  وأطفال  ونساء  رجال  من 

بالنسبة  الحال  كام  العامل  بقاع  شتى  يف  الجربية  اإلقامة  عىل  وُيجربون 

طالب  ُيحتجز  األحيان،  بعض  ويف  اآلخرين.  املهاجرين  من  غفرية  ألعداد 

وال  مزرية،  تكون  ما  غالباً  احتجاز  ظروف  يف  محدد  غري  ألمد  اللجوء 

حقوقهم  تتعرض  قد  بل  الحرية  من  حرمانهم  عىل  بذلك  معاناتهم  تقترص 

الطبية  الحاجات  وُتهمل  العائالت  فتترشذم  لإلساءة،  نفسها  اإلنسانية 

الصارمة  القواعد  وتطبق  الخارجي،  بالعامل  االتصال  ومُينع  والنفسية 

للمحتجز  اإلنسانية  الكرامة  من  يحط  ذلك  وكل  املشددة،  والرقابة 

اللذين  األمل  وانعدام  املعلومات  غياب  عن  ناهيك  به  ويرض  ويهينه 

واإلحباط. اليأس  إىل  يقودان 

السياسية  للمساعي  مناسباً  حاًل  األوىل  للوهلة  االحتجاز  يبدو  قد   

الثمن  مكلف  خيار  أيضاً  لكنَّه  الهجرة،  إدارة  يف  ما  دولة  تبذلها  التي 

قدرتهم  عىل  وتؤثر  املحتجزين  ذاكرة  من  متحى  ال  وندباً  آثاراً  ويرتك 

إطالق  بعد  املحيل  املجتمع  يف  واالنخراط  الذايت  واالكتفاء  االستقالل  يف 

تجربة  يف  الحكومية  والسلطات  املنظامت  بدأت  هنا،  ومن  رساحهم. 

ناحية  من  واعد  بعضها  االحتجاز  من  تكلفة  وأقل  إنسانية  أكرث  مناهج 

ليك  لكن  االندماج.  مستوى  ورفع  اللجوء  طالبي  فرار  مستويات  تخفيض 

يف  نقلة  إحداث  من  بد  ال  االحتجاز  من  بدالً  املتبع  املعيار  البدائل  تصبح 

البدائل. لتلك  ناجحة  عملية  تجارب  تطبيق  من  بد  وال  املواقف 

لرتحيلهم  مقدمة  احتجازهم  أنَّ  الناس  من  كثري  يرى  أخرى،  جهة  ومن 

جديد،  من  وهنا  املستخدم(.  املصطلح  حسب  »إزالتهم«  )أو  البالد  من 

عن  ناهيك  وحاميتهم  الناس  حقوق  رعاية  يف  واضح  نقص  هناك  أن  يبدو 

املستدام. اندماجهم  وإنجاح  سالمتهم  تأمني 

بيلبس  جريومي  من  كل  إىل  الشكر  بجزيل  القرسية  الهجرة  نرشة  تتقدم 

خاصني  مستشارين  بصفتهم  ملساعدتهم  ساشرت  وبيزا  سامبسون  وروبني 

منظمة  من  لكل  االمتنان  بعظيم  ونتوجه  العدد.  لهذا  الرئييس  للموضوع 

العدد. لهذا  متويلهم  عىل  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية  أوك 

www.fmreview.org/ar/detention/editors

نرشة الهجرة القرسية 44
باإلضافة إىل طائفة من املقاالت التي تدور حول محاور أخرى من الهجرة القرسية ومنها 

موضوع فرعي حول األزمة يف سوريا.

وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة تقدميية ورابط للمقال كاماًل 
عىل اإلنرتنت.

 تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم 44 عىل الرابط التايل 
www.fmreview.org/ar/detention بالصيغتني html وpdf بالنسبة للغات العربية 
والفرنسية واإلسبانية، وبالصيغ html و pdf و بامللفات الصوتية بالنسبة للغة االنجليزية.

نوفمرب/ترشين الثاين 2013العدد 44

النرشة للتوزيع املجاين فقط

 االحتجاز 
 وبدائل االحتجاز 

والرتحيل
ذلك، هناك بدائل لالحتجاز أكرث إنسانية وأطوع للتطبيق.كل منها إلدارة الهجرة، وعادة ما يكون االحتجاز متهيداً للرتحيل. ومع من املامرسات شائعة االستخدام يف كثري من الدول ضمن اسرتاتيجية ميثل احتجاز الالجئني وطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين واحدة 

 إضافة إىل:
موضوع فرعي حول األزمة السورية

باإلضافة إىل معلومات حول وقف ترحيل الالجئني الروانديني.والجئو جمهورية أفريقيا الوسطى يف الكامريون، وحق الالجئني يف العمل، جمهورية الكونغو الدميقراطية، واملساعدات النقدية والقسائم الغذائية، الالجئون األفغان يف إيران، املوقف الرافض يف املجتمعات املحلية يف  ومقاالت حول:

نوفمرب/ترشين الثاين 2013



نرشة الهجرة القرسية 33

االحتجاز تحت املجهر
أليس إدواردز )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

طلب اللجوء ليس عماًل غري قانوين، ومع ذلك، طاملا تعرض طالبوا اللجوء والالجئون لالحتجاز 
من  بل   فحسب  الحرية  من  الحرمان  من  ليس  وعانوا  العامل  أرجاء  جميع  يف  واالعتقال 
انتهاكات أخرى كثرية لحقوقهم اإلنسانية أيضاً. ومُتثل املبادئ التوجيهية بشأن االحتجاز التي 
النظر يف  الحكومات إلعادة  يدفع  تحدياً  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  وضعتها مفوضية 

سياسات االحتجاز لديها ومراعاة بدائل االحتجاز يف جميع الحاالت.
 www.fmreview.org/ar/detention/edwards

األرضار النفسية وإثارة قضية إيجاد البدائل
جانيت كليفالند )مركز الجبل للبحوث الصحية واالجتامعية(

توصلت دراسات أجريت يف مختلف أنحاء العامل إىل نتائج متامثلة حول تفيش مستويات 
كبرية من األعراض النفسية بني طالبي اللجوء املحبوسني من البالغني واألطفال عىل حد سواء. 

 www.fmreview.org/ar/detention/cleveland

 تعريف اإلجراءات التعسفية 
ستيفن فيليبس )جامعة أوبو أكادميي، فنلندا(

تتناول حاالت حرمان  التي  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  أحكام  تشتمل معظم نصوص 
الفرد من حريته عىل مصطلح »تعسفي«، إال إنه ليس مثة تعريف حتى اآلن يوضح ما يعنيه 
ذلك املصطلح; حيث يتطلب فهم ذلك املصطلح الوعي بالعوامل املختلفة املؤثرة عىل كيفية 

دراسة أشكال حرمان الفرد من حريته وطريقة فهمها. 
 www.fmreview.org/ar/detention/phillips-s

 أصوات من داخل مراكز االحتجاز يف أسرتاليا
ميليسا فيليبس )جامعة ملبورن(

يف قلب الحوار الدائر حول اللجوء يف أسرتاليا، ال مكان كبرًي ألهمية الفرد مقدم طلب اللجوء. 
وُيعربِّ األشخاص الذين كانوا سابقاً طالبي لجوء محتجزين يف أمكان احتجاز املهاجرين )ممن 

أصبحوا اآلن مقيمني دامئني يف أسرتاليا( بكلامتهم عن أثر االحتجاز عليهم.
 www.fmreview.org/ar/detention/phillips-m

الصحة يف خطر يف مراكز احتجاز املهاجرين
إيوانا كوتسيواين، وأورييل بونتيو ،وستيال إجيدي )منظمة أطباء بال حدود(

االجتامعية  والنفسية  الطبية  املساعدات  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقدم   ،2004 عام  منذ 
املختلفة  املهاجرين  احتجاز  مراكز  يف  االحتجاز  رهن  القابعني  واملهاجرين  اللجوء  لطالبي 
يف جميع أرجاء أوروبا )يف اليونان ومالطا وإيطاليا وبلجيكا( حيث ُتهدد حياة املستضعفني 

وصحتهم وكرامتهم.
 www.fmreview.org/ar/detention/kotsioni-et-al

تأثري احتجاز املهاجرين عىل األطفال
أليس فارمر )منظمة مراقبة حقوق اإلنسان(

غالباً ما تحتجز الدول األطفال دون إيالء االنتباه الكايف للقانون الدويّل وتضعهم يف ظروف 
قد تكون مؤذية وال إنسانية. لكنَّ التعامل مع طالبي اللجوء والالجئني من األطفال يجب أن 
تكون مبنية أوالً وقبل كل يشء عىل أنهم أطفال، كام ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم 

للحامية يف قمة أولويات جميع سياسات اله 
 www.fmreview.org/ar/detention/farmer

الطفولة املأسورة
دايفيد كورليت )تحالف االحتجاز الدويل(

ظروف  يف  بالعيش  األطفال  حرية  لتضمن  الالجئني  الحتجاز  بدائل  تضع  أن  الدول  عىل 
مجتمعية طيلة املدة التي تستغرق الدولة التخاذ القرار الخاص بوضعهم بوصفهم مهاجرين.

 www.fmreview.org/ar/detention/corlett

ال تغيري: مراكز احتجاز األجانب يف أسبانيا 
كريستينا مانزانيدو )بويبلوس يوندوس / منظمة خدمات الالجئني اليسوعية(

مسودة قوانني إدارة مراكز احتجاز األجانب يف أسبانيا مخيبة إىل أبعد مدى آلمال املطالبني 
بضامنات أفضل لحقوق املحتجزين ومحبطة ملطالبهم. 

 www.fmreview.org/ar/detention/manzanedo

رصد االحتجاز املؤسس حديثاً يف اليابان
ناوكو هاشيموتو )املنظمة الدولية للهجرة(

بدأت لجان الرصد املؤسسة حديثاً يف اليابان بفتح قنوات جديدة لالتصاالت وإتاحة الفرص 
إلدخال التحسينات يف مراكز االحتجاز.

 www.fmreview.org/ar/detention/hashimoto

احذر مام تتطلع إىل تحقيقه
مايكل فلني )برنامج دراسة الهجرة العاملية يف معهد الدراسات العليا(

الدول  مواجهة  كيفية  مقصود عىل  غري  ضار  أثر  الليربالية  املعايري  لرتويج  يكون  أن  أميكن 
لتحديات الهجرة غري النظامية؟

 www.fmreview.org/ar/detention/flynn

العودة إىل الحل الوّدي
فيونا مايك )جامعة ديكان(

خالل خمسني سنة خلت، أدخلت الحكومات األسرتالية املتعاقبة عدداً من اإلجراءات لردع 
االحتجاز  مراكز  يف  مجدداً  اللجوء  طالبي  احتجاز  الحالية  املامرسة  وتشهد  اللجوء.  طالبي 

خارج الرب األسرتايل يف بلدان مجاورة.
 www.fmreview.org/ar/detention/mckay

قصتي: االحتجاز غري محدد األجل يف اململكة املتحدة
ويليام

بحرية،  أين سأعيش  املتحدة، ظننت  اململكة  إىل  األهلية وتوجهت  الحرب  فررت من  حني 
ولكن بدالً من مساعديت، احتجزتني اململكة املتحدة لثالث سنوات.

وليم يتحدث عن قصته
 www.fmreview.org/ar/detention/william

مراكز االحتجاز املغلقة يف جمهورية التشيك: عىل أي أساس؟ 
بياتا ساكاتشوفا )منظمةملساعدة الالجئني يف جمهورية التشيك( 

عىل الرغم من الظروف الجيدة نسبياً يف مراكز االحتجاز املغلقة بجمهورية التشيك، ينبغي 
طرح تساؤالت جادة بشأن مربرات ذلك االحتجاز.

 www.fmreview.org/ar/detention/szakacsova

 املعايري األوروبية الجديدة 
درسيم ياباسن )جامعة ماسرتيخت( 

يف 2013/6/29، أصبح »توجيه الربملان األورويب واملجلس الذي أرىس معايري استقبال طلبات 
للدول  اآلن  مرتوك  واألمر  قانوناً.  امُلعّدل  صياغة(«  )إعادة  الدولية  الحامية  عىل  الحصول 

األعضاء يف تنفيذ تلك اإلجراءات الجديدة.
 www.fmreview.org/ar/detention/yabasun

احتجاز النساء: مبادئ املساواة ونبذ التمييز
آيل مكغنيل )رابطة زائري املحتجزين املهاجرين(

يجب تطبيق املبادئ الدولية للمساواة ونبذ التمييز عىل نظام احتجاز املهاجرين يف اململكة 
املتحدة الذي ال يستويف يف الوقت الحارض الحد األدىن من املعايري املطبَّقة عىل السجون.

 www.fmreview.org/ar/detention/mcginley

الخطاب األمني واالحتجاز يف جنوب أفريقيا
روين أميت )املركز األفريقي للهجرة واملجتمع( 

متثل جنوب أفريقيا مثاالً ميكن التعلم منه ألنه يعرض محدودية ومخاطر تزايد االعتامد عىل 
االحتجاز كأداة إلدارة الهجرة.

 www.fmreview.org/ar/detention/amit

االحتجاز يف كينيا: املخاطر التي يتعرض 
لها الالجئون وطالبو اللجوء 

لويس كياما ودينيس ليكوىل )اتحاد الالجئني يف كينيا( 

باألعامل  املتكررة  اإلدانة  لخطورة  كينيا  يف  املحتجزين  اللجوء  وطالبو  الالجئون  يتعرض 
اإلجرامية واالحتجاز ملدد طويلة جراء ضعف آليات التنسيق بني مسؤولو الهجرة والرشطة 
وضباط السجن إىل جانب نقص العدد الكايف من املرتجمني وانخفاض مستويات املعرفة بني 
موظفي الحكومة واملسؤولني عن إنفاذ القانون بشأن آليات حامية الالجئني وطالبي اللجوء.

 www.fmreview.org/ar/detention/kiama-likule

االحتجاز

نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب 

واالهتامم. ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات، والتي ميكنكم إرسالها 

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



املالذ األخري يف قضايا االحتجاز الخاطئ والرتحيل يف إفريقيا 
ماثيو س. كني وسوزان ف. كني  

Ryan Whaley Coldiron Shandy PLLC / كلية الحقوق بجامعة اوكالهوما سيتى(
يف غياب منرب بديل فعال ملعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الدول األفريقية، 
سوف تنظر البعثة األوروبية لحقوق اإلنسان والشعوب يف تلك االنتهاكات. وميكن لتوصياتها 
أن متّثل أساساً للفاعلني اآلخرين ليك ميارسوا الضغوط عىل الدولة املنتهكة لحقوق اإلنسان 

ليك تنصاع ملعايري حقوق اإلنسان.
 www.fmreview.org/ar/detention/kane-kane

النساء: املحتجزات املحجوبات عن األنظار
ميشيل براين ويل وانغ )اللجنة النسائية لالجئني(

الواليات  يف  املهاجرات  احتجاز  بشأن  لالجئني  النسائية  اللجنة  أجرته  الذي  البحث  يتناول 
املتحدة أوجه اختالف املعاملة بني الرجال والنساء املحتجزين وأسباب ذلك. 

 www.fmreview.org/ar/detention/brane-wang

هل ُتعزز معايري االحتجاز العليا رفاه املحتجزين؟
سوريه خوسيه بوثوببارامبيل، وبيث ماينا-ألربيه، وماغدالينا بينيلد )جامعة أوبساال(

دراسة حديثة  تشري  ذلك،  ومع  املهاجرين.  احتجاز  عند  عليا  معايري  السويد عموماً  تطبق 
أجريت يف مراكز االحتجاز السويدية إىل أنه مازال تجاهل معايري الحياة العليا يف االحتجاز 

مُيثل تهديداً كبرياً عىل صحة املهاجرين غري النظاميني املحتجزين ورفاههم.
 www.fmreview.org/detention/ar/puthoopparambil-et-al

بدائل لالحتجاز
احتجاز املهاجرين: البحث عن بدائل

فيليب أمارال )منظمة خدمات الالجئني اليسوعية(

ال ينبغي تعريض صحة الناس ورفاههم للخطر باحتجازهم؛ فالحكومات قادرة بدالً من ذلك 
عىل استخدام بدائل مجتمعية تحفظ كرامة املهاجرين وغري مكلفة للدول

 www.fmreview.org/ar/detention/amaral

التفكري يف بدائل خارج أسوار االحتجاز
روبن سامبسون )جامعة ال تروب(

ومن  له.  بدائل  عن  البحث  عىل  قدرتنا  مدى  االحتجاز  يف  بها  نفكر  التي  الطريقة  تحدد 
هنا تظهر رضورة تخلينا عن التفكري القائم عىل الرقابة املفروضة يف املكان واعتامد تقييم 

املخاطر واإلدارة واإلنفاذ املستهدف.
 www.fmreview.org/ar/detention/sampson

االستعداد املسبَّق للتعاون
كاثرين كوستيلو وإرساء كيطز )جامعة أكسفورد(

املسّبقة  الرغبة  لديهم  والالَّجئني  اللجوء  طالبي  أنَّ  إىل  مؤخراً  أُجريت  التي  األبحاث  تشري 
بالتعاون مع منظومة تحديد وضع الالَّجئني وغريها من إجراءات الهجرة وتشري إىل أنَّ بدائل 
االحتجاز قادرة عىل إنشاء هذه الرغبة املسبَّقة بالتعاون وتعزيزها ودعمها وقد تكون من 

جهة أخرى قادرة عىل تقويضها تقويضاً كاماًل.
 www.fmreview.org/ar/detention/costello-kaytaz

بدائل االحتجاز يف اململكة املتحدة: من اإلنفاذ إىل املشاركة؟
جريوم فيلبس )منظمة مبادرة االحتجاز(

تحتجز اململكة املتحدة املهاجرين عىل نطاق واسع ومل تحقق سوى نجاح محدود يف تطوير 
البدائل. وتلقي التجربة الربيطانية الضوء عىل أهمية التحول الثقايف تجاه مشاركة املهاجرين 

بدالً من االعتامد عىل إنفاذ اإلجراءات قرساً.
 www.fmreview.org/ar/detention/phelps

مناذج جديدة لبدائل االحتجاز يف الواليات املتحدة األمريكية
ميغان برميري، وكيمربيل هاينز، ونيكوالس كانغ، وميكايل د. لينتش، وكريي سوتشا )الهيئة اللوثرية للهجرة 

والالجئني يف الواليات املتحدة األمريكية(

األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  املجتمعية  االحتجاز  بدائل  بقيمة  املتناٍم  االعرتاف  رغم 
نة  املحسَّ الخدمات  لتنفيذ  عائقني  السياسية  اإلرادة  وانعدام  التمويل  نقص  مشكلة  تبقى 

واملامرسات الفضىل. 
 www.fmreview.org/ar/detention/bremer-et-al

بدائل االحتجاز: »الوحدات العائلية املفتوحة« يف بلجيكا
ليزبيث تشوكاريت )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

الفردية  الحاالت  إدارة  لنظام  وفقاً  بلجيكا،  يف  االحتجاز  بدائل  لربنامج  األولية  النتائج 
و«مدربني«فرديني للعائالت ، إيجابية وتستحق اهتامم الدول األخرى.

 www.fmreview.org/ar/detention/schockaert

مراكز االحتجاز املجتمعية يف أسرتاليا: وسيلة متقدمة أكرث إنسانية
كاثرين مارشال وسومة بيالي ولويز ستاك )منظمة خدمات الالجئني اليسوعية األسرتالية( 

إثر أزمة التحفظ عىل طالبي اللجوء املستضعفني من األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مراكز 
االحتجاز، نجحت مجموعة من النشطاء األسرتاليني يف الضغط إلقامة مراكز احتجاز مجتمعية 
بوصفها بدياًل فاعاًل وإنسانياً تتيح فرصة املشاركة لطالبي اللجوء وتجعل لوجودهم معنى يف 

انتظار نتائج طلبات اللجوء التي قدموها. 
 www.fmreview.org/ar/detention/marshall-et-al

عيوب عملية التقييم تقود إىل قلة استخدام البدائل يف السويد
 )الصليب األحمر السويدي(  مايتة زاماكونا

غالباً ما مُتثل السويد منوذجاً جيداً يف إتباع »أفضل املامرسات« يف سن الترشيعات الخاصة 
»أفضل  تتبع  التي  البلد  أنها  عىل  للسويد  ُينظر  ما  غالباً  االحتجاز.  وبدائل  باالحتجاز 
التي أجراها  البحوث  الترشيعات الخاصة باالحتجاز وبدائل االحتجاز، لكنَّ  املامرسات« يف 

الصليب األحمر السويدي تسلط الضوء عىل عدد من العيوب.
 www.fmreview.org/ar/detention/zamacona

تساؤالت بشأن برامج بدائل االحتجاز
ستيفاين ج. سيلفرمان  

قد يكون بديل برامج االحتجاز أقل تقييداً وأقل تكلفة من االحتجاز الرسمي لكنه قد ال يخلو 
ممن عيوب يف الوقت نفسه. ويبدو أنَّ توفري املشورة القانونية الصحيحة أساساً لتخفيض 

معدالت الهروب.
 www.fmreview.org/ar/detention/silverman

نفور الدول من استخدام بدائل االحتجاز
كليمن دي سيناركلينز )جامعة نوشاتيل(

وقد  املهاجرين.  احتجاز  بدائل  لتطبيق  امللحوظ  مقتها  إظهار  يف  مستمرة  الدول  زالت  ما 
ُيعزى سبب ذلك إىل تجاهل تلك البدائل الوظيفة االنضباطية لالحتجاز التي تتبعها الدول 

يف إجبار الناس عىل التعاون معها.
 www.fmreview.org/ar/detention/senarclens

الرتحيل
فقدان أهلية اللجوء ملن مل يعد طفاًل: من 

اململكة املتحدة إىل أفغانستان
كاثرين غالدويل )شبكة دعم الالَّجئني(

اليافعون األفغان املجربون عىل العودة إىل كابل بعد أن قضوا سنوات تأسيسية من حياتهم 
يف اململكة املتحدة يواجهون مخاطر خاصة ويفتقرون إىل الدعم املناسب لحالتهم الخاصة 

عند عودتهم. 
 www.fmreview.org/ar/detention/gladwell

أوجه القصور يف تقديم املساعدة لليافعني األفغان امُلرّحلني 
نسيم مجيدي )صموئيل هول / معهد الدراسات السياسية بباريس(

تفشل برامج مساعدة اليافعني األفغان امُلّرحلني إلعادة إدماجهم لدى عودتهم فشاًل ذريعاً. 
ولذا، ينبغي توعيتهم أكرث مبا سيكون عليه حالهم عند عودتهم ألوطانهم وبأفضل الطرق 

عند لتنفيذ تلك الربامج.
 www.fmreview.org/ar/detention/majidi

برامج املساعدة عىل العودة الطوعية 
آن كوخ )كلية برلني العليا للدراسات العابرة للقوميات(

»املساعدة عىل  أو  الطوعية«  العودة  »املساعدة عىل  برامج  انترشت  األخرية،  السنوات  يف 
العودة الطوعية وإعادة اإلدماج« يف جميع أرجاء أوروبا والعامل الصناعي الغريب. وعىل الرغم 
من أن برامج املساعدة عىل العودة الطوعية األفضل عىل نحو جيل للرتحيل، كان للمنظامت 
غري الحكومية واألكادمييني عىل حد سواء تحفظات قدمياً عىل تلك الربامج من حيث تصنيفها 

امُلضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها.
 www.fmreview.org/ar/detention/koch

ترحيل جنوب السودانيني من إرسائيل
لوري اليندرس )متخصصة(

جنوب  من  اللجوء  طالبي  عىل  إرسائيل  تشنها  التي  العدائية  االعتقاالت  حملة  تتعارض 
السودان مع مبدأ منع اإلعادة القرسية واملعايري الدولية للعودة الكرمية. 

 www.fmreview.org/ar/detention/lijnders

 www.fmreview.org/ar/detention/hijra44listing.pdf
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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

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

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.

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.
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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

الرصد ما بعد الرتحيل: ملاذا وكيف ومن يتواله؟
ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتري )شبكة رصد ما بعد الرتحيل(

مُيّثل رصد طالبي اللجوء املرفوضني يف مرحلة ما بعد الرتحيل أمراً مهاًم للحامية الفّعالة.
 www.fmreview.org/ar/detention/podeszfa-vetter

األزمة السورية  
التحديات اإلنسانية والطبية أمام مساعدة 

الالجئني الجدد يف لبنان والعراق
كارولني أبو سعدة وميكائيال سريافيني )منظمة أطباء بال حدود، سويرسا(

الدول  عىل  الوافدين  والفلسطينيني  السوريني  لالجئني  واملستمرة  الكبرية  التدفقات  أظهرت 
للتدخالت  جديدة  تحديات  أيضاً  متثل  وأنَّها  اإلنسانية  املامرسة  محدودية  لسوريا  املجاورة 

الطبية واإلنسانية.
 www.fmreview.org/ar/detention/abusada-serafini

اإلخفاق يف التكيف: املساعدات يف األردن ولبنان
جون بينيت )مستشار مستقل(

كثري من هيئات املساعدات يف لبنان واألردن تجد أنفسها عالقة يف منوذج غري مالئم باملرة من 
مناذج املساعدة وتعجز عن التخلص منها. 

 www.fmreview.org/ar/detention/bennett

أبعاد العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
املامرس ضد الالَّجئني السوريني يف لبنان
غيداء عناين )مركز املوارد للمساواة بني الجنسني، بريوت، لبنان(

تشري تقييامت أثر األزمة السورية عىل ارتفاع مستويات العنف الجنيس والعنف القائم عىل 
الرشيك  جانب  من  والعنف  واالعتداء  االغتصاب  انتشار  تزايد  ويالحظ  االجتامعي،  النوع 
للتعامل  الحميم والجنس من أجل البقاء. وأمام الهيئات اإلنسانية حاجة ماسة للعمل معاً 

مع ذلك التوجه.
 www.fmreview.org/ar/detention/anani

عات السورية واستضعاف الالجئني الفلسطينيني النزاع يف امُلجمَّ
غافن ديفيد وايت )أونروا(

يف سوريا، يجد الالجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفني مجدداً يف دائرة النزاع والتهجري التي 
ُتفاقم استضعافهم وُتعظم أهمية البحث عن حلول دامئة. 

 www.fmreview.org/ar/detention/white

مقاالت عامة
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف 

أوغندا: أفضل مام ُيذاع عنها من أخبار
ويل جونز )مركز دراسات الالجئني(

األمم  مفوضية  وعىل  أوغندا.  يف  الروانديني  الالجئني  والخوف  الثقة  انعدام  مشاعر  تغمر 
املتحدة السامية لالجئني معالجة شح املعلومات املتاحة فوراً بشأن انتهاء حالة اللجوء. 

 www.fmreview.org/ar/detention/jones

إضاءات من االستجابة لالجئني يف الكامريون
آنجيال بيوتل )املشاركة متعددة العقائد يف املجال العام(

أصبح لالندماج بني الجئي أفريقيا الوسطى واملجتمعات املحلية يف الكامريون تأثريات تنموية 
بعيدة املدى يف املنطقة والدولة ككل؛ وتقودنا هذه املالحظة إىل إعادة النظر يف أهمية أزمات 

الالجئني ذات النطاق الضيق التي ال تحوز عىل القدر ذاته من االهتامم.
 www.fmreview.org/ar/detention/butel

حرية التنقل لالجئني األفغان يف إيران
فارشيد فارزين وصافيناز جدايل )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

غات القانونية، أدت زيادة القيود املفروضة عىل حركة الالَّجئني وعملهم يف إيران  رغم املسوِّ
إىل آثار ضارة عىل الالَّجئني.

 www.fmreview.org/ar/detention/farzin-jadali

نبذ املجتمع املحيل لضحايا االعتداء الجنيس 
رضب من »الهجرة القرسية«

آي. جي. مورغن )كلية الدراسات العليا األمريكية يف باريس / أصدقاء األيتام )أوغندا((

من  النساء  طرد  مع  التعامل  التعويضات  برامج  يف  الحقائق  تقيص  لجنة  مسؤويل  عىل 
الهجرة  أنه مبنزلة رضب من  الجنيس عىل  املحلية يف أعقاب تعرضهن لالعتداء  مجتمعاتهن 

القرسية.
 www.fmreview.org/ar/detention/morgen

املساعدات النقدية والقسائم: أهام يشء جيد لحامية املستفيدين؟
ميشيل بريغ، وحنة ماتينني، وجينا باتوغاالن )مستشارة مستقلة / مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني / 

برنامج األغذية العاملي(

شهد املجتمع اإلنساين الدويل نقلة من املنهج التقليدي املعتمد عىل توفري املساعدات العينية 
إىل استخدام النقد والقسائم. ويف أوضاع التَّهجري، ميكن للمساعدات النقدية والقسائم أن متثِّل 

منوذجاً يسهل الوصول إليه ويحافظ عىل كرامة املستفيدين منه يف آن واحد.
 www.fmreview.org/ar/detention/berg-et-al

حقوق الالجئني يف العمل 
إميييل إ. أرنولد –فرينانديز وستيوارت بولوك )منظمة الوصول إىل اللجوء / جامعة كاليفورنيا(

يعود عمل الالجئني بالنفع والفائدة عىل االقتصادات املضيفة. وعىل الدول التي تسعى إىل 
النمو االقتصادي واالستقرار السيايس أن تسمح لالجئني بالوصول إىل العمل والتمتع بالحقوق 

املرتبطة بالعمل.
 www.fmreview.org/ar/detention/arnoldfernandez-pollock
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الجئون سوريون يقفون عىل طابور املواد اإلغاثية يف مخيم الزعرتي، األردن. 


