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الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني

إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك )جامعة أكسفورد(

رين، وسيساعد إدراك هذه الحقيقة إعادة  متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من امُلهجَّ
رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.

www.fmreview.org/ar/economies/eastoncalabria-pincock  

املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان )مساعد قانوين لالجئني( 

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم. وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون القانونيون الذين 
مون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني. فهؤالء املساعدين القانونيني يقدمون خدمة حيوية  هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّ

تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.

www.fmreview.org/ar/economies/musenga  

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن )كوبسيه(

إيستيل  الصوماليني يف  الالجئني  لتمكني  يديره اآلن أوالده من بعده  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أنشأ أحد 
ونريويب.

www.fmreview.org/ar/economies/hassan  

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس )مستشارة تربوية / جامعة أكسفورد / صحفي(

ما زال كثري من الالجئني السوريني املقيمني يف برلني والبالغ عددهم قرابة 50 ألفاً يعتمدون اعتامداً كبرياً عىل مساعدات الدولة، 
وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية والنشطة. 

www.fmreview.org/ar/economies/wood-eastoncalabria-alaous  

التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
)Same Skies( توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل العمل مع الداعمني 
البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات  التي يواجهونها يف  للتغلب عىل ثغرات الخدمات 

إزاء مساعدة الالجئني.  

www.fmreview.org/ar/economies/brown   

دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ )إل جي يب يت كيو(
هيسرت ك ڨ مور )مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينت/ )مسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس 
واملتحريون )إل جي يب يت آي كيو( يف نريويب، كينيا، أفكاراً مستنرية مهمة حول قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة 

تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/moore   

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 
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الهجرة  نرشة  يف  الواردة  اآلراء  جميع  مسؤولية:  إخالء  الطبع:  حقوق 

الهجرة  دراسات  ومركز  املحررين  آراء  عن  بالرضورة  ُتعربِّ  ال  القرسية 

القرسية يف جامعة أكسفورد.

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الرابط التايل

رين حول: إضافة إىل موضوعني ُمصغَّ

 الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

 اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني

املحلية  املجتمعات  العاملي ملشاركة  )الصندوق  توفتس( وخالد كورس  )جامعة  كارين جاكوبسني  من  كلٍّ  إىل  الشكر  بخالص  نتقدم 
ولدونتها( عىل مساعدتهام كمستشارين ملوضوع االقتصادات كام نتقدم بالشكر للامنحني الذين قدموا دعمهم لهذا العدد: مجلس 
البحوث االقتصادية واالجتامعية ومجلس البحوث يف اآلداب والعلوم اإلنسانية )ESRC-AHRC( وصندوق بحوث التحديات العاملي 
والربنامج العاملي للتهجري القرسي التابع ملجموعة البنك الدويل وفيالق الرحمة وقسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

املعني باللدونة والحلول )وحدة سبل كسب الرزق( ومنظمة ويلكوم تراست. 

صورة الغالف

متجره  أمــام  سابق  شاحنة  وسائق  عاماً(   27( بوروندي  الجئ   
املفوضية  أوغندا.  ناكيڨايل(،  )تجمع  كاشوجوا  قرية  للخرضوات، 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ فريدريك نوي

اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني
 البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني

بينجامني توماس وايت )جامعة غالسكو(

هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث عرب مختلف التخصصات للوقوف عىل فهم أفضل بأهمية األدوار املتنوعة التي متثلها الحيوانات 
يف حياة الناس يف مخيامت الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/white  

دور الرثوة الحيوانية يف العالقات بني مجتمعي املضيفني والالجئني 
تشارلز هوتس )منظمة استكشاف آفاق جديدة يف الزراعة(

يف جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل الالجئون مبواشيهم ما أحدث خلاًل يف العالقات القامئة بني السكان املحليني والبدو 
ل. وكان فهم العالقات بني املجموعات الثالث ومواشيهم عاماًل رئيسياً يف إيجاد الحلول. الرُّحَّ

www.fmreview.org/ar/economies/hoots  

الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك )جامعة أدنربه(

رين وحيواناتهم  تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه منفعة للمهجَّ
العاملة.

www.fmreview.org/ar/economies/pollock  

إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني
الرا الشواورة )جامعة أدنربه نابري(

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري، وعىل املخططني للمخيامت ومديريها أن يراعوا حاجات الحيوانات 
ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.

www.fmreview.org/ar/economies/alshawawreh  

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه )جامعة ليفربول( 

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني، ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها التعامالت بني اإلنسان 
والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.

www.fmreview.org/ar/economies/owczarczakgarstecka  

الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني 
جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار )منظمة أطباء بيطريون بال حدود- إيطاليا/س منظمة أطباء بيطريون بال حدود-الشبكة الدولية / جامعة غالسكو(

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان معاً، وال بد لالستجابات من 
أنَّ تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.

www.fmreview.org/ar/economies/angeloni-carr  

ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبريتسون )فنان الحياة الربية(

إذا متعنا يف رحلة الطيور املهاجرة، تبني لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجري البرشي ويؤثر فيه.

www.fmreview.org/ar/economies/robertson 

 االقتصادات 
الحقوق يف العمل والوصول إليه

املوضوعات الرئيسية القادمة  
• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل
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االقتصادات: الحقوق يف العمل والوصول إليه
ر الناس بفعل النِّزاع أو غريه من الظروف، فهم ال ينزحون عن ديارهم فحسب بل يرتكون وراءهم أيضاً سبل نشاطاتهم  عندما ُيهجَّ
االقتصادية وعيشهم. وعند وصولهم إىل موقعهم الجديد، قد يعجزون عن إيجاد وظيف يعملون بها أو قد ال ُيسَمح لهم بذلك 
أصاًل. ولهذه املشكلة مضمونات واسعة النطاق ال تقترص عىل قدرات الناس املبارشة يف كسب املال ورفاههم بل تتعدى كل ذلك 
لتمس العالقات املجتمعية والتنمية االقتصادية وقدرة األجيال املستقبلية عىل بناء حياة رغدة. وضمن موضوع االقتصادات الذي 
ميثل املوضوع الرئييس لعددنا هذا، يستكشف املؤلفون التفاعالت املعقدة للمعوقات والفرص مستفيدين من دراسات الحالة من 

مختلف دول العامل ومسلطني الضوء عىل أدوار الفاعلني الجدد والتكنولوجيا الجديدة واملقاربات الجديدة أو املجددة.

رين’ أحدهام حول الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني واآلخر حول  ويتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ‘موضوعني ُمصغَّ
اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني.

www.fmreview.org/ar/economies :النسخة الكاملة متاحة يف

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل: القيود والتحديات وُسُبل التقدم لألمام
روجري زيرت وإيلويس روديل )مستشارة وباحثة مستقلة / جامعة أكسفورد(

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل عامل أسايس يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفني ذاتياً، ولبناء حياتهم، والحفاظ 
عىل كرامتهم، ومتكينهم من اإلسهام يف مجتمعاتهم املضيفة. وعىل الدول املضيفة أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام الالجئني 

وتعزيز الوصول إىل العمل الكريم.

www.fmreview.org/ar/economies/zetter-ruaudel  

دعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً يف اململكة املتحدة 
 مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

ينبغي للمنظامت التي تدعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً من أجل الحصول عىل العمل أن تركز عىل توفري األدوات التي متكن 
الالجئني من استكشاف سوق العمل بطريقة مستدامة تفيض بهم إىل تحقيق منائهم الشخيص.

www.fmreview.org/ar/economies/belghazi  

إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك
هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري )البنك الدويل(

َمنُح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم االقتصادي، لكنَّ عدداً من 
التحديات ما زالت قامئة. وبدعم من املجتمع الدويل، تتخذ الحكومة الرتكية إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها. 

www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener  

من الجئ إىل موظف: الدمج يف العمل يف املناطق الريفية يف الدامنارك
مارتن ليدسرتوب وماري الرسن )الصليب األحمر الدامناريك / جامعة جنوب الدامنارك(

أطلقت جمعية الصليب األحمر الدمناركية برنامج املسار الرسيع الذي يركز عىل توظيف الالجئني يف مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة 
الستكشاف العالقة ما بني التوظيف املحيل لالجئني واستدامة الحياة الريفية.

www.fmreview.org/ar/economies/ledstrup-larsen 

دمج األطباء الالجئني يف منظومات الرعاية الصحية باملجتمع املضيف
 شهالء نامق وفاتن سحار وسارة قريش وفاديا الريس ورانيت ميشوري )كلية ويك فوريست للطب / كلية الطب يف جامعة جورج تاون / 

كلية ألربت للطب يف جامعة براون  / كلية الطب يف جامعة جورج تاون(

يواجه األطباء الالجئون عدداً من العوائق التي متنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم اإلسهامات الكبرية التي ميكنهم أن يقدموها. 

www.fmreview.org/ar/economies/namak-sahhar-kureshi-elrayess-mishori 

مشاركة الالجئني مع االقتصادات املضيفة يف أوغندا
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

يتيح العمل امليداين متعدد املواقع يف أوغندا استكشاف األمناط املعقدة للمشاركة بني النشاطات االقتصادية لالجئني واالقتصادات 
املحلية يف البيئات الحرضية والطوارئ واملطولة. 

www.fmreview.org/ar/economies/omata  

الالجئون واملجتمعات املضيفة يف سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغييل وكرايغ لوشامن )جامعة ،أوتريخت / جامعة ماسرتخت(

الخربات  لكنَّ  والعمل  الحركة  يف  للبلد  األصليون  السكان  بها  يتمتع  التي  نفسها  بالحرية  الكونغوليون  الالجئون  يتمتع  رواندا،  يف 
والنشاطات االقتصادية للمجموعتني مختلفة متاماً.

www.fmreview.org/ar/economies/bilgili-loschmann  

دور متاجر الخرضوات الريفية يف استقبال الالجئني
زاكاري وايت وبريجيتا رومة الرسني ومونا شالدوموزا )جامعة كوبنهاجن(

يشري البحث الذي أجريناه عىل مديري متاجر الخضار الريفية يف الدامنارك إىل أنَّ إدماج مراكز اللجوء يف الحياة االجتامعية واالقتصادية 
املحلية يف املناطق الريفية عامل أسايس يف إنجاح استقبال الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/whyte-larsen-schaldemose 

التعاون مع املنظامت اإلجرامية يف كولومبيا: عائق يحول دون االنتعاش االقتصادي
كريستوفر م هايس )املؤسسة الجامعية ملعهد دراسات الكتاب املقدس يف كولومبيا، ميدلني(

مع  داخلياً  النَّازحني  من  كثرٌي  يتعاون  وملاذا  كيف  إدراك  كولومبيا  يف  داخلياً  للنازحني  االقتصادية  التنمية  دعم  إىل  للساعني  ينبغي 
املجموعات املسلَّحة واملنظامت اإلجرامية.

www.fmreview.org/ar/economies/hays  

االقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجالن )جامعة بيلفيلد(

استفاد بعض النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات النِّزاع يف محافظة الرقة يف سوريا يف الوقت الذي يحتاج فيه نازحون 
آخرون إىل الدعم علاًم أن نوع الدعم وطبيعته يختلفان باختالف الظروف.

www.fmreview.org/ar/economies/alajlan   

قات اعتامد الالجئني عىل أنفسهم يف أملانيا ُمعوِّ
إليزابيث إكرين )جامعة بون( 

الذات،  االعتامد عىل  تحقيق  أمام  كبرية  ويواجهون عقبات  الحكومية  الرعاية  أملانيا عىل  اللجوء يف  الالجئني وطالبي  أغلب  يعتمد 
وينبغي لسياسات الدمج إزالة جميع هذه العقبات من أجل تعزيز املنافع املتبادلة طويلة األجل لالجئني ومجتمعاتهم الجديدة. 

www.fmreview.org/ar/economies/ekren  

عامل العمل الجديد ورضورة التمكني الرقمي
ميغيل بريومينغو وويلوهم بيتريسون )مركز دراسات الحكومة اإللكرتونية(

رين الرقمية مبا يف ذلك استخدام الهواتف الذكية لتنظيم رحالتهم وللتواصل فور  يكرث الحديث يف معظم األحيان حول محو أمية امُلهجَّ
وصولهم إىل وجهاتهم. ومع ذلك، هناك مهارات رقمية أخرى مبا فيها املهارات املرتبطة مبكان العمل ولها عالقة وثيقة بدعم إدماج 

رين. هؤالء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/economies/peromingo-pieterson  

االستثامر يف الالجئني: بناء رأس املايل البرشي 
لييل متقي )البنك الدويل(

االستثامر يف رفاه الالجئني ينصب يف املصلحة العامة العاملية، وينبغي للمجتمع الدويل العمل عىل خفض سوء التغذية ورفع قدرة 
الالجئني عىل الوصول إىل التعليم ليصبحوا أعضاء مساهمني يف بناء رأس املال البرشي وتحقيق النتائج االقتصادية األفضل للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/mottaghi  

نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم
يل نيكلز وساير نايس )منظمة مواهب بال حدود(

ميكن من خالل تسليط الضوء عىل مهارات الالجئني ربطهم بفرص العمل العامة، كام أن من شأن ذلك تحويل الرتكيز العام من 
الحديث عن الالجئني عىل أنهم أعباء عىل الدول املستضيفة إىل الحديث عن الالجئني عىل أنهم عامل يتمتعون مبهارات معرتف بها 

وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.

www.fmreview.org/ar/economies/nichles-nyce  

املصادقة عىل مؤهالت الالجئني الجامعية
كاتارينا موزيتيتش )جامعة أوسلو(

متثل شهادات املؤهالت العلمية دوراً محورياً يف سوق العمل فهي تساعد يف إدماج الالجئني ذوي الدرجات الجامعية. لكنَّ املصادقة 
عىل تلك املؤهالت ما زالت تواجه تحديات كبرية. إال أنَّ السويد والرنويج أدخلتا تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.

www.fmreview.org/ar/economies/mozetic  

سبل الالجئني يف كسب الرزق: فاعلون جدد ومناذج جديدة
زياد أيويب وريجينا ساڨيدرا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

يرفع املجتمع الدويل تركيزه عىل رضورة تجسري الفجوة القامئة بني العملني اإلنساين واإلمنايئ، لكنَّ السؤال املطروح ما الذي يعنيه 
ذلك من ناحية سبل كسب رزق الالجئني وإدماجهم االقتصادي؟

www.fmreview.org/ar/economies/ayoubi-saavedra  

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل
توبياس شيلينغز )جامعة أكسفورد / مستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون اإلقليمية لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

تبني يف دراسٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجابًة لألزمة السورية وجود آثاِر إيجابية هائلة يف النمو االقتصادي اإلقليمي 
وإيجاد الوظائف.

www.fmreview.org/ar/economies/schillings 

جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين )منظمة العمل الدولية(

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن. وينبغي لهذه املقاربة أيضاً 
أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/kattaa-byrne  

دة اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء امُلعقَّ
أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس )معهد اإلمناء وراء البحار/ لجنة اإلنقاذ الدولية(

تشري األبحاث التي أُجرَيت مع الالجئات السوريات يف األردن إىل أنَّه رغم التحديات الكبرية، ميكن القتصاد العربة أن يساعد الالجئني 
عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن االقتصادية.

www.fmreview.org/ar/economies/hunt-samman-mansourille-max  

قوة األسواق ونفوذها: دروس من أوغندا 
أليسون هيمبريغري وساشا مينتش وتشيلسا بورفيس )فيالق الرحمة(

ُح املقاربات القامئة عىل السوق يف شاميل أوغندا املنافع التي ميكن الحصول عليها من دعم األسواق املحلية والتي تفوق  ُتَوضِّ
املنافع املرجوة من تقديم املساعدات العينية.

www.fmreview.org/ar/economies/hemberger-muench-purvis  

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها يف الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلري كمنغز ونسيم مجيدي )معهد اإلمناء وراء البحار/ صمويل هول(

ال ُبدَّ من تحسني فرص الوصول إىل العمل باإلضافة إىل وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد تحسني حياة الالجئني 
اإلريرتيني يف إثيوبيا، وتحسني سبل كسب أرزاقهم. 

www.fmreview.org/ar/economies/mallett-hagenzanker-cummings-majidi  

جوانب القصور للتوظيف كحل دائم 
نورا بارديليل )جامعة أكسفورد(

لة يتجذر يف تحسني  يبدو أنَّ نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل أنَّ الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني املطوَّ
سبل الحصول عىل العمل. لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا 

السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً

www.fmreview.org/ar/economies/bardelli  

الجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن يف عمل الحشود الذي تستقطبه ويسرتن يونيون.
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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 أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
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.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية )كام يف هذا العدد( أم املوضوع الرئييس.
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االقتصادات: الحقوق يف العمل والوصول إليه
ر الناس بفعل النِّزاع أو غريه من الظروف، فهم ال ينزحون عن ديارهم فحسب بل يرتكون وراءهم أيضاً سبل نشاطاتهم  عندما ُيهجَّ
االقتصادية وعيشهم. وعند وصولهم إىل موقعهم الجديد، قد يعجزون عن إيجاد وظيف يعملون بها أو قد ال ُيسَمح لهم بذلك 
أصاًل. ولهذه املشكلة مضمونات واسعة النطاق ال تقترص عىل قدرات الناس املبارشة يف كسب املال ورفاههم بل تتعدى كل ذلك 
لتمس العالقات املجتمعية والتنمية االقتصادية وقدرة األجيال املستقبلية عىل بناء حياة رغدة. وضمن موضوع االقتصادات الذي 
ميثل املوضوع الرئييس لعددنا هذا، يستكشف املؤلفون التفاعالت املعقدة للمعوقات والفرص مستفيدين من دراسات الحالة من 

مختلف دول العامل ومسلطني الضوء عىل أدوار الفاعلني الجدد والتكنولوجيا الجديدة واملقاربات الجديدة أو املجددة.

رين’ أحدهام حول الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني واآلخر حول  ويتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ‘موضوعني ُمصغَّ
اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني.

www.fmreview.org/ar/economies :النسخة الكاملة متاحة يف

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل: القيود والتحديات وُسُبل التقدم لألمام
روجري زيرت وإيلويس روديل )مستشارة وباحثة مستقلة / جامعة أكسفورد(

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل عامل أسايس يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفني ذاتياً، ولبناء حياتهم، والحفاظ 
عىل كرامتهم، ومتكينهم من اإلسهام يف مجتمعاتهم املضيفة. وعىل الدول املضيفة أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام الالجئني 

وتعزيز الوصول إىل العمل الكريم.

www.fmreview.org/ar/economies/zetter-ruaudel  

دعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً يف اململكة املتحدة 
 مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

ينبغي للمنظامت التي تدعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً من أجل الحصول عىل العمل أن تركز عىل توفري األدوات التي متكن 
الالجئني من استكشاف سوق العمل بطريقة مستدامة تفيض بهم إىل تحقيق منائهم الشخيص.

www.fmreview.org/ar/economies/belghazi  

إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك
هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري )البنك الدويل(

َمنُح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم االقتصادي، لكنَّ عدداً من 
التحديات ما زالت قامئة. وبدعم من املجتمع الدويل، تتخذ الحكومة الرتكية إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها. 

www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener  

من الجئ إىل موظف: الدمج يف العمل يف املناطق الريفية يف الدامنارك
مارتن ليدسرتوب وماري الرسن )الصليب األحمر الدامناريك / جامعة جنوب الدامنارك(

أطلقت جمعية الصليب األحمر الدمناركية برنامج املسار الرسيع الذي يركز عىل توظيف الالجئني يف مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة 
الستكشاف العالقة ما بني التوظيف املحيل لالجئني واستدامة الحياة الريفية.

www.fmreview.org/ar/economies/ledstrup-larsen 

دمج األطباء الالجئني يف منظومات الرعاية الصحية باملجتمع املضيف
 شهالء نامق وفاتن سحار وسارة قريش وفاديا الريس ورانيت ميشوري )كلية ويك فوريست للطب / كلية الطب يف جامعة جورج تاون / 

كلية ألربت للطب يف جامعة براون  / كلية الطب يف جامعة جورج تاون(

يواجه األطباء الالجئون عدداً من العوائق التي متنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم اإلسهامات الكبرية التي ميكنهم أن يقدموها. 

www.fmreview.org/ar/economies/namak-sahhar-kureshi-elrayess-mishori 

مشاركة الالجئني مع االقتصادات املضيفة يف أوغندا
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

يتيح العمل امليداين متعدد املواقع يف أوغندا استكشاف األمناط املعقدة للمشاركة بني النشاطات االقتصادية لالجئني واالقتصادات 
املحلية يف البيئات الحرضية والطوارئ واملطولة. 

www.fmreview.org/ar/economies/omata  

الالجئون واملجتمعات املضيفة يف سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغييل وكرايغ لوشامن )جامعة ،أوتريخت / جامعة ماسرتخت(

الخربات  لكنَّ  والعمل  الحركة  يف  للبلد  األصليون  السكان  بها  يتمتع  التي  نفسها  بالحرية  الكونغوليون  الالجئون  يتمتع  رواندا،  يف 
والنشاطات االقتصادية للمجموعتني مختلفة متاماً.

www.fmreview.org/ar/economies/bilgili-loschmann  

دور متاجر الخرضوات الريفية يف استقبال الالجئني
زاكاري وايت وبريجيتا رومة الرسني ومونا شالدوموزا )جامعة كوبنهاجن(

يشري البحث الذي أجريناه عىل مديري متاجر الخضار الريفية يف الدامنارك إىل أنَّ إدماج مراكز اللجوء يف الحياة االجتامعية واالقتصادية 
املحلية يف املناطق الريفية عامل أسايس يف إنجاح استقبال الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/whyte-larsen-schaldemose 

التعاون مع املنظامت اإلجرامية يف كولومبيا: عائق يحول دون االنتعاش االقتصادي
كريستوفر م هايس )املؤسسة الجامعية ملعهد دراسات الكتاب املقدس يف كولومبيا، ميدلني(

مع  داخلياً  النَّازحني  من  كثرٌي  يتعاون  وملاذا  كيف  إدراك  كولومبيا  يف  داخلياً  للنازحني  االقتصادية  التنمية  دعم  إىل  للساعني  ينبغي 
املجموعات املسلَّحة واملنظامت اإلجرامية.

www.fmreview.org/ar/economies/hays  

االقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجالن )جامعة بيلفيلد(

استفاد بعض النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات النِّزاع يف محافظة الرقة يف سوريا يف الوقت الذي يحتاج فيه نازحون 
آخرون إىل الدعم علاًم أن نوع الدعم وطبيعته يختلفان باختالف الظروف.

www.fmreview.org/ar/economies/alajlan   

قات اعتامد الالجئني عىل أنفسهم يف أملانيا ُمعوِّ
إليزابيث إكرين )جامعة بون( 

الذات،  االعتامد عىل  تحقيق  أمام  كبرية  ويواجهون عقبات  الحكومية  الرعاية  أملانيا عىل  اللجوء يف  الالجئني وطالبي  أغلب  يعتمد 
وينبغي لسياسات الدمج إزالة جميع هذه العقبات من أجل تعزيز املنافع املتبادلة طويلة األجل لالجئني ومجتمعاتهم الجديدة. 

www.fmreview.org/ar/economies/ekren  

عامل العمل الجديد ورضورة التمكني الرقمي
ميغيل بريومينغو وويلوهم بيتريسون )مركز دراسات الحكومة اإللكرتونية(

رين الرقمية مبا يف ذلك استخدام الهواتف الذكية لتنظيم رحالتهم وللتواصل فور  يكرث الحديث يف معظم األحيان حول محو أمية امُلهجَّ
وصولهم إىل وجهاتهم. ومع ذلك، هناك مهارات رقمية أخرى مبا فيها املهارات املرتبطة مبكان العمل ولها عالقة وثيقة بدعم إدماج 

رين. هؤالء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/economies/peromingo-pieterson  

االستثامر يف الالجئني: بناء رأس املايل البرشي 
لييل متقي )البنك الدويل(

االستثامر يف رفاه الالجئني ينصب يف املصلحة العامة العاملية، وينبغي للمجتمع الدويل العمل عىل خفض سوء التغذية ورفع قدرة 
الالجئني عىل الوصول إىل التعليم ليصبحوا أعضاء مساهمني يف بناء رأس املال البرشي وتحقيق النتائج االقتصادية األفضل للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/mottaghi  

نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم
يل نيكلز وساير نايس )منظمة مواهب بال حدود(

ميكن من خالل تسليط الضوء عىل مهارات الالجئني ربطهم بفرص العمل العامة، كام أن من شأن ذلك تحويل الرتكيز العام من 
الحديث عن الالجئني عىل أنهم أعباء عىل الدول املستضيفة إىل الحديث عن الالجئني عىل أنهم عامل يتمتعون مبهارات معرتف بها 

وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.

www.fmreview.org/ar/economies/nichles-nyce  

املصادقة عىل مؤهالت الالجئني الجامعية
كاتارينا موزيتيتش )جامعة أوسلو(

متثل شهادات املؤهالت العلمية دوراً محورياً يف سوق العمل فهي تساعد يف إدماج الالجئني ذوي الدرجات الجامعية. لكنَّ املصادقة 
عىل تلك املؤهالت ما زالت تواجه تحديات كبرية. إال أنَّ السويد والرنويج أدخلتا تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.

www.fmreview.org/ar/economies/mozetic  

سبل الالجئني يف كسب الرزق: فاعلون جدد ومناذج جديدة
زياد أيويب وريجينا ساڨيدرا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

يرفع املجتمع الدويل تركيزه عىل رضورة تجسري الفجوة القامئة بني العملني اإلنساين واإلمنايئ، لكنَّ السؤال املطروح ما الذي يعنيه 
ذلك من ناحية سبل كسب رزق الالجئني وإدماجهم االقتصادي؟

www.fmreview.org/ar/economies/ayoubi-saavedra  

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل
توبياس شيلينغز )جامعة أكسفورد / مستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون اإلقليمية لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

تبني يف دراسٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجابًة لألزمة السورية وجود آثاِر إيجابية هائلة يف النمو االقتصادي اإلقليمي 
وإيجاد الوظائف.

www.fmreview.org/ar/economies/schillings 

جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين )منظمة العمل الدولية(

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن. وينبغي لهذه املقاربة أيضاً 
أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/kattaa-byrne  

دة اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء امُلعقَّ
أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس )معهد اإلمناء وراء البحار/ لجنة اإلنقاذ الدولية(

تشري األبحاث التي أُجرَيت مع الالجئات السوريات يف األردن إىل أنَّه رغم التحديات الكبرية، ميكن القتصاد العربة أن يساعد الالجئني 
عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن االقتصادية.

www.fmreview.org/ar/economies/hunt-samman-mansourille-max  

قوة األسواق ونفوذها: دروس من أوغندا 
أليسون هيمبريغري وساشا مينتش وتشيلسا بورفيس )فيالق الرحمة(

ُح املقاربات القامئة عىل السوق يف شاميل أوغندا املنافع التي ميكن الحصول عليها من دعم األسواق املحلية والتي تفوق  ُتَوضِّ
املنافع املرجوة من تقديم املساعدات العينية.

www.fmreview.org/ar/economies/hemberger-muench-purvis  

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها يف الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلري كمنغز ونسيم مجيدي )معهد اإلمناء وراء البحار/ صمويل هول(

ال ُبدَّ من تحسني فرص الوصول إىل العمل باإلضافة إىل وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد تحسني حياة الالجئني 
اإلريرتيني يف إثيوبيا، وتحسني سبل كسب أرزاقهم. 

www.fmreview.org/ar/economies/mallett-hagenzanker-cummings-majidi  

جوانب القصور للتوظيف كحل دائم 
نورا بارديليل )جامعة أكسفورد(

لة يتجذر يف تحسني  يبدو أنَّ نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل أنَّ الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني املطوَّ
سبل الحصول عىل العمل. لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا 

السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً

www.fmreview.org/ar/economies/bardelli  

الجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن يف عمل الحشود الذي تستقطبه ويسرتن يونيون.
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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 أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
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.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية )كام يف هذا العدد( أم املوضوع الرئييس.
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االقتصادات: الحقوق يف العمل والوصول إليه
ر الناس بفعل النِّزاع أو غريه من الظروف، فهم ال ينزحون عن ديارهم فحسب بل يرتكون وراءهم أيضاً سبل نشاطاتهم  عندما ُيهجَّ
االقتصادية وعيشهم. وعند وصولهم إىل موقعهم الجديد، قد يعجزون عن إيجاد وظيف يعملون بها أو قد ال ُيسَمح لهم بذلك 
أصاًل. ولهذه املشكلة مضمونات واسعة النطاق ال تقترص عىل قدرات الناس املبارشة يف كسب املال ورفاههم بل تتعدى كل ذلك 
لتمس العالقات املجتمعية والتنمية االقتصادية وقدرة األجيال املستقبلية عىل بناء حياة رغدة. وضمن موضوع االقتصادات الذي 
ميثل املوضوع الرئييس لعددنا هذا، يستكشف املؤلفون التفاعالت املعقدة للمعوقات والفرص مستفيدين من دراسات الحالة من 

مختلف دول العامل ومسلطني الضوء عىل أدوار الفاعلني الجدد والتكنولوجيا الجديدة واملقاربات الجديدة أو املجددة.

رين’ أحدهام حول الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني واآلخر حول  ويتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ‘موضوعني ُمصغَّ
اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني.

www.fmreview.org/ar/economies :النسخة الكاملة متاحة يف

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل: القيود والتحديات وُسُبل التقدم لألمام
روجري زيرت وإيلويس روديل )مستشارة وباحثة مستقلة / جامعة أكسفورد(

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل عامل أسايس يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفني ذاتياً، ولبناء حياتهم، والحفاظ 
عىل كرامتهم، ومتكينهم من اإلسهام يف مجتمعاتهم املضيفة. وعىل الدول املضيفة أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام الالجئني 

وتعزيز الوصول إىل العمل الكريم.

www.fmreview.org/ar/economies/zetter-ruaudel  

دعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً يف اململكة املتحدة 
 مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

ينبغي للمنظامت التي تدعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً من أجل الحصول عىل العمل أن تركز عىل توفري األدوات التي متكن 
الالجئني من استكشاف سوق العمل بطريقة مستدامة تفيض بهم إىل تحقيق منائهم الشخيص.

www.fmreview.org/ar/economies/belghazi  

إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك
هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري )البنك الدويل(

َمنُح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم االقتصادي، لكنَّ عدداً من 
التحديات ما زالت قامئة. وبدعم من املجتمع الدويل، تتخذ الحكومة الرتكية إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها. 

www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener  

من الجئ إىل موظف: الدمج يف العمل يف املناطق الريفية يف الدامنارك
مارتن ليدسرتوب وماري الرسن )الصليب األحمر الدامناريك / جامعة جنوب الدامنارك(

أطلقت جمعية الصليب األحمر الدمناركية برنامج املسار الرسيع الذي يركز عىل توظيف الالجئني يف مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة 
الستكشاف العالقة ما بني التوظيف املحيل لالجئني واستدامة الحياة الريفية.

www.fmreview.org/ar/economies/ledstrup-larsen 

دمج األطباء الالجئني يف منظومات الرعاية الصحية باملجتمع املضيف
 شهالء نامق وفاتن سحار وسارة قريش وفاديا الريس ورانيت ميشوري )كلية ويك فوريست للطب / كلية الطب يف جامعة جورج تاون / 

كلية ألربت للطب يف جامعة براون  / كلية الطب يف جامعة جورج تاون(

يواجه األطباء الالجئون عدداً من العوائق التي متنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم اإلسهامات الكبرية التي ميكنهم أن يقدموها. 

www.fmreview.org/ar/economies/namak-sahhar-kureshi-elrayess-mishori 

مشاركة الالجئني مع االقتصادات املضيفة يف أوغندا
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

يتيح العمل امليداين متعدد املواقع يف أوغندا استكشاف األمناط املعقدة للمشاركة بني النشاطات االقتصادية لالجئني واالقتصادات 
املحلية يف البيئات الحرضية والطوارئ واملطولة. 

www.fmreview.org/ar/economies/omata  

الالجئون واملجتمعات املضيفة يف سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغييل وكرايغ لوشامن )جامعة ،أوتريخت / جامعة ماسرتخت(

الخربات  لكنَّ  والعمل  الحركة  يف  للبلد  األصليون  السكان  بها  يتمتع  التي  نفسها  بالحرية  الكونغوليون  الالجئون  يتمتع  رواندا،  يف 
والنشاطات االقتصادية للمجموعتني مختلفة متاماً.

www.fmreview.org/ar/economies/bilgili-loschmann  

دور متاجر الخرضوات الريفية يف استقبال الالجئني
زاكاري وايت وبريجيتا رومة الرسني ومونا شالدوموزا )جامعة كوبنهاجن(

يشري البحث الذي أجريناه عىل مديري متاجر الخضار الريفية يف الدامنارك إىل أنَّ إدماج مراكز اللجوء يف الحياة االجتامعية واالقتصادية 
املحلية يف املناطق الريفية عامل أسايس يف إنجاح استقبال الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/whyte-larsen-schaldemose 

التعاون مع املنظامت اإلجرامية يف كولومبيا: عائق يحول دون االنتعاش االقتصادي
كريستوفر م هايس )املؤسسة الجامعية ملعهد دراسات الكتاب املقدس يف كولومبيا، ميدلني(

مع  داخلياً  النَّازحني  من  كثرٌي  يتعاون  وملاذا  كيف  إدراك  كولومبيا  يف  داخلياً  للنازحني  االقتصادية  التنمية  دعم  إىل  للساعني  ينبغي 
املجموعات املسلَّحة واملنظامت اإلجرامية.

www.fmreview.org/ar/economies/hays  

االقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجالن )جامعة بيلفيلد(

استفاد بعض النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات النِّزاع يف محافظة الرقة يف سوريا يف الوقت الذي يحتاج فيه نازحون 
آخرون إىل الدعم علاًم أن نوع الدعم وطبيعته يختلفان باختالف الظروف.

www.fmreview.org/ar/economies/alajlan   

قات اعتامد الالجئني عىل أنفسهم يف أملانيا ُمعوِّ
إليزابيث إكرين )جامعة بون( 

الذات،  االعتامد عىل  تحقيق  أمام  كبرية  ويواجهون عقبات  الحكومية  الرعاية  أملانيا عىل  اللجوء يف  الالجئني وطالبي  أغلب  يعتمد 
وينبغي لسياسات الدمج إزالة جميع هذه العقبات من أجل تعزيز املنافع املتبادلة طويلة األجل لالجئني ومجتمعاتهم الجديدة. 

www.fmreview.org/ar/economies/ekren  

عامل العمل الجديد ورضورة التمكني الرقمي
ميغيل بريومينغو وويلوهم بيتريسون )مركز دراسات الحكومة اإللكرتونية(

رين الرقمية مبا يف ذلك استخدام الهواتف الذكية لتنظيم رحالتهم وللتواصل فور  يكرث الحديث يف معظم األحيان حول محو أمية امُلهجَّ
وصولهم إىل وجهاتهم. ومع ذلك، هناك مهارات رقمية أخرى مبا فيها املهارات املرتبطة مبكان العمل ولها عالقة وثيقة بدعم إدماج 

رين. هؤالء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/economies/peromingo-pieterson  

االستثامر يف الالجئني: بناء رأس املايل البرشي 
لييل متقي )البنك الدويل(

االستثامر يف رفاه الالجئني ينصب يف املصلحة العامة العاملية، وينبغي للمجتمع الدويل العمل عىل خفض سوء التغذية ورفع قدرة 
الالجئني عىل الوصول إىل التعليم ليصبحوا أعضاء مساهمني يف بناء رأس املال البرشي وتحقيق النتائج االقتصادية األفضل للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/mottaghi  

نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم
يل نيكلز وساير نايس )منظمة مواهب بال حدود(

ميكن من خالل تسليط الضوء عىل مهارات الالجئني ربطهم بفرص العمل العامة، كام أن من شأن ذلك تحويل الرتكيز العام من 
الحديث عن الالجئني عىل أنهم أعباء عىل الدول املستضيفة إىل الحديث عن الالجئني عىل أنهم عامل يتمتعون مبهارات معرتف بها 

وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.

www.fmreview.org/ar/economies/nichles-nyce  

املصادقة عىل مؤهالت الالجئني الجامعية
كاتارينا موزيتيتش )جامعة أوسلو(

متثل شهادات املؤهالت العلمية دوراً محورياً يف سوق العمل فهي تساعد يف إدماج الالجئني ذوي الدرجات الجامعية. لكنَّ املصادقة 
عىل تلك املؤهالت ما زالت تواجه تحديات كبرية. إال أنَّ السويد والرنويج أدخلتا تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.

www.fmreview.org/ar/economies/mozetic  

سبل الالجئني يف كسب الرزق: فاعلون جدد ومناذج جديدة
زياد أيويب وريجينا ساڨيدرا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

يرفع املجتمع الدويل تركيزه عىل رضورة تجسري الفجوة القامئة بني العملني اإلنساين واإلمنايئ، لكنَّ السؤال املطروح ما الذي يعنيه 
ذلك من ناحية سبل كسب رزق الالجئني وإدماجهم االقتصادي؟

www.fmreview.org/ar/economies/ayoubi-saavedra  

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل
توبياس شيلينغز )جامعة أكسفورد / مستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون اإلقليمية لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

تبني يف دراسٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجابًة لألزمة السورية وجود آثاِر إيجابية هائلة يف النمو االقتصادي اإلقليمي 
وإيجاد الوظائف.

www.fmreview.org/ar/economies/schillings 

جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين )منظمة العمل الدولية(

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن. وينبغي لهذه املقاربة أيضاً 
أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/kattaa-byrne  

دة اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء امُلعقَّ
أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس )معهد اإلمناء وراء البحار/ لجنة اإلنقاذ الدولية(

تشري األبحاث التي أُجرَيت مع الالجئات السوريات يف األردن إىل أنَّه رغم التحديات الكبرية، ميكن القتصاد العربة أن يساعد الالجئني 
عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن االقتصادية.

www.fmreview.org/ar/economies/hunt-samman-mansourille-max  

قوة األسواق ونفوذها: دروس من أوغندا 
أليسون هيمبريغري وساشا مينتش وتشيلسا بورفيس )فيالق الرحمة(

ُح املقاربات القامئة عىل السوق يف شاميل أوغندا املنافع التي ميكن الحصول عليها من دعم األسواق املحلية والتي تفوق  ُتَوضِّ
املنافع املرجوة من تقديم املساعدات العينية.

www.fmreview.org/ar/economies/hemberger-muench-purvis  

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها يف الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلري كمنغز ونسيم مجيدي )معهد اإلمناء وراء البحار/ صمويل هول(

ال ُبدَّ من تحسني فرص الوصول إىل العمل باإلضافة إىل وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد تحسني حياة الالجئني 
اإلريرتيني يف إثيوبيا، وتحسني سبل كسب أرزاقهم. 

www.fmreview.org/ar/economies/mallett-hagenzanker-cummings-majidi  

جوانب القصور للتوظيف كحل دائم 
نورا بارديليل )جامعة أكسفورد(

لة يتجذر يف تحسني  يبدو أنَّ نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل أنَّ الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني املطوَّ
سبل الحصول عىل العمل. لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا 

السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً

www.fmreview.org/ar/economies/bardelli  

الجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن يف عمل الحشود الذي تستقطبه ويسرتن يونيون.
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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 أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
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.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية )كام يف هذا العدد( أم املوضوع الرئييس.
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االقتصادات: الحقوق يف العمل والوصول إليه
ر الناس بفعل النِّزاع أو غريه من الظروف، فهم ال ينزحون عن ديارهم فحسب بل يرتكون وراءهم أيضاً سبل نشاطاتهم  عندما ُيهجَّ
االقتصادية وعيشهم. وعند وصولهم إىل موقعهم الجديد، قد يعجزون عن إيجاد وظيف يعملون بها أو قد ال ُيسَمح لهم بذلك 
أصاًل. ولهذه املشكلة مضمونات واسعة النطاق ال تقترص عىل قدرات الناس املبارشة يف كسب املال ورفاههم بل تتعدى كل ذلك 
لتمس العالقات املجتمعية والتنمية االقتصادية وقدرة األجيال املستقبلية عىل بناء حياة رغدة. وضمن موضوع االقتصادات الذي 
ميثل املوضوع الرئييس لعددنا هذا، يستكشف املؤلفون التفاعالت املعقدة للمعوقات والفرص مستفيدين من دراسات الحالة من 

مختلف دول العامل ومسلطني الضوء عىل أدوار الفاعلني الجدد والتكنولوجيا الجديدة واملقاربات الجديدة أو املجددة.

رين’ أحدهام حول الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني واآلخر حول  ويتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ‘موضوعني ُمصغَّ
اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني.

www.fmreview.org/ar/economies :النسخة الكاملة متاحة يف

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل: القيود والتحديات وُسُبل التقدم لألمام
روجري زيرت وإيلويس روديل )مستشارة وباحثة مستقلة / جامعة أكسفورد(

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل عامل أسايس يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفني ذاتياً، ولبناء حياتهم، والحفاظ 
عىل كرامتهم، ومتكينهم من اإلسهام يف مجتمعاتهم املضيفة. وعىل الدول املضيفة أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام الالجئني 

وتعزيز الوصول إىل العمل الكريم.

www.fmreview.org/ar/economies/zetter-ruaudel  

دعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً يف اململكة املتحدة 
 مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

ينبغي للمنظامت التي تدعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً من أجل الحصول عىل العمل أن تركز عىل توفري األدوات التي متكن 
الالجئني من استكشاف سوق العمل بطريقة مستدامة تفيض بهم إىل تحقيق منائهم الشخيص.

www.fmreview.org/ar/economies/belghazi  

إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك
هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري )البنك الدويل(

َمنُح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم االقتصادي، لكنَّ عدداً من 
التحديات ما زالت قامئة. وبدعم من املجتمع الدويل، تتخذ الحكومة الرتكية إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها. 

www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener  

من الجئ إىل موظف: الدمج يف العمل يف املناطق الريفية يف الدامنارك
مارتن ليدسرتوب وماري الرسن )الصليب األحمر الدامناريك / جامعة جنوب الدامنارك(

أطلقت جمعية الصليب األحمر الدمناركية برنامج املسار الرسيع الذي يركز عىل توظيف الالجئني يف مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة 
الستكشاف العالقة ما بني التوظيف املحيل لالجئني واستدامة الحياة الريفية.

www.fmreview.org/ar/economies/ledstrup-larsen 

دمج األطباء الالجئني يف منظومات الرعاية الصحية باملجتمع املضيف
 شهالء نامق وفاتن سحار وسارة قريش وفاديا الريس ورانيت ميشوري )كلية ويك فوريست للطب / كلية الطب يف جامعة جورج تاون / 

كلية ألربت للطب يف جامعة براون  / كلية الطب يف جامعة جورج تاون(

يواجه األطباء الالجئون عدداً من العوائق التي متنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم اإلسهامات الكبرية التي ميكنهم أن يقدموها. 

www.fmreview.org/ar/economies/namak-sahhar-kureshi-elrayess-mishori 

مشاركة الالجئني مع االقتصادات املضيفة يف أوغندا
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

يتيح العمل امليداين متعدد املواقع يف أوغندا استكشاف األمناط املعقدة للمشاركة بني النشاطات االقتصادية لالجئني واالقتصادات 
املحلية يف البيئات الحرضية والطوارئ واملطولة. 

www.fmreview.org/ar/economies/omata  

الالجئون واملجتمعات املضيفة يف سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغييل وكرايغ لوشامن )جامعة ،أوتريخت / جامعة ماسرتخت(

الخربات  لكنَّ  والعمل  الحركة  يف  للبلد  األصليون  السكان  بها  يتمتع  التي  نفسها  بالحرية  الكونغوليون  الالجئون  يتمتع  رواندا،  يف 
والنشاطات االقتصادية للمجموعتني مختلفة متاماً.

www.fmreview.org/ar/economies/bilgili-loschmann  

دور متاجر الخرضوات الريفية يف استقبال الالجئني
زاكاري وايت وبريجيتا رومة الرسني ومونا شالدوموزا )جامعة كوبنهاجن(

يشري البحث الذي أجريناه عىل مديري متاجر الخضار الريفية يف الدامنارك إىل أنَّ إدماج مراكز اللجوء يف الحياة االجتامعية واالقتصادية 
املحلية يف املناطق الريفية عامل أسايس يف إنجاح استقبال الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/whyte-larsen-schaldemose 

التعاون مع املنظامت اإلجرامية يف كولومبيا: عائق يحول دون االنتعاش االقتصادي
كريستوفر م هايس )املؤسسة الجامعية ملعهد دراسات الكتاب املقدس يف كولومبيا، ميدلني(

مع  داخلياً  النَّازحني  من  كثرٌي  يتعاون  وملاذا  كيف  إدراك  كولومبيا  يف  داخلياً  للنازحني  االقتصادية  التنمية  دعم  إىل  للساعني  ينبغي 
املجموعات املسلَّحة واملنظامت اإلجرامية.

www.fmreview.org/ar/economies/hays  

االقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجالن )جامعة بيلفيلد(

استفاد بعض النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات النِّزاع يف محافظة الرقة يف سوريا يف الوقت الذي يحتاج فيه نازحون 
آخرون إىل الدعم علاًم أن نوع الدعم وطبيعته يختلفان باختالف الظروف.

www.fmreview.org/ar/economies/alajlan   

قات اعتامد الالجئني عىل أنفسهم يف أملانيا ُمعوِّ
إليزابيث إكرين )جامعة بون( 

الذات،  االعتامد عىل  تحقيق  أمام  كبرية  ويواجهون عقبات  الحكومية  الرعاية  أملانيا عىل  اللجوء يف  الالجئني وطالبي  أغلب  يعتمد 
وينبغي لسياسات الدمج إزالة جميع هذه العقبات من أجل تعزيز املنافع املتبادلة طويلة األجل لالجئني ومجتمعاتهم الجديدة. 

www.fmreview.org/ar/economies/ekren  

عامل العمل الجديد ورضورة التمكني الرقمي
ميغيل بريومينغو وويلوهم بيتريسون )مركز دراسات الحكومة اإللكرتونية(

رين الرقمية مبا يف ذلك استخدام الهواتف الذكية لتنظيم رحالتهم وللتواصل فور  يكرث الحديث يف معظم األحيان حول محو أمية امُلهجَّ
وصولهم إىل وجهاتهم. ومع ذلك، هناك مهارات رقمية أخرى مبا فيها املهارات املرتبطة مبكان العمل ولها عالقة وثيقة بدعم إدماج 

رين. هؤالء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/economies/peromingo-pieterson  

االستثامر يف الالجئني: بناء رأس املايل البرشي 
لييل متقي )البنك الدويل(

االستثامر يف رفاه الالجئني ينصب يف املصلحة العامة العاملية، وينبغي للمجتمع الدويل العمل عىل خفض سوء التغذية ورفع قدرة 
الالجئني عىل الوصول إىل التعليم ليصبحوا أعضاء مساهمني يف بناء رأس املال البرشي وتحقيق النتائج االقتصادية األفضل للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/mottaghi  

نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم
يل نيكلز وساير نايس )منظمة مواهب بال حدود(

ميكن من خالل تسليط الضوء عىل مهارات الالجئني ربطهم بفرص العمل العامة، كام أن من شأن ذلك تحويل الرتكيز العام من 
الحديث عن الالجئني عىل أنهم أعباء عىل الدول املستضيفة إىل الحديث عن الالجئني عىل أنهم عامل يتمتعون مبهارات معرتف بها 

وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.

www.fmreview.org/ar/economies/nichles-nyce  

املصادقة عىل مؤهالت الالجئني الجامعية
كاتارينا موزيتيتش )جامعة أوسلو(

متثل شهادات املؤهالت العلمية دوراً محورياً يف سوق العمل فهي تساعد يف إدماج الالجئني ذوي الدرجات الجامعية. لكنَّ املصادقة 
عىل تلك املؤهالت ما زالت تواجه تحديات كبرية. إال أنَّ السويد والرنويج أدخلتا تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.

www.fmreview.org/ar/economies/mozetic  

سبل الالجئني يف كسب الرزق: فاعلون جدد ومناذج جديدة
زياد أيويب وريجينا ساڨيدرا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

يرفع املجتمع الدويل تركيزه عىل رضورة تجسري الفجوة القامئة بني العملني اإلنساين واإلمنايئ، لكنَّ السؤال املطروح ما الذي يعنيه 
ذلك من ناحية سبل كسب رزق الالجئني وإدماجهم االقتصادي؟

www.fmreview.org/ar/economies/ayoubi-saavedra  

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل
توبياس شيلينغز )جامعة أكسفورد / مستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون اإلقليمية لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

تبني يف دراسٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجابًة لألزمة السورية وجود آثاِر إيجابية هائلة يف النمو االقتصادي اإلقليمي 
وإيجاد الوظائف.

www.fmreview.org/ar/economies/schillings 

جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين )منظمة العمل الدولية(

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن. وينبغي لهذه املقاربة أيضاً 
أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/kattaa-byrne  

دة اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء امُلعقَّ
أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس )معهد اإلمناء وراء البحار/ لجنة اإلنقاذ الدولية(

تشري األبحاث التي أُجرَيت مع الالجئات السوريات يف األردن إىل أنَّه رغم التحديات الكبرية، ميكن القتصاد العربة أن يساعد الالجئني 
عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن االقتصادية.

www.fmreview.org/ar/economies/hunt-samman-mansourille-max  

قوة األسواق ونفوذها: دروس من أوغندا 
أليسون هيمبريغري وساشا مينتش وتشيلسا بورفيس )فيالق الرحمة(

ُح املقاربات القامئة عىل السوق يف شاميل أوغندا املنافع التي ميكن الحصول عليها من دعم األسواق املحلية والتي تفوق  ُتَوضِّ
املنافع املرجوة من تقديم املساعدات العينية.

www.fmreview.org/ar/economies/hemberger-muench-purvis  

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها يف الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلري كمنغز ونسيم مجيدي )معهد اإلمناء وراء البحار/ صمويل هول(

ال ُبدَّ من تحسني فرص الوصول إىل العمل باإلضافة إىل وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد تحسني حياة الالجئني 
اإلريرتيني يف إثيوبيا، وتحسني سبل كسب أرزاقهم. 

www.fmreview.org/ar/economies/mallett-hagenzanker-cummings-majidi  

جوانب القصور للتوظيف كحل دائم 
نورا بارديليل )جامعة أكسفورد(

لة يتجذر يف تحسني  يبدو أنَّ نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل أنَّ الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني املطوَّ
سبل الحصول عىل العمل. لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا 

السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً

www.fmreview.org/ar/economies/bardelli  

الجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن يف عمل الحشود الذي تستقطبه ويسرتن يونيون.
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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 أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
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.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية )كام يف هذا العدد( أم املوضوع الرئييس.
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الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني

إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك )جامعة أكسفورد(

رين، وسيساعد إدراك هذه الحقيقة إعادة  متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من امُلهجَّ
رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.

www.fmreview.org/ar/economies/eastoncalabria-pincock  

املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان )مساعد قانوين لالجئني( 

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم. وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون القانونيون الذين 
مون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني. فهؤالء املساعدين القانونيني يقدمون خدمة حيوية  هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّ

تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.

www.fmreview.org/ar/economies/musenga  

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن )كوبسيه(

إيستيل  الصوماليني يف  الالجئني  لتمكني  يديره اآلن أوالده من بعده  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أنشأ أحد 
ونريويب.

www.fmreview.org/ar/economies/hassan  

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس )مستشارة تربوية / جامعة أكسفورد / صحفي(

ما زال كثري من الالجئني السوريني املقيمني يف برلني والبالغ عددهم قرابة 50 ألفاً يعتمدون اعتامداً كبرياً عىل مساعدات الدولة، 
وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية والنشطة. 

www.fmreview.org/ar/economies/wood-eastoncalabria-alaous  

التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
)Same Skies( توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل العمل مع الداعمني 
البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات  التي يواجهونها يف  للتغلب عىل ثغرات الخدمات 

إزاء مساعدة الالجئني.  

www.fmreview.org/ar/economies/brown   

دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ )إل جي يب يت كيو(
هيسرت ك ڨ مور )مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينت/ )مسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس 
واملتحريون )إل جي يب يت آي كيو( يف نريويب، كينيا، أفكاراً مستنرية مهمة حول قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة 

تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/moore   

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 
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الهجرة  دراسات  ومركز  املحررين  آراء  عن  بالرضورة  ُتعربِّ  ال  القرسية 

القرسية يف جامعة أكسفورد.

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 
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يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  
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 الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

 اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني

املحلية  املجتمعات  العاملي ملشاركة  )الصندوق  توفتس( وخالد كورس  )جامعة  كارين جاكوبسني  من  كلٍّ  إىل  الشكر  بخالص  نتقدم 
ولدونتها( عىل مساعدتهام كمستشارين ملوضوع االقتصادات كام نتقدم بالشكر للامنحني الذين قدموا دعمهم لهذا العدد: مجلس 
البحوث االقتصادية واالجتامعية ومجلس البحوث يف اآلداب والعلوم اإلنسانية )ESRC-AHRC( وصندوق بحوث التحديات العاملي 
والربنامج العاملي للتهجري القرسي التابع ملجموعة البنك الدويل وفيالق الرحمة وقسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

املعني باللدونة والحلول )وحدة سبل كسب الرزق( ومنظمة ويلكوم تراست. 

صورة الغالف

متجره  أمــام  سابق  شاحنة  وسائق  عاماً(   27( بوروندي  الجئ   
املفوضية  أوغندا.  ناكيڨايل(،  )تجمع  كاشوجوا  قرية  للخرضوات، 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ فريدريك نوي

اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني
 البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني

بينجامني توماس وايت )جامعة غالسكو(

هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث عرب مختلف التخصصات للوقوف عىل فهم أفضل بأهمية األدوار املتنوعة التي متثلها الحيوانات 
يف حياة الناس يف مخيامت الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/white  

دور الرثوة الحيوانية يف العالقات بني مجتمعي املضيفني والالجئني 
تشارلز هوتس )منظمة استكشاف آفاق جديدة يف الزراعة(

يف جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل الالجئون مبواشيهم ما أحدث خلاًل يف العالقات القامئة بني السكان املحليني والبدو 
ل. وكان فهم العالقات بني املجموعات الثالث ومواشيهم عاماًل رئيسياً يف إيجاد الحلول. الرُّحَّ

www.fmreview.org/ar/economies/hoots  

الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك )جامعة أدنربه(

رين وحيواناتهم  تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه منفعة للمهجَّ
العاملة.

www.fmreview.org/ar/economies/pollock  

إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني
الرا الشواورة )جامعة أدنربه نابري(

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري، وعىل املخططني للمخيامت ومديريها أن يراعوا حاجات الحيوانات 
ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.

www.fmreview.org/ar/economies/alshawawreh  

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه )جامعة ليفربول( 

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني، ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها التعامالت بني اإلنسان 
والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.

www.fmreview.org/ar/economies/owczarczakgarstecka  

الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني 
جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار )منظمة أطباء بيطريون بال حدود- إيطاليا/س منظمة أطباء بيطريون بال حدود-الشبكة الدولية / جامعة غالسكو(

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان معاً، وال بد لالستجابات من 
أنَّ تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.

www.fmreview.org/ar/economies/angeloni-carr  

ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبريتسون )فنان الحياة الربية(

إذا متعنا يف رحلة الطيور املهاجرة، تبني لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجري البرشي ويؤثر فيه.

www.fmreview.org/ar/economies/robertson 

 االقتصادات 
الحقوق يف العمل والوصول إليه

املوضوعات الرئيسية القادمة  
• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل
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www.fmreview.org/ar/economies

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني

إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك )جامعة أكسفورد(

رين، وسيساعد إدراك هذه الحقيقة إعادة  متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من امُلهجَّ
رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.

www.fmreview.org/ar/economies/eastoncalabria-pincock  

املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان )مساعد قانوين لالجئني( 

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم. وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون القانونيون الذين 
مون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني. فهؤالء املساعدين القانونيني يقدمون خدمة حيوية  هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّ

تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.

www.fmreview.org/ar/economies/musenga  

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن )كوبسيه(

إيستيل  الصوماليني يف  الالجئني  لتمكني  يديره اآلن أوالده من بعده  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أنشأ أحد 
ونريويب.

www.fmreview.org/ar/economies/hassan  

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس )مستشارة تربوية / جامعة أكسفورد / صحفي(

ما زال كثري من الالجئني السوريني املقيمني يف برلني والبالغ عددهم قرابة 50 ألفاً يعتمدون اعتامداً كبرياً عىل مساعدات الدولة، 
وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية والنشطة. 

www.fmreview.org/ar/economies/wood-eastoncalabria-alaous  

التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
)Same Skies( توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل العمل مع الداعمني 
البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات  التي يواجهونها يف  للتغلب عىل ثغرات الخدمات 

إزاء مساعدة الالجئني.  

www.fmreview.org/ar/economies/brown   

دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ )إل جي يب يت كيو(
هيسرت ك ڨ مور )مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينت/ )مسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس 
واملتحريون )إل جي يب يت آي كيو( يف نريويب، كينيا، أفكاراً مستنرية مهمة حول قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة 

تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/moore   

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

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

الهجرة  نرشة  يف  الواردة  اآلراء  جميع  مسؤولية:  إخالء  الطبع:  حقوق 

الهجرة  دراسات  ومركز  املحررين  آراء  عن  بالرضورة  ُتعربِّ  ال  القرسية 

القرسية يف جامعة أكسفورد.

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الرابط التايل

رين حول: إضافة إىل موضوعني ُمصغَّ

 الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

 اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني

املحلية  املجتمعات  العاملي ملشاركة  )الصندوق  توفتس( وخالد كورس  )جامعة  كارين جاكوبسني  من  كلٍّ  إىل  الشكر  بخالص  نتقدم 
ولدونتها( عىل مساعدتهام كمستشارين ملوضوع االقتصادات كام نتقدم بالشكر للامنحني الذين قدموا دعمهم لهذا العدد: مجلس 
البحوث االقتصادية واالجتامعية ومجلس البحوث يف اآلداب والعلوم اإلنسانية )ESRC-AHRC( وصندوق بحوث التحديات العاملي 
والربنامج العاملي للتهجري القرسي التابع ملجموعة البنك الدويل وفيالق الرحمة وقسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

املعني باللدونة والحلول )وحدة سبل كسب الرزق( ومنظمة ويلكوم تراست. 

صورة الغالف

متجره  أمــام  سابق  شاحنة  وسائق  عاماً(   27( بوروندي  الجئ   
املفوضية  أوغندا.  ناكيڨايل(،  )تجمع  كاشوجوا  قرية  للخرضوات، 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ فريدريك نوي

اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني
 البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني

بينجامني توماس وايت )جامعة غالسكو(

هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث عرب مختلف التخصصات للوقوف عىل فهم أفضل بأهمية األدوار املتنوعة التي متثلها الحيوانات 
يف حياة الناس يف مخيامت الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/white  

دور الرثوة الحيوانية يف العالقات بني مجتمعي املضيفني والالجئني 
تشارلز هوتس )منظمة استكشاف آفاق جديدة يف الزراعة(

يف جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل الالجئون مبواشيهم ما أحدث خلاًل يف العالقات القامئة بني السكان املحليني والبدو 
ل. وكان فهم العالقات بني املجموعات الثالث ومواشيهم عاماًل رئيسياً يف إيجاد الحلول. الرُّحَّ

www.fmreview.org/ar/economies/hoots  

الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك )جامعة أدنربه(

رين وحيواناتهم  تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه منفعة للمهجَّ
العاملة.

www.fmreview.org/ar/economies/pollock  

إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني
الرا الشواورة )جامعة أدنربه نابري(

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري، وعىل املخططني للمخيامت ومديريها أن يراعوا حاجات الحيوانات 
ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.

www.fmreview.org/ar/economies/alshawawreh  

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه )جامعة ليفربول( 

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني، ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها التعامالت بني اإلنسان 
والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.

www.fmreview.org/ar/economies/owczarczakgarstecka  

الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني 
جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار )منظمة أطباء بيطريون بال حدود- إيطاليا/س منظمة أطباء بيطريون بال حدود-الشبكة الدولية / جامعة غالسكو(

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان معاً، وال بد لالستجابات من 
أنَّ تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.

www.fmreview.org/ar/economies/angeloni-carr  

ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبريتسون )فنان الحياة الربية(

إذا متعنا يف رحلة الطيور املهاجرة، تبني لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجري البرشي ويؤثر فيه.

www.fmreview.org/ar/economies/robertson 

 االقتصادات 
الحقوق يف العمل والوصول إليه

املوضوعات الرئيسية القادمة  
• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل
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www.fmreview.org/ar/economies

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني

إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك )جامعة أكسفورد(

رين، وسيساعد إدراك هذه الحقيقة إعادة  متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من امُلهجَّ
رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.

www.fmreview.org/ar/economies/eastoncalabria-pincock  

املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان )مساعد قانوين لالجئني( 

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم. وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون القانونيون الذين 
مون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني. فهؤالء املساعدين القانونيني يقدمون خدمة حيوية  هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّ

تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.

www.fmreview.org/ar/economies/musenga  

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن )كوبسيه(

إيستيل  الصوماليني يف  الالجئني  لتمكني  يديره اآلن أوالده من بعده  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أنشأ أحد 
ونريويب.

www.fmreview.org/ar/economies/hassan  

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس )مستشارة تربوية / جامعة أكسفورد / صحفي(

ما زال كثري من الالجئني السوريني املقيمني يف برلني والبالغ عددهم قرابة 50 ألفاً يعتمدون اعتامداً كبرياً عىل مساعدات الدولة، 
وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية والنشطة. 

www.fmreview.org/ar/economies/wood-eastoncalabria-alaous  

التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
)Same Skies( توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل العمل مع الداعمني 
البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات  التي يواجهونها يف  للتغلب عىل ثغرات الخدمات 

إزاء مساعدة الالجئني.  

www.fmreview.org/ar/economies/brown   

دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ )إل جي يب يت كيو(
هيسرت ك ڨ مور )مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينت/ )مسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس 
واملتحريون )إل جي يب يت آي كيو( يف نريويب، كينيا، أفكاراً مستنرية مهمة حول قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة 

تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

www.fmreview.org/ar/economies/moore   

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

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

الهجرة  نرشة  يف  الواردة  اآلراء  جميع  مسؤولية:  إخالء  الطبع:  حقوق 

الهجرة  دراسات  ومركز  املحررين  آراء  عن  بالرضورة  ُتعربِّ  ال  القرسية 

القرسية يف جامعة أكسفورد.

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الرابط التايل

رين حول: إضافة إىل موضوعني ُمصغَّ

 الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

 اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني

املحلية  املجتمعات  العاملي ملشاركة  )الصندوق  توفتس( وخالد كورس  )جامعة  كارين جاكوبسني  من  كلٍّ  إىل  الشكر  بخالص  نتقدم 
ولدونتها( عىل مساعدتهام كمستشارين ملوضوع االقتصادات كام نتقدم بالشكر للامنحني الذين قدموا دعمهم لهذا العدد: مجلس 
البحوث االقتصادية واالجتامعية ومجلس البحوث يف اآلداب والعلوم اإلنسانية )ESRC-AHRC( وصندوق بحوث التحديات العاملي 
والربنامج العاملي للتهجري القرسي التابع ملجموعة البنك الدويل وفيالق الرحمة وقسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

املعني باللدونة والحلول )وحدة سبل كسب الرزق( ومنظمة ويلكوم تراست. 

صورة الغالف

متجره  أمــام  سابق  شاحنة  وسائق  عاماً(   27( بوروندي  الجئ   
املفوضية  أوغندا.  ناكيڨايل(،  )تجمع  كاشوجوا  قرية  للخرضوات، 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ فريدريك نوي

اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني
 البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني

بينجامني توماس وايت )جامعة غالسكو(

هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث عرب مختلف التخصصات للوقوف عىل فهم أفضل بأهمية األدوار املتنوعة التي متثلها الحيوانات 
يف حياة الناس يف مخيامت الالجئني. 

www.fmreview.org/ar/economies/white  

دور الرثوة الحيوانية يف العالقات بني مجتمعي املضيفني والالجئني 
تشارلز هوتس )منظمة استكشاف آفاق جديدة يف الزراعة(

يف جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل الالجئون مبواشيهم ما أحدث خلاًل يف العالقات القامئة بني السكان املحليني والبدو 
ل. وكان فهم العالقات بني املجموعات الثالث ومواشيهم عاماًل رئيسياً يف إيجاد الحلول. الرُّحَّ

www.fmreview.org/ar/economies/hoots  

الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك )جامعة أدنربه(

رين وحيواناتهم  تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه منفعة للمهجَّ
العاملة.

www.fmreview.org/ar/economies/pollock  

إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني
الرا الشواورة )جامعة أدنربه نابري(

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري، وعىل املخططني للمخيامت ومديريها أن يراعوا حاجات الحيوانات 
ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.

www.fmreview.org/ar/economies/alshawawreh  

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه )جامعة ليفربول( 

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني، ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها التعامالت بني اإلنسان 
والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.

www.fmreview.org/ar/economies/owczarczakgarstecka  

الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني 
جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار )منظمة أطباء بيطريون بال حدود- إيطاليا/س منظمة أطباء بيطريون بال حدود-الشبكة الدولية / جامعة غالسكو(

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان معاً، وال بد لالستجابات من 
أنَّ تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.

www.fmreview.org/ar/economies/angeloni-carr  

ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبريتسون )فنان الحياة الربية(

إذا متعنا يف رحلة الطيور املهاجرة، تبني لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجري البرشي ويؤثر فيه.

www.fmreview.org/ar/economies/robertson 

 االقتصادات 
الحقوق يف العمل والوصول إليه

املوضوعات الرئيسية القادمة  
• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل


