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ا ُمل ُد ُن وال َب ْل َدات
ومقالتَان يف:
• التَّهجري الفنزوي ّ
ريف قرطاجنة
يل و َت ْع ِ
• وإستاتيج ّيات املنارصة عىل َح ْج ِز املهاجرين
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنرتنت.
وامللخص مت ِّم ٌم للمجلة الكاملةٌّ .
وكل من العدد  63من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجودٌ بإصدا ٍر إلكرتوين ومطبوع.
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ا ُمل ُد ُن وال َب ْل َدات

ُ
رحب بهم .ويف املقاالت العرشين ،الدائرة حول ا ُملدُ ِن وال َب ْلدَات،
املدُ ُن
ّاس َّ
املهجرين و ُت ّ
والبلدات اليو َم ُمتصدّر ٌة األمكن َة التي تق َب ُل الن َ
التي ُيق ِّد ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يدي ِهُ ،ين ُ
َاقش راسمو السياسة ،واملز َ
اولون ،والباحثون ،وممثلو املدن واألحالف
واملهجرون أنفسهمُّ ،
الح َض ُ َ
التي َت ْر ُك ُز ه ّمها يف شؤون املدن،
ورشكا ِئها وعىل
كل هؤالء ،يناقشون التحدّيات الواقعة عىل سلطات َ
ّ
طالبي اللجوء.
خصص ُة ِّ
سرب عددٌ من ال َكتَب ِة طرقاً جديدة للعمل يف األماكن الحض ّية –ومن ذلك املقار َب ُ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها ،وإقام ُة
ات ا ُمل ّ
ف َي ُ ُ
َ
َ
ُ
عميق ُم ْحكم وخواط َر
م
ه
ف
من
عندهم
ما
هم
ي
غ
د
ر
و
ي
و
املدن–
بني
ن
و
والتعا
ّدين،
د
املتع
ني
ي
املعن
املصلحة
أصحاب
بني
ات
ك
املشار
ُ
ُ
ِ
ُ ِ ُ
ّ
ٍ
ٍْ
املهجرينَ واملجتمعات املحل ّية التي ُتض ّي ُفهم .و ُين ِع ُم
َت ْح ِف ُز املر َء عىل َقد ِْح ِزناد ِفكره ،استقوها من االستجابات املحل ّية ،ومنظورات َّ
الصمود بتحسني التواصل
ليوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخ ّيامت عىل األماكن الحض ّية؟ وكيف ُي َشدُّ أز ُر ُّ
َك َت َب ٌة آخرون النظ َر َ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
املجتمعي لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ و َي ْستخ ِل ُص
ر
و
التحا
ز
ز
ع
ي
و
ات
ي
البلد
ة
ر
د
ق
ى
و
ق
ت
وكيف
وتشا ُرك املعلومات؟
َّ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
َّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ً
ِّ
َ
ُ
إنجاح األعاملِ املنَاخ ّية الشاملة ،واملفاوض ِة يف السلطة املتناز ِع فيها ،والحث عىل التخطيط
هذا الع َد ُد أيضاً دروسا عمل ّية ،ت ِفيدُ يف
ِ
الحضيّ الذي يراعي حاجات ٍّ
املهجرين واملجتمعات التي ُتض ِّي ُفهم.
كل من َّ
َت ِجدُ العدد من طريق الوصلة التاليةwww.fmreview.org/ar/cities :

تقديمَ :
الهم يف شأن الهجرة القرسية
للمدُ نِ أن تص َري َم ْر َك َز ِّ
آن ُ

مار ِفن ِر ْيس (رئيس بلديّة إب ِرستُل)
رئيس بلد ّية إب ِرست َُل (وهي إحدى املدن ا ُملج َية يف اململكة املتّحدة) -مرسو ٌر برؤية هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية َي ْس ُ ُربّإين
َ
ُ
ٌ
هجرينَ وحاميتهم.
َد ْو َر املدن والبلدات الذي هو عُ ْمدة يف استقبالِ امل َّ

www.fmreview.org/ar/cities/rees

ُّزوح الداخ ُّ
ٌ
معطيات وأد ّلة
الح َض:
الن ُ
يل يف َ

أنشلي ِني وك ِل ُيمنس ُلدُوك (مركز رصد النُّزوح الداخيل)
ِف ِسنت ِ
صعب ولك ّن ُه رضورة.
َج ْم ُع املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجي الحضيّ أم ٌر ٌ
www.fmreview.org/ar/cities/anzellini-leduc

للسنَنِ الحسنة
االستجابة َ
الح َض ّية :ثالث ُة مبادئَ ُّ

دافيد َسن ِد ُرسن (جامعة نيو ساوث ويلز)
فإن ُأ ِخ َذ بها فقد ُت ِع ُني َّ
الح َض ّيةْ ،
َ
كل
أثبتت نرش ٌة حديثة ثالث َة
للسن َِن الحسنة الجديرة أن ُتت َ
ّبع يف االستجابة اإلنسانية َ
مبادئ رئيس ٍة ُّ
ْ
ات الفرص.
الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َبذلِ الجهد يف غي طائل ،و َف َو ِ
www.fmreview.org/ar/cities/sanderson

لحة
التّخطيط
ّ
الحضي إلسكان الالجئني :استجاب ًة للحاجات ا ُمل َّ

ِج ِسكا َس ْي ِدي وُلف (جامعة ستان ُفرد /جامعة تفتس)
مربغ ،الذي نشأَ وتط ّو َر استجاب ًة ملَقد َِم أعدا ٍد عظيمة من طالبي اللجوء عا َم  ،2015بني يدينا
ُيقدّم منو َذ ُج التخطيطِ الحضيّ يف هَ ُ
ّروس يف َر ْس ِم سياسات إسكان الالجئني.
عدداً من الد ِ
www.fmreview.org/ar/cities/wolff

ا ُملواط َن ُة الح َّقة يف أثينا

كريم القباين ،ووائل حبال ،وتوم ِو ْس ِتن ( ُم ْلتَقى الشباب السوريّ اليونا ّين)
نص ًة للمواطنة الح َّقة يف املدينة.
فرس يف هذه املقال ِة أعضا ٌء من ُملتَقى الشباب السوريّ واليونا ّين الوا ِقع يف أثينا كيف ُي ِت ُ
يح املم ُ ْلتَقى ِم ّ
ُي ِّ ُ
www.fmreview.org/ar/cities/alkabbani-habbal-western
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املجلس الرنويجي لالجئنيِ /ب ِيك بكر عبدالله

املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان

لكل منطق ٍة عىل حِ َدتِهاٌ :
خصص ُة ِّ
املقار َب ُ
الحضي
بديل يف سياقات التَّهجري
ّ
ات ا ُمل ّ

منظمة إنت أكشن ّ /
ِج ْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو(مبادرات إمباكت ّ /
منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليك ّية)
ً
ُ
يتزايد قبول املقاربة املتكاملة املَ ْركو َز ِة يف أماكن جغراف ّية محدّدة ،املتَعدِّد ِة القطاعات ،من حيث هي أكرث مناسبة من غيها يف
املهجرين والس ّكان ا ُملض ّيفني ،وال س ّيام يف السياقات الحض ّية.
االستجابة لحاجات َّ
www.fmreview.org/ar/cities/schell-hilmi-hirano

ارب بها ع ٌ
الحضي يف الصومال
ِدَّة من أصحاب املصلحة التَّهج َري
َّ
املقاربة التي ُي َق ُ

وشزَان كريويب وأَ ْود غايل (بلديّة بيدوة  /ا ّتحا َد دَن ِوداغ للحلول  /أمانة إيجاد الحلول الدامئة)
محمد تاروري ولورا ِب ِن ِسن ِ
للمطالب العاجلة واآلجلة التي أثارها النم ّو الس ّكا ّين الرسيع فيها و َم ْق َد ُم الناس الفا ّرين من األزمات
جاهدُ مدن الصومال يف التصدّي
ُت ِ
ِ
ٌ
يف املناطق الريف ّية .وميكن أن ُتع َ
استجابة يتشارك فيها ِع ّد ٌة من أصحاب املصلحة املعن ّيني عىل معالجة التحدّيات التي تنشأ من
ني
ذلك معالج ًة مستدامة.

www.fmreview.org/ar/cities/taruri-bennison-kirubi-galli

ال ّتخطِ ُ
ّيجر
الح َض ّي عند التَّهجري :املدُ ُن الثانو ّية يف ُأكران َيا والن َ
يط َ

ِجر ِمي ِو ِتروَلد و ُل ِويس َثا ِلر(مبادرة ِريتش  /مبادرة إم َبكت)
الح َضيّ أث ٌر عظيم يف األنظمة البيئ ّية املحل ّية التي يف املدن والبلدات الثانو ّية .وقد أ ْث ِب َت يف النيجر وأكرانيا ّأن
ميكن أن يكون للتَّهجي َ
ٌ
خصص ِة ِّ
ناجعة يف تعيني الحاجات عىل األولو ّية ،ويف ال َف ْس ِح ملقارب ٍة
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها،
املقارب َة ،التي يطلق عليها اسم املقارب ِة ا ُمل ّ
رش ُك أصحاب مصلح ٍة معن ّي َ
ني ُمتَعدِّدين.
ُت ِ
www.fmreview.org/ar/cities/wetterwald-thaller
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الحضي يف أفغانستان
اليب إدا َر ِة املخ َّيامت عىل التَّهج ِري
ّ
ت َْطبيقُ َأس ِ

آ َنا ِهرش هُ و َلنْد (م ُْستشار ٌة م ُْستق ّلة)
َ
حسنَ تطبيقُ
التواصل واملشارك َة املجتمع ّية والتنسيقَ يف السياقات
ئيس ِة ملقاربة إدارة املخ ّيامت التقليد ّية
العنارص ال َّر َ
ميكن أن ُي ِّ
ِ
خارج املخ ّيامت.
الحض ّية َ
www.fmreview.org/ar/cities/hirschholland

ض بنغالديش
امج تشمل املدينة ُك ّلها يف َح َ ِ
مقا َرب ُة إعدا ِد بر َ

ِب َباشا َد َتا ّ
(منظمة الرؤية العامل ّية يف بنغالديش)
َ
حقوق األطفال العاملني يف أربع مدن
ط ّبقت منظمة الرؤية العامل ّية مقارب ًة تشمل املدينة ُك ّلها لتق ِّل َل من عمل األطفال ولتحمي
دروس ِّ
لكل املشاركني يف إعداد الربامج الحض ّية.
ببنغالديش .ويف هذه املقاربة
ٌ
www.fmreview.org/ar/cities/dutta

َ
األعام ُل ا ُملنَاخ ّي ُة التحويل ّية يف املدن

رتن(جامعة لياج  /جامعة باريس ديكارت /
يش َيا بيتينويت ،وأكاثا كافيكي ُؤيل ،وسارة رو ِزن ِغ ِ
فرونسوا ِج ِمن ،وكا ُرلني ِزكغراف ،وأ َناليس ديبو ،و ِل ِت ِ
مؤسسات املجتمع املفتوح)
املعني باملناخ  /مجموعة ّ
معهد التنمية الخارجية  /فريق قيادة املدن األربعني ّ
َاخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن (ومنهم الالجئون والنَّازحون داخل ّياً) لَ ِمنَ املسائل الها ّمة ج ّداً،
ّإن الكيف ّية التي عليها تأث ُي ُّ
تغي ا ُملن ِ
الحكم املح ّ
يل مواطنَ َض ْع ِف املهاجرين ويدعم
لكنّها مل ُت ْب َح ْث بالقدر الذي ينبغي ،و ِم ْث ُلها يف األهم ّية ،الكيف ّية التي عليها س ُي َعالِ ُج
ُ
اندماجهم يف املدن.
www.fmreview.org/ar/cities/gemenne-zickgraf-depoux-pettinotti-cavicchioli-rosengaertner

َّ
الال ُ
جئات وأماكنُ قضا ِء وقت الفراغ واملدين ُة

سارة ِلن (جامعة ِش ِفلد)
َ
ُ
ُيظ ِه ُر ٌ
ّ
َ
حس ِن الحال واالندماج.
ل
ة
آمن
اغ
ر
الف
وقت
فيها
قض
ي
إىل
الوصول
م
ظ
ع
وبيوت
ن
عام
يف
الجئات
بحث ُأ ْجريَ عىل
أماكنَ
شأنِ
ُ
ٍ
ِ َ
ٍ ْ
www.fmreview.org/ar/cities/linn

أقل مقاومة؟ مدن االتحاد األورو ّيب وإعادة التوطني ّ
املنظمة محل ّياً
أهو َط ِريق إىل ِّ

ِت ُيو ِمر َس ْب ِشف ومُو ِرتز باوم ِغر ِتل (جامعة أوت ِرخت)
سيع ُط ُرقِ إعادة التوطني ّ
املنظم ِة محل ّياً التي تقودها املدن جزءاً من ِّ
ميكن أن َ
حل أوسع لألزمة السياس ّية الراهنة يف أوروبا
يكون َت ْو ُ
وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة.
www.fmreview.org/ar/cities/sabchev-baumgartel

شيك ًة :حالة كامپاال
اتّخا ُذ ا ُملدُ نِ َ ِ

سامر صليبا وإ ِنسنت ِسلفر (لجنة اإلنقاذ الدولية َ /
سلط ِة العاصمة كامپاال)
ً
ً
َ
فحف َز قدومهم تأييدا عريضا لدور حكومات هذه املدن يف
َق ِد َم ْت أعدادٌ عظيمة من الالجئني ُمدُ َن غر ِّيب أوروبا منذ عام َ ،2015
َ
فض بالناس إىل املدن يف بال ٍد غر َّيب العال ِم ورشق ّيه أم ٌر يرصف الوجو َه إليه.
معالجة التَّهجي .عىل ّأن التّهجي الذي ُي ِ
www.fmreview.org/ar/cities/saliba-silver

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ نزِّل أيَّ تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة  QRواستعمله يف مسح ال ِّرماز
املر ّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنرتنت.
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ال َه َمل ّي ُة و ُق ّو ُة اال ْنتِشا ِر يف االستجا َب ِة اإليوائ ّية الحض ّية

ِج ِنفر وُرد جورج ودافيد هَ ج ِكن (جامعة كامبدج ّ /
منظمة مقياس العمل اإلنسا ّين االستشاريّة)
ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسان ّية أن ُتق ِّد َم ال ّل َ
لتستوعب الحاجات املختلفة والقدرات املتباينة ،وال س ّيام يف
ني يف األولو ّية
َ
الح َض ّية.
البيئة َ
www.fmreview.org/ar/cities/wardgeorge-hodgkin

الح َض واعتامدِهم عىل أنفسهم
ت َْحس ُني املعلومات والتواصل لزيا َد ِة
اندماج الجئي َ
ِ

ٌّ
مستقل)
الورا بوفوين وجيل هُ ب ِكنز (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  /مستشا ٌر
ني َي ُقودُه املجتمع املح ّ
ُيظ ِه ُر تقدي ٌر لشؤون الالجئ َ
يل يف نيويب ْأن ال ب ّد من تحسني التواصل وتد ُّفقَ واملعلومات إلقام ِة ُص ُمو ٍد
الح َض.
واعتام ٍد عىل النفس ُم ْستدا َمني بني الجئي َ
www.fmreview.org/ar/cities/buffoni-hopkins

الالجئني/جم هُ و ِيلربُك
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ِ

رشقي كابل بأفغانستانُ َ ،
وأكرث مَن يقطنه األف َغ ُان الذين عادوا من باكستان .و ُت ِع ُني املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول
دشت تره خيل هو ٌّ
حي عشوا ّيئ يف ضواحي ّ
إىل الخدمات األساس ّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

ُّ
الرقمي ( ُب ْد َكاست) لنرشة الهجرة القرسية
البث الصو ّيت
ّ
ٌ
ُّ
مبثوثة ب ّثاً صوتياً ر ْقم ّياً (باللغة اإلنجليزية) يف مد ّونة صوتية .فإن َ
شئت االستامعَ إىل يش ٍء
مقاالت هذا العدد
كل
ِ
منها ( ُمر ّتب ًة عىل حسب األعداد) َف ْلتذهب إىل املدونة من طريق
 https://podcasts.ox.ac.uk/seriesثم ابحث عن ” “forced migration reviewفيها.
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ض يف باكستان :خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
الح َ ِ
الجئو َ

محمد ع ّباس خان (مفوض ّي ُة شؤون الالجئني األفغان)
معاش واسعة ،إال ّأن عُ ْد َم قاعد ٍة وطن ّية قانون ّية ُينط َلق منها
وأبواب
عريضة
يتمتّع الالجئون األفغان يف باكستان بحر ّي ِة تن ّقلٍ
ٍ
ِ
َ
السواء.
عىل
ة
ي
املحل
والسلطات
ض
الح
الجئي
عىل
ّيات تقع
نشئُ تحد ٍ
إىل إدارة شؤون الالجئنيُ ،ي ِ
ّ
ّ
َ ِ
www.fmreview.org/ar/cities/abbaskhan

الس َ
لط ُة العموم ّية ا ُملتنا َزعُ فيها يف املناطق الحض ّية ا ُمله ّمشة :تحد ٌ
ّيات واقعة عىل العاملني يف ميدان
ّ
العمل اإلنسا ّين

منظمة أ ْك ِتد ٌ /
ُد ْلف ُتو ِل ْن ُت ُلو ،وهَ رت فورد ،و ِتم ِل ْب ُ ُتت ،ووسام منصور ،وألني رحباين (معهد الدراسات اإلمنائ ّية ّ /
باحث م ُْس ٌّ
تقل
مؤسسة الرؤية العامل ّية)
مؤسسة ُأ ْك ُلود االستشاريّة/جامعة العزم ّ /
ّ /
ليى هل
يف السياقات الحض ّية ،حيث تتنا َف ُس يف السلطة كث ٌي من الجهات الفاعلة يف الحوكمةُ ،يحت َُاج إىل مقارب ٍة أوضح ُ َ
ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة َ
لتصل إىل أكرث الالجئ َ
ني واملجتمعات ا ُملض ّيفة تع ُّرضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك
فكيف يكون؟
www.fmreview.org/ar/cities/telintelo-ford-liptrot-mansour-rahbany

َم ْل ٌ
جأ من َ
دروس من سان بيدرو سوال
الخ َط ِر ُمخْ طِ ٌرٌ :

يو َل ْندَا َسبا َتا (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)
ُتق ِّد ُم ُّ
التدخالت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحض ّية ومجتمعاتها املحل ّية التي
فيها خط ٌر شديد.
www.fmreview.org/ar/cities/zapata

ٌ
الح َض
دعوة إىل العمل الجادّ :حشد املوارد املحل ّية يف إثيوبيا للنّازحني داخلياً يف َ

بحوث يف أديس أبابا)
إيڨان ْإس ُت كالبريا و ِدلينا أبادي وجَ زَهني جَ ْ ِبمي ِدن (جامعة أكسفورد  /م ُْستشارا ٍ
دروس ِعدّة من االستجابة الناجحة املتعدّدة املستويات التي استجابت بها الحكومة املحل ّية واملجتمع املح ّ
يل
ميكن استخالص
ٍ
ملَ ْقد َِم عد ٍد كثي من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.
www.fmreview.org/ar/cities/eastoncalabria-abadi-gebremedhin

تمع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
َمنْ ي ُْس ُ

إ َّنا ل َن ْب ُ
عرباً
الجه َد إلدراج رضوب كثية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لنُع َ
ذل ُّ
ني عىل ْأن يكون َو ْض ُع السياسية والربامج ُم ِّ
َّ
َّ
َ
رأي وفهْم .ثم إ َّنا ُّ
نحض املزاولني املتخصِّ صني عىل الكتابة يف ما تعلموه يف عملهم ،فيتعل ُم اآلخرون
عن تجارب املهجَّ رين وما عندهم من ٍ
املهجرين .فلع َّلك:
منهم .هذه هي األصوات التي يجب أن ي ُْس َ
تمع إليها ،للتأثي يف جداول األعامل العاملية التي ُتح ِد ُث أثراً يف َع ْي ِش َّ
• تف ِّكر يف أن تجد فيام تع َّلمته أو َخ ِ ْربته ما يستفيد منه ُق َّرا َء نرشة الهجرة القرسية فائد ًة جليل ًة
• تف ِّكر يف التأليف ا ُمل َ
متخصصني،
شرتَك ...أو ‘ال َّتزا ُمل’ مع آخرين من جهات فاعل ٍة محل َّية أو مامرسني
ِّ
ُوس َع نطاق تأثيك ويبني ثقتك بكتابتك
فذلك ميكن أن ي ِّ
• ُ
رس ُل إلينا
تنظ ُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف  www.fmreview.org/ar/writing-fmrو ُت ِ
احات للمقاالت – وسرن ُّد َ
عليك بالتعليق واملشورة
ما عندك من اقرت ٍ
لنرشة الهجرة القرسية ق َّراء َك ِثريُو الع َد ِد مُختل ُف َ
ون .فإن كت ْب َت ،فسيق َر ُؤون.
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مقاالت عامة

الح ْجز
ا ُملشار َك ُة النّاجع ُة بني املجتمع املد ّين والحكومات يف املسائل الدائرة حول َ

غرانت ِمت ِْشل (جامعة س ِو ُنبن)
ال يزال َح ْج ُز املهاجرين يتّسع نطاقه يف العامل ،فاستجاب املجتمع املد ّين لذلك مبجموعة من إسرتاتيج ّيات املنارصة حتّى يعالج مسائل
الحقوق والهموم الحامئ ّية.
www.fmreview.org/ar/cities/mitchell

ِ
وح إعالنِ قرطاجنة؟ ت َْطبيقُ
وس ِع عىل الفنزويل ّيني يف أمريكا الالتينية
تعريف الالجئ َ
ُر ُ
ني ا ُمل ّ

َس ِسيل بلون وإزا ِبل ِب ْرغانزا و ُلويسا ِف ِلني فراير(الجامعة الباباويّة الكا ُثوليك ّية يف بريو /جامعة أنطونيو رويزدي مونتويا ،يف بريو /جامعة ِدل
باس ِفكو ،يف مدينة ليام يف بريو)
ِ
ً
َ
املوس َع لالجئني يف ُأ ُطر اللجوء الوطنية فيها ،وعىل الرغم من ذلك ،يجب عىل
قرطاجنة’
‘تعريف
ا
عموم
الالتينية
أمريكا
دول
أدرجت
َّ
املهجرين الفنزويل ّيني.
هذه الدول مز ْيدُ فعلٍ لتطبيق هذا التعريف –وما ينشأ عنه من حامي ٍة– عىل َّ
www.fmreview.org/ar/cities/blouin-berganza-freier

املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان

طالبو لجو ٍء محجوزون ،سنة .2013

طلب متويلك
أَ ِق ْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ

رس َل إىل مجلس
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
طلبات َ ْمتويلٍ ناجح ٍة إلعداد الربامج والبحوث (ومن هذه الطلبات ما ُأ ِ
ومؤسسة ِول َكم ترست الخي ّية) ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خياً.
البحوث األورويبّ ،واالتحاد األورويبّ ،ومجلس البحوث
الرنويجيّ ،
ّ
يرغب املم ّو َ
لون يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاقٍ من الق ّراء ميكن الوصول إليه ،ومنهم صانعو
السياسات؟ ويريدون أيضاً أد ّل ًة عىل تأثي البحث .وهاهنا ُت ِعين ََك نرشة الهجرة القرسية.
وس َع ِن ُ
رش ما
لع ّلك ُتد ِر ٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمص ّغراً من النرشة يف مقرتحك (ويف ميزان َّيتك) ،وذلك ليك ُي َّ
طاق َن ْ ِ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأد ّل ٍة عىل أثره وانتشاره ووصول ِه إىل حيث يحسن
َحصل من مرشوعك وتأث ُيهُ  .إذ ميكننا أن نز ِّو َد مرشوعك
ٍ
ُيت َّ
له أن يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
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سجِّ ل اشتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عب البيد اإللكتوين من خالل
الوصلة اآلتيةwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

املواضيع الرئيسة املقبلة

• اال ِّتجار والتَّهريب  /وأ ْز َمة ا ُملنَاخ واملجتمعات املحل َّية (موضوعٌ ُم ْز َد ِوج ،يونيو/حزيران)
• االعرتاف بالالجئني (أكتوبر/ترشين األول)
انظر www.fmreview.org/ar/forthcoming

إن َ
شئت أن ُتن َّب َه من فور صدور دعوات املشاركة يف املقاالت وصدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوينَ ،ف ْلتُتابع صفحتَنا يف فيسبوك أو
تتسجل يف خدمة التبي ِه بالربيد اإللكرتو ّين من طريق الوصلة التاليةwww.fmreview.org/ar/request/alerts :
تويرت ،أو َف ْل َّ

األمامي
صورة الغالف
ّ
َمنْظ ُر كا ُب َل من علٍ  ،يف أفغانستان.
الالجئني/جم هُ و ِيل ُربك
لشؤون
املفوضية السامية لألمم املتحدة
ِ

بسن (من جامعة تفتس) ،ومارس َيا فيا إس ِبنوسا (من ُكل َّية امللكة
جيطيب لنا أن َن ْش ُك َر ِجف ك ِر ْسب (من جامعة أكسفورد) ،وتشارلز ِس ْم ُ
ٌّ
ماري بجامعة لندن) ،و ِر َ
ترشد ِو ْل َي ْمز (مستشا ٌر
ريشن ُورك االستشار ّية) ،وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا ُم ْستشا ِرينَ
مستقل يف رشكة ِم ْغ ِ
ُ
ً
ُ
ْ
ُ
تش
ف
برنامج
خالل
من
ة
ي
العلم
للبحوث
ة
ي
الهولند
املنظمة
ه
ل
و
مت
الذي
البحثي
اللجوء
مدن
ا
أيض
ر
ك
ش
مرشوعَ
ّ
ِ
ِّ
ّ
يف موضوع هذا العدد .و َن ُ
ّ
ِ
،)Cities
of
Refuge
NWO
(VICI research project
ومؤسس َة ها ِبلد الخي ّية ،و ِوزار َة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية ،ومرشوعَ
ّ
الالجئني يف املدن ( )Refugees in Townsالذي َي ْت َب ُع جامع َة تفتس ،وذلك عىل ما جادت ب ِه هذه الجهات من َدع ٍْم ما ٍّيل لهذا العدد
خصوصاً.
متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات
العملية واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً
ومن يعملون معهم .والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية
واإلسبانية والفرنسية.
Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International
Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

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

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