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الجئو الَحَضِ يف باكستان: خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
محمد عّباس خان )مفوضّيُة شؤون الالجئني األفغان(

يتمّتع الالجئون األفغان يف باكستان بحرّيِة تنّقٍل عريضة وأبواِب معاٍش واسعة، إال أّن ُعْدَم قاعدٍة وطنّية قانونّية ُينطَلق منها 
إىل إدارة شؤون الالجئني، ُينِشُئ تحّدياٍت تقع عىل الجئي الَحَضِ والسلطات املحلّية عىل الّسواء.

www.fmreview.org/ar/cities/abbaskhan

 الّسلَطُة العمومّية امُلتناَزُع فيها يف املناطق الحضّية امُلهّمشة: تحّدياٌت واقعة عىل العاملني يف ميدان 
العمل اإلنسايّن

ُدْلف ُتو ِلْنُتُلو، وَهرت فورد، وِتم ِلْبُتُت، ووسام منصور، وألني رحباين )معهد الدراسات اإلمنائّية / منّظمة أْكِتد / باحٌث ُمْستقلٌّ 
 / مؤّسسة ُأْكُلود االستشارّية/جامعة العزم / مؤّسسة الرؤية العاملّية(

لُيَى هل  ُيحَتاُج إىل مقاربٍة أوضح  الحوكمة،  الفاعلة يف  الجهات  السلطة كثٌي من  تتناَفُس يف  السياقات الحضّية، حيث  يف 
ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة لتصَل إىل أكرث الالجئنَي واملجتمعات امُلضّيفة تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك 

فكيف يكون؟

www.fmreview.org/ar/cities/telintelo-ford-liptrot-mansour-rahbany 

َمْلجٌأ من الَخَطِر ُمْخِطٌر: دروٌس من سان بيدرو سوال
يوَلْنَدا َسباَتا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

الت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحضّية ومجتمعاتها املحلّية التي  ُم التدخُّ ُتقدِّ
فيها خطٌر شديد.

www.fmreview.org/ar/cities/zapata

دعوٌة إىل العمل الجاّد: حشد املوارد املحلّية يف إثيوبيا للّنازحني داخلياً يف الَحَض
إيڨان إْسُت كالبريا وِدلينا أبادي وَجزَهني َجْبِميِدن )جامعة أكسفورد / ُمْستشارا بحوٍث يف أديس أبابا(

ميكن استخالص دروٍس ِعّدة من االستجابة الناجحة املتعّددة املستويات التي استجابت بها الحكومة املحلّية واملجتمع املحيّل 
ملَْقَدِم عدٍد كثي من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

www.fmreview.org/ar/cities/eastoncalabria-abadi-gebremedhin

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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إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

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.

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-غي التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنرتنت. يسهِّ

ٌم للمجلة الكاملة. وكلٌّ من العدد 63 من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجوٌد بإصداٍر إلكرتوين ومطبوع. وامللخص متمِّ

ل اشتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عب البيد اإللكتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الوصلة اآلتية

جيطيب لنا أن َنْشُكَر ِجف كرِْسب )من جامعة أكسفورد(، وتشارلز ِسْمبُسن )من جامعة تفتس(، ومارسَيا فيا إسِبنوسا )من ُكليَّة امللكة 
ماري بجامعة لندن(، ورِترَشد ِوْلَيْمز )مستشاٌر مستقلٌّ يف رشكة ِمْغريِشن ُورك االستشارّية(، وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا ُمْستشاِريَن 
لُه املنظمة الهولندّية للبحوث العلمّية من خالل برنامج ِفتِش  يف موضوع هذا العدد. وَنْشُكُر أيضاً مرشوَع مدن اللجوء البحثّي الذي مُتوِّ
السويرسّية، ومرشوَع  االتحادّية  الخارجّية  الخيّية، وِوزارَة  )Cities of Refuge NWO VICI research project(، ومؤّسسَة هاِبلد 
الالجئني يف املدن )Refugees in Towns( الذي َيْتَبُع جامعَة تفتس، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد 

خصوصاً.

َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ
ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخيّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول إليه، ومنهم صانعو 
السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثي البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق َنرْشِ ما  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ
َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن  ل من مرشوعك وتأثيُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

 صورة الغالف األمامّي

َمْنظُر كاُبَل من عٍل، يف أفغانستان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ِجم ُهوِيلربُك

امُلُدُن والَبْلَدات

مقاالت عامة
امُلشارَكُة الّناجعُة بني املجتمع املديّن والحكومات يف املسائل الدائرة حول الَحْجز

غرانت ِمْتِشل )جامعة سِونُبن(
ال يزال َحْجُز املهاجرين يّتسع نطاقه يف العامل، فاستجاب املجتمع املديّن لذلك مبجموعة من إسرتاتيجّيات املنارصة حّتى يعالج مسائل 

الحقوق والهموم الحامئّية.

www.fmreview.org/ar/cities/mitchell 

ُروُح إعالِن قرطاجنة؟ َتْطبيُق تعريِف الالجئنَي امُلوّسِع عىل الفنزويلّيني يف أمريكا الالتينية
َسِسيل بلون وإزاِبل ِبْرغانزا وُلويسا ِفِلني فراير)الجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو/ جامعة أنطونيو رويزدي مونتويا، يف بريو/ جامعة ِدل 

باِسِفكو، يف مدينة ليام يف بريو(
َع لالجئني يف ُأُطر اللجوء الوطنية فيها، وعىل الرغم من ذلك، يجب عىل  أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً ‘تعريَف قرطاجنة’ املوسَّ

رين الفنزويلّيني. هذه الدول مزْيُد فعٍل لتطبيق هذا التعريف –وما ينشأ عنه من حاميٍة– عىل املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/blouin-berganza-freier 

املواضيع الرئيسة املقبلة  
• االتِّجار والتَّهريب / وأزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحليَّة )موضوٌع ُمزَْدِوج، يونيو/حزيران( 

• االعرتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين األول(

www.fmreview.org/ar/forthcoming انظر

إن شئَت أن ُتنبََّه من فور صدور دعوات املشاركة يف املقاالت وصدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، َفْلُتتابع صفحَتنا يف فيسبوك أو 

www.fmreview.org/ar/request/alerts :ل يف خدمة التبيِه بالربيد اإللكرتويّن من طريق الوصلة التالية تويرت، أو َفْلتتسجَّ

ومقالَتان يف:
• التَّهجري الفنزوييّل وَتْعريِف قرطاجنة 

• وإستاتيجّيات املنارصة عىل َحْجِز املهاجرين

طالبو لجوٍء محجوزون، سنة 2013. 
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َمْن ُيْستمُع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
اً  هَد إلدراج رضوب كثية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لُنعنَي عىل أْن يكون َوْضُع السياسية والربامج ُمعربِّ إنَّا لَنْبذُل الجُّ

صني عىل الكتابة يف ما تعلَّموه يف عملهم، فيتعلَُّم اآلخرون  رين وما عندهم من رأٍي وَفْهم. ثم إنَّا نحضُّ املزاولني املتخصِّ عن تجارب املهجَّ

رين. فلعلَّك: منهم. هذه هي األصوات التي يجب أن ُيْستمَع إليها، للتأثي يف جداول األعامل العاملية التي ُتحِدُث أثراً يف َعْيِش املهجَّ

ر يف أن تجد فيام تعلَّمته أو َخرِبْته ما يستفيد منه ُقرَّاَء نرشة الهجرة القرسية فائدًة جليلًة تفكِّ  •

صني،  ر يف التأليف امُلشرَتَك... أو ‘التَّزاُمل’ مع آخرين من جهات فاعلٍة محليَّة أو مامرسني متخصِّ •  تفكِّ
َع نطاق تأثيك ويبني ثقتك بكتابتك فذلك ميكن أن ُيوسِّ

•  تنُظُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف www.fmreview.org/ar/writing-fmr وُترِسُل إلينا 
ما عندك من اقرتاحاٍت للمقاالت – وسرندُّ عليَك بالتعليق واملشورة 

     لنرشة الهجرة القرسية قرَّاء َكِثرُيو العَدِد ُمختلُفوَن. فإن كتْبَت، فسيقَرُؤون.
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امُلُدُن والَبْلَدات
رين وُترّحب بهم. ويف املقاالت العرشين، الدائرة حول امُلُدِن والَبْلَدات،  املُدُن والبلداُت اليوَم ُمتصّدرٌة األمكنَة التي تقَبُل الّناَس املهجَّ

ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يديِه، ُيَناقُش راسمو السياسة، واملزاولوَن، والباحثون، وممثلو املدن واألحالف  التي ُيقدِّ

التي َتْرُكُز هّمها يف شؤون املدن، واملهّجرون أنفسهم، كلُّ هؤالء، يناقشون التحّديات الواقعة عىل سلطات الَحَض ورُشَكاِئها وعىل 

طالبي اللجوء. 

فَيسرُبُ عدٌد من الَكَتبِة طرقاً جديدة للعمل يف األماكن الحضّية –ومن ذلك املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، وإقامُة 

املشارَكاِت بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين، والتعاُوُن بني املدن– وُيورُِد غيُهم ما عندهم من َفْهٍم عميٍق ُمْحكم وخواطَر 

ريَن واملجتمعات املحلّية التي ُتضّيُفهم. وُينِعُم  َتْحِفُز املرَء عىل َقْدِح زِناد ِفكره، استقوها من االستجابات املحلّية، ومنظورات املهجَّ

مود بتحسني التواصل  َكَتَبٌة آخرون النظَر لَيَوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخّيامت عىل األماكن الحضّية؟ وكيف ُيَشدُّ أزُر الصُّ

ُز التحاُوُر املجتمعّي لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ وَيْستخِلُص  ى ُقدرَُة البلدّيات وُيعزَّ وتشارُك املعلومات؟ وكيف ُتقوَّ

هذا العَدُد أيضاً دروساً عملّية، ُتِفيُد يف إنجاِح األعامِل امُلَناخّية الشاملة، وامُلفاوضِة يف السلطة امُلتناَزِع فيها، والحثِّ عىل التخطيط 

رين واملجتمعات التي ُتضيُِّفهم. الحضّي الذي يراعي حاجات كلٍّ من املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities :َتِجُد العدد من طريق الوصلة التالية

تقديم: آَن للُمُدِن أن تصرَي َمرَْكَز الهمِّ يف شأن الهجرة القرسية
مارِفن ِرْيس )رئيس بلدّية إبرِسُتل(

إيّن -رئيَس بلدّية إبرِسُتَل )وهي إحدى املدن امُلجيَة يف اململكة املّتحدة(- مرسوٌر برؤية هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية َيْسرُبُ 
ريَن وحاميتهم. َدْوَر املدن والبلدات الذي هو ُعْمدٌة يف استقباِل امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/rees

النُّزوُح الداخيلُّ يف الَحَض: معطياٌت وأدّلة 
ِفِسنت أنِشليِني وكِليُمنس ُلُدوك )مركز رصد النُّزوح الداخيل(

َجْمُع املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجي الحضّي أمٌر صعٌب ولكّنُه رضورة.

www.fmreview.org/ar/cities/anzellini-leduc

َنِن الحسنة االستجابة الَحَضّية: ثالثُة مبادَئ للسُّ
دافيد َسنِدرُسن )جامعة نيو ساوث ويلز(

َنِن الحسنة الجديرة أن ُتّتبَع يف االستجابة اإلنسانية الَحَضّية، فإْن أُِخَذ بها فقد ُتِعنُي كلَّ  أثبتت نرشٌة حديثة ثالثَة مبادَئ رئيسٍة للسُّ
الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َبْذِل الجهد يف غي طائل، وَفَواِت الفرص.

www.fmreview.org/ar/cities/sanderson 

ة الّتخطيط الحضّي إلسكان الالجئني: استجابًة للحاجات امُللحَّ
ِجِسكا َسْيِدي ُولف )جامعة ستانُفرد/ جامعة تفتس(

ُيقّدم منوَذُج التخطيِط الحضّي يف َهمرُبغ، الذي نشأَ وتطّوَر استجابًة ملَقَدِم أعداٍد عظيمة من طالبي اللجوء عاَم 2015، بني يدينا 
عدداً من الّدروِس يف رَْسِم سياسات إسكان الالجئني.

www.fmreview.org/ar/cities/wolff 

ة يف أثينا امُلواطَنُة الحقَّ
كريم القباين، ووائل حبال، وتوم ِوْسِتن )ُمْلَتقى الشباب السورّي اليونايّن(

ة يف املدينة. ُ يف هذه املقالِة أعضاٌء من ُملَتقى الشباب السورّي واليونايّن الواِقع يف أثينا كيف ُيِتيُح املمُْلَتقى ِمنّصًة للمواطنة الحقَّ ُيفرسِّ

www.fmreview.org/ar/cities/alkabbani-habbal-western

املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها: بديٌل يف سياقات التَّهجري الحضّي
ِجْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو)مبادرات إمباكت / منّظمة إنت أكشن / منّظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية(

أكرث مناسبًة من غيها يف  القطاعات، من حيث هي  دِة  امُلَتعدِّ أماكن جغرافّية محّددة،  املَْركوزَِة يف  املتكاملة  املقاربة  يتزايد قبول 
رين والسّكان امُلضّيفني، وال سّيام يف السياقات الحضّية. االستجابة لحاجات املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/schell-hilmi-hirano

ٌة من أصحاب املصلحة التَّهجرَي الحضيَّ يف الصومال املقاربة التي ُيَقارُب بها ِعدَّ
محمد تاروري ولورا ِبِنِسن وِشزَان كريويب وأَْود غايل )بلدّية بيدوة / اّتحاَد َدنِوداغ للحلول / أمانة إيجاد الحلول الدامئة(

ُتجاِهُد مدن الصومال يف التصّدي للمطالِب العاجلة واآلجلة التي أثارها النمّو السّكايّن الرسيع فيها وَمْقَدُم الناس الفاّرين من األزمات 
يف املناطق الريفّية. وميكن أن ُتعنَي استجابٌة يتشارك فيها ِعّدٌة من أصحاب املصلحة املعنّيني عىل معالجة التحّديات التي تنشأ من 

ذلك معالجًة مستدامة.

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

الّتخِطيُط الَحَضّي عند التَّهجري: املُدُن الثانوّية يف ُأكرانَيا والّنيَجر
ِجرِمي ِوِترَولد وُلِويس َثاِلر)مبادرة ِريتش / مبادرة إمَبكت(

ميكن أن يكون للتَّهجي الَحَضّي أثٌر عظيم يف األنظمة البيئّية املحلّية التي يف املدن والبلدات الثانوّية. وقد أْثِبَت يف النيجر وأكرانيا أّن 
املقاربَة، التي يطلق عليها اسم املقاربِة امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، ناجعٌة يف تعيني الحاجات عىل األولوّية، ويف الَفْسِح ملقاربٍة 

دين. ُترشُِك أصحاب مصلحٍة معنّينَي ُمَتعدِّ

www.fmreview.org/ar/cities/wetterwald-thaller 

َتْطبيُق أَساليِب إدارَِة املخيَّامت عىل التَّهجرِي الحضّي يف أفغانستان
آَنا ِهرش ُهوَلْند )ُمْستشارٌة ُمْستقّلة(

السياقات  املجتمعّية والتنسيَق يف  التواصَل واملشاركَة  التقليدّية  املخّيامت  إدارة  الرَّئيَسِة ملقاربة  العنارِص  َن تطبيُق  ُيحسِّ أن  ميكن 
الحضّية خارَج املخّيامت.

www.fmreview.org/ar/cities/hirschholland 

مقاَربُة إعداِد برامَج تشمل املدينة ُكّلها يف َحَضِ بنغالديش
ِبَباشا َدَتا )منّظمة الرؤية العاملّية يف بنغالديش(

طّبقت منظمة الرؤية العاملّية مقاربًة تشمل املدينة ُكّلها لتقلَِّل من عمل األطفال ولتحمي حقوَق األطفال العاملني يف أربع مدن 
ببنغالديش. ويف هذه املقاربة دروٌس لكلِّ املشاركني يف إعداد الربامج الحضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/dutta 

األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكارُلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن)جامعة لياج / جامعة باريس ديكارت / 

معهد التنمية الخارجية / فريق قيادة املدن األربعني املعنّي باملناخ / مجموعة مؤّسسات املجتمع املفتوح(
إّن الكيفّية التي عليها تأثُي تغيُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( لَِمَن املسائل الهاّمة جّداً، 
لكّنها مل ُتْبَحْث بالقدر الذي ينبغي، وِمْثُلها يف األهمّية، الكيفّية التي عليها سُيَعالُِج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم 

اندماجهم يف املدن.

www.fmreview.org/ar/cities/gemenne-zickgraf-depoux-pettinotti-cavicchioli-rosengaertner 

جئاُت وأماكُن قضاِء وقت الفراغ واملدينُة  الالَّ
سارة ِلن )جامعة ِشِفلد(

ُيظِهُر بحٌث أُْجرَي عىل الجئاٍت يف عاّمن وبيوت ِعَظَم شأِن الوصول إىل أماكَن ُيقَض فيها وقت الفراغ آمنٍة ُلحْسِن الحال واالندماج.

www.fmreview.org/ar/cities/linn 

أهو َطِريق إىل أقلِّ مقاومة؟ مدن االتحاد األورويّب وإعادة التوطني املنّظمة محلّياً
ِتُيوِمر َسْبِشف وُمورِتز باومِغرِتل )جامعة أوترِخت(

ميكن أن يكوَن َتْوسيُع ُطُرِق إعادة التوطني املنّظمِة محلّياً التي تقودها املدن جزءاً من حلِّ أوسع لألزمة السياسّية الراهنة يف أوروبا 
وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

www.fmreview.org/ar/cities/sabchev-baumgartel

يكًة: حالة كامپاال  اّتخاُذ امُلُدِن َشِ
سامر صليبا وإِنسنت ِسلفر )لجنة اإلنقاذ الدولية / سلَطِة العاصمة كامپاال(

َقِدَمْت أعداٌد عظيمة من الالجئني ُمُدَن غريبِّ أوروبا منذ عام 2015، فَحَفَز قدومهم تأييداً عريضاً لدور حكومات هذه املدن يف 
معالجة التَّهجي. عىل أّن الّتهجي الذي ُيفِض بالناس إىل املدن يف بالٍد غريبَّ العالَِم ورشقّيه أمٌر يرصف الوجوَه إليه.

www.fmreview.org/ar/cities/saliba-silver
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الَهَملّيُة وُقّوُة االْنِتشاِر يف االستجاَبِة اإليوائّية الحضّية
ِجِنفر ُورد جورج ودافيد َهجِكن )جامعة كامبدج / منّظمة مقياس العمل اإلنسايّن االستشارّية(

َم الّلنَي يف األولوّية لتستوعَب الحاجات املختلفة والقدرات املتباينة، وال سّيام يف  ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسانّية أن ُتقدِّ
البيئة الَحَضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/wardgeorge-hodgkin 

َتْحسنُي املعلومات والتواصل لزياَدِة اندماِج الجئي الَحَض واعتامِدهم عىل أنفسهم
) الورا بوفوين وجيل ُهبِكنز )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / مستشاٌر مستقلٌّ

َق واملعلومات إلقامِة ُصُموٍد  ُيظِهُر تقديٌر لشؤون الالجئنَي َيُقوُده املجتمع املحيّل يف نيويب أْن ال بّد من تحسني التواصل وتدفُّ
واعتامٍد عىل النفس ُمْستداَمني بني الجئي الَحَض.

www.fmreview.org/ar/cities/buffoni-hopkins 

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ نزِّل أيَّ تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR واستعمله يف مسح الرِّماز 

املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنرتنت.

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوايّئ يف ضواحي رشقّي كابل بأفغانستان، وأكرَثُ َمن يقطنه األفَغاُن الذين عادوا من باكستان. وُتِعنُي املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول 

إىل الخدمات األساسّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان
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البثُّ الصويّت الرقمّي )ُبْدَكاست( لنرشة الهجرة القرسية

كلُّ مقاالِت هذا العدد مبثوثٌة بّثاً صوتياً رْقمّياً )باللغة اإلنجليزية( يف مدّونة صوتية. فإن شئَت االستامَع إىل يشٍء 
 منها )ُمرّتبًة عىل حسب األعداد( َفْلتذهب إىل املدونة من طريق 

https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم ابحث عن ”forced migration review“ فيها. 
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امُلُدُن والَبْلَدات
رين وُترّحب بهم. ويف املقاالت العرشين، الدائرة حول امُلُدِن والَبْلَدات،  املُدُن والبلداُت اليوَم ُمتصّدرٌة األمكنَة التي تقَبُل الّناَس املهجَّ

ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يديِه، ُيَناقُش راسمو السياسة، واملزاولوَن، والباحثون، وممثلو املدن واألحالف  التي ُيقدِّ

التي َتْرُكُز هّمها يف شؤون املدن، واملهّجرون أنفسهم، كلُّ هؤالء، يناقشون التحّديات الواقعة عىل سلطات الَحَض ورُشَكاِئها وعىل 

طالبي اللجوء. 

فَيسرُبُ عدٌد من الَكَتبِة طرقاً جديدة للعمل يف األماكن الحضّية –ومن ذلك املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، وإقامُة 

املشارَكاِت بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين، والتعاُوُن بني املدن– وُيورُِد غيُهم ما عندهم من َفْهٍم عميٍق ُمْحكم وخواطَر 

ريَن واملجتمعات املحلّية التي ُتضّيُفهم. وُينِعُم  َتْحِفُز املرَء عىل َقْدِح زِناد ِفكره، استقوها من االستجابات املحلّية، ومنظورات املهجَّ

مود بتحسني التواصل  َكَتَبٌة آخرون النظَر لَيَوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخّيامت عىل األماكن الحضّية؟ وكيف ُيَشدُّ أزُر الصُّ

ُز التحاُوُر املجتمعّي لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ وَيْستخِلُص  ى ُقدرَُة البلدّيات وُيعزَّ وتشارُك املعلومات؟ وكيف ُتقوَّ

هذا العَدُد أيضاً دروساً عملّية، ُتِفيُد يف إنجاِح األعامِل امُلَناخّية الشاملة، وامُلفاوضِة يف السلطة امُلتناَزِع فيها، والحثِّ عىل التخطيط 

رين واملجتمعات التي ُتضيُِّفهم. الحضّي الذي يراعي حاجات كلٍّ من املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities :َتِجُد العدد من طريق الوصلة التالية

تقديم: آَن للُمُدِن أن تصرَي َمرَْكَز الهمِّ يف شأن الهجرة القرسية
مارِفن ِرْيس )رئيس بلدّية إبرِسُتل(

إيّن -رئيَس بلدّية إبرِسُتَل )وهي إحدى املدن امُلجيَة يف اململكة املّتحدة(- مرسوٌر برؤية هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية َيْسرُبُ 
ريَن وحاميتهم. َدْوَر املدن والبلدات الذي هو ُعْمدٌة يف استقباِل امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/rees

النُّزوُح الداخيلُّ يف الَحَض: معطياٌت وأدّلة 
ِفِسنت أنِشليِني وكِليُمنس ُلُدوك )مركز رصد النُّزوح الداخيل(

َجْمُع املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجي الحضّي أمٌر صعٌب ولكّنُه رضورة.

www.fmreview.org/ar/cities/anzellini-leduc

َنِن الحسنة االستجابة الَحَضّية: ثالثُة مبادَئ للسُّ
دافيد َسنِدرُسن )جامعة نيو ساوث ويلز(

َنِن الحسنة الجديرة أن ُتّتبَع يف االستجابة اإلنسانية الَحَضّية، فإْن أُِخَذ بها فقد ُتِعنُي كلَّ  أثبتت نرشٌة حديثة ثالثَة مبادَئ رئيسٍة للسُّ
الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َبْذِل الجهد يف غي طائل، وَفَواِت الفرص.

www.fmreview.org/ar/cities/sanderson 

ة الّتخطيط الحضّي إلسكان الالجئني: استجابًة للحاجات امُللحَّ
ِجِسكا َسْيِدي ُولف )جامعة ستانُفرد/ جامعة تفتس(

ُيقّدم منوَذُج التخطيِط الحضّي يف َهمرُبغ، الذي نشأَ وتطّوَر استجابًة ملَقَدِم أعداٍد عظيمة من طالبي اللجوء عاَم 2015، بني يدينا 
عدداً من الّدروِس يف رَْسِم سياسات إسكان الالجئني.

www.fmreview.org/ar/cities/wolff 

ة يف أثينا امُلواطَنُة الحقَّ
كريم القباين، ووائل حبال، وتوم ِوْسِتن )ُمْلَتقى الشباب السورّي اليونايّن(

ة يف املدينة. ُ يف هذه املقالِة أعضاٌء من ُملَتقى الشباب السورّي واليونايّن الواِقع يف أثينا كيف ُيِتيُح املمُْلَتقى ِمنّصًة للمواطنة الحقَّ ُيفرسِّ

www.fmreview.org/ar/cities/alkabbani-habbal-western

املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها: بديٌل يف سياقات التَّهجري الحضّي
ِجْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو)مبادرات إمباكت / منّظمة إنت أكشن / منّظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية(

أكرث مناسبًة من غيها يف  القطاعات، من حيث هي  دِة  امُلَتعدِّ أماكن جغرافّية محّددة،  املَْركوزَِة يف  املتكاملة  املقاربة  يتزايد قبول 
رين والسّكان امُلضّيفني، وال سّيام يف السياقات الحضّية. االستجابة لحاجات املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/schell-hilmi-hirano

ٌة من أصحاب املصلحة التَّهجرَي الحضيَّ يف الصومال املقاربة التي ُيَقارُب بها ِعدَّ
محمد تاروري ولورا ِبِنِسن وِشزَان كريويب وأَْود غايل )بلدّية بيدوة / اّتحاَد َدنِوداغ للحلول / أمانة إيجاد الحلول الدامئة(

ُتجاِهُد مدن الصومال يف التصّدي للمطالِب العاجلة واآلجلة التي أثارها النمّو السّكايّن الرسيع فيها وَمْقَدُم الناس الفاّرين من األزمات 
يف املناطق الريفّية. وميكن أن ُتعنَي استجابٌة يتشارك فيها ِعّدٌة من أصحاب املصلحة املعنّيني عىل معالجة التحّديات التي تنشأ من 

ذلك معالجًة مستدامة.

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

الّتخِطيُط الَحَضّي عند التَّهجري: املُدُن الثانوّية يف ُأكرانَيا والّنيَجر
ِجرِمي ِوِترَولد وُلِويس َثاِلر)مبادرة ِريتش / مبادرة إمَبكت(

ميكن أن يكون للتَّهجي الَحَضّي أثٌر عظيم يف األنظمة البيئّية املحلّية التي يف املدن والبلدات الثانوّية. وقد أْثِبَت يف النيجر وأكرانيا أّن 
املقاربَة، التي يطلق عليها اسم املقاربِة امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، ناجعٌة يف تعيني الحاجات عىل األولوّية، ويف الَفْسِح ملقاربٍة 

دين. ُترشُِك أصحاب مصلحٍة معنّينَي ُمَتعدِّ

www.fmreview.org/ar/cities/wetterwald-thaller 

َتْطبيُق أَساليِب إدارَِة املخيَّامت عىل التَّهجرِي الحضّي يف أفغانستان
آَنا ِهرش ُهوَلْند )ُمْستشارٌة ُمْستقّلة(

السياقات  املجتمعّية والتنسيَق يف  التواصَل واملشاركَة  التقليدّية  املخّيامت  إدارة  الرَّئيَسِة ملقاربة  العنارِص  َن تطبيُق  ُيحسِّ أن  ميكن 
الحضّية خارَج املخّيامت.

www.fmreview.org/ar/cities/hirschholland 

مقاَربُة إعداِد برامَج تشمل املدينة ُكّلها يف َحَضِ بنغالديش
ِبَباشا َدَتا )منّظمة الرؤية العاملّية يف بنغالديش(

طّبقت منظمة الرؤية العاملّية مقاربًة تشمل املدينة ُكّلها لتقلَِّل من عمل األطفال ولتحمي حقوَق األطفال العاملني يف أربع مدن 
ببنغالديش. ويف هذه املقاربة دروٌس لكلِّ املشاركني يف إعداد الربامج الحضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/dutta 

األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكارُلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن)جامعة لياج / جامعة باريس ديكارت / 

معهد التنمية الخارجية / فريق قيادة املدن األربعني املعنّي باملناخ / مجموعة مؤّسسات املجتمع املفتوح(
إّن الكيفّية التي عليها تأثُي تغيُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( لَِمَن املسائل الهاّمة جّداً، 
لكّنها مل ُتْبَحْث بالقدر الذي ينبغي، وِمْثُلها يف األهمّية، الكيفّية التي عليها سُيَعالُِج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم 

اندماجهم يف املدن.

www.fmreview.org/ar/cities/gemenne-zickgraf-depoux-pettinotti-cavicchioli-rosengaertner 

جئاُت وأماكُن قضاِء وقت الفراغ واملدينُة  الالَّ
سارة ِلن )جامعة ِشِفلد(

ُيظِهُر بحٌث أُْجرَي عىل الجئاٍت يف عاّمن وبيوت ِعَظَم شأِن الوصول إىل أماكَن ُيقَض فيها وقت الفراغ آمنٍة ُلحْسِن الحال واالندماج.

www.fmreview.org/ar/cities/linn 

أهو َطِريق إىل أقلِّ مقاومة؟ مدن االتحاد األورويّب وإعادة التوطني املنّظمة محلّياً
ِتُيوِمر َسْبِشف وُمورِتز باومِغرِتل )جامعة أوترِخت(

ميكن أن يكوَن َتْوسيُع ُطُرِق إعادة التوطني املنّظمِة محلّياً التي تقودها املدن جزءاً من حلِّ أوسع لألزمة السياسّية الراهنة يف أوروبا 
وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

www.fmreview.org/ar/cities/sabchev-baumgartel

يكًة: حالة كامپاال  اّتخاُذ امُلُدِن َشِ
سامر صليبا وإِنسنت ِسلفر )لجنة اإلنقاذ الدولية / سلَطِة العاصمة كامپاال(

َقِدَمْت أعداٌد عظيمة من الالجئني ُمُدَن غريبِّ أوروبا منذ عام 2015، فَحَفَز قدومهم تأييداً عريضاً لدور حكومات هذه املدن يف 
معالجة التَّهجي. عىل أّن الّتهجي الذي ُيفِض بالناس إىل املدن يف بالٍد غريبَّ العالَِم ورشقّيه أمٌر يرصف الوجوَه إليه.

www.fmreview.org/ar/cities/saliba-silver
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الَهَملّيُة وُقّوُة االْنِتشاِر يف االستجاَبِة اإليوائّية الحضّية
ِجِنفر ُورد جورج ودافيد َهجِكن )جامعة كامبدج / منّظمة مقياس العمل اإلنسايّن االستشارّية(

َم الّلنَي يف األولوّية لتستوعَب الحاجات املختلفة والقدرات املتباينة، وال سّيام يف  ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسانّية أن ُتقدِّ
البيئة الَحَضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/wardgeorge-hodgkin 

َتْحسنُي املعلومات والتواصل لزياَدِة اندماِج الجئي الَحَض واعتامِدهم عىل أنفسهم
) الورا بوفوين وجيل ُهبِكنز )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / مستشاٌر مستقلٌّ

َق واملعلومات إلقامِة ُصُموٍد  ُيظِهُر تقديٌر لشؤون الالجئنَي َيُقوُده املجتمع املحيّل يف نيويب أْن ال بّد من تحسني التواصل وتدفُّ
واعتامٍد عىل النفس ُمْستداَمني بني الجئي الَحَض.

www.fmreview.org/ar/cities/buffoni-hopkins 

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ نزِّل أيَّ تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR واستعمله يف مسح الرِّماز 

املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنرتنت.

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوايّئ يف ضواحي رشقّي كابل بأفغانستان، وأكرَثُ َمن يقطنه األفَغاُن الذين عادوا من باكستان. وُتِعنُي املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول 

إىل الخدمات األساسّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان
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البثُّ الصويّت الرقمّي )ُبْدَكاست( لنرشة الهجرة القرسية

كلُّ مقاالِت هذا العدد مبثوثٌة بّثاً صوتياً رْقمّياً )باللغة اإلنجليزية( يف مدّونة صوتية. فإن شئَت االستامَع إىل يشٍء 
 منها )ُمرّتبًة عىل حسب األعداد( َفْلتذهب إىل املدونة من طريق 

https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم ابحث عن ”forced migration review“ فيها. 
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امُلُدُن والَبْلَدات
رين وُترّحب بهم. ويف املقاالت العرشين، الدائرة حول امُلُدِن والَبْلَدات،  املُدُن والبلداُت اليوَم ُمتصّدرٌة األمكنَة التي تقَبُل الّناَس املهجَّ

ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يديِه، ُيَناقُش راسمو السياسة، واملزاولوَن، والباحثون، وممثلو املدن واألحالف  التي ُيقدِّ

التي َتْرُكُز هّمها يف شؤون املدن، واملهّجرون أنفسهم، كلُّ هؤالء، يناقشون التحّديات الواقعة عىل سلطات الَحَض ورُشَكاِئها وعىل 

طالبي اللجوء. 

فَيسرُبُ عدٌد من الَكَتبِة طرقاً جديدة للعمل يف األماكن الحضّية –ومن ذلك املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، وإقامُة 

املشارَكاِت بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين، والتعاُوُن بني املدن– وُيورُِد غيُهم ما عندهم من َفْهٍم عميٍق ُمْحكم وخواطَر 

ريَن واملجتمعات املحلّية التي ُتضّيُفهم. وُينِعُم  َتْحِفُز املرَء عىل َقْدِح زِناد ِفكره، استقوها من االستجابات املحلّية، ومنظورات املهجَّ

مود بتحسني التواصل  َكَتَبٌة آخرون النظَر لَيَوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخّيامت عىل األماكن الحضّية؟ وكيف ُيَشدُّ أزُر الصُّ

ُز التحاُوُر املجتمعّي لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ وَيْستخِلُص  ى ُقدرَُة البلدّيات وُيعزَّ وتشارُك املعلومات؟ وكيف ُتقوَّ

هذا العَدُد أيضاً دروساً عملّية، ُتِفيُد يف إنجاِح األعامِل امُلَناخّية الشاملة، وامُلفاوضِة يف السلطة امُلتناَزِع فيها، والحثِّ عىل التخطيط 

رين واملجتمعات التي ُتضيُِّفهم. الحضّي الذي يراعي حاجات كلٍّ من املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities :َتِجُد العدد من طريق الوصلة التالية

تقديم: آَن للُمُدِن أن تصرَي َمرَْكَز الهمِّ يف شأن الهجرة القرسية
مارِفن ِرْيس )رئيس بلدّية إبرِسُتل(

إيّن -رئيَس بلدّية إبرِسُتَل )وهي إحدى املدن امُلجيَة يف اململكة املّتحدة(- مرسوٌر برؤية هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية َيْسرُبُ 
ريَن وحاميتهم. َدْوَر املدن والبلدات الذي هو ُعْمدٌة يف استقباِل امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/rees

النُّزوُح الداخيلُّ يف الَحَض: معطياٌت وأدّلة 
ِفِسنت أنِشليِني وكِليُمنس ُلُدوك )مركز رصد النُّزوح الداخيل(

َجْمُع املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجي الحضّي أمٌر صعٌب ولكّنُه رضورة.

www.fmreview.org/ar/cities/anzellini-leduc

َنِن الحسنة االستجابة الَحَضّية: ثالثُة مبادَئ للسُّ
دافيد َسنِدرُسن )جامعة نيو ساوث ويلز(

َنِن الحسنة الجديرة أن ُتّتبَع يف االستجابة اإلنسانية الَحَضّية، فإْن أُِخَذ بها فقد ُتِعنُي كلَّ  أثبتت نرشٌة حديثة ثالثَة مبادَئ رئيسٍة للسُّ
الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َبْذِل الجهد يف غي طائل، وَفَواِت الفرص.

www.fmreview.org/ar/cities/sanderson 

ة الّتخطيط الحضّي إلسكان الالجئني: استجابًة للحاجات امُللحَّ
ِجِسكا َسْيِدي ُولف )جامعة ستانُفرد/ جامعة تفتس(

ُيقّدم منوَذُج التخطيِط الحضّي يف َهمرُبغ، الذي نشأَ وتطّوَر استجابًة ملَقَدِم أعداٍد عظيمة من طالبي اللجوء عاَم 2015، بني يدينا 
عدداً من الّدروِس يف رَْسِم سياسات إسكان الالجئني.

www.fmreview.org/ar/cities/wolff 

ة يف أثينا امُلواطَنُة الحقَّ
كريم القباين، ووائل حبال، وتوم ِوْسِتن )ُمْلَتقى الشباب السورّي اليونايّن(

ة يف املدينة. ُ يف هذه املقالِة أعضاٌء من ُملَتقى الشباب السورّي واليونايّن الواِقع يف أثينا كيف ُيِتيُح املمُْلَتقى ِمنّصًة للمواطنة الحقَّ ُيفرسِّ

www.fmreview.org/ar/cities/alkabbani-habbal-western

املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها: بديٌل يف سياقات التَّهجري الحضّي
ِجْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو)مبادرات إمباكت / منّظمة إنت أكشن / منّظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية(

أكرث مناسبًة من غيها يف  القطاعات، من حيث هي  دِة  امُلَتعدِّ أماكن جغرافّية محّددة،  املَْركوزَِة يف  املتكاملة  املقاربة  يتزايد قبول 
رين والسّكان امُلضّيفني، وال سّيام يف السياقات الحضّية. االستجابة لحاجات املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/schell-hilmi-hirano

ٌة من أصحاب املصلحة التَّهجرَي الحضيَّ يف الصومال املقاربة التي ُيَقارُب بها ِعدَّ
محمد تاروري ولورا ِبِنِسن وِشزَان كريويب وأَْود غايل )بلدّية بيدوة / اّتحاَد َدنِوداغ للحلول / أمانة إيجاد الحلول الدامئة(

ُتجاِهُد مدن الصومال يف التصّدي للمطالِب العاجلة واآلجلة التي أثارها النمّو السّكايّن الرسيع فيها وَمْقَدُم الناس الفاّرين من األزمات 
يف املناطق الريفّية. وميكن أن ُتعنَي استجابٌة يتشارك فيها ِعّدٌة من أصحاب املصلحة املعنّيني عىل معالجة التحّديات التي تنشأ من 

ذلك معالجًة مستدامة.

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

الّتخِطيُط الَحَضّي عند التَّهجري: املُدُن الثانوّية يف ُأكرانَيا والّنيَجر
ِجرِمي ِوِترَولد وُلِويس َثاِلر)مبادرة ِريتش / مبادرة إمَبكت(

ميكن أن يكون للتَّهجي الَحَضّي أثٌر عظيم يف األنظمة البيئّية املحلّية التي يف املدن والبلدات الثانوّية. وقد أْثِبَت يف النيجر وأكرانيا أّن 
املقاربَة، التي يطلق عليها اسم املقاربِة امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، ناجعٌة يف تعيني الحاجات عىل األولوّية، ويف الَفْسِح ملقاربٍة 

دين. ُترشُِك أصحاب مصلحٍة معنّينَي ُمَتعدِّ

www.fmreview.org/ar/cities/wetterwald-thaller 

َتْطبيُق أَساليِب إدارَِة املخيَّامت عىل التَّهجرِي الحضّي يف أفغانستان
آَنا ِهرش ُهوَلْند )ُمْستشارٌة ُمْستقّلة(

السياقات  املجتمعّية والتنسيَق يف  التواصَل واملشاركَة  التقليدّية  املخّيامت  إدارة  الرَّئيَسِة ملقاربة  العنارِص  َن تطبيُق  ُيحسِّ أن  ميكن 
الحضّية خارَج املخّيامت.

www.fmreview.org/ar/cities/hirschholland 

مقاَربُة إعداِد برامَج تشمل املدينة ُكّلها يف َحَضِ بنغالديش
ِبَباشا َدَتا )منّظمة الرؤية العاملّية يف بنغالديش(

طّبقت منظمة الرؤية العاملّية مقاربًة تشمل املدينة ُكّلها لتقلَِّل من عمل األطفال ولتحمي حقوَق األطفال العاملني يف أربع مدن 
ببنغالديش. ويف هذه املقاربة دروٌس لكلِّ املشاركني يف إعداد الربامج الحضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/dutta 

األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكارُلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن)جامعة لياج / جامعة باريس ديكارت / 

معهد التنمية الخارجية / فريق قيادة املدن األربعني املعنّي باملناخ / مجموعة مؤّسسات املجتمع املفتوح(
إّن الكيفّية التي عليها تأثُي تغيُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( لَِمَن املسائل الهاّمة جّداً، 
لكّنها مل ُتْبَحْث بالقدر الذي ينبغي، وِمْثُلها يف األهمّية، الكيفّية التي عليها سُيَعالُِج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم 

اندماجهم يف املدن.

www.fmreview.org/ar/cities/gemenne-zickgraf-depoux-pettinotti-cavicchioli-rosengaertner 

جئاُت وأماكُن قضاِء وقت الفراغ واملدينُة  الالَّ
سارة ِلن )جامعة ِشِفلد(

ُيظِهُر بحٌث أُْجرَي عىل الجئاٍت يف عاّمن وبيوت ِعَظَم شأِن الوصول إىل أماكَن ُيقَض فيها وقت الفراغ آمنٍة ُلحْسِن الحال واالندماج.

www.fmreview.org/ar/cities/linn 

أهو َطِريق إىل أقلِّ مقاومة؟ مدن االتحاد األورويّب وإعادة التوطني املنّظمة محلّياً
ِتُيوِمر َسْبِشف وُمورِتز باومِغرِتل )جامعة أوترِخت(

ميكن أن يكوَن َتْوسيُع ُطُرِق إعادة التوطني املنّظمِة محلّياً التي تقودها املدن جزءاً من حلِّ أوسع لألزمة السياسّية الراهنة يف أوروبا 
وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

www.fmreview.org/ar/cities/sabchev-baumgartel

يكًة: حالة كامپاال  اّتخاُذ امُلُدِن َشِ
سامر صليبا وإِنسنت ِسلفر )لجنة اإلنقاذ الدولية / سلَطِة العاصمة كامپاال(

َقِدَمْت أعداٌد عظيمة من الالجئني ُمُدَن غريبِّ أوروبا منذ عام 2015، فَحَفَز قدومهم تأييداً عريضاً لدور حكومات هذه املدن يف 
معالجة التَّهجي. عىل أّن الّتهجي الذي ُيفِض بالناس إىل املدن يف بالٍد غريبَّ العالَِم ورشقّيه أمٌر يرصف الوجوَه إليه.

www.fmreview.org/ar/cities/saliba-silver
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الَهَملّيُة وُقّوُة االْنِتشاِر يف االستجاَبِة اإليوائّية الحضّية
ِجِنفر ُورد جورج ودافيد َهجِكن )جامعة كامبدج / منّظمة مقياس العمل اإلنسايّن االستشارّية(

َم الّلنَي يف األولوّية لتستوعَب الحاجات املختلفة والقدرات املتباينة، وال سّيام يف  ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسانّية أن ُتقدِّ
البيئة الَحَضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/wardgeorge-hodgkin 

َتْحسنُي املعلومات والتواصل لزياَدِة اندماِج الجئي الَحَض واعتامِدهم عىل أنفسهم
) الورا بوفوين وجيل ُهبِكنز )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / مستشاٌر مستقلٌّ

َق واملعلومات إلقامِة ُصُموٍد  ُيظِهُر تقديٌر لشؤون الالجئنَي َيُقوُده املجتمع املحيّل يف نيويب أْن ال بّد من تحسني التواصل وتدفُّ
واعتامٍد عىل النفس ُمْستداَمني بني الجئي الَحَض.

www.fmreview.org/ar/cities/buffoni-hopkins 

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ نزِّل أيَّ تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR واستعمله يف مسح الرِّماز 

املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنرتنت.

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوايّئ يف ضواحي رشقّي كابل بأفغانستان، وأكرَثُ َمن يقطنه األفَغاُن الذين عادوا من باكستان. وُتِعنُي املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول 

إىل الخدمات األساسّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان
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البثُّ الصويّت الرقمّي )ُبْدَكاست( لنرشة الهجرة القرسية

كلُّ مقاالِت هذا العدد مبثوثٌة بّثاً صوتياً رْقمّياً )باللغة اإلنجليزية( يف مدّونة صوتية. فإن شئَت االستامَع إىل يشٍء 
 منها )ُمرّتبًة عىل حسب األعداد( َفْلتذهب إىل املدونة من طريق 

https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم ابحث عن ”forced migration review“ فيها. 
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امُلُدُن والَبْلَدات
رين وُترّحب بهم. ويف املقاالت العرشين، الدائرة حول امُلُدِن والَبْلَدات،  املُدُن والبلداُت اليوَم ُمتصّدرٌة األمكنَة التي تقَبُل الّناَس املهجَّ

ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يديِه، ُيَناقُش راسمو السياسة، واملزاولوَن، والباحثون، وممثلو املدن واألحالف  التي ُيقدِّ

التي َتْرُكُز هّمها يف شؤون املدن، واملهّجرون أنفسهم، كلُّ هؤالء، يناقشون التحّديات الواقعة عىل سلطات الَحَض ورُشَكاِئها وعىل 

طالبي اللجوء. 

فَيسرُبُ عدٌد من الَكَتبِة طرقاً جديدة للعمل يف األماكن الحضّية –ومن ذلك املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، وإقامُة 

املشارَكاِت بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين، والتعاُوُن بني املدن– وُيورُِد غيُهم ما عندهم من َفْهٍم عميٍق ُمْحكم وخواطَر 

ريَن واملجتمعات املحلّية التي ُتضّيُفهم. وُينِعُم  َتْحِفُز املرَء عىل َقْدِح زِناد ِفكره، استقوها من االستجابات املحلّية، ومنظورات املهجَّ

مود بتحسني التواصل  َكَتَبٌة آخرون النظَر لَيَوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخّيامت عىل األماكن الحضّية؟ وكيف ُيَشدُّ أزُر الصُّ

ُز التحاُوُر املجتمعّي لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ وَيْستخِلُص  ى ُقدرَُة البلدّيات وُيعزَّ وتشارُك املعلومات؟ وكيف ُتقوَّ

هذا العَدُد أيضاً دروساً عملّية، ُتِفيُد يف إنجاِح األعامِل امُلَناخّية الشاملة، وامُلفاوضِة يف السلطة امُلتناَزِع فيها، والحثِّ عىل التخطيط 

رين واملجتمعات التي ُتضيُِّفهم. الحضّي الذي يراعي حاجات كلٍّ من املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities :َتِجُد العدد من طريق الوصلة التالية

تقديم: آَن للُمُدِن أن تصرَي َمرَْكَز الهمِّ يف شأن الهجرة القرسية
مارِفن ِرْيس )رئيس بلدّية إبرِسُتل(

إيّن -رئيَس بلدّية إبرِسُتَل )وهي إحدى املدن امُلجيَة يف اململكة املّتحدة(- مرسوٌر برؤية هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية َيْسرُبُ 
ريَن وحاميتهم. َدْوَر املدن والبلدات الذي هو ُعْمدٌة يف استقباِل امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/rees

النُّزوُح الداخيلُّ يف الَحَض: معطياٌت وأدّلة 
ِفِسنت أنِشليِني وكِليُمنس ُلُدوك )مركز رصد النُّزوح الداخيل(

َجْمُع املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجي الحضّي أمٌر صعٌب ولكّنُه رضورة.

www.fmreview.org/ar/cities/anzellini-leduc

َنِن الحسنة االستجابة الَحَضّية: ثالثُة مبادَئ للسُّ
دافيد َسنِدرُسن )جامعة نيو ساوث ويلز(

َنِن الحسنة الجديرة أن ُتّتبَع يف االستجابة اإلنسانية الَحَضّية، فإْن أُِخَذ بها فقد ُتِعنُي كلَّ  أثبتت نرشٌة حديثة ثالثَة مبادَئ رئيسٍة للسُّ
الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َبْذِل الجهد يف غي طائل، وَفَواِت الفرص.

www.fmreview.org/ar/cities/sanderson 

ة الّتخطيط الحضّي إلسكان الالجئني: استجابًة للحاجات امُللحَّ
ِجِسكا َسْيِدي ُولف )جامعة ستانُفرد/ جامعة تفتس(

ُيقّدم منوَذُج التخطيِط الحضّي يف َهمرُبغ، الذي نشأَ وتطّوَر استجابًة ملَقَدِم أعداٍد عظيمة من طالبي اللجوء عاَم 2015، بني يدينا 
عدداً من الّدروِس يف رَْسِم سياسات إسكان الالجئني.

www.fmreview.org/ar/cities/wolff 

ة يف أثينا امُلواطَنُة الحقَّ
كريم القباين، ووائل حبال، وتوم ِوْسِتن )ُمْلَتقى الشباب السورّي اليونايّن(

ة يف املدينة. ُ يف هذه املقالِة أعضاٌء من ُملَتقى الشباب السورّي واليونايّن الواِقع يف أثينا كيف ُيِتيُح املمُْلَتقى ِمنّصًة للمواطنة الحقَّ ُيفرسِّ

www.fmreview.org/ar/cities/alkabbani-habbal-western

املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها: بديٌل يف سياقات التَّهجري الحضّي
ِجْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو)مبادرات إمباكت / منّظمة إنت أكشن / منّظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية(

أكرث مناسبًة من غيها يف  القطاعات، من حيث هي  دِة  امُلَتعدِّ أماكن جغرافّية محّددة،  املَْركوزَِة يف  املتكاملة  املقاربة  يتزايد قبول 
رين والسّكان امُلضّيفني، وال سّيام يف السياقات الحضّية. االستجابة لحاجات املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/schell-hilmi-hirano

ٌة من أصحاب املصلحة التَّهجرَي الحضيَّ يف الصومال املقاربة التي ُيَقارُب بها ِعدَّ
محمد تاروري ولورا ِبِنِسن وِشزَان كريويب وأَْود غايل )بلدّية بيدوة / اّتحاَد َدنِوداغ للحلول / أمانة إيجاد الحلول الدامئة(

ُتجاِهُد مدن الصومال يف التصّدي للمطالِب العاجلة واآلجلة التي أثارها النمّو السّكايّن الرسيع فيها وَمْقَدُم الناس الفاّرين من األزمات 
يف املناطق الريفّية. وميكن أن ُتعنَي استجابٌة يتشارك فيها ِعّدٌة من أصحاب املصلحة املعنّيني عىل معالجة التحّديات التي تنشأ من 

ذلك معالجًة مستدامة.

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

الّتخِطيُط الَحَضّي عند التَّهجري: املُدُن الثانوّية يف ُأكرانَيا والّنيَجر
ِجرِمي ِوِترَولد وُلِويس َثاِلر)مبادرة ِريتش / مبادرة إمَبكت(

ميكن أن يكون للتَّهجي الَحَضّي أثٌر عظيم يف األنظمة البيئّية املحلّية التي يف املدن والبلدات الثانوّية. وقد أْثِبَت يف النيجر وأكرانيا أّن 
املقاربَة، التي يطلق عليها اسم املقاربِة امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، ناجعٌة يف تعيني الحاجات عىل األولوّية، ويف الَفْسِح ملقاربٍة 

دين. ُترشُِك أصحاب مصلحٍة معنّينَي ُمَتعدِّ

www.fmreview.org/ar/cities/wetterwald-thaller 

َتْطبيُق أَساليِب إدارَِة املخيَّامت عىل التَّهجرِي الحضّي يف أفغانستان
آَنا ِهرش ُهوَلْند )ُمْستشارٌة ُمْستقّلة(

السياقات  املجتمعّية والتنسيَق يف  التواصَل واملشاركَة  التقليدّية  املخّيامت  إدارة  الرَّئيَسِة ملقاربة  العنارِص  َن تطبيُق  ُيحسِّ أن  ميكن 
الحضّية خارَج املخّيامت.

www.fmreview.org/ar/cities/hirschholland 

مقاَربُة إعداِد برامَج تشمل املدينة ُكّلها يف َحَضِ بنغالديش
ِبَباشا َدَتا )منّظمة الرؤية العاملّية يف بنغالديش(

طّبقت منظمة الرؤية العاملّية مقاربًة تشمل املدينة ُكّلها لتقلَِّل من عمل األطفال ولتحمي حقوَق األطفال العاملني يف أربع مدن 
ببنغالديش. ويف هذه املقاربة دروٌس لكلِّ املشاركني يف إعداد الربامج الحضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/dutta 

األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكارُلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن)جامعة لياج / جامعة باريس ديكارت / 

معهد التنمية الخارجية / فريق قيادة املدن األربعني املعنّي باملناخ / مجموعة مؤّسسات املجتمع املفتوح(
إّن الكيفّية التي عليها تأثُي تغيُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( لَِمَن املسائل الهاّمة جّداً، 
لكّنها مل ُتْبَحْث بالقدر الذي ينبغي، وِمْثُلها يف األهمّية، الكيفّية التي عليها سُيَعالُِج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم 

اندماجهم يف املدن.

www.fmreview.org/ar/cities/gemenne-zickgraf-depoux-pettinotti-cavicchioli-rosengaertner 

جئاُت وأماكُن قضاِء وقت الفراغ واملدينُة  الالَّ
سارة ِلن )جامعة ِشِفلد(

ُيظِهُر بحٌث أُْجرَي عىل الجئاٍت يف عاّمن وبيوت ِعَظَم شأِن الوصول إىل أماكَن ُيقَض فيها وقت الفراغ آمنٍة ُلحْسِن الحال واالندماج.

www.fmreview.org/ar/cities/linn 

أهو َطِريق إىل أقلِّ مقاومة؟ مدن االتحاد األورويّب وإعادة التوطني املنّظمة محلّياً
ِتُيوِمر َسْبِشف وُمورِتز باومِغرِتل )جامعة أوترِخت(

ميكن أن يكوَن َتْوسيُع ُطُرِق إعادة التوطني املنّظمِة محلّياً التي تقودها املدن جزءاً من حلِّ أوسع لألزمة السياسّية الراهنة يف أوروبا 
وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

www.fmreview.org/ar/cities/sabchev-baumgartel

يكًة: حالة كامپاال  اّتخاُذ امُلُدِن َشِ
سامر صليبا وإِنسنت ِسلفر )لجنة اإلنقاذ الدولية / سلَطِة العاصمة كامپاال(

َقِدَمْت أعداٌد عظيمة من الالجئني ُمُدَن غريبِّ أوروبا منذ عام 2015، فَحَفَز قدومهم تأييداً عريضاً لدور حكومات هذه املدن يف 
معالجة التَّهجي. عىل أّن الّتهجي الذي ُيفِض بالناس إىل املدن يف بالٍد غريبَّ العالَِم ورشقّيه أمٌر يرصف الوجوَه إليه.

www.fmreview.org/ar/cities/saliba-silver
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الَهَملّيُة وُقّوُة االْنِتشاِر يف االستجاَبِة اإليوائّية الحضّية
ِجِنفر ُورد جورج ودافيد َهجِكن )جامعة كامبدج / منّظمة مقياس العمل اإلنسايّن االستشارّية(

َم الّلنَي يف األولوّية لتستوعَب الحاجات املختلفة والقدرات املتباينة، وال سّيام يف  ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسانّية أن ُتقدِّ
البيئة الَحَضّية.

www.fmreview.org/ar/cities/wardgeorge-hodgkin 

َتْحسنُي املعلومات والتواصل لزياَدِة اندماِج الجئي الَحَض واعتامِدهم عىل أنفسهم
) الورا بوفوين وجيل ُهبِكنز )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / مستشاٌر مستقلٌّ

َق واملعلومات إلقامِة ُصُموٍد  ُيظِهُر تقديٌر لشؤون الالجئنَي َيُقوُده املجتمع املحيّل يف نيويب أْن ال بّد من تحسني التواصل وتدفُّ
واعتامٍد عىل النفس ُمْستداَمني بني الجئي الَحَض.

www.fmreview.org/ar/cities/buffoni-hopkins 

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ نزِّل أيَّ تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR واستعمله يف مسح الرِّماز 

املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنرتنت.

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوايّئ يف ضواحي رشقّي كابل بأفغانستان، وأكرَثُ َمن يقطنه األفَغاُن الذين عادوا من باكستان. وُتِعنُي املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول 

إىل الخدمات األساسّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان

ربُك
وِيل

 ُه
ِجم

ني/
جئ

لال
ن ا

ؤو
ش

ة ل
حد

ملت
م ا

ألم
ة ل

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

امل

البثُّ الصويّت الرقمّي )ُبْدَكاست( لنرشة الهجرة القرسية

كلُّ مقاالِت هذا العدد مبثوثٌة بّثاً صوتياً رْقمّياً )باللغة اإلنجليزية( يف مدّونة صوتية. فإن شئَت االستامَع إىل يشٍء 
 منها )ُمرّتبًة عىل حسب األعداد( َفْلتذهب إىل املدونة من طريق 

https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم ابحث عن ”forced migration review“ فيها. 
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الجئو الَحَضِ يف باكستان: خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
محمد عّباس خان )مفوضّيُة شؤون الالجئني األفغان(

يتمّتع الالجئون األفغان يف باكستان بحرّيِة تنّقٍل عريضة وأبواِب معاٍش واسعة، إال أّن ُعْدَم قاعدٍة وطنّية قانونّية ُينطَلق منها 
إىل إدارة شؤون الالجئني، ُينِشُئ تحّدياٍت تقع عىل الجئي الَحَضِ والسلطات املحلّية عىل الّسواء.

www.fmreview.org/ar/cities/abbaskhan

 الّسلَطُة العمومّية امُلتناَزُع فيها يف املناطق الحضّية امُلهّمشة: تحّدياٌت واقعة عىل العاملني يف ميدان 
العمل اإلنسايّن

ُدْلف ُتو ِلْنُتُلو، وَهرت فورد، وِتم ِلْبُتُت، ووسام منصور، وألني رحباين )معهد الدراسات اإلمنائّية / منّظمة أْكِتد / باحٌث ُمْستقلٌّ 
 / مؤّسسة ُأْكُلود االستشارّية/جامعة العزم / مؤّسسة الرؤية العاملّية(

لُيَى هل  ُيحَتاُج إىل مقاربٍة أوضح  الحوكمة،  الفاعلة يف  الجهات  السلطة كثٌي من  تتناَفُس يف  السياقات الحضّية، حيث  يف 
ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة لتصَل إىل أكرث الالجئنَي واملجتمعات امُلضّيفة تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك 

فكيف يكون؟

www.fmreview.org/ar/cities/telintelo-ford-liptrot-mansour-rahbany 

َمْلجٌأ من الَخَطِر ُمْخِطٌر: دروٌس من سان بيدرو سوال
يوَلْنَدا َسباَتا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

الت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحضّية ومجتمعاتها املحلّية التي  ُم التدخُّ ُتقدِّ
فيها خطٌر شديد.

www.fmreview.org/ar/cities/zapata

دعوٌة إىل العمل الجاّد: حشد املوارد املحلّية يف إثيوبيا للّنازحني داخلياً يف الَحَض
إيڨان إْسُت كالبريا وِدلينا أبادي وَجزَهني َجْبِميِدن )جامعة أكسفورد / ُمْستشارا بحوٍث يف أديس أبابا(

ميكن استخالص دروٍس ِعّدة من االستجابة الناجحة املتعّددة املستويات التي استجابت بها الحكومة املحلّية واملجتمع املحيّل 
ملَْقَدِم عدٍد كثي من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

www.fmreview.org/ar/cities/eastoncalabria-abadi-gebremedhin

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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إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

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.

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-غي التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنرتنت. يسهِّ

ٌم للمجلة الكاملة. وكلٌّ من العدد 63 من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجوٌد بإصداٍر إلكرتوين ومطبوع. وامللخص متمِّ

ل اشتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عب البيد اإللكتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الوصلة اآلتية

جيطيب لنا أن َنْشُكَر ِجف كرِْسب )من جامعة أكسفورد(، وتشارلز ِسْمبُسن )من جامعة تفتس(، ومارسَيا فيا إسِبنوسا )من ُكليَّة امللكة 
ماري بجامعة لندن(، ورِترَشد ِوْلَيْمز )مستشاٌر مستقلٌّ يف رشكة ِمْغريِشن ُورك االستشارّية(، وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا ُمْستشاِريَن 
لُه املنظمة الهولندّية للبحوث العلمّية من خالل برنامج ِفتِش  يف موضوع هذا العدد. وَنْشُكُر أيضاً مرشوَع مدن اللجوء البحثّي الذي مُتوِّ
السويرسّية، ومرشوَع  االتحادّية  الخارجّية  الخيّية، وِوزارَة  )Cities of Refuge NWO VICI research project(، ومؤّسسَة هاِبلد 
الالجئني يف املدن )Refugees in Towns( الذي َيْتَبُع جامعَة تفتس، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد 

خصوصاً.

َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ
ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخيّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول إليه، ومنهم صانعو 
السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثي البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق َنرْشِ ما  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ
َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن  ل من مرشوعك وتأثيُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

 صورة الغالف األمامّي

َمْنظُر كاُبَل من عٍل، يف أفغانستان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ِجم ُهوِيلربُك

امُلُدُن والَبْلَدات

مقاالت عامة
امُلشارَكُة الّناجعُة بني املجتمع املديّن والحكومات يف املسائل الدائرة حول الَحْجز

غرانت ِمْتِشل )جامعة سِونُبن(
ال يزال َحْجُز املهاجرين يّتسع نطاقه يف العامل، فاستجاب املجتمع املديّن لذلك مبجموعة من إسرتاتيجّيات املنارصة حّتى يعالج مسائل 

الحقوق والهموم الحامئّية.

www.fmreview.org/ar/cities/mitchell 

ُروُح إعالِن قرطاجنة؟ َتْطبيُق تعريِف الالجئنَي امُلوّسِع عىل الفنزويلّيني يف أمريكا الالتينية
َسِسيل بلون وإزاِبل ِبْرغانزا وُلويسا ِفِلني فراير)الجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو/ جامعة أنطونيو رويزدي مونتويا، يف بريو/ جامعة ِدل 

باِسِفكو، يف مدينة ليام يف بريو(
َع لالجئني يف ُأُطر اللجوء الوطنية فيها، وعىل الرغم من ذلك، يجب عىل  أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً ‘تعريَف قرطاجنة’ املوسَّ

رين الفنزويلّيني. هذه الدول مزْيُد فعٍل لتطبيق هذا التعريف –وما ينشأ عنه من حاميٍة– عىل املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/blouin-berganza-freier 

املواضيع الرئيسة املقبلة  
• االتِّجار والتَّهريب / وأزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحليَّة )موضوٌع ُمزَْدِوج، يونيو/حزيران( 

• االعرتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين األول(

www.fmreview.org/ar/forthcoming انظر

إن شئَت أن ُتنبََّه من فور صدور دعوات املشاركة يف املقاالت وصدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، َفْلُتتابع صفحَتنا يف فيسبوك أو 

www.fmreview.org/ar/request/alerts :ل يف خدمة التبيِه بالربيد اإللكرتويّن من طريق الوصلة التالية تويرت، أو َفْلتتسجَّ

ومقالَتان يف:
• التَّهجري الفنزوييّل وَتْعريِف قرطاجنة 

• وإستاتيجّيات املنارصة عىل َحْجِز املهاجرين

طالبو لجوٍء محجوزون، سنة 2013. 
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َمْن ُيْستمُع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
اً  هَد إلدراج رضوب كثية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لُنعنَي عىل أْن يكون َوْضُع السياسية والربامج ُمعربِّ إنَّا لَنْبذُل الجُّ

صني عىل الكتابة يف ما تعلَّموه يف عملهم، فيتعلَُّم اآلخرون  رين وما عندهم من رأٍي وَفْهم. ثم إنَّا نحضُّ املزاولني املتخصِّ عن تجارب املهجَّ

رين. فلعلَّك: منهم. هذه هي األصوات التي يجب أن ُيْستمَع إليها، للتأثي يف جداول األعامل العاملية التي ُتحِدُث أثراً يف َعْيِش املهجَّ

ر يف أن تجد فيام تعلَّمته أو َخرِبْته ما يستفيد منه ُقرَّاَء نرشة الهجرة القرسية فائدًة جليلًة تفكِّ  •

صني،  ر يف التأليف امُلشرَتَك... أو ‘التَّزاُمل’ مع آخرين من جهات فاعلٍة محليَّة أو مامرسني متخصِّ •  تفكِّ
َع نطاق تأثيك ويبني ثقتك بكتابتك فذلك ميكن أن ُيوسِّ

•  تنُظُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف www.fmreview.org/ar/writing-fmr وُترِسُل إلينا 
ما عندك من اقرتاحاٍت للمقاالت – وسرندُّ عليَك بالتعليق واملشورة 

     لنرشة الهجرة القرسية قرَّاء َكِثرُيو العَدِد ُمختلُفوَن. فإن كتْبَت، فسيقَرُؤون.
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الجئو الَحَضِ يف باكستان: خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
محمد عّباس خان )مفوضّيُة شؤون الالجئني األفغان(

يتمّتع الالجئون األفغان يف باكستان بحرّيِة تنّقٍل عريضة وأبواِب معاٍش واسعة، إال أّن ُعْدَم قاعدٍة وطنّية قانونّية ُينطَلق منها 
إىل إدارة شؤون الالجئني، ُينِشُئ تحّدياٍت تقع عىل الجئي الَحَضِ والسلطات املحلّية عىل الّسواء.

www.fmreview.org/ar/cities/abbaskhan

 الّسلَطُة العمومّية امُلتناَزُع فيها يف املناطق الحضّية امُلهّمشة: تحّدياٌت واقعة عىل العاملني يف ميدان 
العمل اإلنسايّن

ُدْلف ُتو ِلْنُتُلو، وَهرت فورد، وِتم ِلْبُتُت، ووسام منصور، وألني رحباين )معهد الدراسات اإلمنائّية / منّظمة أْكِتد / باحٌث ُمْستقلٌّ 
 / مؤّسسة ُأْكُلود االستشارّية/جامعة العزم / مؤّسسة الرؤية العاملّية(

لُيَى هل  ُيحَتاُج إىل مقاربٍة أوضح  الحوكمة،  الفاعلة يف  الجهات  السلطة كثٌي من  تتناَفُس يف  السياقات الحضّية، حيث  يف 
ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة لتصَل إىل أكرث الالجئنَي واملجتمعات امُلضّيفة تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك 

فكيف يكون؟

www.fmreview.org/ar/cities/telintelo-ford-liptrot-mansour-rahbany 

َمْلجٌأ من الَخَطِر ُمْخِطٌر: دروٌس من سان بيدرو سوال
يوَلْنَدا َسباَتا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

الت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحضّية ومجتمعاتها املحلّية التي  ُم التدخُّ ُتقدِّ
فيها خطٌر شديد.

www.fmreview.org/ar/cities/zapata

دعوٌة إىل العمل الجاّد: حشد املوارد املحلّية يف إثيوبيا للّنازحني داخلياً يف الَحَض
إيڨان إْسُت كالبريا وِدلينا أبادي وَجزَهني َجْبِميِدن )جامعة أكسفورد / ُمْستشارا بحوٍث يف أديس أبابا(

ميكن استخالص دروٍس ِعّدة من االستجابة الناجحة املتعّددة املستويات التي استجابت بها الحكومة املحلّية واملجتمع املحيّل 
ملَْقَدِم عدٍد كثي من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

www.fmreview.org/ar/cities/eastoncalabria-abadi-gebremedhin

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
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 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

إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

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.

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-غي التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنرتنت. يسهِّ

ٌم للمجلة الكاملة. وكلٌّ من العدد 63 من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجوٌد بإصداٍر إلكرتوين ومطبوع. وامللخص متمِّ

ل اشتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عب البيد اإللكتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الوصلة اآلتية

جيطيب لنا أن َنْشُكَر ِجف كرِْسب )من جامعة أكسفورد(، وتشارلز ِسْمبُسن )من جامعة تفتس(، ومارسَيا فيا إسِبنوسا )من ُكليَّة امللكة 
ماري بجامعة لندن(، ورِترَشد ِوْلَيْمز )مستشاٌر مستقلٌّ يف رشكة ِمْغريِشن ُورك االستشارّية(، وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا ُمْستشاِريَن 
لُه املنظمة الهولندّية للبحوث العلمّية من خالل برنامج ِفتِش  يف موضوع هذا العدد. وَنْشُكُر أيضاً مرشوَع مدن اللجوء البحثّي الذي مُتوِّ
السويرسّية، ومرشوَع  االتحادّية  الخارجّية  الخيّية، وِوزارَة  )Cities of Refuge NWO VICI research project(، ومؤّسسَة هاِبلد 
الالجئني يف املدن )Refugees in Towns( الذي َيْتَبُع جامعَة تفتس، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد 

خصوصاً.

َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ
ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخيّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول إليه، ومنهم صانعو 
السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثي البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق َنرْشِ ما  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ
َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن  ل من مرشوعك وتأثيُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

 صورة الغالف األمامّي

َمْنظُر كاُبَل من عٍل، يف أفغانستان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ِجم ُهوِيلربُك

امُلُدُن والَبْلَدات

مقاالت عامة
امُلشارَكُة الّناجعُة بني املجتمع املديّن والحكومات يف املسائل الدائرة حول الَحْجز

غرانت ِمْتِشل )جامعة سِونُبن(
ال يزال َحْجُز املهاجرين يّتسع نطاقه يف العامل، فاستجاب املجتمع املديّن لذلك مبجموعة من إسرتاتيجّيات املنارصة حّتى يعالج مسائل 

الحقوق والهموم الحامئّية.

www.fmreview.org/ar/cities/mitchell 

ُروُح إعالِن قرطاجنة؟ َتْطبيُق تعريِف الالجئنَي امُلوّسِع عىل الفنزويلّيني يف أمريكا الالتينية
َسِسيل بلون وإزاِبل ِبْرغانزا وُلويسا ِفِلني فراير)الجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو/ جامعة أنطونيو رويزدي مونتويا، يف بريو/ جامعة ِدل 

باِسِفكو، يف مدينة ليام يف بريو(
َع لالجئني يف ُأُطر اللجوء الوطنية فيها، وعىل الرغم من ذلك، يجب عىل  أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً ‘تعريَف قرطاجنة’ املوسَّ

رين الفنزويلّيني. هذه الدول مزْيُد فعٍل لتطبيق هذا التعريف –وما ينشأ عنه من حاميٍة– عىل املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/blouin-berganza-freier 

املواضيع الرئيسة املقبلة  
• االتِّجار والتَّهريب / وأزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحليَّة )موضوٌع ُمزَْدِوج، يونيو/حزيران( 

• االعرتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين األول(

www.fmreview.org/ar/forthcoming انظر

إن شئَت أن ُتنبََّه من فور صدور دعوات املشاركة يف املقاالت وصدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، َفْلُتتابع صفحَتنا يف فيسبوك أو 

www.fmreview.org/ar/request/alerts :ل يف خدمة التبيِه بالربيد اإللكرتويّن من طريق الوصلة التالية تويرت، أو َفْلتتسجَّ

ومقالَتان يف:
• التَّهجري الفنزوييّل وَتْعريِف قرطاجنة 

• وإستاتيجّيات املنارصة عىل َحْجِز املهاجرين

طالبو لجوٍء محجوزون، سنة 2013. 
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َمْن ُيْستمُع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
اً  هَد إلدراج رضوب كثية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لُنعنَي عىل أْن يكون َوْضُع السياسية والربامج ُمعربِّ إنَّا لَنْبذُل الجُّ

صني عىل الكتابة يف ما تعلَّموه يف عملهم، فيتعلَُّم اآلخرون  رين وما عندهم من رأٍي وَفْهم. ثم إنَّا نحضُّ املزاولني املتخصِّ عن تجارب املهجَّ

رين. فلعلَّك: منهم. هذه هي األصوات التي يجب أن ُيْستمَع إليها، للتأثي يف جداول األعامل العاملية التي ُتحِدُث أثراً يف َعْيِش املهجَّ

ر يف أن تجد فيام تعلَّمته أو َخرِبْته ما يستفيد منه ُقرَّاَء نرشة الهجرة القرسية فائدًة جليلًة تفكِّ  •

صني،  ر يف التأليف امُلشرَتَك... أو ‘التَّزاُمل’ مع آخرين من جهات فاعلٍة محليَّة أو مامرسني متخصِّ •  تفكِّ
َع نطاق تأثيك ويبني ثقتك بكتابتك فذلك ميكن أن ُيوسِّ

•  تنُظُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف www.fmreview.org/ar/writing-fmr وُترِسُل إلينا 
ما عندك من اقرتاحاٍت للمقاالت – وسرندُّ عليَك بالتعليق واملشورة 

     لنرشة الهجرة القرسية قرَّاء َكِثرُيو العَدِد ُمختلُفوَن. فإن كتْبَت، فسيقَرُؤون.
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www.fmreview.org/ar/cities

الجئو الَحَضِ يف باكستان: خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
محمد عّباس خان )مفوضّيُة شؤون الالجئني األفغان(

يتمّتع الالجئون األفغان يف باكستان بحرّيِة تنّقٍل عريضة وأبواِب معاٍش واسعة، إال أّن ُعْدَم قاعدٍة وطنّية قانونّية ُينطَلق منها 
إىل إدارة شؤون الالجئني، ُينِشُئ تحّدياٍت تقع عىل الجئي الَحَضِ والسلطات املحلّية عىل الّسواء.

www.fmreview.org/ar/cities/abbaskhan

 الّسلَطُة العمومّية امُلتناَزُع فيها يف املناطق الحضّية امُلهّمشة: تحّدياٌت واقعة عىل العاملني يف ميدان 
العمل اإلنسايّن

ُدْلف ُتو ِلْنُتُلو، وَهرت فورد، وِتم ِلْبُتُت، ووسام منصور، وألني رحباين )معهد الدراسات اإلمنائّية / منّظمة أْكِتد / باحٌث ُمْستقلٌّ 
 / مؤّسسة ُأْكُلود االستشارّية/جامعة العزم / مؤّسسة الرؤية العاملّية(

لُيَى هل  ُيحَتاُج إىل مقاربٍة أوضح  الحوكمة،  الفاعلة يف  الجهات  السلطة كثٌي من  تتناَفُس يف  السياقات الحضّية، حيث  يف 
ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة لتصَل إىل أكرث الالجئنَي واملجتمعات امُلضّيفة تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك 

فكيف يكون؟

www.fmreview.org/ar/cities/telintelo-ford-liptrot-mansour-rahbany 

َمْلجٌأ من الَخَطِر ُمْخِطٌر: دروٌس من سان بيدرو سوال
يوَلْنَدا َسباَتا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

الت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحضّية ومجتمعاتها املحلّية التي  ُم التدخُّ ُتقدِّ
فيها خطٌر شديد.

www.fmreview.org/ar/cities/zapata

دعوٌة إىل العمل الجاّد: حشد املوارد املحلّية يف إثيوبيا للّنازحني داخلياً يف الَحَض
إيڨان إْسُت كالبريا وِدلينا أبادي وَجزَهني َجْبِميِدن )جامعة أكسفورد / ُمْستشارا بحوٍث يف أديس أبابا(

ميكن استخالص دروٍس ِعّدة من االستجابة الناجحة املتعّددة املستويات التي استجابت بها الحكومة املحلّية واملجتمع املحيّل 
ملَْقَدِم عدٍد كثي من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

www.fmreview.org/ar/cities/eastoncalabria-abadi-gebremedhin

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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إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

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.

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-غي التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنرتنت. يسهِّ

ٌم للمجلة الكاملة. وكلٌّ من العدد 63 من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجوٌد بإصداٍر إلكرتوين ومطبوع. وامللخص متمِّ

ل اشتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عب البيد اإللكتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الوصلة اآلتية

جيطيب لنا أن َنْشُكَر ِجف كرِْسب )من جامعة أكسفورد(، وتشارلز ِسْمبُسن )من جامعة تفتس(، ومارسَيا فيا إسِبنوسا )من ُكليَّة امللكة 
ماري بجامعة لندن(، ورِترَشد ِوْلَيْمز )مستشاٌر مستقلٌّ يف رشكة ِمْغريِشن ُورك االستشارّية(، وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا ُمْستشاِريَن 
لُه املنظمة الهولندّية للبحوث العلمّية من خالل برنامج ِفتِش  يف موضوع هذا العدد. وَنْشُكُر أيضاً مرشوَع مدن اللجوء البحثّي الذي مُتوِّ
السويرسّية، ومرشوَع  االتحادّية  الخارجّية  الخيّية، وِوزارَة  )Cities of Refuge NWO VICI research project(، ومؤّسسَة هاِبلد 
الالجئني يف املدن )Refugees in Towns( الذي َيْتَبُع جامعَة تفتس، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد 

خصوصاً.

َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ
ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخيّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول إليه، ومنهم صانعو 
السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثي البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق َنرْشِ ما  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ
َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن  ل من مرشوعك وتأثيُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

 صورة الغالف األمامّي

َمْنظُر كاُبَل من عٍل، يف أفغانستان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ِجم ُهوِيلربُك

امُلُدُن والَبْلَدات

مقاالت عامة
امُلشارَكُة الّناجعُة بني املجتمع املديّن والحكومات يف املسائل الدائرة حول الَحْجز

غرانت ِمْتِشل )جامعة سِونُبن(
ال يزال َحْجُز املهاجرين يّتسع نطاقه يف العامل، فاستجاب املجتمع املديّن لذلك مبجموعة من إسرتاتيجّيات املنارصة حّتى يعالج مسائل 

الحقوق والهموم الحامئّية.

www.fmreview.org/ar/cities/mitchell 

ُروُح إعالِن قرطاجنة؟ َتْطبيُق تعريِف الالجئنَي امُلوّسِع عىل الفنزويلّيني يف أمريكا الالتينية
َسِسيل بلون وإزاِبل ِبْرغانزا وُلويسا ِفِلني فراير)الجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو/ جامعة أنطونيو رويزدي مونتويا، يف بريو/ جامعة ِدل 

باِسِفكو، يف مدينة ليام يف بريو(
َع لالجئني يف ُأُطر اللجوء الوطنية فيها، وعىل الرغم من ذلك، يجب عىل  أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً ‘تعريَف قرطاجنة’ املوسَّ

رين الفنزويلّيني. هذه الدول مزْيُد فعٍل لتطبيق هذا التعريف –وما ينشأ عنه من حاميٍة– عىل املهجَّ

www.fmreview.org/ar/cities/blouin-berganza-freier 

املواضيع الرئيسة املقبلة  
• االتِّجار والتَّهريب / وأزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحليَّة )موضوٌع ُمزَْدِوج، يونيو/حزيران( 

• االعرتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين األول(

www.fmreview.org/ar/forthcoming انظر

إن شئَت أن ُتنبََّه من فور صدور دعوات املشاركة يف املقاالت وصدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، َفْلُتتابع صفحَتنا يف فيسبوك أو 

www.fmreview.org/ar/request/alerts :ل يف خدمة التبيِه بالربيد اإللكرتويّن من طريق الوصلة التالية تويرت، أو َفْلتتسجَّ

ومقالَتان يف:
• التَّهجري الفنزوييّل وَتْعريِف قرطاجنة 

• وإستاتيجّيات املنارصة عىل َحْجِز املهاجرين

طالبو لجوٍء محجوزون، سنة 2013. 
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َمْن ُيْستمُع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
اً  هَد إلدراج رضوب كثية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لُنعنَي عىل أْن يكون َوْضُع السياسية والربامج ُمعربِّ إنَّا لَنْبذُل الجُّ

صني عىل الكتابة يف ما تعلَّموه يف عملهم، فيتعلَُّم اآلخرون  رين وما عندهم من رأٍي وَفْهم. ثم إنَّا نحضُّ املزاولني املتخصِّ عن تجارب املهجَّ

رين. فلعلَّك: منهم. هذه هي األصوات التي يجب أن ُيْستمَع إليها، للتأثي يف جداول األعامل العاملية التي ُتحِدُث أثراً يف َعْيِش املهجَّ

ر يف أن تجد فيام تعلَّمته أو َخرِبْته ما يستفيد منه ُقرَّاَء نرشة الهجرة القرسية فائدًة جليلًة تفكِّ  •

صني،  ر يف التأليف امُلشرَتَك... أو ‘التَّزاُمل’ مع آخرين من جهات فاعلٍة محليَّة أو مامرسني متخصِّ •  تفكِّ
َع نطاق تأثيك ويبني ثقتك بكتابتك فذلك ميكن أن ُيوسِّ

•  تنُظُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف www.fmreview.org/ar/writing-fmr وُترِسُل إلينا 
ما عندك من اقرتاحاٍت للمقاالت – وسرندُّ عليَك بالتعليق واملشورة 

     لنرشة الهجرة القرسية قرَّاء َكِثرُيو العَدِد ُمختلُفوَن. فإن كتْبَت، فسيقَرُؤون.


