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ٌ
الح َض
دعوة إىل العمل الجادّ :حشد املوارد املحل ّية يف إثيوبيا للنّازحني داخلياً يف َ
وجزَهني َج ْ ِبمي ِدن
إيڨان ْإس ُت كالبريا و ِدلينا أبادي َ

دروس ِعدّة من االستجابة الناجحة املتعدّدة املستويات التي استجابت بها الحكومة
ميكن استخالص
ٍ
املحل ّية واملجتمع املح ّ
يل ملَ ْقد َِم عد ٍد كثري من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

العرقــي يف املنطقــة
يف ســنة  ،2018فــ َّر مــن النِّــزاع
ّ
ـجل ًة وكثـ ٌر
الصومال ّيــة بإثيوبيــا نحـ ٌـو مــن  1340أرس ًة ُمسـ ّ
ـجلنيُ ،م ْلتَمس ـ َ
ن الســامة
مــن النَّازحــن داخلي ـاً غــر املسـ ّ
يف أدامــا ،وهــي عاصمــة منطقــة أوروميــا ،الواقعــة يف
رشقــي أديــس أبابــا ،تبعــد عنهــا  100كيلومــ ٍر
يب
جنــو ّ
ّ
عــى التقريــب .ووصــل النّازحــون داخليـاً ،الذيــن أكرثهــم
أوروم ّيــو ال ِعــرقِ  ،إىل أدامــا يف خــال ِعــدّ ة شــهو ٍر .فــكان
مــن تد ُّفــق النَّازحــن داخليــاً ،العظيــم ال ُف َجــا ّ
يئْ ،
أن
َ
ضغــط شــديداً عــى قــدرة املدينــة عــى َت ْهيئــ ِة الدّ عــم
الــروريّ .

الهــم يف النُّــزوح الداخــي بإثيوبيــا مــا يــزال
وملّــا كان
ُّ
ُ
ُ
مركــوزاً يف املنطقــة الصومال ّيــة (التــي تض ّيــف أكــر
النَّازحــن داخلي ـاً يف البلــد ،وعددهــم ثالثــة ماليــن عــى
دروس
التقريــب) ،أمكــن أن ُيســت َقى مــن اســتجابة أدامــا
ٌ
نفيســة .فلغياب املعونــة الدول ّيــة الواســعة النطــاق،
ٌ
حملــة -مل يعلــم بهــا أكــر النــاس -ملعالجــة
أفضــت
ً
حاجــات النَّازحــن داخليــا ،إىل اســتجابة متعــددة
املســتويات مــن الجهــات الفاعلــة اال ّتحاديــة ،واإلقليم ّيــة،
وخاصــ ًة الجهــات الفاعلــة املحل ّيــة الحرض ّيــة .ويف آخــر
األمــر ،ويف ِّ
ْــم
ظــل رعايــة إدارة املدينــة ،شــار َك ْت يف َدع ِ
ً
ُّ
النَّازحــن داخليــا واســتقرارهم كل دوائــر الحكومــة
الرســم ّية التــي عددهــا  ،28ومئــات مــن الجهــات الفاعلــة
يف القطــاع الخــاص ،وَ 18كبيل ـ ًة (وال َكبي َلـ ُـة ‘’kebeleهــي
أص َغــ ُر التّقســيامت اإلدار ّيــة يف إثيوبيــا) ،و 243إديــراً
(واإلديــر ‘ ’Idirجمع ّيــة أهل ّيــة مؤ ّل ٌ
فــة مــن جــران
َ
أو ّ
املــال للطــوارئ) ،وكثــ ٍر مــن
عــال يجمعــون بهــا
املنظــات املحل ّيــة غــر الحكوميــة واألفراد .ولقــد يكــون
ـم النّظــر ،فهــو جهــدٌ إثيــو ٌّيب بالكل ّيــة،
هــذا املثــال عديـ َ
جامعــي ،يف أكــره محــ ّ
وينجــح يف العمــل يف
يُ ،يبــ َذ ُل
ُ
ٌّ
هــذا ال َقــدْ ِر مــن ال ُّنــزوح الداخ ـ ّ
ي ،خــال مــدّ ة قصــرة.

أ ّول إعانــ ٍة املــا ّر ُة املحل ُّيــون ،مبعونــ ٍة عين ّيــة ،كالطعــام
وال ـراب ،وال ُّل ُحــف ،وال ُف ـ ُرش ،واملالبــس ،والنقــود أيض ـاً.
أن مســؤويل ال َكبي َلــ ِة ســمحوا للنّازحــون داخليــاً
ومــع ّ
جمعــات ،افتقــر النّازحــون إىل املــآوي ،ومل
باإلقامــة يف ُم ّ
َــح املراحيــض واملطابــخ إال لقليــلٍ منهــم.
ُتت ْ
لبثــت إدارة املدينــة والحكومــة اإلقليم ّيــة ْ
ْ
أن
ثــم مــا
ـي وبالقنــوات
َد َعـ َوا املجتمـ َ
ـع بوســائط التواصــل االجتامعـ ّ
التلفاز ّيــة إىل العمــل الجــا ّد إلعانــة النّازحــن ،وأب َر َز َتــا
الحاجــة إىل بنَــا ِء املســاكنْ ،
وإشــها ِر صنــدوق طــوارئ
نشــئَ  .واســتعملتَا حينئ ـ ٍذ إســراتيج ّيات
كان إذ ذاك قــد ُأ ِ
ُ
ْ
َ
ــي إليــ ِه ،ومنهــا نــر تقريــ ٍر
مختلفــة لنــر مــا دُ ِع َ
ـي يف حــالِ النَّازحــن داخليـاً واإلعــان عـ ّ
ـا يــأيت مــن
يومـ ّ
ثــم ب ّثــت
املســتثمرينَ يف القطــاع
ّ
الخــاص مــن َدعْــمّ .
وسـ ُ
ـا جــا َء فيهــا حـ ُ
ـائط اإلعــام مشــاه َد مص ـ َّورة ،ومـ ّ
ـال
النــاس يف ال َك َ
بيــا ِت ،واحتفــال النَّازحــن داخليــاً
ــش
ِ
َع ْي ِ
وأفــرا ٍد مــن املجتمــع املحــ ّ
ي معــاً باألعيــاد اإلســام ّية.
ّ
وحــدَّ َث صحــا ّ
يب َي ِص ُ
املحطــة التلفاز ّيــة
ــف
يف إثيــو ّ
َ
ّ
اإلقليم ّيــة ،واســمها أو يب اِن ( ،)OBNقــال“ :إنهــا كانــت
َ
صــوت هــؤالء النــاس”.

الخاص املح ّ
يل
اســتجابة القطاع
ّ

ـاص املح ـ ّ
ي ،مــن الفنــادق إىل الــركات
كان للقطــاع الخـ ّ
ً
الصناع ّيــة ،شـ ٌ
ـأن عظيــم يف االســتجابة ،وخصوصـا إســهامه
ُ
ِّ
مســجلة مــن
العريــض يف بنــاء املســاكن لــكل أ َس ٍة
ّ
س النَّازحــن داخليــاً .وقــد اســتجابت أكــر الجهــات
ُأ َ ِ
ـاص للدعــو ِة إىل املســاعدة التــي
الفاعلــة يف القطــاع الخـ ّ
نرشتهــا وســائط اإلعــام ،عــى ّ
ـس
أن بعضهــا خاطبهــا رئيـ ُ
بلد ّيــة أدامــا شــخص ّياً لتســتجيب .و َذ َك َر َمــن اســتُط ِل َع
ِمــن مختلــف الدوائــر الحكوم ّيــة الرســم ّية وممثــي
َ
النَّازحــن داخليــاًّ 1
حــال هــذه الجهــات الفاعلــة يف
أن
ْ
ـض
القطــاع الخــاص ،التــي خاطبهــا رئيــس البلد ّيــة ،مل َيقتـ ِ
ٌ
َ
دعوة إىل العمل الجا ّد
بعــض اإلقنــاع لــي متــدّ يــد العــون ،فهــي نفســها
إ ّال
ً
َ
ً
َ
اســتق ّر كثــ ٌر مــن النَّازحــن داخليــا أ ّول األمــر يف شـ ِه َدت أزمــة التَّهجــر مبــارشة .فت ّربعــت هــذه الــركات
خاصــة ،إذ
الخاصــة باألمــوال وبقضــا ِء الحاجــات األساســية ،كالطعــام
جم ٍ
ــع يتبــع مدرســ ًة ّ
ّ
عــات َكبيل ّيــة ويف ُم ّ
ُم ّ
جم ٍ
ُّ
ُ
ُ
ٌ
مل يكــن لهــم
والســقوف الفوالذ ّيــة ،واإلســمنت،
مــكان آخــر يذهبــون إليــه .ثــم أعانهــم والــراب والل ُحــفُّ ،
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والقضبــان الحديد ّيــة ،والرمــل ،لبنــا ِء املســاكن .حتــى ّ
إن
بعـ َ
ـض هــذه الــركات َض ِمنـ ْ
ـت بنــا َء مســا ِكنَ ِعــدّ ة.
الخاصــة
فعــى ســبيل املثــالَ ،بنَــت إحــدى الــركات
ّ
ا ُمل ْشــتغ َلة برتكيــب السـ ّيارات  64مســكناً قيمتهــا  3ماليــن
يب (أي مــا َي ْقــ ُر ُب مــن 109
ونصــف املليــون ِبــ ٍّر إثيــو ّ
ّ
ٌ
أمريــي) ،و َبن ْ
رشكــة غريهــا َ 100م ْســكن.
َــت
آالف دوال ٍر
ِ
َ
َ
ّ
وشـ َك ْت بعــض هــذه الــركات أن تربعهــا مل يكــنْ ُمعفــى
ـاح مــن الحكومــة يف
مــن الرضائــب ،وطالبــت مبَزي ـ ِد إيضـ ٍ
ـم النَّازحــن داخلي ـاً ،ولكــنّ
شــأن األمــوال املَ ْجموع ـ ِة ل َد ْعـ ِ
الظاهــ َر ّ
أن الــركات انتفعــت مــن النــرات اإلعالم ّيــة
التــي نشــأت عــن األمــر ،وهكــذا اســتعملت الــركات
ت ُّربعهــا فجعلتــه إســراتيج ّي ًة تســويق ّية .ويف آخــر املطــاف،
كان للمنافســة الناتجــة ّ
باملجــان يف
عــا ينــره
ُ
اإلعــام ّ
ُمقا َبل ـ ِة الت ـ ُّر ِع شـ ٌ
ْ
ـاح َحش ـ ِد األمــوال.
ـأن عظيــم يف نجـ ِ
ص عمــلٍ للنّازحــن
ــح أكــ ُر الــركات
الخاصــة ُفــ َر َ
ّ
ومل ُت ِت ْ
أن ســبب ذلــك ِق ّلــةُ
داخليـاً ،و َذ َكــر اللذيــن اســتطلعناهُ م ّ
والتفــاوت الثقــا ّ
ُ
يف .ففــي حالــ ٍة مــن الحــاالت،
املهــارة
ّ
ـازح مــن النَّازحــن داخليـاً،
وظفــت رشكـ ٌـة صناع ّيــة  125نـ ٍ
ً
ً
َ
ولكــنّ توظيفهــم اســتم ّر شــهرا واحــدا فقــط مــن مــدّ ة
تدريبهــمّ ،
ألن النَّازحــن داخليــاً أرضبــوا عــن العمــل
ٍّ
ـبوع
إرضاب ـاً غ ـ َر قانــوين يف ُم ّ
ـع التّصنيــع م ّرتــن يف أسـ ٍ
جمـ ِ
ً
واحــد ،فخــرت الرشكــة مــن املــال شــيئا غ ـ َر قليــل.

اســتجابة ّ
املنظامت املحل ّية غري الحكومية

قدّ ْ
مــت املنظــات غــر الحكوميــة بــن يــدي النَّازحــن
َ
ً
همهــا يف النســاء
داخليــا حاجاتهــم األساســ ّية ،و َركــزَت ّ
واألمهــات واألطفــال خاصــ ًة .واشــتمل ت ُّربعهــا عــى
وحفاضهــم ،و ُم َعدّ ات
ال ُفـ ُرش ،واملالبــس ،وحليــب األطفــال ِ
ً
املطبــخ .وقــد اشــرُ ِ َي ْت بعـ ُ
ّ
ـض هــذه األشــيا ِء اتباعـا لقامئـ ٍة
ُ
ـرعَ
مــن الحكومــة املحل ّيــة ُمق ّيـ ٍد بهــا مــا يحتــاج إليــه ،وتـ ُ ِّ
ببعضهــا عــى حســب حاجــة األفــراد.
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عــدم وجــود وثائــق التســجيل والهو ّيــة ب ـ َ
ن َي ـ َدي بعــض
النَّازحــن داخلي ـاً ،وقالــت ّ
ْ
إن ذلــك تحــدٍّ  ،إذ نظــرت فلــم
ـم َمــن منهــم دخــل الرعايــة الصح ّيــة املجان ّيــة و َمــن
تع َلـ ْ
هجــرون أصـ ًا؟ وملــاّ
مل يدخــل؟ وهــل األطفــال املنبــوذون ُم ّ
ـزل عـ َددُ املحتاجــن يعلــو ،عزمــت كثـ ٌر مــن ّ
مل يـ ْ
املنظامت
ِّ
ّ
نــازح
غــر الحكوميــة عــى إعانــة كل َمــن يزعــم أنــه
ٌ
ــت إحــدى ّ
داخــ ّ
ي .و َع َر َض ْ
املنظــات غــر الحكوميــة،
ألســباب ذلــك قائلــ ًةَ “ :غــ َرضُ
ُ
واســمها نو ِبــل أكشــن،
ِ
هــذه ّ
املنظمــة ُم َســاعد ُة النــاس .وال َيسـ ُـعنَا التغا ُفـ ُ
ـل عــن
األزمــة .هــذا مــا نعتقــده”.

استجابة املجتمع املح ّ
يل

لنــاس مــن املجتمــع املحــ ّ
ٌ
ْــم
ي
كان
ٍ
شــأن عظيــم يف َدع ِ
النَّازحــن داخليـاً أ ّو َل مــا َق ِد ُمــوا املدينــة .فت ّربعــوا بالنقــود
وتجمعــوا أيضـاً
واملالبــس وغــر ذلــك مــن الدّ عــم املــاديّ ،
ّ
أيــام ليطبخــوا
يــات مختلفــة عــدّ َة
عــات َك ِب
يف
ٍ
مجم ِ
ّ
ٍ
َ
ً
ّ
اإلديــرات
الطعــا َم للنّازحــن داخليا .وتدخلــت بعــض
ِ
(انظــر معنــى اإلديــر فيــا تقــدّ م) أيضــاً ل َدع ِمهــم.
املؤسســات غــر الرســم ّية -أي اإلديــرات -يف
وتنتــر هــذه ّ
ـح حامي ـ ًة اجتامع ّيــة ِجد ّيــة ،ولكنّهــا ال َ
تنشـ ُـأ
إثيوبيــا و ُت ِتيـ ُ
ّ
ـات مــن جــران وأفــراد أرس وأصدقــاء.
عمومـاً إ ّال بــن الثقـ ِ
ً
ـع
ـيَ ،
وأجــرت أحدهــا ِس ْلســلة مــن التنظيــم املجتمعـ ّ
وج ْمـ ِ
ّ
املــال واملالبــس ا ُملت ـ َّر ِع بهــا ،مــن مجتمعهــا املح ـي ومــا
يــب
حولهــا مــن مــدارس .فاإلديــرات واإل ِكيبــات (واإل ِك ُ
ــة ُت ّ
ٌ
‘ ’Equbجمع ّي ٌ
جامعــة قليلــة مــن النــاس،
شــكلها
غــر رســم ّية ،يتناوبــون فيهــا االدّخــا َر والتّســليف) التــي
شـ ّ
ـاع
ـكلها النّازحــون داخلي ـاً أنفســهم مســتم ّر ٌة يف االجتـ ِ
ً
ـع الــزواج والوفــاة.
ـم بعضهــا بعضـا ،يف وقائـ ِ
بانتظــام و َد ْعـ ِ
وعــى ســبيل املثــال ،يدعــو أحــد اإلديــرات إىل اجتــاع
النّازحــات لــرب القهــوة ّ
كل َيـ ْو ِم أحــد ،فأنشــأ االجتــاعُ
شــعوراً بالدعــم بــن النَّازحــات داخليـاً ،يتك ّلمــنَ فيــه عــاّ
يجدنــه مــن مصاعــب ،ويتع ّر ْفــنَ غ َريهُ ــنّ مــن النَّازحــات
داخلي ـاً.

ويف خــال ســتة شــهور ،أعانــت ّ
منظ ٌ
مــة غــر حكوميــة الدروس واملدارك

ٌ
واحــدة  200أرسة ،و َف ْوقهــا  100امــرأ ٍة ،بإســهام قــدره
ّ
 251ألــف ِب ـ ٍّر (أي زهــا َء  7800دوال ٍر أمري ـي) .وأتاحــت
بالصح ـ ِة الرعاي ـ َة الصح ّيــة
منظمـ ٌـة غــر حكوميــة معن ّيـ ٌـة
ّ
َ
باملجــانُ ،مــدّ ة ثالثــة أو أربعــة شــهور يف
للنّازحــن داخليـاً ّ
ـت غ ُريهــا  12طف ـ ًا َمنْبــوذاً ،مثان َيــةُ
وح َض َنـ ْ
خــال األزمــةَ ،
ٌ
وأربعــة يف الحضانــة .ومــع ذلــك،
منهــم اليــو َم ُيتبنَّــ ْو َن
ذكــرت بعــض ّ
املنظــات غــر الحكومية التــي اســتطلعناها
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إعــان ال ِت َ
ُ
ــا ِس الدّ عــم مــن رســال ٍة واحــدة
نجــاح
بــدأ
ُ
ّ
‘تعاقب ّيــة’ أرســلتها الحكومــة االتحاد ّيــة واإلقليم ّيــة
واملحل ّيــة .وكانــت وســائط التواصــل االجتامعــي أدا ًة ذات
ــر الرســالة وإيصالهــا إىل مختلــف الجهــات
شــأنٍ يف َن ْ ِ
الفاعلــة ،واالتصــال مبــن يحتمــل أن يكونــوا مانحــن،
وفيهــم اإلثيوب ُّيــون الذيــن يف ّ
الشــتات .ويضاف إىل ذلــك،
النــرات التلفاز ّيــة ،ومــا ُن ِ َ
ــر
مجموعــات ِف ْســ ُبك،
يف
ِ
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ويوتيــوب ،وتلغــرامّ ،
كل ذلــك أســهم يف إذاعــ ِة الدعــوة
ُ
ْ
الواســع
إىل الدّ عــم بــن النــاس .فأشــ َع َر هــذا النّــر
ُ
َ
ممــن يب ّلغنــا األخبــا َر ّ
حــال االلتــزام
بــأن
النطــاق كثــراً ّ
َ
هنــاك حســنٌ  ،فــا إن وصلــت الدعــوة إىل عــد ٍد مــن
ـح الدّ عــم
النــاس ،ال يحــدث تغيـ ُر الحــالِ إال ببلوغــه ،أصبـ َ
ـوذج ُيتّبــع ،ح ّتــى ا ّتبعــه َمــن مل ُيد َعــا إلي ـ ِه
رضب ـاً مــن منـ ٍ
الهــم يف التــ ُّر ِع
مبــارش ًة .و َعنَــى ركــز
العينــي والنقــديّ
ّ
ّ
ّ
أن إســها َم الجهــات الفاعلــة ميكــن أن يكــون عــى صــو ٍر
ّ
ّ
مختلفــة ،ومنهــا ،اإلســهام املــايل وغــر املــايل ،وإرشاك
الجامعــات واألفــراد ،و َمــن دا ِف ُعــهُ اإليثــا ُر و َمــن دا ِف ُعــهُ
منفعـ ٌـة لنفس ـ ِه.
ـع مبلــغ مليــونِ دوال ٍر أمري ـ ّ
ي يف خــال بضعــة
وقــد ُج ِمـ َ
شــهور فقــط ،مــن غ ِري َعـ ْونٍ دو ّ
يل .فعــا َد كث ٌري مــن النَّازحني
داخليــاً ،يف آخــر املطــاف ،طوعــاً مبعونــ ِة الحكومــة
املحل ّيــة ،غــر ّ
أن االســتجابة املتعــددة املســتويات أفضــت
َ
ســجلة
ــكنَ ،ســكنَها  1340أرسة ُم ّ
إىل بنــا ِء َ 2000م ْس ٍ
س النَّازحــن داخليــاً
نــازح
قــارص
ونحــو مــن 500
ٌ
ٍ
مــن ُأ َ ِ
ٍ
َ
ّ
داخل ّيــاً .ومــع أن الدعــوة إىل العمــل الجــا ّد عُ ِمــل عــى
ـي ،مــن الواضــح ّ
أن أقــوى
إنجاحهــا عــى املســتوى اإلقليمـ ّ
اســتجابة كانــت االســتجابة املحل ّيــة يف أدامــا ،وذلــك مــن
خــال مــا فعلتــه حكومــة املدينــة واألحيــاء ،والجهــات
الفاعلــة يف القطــاع الخــاص ،والجمع ّيــات املجتمع ّيــة،
ّ
واملنظــات املحل ّيــة غــر الحكوميــة ،واألفــراد.
و ُيســت َقى مــن االســتجابة أيض ـاً بعــض الــدروس .فأ ّولهــا:
ّ
ــح معالجــ َة بعــض
أن الحشــ َد
َ
نج َ
الرسيــع ميكــن أن ُي ِ
ـات الطويلــة األمــد ،كاإلســكان ،وحاجــات الطــوارئ
الحاجـ ِ
كإتاحــة الطعــام فــوراً ،ولكــنْ يظهــر ّ
أن هــذا الحشــ َد

ــب تيســ َر غــر ذلــك مــن الحاجــات ،كالوظائــف،
ُيص ِّع ُ
ـارات مع ّينــة.
التــي تقتــي عالقــات مســتم ّرة ،ووجــود مهـ ٍ
ومــع ذلــك ،مــن املمكــن أن ُتســتع َمل مقاربـ ٌـة تواصل ّيــة
ـر املهــارات
ـر َخـ َ ِ
كالتــي اسـتُع ِم َلت يف اســتجابة أدامــا ل َنـ ْ ِ
املوجــودة بــن النَّازحــن وإيصالــه إىل جمهــور النــاس
محل ّيــاً وإقليم ّيــاً .وثانيهــاّ :
أن تصيــ َر التــ ُّرع الفــردي
والتجــاريّ رســم ّياً ،وال س ـ ّيام الت ـ ُّرع الــذي يجــاوز مبلغ ـاً
محــدّ داً ،عــن طريــق إعفائــه مــن الرضائــب ،قــد َي ِزيــدُ
بعــض الجهــات الفاعلــة يف التــ ُّرع .وآخرهــاّ :
أن
رغبــ َة
ِ
ُ
ً
َ
ّ
َ
ـدُ
تســجيل كل النَّازحــن داخليـا عنــد قدومهــم املـ ن ميكــن
بإثبــات عــدد
يــر املســاعد َة املتاحــ َة لهــم ،وذلــك
ِ
أن ُي َ ِّ
ّ
َمــن عــا َد منهــم ،وتحســن معرفــة تركيبتهــم الســكانية،
وحاجــات َمــن بقــي منهــم ومل يعــد.
ِ
إيڨان ْإس ُت كالبريا

evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk

َّ
ٌ
رئيسة ،يف مركز دراسات الالجئني ،بجامعة
بحوث
موظف ُة
ٍ
أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
ِدلينا أبادي delina.abadi@gmail.com
بمي ِدن gezahegn82@gmail.com
جَ زَهني جَ ْ ِ

بحوث يف أديس أبابا
ُم ْستشارا
ٍ
ُ
مرشوع يقوم به مركز دراسات الالجئني ،عنوانه ‘االستجابات
البحث جز ٌء من
 .1هذا
ٍ
لهجرة من ج ّرا ِء األزمة يف إثيوبيا وأوغنداُ :
بحث َش ْأنِ الجهات الفاعلة املحل ّية يف املدن
وي ِّول ُه ِح ُلف املدن الذي يتبع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ،و َي ُقو ُد
الثانويّة’ُ ،
املرشوعَ إيفان ْإس ُت كالبريا.

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 َ ْتويلٍ ناجح ٍة إلعداد الربامج والبحوث (ومن هذه الطلبات ما ُأ ِ
ومؤسسة ِول َكم ترست الخري ّية) ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
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 تأثري البحث .وهاهنا ُت ِعين ََك نرشة الهجرة القرسية.
ُوس َع ِن ُ
طاق
لع ّلك ُتد ِر ٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمص ّغراً من النرشة يف مقرتحك (ويف ميزان َّيتك) ،وذلك ليك ي َّ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأد ّل ٍة عىل أثره وانتشاره ووصول ِه
َحصل من مرشوعك وتأث ُريهُ  .إذ ميكننا أن نز ِّو َد مرشوعك
ٍ
ش ما ُيت َّ
َن ْ ِ
إىل حيث يحسن له أن يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk

