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ُ
رحب بهم .ويف املقاالت العرشين ،الدائرة حول
املدُ ُن
ّاس َّ
املهجرين و ُت ّ
والبلدات اليو َم ُمتصدّر ٌة األمكن َة التي تق َب ُل الن َ
ا ُملدُ ِن وال َب ْلدَات ،التي يُق ِّد ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يدي ِهُ ،ين ُ
َاقش راسمو السياسة ،واملز َ
اولون،
واملهجرون أنفسهمُّ ،
كل هؤالء ،يناقشون التحدّيات
والباحثون ،وممثلو املدن واألحالف التي َت ْر ُك ُز ه ّمها يف شؤون املدن،
ّ
الح َض ُ َ
وشكا ِئها وعىل طالبي اللجوء.
الواقعة عىل سلطات َ
ُ
ُ
ً
ِّ
سب عددٌ من ال َكتَب ِة طرقا جديدة للعمل يف األماكن الحرض ّية –ومن ذلك املقارب ُ
خصصة لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها،
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ات بني أصحاب املصلحة املعن ّيني املتعدّدين ،والتعاو ُُن بني املدن– وي ِ ُ
ٍ
ٍ
املهجرينَ واملجتمعات
ُم ْحكم وخواط َر َت ْح ِف ُز املر َء عىل َقد ِْح ِزناد ِفكره ،استقوها من االستجابات املحل ّية ،ومنظورات َّ
ليوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخ ّيامت عىل األماكن الحرض ّية؟
املحل ّية التي ُتض ّي ُفهم .ويُن ِع ُم َك َت َب ٌة آخرون النظ َر َ َ
املجتمعي
الصمود بتحسني التواصل وتشا ُرك املعلومات؟ وكيف ُتق َّوى ُقد َر ُة البلد ّيات ويُع َّز ُز التحا ُو ُر
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والحث عىل التخطيط الحرضيّ الذي يراعي حاجات ٍّ
املهجرين
الشاملة ،وا ُملفاوض ِة يف السلطة ا ُملتنا َز ِع فيها،
كل من َّ
واملجتمعات التي ُتض ِّي ُفهم.
بسن (من جامعة تفتس) ،ومارس َيا فريا إس ِبنوسا
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر ِجف ك ِر ْسب (من جامعة أكسفورد) ،وتشارلز ِس ْم ُ
ٌّ
ْ
ريشن وُرك االستشار ّية) ،وذلك عىل
غ
م
رشكة
يف
مستقل
(من ُكل َّية امللكة ماري بجامعة لندن) ،و ِر َتشد ِو ْل َي ْمز (مستشا ٌر
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ً
البحثي الذي ُت ِّول ُه املنظمة
اللجوء
مدن
ا
أيض
ر
ك
مساعدتهم فقد كانوا ُم ْستشارِينَ يف موضوع هذا العدد .و َن ْش
مرشوعَ
ُ
ّ
ومؤسس َة
تش (ّ ،)Cities of Refuge NWO VICI research project
الهولند ّية للبحوث العلم ّية من خالل برنامج ِف ِ
ها ِبلد الخري ّ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.
العدد  63من نرشة الهجرة القرسية موجو ٌد يف ّ
الشابك ِة بأنساق ِه ويُحصَ ل علي ِه من طريق www.fmreview.org/ar/cities
• املج َّل ُة ك ُّلها
موس ٌ
• َّ
عة ومعها رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت ِو ْب)
امللخص (وهو قامئة محتوى َّ
و َمن ير َغ ُب يف نسخ ٍة مطبوع ٍة من هذا العدد ،يرجى ْأن ُي َر ِاسلنا بالربيد اإللكرتو ِّين من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
الرئيس ُة ا ُملق ِبل ُة يف عام ( 2020انظر :)www.fmreview.org/ar/forthcoming
املواض ْيعُ
ِ
َ
ُ
• يونيو/حزيران :االتِّجار يف البرش وتهريبهم  /وأ ْز َمة املنَاخ واملجتمعات املحل َّية (موضوعٌ ُم ْز َد ِوج)
• أكتوبر/ترشين األول :االعرتاف َّ
وب إلرسال املقاالت إلينا يف  15يونيو/حزيران)
باللجئني (ينتهي األ َمدُ املَ ْض ُ
عىل َ
الخ ْ ِي والربكة
ماريون كولدري وجيني بيبلز
ُمح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية
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وإ ّنا نتش َّك ُر لق ّرا ِء نرشتنا دَع َمهمَّ ،
وكل ما ورد علينا من ت ُّربع .إن كنت تقرأ نرشة الهجرة القرسية وتق ِّدرُها ّ
حق قدرها نرجو
َ
منك العطا َء من طريق  www.fmreview.org/ar/online-givingفأ ِعنّا عىل االستمرار يف إصدار هذا املرجع!

