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رين وُترّحب بهم. ويف املقاالت العرشين، الدائرة حول   املُدُن والبلداُت اليوَم ُمتصّدرٌة األمكنَة التي تقَبُل الّناَس املهجَّ

ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يديِه، ُيَناقُش راسمو السياسة، واملزاولوَن،  امُلُدِن والَبْلَدات، التي ُيقدِّ

والباحثون، وممثلو املدن واألحالف التي َتْرُكُز هّمها يف شؤون املدن، واملهّجرون أنفسهم، كلُّ هؤالء، يناقشون التحّديات 

الواقعة عىل سلطات الَحرَض وُشَكاِئها وعىل طالبي اللجوء. 

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

وإقامُة املشارَكاِت بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين، والتعاُوُن بني املدن– وُيورُِد غريُهم ما عندهم من َفْهٍم عميٍق 

ريَن واملجتمعات  ُمْحكم وخواطَر َتْحِفُز املرَء عىل َقْدِح زِناد ِفكره، استقوها من االستجابات املحلّية، ومنظورات املهجَّ

املحلّية التي ُتضّيُفهم. وُينِعُم َكَتَبٌة آخرون النظَر لرَيَوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخّيامت عىل األماكن الحرضّية؟ 

ُز التحاُوُر املجتمعّي  ى ُقدرَُة البلدّيات وُيعزَّ مود بتحسني التواصل وتشارُك املعلومات؟ وكيف ُتقوَّ وكيف ُيَشدُّ أزُر الصُّ

لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ وَيْستخِلُص هذا العَدُد أيضاً دروساً عملّية، ُتِفيُد يف إنجاِح األعامِل امُلَناخّية 

رين  الشاملة، وامُلفاوضِة يف السلطة امُلتناَزِع فيها، والحثِّ عىل التخطيط الحرضّي الذي يراعي حاجات كلٍّ من املهجَّ

واملجتمعات التي ُتضيُِّفهم.

يطيب لنا أن َنْشُكَر ِجف كرِْسب )من جامعة أكسفورد(، وتشارلز ِسْمبُسن )من جامعة تفتس(، ومارسَيا فريا إسِبنوسا 

)من ُكليَّة امللكة ماري بجامعة لندن(، ورِترَشد ِوْلَيْمز )مستشاٌر مستقلٌّ يف شكة ِمْغريِشن ُورك االستشارّية(، وذلك عىل 

لُه املنظمة  مساعدتهم فقد كانوا ُمْستشاِريَن يف موضوع هذا العدد. وَنْشُكُر أيضاً مرشوَع مدن اللجوء البحثّي الذي ُتوِّ

الهولندّية للبحوث العلمّية من خالل برنامج ِفتِش )Cities of Refuge NWO VICI research project(، ومؤّسسَة 

هاِبلد الخريّية، وِوزارَة الخارجّية االتحادّية السويرسّية، ومرشوَع الالجئني يف املدن )Refugees in Towns( الذي َيْتَبُع 

جامعَة تفتس، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد خصوصاً.

 www.fmreview.org/ar/cities العدد 63 من نرشة الهجرة القرسية موجوٌد يف الّشابكِة بأنساقِه وُيحَصل عليِه من طريق 

 • املجلَُّة كلُّها 
عٌة ومعها رموز االستجابة الرسيعة ]QR[ ووصالت ِوْب( ص )وهو قامئة محتوى موسَّ • امللخَّ

 .fmr@qeh.ox.ac.uk وَمن يرَغُب يف نسخٍة مطبوعٍة من هذا العدد، يرجى أْن ُيرَاِسلنا بالربيد اإللكرتوينِّ من طريق 

 :)www.fmreview.org/ar/forthcoming املواِضْيُع الرئيَسُة امُلقِبلُة يف عام 2020 )انظر 

 • يونيو/حزيران: االتِّجار يف البرش وتهريبهم / وأزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحليَّة )موضوٌع ُمزَْدِوج(

جئني )ينتهي األَمُد املرَْضوُب إلرسال املقاالت إلينا يف 15 يونيو/حزيران( • أكتوبر/ترشين األول: االعرتاف بالالَّ
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