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من املحررين

مع صدور أحدث تقرير عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، الذي أطلق أقوى التحذيرات حتى 
اآلن؛ فإن هذا اإلصدار من نرشة الهجرة القرسية FMR يحث جميع الجهات الفاعلة عىل التعاون يف املهمة 

العظيمة املتمثلة يف معالجة آثار أزمة املناخ عىل تنقل اإلنسان.

مت أطر للعمل عىل مدى السنوات األخرية، إال أننا، وفق ما يقول  لقد جرى التعهد بالعديد من االلتزامات وُصمِّ
ن بعُد من تغيري املسار«. فنحن نعلم جميًعا أن العمل مطلوب بشكل عاجل،  أحد املؤلفني الرئيسيني: »مل نتمكَّ

ويتضمن هذا العدد من املجلة العديد من األمثلة عىل كيفية االنتقال من االلتزامات إىل العمل. وقد كان فحوى 
العالقة بني تغري املناخ من جهة والنزوح من جهة أخرى هو محل تركيز العديد من األعداد السابقة من نرشة 

الهجرة القرسية - نرشة الهجرة القرسية 31 و 49 و 64 - التي ميكنك قراءتها عىل موقعنا عىل اإلنرتنت عىل 
www.fmreview.org/ar/issues الرابط

ويشمل هذا العدد أيًضا ثالث مقاالت »عامة« حول مواضيع أخرى، وهي: مؤرش املرأة والسالم واألمن؛ 
والحواالت النقدية للسوريني يف تركيا؛ والحاجة إىل نهج يراعي حجم الصدمات يف توفري مراكز إيواء اللجوء يف 

اململكة املتحدة.

تتوفر هذه املجلة مع موجز املحررين املرفق بها )الذي يقدم ملخًصا ملحتوى العدد، باإلضافة إىل قامئة باملقاالت 
مع روابط الويب( عرب اإلنرتنت عىل www.fmreview.org/climate-crisis. يرجى مشاركتها عىل نطاق واسع، 
مبا يف ذلك الطبعات العربية منها والفرنسية واإلسبانية. تابعنا عىل وسائل التواصل االجتامعي )تويرت، وفيسبوك 

ولنكد إن( لتلّقي الإلشعارات عند توافر إصدارات اللغات األخرى.

نود أن نشكر املانحني الذين يدعمون هذا العدد من املجلة عىل وجه التحديد، وهم: وزارة الخارجية األملانية 
االتحادية • ومركز مراقبة النزوح الداخيل بدعم من االتحاد األورويب يف إطار مرشوع استجابة املحيط الهادئ 
للنزوح من الكوارث • واملنظمة الدولية للهجرة • ومنصة عن النزوح يف حاالت الكوارث • وروزا لوكسمبورغ 

شتيفتونغ • ومكتب املستشار الخاص للعمل املناخي التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني    
UNHCR • وشعبة الحامية الدولية. ونود أيًضا أن نشكر مستشارينا لهذا العدد من املجلة، ,ومنهم: أليس 

بايالت وسارة كولتزو وأتيل سولبريج، ومستشارينا الدوليني.

سيتضمن إصدارنا يف يوليو 2022 مقالة خاصة أساسية حول املعرفة والصوت والسلطة، باإلضافة إىل مقالة 
أقرص عن التامسك االجتامعي يف حالة النزوح املطول. لتلقي تحديثات حول هذا العدد واألعداد الالحقة، يرجى 

www.fmreview.org/ar/request/alerts االشرتاك للحصول عىل إشعارات الربيد اإللكرتوين عىل

هذه هي املرة األخرية التي تشارك فيها ماريون كمحرر مشارك لرسالة: »من املحررين«، حيث ستغادر FMR يف 
نهاية آذار بعد 28 عاًما من العمل. فلنقرأ رسالة الوداع يف الصفحة 84. ونحن نرحب ترحيباً حاراً بأوليفيا بريثون 

يف الفريق بصفتها نائبة املحرر!

مع أطيب التمنيات

أليس فيليب وماريون كانري
املحررون، مجلة الهجرة القرسية

الغالف األمامى

يستعني باشا مايا مبكرب صوت للمناداة عىل األشخاص املترضرين من الفيضانات، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، الذين يحتاجون 

إىل مساعدة إلخالئهم إىل مكان آمن. إّن مستخدم الكريس املتحرك، باشا مايا، عضو يف لجنة إدارة الكوارث املجتمعية ومجموعة 

املساعدة الذاتية املكونة من األشخاص ذوي اإلعاقة. لقد ُبني قارب اإلنقاذ الذي ميكن الوصول إليه )بسهولة( الستخدامه يف 

 عمليات البحث واإلنقاذ. Gaibandha ، بنغالديش. انظر املقال ص33-1.
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