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كلمة أرسة التحرير
غالباً ما يكون املجتمع املحيل املبارش هو الذي يقدم االستجابة األوىل واألخرية بل رمبا االستجابة التكتيكية 
األفضل لكثري من األشخاص املتأثرين بالتَّهجري أو الواقعني تحت تهديد التَّهجري. ومهام سعى املرء لتعريف 

معنى الحامية أو املجتمع املحيل، سيبقى الفاعلون الخارجيون يواجهون املصاعب يف توفري الدعم املالئم ما 
مل يفهموا تلك الحقيقة. فإذا مل يحققوا ألنفسهم قدراً أكرب من الوعي حول دور اسرتاتيجيات الحامية القامئة 

عىل املجتمعات املحلية، فقد يخفقون يف إدخال ‘قدرة’ املجتمع املحيل يف السياسة والربمجة. ويف أسوء 
األحوال، سوف يخاطرون يف تقويض قدرات املجتمعات املحلية لتجنب العنف والتَّهجري أو النجاة منه. 

ومن هنا يأيت املوضوع الرئييس لهذا العدد وهو ‘املجتمعات املحلية: األوىل واألخرية يف توفري الحامية‘ لتسليط الضوء 
عىل قدرة املجتمعات املحلية يف تنظيم أنفسها قبل التَّهجري ويف أثنائه وبعده بطريق تساعد يف حامية املجتمع املحيل. 

ة بينام يسلط  ويتشارك أصحاب املقاالت من الالجئني والنَّازحني داخلياً من رواندا والسودان واليمن أفكارهم النَّـريِّ
غريهم من املؤلفني عىل املوضوع بعموميته أو ينظرون يف اسرتاتيجيات الحامية الخاصة التي تقودها املجتمعات املحلية 

يف بلدان أخرى مثل كولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية الدونيميكان والهند ونيجرييا وأوغندا. 

وكالعادة، يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باإلضافة إىل مقاالت املوضوع الرئييس 
طائفة مختارة من املقاالت املثرية لالهتامم حول موضوعات أخرى للهجرة القرسية. 

نسق املقاالت ولغاتها: العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي html وpdf عىل 
الرابط التايل: www.fmreview.org/ar/community-protection. وسوف ُيتاح العدد 53 من نرشة الهجرة 

القرسية وامللخص املصاب له )الذي يحتوي عىل مقدمات للمقاالت جميعاً باإلضافة إىل روابط القارئ اآليل/
الويب) بإصداريه اإللكرتوين عىل اإلنرتنت واملطبوع باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية. 

إذا رغبت يف الحصول عىل النسخ املطبوعة للمجلة أو للملخص بأي لغة، 
 .fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد من خالل إرساله إىل شبكاتكم وذكره يف 
وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر. 

نتقدم بالشكر لكل من راشيل هاستي )أوكسفام) وجيمس تومسون )العمل من أجل السالم) ملساعدتهام 
بصفتهام االستشارية للموضوع الرئييس لهذا العدد. ونحن ممتنون أيضاً ملنظمة دانتشريتش إيد ومجموعة 
الحامية العاملية واللجنة الدولية للصليب األحمر والوزارة السويرسية الفدرالية لشؤون الخارجية ومفوضية 

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد. وال ننىس أبداً أن نعرّب عن عظيم شكرنا 
وامتنانان للامنحني اآلخرين من منظامت وأفراد ممن دعموا نرشة الهجرة القرسية خالل هذا العام. 

األعداد القادمة وموضوعاتها الرئيسية: 

  العدد 54 من نرشة الهجرة القرسية إعادة التوطني )املوعد املقرر للنرش فرباير/شباط ٢٠١٧)

 العدد 55 من نرشة الهجرة القرسية املأوى )املوعد املقرر للنرش يونيو/حزيران ٢٠١٧)

 www.fmreview.org/ar/forthcoming  ملزيد من املعلومات مبا فيها املواعيد النهائية لتسليم املقاالت، انظر

للحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق باألعداد القادمة، انضموا 
إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو انضموا إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب الربيد 

.www.fmreview.org/ar/request/alerts  :اإللكرتوين عىل الرابط التايل

وأخرياً، نرجو أن تنظروا يف الصفحة الخلفية لقراءة تقريرنا املوجز عن استطالع 
آراء القرَّاء الذي أعدته نرشة الهجرة القرسية مؤخراً. 

 ماريون كولدري وموريس هريسون
ران، نرشة الهجرة القرسية املحرِّ

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول.
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 إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة 

القرسية. ويتمتع كل املؤلفني النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.

جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة 
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