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رشة للتوزيع املجاين فقط
الن

وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة تقدميية ورابط للمقال كام ًال
عىل اإلنرتنت.
تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم  45عىل الرابط التايل
 www.fmreview.org/ar/crisisبالصيغتني  htmlو pdfبالنسبة للغات العربية
والفرنسية واإلسبانية ،وبالصيغ  htmlو  pdfوبامللفات الصوتية بالنسبة للغة االنجليزية.

كلمة أرسة التحرير

هجرون أو يعلقون يف سياق األزمات
كثري من األشخاص الذين ُي َّ
اإلنسانية املتنوعة ال يجدون مكاناً لهم يف أطر القوانني
والسياسات والعمليات الحالية املعنية بحامية الالجئني والنازحني
داخلياً .ويثري ذلك األمر جملة من التساؤالت عام إذا كان من
الرضوري أو املمكن توفري طرق أكرث انتظاماً أو تقنيناً يف التعامل
مع املساعدات والحامية املقدمة لألشخاص املتأثرين باألزمات
البيئية وعنف العصابات والكوارث النووية وأزمات الغذاء
وغريها.
فعىل سبيل املثال ،هل ينشأ عن مختلف أنواع األوضــاع أو
الحوادث أمناط مشرتكة للحركة البرشية؟ وكيف سيم َّكن ذلك
من استنباط الدروس املستفادة واإلرشادات التي ميكن انتهاجها
للتعامل مع األزمات اإلنسانية الناتجة عن مختلف أنواع األحداث
والعمليات؟ أمبقدورنا أن نستخلص املحاور واإلرشادات املشرتكة
مبا يتصل بالحركة وحاجات الحامية واالستجابات والتحديات عرب

www.fmreview.org/ar/crisis/editors

مختلف أوضاع األزمات أم ال؟ لكنَّ إيجاد املعايري الجديدة ليس
سه ًال وال ُتضمن عواقبه اإلشكالية املمكنة.
وكام قال بيرت ساذرالند  ،املمثل الخاص لألمني العام لألمم
املتحدة للهجرة واإلمناء الدوليني «عندما يأيت الحديث عن حامية
حقوق املهاجرين ورفاههم ،نجد أن هناك كثرياً من املامرسات
الذكية.....ما يجب علينا فعله أن نوضح األدوار الحساسة التي
يجب أن ميثلها جميع الفاعلني األساسيني مبن فيهم بلدان األصل
واملقصد ودول الجوار واملؤسسات التجارية واملجتمع املدين».
وتود نرشة الهجرة القرسية أن تعرب عن عميق امتنانها لكل من
سوزان مارتن وسانجوال فرياسنغ وآيب تايلور من معهد دراسة
الهجرة الدولية عىل مشورتهم ودعمهم بصفتهم مستشارين
متخصصني لهذا العدد .والشكر موصول إىل مرشوع هجرة
األزمات وإىل مؤسسة جون د .وكاثرين ت .مكآرثر عىل دعمهم
املايل السخي لهذا العدد.
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متهيد حول املهاجرين يف أوقات األزمات

إعادة التوطني يف القرن الحادي والعرشين

(املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني بالهجرة الدولية والتنمية)
عندما يتعلق األمر بحامية رفاه املهاجرين وحقوقهم ،تذخر الساحات باملامرسات النشطة.
فثمة كثري من املامرسات الصالحة ألن  -ويجب أن  -تكون معايري عاملية.

متخضت أوجه القصور يف آليات تخطيط مرشوعات إعادة التوطني واالنتقال القرسية
وإعدادها وتنفيذها عن إخفاقات أكرث بكثري مام حققته من نجاحات.وبالفعل ،فمن
املشكوك فيه ما إذا كان إعادة التوطني عىل النحو الذي ُيجرى عليه اآلن ميكن تصنيفه عىل
أنه شكل من أشكال الحامية أم ال.

سوزان مارتن وسانجوالفرياسنغي وآيب تايلور

املراهقة وأزمة الغذاء والهجرة

بيرت دي ساذرالند

www.fmreview.org/ar/crisis/sutherland

ما هي هجرة األزمات؟

(مرشوع هجرة األزمات يف معهد جامعة جورجتاون لدراسة الهجرة الدولية)
للتحركات التي تتسبب بها األزمات اإلنسانية مدلوالت تتعلق بكل من السيطرة عىل الهجرة
واملصالح الوطنية وحقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية واإلمنائية باإلضافة إىل األطر العامة
للحامية الدولية والتعاون وتشاطر األعباء .واألطر العامة القانونية واملؤسسية املوجودة حالياً
ال تظهر إىل درجة محدودة من القدرات عىل موازنة ما ُذكر مع حاجات الحامية .وحتى
لو كانت األطر موجودة ،فهناك عىل أرض الواقع ثغرات ال ميكن االستهانة بها يف التنفيذ.
www.fmreview.org/ar/crisis/martin-weerasinghe-taylor

مفهوم هجرة األزمات

جني ماك آدم (جامعة نيو ساوث ويلز)

أنطوين أوليفر سميث (جامعة فلوريدا) وأليكس ديشريبينني (جامعة كولومبيا)

www.fmreview.org/ar/crisis/oliversmith-desherbinin

جانيس ريدسديل (منظمة بالن انرتناشيونال)

يواجه املراهقون الذين يهاجرون بسبب أزمة الغذاء مخاطر مختلفة.وعىل املعنيني الحول
دون حدوث هذه الظاهرة واالستجابة لها.

www.fmreview.org/ar/crisis/ridsdel

العنف الجنايئ والتهجري والهجرة يف املكسيك
سباستيان البوجا (مركز رصد النزوح الداخيل)

يدفع العنف الجنايئ املسترشي بالناس إىل التحرك مبختلف الطرق ،بدءاً باإلكراه املبارش
والتهديدات باالعتداءات الجسدية وانتها ًء مبخاطر تدهور نوعية الحياة وفرص كسب الرزق.
وليس لكل شخص ينتقل من مكانه الفرصة ذاتها يف الوصول إىل الحامية أو التمتع بحق
اللجوء.

علينا فهم هجرة األزمات من منظور «نقاط التحول» التي ال تشحذها األحداث وحسب
بل العمليات الهيكلية أيضاً .ومن املهم لصانعي السياسات أن يكون مثة نظرية مالمئة وراء
مفهوم «هجرة األزمات» لضامن أن تأيت االستجابات عىل النحو املطلوب ويف الوقت املناسب
وأن تكون مدروسة جيداً.

طالبو اللجوء السيايس املكسيكيون

الدروس املستفادة من بناء املبادئ التوجيهية للنزوح الداخيل

لتكاتف معاً استجابة لوضع ذي خطورة مامثلة مينح الناس القوة والثقة ويزودهم بالدعم
العاطفي واالجتامعي إضافة إىل الدعم القانوين والسيايس فوق كل يشء.

غطت املبادئ التوجيهية املعنية برحالت النزوح الداخلية ثغرة أساسية يف منظومة الحامية
الدولية لألشخاص املنتزعني من جذورهم ،لكن ما يجب استكشافه هو ما إذا كان بناء تلك
املبادئ يقدم دروساً يستفاد منها ملن يسعى إىل تطوير املعايري يف مجال الهجرة.

املكسيك :من املبادئ اإلرشادية إىل املسؤوليات
الوطنية تجاه حقوق النازحني

www.fmreview.org/ar/crisis/mcadam

روبرتا كوهني (معهد بروكنغز)

www.fmreview.org/ar/crisis/cohen

الهرب إىل املدن

باتريشا فايس فيغني (جامعة جورجتاون)

من املحتمل أن تكرر الظروف التي هرب منها معظم مهاجري األزمات ،مثل:األخطار الواقعة
عىل الحياة والصحة والسالمة الجسدية وسبل العيش بشكل أو بآخر يف املدن الحرضية التي
يقصدها املهاجرون ويعود بعض السبب يف ذلك (إن مل يكن جله) إىل وجود املهاجرين
أنفسهم هناك.

www.fmreview.org/ar/crisis/weissfagen

الخيار والرضورة :حاالت االنتقال يف املنطقة القطبية
وجنوب الهادئ
روبيت برونني (جامعة أالسكا فريبانكس)

ينطوي االنتقال عىل إعادة هيكلة سبل كسب الرزق واإلسكان والبنى التحتية العامة يف مكان
أخر ،وقد ميثل االنتقال االستجابة األفضل للتكيف بالنسبة للمجتمعات التي يصبح موقعها
الحايل غري داعم للسكن أو التي تصبح مستضعفة نتيجة التهديدات املناخية املستقبلية.

www.fmreview.org/ar/crisis/bronen

الهجرة غري الرشعية يف إقليم ساندربانز الهندي
ساهانا بوز (جامعة مانيبال ،الهند)

يتوقع أن تؤدي حاالت ارتفاع منسوب البحر يف املستقبل إىل فرار بضعة ماليني من البنغاليني
إىل الهند ،ما يفاقم النزاعات املستمرة بني الهند وبنغالديش .ونتيجة لذلك ،سوف يتصدر
األمن البرشي جدول أعامل العالقات الهندية البنغالديشية خالل العقود القادمة.

www.fmreview.org/ar/crisis/bose

املهاجرون يف الجزر البحرية ببنغالديش
ريزوان صديقي (جامعة دكا ،بنغالديش)

يتسبب تآكل ضفة النهر وما يرتتب عليه من تكون جزر جديدة يف خليج البنغال تغيريات
متكررة يف شكل الدلتا وحجمها مام ُيجرب السكان عىل الهجرة املتكررة.
www.fmreview.org/ar/crisis/siddiqui

www.fmreview.org/ar/crisis/albuja

ليتيشيا كالديرون تشيليوس (معهد مورا ،املكسيك)

www.fmreview.org/ar/crisis/calderon

فريناندو باتيستا جيمينيز (للجنة الوطنية املكسيكية لحقوق اإلنسان)

تحتاج الحكومة املكسيكية حقائق وأرقام بشأن النزوح الداخيل لتتمكن من حشد املؤسسات
الوطنية لتصميم االستجابات املالمئة.
www.fmreview.org/ar/crisis/batista

ارتفاع منسوب املياه وا ُملهّجرون

لينديس بريكل وأليس توماس (الرابطة الدولية لالجئني)

عىل الرغم من أن باكستان وكولومبيا متتلكان أطراً متقدمة نسبياً إلدارة الكوارث ،فلم يكونا
مستعدين أو مهيئني ملساعدة ا ُملهّجرين بفعل الفيضانات األخرية ولحاميتهم.
www.fmreview.org/ar/crisis/brickle-thomas

األزمات الصحية والهجرة

مايكل إيديلشتاين (هيئة الصحة العامة يف السويد) ,ودايفيد هيامن (كلية لندن للصحة
الشخصية والطب املداري) وخالد كورس (مركز جنيف للسياسة األمنية)

تساهم االستجابات الفردية والجامعية لألزمات الصحية يف وضع استجابة صحية عامة
منظمة متنع يف معظم األحيان الحاجة إىل تهجريات واسعة النطاق .ويُعدُّ تقييد الحركة
السكانية طريقاً غري فاعل يف احتواء األمراض ومع ذلك تلجأ الحكومات إىل ذلك الحل عند
ظهور األزمات الصحية.
www.fmreview.org/ar/crisis/edelstein-heymann-koser

البحث يف قضية «التهجري جراء الجفاف»:
البيئة والسياسة والهجرة يف الصومال
آنا لينديل (كلية الدراسات الرشقية واألفريقية  ،جامعة لندن)

يصعب فهم دور الجفاف الذي رضب البالد مؤخراً بوصفه مسبباً للهجرة مبعزل عن
املامرسات البرشية واآلليات السياسية القدمية واملعارصة .وتشحذ األبعاد البيئية ا ُملسببة
لرحالت التهجري األخرية مجموعة من التحديات السياسية ذات الصلة بآليات الوقاية
واالستجابة وحامية الحقوق.

www.fmreview.org/ar/crisis/lindley

غري املواطنني العالقني يف أوضاع النزاع والعنف والكوارث

خالد كورس (مركز جنيف للسياسة األمنية)

عندما يعلق غري املواطنني يف األزمات اإلنسانية يصبحون عرضة لالستضعاف ويعانون
من عواقبه مثل املواطنني أنفسهم .ومع ذلك ،ال تتوفر األطر واإلمكانيات التي من شأنها
مساعدتهم وحاميتهم.
www.fmreview.org/ar/crisis/koser

اإلدارة اإلنسانية للحدود

ماكسيميليان بوتلر (املنظمة الدولية للهجرة)

اإلدارة اإلنسانية للحدود من األدوات ا ُملكملة لالستجابة اإلنسانية للمهاجرين العالقني يف
أزمة ما.

www.fmreview.org/ar/crisis/pottler

جوانب هجرة األزمات يف الجزائر

محمد صائب موسيت (مركز األبحاث االقتصادية التطبيقية للتنمية ،الجزائر)

التعاون الدويل بشأن أزمة الجئي كوريا الشاملية
ماركوس بيل (جامعة أسرتاليا الوطنية) وجيفري فاتيغ (كلية سان دييغو)

يتمثل التحدي األكرب املتعلق بالجئي كوريا الشاملية يف عدم وجود أي إطار للتعاون الدويل
حول كيفية االستجابة لهؤالء األفراد فور عبورهم الحدود.
www.fmreview.org/ar/crisis/bell-fattig

نيو أورلينز :درس يف لدونة ما بعد الكوارث
بول كاديتس (جامعة اليدن)

هناك عوامل عدة تعزز من التامسك يف املجتمعات ،مثل :الشبكات طويلة األمد املتشارك
بها والهوية املجتمعية املشرتكة والتنظيم املركزي الذي يتمسك به املجتمع والثقة الراسخة،
وقد ُحددت تلك العوامل عىل أنها محورية يف تحقيق اللدونة واالستشفاء يف مرحلة ما بعد
الكوارث.
www.fmreview.org/ar/crisis/kadetz

الكوارث النووية والتَّهجري

سيلفا ميباتيان (جامعة مقاطعة كولومبيا)

ال تغطي الصكوك الدولية تحركات املهاجرين إال بصورة جزئية ومع الفرص األكيدة املتاحة
أمام السلطات الجزائرية عىل حامية هذا التدفق من الناس ،ال توجد أي اتفاقيات نافذة
(ثنائية كانت أم متعددة األطراف) تنظم ذلك.

يبدو َّأن الدروس املستقاة من حادثة فوكوشيام النووية عام  2011هي نفسها التي ظهرت
عن حادثة مفاعل تشرينوبل قبل  25عاماً رغم اختالف البيئات السياسية .لكنَّ الظاهر َّأن
أحداً مل يتعلم شيئاً كثرياً.

الهجرة القرسية للمواطنني ا ُملعو َلمني

التنطيق إسرتاتيجية للتعامل مع هجرة األزمات

www.fmreview.org/ar/crisis/musette

أوسكار أ .غوميز (الهيئة اليابانية للتعاون الدويل)

www.fmreview.org/ar/crisis/meybatyan

ليليانا لريا جوبيلوت (القانون يف الجامعة الكاثوليكية يف سانتوس ،الربازيل) وإيريكا برييس راموس (مؤسسة
مشاركة لشبكة أمريكا الجنوبية (ريساما) للهجرات البيئية ،الربازيل)

تعني التدفقات املستمرة لألشخاص واملعلومات عرب الحدود يف وقتنا الحارض أن املجتمع
الدويل يشعر بوجوب ّ
تدخله عند حدوث حالة للطوارئ ،ليس بدافع التضامن فحسب ،بل
بسبب إمكان ّية تع ّرض مواطنيه للخطر.

أصبحت الحلول اإلقليمية ُتستخدم بازديادبوصفها كأداة إسرتاتيجية يف التعامل مع غياب
الحامية املتفق عليها عاملياً ملهاجري األزمات.

www.fmreview.org/ar/crisis/jubilut-ramos

تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر

الضغوط البيئية والتهجري وتحدي حامية الحقوق

www.fmreview.org/ar/crisis/gomez

www.fmreview.org/ar/crisis/kumin

السكان العالقون يف أوقات األزمة

ريتشارد بالك (جامعة لندن  )SOASومايكل كوليري (جامعة ساسكس)

من شأن الرتكيز عىل األشخاص العالقني يف األزمة أن مي ّثل تحديات عىل ّ
كل من املناهج
النظرية والعملية يف التعامل مع حركة السكان واألزمة إذا ما كانت تلك املناهج تعطي
األولوية لعملية التنقل .أما فيام يخص لألشخاص الذين مل تعد لديهم القدرة عىل التحكم
بالقرار الخاص بالتنقل بعيداً عن الخطر املحتمل ،فقد فقدوا أكرث من ذلك بكثري يف نهاية
املطاف.
www.fmreview.org/ar/crisis/black-collyer

ارتفاع عدد السكان العالقني
أبريل ت .همبل (مؤسسة إيرثليغ)

مع ازدياد التشديد عىل أمن الحدود وجعلها أقل اخرتاقاً ،بدأت الهجرة عرب الحدود تواجه
مصاعب ومخاطر متزايدة ونتج عن ذلك زيادة يف عدد األشخاص العالقني يف بلدانهم أو يف
بلدان العبور وكذلك عدد األشخاص املجربين عىل التجول عرب املناطق الحدودية دون أن
يكونوا قادرين عىل الوصول إىل الحامية القانونية أو سد حاجاتهم األساسية.

www.fmreview.org/ar/crisis/humble

مفهومات مغلوطة حول اإلتجار بالبرش يف وقت األزمة
إلزبياتا م .غوزدجياك وأليسا والرت (جامعة جورجتاون)

يفرتض كثري من الناس أن األزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الناتجة بفعل البرش
بيئات رئيسية لإلتجار بالبرش .لكنَّه ال يوجد دليل قوي يؤكد ذلك.

www.fmreview.org/ar/crisis/gozdziak-walter

خايرو مونيف

جوديث كومني (جامعة نيو هامبشري)

جرت العادة أن يفر «الجئو القوارب» من أزمة ما ،ولكنهم يف نهاية املطاف يتشاركون
طريقتهم يف السفر مع أنواع كثرية أخرى من املهاجرين .وعىل املعنيني بذل جهود أكرث
لالستجابة لرحالت الهجرة البحرية غري النظامية عىل نحو يحمي الحقوق األساسية ويحرتم
كرامة اإلنسان ولكن مازال ينقصنا اإلرادة السياسية لتحقيق ذلك.

روجر زيرت وجيمز مورييس (جامعة اوكسفورد)

تسلط دراسات تاريخ الهجرة والسياسات الحالية يف كينيا وبنغالديش وفيتنام وإثيوبيا وغانا
ينص عىل حقوق الجامعات واألفراد ا ُملهجرين يف أوضاع الضغوط البيئية
الضوء عىل كيف ُ ُّ
وتغري املناخ .فالهجرة والحقوق قضيتان حساستان يف الدول التي تشتمل عليها الدراسة
والقرتان االثنني معاً حساسية خاصة.
www.fmreview.org/ar/crisis/zetter-morrissey

قانون الكوارث

ستيفاين هاومر (لصليب األحمر األملاين)

يكمن الدافع الستحداث قوانني جديدة لالستجابة للطوارئ يف الثغرات املوجودة يف نطاق
القانون الدويل الحايل وتغطيته الجغرافية .وهناك أيضاً ثغرات يف تطبيق املعايري الدولية
الحالية وعىل األخص يف قدرة القوانني املحلية عىل معالجة القضايا القانونية الشائعة يف
عمليات اإلغاثة واالستشفاء الدولية من الكوارث.
www.fmreview.org/ar/crisis/haumer

سياسات ُحسن الضيافة والعداء يف األرجنتني
إيرين دافارد إيفانجليستا (اللجنة الكاثوليكية األرجنتينية للهجرة)

يف أعقاب زلزال هايتي عام  ،2010أخذت األرجنتني ودول أمريكا الجنوبية األخرى عىل
عاتقها استقبال الهايتيني ألسباب إنسانية.

www.fmreview.org/ar/crisis/duffard

الحد من مخاطر الكوارث واالنتقال

باتريس كيسادا (املنظمة الدولية للهجرة)

من الخطوات األساسية لتعزيز إجراءات الحد من املخاطر عىل الصعيد املحيل تحديد
مؤرشات االنتقال جراء التعرض لالستضعاف والتعرف عىل عوامل اللدونة التي قد ُتساهم يف
قياس مقدار الخسائر البرشية واالقتصادية الناجمة عن الكوارث والسعي لتحجيمها.

www.fmreview.org/ar/crisis/quesada

نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب
واالهتامم .ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات ،والتي ميكنكم إرسالها
عىل الربيد اإللكرتوين للمحررينfmr@qeh.ox.ac.uk :
www.fmreview.org/ar/crisis/hijra45listing.pdf
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إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت
أو إعالننا للموضوعات القادمة ،يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد
اإللكرتوين من خالل الرابط www.fmreview.org/ar/request/alerts
أو اتصل بنا عىل العنوان التايلfmr@qeh.ox.ac.uk :

الحوكمة العاملية لهجرة األزمات

وجهات نظر الالجئني حول العودة إىل الصومال

ال يوجد أي إطار عام عاملي متامسك أو موحد للتعامل مع مختلف النواحي املندرجة
تحت مسمى «هجرة األزمات» .وال يعني ذلك القول برضورة توفري البناء املؤسيس الجديد
فور ظهور التحديات أو املسميات الجديدة .فالتعامل مع ثغرات الحامية الناشئة مثل تلك
املتعلقة بهجرة األزمات تتطلب إبداعاً يف تحسني عمل املؤسسات القامئة عىل صعيد التنفيذ
واملأسسة واالتفاقيات الدولية.

أجرت منظمة أطباء بال حدود استبياناً بني الالجئني الصوماليني يف مخيم داغاهايل يف داباب
الستطالع آرائهم حول ظروفهم املعيشية وحول العودة إىل الصومال يف املستقبل املنظور.
وتشري اإلجابات إىل َّأن تردي الظروف املعيشية يف املخيم لن تقود ،عىل النقيض من االعتقاد
السائد ،إىل زيادة رغبة الالجئني بالعودة.

www.fmreview.org/ar/crisis/abusada-bianchi

()Crisis Migration Project

جوان بابلو تريمينييلو (جامعة بينوس أيريس)

ألكسندر بيتس (مركز دراسات الالجئني)

www.fmreview.org/ar/crisis/betts

مرشوع هجرة األزمات

القامئة الكاملة ملخرجات املرشوع حتى هذا التاريخ

www.fmreview.org/ar/crisis/isim

مقاالت عامة

اتفاقيات جديدة تربمها منظمة الدول األمريكية
لحامية النازحني ضد املامرسات العنرصية والتمييز
ماريا بياتريس نوغريا (جامعة برازيليا)

يف عام  ،2013اعتمدت اتفاقيتان جديدتان قادرتان عىل تقديم حامية أكرب للجامعات
املستضعفة ،مبا فيها النازحني ،يف األمريكتني.

www.fmreview.org/ar/crisis/nogueira

كارولني أبو سعدة وسريجيو بيانيش (منظمة أطباء بال حدود)

الديكتاتوريات والالجئني والتعويضات يف دول
املخروط الجنويب ألمريكا الالتينية

منذ عَودة الدميقراط ّية إىل دول األرجنتني وبوليفيا وتشييل والباراغواي واألوروغواي ،أق َّرت
هذه الدول بالتهجري القرسي عىل وجه التحديد ضمن إطار التعويضات عن االنتهاكات التي
السكان يف ظل عهد الحكومات الديكتاتور َّية.
عاىن منها ُّ

www.fmreview.org/ar/crisis/terminiello

النزوح الداخيل يف كينيا :السعي نحو الحلول املستدامة
لويس كياما وفريدريك كوم (التابع التحاد الجئي كينيا)

ميثل النزوح الداخيل يف كينيا تحدياً منذ العهد االستعامري ومع ذلك مل يصدر أي إطار قانوين
إال مؤخراً للتعامل مع مشكالت حامية النَّازحني .وتقدم عملية بناء هذا اإلطار بعض الدروس
املفيدة ألصحاب املصلحة يف األوضاع املشابهة.
www.fmreview.org/ar/crisis/kiama-koome

الربط والتواصل بعد إعصار هايان

الدور املحتمل لقانون يحد من أشكال التمييز العنرصي يف ميامنار

ماريكو هول وآدم أشكروفت (التابع لربنامج األغذية العاملي)

كثرياً ما غذى التمييز العرقي مامرسات العنف والنزوح يف ميامنار ،والسيام شعب الروهينجا
الذين كانوا يفرون يف مجموعات مكونة من «عرشات اآلالف» يف عام  2013وحده.

www.fmreview.org/ar/crisis/hall-ashcroft

ناثان ويليس (جامعة ساثرن كروس ،أسرتاليا)

www.fmreview.org/ar/crisis/willis

يجب تطبيق املعايري العاملية ،ومنها عىل سبيل املثال املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت
الطوارئ ،محلياً ،وال غنى لهذه الغاية عن عملية مدروسة وملتزمة لتكييف التعليم وفقاً
للسياقات املحلية املختلفة.

www.fmreview.org/ar/crisis/allaf-laub-sloat

شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) /مجاهد سيف الدين

تكييف معايري التعليم العاملية وفق السياقات املحلية

كارين أالف وتزفيتومريا الوب وأريانا سلوت (شبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ)

يف أول شهور االستجابة لحادثة إعصار هايان ،كان من األولويات التي واجهت املجتمع
الدويل استعادة خطوط االتصال باالنرتنت لتسهيل مشاركة املعلومات وتوفري املساعدات.

فرصة لتغيري سياسة اللجوء يف لبنان

مؤسس جمعية روّاد فرنتىريز ,لبنان

و ُيؤمل أن ُيستفاد من اتجاه «االستثناء السوري « ليصبح نقطة االنطالق ملثل تلك السياسة
حتى تتامىش مع مبادئ التعامل مع الالجئني وحقوق اإلنسان واملعايري وآليات الحامية
الدولية.

www.fmreview.org/ar/crisis/trad

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات العملية واملعلومات
واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم.
والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
Refugee Studies Centre, Oxford Department of International
Development, University of Oxford, 3 Mansfield Road,
Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar
+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

مهاجرون وطالبون للجوء يف مأوى “كنيسة أنا أؤمن بعيىس املسيح” للرجال يف املدينة الحدودية موسينا الواقعة عىل الحدود
مع جنوب أفريقيا يصطفون يف طابور للحصول عىل وجبة طعام ساخنة مجانية توفرها لهم املفوضية السامية لالجئني.

جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية متاحة دون مقابل مايل عىل اإلنرتنت
عىل  www.fmreview.org/arلقراءتها أو تنزيلها .وإذا رغبتم يف معرفة موعد إصدار عدد
جديد عىل شبكة اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع جديد ،فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد
اإللكرتوين الخاصة بنا عىل  www.fmreview.org/ar/request/alertsأو مراسلتنا عىل الربيد
اإللكرتوين .fmr@qeh.ox.ac.uk
ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.
ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن
أو إىل املقالة املعينة .ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة  -الرجاء االتصال
بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.

www.fmreview.org/ar/crisis/hijra45listing.pdf

