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نهدف يف "نرشة الهجرة القرسية" إىل توفري
منتدى لتبادل الخربات العملية واملعلومات
واآلراء بشكل منتظم بني الباحثني والالجئني
والنازحني داخل أوطانهم ،وملن يعملون معهم
أو يُعنون بشؤونهم وقضاياهم .وتصدر النرشة
ثالث مرات يف السنة باللغات اإلنجليزية
واإلسبانية والعربية والفرنسية عن مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد وتم تأسيسها عام
 1998بالتعاون مع املجلس الرنويجي لالجئني.

أرسة التحرير

ماريون كولدري وموريس
هريسون )أرسة التحرير(
نينا ويفر (مساعدة املالية والرتويج)
شارون إليس (مساعدة االشرتاكات)

نرشة الهجرة القرسية

Refugee Studies Centre
Oxford Dept of International
Development, University of Oxford
3 Mansfield Road,
Oxford OX1 3TB, UK

fmr@qeh.ox.ac.uk

هاتف+44 1865 281700 :
سكايبfmreview :

www.fmreview.org/ar

إخالء املسؤولية

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.

حقوق الطبع:

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.

كلمة أرسة التحرير
ُهجرون أو يعلقون يف سياق األزمات اإلنسانية املتنوعة ال يجدون مكاناً لهم يف أطر
كثري من األشخاص الذين ي َّ
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 األوضاع 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 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”.
يعرض هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عدداً من املقاالت املبنية عىل العمل املنجز حول مرشوع هجرة
األزمات يف معهد جامعة جورج تاون لدراسة الهجرة الدولية باإلضافة إىل عدد من املقاالت األخرى التي
ُقدِّمت استجابة لدعوة املساهمة باملقاالت التي أطلقتها نرشة الهجرة القرسية .ويتضمن هذا العدد أيضاً
جملة من املقاالت العامة التي تتطرق إىل جوانب أخرى من جوانب الهجرة القرسية.
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.
العدد الكامل وجميع املقاالت املنفردة فيه متاحة عىل اإلنرتنت من خالل الرابط
 www.fmreview.org/ar/crisisبنسقي  htmlو .pdfسوف يتاح أيض ُا بنسختيه املطبوعة واإللكرتونية
باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية إضافة إىل العربية .وميكنكم االطالع عىل العدد من خالل قامئة
املحتويات املمتدة املتاحة عىل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/crisis/hijra45listing.pdf :
يرجى املساعدة يف نرش هذا العدد عىل أكرب نطاق ممكن عرب الشبكات وعرب نرش الروابط وذكر النرشة
عىل مواقع التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافتها إىل قامئة املصادر .ويرجى التواصل معنا عرب الربيد
اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukيف حالة الرغبة بالحصول عىل النسخ املطبوعة.
النفاصيل الخاصة بأعدادنا القادمة حول أفغانستان وسوريا واالستجابات املبنية عىل العقائد للتهجري
موجودة عىل الصفحة .99
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للحصول عىل تنبيهات مبا يستجد من أعداد قادمة لنرشة الهجرة القرسية ،ميكنكم االنضامم إلينا عىل
صفحتنا عىل فيسبوك أو تويتري أو ميكنكم التسجيل بقامئة التنبيهات اإللكرتونية من خالل الرابط التايل:
www.fmreview.org/ar/request/alerts
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