نرشة الهجرة القرسية

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.

ينصب الرتكيز الرئييس يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل مسألة العودة .فبعض الذين نزحوا من
بيوتهم مل يتمكنوا من العودة إليها ،وهناك غريهم ممن عادوا ليكابدوا املصاعب يف تأسيس حياتهم .فرمبا أنهت
االتفاقية الحرب لكنّ تنفيذها مل يضع بعد حداً للمعاناة اإلنسانية وال لألزمة االجتامعية.
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وكام يقول أحد مؤلفي مقاالتنا “بعد ميض عرشين عاماً ،أصبح مرشوع العودة جاهزاً للمراجعة ”.فقد حان
الوقت املناسب للنظر يف القضايا الخاصة للناس الذين هُ ِّجروا من البوسنة أو نزحوا داخلها نتيجة حرب -1991
 1995والتأمل يف “الدروس املستفادة” من نقاط النجاح واإلخفاق يف اتفاقية دايتون للسالم .ويرتدد صدى هذه
وجب علينا بذل االهتامم بها.
الدروس عند النظر يف األزمات الحالية كام يف سوريا وأوكرانيا و ُت ِ
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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.
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بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،1995ما زالت تبعات ال ِّنزاع مبا فيها
آثار التَّهجري بعيدة األمد حارض ًة يف منطقة البلقان الغربية.

نتقدم بالشكر لكل من سلمى بوروبيتش (مركز دراسات الالجئني والنَّازحني يف جامعة رساييفو) وإيرين موين
(مرشوع قدرات الحامية لألمم املتحدة  )ProCapملساعدتهام بصفتهام مستشارتني حول املوضوع الرئييس لهذا
العدد .ونحن ممتنون أيضاً ملنظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية-اتحاد املطارنة الكاثوليك يف الواليات املتحدة،
ووزارة الخارجية الفدرالية السويرسية ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني اإلقليمي ألوروبا عىل
دعمهم املايل.
يتضمن العدد  50من نرشة الهجرة القرسية أيضاً مقاالت “عامة” حول دور اإليواء للناجني من العنف الجنيس
والقائم عىل الجندر ،والتباينات يف أحكام القضاء الخاصة بالطعون املقدمة بشأن اللجوء يف اململكة املتحدة،
والعودة الطوعية املدعومة لليافعني األفغان ،ومنظورات الالجئني حول إعادة التوطني الناجح يف الواليات
ِّ
وتشظي مشهد الحامية( .يرجى مالحظة َّأن جميع مقاالتنا “العامة” موجودة معاً عىل
املتحدة األمريكية
اإلنرتنت عىل الرابط التايل )www.fmreview.org/ar/general-articles
العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي  htmlو pdfعىل الرابط التايل:
 .www.fmreview.org/ar/dayton20يرجى املساعدة عىل تعميم هذا العدد من خالل إرساله إىل الشبكات
وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر والرصبية.
وسيتاح هذا العدد (وملخص املحتويات املرافق القابل للتمدد) عىل اإلنرتنت باللغات اإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية والبوسنية والرصبية .لكن ،نظراً لعدم توافر التمويالت املطلوبة ،مل ُيتَح العدد  50من نرشة الهجرة
القرسية بإصداره املطبوع إال باللغات اإلنجليزية والعربية والبوسنية والرصبية.
يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukيف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار
املطبوع لهذا العدد.
األعداد القادمة:
“وجهة الوصول :أوروبا’ – املوعد املقرر للنرش ديسمرب/كانون األول  .2015سيناقش العدد القادم من نرشة
الهجرة القرسية تعقيدات الحوار الدائر حول اللجوء يف أوروبا وفقاً للسياق العام األوسع نطاقاً.
“التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول” -املوعد املقرر للنرش مايو/أيار .2016
ملعلومات إضافية ،زر الرابط التايل www.fmreview.org/ar/forthcoming
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انضموا إلينا عىل فيسبوك وتويرت ،وميكنكم أيضاً االشرتاك يف تنبيهاتنا املوسمية عىل الربيد اإللكرتوين من خالل
الرابط التايل www.fmreview.org/ar/request/alerts
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