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وجهة الوصول: أوروبا
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وجهة الوصول: أوروبا 

عىل  السياسية  االعتبارات  مع  وتتقاطع  هائلة  وتجلياتها  الهجرة 
ومع  األورويب  االتحاد  مستوى  عىل  وكذلك  الوطنية  املستوى 
االعتداءات  من  والخوف  األجانب  وكراهية  االقتصادية  املشكالت 
اإلرهابية وغري ذلك من اعتبارات. ويبدو أنَّ األزمة تفاقمت بدرجتها 
الحرب  نهاية  منذ  أوروبا  واجتها  أخرى  أزمة  أي  مقزِّمة  وتعقيدها 

العاملية الثانية.  
الناس  لصد  املبنية  الجدران  كتفاوت  األزمــة  تجليات  وتتفاوت 
وفيات  وكتفاوت  آمنة،  العادة  يف  كانت  التي  بالحدود  العبور  عن 
تصلح  ال  بحرية  قــوارب  عىل  املهربون  ينقلهم  الذين  األشخاص 
يف  للجوء  مشرتكة  منظومة  حول  السياسيني  ومشاحنات  للمالحة، 
االتحاد األورويب واألعداد التي سوف يسمحون أو يرفضون قبلوها 
املطلوبة  االستجابات  حول  النظر  وجهات  واختالف  بلدانهم  يف 
للكوارث التي ما زالت مستمرة يف سوريا. وبالتزامن مع ذلك كله، 
الشعبية  القواعد  مستوى  عىل  التعاطف  يف  مفاجئاً  ارتفاعاً  نشهد 
معاناتهم  متثل  الذين  لألشخاص  املقدمة  واملساعدات  والتضامن 

الهائلة يف أوروبا وحولها واقعاً يحيق بالخطابة العامة.
املقاالت  أصحاب  يلقي  القرسية،  الهجرة  نرشة  من  العدد  هذا  يف 
ضوء االعتبارات القانونية والعملية واألخالقية عىل عدد متنوع من 

»األزمة«  مالمح  ل  تشكِّ التي  وتجلياتها  الجوانب  متعددة  القضايا 
هذه. 

نتقدم بالشكر لكل من  ليز كوليت )معهد سياسة الهجرة-أوروبا(، 
غارليك  وماديالين   ) الالجئني  دراسات  )مركز  كوستيلو   وكاثرين 
ويليامز  وريتشارد  لالجئني(  السامية  املتحدة  األمم  )مفوضية 
ملساعدتهم بصفتهم مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد. 
للمنظمة الدولية للهجرة ومؤسسات املجتمع  ونحن ممتنون أيضاً 
واملكتب  السويرسية  الفدرالية  الخارجية  الشؤون  ووزارة  املنفتح 
اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني للشؤون األوروبية 

عىل دعمهم املايل لهذا العدد. 

 استبيان خاص بآراء القرَّاء: هالَّ تكرَّمت باإلجابة عىل خمس أسئلة 
م لك بها  ألنَّ إجاباتك سوف تساعدنا يف التكيف مع الطرق التي نقدِّ

http://tinyurl.com/FMR-Survey نرشة الهجرة القرسية؟
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نرشة الهجرة القرسية 51

وجهة الوصول: أوروبا  
تصدير: إضفاء الطابع الرسمي للحركة عرب جيل كامل

فرانسوا كريبو )مقرر األمم املتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين(

ليس من الرضوري أن تتخىل أوروبا عن حرية التنقل: بل عليها بدالً من ذلك أن تطور نظاماً أفضل 

ملراقبة حركة التنقل، عندها سيكون ذلك النظام فعاالً أكرث يف مراقبة حدودها.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/crepeau

املهاجرون والالجئون والتاريخ وسابقات األحداث
كولن بندي )جامعة أكسفورد(

يرسد التاريخ قصص أزمات كثرية للهجرة ميكن أن يستفيد منها اليوم واضعو السياسات. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/bundy

حامية الالجئني يف أوروبا: أحان الوقت إلجراء تعديل جذري؟
ماريا ستافروبولو )مركز خدمات اللجوء اليوناين(

يحيط مبوضوع حامية الالجئني عدٌد من املفهومات الخاطئة التي قد تشوِّش عىل فهمنا وُتعّقُد من 

القوانني لدى  بحثنا للحلول، لكننا يف الوقت نفسه نرى إمكانات واضحة وواقعية للتغيري يف جسم 

ننا من تحصيل منتجات أفضل للدول والالجئني عىل حد سواء. االتحاد األورويب ما مُيَكِّ
www.fmreview.org/ar/destination-europe/stavropoulou

تبسيط عملية تحديد وضع الالَّجئني 
كييل ستابلز )جامعة اليكسرت(

يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع الالَّجئني يف االتحاد األورويب 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/staples

الوافدون إىل جزيرة ليسبوس، صيف 2015
فوتيني رانتسوا )تطوعة(

استقبلت جزيرة ليسبوس التي تبلغ كثافتها السكانية 85 ألف نسمة أكرث من 85 ألف الجئ ومهاجر 

يف 2015 حتى نهاية أغسطس/آب.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/rantsiou

ال ينبغي أن تسري األمور عىل هذا النحو
كاثرين كوستيلو )جامعة أكسفورد(

إعطاء املهربني مساحة واإلخفاق يف تقديم املساعدة اإلنسانية أمثلة عىل اإلخفاقات األوروبية. وقد 

يكون فتح الطرق القانونية إىل أوروبا حاًل لهاتني املسألتني.
 www.fmreview.org/ar/destination-europe/costello

تحدي البحر األبيض املتوسط يف عامل األزمات اإلنسانية 
وليام اليس سوينغ )منظمة الدولية للهجرة(

يف حني زاد عدد املهاجرين والالجئني الواصلني ألوروبا يف 2015 وزاد معها الضغوط والتوتر، فهذه 

لتفكري وعمل جريئني  بحاجة  كاتحاد. ونحن  معا  إدارتها  أوروبا عىل  تفوق قدرة دول  أزمة  ليست 

وجامعيني لوضع منهج شامل حقيقي.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/swing

شبكة من املخيامت يف الطريق إىل أوروبا 
إريت كاتس )جامعة كامربيدج(

يف حني قد تبدو املخيامت املؤقتة كتلك التي انترشت يف جميع أرجاء أوروبا أماكن ذات موارد وقوة ال 

توفرها معسكرات االحتجاز التي تديرها الدولة ال مُيثل أيٌّ من هذه األماكن حاًل نهائياً. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/katz

تحايل يف ظل دبلن 
ماركو فنك )مستقل(

متثل مامرسات الحدود عىل الحدود بني إيطاليا والنمسا جزءاً من نهج أوسع نطاقاً للمامرسات املثرية 

للتساؤل التي تستخدمها الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والتي من شأنها يف نهاية املطاف أن تجعل 

اتفاقية شنجن والئحة دبلن التنفيذية من األمور التي ليس لها أي معنى.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/funk

إساءات عىل حدود أوروبا
 دنكان برين )مستقل(

يتعرض الالجئون واملهاجرون بانتظام النتهاكات حقوقية واسعة النطاق من قبل املسؤولني عىل بعض 

يلتمسون  للذين  القانونية  السبل  من  مزيد  توفري  األورويب  االتحاد  عىل  ويتعني  األوروبية.  الحدود 

الحامية حتى يصلوا إىل أوروبا بأمان. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/breen

مليلية: رساٌب يف الطريق نحو أوروبا 
فريدة بيورنسيث )جامعة آلبورغ(

من بني الذين وصلوا إىل مليلية، يبدو أنه ال يوجد أي إجامع حول ما إذا كان هؤالء األشخاص ينظرون 

إىل أنفسهم عىل أنَّ وجودهم يف مليلة يف محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا يف أفريقيا. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/bjorneseth

البحث واإلنقاذ يف وسط البحر األبيض املتوسط
هرينان ديل فايل وربيع بن عيل وويل ترنر )منظمة أطباء بال حدود(

يعي الناس جيداً مخاطر عبور البحر، ومع ذلك ال يشء قادر عىل تهيئتهم ملثل هذه التجربة. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/delvalle-benali-turner

السالمة واإلنقاذ يف البحر والنفاذ القانوين
ستيفان كيسلر )منظمة خدمات الالجئني اليسوعيني(

البحر  البحث واإلنقاذ يف  بِقَيمه، فعليه أن يسارع يف عمليات  أراد االتحاد األورويب أن يتمسك  إذا 

إقبال  لتفادي  أوروبا  الحامية يف  إىل  للوصول  القانوين  النفاذ  يفتح سبل  أن  وعليه  املتوسط  األبيض 

املهاجرين عىل رحالت خِطرة عىل حياتهم عرب البحر األبيض املتوسط.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/kessler

املهاجرون الواصلون واملتوفون منهم يف البحر 
األبيض املتوسط: مباذا تخربنا البيانات؟

فرانك الكزكو، وآن سينغلتون، وتارا براين، ومارزيا رانغو )منظمة الدولية للهجرة(

تركز األوساط السياسية ووسائل اإلعالم عىل أعداد الوافدين من املهاجرين الناجني منهم واملتوفني. 

لكنَّ البيانات املتاحة ال تخلو من مشكالت يف كال الفئتني.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/laczko-singleton-

 brian-rango

الهجرة غري النظامية عرب البحر 
الهجرة غري النظامية عرب البحر ليست ظاهرة مقترصة عىل البحر األبيض املتوسط

www.fmreview.org/ar/destination-europe/migration-by-sea

هجرة األفغان والصوماليني بعد النِّزاع إىل االتحاد األورويب 
نسيم مجيدي )صمويل هول(

هناك دوافع مل تحَظ بعد باالعرتاف الكايف تدفع إىل هجرة األفغان والصوماليني إىل أوروبا نتيجة عقود 

يختلف  الّنزاع«،  بعد  »ما  بلدان  أنهام من  والصومال مصنَّفتان عىل  أفغانستان  أنَّ  النِّزاع. ومع  من 

الواقع متاماً عن ذلك.
 www.fmreview.org/ar/destination-europe/majidi

فهم األسباب التي تدعو األريترييني إىل التوجه إىل أوروبا
موغوس أ برهان )مستقل(

الدول  يف  يبقون  ال  ملاذا  أوروبا؟  إىل  خِطرة  رحالت  يف  فيسافرون  بحياتهم  األريترييون  يخاطر  ملاذا 

املجاورة لبلدهم حيث يجدون السالمة والحامية؟
www.fmreview.org/ar/destination-europe/brhane

ال خيار سوى أوروبا 
جيدرون يوتام )مستشارة( بوينو وأوليفيا )املبادرة الدولية لحقوق الالجئني(

هذه  عىل  للحصول  أكرب  فرص  وتسهيل  لالجئني  الة  الفعَّ الحامية  توفري  رضورة  إىل  قصصهم  وتشري 

الحامية داخل أوروبا وخارجها عىل حد سواء.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/gidron-bueno
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أرس الالجئني العراقيني يف األردن: بحٌث نشط عن الحلول 
مريام تويغت )جامعة ليكسرت(

يتأثر قرار الالجئني العراقيني يف األردن بالرحيل  تأثراً كبرياً مبا مّروا به من تجارب يف أثناء انتظارهم 

يف املنطقة.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/twigt

مأساة يف الطريق إىل أوروبا: منظور من أفريقيا
  ج موسيز أوكيلو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )سابقاً((

فيام تواجه أوروبا تحديات االستجابة إىل وصول أعداد كبرية جداً من املهاجرين، من املهم جداً أن 

نضع يف االعتبار أن األشخاص املعنيني بهذه الهجرة مل يرتكوا بيوتهم وديارهم دون سبب. إذ إن كثرياً 

منهم كان يفضل أن يبقى يف بيته. وبشكل أو بآخر، كانوا جميعاً مجربين عىل الهجرة.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/okello

تعاون االتحاد األورويب مع الدول الثالثة: إعادة 
النظر يف املفهومات واالستثامرات 

إليزابيث كوليت )معهد سياسات الهجرة يف أوروبا(

رغم توجيه االتحاد األورويب ملسار أجندته الخاصة بالهجرة إىل الخارج، أخفق إخفاقاً ذريعاً يف بناء 

اسرتاتيجية عامة متامسكة وفعالة عىل حساب املهاجرين وطالبي اللجوء. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/collett

هل ازدادت حركة السفر عرب الطريق؟ استمرار 
تحرك طالبي اللجوء والالجئني 

ماديالين غارِلك )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبرية جداً أمام الدول، وطالبي اللجوء، والالجئني، ومنظومة 

الحامية الدولية بأكملها.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/garlick

اتفاقيات االتحاد األورويب إلعادة القبول
مهدي ريس )مستقل(

أثار استخدام اتفاقيات إعادة القبول نقاشاً بشأن مدى امتثالها للقانون الدويل وال سيام فيام يخص 

األحكام املتعلقة بحامية الالجئني وطالبي اللجوء.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/rais

وجهة نظر ضابط خفر السواحل: تعزيز 
الهجرة من خالل القنوات الرشعية

كونستانتينوس كاراغاتسوس )عميد بحري يف خفر السواحل اليونانية )متقاعد((

نظراً إىل عدم قدرتنا دامئا عىل إنقاذ الالجئني أو املهاجرين ألسباب اقتصادية املعرضني للمخاطر عىل 

الحدود البحرية لالتحاد األورويب، يجب بذل الجهود لتعزيز القنوات القانونية للمهاجرين إىل أوروبا 

وملنع استغالل الالجئني واملهاجرين عىل يد الشبكات اإلجرامية املنظمة.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/karagatsos

معالجة طلبات اللجوء خارج أرايض الدولة 
سارة ليونارد وكريستيان كاونريت )جامعة دندي(

تتجدد املناشدات بشأن إنشاء مراكز ملعالجة قضايا اللجوء خارج االتحاد األوريب، لكن مثة اعرتاضات 

وعوائق كثرية تواجه ذلك املرشوع.
 www.fmreview.org/ar/destination-europe/leonard-kaunert

الالجئون يف رصبيا: يف الطريق نحو حياة أفضل 
ماشا فوكتشيفيتش ويلينا مومريوفيتش )املركز الدمناريك لالجئني( ودانكا بوريتش )جامعة بلجراد(

عرب أكرث من 450 ألف شخص رصبيا منذ بداية عام 2015 ولحني منتصف نوفمرب/ ترشين الثاين يف 

العام نفسه. ومع ذلك، كانت األرقام كبريًة أيضاً يف عام 2014 ومتزايدة.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/vukcevic-momirovic-

puric

املرور عرب اليونان
ماركو موجياين )كلِّية الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن(

فِحرُص الالجئون واملهاجرون عىل مغادرة اليونان والسفر إىل البلدان األوروبية األخرى أمر واضح متاماً. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/mogiani

كفاح بلغاريا يف الخطوط األمامية 
 إليانور إ روبرتس )جامعة أكسفورد/منظمة معونة أكسفورد إىل البلقان(

ناضلت بلغاريا ملعالجة الهجرة غري النظامية الجامعية معالجة مالمئة. وقد أخفقت كذلك يف معالجة 

مسألة االندماج.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/roberts

حامية طالبي اللجوء يف األفواج املهاجرة 
املختلطة: دروس من بلغاريا 

ماريا شيشيفا )مستقلة(

يف سياق األعداد الكبرية للوافدين، قد تطبق الدول تدابري شاملة بهدف منع الهجرة غري النظامية. لكّن 

هذه التدابري قد تعيق حقوق طالبي اللجوء.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/shisheva

تصور نظام أورويب مشرتك للجوء
فولكر تورك )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

الالجئني  وإدارة حركات  الترشذم  التغلب عىل  أراد  إذا  أكرث جرأة  نهج  انتحاء  األورويب  االتحاد  عىل 

بطريقة فعالة مع مراعاة االلتزامات الدولية. وميكن للتحركات املتصورة يف هذا االتجاه أن تطور نظام 

حامية الالجئني العاملي.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/tuerk

هل اللجوء والهجرة مشكلة االتحاد األورويب حقاً؟
  جوان فان سيلم )مستشارة مستقلة(

إيجاد حلول عملية عىل  منع  إىل  األورويب  االتحاد  البحث عن حل عىل مستوى  تؤدي مساعي  قد 

املستوى الثنايئ أو الوطني.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/vanselm

الحامية االجتامعية: أيكون ذلك الحل الرابع الدائم؟
كارولينا مونتينيغرو )كاتبة صحفية(

رغم اختالف طالبي اللجوء والالجئني يف أوروبا عام هم يف أمريكا الالتينية من ناحية األعداد، رمبا 

يكون الحل امُلَنفذ يف الربازيل واإلكوادور مفيداً يف إظهار الطريق الذي يجب عىل االتحاد األورويب أن 

ينتهجه يف تشاطر املسؤوليات ضمن كتلته اإلقليمية. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/montenegro

البحث عن العدالة يف تشارك املسؤوليات 
فيليب دي بروكر )جامعة بروكسل الحرة(  وإيفانجيلينا )ليليان( تسوردي )الجامعة الكاثوليكية يف لوفان(

دّوامة تبادل عدم الثقة املتبادل فيام بني دول أعضاء االتحاد األورويب متنع التضامن بينها، وال ميكن 

إنهاء تلك الدوامة إال بتقييم عادل للمسؤوليات عىل أساس املؤرشات املوضوعية.
 www.fmreview.org/ar/destination-europe/debruycker-tsourdi

املتطوعون وطالبو اللجوء 
رسهات كاراكاييل )جامعة هومبولت( وج أوالف كاليشت )جامعة أكسفورد(

الدعم  من  متنوعة  أشكاالً  والالجئون  اللجوء  طالبو  يظهر  حيث  املحلية  املجتمعات  سكان  يقدم 

للوافدين الجدد نظراً إلخفاق الدول يف توفري حتى االحتياجات األساسية.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/karakayali-kleist

سياسة ترحيبية يف أملانيا الرشقية ما بعد االشرتاكية 
آنا شتايغيامن وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فرينر )جامعة باوهاوس فامير(

عىل ما يبدو، أصبحت دول أوروبا الرشقية أقل رغبة من البلدان األوروبية األخرى يف قبول الالجئني. 

فتجربتهم حول التعدد اإلثني والثقايف ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/steigemann-eckardt-

 werner

مصطلحات الهجرة تهمنا 
باوال بايس )املنظمة الدولية للهجرة( باوال بايس )مستقلة(

لإلخفاق يف استخدام املصطلحات الصحيحة تبعات تتجاوز مجرد علم املعاين. وال بد من بذل مزيد 

من الجهود لتثقيف الناس – خاصًة أولئك الذين لكلامتهم أثر واسع املدى – حول االستخدام الصحيح 

للمصطلحات املرتبطة بالهجرة. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/pace-severance
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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 

www.fmreview.org/ar/request/alerts خالل الرابط 

fmr@qeh.ox.ac.uk :أو اتصل بنا عىل العنوان التايل

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. 
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طالبو اللجوء األوكرانيون ومفارقة الهجرة البولندية 
مارتا شتشبانيك )مؤسسة هلسنيك لحقوق اإلنسان( وإيفيلينا تيليتس )معهد القانون واملجتمع(

مفهوم  املتدنية، ألن  بولندا يف مستوياتها  األوكرانيني يف  اللجوء  بطالبي  االعرتاف  زالت معدالت  ما 

البديل املتمثل بالهجرة الداخلية ميثل األساس القانوين لرفض كثري من طلبات اللجوء.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/szczepanik-tylec

األطفال املنفصلون وغري املصحوبني ببالغني يف االتحاد األورويب
ريبيكا أودينيل )منظمة دائرة الطفل( وجيوتهي كانيكس )البحوث- رابطة الهجرة والحركة(

وضع  تعالج  التي  العملية  وتدابريه  وسياساته  األورويب  االتحاد  قانون  صكوك  عدد  يف  تزايد  هناك 

األطفال املنفصلني وغري املصحوبني ببالغني ممن يقدمون إىل االتحاد األورويب. لكنَّ حساسية املناخ 

السيايس الحايل تفرض خطر تحويل االنتباه واملصادر عن البناء عىل التقدم املحرز. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/odonnell-kanics

إزالة من ال يجب إزالتهم
كاثرين ت ويذرهيد )جامعة أكسفورد(

هناك تبعات سياسية وإنسانية يرتكها قانون االتحاد األورويب وسياساته عىل املهاجرين غري النظاميني 

ومنهم طالبو اللجوء املرفوضة طلباتهم ممن ال يستطيعون العودة إىل بلدانهم األصلية.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/weatherhead

أوروبا، ال تكرري تجربة أسرتاليا
كيا-يل أير )باحثة(

من الخطأ الثناء عىل سياسة أسرتاليا بصدِّ طالبي اللجوء.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/ayre

أوروبا ومستقبل سياسة الالجئني الدولية
سمو االمري الحسن بن طالل )معهد غرب آسيا وشامل أفريقيا ورئيسه(

ظهر أسلوب جديد يف التفكري يجب أن ينتهجه القادة األوروبيون حول كيفية الرتويج لالستجابات 

أكرث  بحلول  وتأيت  وتدعمها  اإلنسان  كرامة  تحمي  بطريقة  السوريني  الالجئني  ألزمة  األمد  بعيدة 

استدامة وفائدة للدول املستقبلة لالجئني يف منطقة غرب آسيا وشامل أفريقيا.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/bintalal

الخيارات والتفضيالت واألولويات يف 
نظام املواءمة املتعلق بالالجئني
ويل جونز وألكسندر تيتلبويم )جامعة أكسفورد( 

لها  الحامية  تقديم طلب  يف  يرغبون  التي  الدول  اختيار  الالجئني حق  مينح  مواءمة«  »نظام  نقرتح 

ويحرتم يف الوقت نفسه أولويات الدول فيام يخص الالجئني الذين يقبلونهم.
 www.fmreview.org/ar/destination-europe/jones-teytelboym

املسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب 
انتقال الناس عرب البحر األبيض املتوسط 

غاي س غودوين غيل )جامعة أكسفورد(

جميعاً.  ملصلحتنا  مقدورنا  يف  ما  بأفضل  وإدارتها  معها  التعايش  تعلم  علينا  ظاهرة  الناس  انتقال 

من  أساس  عىل  بعضها  مع  الدول  تتعامل  أن  أهمها  تدابري  عدة  اتخاذ  من  بد  ال  ذلك،  ولتحقيق 

اإلنصاف واملساواة بدالً من إبداء توقعات االستحقاق السيادي غري الواقعية التي عفا عليها الدهر .
www.fmreview.org/ar/destination-europe/goodwingill

من سوريا إىل الربازيل
ماريليا كاليغاري وروزانا بينينغر )جامعة كامبيناس(

 املصاعب التي تواجه السوريني يف دخول االتحاد األورويب هي بالضبط ما جعل الربازيل تفتح 

أبوابها لهم. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/calegari-baeninger

مقاالت عامة
إعادة إدماج العائدين يف ليبرييا اقتصادياً  

ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد( ونوريكو تاكاهايش )منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية(

منذ مطلع العقد األول من القرن الواحد والعرشين، عكفت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

عىل تنفيذ برامج إنعاش اقتصادية للعائدين إىل بعض البلدان يف مرحلة ما بعد النزاع. ومل ُيثَبت حتى 

اآلن إىل أي درجة كانت هذه الربامج التدريبية عمليًة يف إعادة إدماج العائدين اقتصادياً. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/omata-takahashi

ثالثون عاما من النزوح الناجم عن التنمية يف الصني
فرانسوا دويب )جامعة نينغسيا(

لترسيع عملية الحد من الفقر يف املناطق األكرث فقراً، قررت الصني يف 2001 تنفيذ برنامج وطني لنزوح 

السكان الذين يعيشون يف املناطق التي ُتعدُّ هشة من الناحية البيئية. لكنَّ هذه الربامج جديدة عىل 

الصني، وتاريخ املحاوالت املامثلة السابقة ليس إيجابياً عىل اإلطالق.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/dube

تحديد وضع الالَّجئني يف ألبانيا 
كسيمينا  ديدوح )محامية(  

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع الالَّجئني يف ألبانيا التي مُتثِّل وجهة أوروبية جديدة نسبياً 

عن بعض أوجه القصور عىل الرغم من جهود البالد لتطوير إجراءاتها مبا يتامىش مع املعايري الدولية.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/dyduch

وجه الالجئني
) حيسوس كنتانيليا أوسوريو )ُمَبرشِّ

تلبية  مجرد  عن  بعيداً  بهم  والشعور  الناس  رؤية  عىل  الالجئني  مع  الشخيص  التواصل  يساعدنا  ال 

حاجاتهم فحسب، ولكنَّه يساعدنا أيضاً لنفهم أكرث العقبات التي يواجهونها.
www.fmreview.org/ar/destination-europe/osorio

التحديات التي تعيق حق العمل يف اإلكوادور 
أدلني سوزانسيك وكارينا سارمينتو )منظمة حق الحصول عىل اللجوء( 

وكارلوس رييس )جامعة مدريد املستقلة(

واملساهمة  اللجوء إلعالة أنفسهم ولتسهيل اندماجهم محلياً  الحق يف العمل مهم لالجئني وطالبي 

يف  العمل  من  متنعهم  معوقات  األحيان  أغلب  يف  يواجهون  أنهم  إال  املضيفة.  املجتمعات  بناء  يف 

املجتمعات املضيفة وكثرياً ما يخيم عىل تجربتهم تردي ظروف العمل وانتشار التمييز ضدهم. 
www.fmreview.org/ar/destination-europe/sozanski-sarmiento-

reyes
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