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كلمة أرسة التحرير
ر الناس بفعل النِّزاع أو غريه من الظروف، فهم ال ينزحون عن ديارهم فحسب بل يرتكون وراءهم  عندما ُيهجَّ
أيضاً سبل نشاطاتهم االقتصادية وعيشهم. وعند وصولهم إىل موقعهم الجديد، قد يعجزون عن إيجاد وظيف 
يعملون بها أو قد ال ُيسَمح لهم بذلك أصاًل. ولهذه املشكلة مضمونات واسعة النطاق ال تقترص عىل قدرات 

الناس املبارشة يف كسب املال ورفاههم بل تتعدى كل ذلك لتمس العالقات املجتمعية والتنمية االقتصادية وقدرة 
األجيال املستقبلية عىل بناء حياة رغدة. وضمن موضوع االقتصادات الذي ميثل املوضوع الرئييس لعددنا هذا، 

يستكشف املؤلفون التفاعالت املعقدة للمعوقات والفرص مستفيدين من دراسات الحالة من مختلف دول 
العامل ومسلطني الضوء عىل أدوار الفاعلني الجدد والتكنولوجيا الجديدة واملقاربات الجديدة أو املجددة.

رين’ أحدهام حول الحامية  ويرسنا أيضاً أن يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ‘موضوعني ُمصغَّ
االجتامعية بقيادة الالجئني واآلخر حول اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني. )انظر الغالف الخلفي 

إذا كنت مهتاًم يف التعاون مع نرشة الهجرة القرسية حول موضوع مصغر أو موضوع كامل(.

نتقدم بخالص الشكر إىل كلٍّ من كارين جاكوبسني )جامعة توفتس( وخالد كورس )الصندوق العاملي ملشاركة املجتمعات 
املحلية ولدونتها( عىل مساعدتهام كمستشارين ملوضوع االقتصادات كام نتقدم بالشكر للامنحني الذين قدموا دعمهم لهذا 
العدد: مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية ومجلس البحوث يف اآلداب والعلوم اإلنسانية )ESRC-AHRC( وصندوق 
بحوث التحديات العاملي والربنامج العاملي للتهجري القرسي التابع ملجموعة البنك الدويل وفيالق الرحمة وقسم املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املعني باللدونة والحلول )وحدة سبل كسب الرزق( ومنظمة ويلكوم تراست. 

انظر www.fmreview.org/ar/economies للوصول إىل املجلة وملخص العدد وجميع املقاالت املنفردة. وهناك مدونة 
صوتية )بودكاست( لكل مقالة أيضاً. وسوف يتاح العدد 58 باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. يف حالة 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk رغبتكم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

 )www.fmreview.org/ar/forthcoming األعداد القادمة )انظر 

•  العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ 

التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية 

 .www.fmreview.org/ar/request/alerts :عرب الرابط التايل

 ماريون كولدري وجيني بيبلز

امُلحرِّرتان، نرشة الهجرة القرسية

صورة الغالف: الجئ بوروندي )27 عاماً( وسائق شاحنة سابق أمام متجره للخرضوات، 
قرية كاشوجوا )تجمع ناكيڨايل(، أوغندا. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني/ فريدريك نوي

ملحوظة من أرسة التحرير: عندما أردنا اختيار صورة للغالف، فكرنا فيام إذا كنا نريدها أن تكون منطية اعتيادية أو أن نضع صورة 
تعكس استخدام التقانات الجديدة أو املنظامت العاملية التي يقودها الالجئون أو صورة تعكس مصادقة مؤهالت الالجئني العلمية. لكنَّنا 

ة وتظهر  يف النهاية أدركنا أن ما من صورة واحدة ميكنها أن تعكس كل محاور هذا العدد ولذلك فضلنا هذه الصورة، وهي صورة ُمعربِّ
املبادرة الشخصية يف الظروف الصعبة. 

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
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