
يف محور املَْنع من الخارج، ينظر املؤلفون يف مفهومه ويف الواقع 

العميل للسياسات التي متنع وتردع طالبي اللجوء من بلوِغ أرِض 

دول »املقصد«، وينظرون كيف َتَتنارُص الجامعات التي تطعن يف 

انتهاك حرمة حقوق اإلنسان وكيف تجعل الحكومات ُتَحاَسب. 

ل والفاعلية  ويف املحور الثاين، ينظر املؤلفون يف الحقائق اليومية التنقُّ

يف النزوح طويل األمد، يف طائفٍة من مقاالٍت تتناول أمكنًة عدة، 

منها اليونان والسورية وجمهورية الكونغو الدميقراطية. 

فُزْر www.fmreview.org/ar/externalisation َتِجْد موجَز 

أرسة التحرير، واملجّلة بتاممها، واملقاالت كّلها، يف هيئٍة رقمية. 

وإن كنَت مّمن ُترَسُل إليهم عىل الدوام نرشة الهجرة القرسية 

مطبوعًة، ولكْن ترى أّن موجَز أرسة التحرير يجيب ما بَك من 

حاجات، فلو تراسلنا من هذا طريق fmr@qeh.ox.ac.uk فتطلب 

إلينا أن ُنرِسَل إليك هذا امُلنَتج بدالً من ذاك. فذلك ُيسِقُط عّناً شيئاً 

من النفقة وُيقّلل وطأتنا عىل البيئة. أو لَك أيضاً أن ُتقّيد اسمك 

عندنا هنا www.fmreview.org/ar/request/alerts  لتصل 

إليك التنبيهات عىل صدور جديد األعداد والدعوات إىل املشاركة 

يف املقاالت. وإن شئَت قراءة يشٍء من األعداد السابقة تِجُدها 

 .http://www.fmreview.org/ar/ ابكة هنا كّلها ُمتَّصلًة بالشَّ

املواضيع امُلقِبلة: 

العدد 69 من نرشة الهجرة القرسية، يصدر يف آذار/مارس 2022 

وعنوانه: أزَْمة امُلَناخ والتَّهجري: من االلتزام إىل الفعل.

العدد 70 من نرشة الهجرة القرسية، يصدر يف متوز/

ة. يوليو 2022 وعنوانه: املَعارف والرَّأي والُقوَّ

 فَمْن شاء التفصيل فلينظره هنا

.www.fmreview.org/ar/forthcoming

 أِليس فيليب وماريون كولدري 

املحرِّرتان يف نرشة الهجرة القرسية 
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العدد 68
ترشين الثاين/نوفمرب 2021

موجز أرسة التحرير للعدد 68 من نرشة الهجرة القرسية: 

ل والفاعلية يف النزوح طويل األمد املَْنع من الخارج / التنقُّ

بني يدي موجز أرسة التحرير هذا عرٌض موَجٌز ملضمون العدد 68 من نرشة الهجرة القرسية، مع رابط لكّل مقالة من مقاالته، وقامئة تاّمة مبحتوى املقاالت.

ل والفاعلية يف النزوح طويل األمد هي اآلن باللغة العربية يف الشابكة. وأما مقاالت  كلُّ الخمس املقاالت من املحور الثاين وهو التنقُّ
 .www.fmreview.org/ar/externalisation :املحور األول وهو املَْنع من الخارج فلم يرتجم إىل العربية منها إال أربع مقاالت، وهي هنا

نة باألخرض يف ص 5 و6. فإن أردت قراءة مقالة أخرى مل ُترَتجم، فليتك تذهب إليها برابطها  وعناوين كلِّ املقاالت املرتجمة ملوَّ
وتنسخ نّصها اإلنجليزي وتلصقه يف أداٍة من أدوات الرتجمة يف الشابكة. ونعتذر عن أّنا مل نستطع ترجمَة كلِّ العدد.

الَمْنع من الخارج 
املَْنع من الخارج خّطٌة تسري عليها الدول فُتحرِّض عىل اتِّخاذ وسائل خارَج حدود 

عنده  ليس  ن  ممَّ األجانب،  املواطنني  إليها  الدخول  أو ترصف عن  متنع  أرضها 

املقاالت  وتتكلم  للُّجوء.  طلبه  احتامل  ُيَظنُّ  وَمن  دخوله  يقتضيه  الذي  اإلذن 

يف هذا املحور عىل مفهوم املنع من الخارج نفسه، وتنظر يف مظاهره العملية 

وَوْقعه يف الناس، وتقرتح ُسُباًل إىل الطعن يف املنع من الخارج وأبداالً منه ُأنِشئت 

َذت.  وُنفِّ

ر مفهوم الَمْنع من الخارج  تصوُّ

ليس يسهل تعريف املنع من الخارج، وال سّيام لتكاثر سياسات املنع من الخارج 

املحور يف مفهوم  مؤّلفني يف هذا  عّدة  وينظر  األخرية.  السنني  التي ظهرت يف 

املنع من الخارج. ويف مقالة تان، يسأل املؤلف أََما يزال هذا املصطلح الشامل 

مفيداً بالنظر إىل طائفة من السياسات املشمولة، ومنها مامرسات متنوعة مثل 

ضوابط سامت الدخول )التأشريات(، والصّد والردع يف البحر، وعقوبات رشكات 

النقل، وتدريب موّظفي الحدود يف بلدان ثالثة )تان(. وقد وّسع بعض املعلقني 

البلد.  خارَج حدود  ُتتََّخذ  التي  اللجوء  طلبات  إجراءات  كلَّ  ليشمل  التعريَف 

واالتفاق عىل حدِّ املصطلح أمٌر مهم لتوضيح قانونيِة مامرسات املنع من الخارج 

وكيفيِة قياس آثار طرق املقاربة هذه يف كلٍّ من نظام الحامية الدويل والالجئني 

أنفسهم. ومن وجهة نظر ماِدلِن غارلِك يف مفوضيَّة الالجئني، أنها تناولت مسألَة 

ُلبَّ  بّينًة  الخارج »يخالف مخالفًة  املنع من  إّن  دًة  القانونّيِة هذه وتقول مؤكِّ

التعاون الدويل امُلمثَّل يف اتفاقية الالجئني لعام 1951«. ويجب أال تتجنَّب الدول 

التزاماتها تجاه طالبي اللجوء ويجب أن تتحمل املسؤولية، ال أن تستعني مبصادر 

خارجية يف دول ثالثة، وال أن تتنّصل من االلتزامات متاماً بتدابري ال تدعم حقوق 

اإلنسان )غارلِك(. 

مارينو  ِفُيولَيتا  تسميه  ما  مع  ُتعَمُل  مة  متمِّ مسالك  إىل  الحاجة  يف  ُنِظَر  وقد 

لَْكس »املسالك الرَّئيَسة« اآلمنة والقانونية يف مقالتني )مارينو لَْكس، باروِسل(. 

وترّكز بعض الدول، وال سّيام يف أوربا، عىل برامج إعادة التوطني، التي ُتداُر يف 

بلدان األصل أو يف دول ثالثة إلتاحة بديل لطلبات اللجوء التي ُترَفُع يف أرضها 

http://www.fmreview.org/externalisation/tan
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/garlick
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/parusel
http://www.fmreview.org/externalisation/morenolax
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يقلل  ال  راسخة  توطني  إعادة  برامج  وجوَد  فإن  ذلك،  ومع  )باروِسل(. 

بالرضورة عدَد الرحالت غري النظامية التي يأخذ فيها طالبو اللجوء، كام 

إعادة  برامج  إىل  الدول  تنجذب  الربامج. وقد  يدي هذه  يقول بعض مؤِّ

التوطني ألن هذه الربامج ُتعِمُل السلطة لزيادة أو خفض الحصص عند 

الحكوميني، لكن هذا ال يؤدي بالرضورة إىل حصص تستوعب  الفاعلني 

حاجات الحامية الحقيقية املرتبطة باألزمات يف املناطق امُلرِسَلة لالجئني. 

أداة  أنها  عىل  التوطني  إعادة  إىل  النظر  يجب  ولغريها،  األسباب  ولهذه 

الدويل  القانون  املستندة إىل  اإلقليمية  اللجوء  زائدة، ال بدياًل لسياسات 

)باروِسل(. ويستدعي »الحّق يف الفرار«، املنصوص عليه يف القانون الدويل 

والجمع بني القوة املعيارية للحق يف مغادرة أي بلد مع مبدأ عدم اإلعادة 

القرسية والحق يف اللجوء، أْن تبتعد الدول عن منوذج املسالك إىل الهجرة 

السائد القائم عىل التقدير، وأن نقرتب من منظومة مفاهيم قامئة عىل 

الحقوق، وهذا إمنا يستدعي أن ُيسَتبَدَل بأي مامرسة للسلطة السيادية 

اآلمن  الدخول  وسائل  تحدد  آلياٍت  الحامية  إىل  الالجئني  وصول  تعرقل 

واملنتظم لطلب اللجوء )مارينو لَْكس(.  

وجوٌه كثيرٌة للمنع من الخارج

سياساته  واتخاذ  الخارج  من  املنع  مفهوم  يف  الباحثني  اختالف  مع 

أمر  التحليل  مع  امللموسة  األمثلة  إيراد  فإن  كثرية،  أساليب  ومامرساته 

التي  التدابري  عىل  املؤلفني  من  عدة  فرّكز  الخصوص.  وجه  عىل  مفيد 

اتخذتها البلدان ذات الدخل املرتفع ملعالجة الطلبات غايتها، يف كثري من 

الحاالت، منع طالبي اللجوء من الوصول إىل أرضها )إيليس - أتاك - أبو 

سابقة  وهناك  هذا،  ِفْتزِغرَلد(.  - شماليل،  وايت   - ِبِدرِْسن  لَْمرَبغ  الرب، 

تاريخية يف الفحوص الصحية من ُبْعٍد للمهاجرين، أُجِرَيت قبل السفر أو 

عند الوصول. ففي أواخر القرن التاسع عرش، أصدرت الحكومة االتحادية 

األمريكية ترشيعات ملنع األشخاص املصابني باألمراض املعدية من دخول 

َد العمل بهذا النوع من الغربلة الصحية من ُبْعٍد يف سياق  البالد. فَتَجدَّ

جائحة كوڤيد 19 )ِفْتزِغرَلد(. 

إىل  العفوي  الوصول  عن  اللجوء  طالبي  َثْنِي  تدابري  تحظى  أن  وميكن 

الحالية  اإلدارة  قت  تفوَّ الدامنرك،  الناخبني. ففي  أرض دولٍة بشعبية بني 

بنشاٍط  واستعملت  للهجرة،  املناهضة  الشعبية  السياسية  األحزاب  عىل 

سياَسَتها الخارجية لَصْوغ أغلبية برملانية وبيئة عامة شعبية مواتية لَوْقف 

وصول طالبي اللجوء واندماج الالجئني عىل أرض الدامنرك. ويف حزيران/

البيئة  يونيو من سنة 2021، ُووِفَق عىل اقرتاح ترشيعي يعربِّ عن هذه 

املعادية. ولكن التَّنفيذ العميل لالقرتاح، مع تأكيده معالجَة طلبات اللجوء 

من الخارج، قد أعاقه غياب الدول الراغبة يف الرشاكة مع الدامنرك فتكوَن 

بلداً ثالثاً فيه مواقع ملعالجة الطلبات )لَْمرَبغ ِبِدرِْسن - وايت - شماليل(. 

أنها وجهة يرغب فيها  أكرث األحوال عىل  إليها يف  ُينَظر  التي  وأما كندا، 

طالبو اللجوء، فإنها تشارك أيضاً يف عدد من مامرسات املنع من الخارج 

يف  التشارك  لتعزيز  التَِّقاَنِة  واستعامل  الحدودي،  التعاون  باتفاقيات 

املعطيات، واألخذ باألساليِب الدبلوماسية لتقليل الوصول إىل الحامية يف 

األرض الكندية. مل يكن هناك ما يكفي من الوضوح والرصاحة أو اإلرشاف 

أو التقويم لهذه اإلجراءات، إذ تقدم الحكومة القليل من املعطيات أو 

التقارير أو مسارات التدقيق التي ميكن للمجتمع املدين إمعان فحصها 

للمحاسبة )إيليس - أتاك - أبو الرب(.  

الَوْقع على الواقع

مؤلفني،  عّدة  تناولها  lمسألة  هي  واملحاسبة  املراقبة  إىل  الحاجة  إن 

فرّكزوا عىل َوْقِع املنع من الخارج عىل الناس وهم ينتقلون. فقد قيَل إّن 

عواقب محاوالت منع طالبي اللجوء من الوصول إىل بلدان املقصد أّدت، 

منطقة  وتعدُّ  اإلنسان.  حقوق  لحرمة  انتهاك  إىل  الحاالت،  من  كثري  يف 

بها  قامت  التي  املبادرات  من  لعّدة  موقعاً  اإلفريقية  الصحراء  جنويب 

الدول األوربية، مثل مبادرة طريق الهجرة يف القرن األفريقي )املعروفة 

أيضاً باسم عملية الخرطوم(، وآلية العبور يف حاالت الطوارئ، واألنشطة 

األوروبية.  السواحل  وخفر  الحدود  حرس  هيئة  نفذتها  التي  املختلفة 

بالبرش وتهريبهم يف  االتِّجار  الخرطوم إىل معالجة قضية  وتقصد عملية 

ق  القرن اإلفريقي، وهي تربط املعونة التنموية بنجاح الدول يف َكْبِح تدفُّ

املهاجرين إىل الشامل إىل أوربا. ولكن الشهادات املبارشة تشري إىل وجود 

أعداد كبرية من أفراد ميليشيا الجنجويد السابقني، شاركوا يف تنفيذ إنفاذ 

بانتهاكات عّدة لحرمة حقوق  الناجون  أُخرِبَ  الحدود. وقد  القانون عند 

اإلنسان، ومن ذلك االستغالل الجنيس والتصّيد الجنيس واالبتزاز الجنيس. 

فيحتاج املهاجرون إىل الحامية ويحتاج االتحاد األورويب إىل التحقيق يف 

االنتهاكات التي قد تدعمها أموالهم دعاًم غري مبارش. )ُلْميِل ساَبْنسِك - 

شَورْتز - َفْلِفرِْدي َكاُنو( 

وقد ألقي الضوء عىل االنتهاكات عند الحدود، التي تحدث هذه املرة يف 

الحدود  دارت حول عمل هيئة حرس  مقالة  إفريقيا، يف  البلقان وغريّب 

وخفر السواحل األوربية )جكليايت - كيلباتريك(. والوقاية واملحاسبة أمران 

رضوريان حني ُيستعاُن مبصادر خارجية لضبط الحدود، من أجل ضامن 

أن يستويف االتحاد األوريب التزامه بحقوق اإلنسان. وقد أدى االفتقار إىل 

الوضوح والرصاحة يف عمل هيئة حرس الحدود وخفر السواحل األوربية 

يف هذه املناطق إىل السامح باستمرار االنتهاكات وعدم محاسبة املنتهكني، 

وهذا جعل كثرياً من املهاجرين عرضًة لخطر الَحْجز التعسفي واالبتزاز، 

ويف بعض الحاالت، عرضًة لتعذيب الدولة والفاعلني من غري الدول.   

وقد أصبحت النيجر مركزاً لكثري من أعامل املنع من الخارج، وال سّيام فيام 

يتعلق بالطريق الذي يسلكه كثري من املهاجرين يف الصحراء إىل ليبيا وما 

بعدها إىل أوربا. ومنذ سنة 2017، ُنِقَل نحو 3800 الجئ من املستضعفني 

جواً من مراكز الَحْجز الليبية إىل النيجر استجابًة ملا وقع عليهم من انتهاك 

لحرمة حقوق اإلنسان، تعرضوا له وهم محجوزون، وهذا االنتهاك موّثق 

الطوارئ  العبور يف حاالت  آلّيُة  َن  املفرتض أن متكِّ بّيناً. وكان من  توثيقاً 

مفوضيََّة الالجئني من معالجة طلباتهم وإعادة توطينهم فيام بعد. ولكن 

وُل التي  الدُّ بسبب تباين معايري االختيار، رفَض بعَض املطالبني باللجوء 

كانت تنوي استقبالهم، فرُتَِك طالبو اللجوء املرفوضون يف حامية النيجر، 

والنيجر بلد مل ينوي أكرثهم أن يكونوا فيه )لَْمرِبت(.                        
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المناصرة والمحاسبة 

وأما الذين يصلون إىل الحدود الخارجية لالتحاد األوريب، فإن أعامَل الصدِّ 

إىل  رحلتهم  إمتام  استحالة  ُقرَب  تزيد  العنف  واستعامل  القانونية  غري 

وجهة آمنة. وقد جمعت منظامت املجتمع املدين الحاالت املوثقّة ملنع 

للحدود  عابراً  منظٍم  غرَي  ورصفاً  منعاً  مكاٍن  بلوغ  عن  ورصفهم  الناس 

مقالًة  كتبت  وقد  جسور،  منظمة  املنظامت  هذه  ومن  ينتقلون،  وهم 

خرّبت فيها بأدلة وشهادات مأخوذة من الذين تأثروا تأّثراً مبارشاً بهذه 

املامرسات غري القانونية )ُألَسربوك - غَرَبر - َبْوُسن(.

تحمل  التي  السفن  لتعيني  الجوية  املراقبة  األوربية  الدول  وتستعمل 

الليبي،  السواحل  خفر  وتنبيه  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  املهاجرين 

القدرات  أّن  الرشاكة  وتعني هذه  ليبيا.  إىل  ويعيدها  القوارب  فيعرتض 

الجوية والبحرية التي تتيحها ليبيا واالتحاد األوريب تعمل معاً عماًل وثيقاً، 

يجب  ما  بال  ولكن  واحد،  كيان  يف  تعمل  أنها  يزعم  بعضهم  إن  حتى 

أنشطة هؤالء  من محاسبٍة ووقاية. وترصد عّدة منظامت غري حكومية 

خفر  ويخرّبون  بأنفسهم  السامء  إىل  يصعدوا  بأن  الحكوميني  الفاعلني 

ُيعَنى  الخفر  البحر، وهذا  للخطر يف  املعرضة  بالسفن  األوريب  السواحل 

بأاّل َيُصدَّ خفر السواحل الليبي هذه السفن صّداً غري قانوين. ومن بني 82 

قارباً رُِصَدت يف سنة 2020، سجلت املنظامت غري الحكومية 19 حادثًة 

أُِعيَد فيها مهاجرون عىل وجٍه غري قانوين إىل ليبيا )سِمث(.  

وكثرياً ما تكون األدلة التي يجمعها املنارصون والهيئات األخرى املكلفة 

بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان أساساً للطعون القانونية يف الدول 

التي متارس رضوباً مختلفة من املنع من الخارج. وينظر عدد من املؤلفني 

الرَّدع  أّن سياسات  املقاضاة يف هذه األحوال وأخطارها. مثل  فّعالّية  يف 

والَحْجز يف أسرتاليا )املعروفة أحياناً باسم »حّل املحيط الهادي«( تحتاج 

إىل إصالٍح بسبب الكلفة العالية لكل محجوٍز وعدم فّعالّية الرَّادع. ولكن 

هناك حّيٌز سيايسٌّ ضّيق جداً للتفكري البديل، وذلك لقوة الدعم الشعبي 

لسياسات املنع من الخارج. هذا والتغيريات يف الحصص اإلنسانية، وزيادة 

يف  التَّهجري  دوافع  تقليل  يف  االستثامر  وزيادة  الطلبات،  معالجة  رسعة 

مناطق النِّزاع، هي من الطرق التي ميكن بها تحسني النموذج األسرتايل 

)براساد(.

َذت بها سياسات أسرتاليا يف املنع من الخارج، وال  ثم إّن الطرق التي ُنفِّ

التوطني  وإعادة  الطلبات  ملعالجة  أرِضها  خارَج  ملواقع  استعاملها  سّيام 

يات  املتحدِّ من  طائفٍة  عىل  منفتحة  الحكومة  جعلت  ثالثة،  بلدان  يف 

مراكز  من  الطبي  باإلجالء  النقل  الطلبات  سلسلة  ذلك  ومن  القانونية. 

التي  أسرتاليا،  إىل  وناورو  الجديدة  غينيا  بابوا  يف  الخارج  من  املعالجة 

ُقّدمت للتمكن من عالج املحجوزين الذين يعانوَن حاالٍت طبية خطرية. 

 2018 سنة  يف  الرّب  إىل  شخصاً   320 نحو  ُنِقَل  قضائية،  لدعوى  ونتيجة 

 2020 سنة  يف  القضائية  األوامر  سلسلة  أيضاً  ذلك  ومن   .2019 وسنة 

وسنة 2021 التي سعت إىل إخالء سبيل األشخاص املنقولني من الَحْجز يف 

الخارج إىل الَحْجز عىل الشاطئ. ومع ذلك، فإن مثل هذه املقاضاة تحمل 

طائفًة من املخاطر، ومنها إصدار ترشيع منع مزيد من مطالبات اللجوء، 

وإنشاء سوابق غري مواتية، وَطَلب اتفاقيات الرسية وتصيريها جزءاً من 

التوطني، وهذا يؤدي إىل نقص املعلومات التي قد تغّذي النقاش العام. 

شأن  يف  القانوين  القطاع  داخَل  للتعاون  أهميٌة  املستفادة  الدروس  ويف 

إسرتاتيجية املقاضاة للمصلحة العامة، وضامن حصول امُلَقاضني املحتملني 

عىل مشورة قانونية فردية يف املخاطر التي تنطوي عليها املقاضاة، ويف 

عة  املقاضاة بحمالت منارصة ُموسَّ أهميٌة الستكامل  أيضاً  الدروس  هذه 

)مارش(. 

سياسات  القانونية يف  الطعون  نجاح  عدم  املقاالت  إحدى  تناولت  وقد 

هنَّ  همَّ َرَكْزَن  مؤلفات  ثالث  كتبه  املختلفة،  برضوبها  الخارج  من  املنع 

الجنوبية.  وأمريكا  وأوربا  أقيانوسيا  االختالف:  سياقات شديدة  ثالثة  يف 

وأوردن يف هذه القالة تحلياًل مقارناً ألقى الضوء عىل صعوبة الطعن يف 

تحدي مامرسات املنع من الخارج يف كل نواحي العامل يف املحاكم، ألسباب 

شّتى. ففي أقيانوسيا، ال اتفاقيات لحقوق اإلنسان اإلقليمية، وهذا يعني 

أن القرارات يف بابوا غينيا الجديدة أو ناورو قد تتقوض بالقرارات التي 

املسؤول عن سياسات  البلد  وأسرتاليا هي  أسرتاليا،  املحاكم يف  تصدرها 

املنع من الخارج يف املقالة. ويف أوربا، مل ترغب مؤسسات االتحاد األوريب 

يف تحمل املسؤولية عن اتفاق تركيا واالتحاد األوريب )الذي ميّكن الدول 

األعضاء يف االتحاد األوريب من رفض طلبات اللجوء عىل أساس أنه كان 

ميكن أن يطلب الطالب الحاميَة يف »بلٍد غري تابع لالتحاد األوريب« آمٍن 

وهو يف طريقه إىل االتحاد األوريب(، وعنى ذلك أنه من الصعب تعيني َمن 

تجب محاسبته. ويف أمريكا الجنوبية، ُيرَفض طالبو اللجوء الفنزويليون 

إذا مل يكن عندهم تفسري مقبول يفرسِّ  املتقدم ذكرهم  مثل أصحابهم 

سبب عدم طلبهم للحامية يف إحدى البلدان وهم يف طريقهم إىل بريو، 

مثل كولومبيا أو اإلكوادور. ومهام يكن من األمر، فالطريقة الغائية وغري 

الرسمية لتنفيذ هذه السياسات تعني أنه يصعب الطعن فيها عىل أساٍس 

قانوين )فراير - كاراُجرِجُيو - أُغ(.

يرد يف  ما  الخارج  املنع من  الطعن يف سياسات  إىل  املقاربة  ومن طرق 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم. 

ق هذا الصكَّ كثرٌي من الدول التي تسعى إىل املنع من الخارج  ومل تصدِّ

يف نظم اللجوء فيها، ولكن أخذت به عّدة من الدول الثالثة التي تسعى 

ومعالجة  َحْجز  مواقع  وجعلها  مشاركتها  إىل  الخارج  من  املانعة  الدول 

املجتمع  لجامعات  فرصٌة  االتفاقيَة  ألن  وذلك  النيجر.  مثل  طلبات، 

املدين يف الدول املوّقعة تضغط بها عىل حكوماتها وتحاسبها يف معاملة 

املهاجرين، وفيهم طالبو اللجوء، املحجوزين يف أرضها )فِلن(.  

ل والفاعلية في النزوح طويل األمد  التنقُّ
لقد تم اخراج اإلصدار الثاين من نرشة الهجرة القرسية FMR يف عددها 

68 بالتعاون مع املرشوع البحثي تحت عنوان التشّكالت العابرة للحدود 

للنزوح )TRAFIG(، ويتحرى العدد عاميل الفاعلية والتنقل يف النزوح 

طويل األمد، ليتحدى الفكرة التي مفادها إّن الناس املنتظرين لحلٍّ دائٌم 

طويَل  نزوح  من  يعاين  ممن  بعضهم  أن  الرغم  وعىل  »عالقون«.  هم 

األمد بال إعادة توطني أو اندماج يعيشون يف مخيامت، وليس لهم قدرة 
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يستطيعون  األمد  طويل  النزوح  يف  املقيمني  من  كثرياً  فإن  السفر،  عىل 

التنقل بحثاً عن حلول ألحوالهم. ويلقي املؤلفون يف هذا اإلصدار الخاص 

ل، فهم يتفحصوا أنواع اإلسرتاتيجيات التي  الضوَء عىل حقيقة هذا التنقُّ

يستعملها الناس إليجاد طرق إىل إنهاء نزوحهم، وال سّيام البحث يف كيف 

للشبكات الشخصية واألرسية أن تلعب دورا مهاًم، وإن كان َخِفياً أحياناً، 

يف متكني حصول الحركة )كرالر - إتُزلد - ِفَريرَة(. 

تمكين الحركة بالسياسات العامة

مورٌد  هي  الوطن  وحدود  املحلية  للحدود  العابرة  العالقات  شبكة  إن 

رئيٌس لالجئني، لكن السياسات التي متكنهم من االستفادة من هذا املورد 

التي تحكم  القانونية  األُُطر  ال ُتعطى األولوية يف كلِّ حاٍل عند واضعي 

وبالتايل  موجودة،  السياسات  هذه  فبعض  ذلك،  ومع  النازحني.  معيشَة 

قبول  برامج  أن  ذلك  ومن  االصدار.  هذا  يف  املؤلِّفني  نظر  محل  كانت 

النازحني ألسباٍب إنسانية قد استخدمت يف أملانيا عىل مستوى الواليات 

 - )إتُزلد  السوريني  الالجئني  ألزمة  استجابًة  االتحادي  املستوى  وعىل 

املجتمعية  الكفالة  أو  الخاصة  الكفالة  من خالل  أمكن  وقد  كَرْيست(. 

أفراد  يستقر  أن  األمر  أول  واملعيشة  التوطني  إعادة  كلفة  تغطي  التي 

هذه  مثلت  العموم،  وعىل  أملانيا.  يف  قانونياً  استقراراً  األقربوَن  األرسة 

اًم َحَسناً يف أزمٍة لالجئني َكبريَة، ولكن أورد املؤلفون  ُمتمِّ الربامج مسلكاً 

عّددا من القيود التي تحتاج املعالجة. فقد كانت خطط الربامج محدودة 

وجود  من  بالرغم  السوريني،  املواطنني  عىل  محصورة  وكانت  الزمن  يف 

فقد  الكفالة،  وأما  أخرى.  جنسياٍت  أصحاِب  من  لذلك  كبريٍة  حاجٍة 

كانت منحازة لصالح الالجئني ذوي األقارب الذين لهم موارد اجتامعية 

واقتصادية كافية، فكانت ال ُتِفيد بالرضورة أكرث الفئات استضعافاً. وقد 

ُأِثريَت أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تلقي بالعبء املايل يف حامية 

الخطط يف  د  تعدُّ كان  العاديني؟ وأخرياً،  املواطنني  فتضعه عىل  النازحني 

الواليات املختلفة دلياًل عىل اختالف املنافع والحقوق القانونية ملَن َيقِدُم 

 .HAPs البالد من خالل برامج القبول ألسباٍب إنسانية

لقد سبقت هذه السياسة منذ زماٍن بعيد سياسٌة سعت إىل متكني الالجئني 

ل، وهي »جواز سفر نانسن« لالجئني، وكان  من االستفادة من فرصة التنقُّ

ذلك يف عرشينيات القرن املايض، فأتاحت ملا يقرب من 60 ألف إنساٍن 

التَّوظيف  برنامج  بإعانٍة من  الوظائف، وكان ذلك  السفَر للحصول عىل 

تأّمل  بعد  املقالة،  مؤلفون هذه  ويشدد  الدولّية.  العمل  ملنظمة  التابع 

َفاعليِة الالجئني وتنقلهم من  التاريخية، عىل أهمّيَة دعم  هذه السابقة 

أجل إيجاد حلول دامئة ملموسة ومستدامة )كرالر - إتُزلد - ِفَريرَة(.  

الحقائق على الواقع

لقد تم تفحص تعقيدات الحقائق اليومية للنزوح طويل األمد يف مقالتني 

رّكزتا عىل مناطق شّتى من العامل. ففي اليونان وإيطاليا، وهام َبَلَدان يف 

واجهة استقبال طالبي اللجوء الذين يدخلون االتحاد األوريب من حدوده 

الجنوبية، يتابع طالبو اللجوء فرَص العمل ويبتعدون عن النقاط الساخنة 

الرسمية أو املناطق التي وصلوا إليها يف بداية رحلتهم. وأّما األطر القانونية 

ل  التنقُّ وتقيِّد  تحكم  التي  الوطنية  والسياسات  البريُقراطية  والرشوط 

داخل البلدان وداخل االتحاد األوريب، فيكرث أن تتعارض مع اسرتاتيجيات 

رصاع البقاء عند طالبي اللجوء، مثل االقرتاب من مكان تواجد األرسة أو 

العمل للعيش واالّدخار أو كليهام من أجل امليض قدما يف مسالَك أكرث 

كلفًة للوصول إىل حلول دامئة. ونتيجًة لذلك، تظل هذه االسرتاتيجيات 

يف أكرثها غري معرتٍف بها وغري منظمة، األمر الذي يؤدي إىل مستوياٍت 

، وال يوجد هناك رغبة  العامل غري الرشعيني  عاليٍة من استغالل هؤالء 

أكرَب من  أن تسمح مبقداٍر  التي من شأنها  السياسات  سياسية جادة يف 

الحركة ومن فرص العمل املرشوعة، ولكن تلقي املتحديات العاملية، مثل 

جائحة كوڤيد 19، الضوَء عىل خطر هذا النوع من الحركة التي تجري 

»يف الَخَفاء«، إذ ال ميكن إدماج األشخاص غري املرئيني يف املبادرات الصحية 

العاّمة املهمة، مثل حمالت التلقيح الجامعي )خاِجيربوكوِبيُيو - َبَبْتزاين - 

َبْستوريه - روَمن(. 

بالعيش  اآلن  لالجئني  ُيسَمح  صار  إثيوبيا،  يف  القانون  يف  تغيرٍي  وبعد 

امُلَؤن  خارج املخيامت وهم ما يزالون قادرين عىل الحصول عىل بعض 

والخدمات، التي كانوا يحصلون عليها يف أثناء إقامتهم هناك يف املخيامت. 

وقد أّدى ذلك إىل اندماج ناجح لبعضهم، إذ منحوا فرصاً جديدًة ملتابعة 

الدراسة والعمل داخل البلد. ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية، يعود 

رين إىل مناطقهم األصلية ألسباب اقتصادية. وتنظر إحدى  كثرٌي من املهجَّ

إقليمية  عاصمة  َس رشكًة يف  أسَّ كونغوي  حالِة رجل  الحالة يف  دراسات 

ل القهقرى«  لبيع الفحم الذي ينتجه يف قريته. فكان عليه أن يقوم »تنقُّ

إلجراء هذه التجارة، وبيتمكن أيضاً من زراعة املحاصيل يف حقوله حتى 

ل القهقرى غري ممكن  يتمكن من إعالة أرسته. ولكن هذا النوع من تنقٌّ

عند بعضهم الالجئني اآلخرين، بسبب الَوْصم أو بسبب فقدان األمالك 

عند نزوحهم. ويستخدم املؤلفون دراسات الحالة هذه ليوّضحوا حقيقة 

ولكن  رسمية،  غري  بعالقات  مدعوماً  يكون  ما  كثرياً  ل  التنقُّ أن  مفادها 

قها السياسات الرسمية التي تجرب الناس عىل الدخول يف حالة عدم  ُتعوِّ

الرشعية عند اّتباع اسرتاتيجيات رصاع البقاء الفّعالة )َجْيُكب - ُروُدلف(. 

الالجئني  تطلعات  بلورة  األرسية يف  العالقات  دور شبكات  ُنِظَر يف  وقد 

األردن.  السوريني يف  الالجئني  االمام يف مقالة ركزت عىل  إىل  ل  التنقُّ إىل 

وعىل الرغم من أن خيارات إعادة التوطني قليلة جداً، كان من الشائع 

املؤلِّفون  يسّميه  فيام  األمد  النزوح طويل  أوضاع  املقيمون يف  يأخذ  أن 

ل«، حيث يستكشف فيها الالجئون يف خيالهم الخيارات  »تطلعات التنقُّ

ل إىل األمام، وبخاصٍة خياَر اللحاق باألرسة التي استقرّت يف  املحتملة للتنقُّ

بلدان اخرى. وعىل الرغم أن النتيجة لتخيِِّل الناس فرَص الهجرِة املحتملَة، 

َحُسَنة كانت أم سيئَة، مل تدرَس بعمٍق بعُد، تبقى هذه التطلعات طرقا 

بأنهم  فيها  يشعرون  قد  التي  األمكنة  يف  فاعلّيتهم  الالجئون  بها  ميارس 

عالقون. ومتّكنهم هذه التطلعات أيضاً من بناء عالقات أو الحفاظ عىل 

آخر  ُلمَّ شملهم يف  تم  تساعدهم، سواء  قد  الخارج  لهم يف  بأرسٍة  صلٍة 

املطاف يف بلٍد ثالث أم مل يتم. )توِبن - املومني - اليعقوب - املسعد(.  

4

http://www.fmreview.org/ar/externalisation/kraler-etzold-ferreira
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/etzold-christ
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/etzold-christ
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/kraler-etzold-ferreira
http://www.fmreview.org/externalisation/hatziprokopiou-papatzani-pastore-roman
http://www.fmreview.org/externalisation/hatziprokopiou-papatzani-pastore-roman
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/jacobs-rudolf
http://www.fmreview.org/ar/externalisation/tobin-momani-alyakoub-almassad


موجز أرسة التحرير: العودة قامئة محتويات العدد 68 من نرشة الهجرة القرسّيةقامئة محتويات العدد 68 من نرشة الهجرة القرسّية

5

الَمْنع من الخارج
منع الحامية الدولية من الخارج: يف نظر مفوضيَّة الالجئني

ماِدِلن غارِلك )مفوضّية الالجئني(

يف السنني األخرية، ازداد أخُذ بعض الدول يف سياساٍت ووجوِه مامرسٍة ُمقيِّدٍة 

لترصف الالجئني وطالبي اللجوء عن الوصول إىل حدودها. وهذه السياسات 

إمنا هي ِسياساُت »منٍع من الخارج« تخالف مخالفًة بّينًة ُلبَّ التعاون الدويل 

امُلمثَّل يف اتفاقية الالجئني لعام 1951.
www.fmreview.org/ar/externalisation/garlick 

ر مفهوم املَْنع من الخارج: أما زال يفي بغايته؟ تصوُّ
ِنُكَلس فيث تان )املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان(

يزيد  أن  َوَجَب  األخرية،  السنني  يف  الخارج  من  املَْنع  سياسات  لتكاثر  نظراً 

الوضوح يف مصطلح »املنع من الخارج«: فام معناه؟ وماذا يشمل؟ وما اآلثار 

املرتتبة عليه مبوجب القانون الدويل؟ 
www.fmreview.org/externalisation/tan 

مل ال تحلُّ حصص إعادة التوطني محلَّ أنظمة اللُّجوء؟
ِبرن باروِسل )الهيئة السويدية لشؤون الهجرة(

ولكنها  كلِّها.  العامل  نواحي  يف  الالجئني  مهمٌّ يف حامية  جوهٌر  التوطني  إعادة 

تختلف يف األصل عن أنظمة اللجوء اإلقليمية. فينبغي أن تكون إعادة التوطني 

مًة الستقبال طالبي اللجوء ال أن تحلَّ محلَّه. ُمتمِّ
www.fmreview.org/ar/externalisation/parusel 

د يف طريق البلقان: عالمة مميِّزة ملنع دخول حدود االتحاد  أعامل الصَّ
األوريب من الخارج

ا َبْوُسن )جسور( جيجي ُألَسربوك ونتايل غَرَبر وِمِلسَّ

زادت أعامل الصدِّ غري القانونية –واستعامل العنف– عند حدود أوربا حّتى 

اإلنسان  حقوق  انتهاك  من  نذيراً  ذلك  فكان  قبل،  من  ُيَرى  مل  مبلغاً  بلغت 

األساسية. 
www.fmreview.org/ar/externalisation/aulsebrook-gruber-

pawson  

التعاون بني هيئة حرس الحدود وخفر السواحل األوروبية وبني 
البلدان الثالثة: النظر يف ما يرتتب عىل ذلك يف حقوق اإلنسان

ماريانا جكليايت وجاين كيلباتريك )جامعة رادَبْود / سَتْيتَواتش(

ُيْنَظُر يف هيئة حرس الحدود وخفر السواحل األوربية اليوَم نظراً غري مسبوق 

َفحُص  يزال  ما  ولكن  األوريب،  االتحاد  حدود  عند  اإلنسان  حقوق  النتهاكات 

عملها خارَج حدود االتحاد األوريب يسرياً. 
www.fmreview.org/externalisation/gkliati-kilpatrick  

معالجة طلبات اللجوء من خارج أرض البلد: آلية العبور الطارئ بني 
ليبيا والنيجر 

لورا َلْمرِبت )معهد ماكس بالنك لألناسة االجتامعية(

أطلقت آلية العبور الطارئ بني ليبيا والنيجر يف سنة 2017، ونجحت يف إجالء 

عدد كبري من طالبي اللجوء املحجوزين يف ليبيا. ولكن النتائج التي انتهى إليها 

الرئيسون  الثالثة  الرشكاء  أيضاً  إليها وال شك  وانتهى  اللجوء،  كثري من طالبي 

كانوا  عاّم  البعد  شديد  كانت  والنيجر(،  األوريب  واالتحاد  الالجئني  )مفوضّية 

يأّملون أنفسهم.  
www.fmreview.org/externalisation/lambert 

الطعن يف قانونية املنع من الخارج يف ُأقيانوسيا وأوربا وأمريكا 
الجنوبية: أمهمة مستحيلة هي؟

ُلويسا ِفِلني فراير وإِِلِني كاراُجرِجُيو وَكْيت أُغ )جامعة ِدل باِسِفكو / جامعة ُلند / الجامعة 

الوطنية األسرتالية(

لُقرِب استحالة أن ُتستعَمل  القانونية األخرية يف قاراٍت شّتى مثاٌل  التطورات 

املحاكم للطعن يف قانونية ما ُيعَمُل به يف املنع من الخارج.  
www.fmreview.org/ar/externalisation/freier-karageorgiou-

ogg 

ِعرَبٌ من حلِّ أسرتاليا يف املحيط الهادي
ِنَها براساد )محامية يف قانون اللجوء(

بعد تسع سنني من تنفيذ الحّل األسرتايل يف املحيط الهادي أّول مرة مل يثبت 

أنه الدواء املوعود الشايف من كلِّ داء. وكلُّ بلٍد أو منطقة تأمل يف محاكاة إطار 

والُخُلقي  القانونية  إخفاقه  من  تحذر  أن  يجب  األسرتايل هذا  البحري  العمل 

والتشغييل.
www.fmreview.org/externalisation/prasad 

الطعن إلي املَْنع من الخارج: هل املقاضاة هي الحل؟
ِجِسَكا مارش )مركز موارد طالبي اللجوء(

أتت املقاضاة بنتائج َحَسنة يف الطعن يف معالجة أسرتاليا للطلبات يف الخارج، 

ولكنها أتت أيضاً ببعض املخاطر.
www.fmreview.org/externalisation/marsh 

توسيع حدود كندا 
كَلْي إيليس وإيديل أتاك وزينب أبو الرب )جامعة راَيِسن(

لكندا صيت حسن دولياً بربامجها يف إعادة توطني الالجئني، ولكنها استعملت 

وتشارك  فيها  اللجوء  نظام  سالمة  عىل  الحفاظ  بدعوى  الخارج  من  الحاميَة 

املسؤولية. 
www.fmreview.org/externalisation/ellis-atak-abualrob 

قانون املَْنع من الخارج الجديد يف الدامنَرك: دوافع وعواقب 
مارِتن َلْمرَبغ ِبِدرِْسن وزاكري وايت وأحالم شماليل )جامعة وارِك / جامعة كوِبنهاِغن / املعهد 

الدامنريك للدراسات الدولية وجامعة آلرُبْغ(

صدر يف الدامنَرك قانون جديد من شأنه أن ينهي يف آخر األمر اندماج الالجئني 

املعارصة ويف  الخارج  املَْنع من  بِعرَبٍ يف سياسات  يأيت  الدامنَرك، وهو  أرض  يف 

الدوافع السياسية التي من ورائها.
www.fmreview.org/externalisation/lembergpedersen-

whyte-chemlali 

عيون يف السامء: املراقبة الجوية يف أوربا 
أنجيال سِمث )جامعة إنيو ساوث ويلز(

منذ سنة 2017، أصبحت املراقبة الجوية أمراً أساساً يف محاولة االتحاد األوريب 

أن  ذلك  من  فكان  ليبيا  إىل  وإعادتهم  وردعهم  امُلعرَتَِضني  املهاجرين  لتعيني 

من  املدين  املجتمع  اإلنقاذ يف  والفاعلني يف  األوريب  االتحاد  بني  الرصاع  تحّول 

البحر إىل السامء أيضاً. 
www.fmreview.org/externalisation/smith 

الضوابط الصحية من ُبْعٍد يف الواليات املتحدة األمريكية: مايض املَْنع 
من الخارج وحارضه

َدْيِفد سُكت ِفْتزِغرَلد )جامعة كاليفورنا سان ِدَيْيجو(

ُ إجراءات َضْبط دخول طالبي اللجوء إىل أرض الواليات املتحدة األمريكية  ُتبنيِّ

يف جائحة كوڤيد 19 تاريخاً طوياًل من الضوابط الحدودية من ُبْعد.
www.fmreview.org/externalisation/fitzgerald 
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َز طلَب متويلك إلنجاز بحثك  أَِقِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

أو برنامجك

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة )منها مبالغ كثرية ومنها 

مبالغ قليلة( إلعداد الربامج والبحوث، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً.

مقرتحك  يف  النرشة  من  ُمصّغراً  موضوعاً  أو  القرسية  الهجرة  نرشة  من  عدداً  ُتدِرُج  لعّلك 

َد  ل من مرشوعك وتزيَد َوْقَعه. إذ ميكننا أن نزوِّ َع ِنطاَق َنرْشِ ما ُيَتحصَّ )ويف ميزانيَّتك(، فُتوسِّ

مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل َوْقعه وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن له أن 

.fmr@qeh.ox.ac.uk يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

املعلومات يف حقوق  من  وملزيٍد  املصدر.  مفتوحة  القرسية  الهجرة  نرشة  النرش:  حقوق 

www.fmreview.org/ar/copyright :الطبع، انقر هذه الوصلة

لعاً عىل األعداد  اشرتك يف خدمة التنبيهات اإللكرتونية لنرشة الهجرة القرسية لك تبقى ُمطَّ

الجديدة وذلك من طريق هذه الوصلة: 

 www.fmreview.org/ar/request/alerts

العملية  للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

وُيْصِدُر النرشَة مرَكُز دراسات الالجئني، يف قسم التنمية الدولية، بجامعة أكسفورد، 

باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.

الهجرة  أعداد نرشة  الواردة يف  اآلراء  تستوي  أْن  بالرضورة  ليس  إخالء مسؤولية: 

القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة 

أكسفورد. 

 إّنا ملعرتفون بجميل املذكورين تحت لَدْعِمهم العدد 68 من نرشة الهجرة القرسية:

 EU’s Horizon 2020 research and innovation programme,
 grant no 822453; Ryerson University, Toronto; Swiss

Federal Department of Foreign Affairs 
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مة إىل املسالك »األصلية« إىل اللجوء: كلمة يف »حّق  من املسالك امُلتمِّ
الفرار«

ِفُيوَليتا مارينو َلْكس )ُكليَّة امللكة ماري بجامعة لندن(

السلطة  القائم عىل  السائد  النموذج  عن  االبتعاد  إىل  الدويل  املجتمع  يحتاج 

التقديرية يف مسالك اللُّجوء. ويجب أن ُيعَطى »حق الفرار« حّقه من الِجّد.
www.fmreview.org/externalisation/morenolax 

املَْنع من الخارج وَحْجز املهاجرين ولجنة العامل املهاجرين
َمْيِكل فِلن )مرشوع الَحْجز العاملّي(

شهدنا يف العقدين املاضيني ظهور أنظمة َحْجز للمهاجرين جديدة يف جميع 

العامل، وكان ذلك نتيجة مبارشة لسياسات املَْنع من الخارج يف بلدان  نواحي 

املقصد الغنية. 
www.fmreview.org/externalisation/flynn 

عملّية الخرطوم واإلتِّجار بالبرش 
أودري ُلْمِل ساَبْنسِك وَكرْتينا شَورْتز وآنا َفْلِفرِْدي َكاُنو )جامعة نوِتْنغهام(

ُيكلِّف تركيز عملّية الخرطوم عىل َوَقف الهجرة إىل الشامل الالجئنَي وطالبي 

اللجوء املستضعفني كلفًة شديدًة.
www.fmreview.org/externalisation/lumleysapanski-

schwarz-valverdecano 

ل والفاعلية في النزوح طويل األمد  التنقُّ
فهم محرِّكات النزوح طويل األمد

ألرِبت كرالر وبنيامني إتزُلد ونونو ِفَريرَة )جامعة دانوب كرِْمس / مركز بون الدويل لدراسات 

النِّزاع / جامعة َساِسْكس(

تنقل النازحني وشبكات عالقاتهم العابرة لحدود الوطن ميكن أن تقدم موارد 

مهمة يف البحث عن حلول دامئة. 
www.fmreview.org/ar/externalisation/kraler-etzold-ferreira 

ل يف النزوح طويل األمد: حالة انتقال اإلرتييُّني والكونغِوّينُي دوافع التنقُّ
كارولني َجْيُكب وَمرُكس ُروُدلف )جامعة ليدن / مركز بون الدويل لدراسات النِّزاع(

اليوم يف حاالت نزوح طويل  أنفسهم  يجد ماليني من اإلرترييني والكونغويني 

حياتهم  عىل  واالجتامعي  البدين  التنقل  تأثري  لكيفية  الدقيق  والفهم  األمد. 

ة خصيصا لهذه الغاية. الت أكرث فاعلية ُمعدَّ اليومية أمٌر مهم جداً لتطوير تدخُّ
www.fmreview.org/ar/externalisation/jacobs-rudolf 

شبكة العالقات األرسية وتطلعات الالجئني السوريني يف االنتقال
سارة توِبن وفواز أيوب املومني ومتارا عادل اليعقوب وروال فارس سليم املسعد )معهد 

كرسِتنَي ِمِكْلِسن / جامعة اليموك(

تناقض تطلعات الالجئني السوريني يف االنتقال الفكرة العامة التي مفادها أن 

ال  منفعلون  ضحايا  وأنهم  األمد  طويل  النزوح  يف  »عالقون«  الالجئني  هؤالء 

ل البدين معدومة، ولذلك  فاعليَة لهم. عىل أّن الخيارات القابلة للتطبيق يف التنقُّ

ُقُدماً« ولو مل يكونوا مستطيعني  »امُليِض  التطلُّع إىل  الالجئون يف  فقد يستمر 

ذلك جسامنياً.
www.fmreview.org/ar/externalisation/tobin-momani-

alyakoub-almassad

ل ُمقيَّد«: واحدة من سامت النزوح طويل األمد يف اليونان  »تنقُّ
وإيطاليا

باُنس خاِجيربوكوِبيُيو وأفانِجليا َبَبْتزاين وفيُّوتشو َبْستوريه وإمانويال روَمن )جامعة أرسطو يف 

ثيسالونيك / املنتدى الدويل األوريب لبحوث الهجرة(

كثرياً ما يكون املقيمون يف النزوح طويل األمد يف إيطاليا واليونان أكرَث قدرًة 

لهم عموماً يف الخطاب العام والسياسة العامة.  ل مام يقال يف تنقُّ عىل التنقُّ
www.fmreview.org/ar/externalisation/hatziprokopiou-

papatzani-pastore-roman 

ُن شبكة العالقات  برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية: كيف مُتكِّ
َل يف حاالت اللجوء طويل األمد؟ التنقُّ

بنيامني إتزُلد وسيمون كَرْيست )مركز بون الدويل لدراسات النِّزاع(

عالقاتهم  شبكات  من  الالجئني  استفادة  كيفية  يف  الحديثة  البحوث  نظرت 

يف  إنسانية  ألسباب  القبول  برامج  ومتكنت  األمد.  طويل  النزوح  من  للهروب 

تربطهم  الذين  السوريني  لالجئني  قانونية  مة«  »ُمتمِّ مسالك  توفري  من  أملانيا 

ُمقيَّدان  قصدها  وَمْبلغ  الخطط  هذه  الية  فعَّ ولكن  لألوطان.  عابرة  عالقات 

بعوامل عدة.
www.fmreview.org/ar/externalisation/etzold-christ

هذا ُسوُر حدود اليونان بالقرب 
من معرب حدود الرّب بني َكْستانيس 
وبازاركولو بني تركيا واليونان، وقد 

َي وُأِطيَل يف سنة 2021.   ُقوِّ
مصدر الصورة: جسور
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