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ال سمرب/كانون االول 2014
دي

العقيدة
واالستجابات للتَّهجري
قاالت عن :الذكرى األربعون
م
باإلضافة إىل منظمة الوحدة األفريقية حيز
لدخول اتفاقية
إدماج الالجئني يف السويد،
النفاذ ،والعمل و
مرييون يف الهند ،والعنف يف
والبانديون الكش
َّهجري يف املكسيك ووضع
أمريكا الوسطى والت
دمج الالجئني يف أوغندا.

نرشة للتوزيع املجاين فقط

ال

ديسمرب/كانون االول 2014

نرشة الهجرة القرسية 48

وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة تقدميية ورابط للمقال كام ًال
عىل اإلنرتنت.
تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم  46عىل الرابط التايل
 www.fmreview.org/ar/faithبالصيغتني  htmlو pdfبالنسبة للغات العربية
والفرنسية واإلسبانية ،وبالصيغ  htmlو  pdfوبامللفات الصوتية بالنسبة للغة االنجليزية.

كلمة أرسة التحرير

للعقيدة دور يف القطاع اإلنساين ليس من األمور التي ميكن قياسه جاءت من واقع تجربة قادة ثالثة مجتمعات قامئة عىل العقيدة يف
بسهولة .فالعقائد والنصوص الدينية عا َّمة تؤيد الرتحيب بالغريب ،جمهورية أفريقيا الوسطى مثاالً محفزاً للشجاعة والتصميم يف مثل
بل هناك كثري من املنظامت (واألفراد) الذين دعتهم العقيدة أو هذه الظروف.
الدين إىل توفري الحامية واملساعدة للناس املحتاجني ،وكثري من
القادة العقيديني واملجتمعات القامئة عىل العقيدة تعمل عىل يتضمن هذا العدد أيضاً سبع مقاالت حول جوانب متنوعة أخرى
املستوى املحيل لتأمني الحامية واملساعدة .ولعل املساهمة األعظم من جوانب الهجرة القرسية.
للمجتمعات القامئة عىل العقيدة تتمثل يف شبكاتها وقدرتها عىل
السامح للناس املتنقلني أثناء هجرتهم باالتصال معهم والحصول ونتقدم بالشكر الجزيل إللينا فيديان-قاسمية من مركز دراسات
عىل الرتحيب يف بيئة ال ُيستب َعد أن تكون عدائية تجاههم .ليس الالجئني/كلية لندن الجامعية وجيمس تومسون من منظمة
من السهل قياس دور العقيدة يف القطاع اإلنساين .ومع ذلكَّ ،
فإن العمل من أجل السالم ،ائتالف العمل للمنظامت غري الحكومية
قياس النشاطات التي تلهمها العقيدة أسهل من قياس االختالف ) (Act for Peace/ACT Allianceعىل مساعدتهام ,وعىل آرائهام
الناتج عن اعتناق عقيدة ما ،وقد يظهر نوع من التوتر بني املعايري التي أثريا العدد بها بصفتهام مستشارين خاصني لهذا العدد .نود
التي تحددها العلامنية ملثل هذه النشاطات وبني اإللهام العقيدي .أن نشكر أيضاً الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار ومؤسسة
هيرني لويس ،ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية ووزارة الشؤون الخارجية
وباإلضافة إىل ذلك ،يزداد عمل الفاعلني اإلنسانيني القامئني عىل الفدرالية السويرسية واملؤمتر األمرييك لألساقفة الكاثوليك ومنظمة
العقيدة صعوبة يف عامل ميثل فيه الدين جزءاً (أو ُيستخدم) يف اإلغاثة العاملية عىل دعمهم املايل لهذا العدد ،كام نث ّمن دور مفوضية
تخفيف كثري من النزاعات أو إدامتها .أما املجتمعات الدينية وقادتها األمم املتحدة السامية لالجئني خاصة خوسيه ريرا عىل إدخال نرشة
أيضاً فسوف يواجهون مهاماً أصعب بكثري إذا ما وجدوا أنفسهم الهجرة القرسية يف هذا الحوار.
عالقني يف مثل هذه النزاعات .تقدم املقالة األوىل يف هذا العدد التي
www.fmreview.org/ar/faith/editors

نرشة الهجرة القرسية 48
العقيدة واالستجابات للتَّهجري

القادة الدينيون يت َِّحدون لنزع الكراهية من القلوب والعقول
مونسينور ديودوين نزاباالينغا واإلمام عمر كبيني الياما والقس نيكوالس غرييكويامي غبانغو
(املنرب األفريقي الوسطي للحوار بني األديان)

تخدم الدين كأداة لتفريق السكان والتأثري عليهم،
يف جمهورية أفريقيا الوسطى حيث ُاس ِ
تالقى القادة الدينيون من أجل الرتويج للتسامح واملغفرة كأساس إلعادة بناء التعايش
السلمي.
www.fmreview.org/ar/faith/nzapalainga-layama-gbangou

الفاعلون الدينيون املحليون والحامية يف البيئات املع َّقدة
وغري اآلمنة
جيمس تومسون (منظمة العمل من أجل السالم (Act for Peace/ACT Alliance

القادة الدينيون واملنظامت القامئة عىل العقيدة و املجتمعات الدينية املحلية ميثلون دوراً
رئيسياً يف حامية األشخاص املتأثرين بال ِّنزاع والكوارث والتَّهجري .لكنَّ املنخرطون يف العمل
اإلنساين بالكاد بدؤوا يف إبداء فهم كامل لعمق ونطاق وتنوع عمل الحامية الذي ينجزه
الفاعلون الدينيون ودرجات تعقيد العالقات القامئة بني العقيدة والحامية.
www.fmreview.org/ar/faith/thomson

قيمة املرافقة

جو هامبسون وتوماس م كريا وروسيو كالفو وفرانسيسكو ألفرياز (جمعية يسوع /كلية بوسطون للعمل
االجتامعي)

الصداقة واملرافقة الحنونة مع األكرث استضعافاً متنح نوعاً قوياً من الخدمة اإلنسانية وتويل
األولوية للمرافقة الشخصية.
www.fmreview.org/ar/faith/hampson-crea-calvo-alvarez

كرامة الشخص اإلنسان

نتايل المريت (منظمة املؤمتر األمرييك لألساقفة الكاثوليك)

ميثل الرتكيز الذي توليه عملية التعليم االجتامعية الكاثوليكية عىل كرامة الشخص اإلنسان
عدسة تستخدمها املؤسسات الكاثوليكية يف تقييم تعزيزنا نحن يف املجتمع العاملي لكرامة
الشخص اإلنسان أو تهديدنا له وعىل وجه الخصوص األشخاص األكرث استضعافاً مبن فيهم
األشخاص املتنقلون.

www.fmreview.org/ar/faith/lummert

رحالت إحدى املنظامت العلامنية يف جنوب لبنان
جايسون سكوير وكريستني هوب (مؤسسة أرض اإلنسان)

تبني خربات املنظمة العلامنية غري الحكومية يف جنوب لبنان إمكانية بناء املنظمة غريالدينية
للعالقات املثمرة مع الجهات الفاعلة القامئة عىل العقيدة دون املساس بهويتها العلامنية.

www.fmreview.org/ar/faith/squire-hope

تأ ُّمالت من امليدان

سيمون راسل ()ProCap

العمل مع القادة الدينيني عنرص أسايس يف خدمة املجتمعات املحلية وال يقل أهمية عن
ذلك رضورة فهم الحياة الدينية للمجتمعات املحلية وكيفية تأثري معتقداتها عىل اتخاذها
للقرارات.
www.fmreview.org/ar/faith/russell

طالب اللجوء :منظور قائم عىل العقيدة
فلور ماريا ريغوين (كاسا ديل ميغرانتي-ألبريغي بيلني ،املكسيك)

واملهجر وسوف تحاول أن تفهمه
سوف تصغي املنظمة القامئة عىل العقيدة إىل الالجئ
َّ
عندما ُيجربه ظلم القوانني والتقاليد والثقافات والعقائد عىل الفرار.

www.fmreview.org/ar/faith/rigoni

العصيان املدين املسيحي واحتجاز الهجرة اإلجباري يف أسرتاليا.

كيف تقدِّم املجتمعات الدينية املحلية املساعدة لطالبي اللجوء

ماركوس كامبل (جامعة سيدين)

مبقدور املجتمعات الدينية املحلية أن تقدم املساعدة لطالبي اللجوء بطرق ال ميكن
للمنظامت القامئة عىل العقيدة انتهاجها نظراً لقيود معايري األهلية املفروضة عليها.

www.fmreview.org/ar/faith/campbell

بارنيش و“جو” كييل (طالب لجوء  /باحثة اجتامعية)

www.fmreview.org/ar/faith/barneche-joe

دور الدين يف إقامة العالقات بني املجتمعات املحلية

ساديا كيدواي ولويس ف مور وعطا الله فيتسغيبون (منظمة اإلغاثة اإلسالمية العاملية)

تتصدر الحياة الروحية أولويات كثرية يف املجتمعات املتأثرة بال ِّنزاع ورمبا يكون ذلك صحيحاً
عىل وجه الخصوص يف أوضاع التَّهجري .لكنَّ هيئات املساعدات نادراً ما تضع الدين عىل
قامئة أولوياتها ومع ذلك فالدين محوري يف تشكيل العالقات القوية والفعالة وصيانتها بني
املجتمعات املحلية.

www.fmreview.org/ar/faith/kidwai-moore-fitzgibbon

مساهامت املنظامت القامئة عىل العقيدة العاملة مع النازحني
ديفيد هولدكروفت (منظمة اليسوعية لخدمات ا ُملهجَّ رين)

ً
ومدخل لتاريخ
تستمد املنظامت القامئة عىل العقيدة من موروثاتها الدينية دواف ًعا قوية
طويل من التفكري يف القضايا االجتامعية والسياسية .وهذا ما يجعلها مثالية مللء الثغرات
القامئة يف تنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان.
www.fmreview.org/ar/faith/holdcroft

اإلميان والعلامنية  :توترات يف تحقيق املبادئ اإلنسانية
أالستري آجري (جامعة كولومبيا)

هناك سبب وجيه يدعو اىل إرشاك املنظامت القامئة عىل العقيدة وكذلك إرشاك املجتمعات
الدينية املحلية يف االستجابة اإلنسانية لكنَّ ذلك يثري مشكالت تفرض تحدياتها عىل تفسري
املبادئ اإلنسانية فيام يراه البعض بأ ّنه عرص ما بعد العلامنية.

www.fmreview.org/ar/faith/ager

الحافزية والفعالية الدينية :الخربة الكاثوليكية
روبرت كروكشانك وكات كاويل (الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار)

تتمتع الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار بالقدرة عىل الرشاكة مع املنظامت القامئة
هجرين
عىل العقيدة واملجتمعات الدينية ،ويجلب ذلك األمر منافع عىل عمل الهيئة وعىل ا ُمل َّ
وغريهم من املجتمعات املتأثرة بال ِّنزاع .ومع ذلك ،ال يجد العمل اإلنساين يف يومنا هذا دامئاً
موطئ قدم مريح إزاء بعض املامرسات واملقاربات التي تنتهجها األديان الرئيسية.
www.fmreview.org/ar/faith/cruickshank-cowley

هناك حركة جديدة بني الناشطني املسيحيني يف أسرتاليا تتمثل يف استخدام العمل الراديكايل
لتحدي سياسة بالدهم يف اتباع االحتجاز اإلجباري لألطفال طالبي اللجوء.

بتوجيهات من املبادئ اإلنسانية

أندرياس فوغت وصويف كولسيل (منظمة الكاريتاس لوكسمبورغ)

تقدم الكاريتاس لوكسمبورغ من خالل العمل مع الالجئني ،والنَّازحني داخلياً و املهاجري يف
كولومبيا ،ولبنان ولوكسمبورغ بعض أمثلة الطرق التي قد تصبح فيها املنظامت القامئة عىل
العقيدة أوفر حظاً أو أقل حظاً بحكم اعتامدها عىل العقيدة ،وتوضح األمثلة أيضاً رضورة
متسك تلك املنظامت باملعايري الدولية.

www.fmreview.org/ar/faith/vogt-colsell

منظو ٌر لحكومة لوكسمبورغ حول العقيدة يف إبرام الرشاكات
ماكس المش (وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية يف لوكسمبورغ)

يف حني تبدي لوكسمبورغ مرونة يف إقامة الرشاكات مع الهيئات التي تتخذ املوضع األفضل يف
مساعدة السكان املتأثرين ،تشرتط عىل رشكائها االمتثال إىل املبادئ اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/faith/lamesch

خارج نطاق مسؤوليتنا

موريس هريسون (مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد)

هجرين ،قد ال تكون املامرسات الدينية
عند استجابة املنظامت العلامنية لحاجات ا ُمل َّ
والحاجات االجتامعية عىل رأس قامئة أولويات األمور التي يجب التفكري بفعلها .وبالفعل،
قد تجد املنظامت صعوبة يف إدراك أهمية الدين يف الحياة واملوت.

www.fmreview.org/ar/faith/herson

العقيدة واإلغاثة والتنمية :سبع سنوات عىل منوذج
اللجنة امليثودية املتّحدة لإلغاثة واملعونة اإلسالمية
أمجد سليم وغاي هويف (مستشارون مستقلون)

قبل سبع سنواتُ ،أضفي عىل الرشاكة اإلسرتاتيجية بني اللجنة امليثودية املتّحدة لإلغاثة
وهيئة املعونة اإلسالمية يف رسيالنكا الصفة الرسمية لتصبح بذلك اتفاق رشاكة عاملي.
منوذجا لتقديم املساعدة املجتمعية املستدامة واملالمئة ثقاف ًيا ،فلامذا
وصارت هذه الرشاكة
ً
مل تحقق هذه الرشاكة هذه األهداف؟
www.fmreview.org/ar/faith/saleem-hovey

اللجوء الكنيس

بريغيت نويفريت (اللجنة املسكونية األملانية للجوء الكنيس)

العقيدة وسياسات إعادة التوطني

شوشانا فاين (مركز الدراسات والبحوث الدولية للعلوم السياسية يف باريس)

اللجوء أو املالذ الكنيس هو مامرسة تهدف لدعم الالجئني وتقديم املشورة واملأوى لهم ،إذا
كانوا يتعرضون للرتحيل إىل بالدهم األصلية حيث الظروف املعيشية الالإنسانية أو التعذيب
أو حتّى املوت .وميكن العثور عىل هذه املامرسة يف أوجه العمل الخريي أو السيايس.

الحظ األشخاص الذين يعملون مع طالبي اللجوء والالجئني يف تركيا تزايد عدد الالجئني
االيرانيني الشيعة املتحولني إىل املسيحية أثناء طريق هجرتهم عرب تركيا ،واستناداً إىل أن الردة
عقابها املوت يف إيران ،فمن املمكن أن يكون التحول الديني األساس والسبب الداعم لطلبات
اللجوء وإعادة التوطني.

كريستني مارشال (شبكة توفري املأوى الكندية)

املبادئ والتبشري :مامرسة حميدة يف أثيوبيا

www.fmreview.org/ar/faith/neufert

منح املأوى ألصحاب طلبات اللجوء املرفوضة يف كندا
بالرغم من االتجاه املعادي لالجئني الواضح يف التعديالت الترشيعية التي جرت مؤخ ًرا
يف كندا وموقف الحكومة املتصلب تجاه من يعيشون يف املآوي ،ما زالت روح املقاومة
واملشاركة املجتمعية متقدة ويف حالة جيدة يف كندا.
www.fmreview.org/ar/faith/marshall

التعاون اإلنساين بني األديان :من منظور لوثري
إليزابيث غانو (االتحاد اللوثري العاملي)

www.fmreview.org/ar/faith/fine

زينيبي ديستا (مركز دراسات املساعدات اإلنسانية وحصلت منه عىل درجة املاجستري يف التعاون الدويل
واملساعدات اإلنسانية)

عىل املنظامت القامئة عىل العقيدة أن تتأكد أنها من خالل توفري املساعدات اإلنسانية
األساسية لن تستغل استضعاف الناس بالتبشري سوا ًء أكان ذلك رصاحة أم ضمنياً.
www.fmreview.org/ar/faith/desta

جذور يهودية كيات اإلنسانية

تشري تجربة االتحاد اللوثري العاملي إىل َّأن التعاون الوثيق بني املنظامت القامئة عىل العقيدة
من مختلف العقائد هو أمر محتمل ومفيد.

يعب عن احرتام إنسانية الغري وليست حكراً عىل عقيدة دون غريها.
املساعدة هي فعل ّ

ِصدام العقيدة وسيطرتها :تقديم املعونة لالجئني يف غانا وكينيا

التشينيون يف والية ميزورام ،الهند :استجابة قامئة عىل العقيدة

ت ِّقيم دراسة حالة من غانا أهمية االستجابة القامئة عىل العقيدة للتهجري يف غرب إفريقيا،
بينام يف كينيا فهناك مثال يسلط الضوء عىل املشاكل التي ميكن أن تنشأ من التعاون بني
املنظامت العلامنية واألخرى القامئة عىل العقيدة.

م َّثل مجتمع العقيدة يف والية ميزورام يف الهند دوراً حاس ًام ومؤثراً يف توفري الخدمات
االجتامعية وتغيري املواقف والتصورات العامة إزاء الالجئني وتوفري الوصول واملساعدات
والوصول إىل األكرث استضعافاً حيث ال يوجد أي استجابة إنسانية.

استجابة إنسانية متعددة األديان يف جمهورية أفريقيا الوسطى

إرشاك النَّازحني يف رسيالنكا :مقاربة بوذ َّية

م َّثل التعاون بني األديان دو ًرا رئيس ًيا يف ضامن بقاء التامسك االجتامعي والوساطة بني األديان
يف جدول األعامل الدويل املتعلق باالستجابة يف جمهورية أفريقيا الوسطى حيث دين الناس
جزء ال يتجزأ من هويتهم وحيث الدين سلعة ُيتاجر بها بطريقة مروعة.

تقدِّم منظمة بوذية غري حكومية يف رسيالنكا منوذجاً ُيحتذى به حول قدرة منظامت
املجتمع املدين العقيدية ذاتية النمو عىل مساعدة النَّازحني وحشدهم يف امتالك وتعريف
االسرتاتيجيات الالزمة لتأمني حاميتهم الذاتية.

احرتام العقائد وتفادي الرضر :املساعدة النفسية االجتامعية
يف األردن والواليات املتحدة

منظمة مسكونية لطالبي اللجوء يف سويرسا

www.fmreview.org/ar/faith/gano

إليزابيث فريتس وجوناس إييك (جامعة بوردو)

www.fmreview.org/ar/faith/wirtz-ecke

كاثرين ماهوين (الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية)

www.fmreview.org/ar/faith/mahony

مريم زوما (كلية هانرت يف جامعة مدينة نيويورك)

عىل كل من املنظامت الدينية والعلامنية معرفة الطرق التي ميكن أن ُيقدم من خاللها الدين
املداواة والدعم والتي ميكن ً
أيضا أن تتسبب يف إيذاء الالجئني وطالبي اللجوء.

www.fmreview.org/ar/faith/zoma

ريكاردو أوغامن وإيرنييك بوربنسيك ( HIASهياس)

www.fmreview.org/ar/faith/augman-burbinski

جيني يانغ (منظمة اإلغاثة العاملية)

www.fmreview.org/ar/faith/yang

إميييل باري-موريف وماكس ستيفينسو (معهد بوليتكنك فريجينيا وجامعة الوالية)

www.fmreview.org/ar/faith/barrymurphy-stephenson

سويس موغنيس وفيليسينا بروسريبيو ولويزا ديبونتي (مركز األبحاث للهجرة يف بازل  /مسكونية الخدمة
االجتامعية والرعوية لطالبي اللجوء)

تو ّفر املنظمة املسكونية املساعدات االجتامعية والرعوية لطالبي اللجوء أثناء سعيهم يف
الخطوات األساسية األوىل إلجراءات اللجوء.

www.fmreview.org/ar/faith/mugnes-proserpio-deponti

املساحة الدينية واملساحة اإلنسانية
مي نو (جامعة سوينبرين للتكنولوجيا)

تعيش الكنيسة الربوتستانتية الرسمية يف املغرب حالة من النضال إزاء التوترات التي
تشهدها أثناء تعاملها مع الغري بصفتها منظمة كنسية وبصفتها األخرى الشبيهة باملنظمة
هجرين.
غري الحكومية نتيجة عملها مع الالجئني وا ُمل َّ

www.fmreview.org/ar/faith/ngo

العمل اإلنساين القائم عىل العقيدة يف شامل ميامنار

إدوارد بينسن وكارين جاكت (معهد البحوث املعارصة لجنوب رشق آسيا /األمم املتحدة السامية لالجئني
مفوضية)

لقد كانت استجابة املنظامت القامئة عىل العقيدة إزاء التهجري يف شامل ميامنار ملحوظة،
لكنَّ استمرار العالقات املفتوحة والتعاونية مع املجتمع الدويل ما زالت متثل تحدياً قامئاً
ومستمراً.

www.fmreview.org/ar/faith/benson-jaquet

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب سوكول

تكاليف األخذ والتس ُّلم :معضالت يف بانكوك

سابني الريبو وشارون برودهيد (منظمة الوصول إىل اللجوء يف تايلندا /مستشارة مستقلة)

مت ِّثل املنظامت القامئة عىل العقيدة دوراً محورياً يف تلبية الحاجات األساسية لألعداد املتزايدة
من الالجئني الحرضيني يف بانكوك .وهذا ما يثري التحديات لكل املشاركني.
www.fmreview.org/ar/faith/larribeau-broadhead

اإلمام موىس بوا واألخت ماريا كونسيتا يف زونغو ،مقاطعة إكواتور ،جمهورية الكونغو الدميقراطية،
عرب النهر من بانغوي ،عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى .ويعمل القائدان الدينيات معاً يف
قسمت املجتمعني املسيحية واملسلم يف جمهورية أفريقيا الوسطى.
التخفيف عن الجروح التي َّ

www.fmreview.org/ar/faith/hijra48listing.pdf

نرشة الهجرة القرسية 48
الالجئون األفارقة والدور الخاص للكنائس يف اململكة املتحدة
صمويل بيكالو (تربوي/زميل بحث مستقل)

إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت
أو إعالننا للموضوعات القادمة ،يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد
اإللكرتوين من خالل الرابط www.fmreview.org/ar/request/alerts
أو اتصل بنا عىل العنوان التايلfmr@qeh.ox.ac.uk :

الرتحيب بالغريب» والتعاون مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني مع املنظامت القامئة عىل العقيدة

أصبح لدى كثري من الكنائس والطوائف الدينية املوارد املادية واالجتامعية الالزمة ملساعدة حوسيه ريريا و ماري-كالود بواريي (مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني)

الالجئني يف املجتمع املحيل عىل املستوى الفردي وكذلك من خالل جمع الالجئني معاً.
www.fmreview.org/ar/faith/bekalo

االستشفاء بعد الكوارث والدعم يف اليابان

كيميايك كاواي (منظمة سوكا غاكاي)

يف النشاطات مع املنظامت العقيدة و املجتمعات الدينية والقادة الدينيني يف تنفيذ عمل
املفوضية .ومؤخراً ازداد نشاط املفوضية يف استكشاف دور العقيدة يف االستجابات اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/faith/riera-poirier

ما عالقة العقيدة بذلك؟

هناك عدة جوانب ساعدت منظمة سوكا غاكاي يف املساهمة الفعالة يف جهد اإلغاثة بعد طاهر زمان (كلية الدراسات الرشقية واألفريقية)
الزلزال واملوجات املدية التي رضبت اليابان يف مارس/آذار  2011واالستجابة للحاجات املادية يفرض استخدام الوسم املبني عىل العقيدة مزيداً من التوضيح لتجنب خسارة التامسك
والنفسية-االجتامعية.
والتعرض آلثار ذات عواقب سلبية عىل السياسات ولتفادي إقصاء الفاعلني القامئة نشاطاتهم
www.fmreview.org/ar/faith/kawai
هجرة خاصة داخل سوريا اآلن.
عىل الدين من توفري املساعدات الرضورية للمجتمعات ا ُمل َّ
www.fmreview.org/ar/faith/zaman

مقاالت عامة

إدماج الالجئني يف أوغندا سيتطلب تشكيل
جامعات ضغط متجددة
جورجيا كول (جامعة أكسفورد)

ما زال منح الالجئني يف أوغندا صفة مواطنني قرا ًرا ً
مؤجل.

www.fmreview.org/ar/faith/cole

التَّهجري املجمد :البانديت الكشمرييون يف الهند
ماهيام ثاسو (جامعة مانيبال)

يف ِعقد التسعينيات هُ ّجر حوايل  250ألف شخص قرسياً معظمهم من «البانديت
الكشمرييني» يف والية جامو وكشمري يف الهند .السؤال اآلن بعد مرور أكرث من عرشين عاماً
هو ما إذا كانت االستجابة لتهجريهم حتى اآلن ميكن أن تشكل األساس إليجاد حلول طويلة
األجل لتهجريهم الذي طال مداه.
www.fmreview.org/ar/faith/thussu

عىل السياسية العامة أن تتصدى للنُّزوح يف املكسيك

واستمرار التحديات أمام االتحاد األفريقي

حوسيه رامون كوسيو دياز (املحكمة العليا يف الدولة (املكسيك))

بعد انقضاء أربعني عاماً عىل دخول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حول الالجئني حيز
النفاذ ،تثري الحالة البائسة التي يعيشها الالجئون يف أفريقيا هذه األيام تساؤالت حول ما إذا
كانت االتفاقية قد حققت التوقعات املرجوة منها.

www.fmreview.org/faith/cossio

ج أو موسيس اوكيلو (مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني)

www.fmreview.org/ar/faith/okello

من عنف إىل مزيد من العنف يف أمريكا الوسطى

إرسائيل ميدينا (منظمة أطباء بال حدود)

كثري من املهاجرون من أمريكا الوسطى يفرون نتيجة العنف وتهديدات العصابات اإلجرامية.
وتواجه أعداد كبرية منهم أيضاً النمط ذاته من العنف الذي يهربون منه عندما يعربون يف
مسارات الهجرة خالل املكسيك.
www.fmreview.org/ar/faith/medina

العمل وإدماج الالجئني يف السويد

ميغيل بريومنغو (الرابطة العاملية لخدمات التوظيف العامة)

خالل جلسات استامع لجنة حقوق اإلنسان يف األمريكيتني حول وضع حقوق اإلنسان
يف املكسيك يف نوفمرب/ترشين الثاين ،٢٠١٣اسرتعت قضية النازحني داخلياً انتباهي خاص ًة،
وذلك نظراً لوضعها الراهن الخطري ،ولتأثريها املحتمل يف املستقبل غري البعيد.

تأ َّمالت من قرار إقامة املخيامت الصادر
عن املحكمة العليا يف كينيا
آنا ويرث (منظمة النفاذ إىل اللجوء)

تحتفل جامعات املجتمع املدين املجموعات بالنرص الذي حققته مؤخراً يف املحكمة العليا
يف كينيا مذكراً إياها بأهمية الدور الذي ميكن للتقاض االسرتاتيجي أن ميثله يف إنفاذ حقوق
الالجئني والرتويج لها.
www.fmreview.org/ar/faith/wirth

من التحديات الرئيسية التي تواجه الالجئني الذين يحاولون االندماج يف البلد املضيف لهم
إيجاد الوظيفة املناسبة .وقد أدركت السويد هذه القضية وتعمل عىل تضمني عامل إدماج
الالجئني يف سوق العمل.

نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب
واالهتامم .ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات ،والتي ميكنكم إرسالها عىل
الربيد اإللكرتوين للمحررينfmr@qeh.ox.ac.uk :

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات العملية واملعلومات
واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم.

جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية متاحة دون مقابل مايل عىل اإلنرتنت
عىل  www.fmreview.org/arلقراءتها أو تنزيلها .وإذا رغبتم يف معرفة موعد إصدار عدد
جديد عىل شبكة اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع جديد ،فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد
اإللكرتوين الخاصة بنا عىل  www.fmreview.org/ar/request/alertsأو مراسلتنا عىل الربيد
اإللكرتوين .fmr@qeh.ox.ac.uk

www.fmreview.org/ar/faith/peromingo

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
Refugee Studies Centre, Oxford Department of International
Development, University of Oxford, 3 Mansfield Road,
Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar
+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

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.
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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