قامئة شاملة لجميع املقاالت يف نرشة الهجرة القرسية

نرشة الهجرة القرسية 39
www.fmreview.org/ar/north-africa/hijra39listing.pdf
`̖̐+,M

̏̍̎̏i0y2$Ϳszjsy

˼!p`rzYy0T_˴8
̏̍̎̏̏̍̎̎{eLʓ

FYT˻!˯Ny1sa`ʁ

`k

شامل أفريقيا والتهجري
يف عامي  2012-2011يونيو/حزيران ٢٠١2

وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة
تقدميية ورابط للمقال كام ًال عىل اإلنرتنت.
تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم  ٣9بالصيغتني  htmlو pdfعىل
 www.fmreview.org/ar/north-africaبالعربية واإلنجليزية والفرنسية.

كلمة أرسة التحرير

مع اكتامل االستعدادات لطباعة هذا العدد ،ما زال لبلدان ما يسمى بالربيع العريب صدى
كبري عىل جميع األصعدة املحلية واإلقليمية والجيوسياسية .بدأت أحداث الربيع العريب يف
بواكري عام  2011ثم امتدت عرب شامل أفريقيا وكان لها تبعات كبرية موثقة جيداً لتتجاوز
املنطقة التي وقعت فيها وتصل إىل أفريقيا وأوروبا .وقد أدى النزاع يف ليبيا عىل وجه
الخصوص إىل مواجهة الجهات الفاعلة يف مجال املساعدات اإلنسانية والحامية لعدد من
األوضاع املعقدة حيث كان الناس ينتقلون من مكان آلخر ألسباب مختلفة ومتنوعة وكذلك
اختلفت حاجاتهم من شخص آلخر.
يتطرق هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية إىل بعض التجارب والتحديات والدروس
املستفادة يف شامل أفريقيا إ َّبان الربيع العريب التي تجاوز أثر مضموناتها املنطقة ذاتها
ووصل إىل مناطق أخرى .ومع هذا العدد ،ننرش نسخة محدثة من ملحق نرشة الهجرة
القرسية  2008حول “اإلسالم وحقوق اإلنسان والنُّزوح”.
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.
Refugee Studies Centre of the Oxford Department
of International Development, University of Oxford,
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk • Skype: fmreview
+44 (0)1865 281700 • www.fmreview.org

وننتهز الفرصة بتقديم الشكر إىل كل من املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني والوزارة الفدرالية السويرسية للشؤون الخارجية لتقدميهم للدعم السخي
يف نرش هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية.
كام نتقدم بالشكر أيضاً إىل فرانك الكزو وخالد كورس مستشارينا املتخصصني يف هذا املوضوع
عىل مساعدتهم التي ال تقدر بثمن.
وكالعادة دامئاً ،فإننا نأمل أن يكون هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية مصدراً مله ًام
للقارئ يف مجال املوضوع قيد البحث كام وجدناه نحن .وبهذا ،نرجو منك نرش إعالننا
الخاص بالعدد عىل مواقع شبكات التواصل االجتامعي يف  Twitterو Facebookوإضافتنا
عىل صفحتك يف موقع  Deliciousوتوجيه الرسائل النصية بهذا الخصوص ملن تعرف من
الناس.

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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حامية ومساعدة املهاجرين العالقني يف األزمات

www.fmreview.org/ar/north-africa/guterres.html

لقد شددت األزمة الليبية يف  2011بصورة كبرية عىل كيفية إعادة أمناط الهجرة العاملية تعريف نطاق
ونوع احتياجات وصور استضعاف األشخاص املتأثرين باألزمة اإلنسانية.

محمد عبدي كري وأنجيال شريوود )منظمة الهجرة الدولية(

أنتونيو غرتز )مفوض السامي يف األمم املتحدة لشؤون الالجئني(

شمولية املنظور

www.fmreview.org/ar/north-africa/abdiker-sherwood.html

ويليام لييس سوينغ (املدير العام ملنظمة الهجرة الدولية(

www.fmreview.org/ar/north-africa/lacy-swing.html

ما وراء الصفة القانونية :النظر إىل الحاجة اإلنسانية

هاين دي هاس وناندو سيغونا (جامعة أكسفورد)

الزيادة التي ميكن للجهات االنسانية أن تتوقعها يف املستقبل إمنا هي زيادة املوجات املختلطة التي
تتحدى التصنيف الجامد وتدعو إىل استجابة انسانية قامئة عىل الحاجات املشرتكة للمساعدة و
الحامية.

تاراك باخ باوب وهرينان ديل فايل وكاثرين ديرديريان وأورييل بونثيو )منظمة أطباء بال حدود(

الهجرة والثورة

مل يُحدث الربيع العريب تغيرياً جذرياً يف أمناط الهجرة يف منطقة البحر املتوسط ،وال يعمل املسمى “أزمة
الهجرة” عىل إنصاف الحقيقة املركبة والطبقية.

www.fmreview.org/ar/north-africa/baouab-et-al.html

إعادة التوطني مطلوبة لالجئني يف تونس

www.fmreview.org/ar/north-africa/dehaas-sigona.html

أطر عمل الحامية القانونية

أمايا فالكارسل )الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني(

متارا وود )بجامعة نيو ساوث ويلز(

يعمل التَّهجري واسع النطاق املرتبط باالنتفاضات الشعبية األخرية يف شامل أفريقيا عىل دعم وتحدي
دور آليات الحامية القانونية.

ماسة
حيث تشهد تونس تغريات سياسية واجتامعية واقتصادية واسعة النطاق ،فإن هناك حاجة ّ
للتخفيف من عبء استضافة الفا ّرين من ليبيا والذين ال ميكنهم العودة إىل أوطانهم.
www.fmreview.org/ar/north-africa/valcarcel.html

www.fmreview.org/ar/north-africa/wood.html

استجابة االتحاد األورويب :من االلتزام إىل املامرسة

جويدو أمربوسو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

لقد حولت األحداث يف شامل أفريقيا يف  2011منط رحالت القوارب الوافدة إىل أوروبا إىل درجة كبرية
من حيث بواعث الوافدين ،لكن بأعداد أقل مام هو متوقع .وتشري استجابة االتحاد األورويب إل ى

عىل حدود األزمة

مادلني غارليك )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني( وجوان فان سيلم) مستشار مستقل(

مع أن تدفقات الهجرة املختلطة ظاهرة معرتف بها منذ أمد بعيد ،فهذه املرة األوىل التي تنطبق تلك
الظاهرة عىل إحدى حاالت التهجري واسعة النطاق التي تتطلب استجابة إنسانية منسقة إزاء مجموعة
املهجرين.
كبرية و متنوعة من َّ

www.fmreview.org/ar/north-africa/ambroso.html

www.fmreview.org/ar/north-africa/garlick-vanselm.html

بلد السالمة األول

رفائيال بوغيوين (جامعة نوتنغهام ،نينغبو ،الصني)

خيارات العودة للوطن :أحالها مر
أسميتا نايك وفرانك الكزكو )منظمة الهجرة الدولية(

تضع قواعد دبلن املسؤولية الكاملة عىل بلد السالمة األول للجوء إزاء الالجئني و طالبي اللجوء .لكن
تف مبسؤوليتها باعتبارها البلد املسؤول األول ومل تترصف بطريقة مسؤولة.
إيطاليا مل ِ

غادر املهاجرون ليبيا يف عجلة من أمرهم ويشوبهم الخوف عىل حياتهم ،وقد تركوا ممتلكاتهم
ومتعلقاتهم الثمينة يك يتمكنوا من املغادرة .ورغم إنقاذ االستجابة الدولية لحياة الكثريين ومساهمتها
يف تسهيل عودتهم ألوطانهم ،ميكن أن يكون للعودة السابق ألوانها بعض التداعيات غري املرغوب بها.

الفاعلون اإلنسانيون املعرتف بهم حديثاً

برنامج إعادة دمج العائدين البنغاليني

يتزايد القادة اإلنسانيني “الجدد” من حيث الخصائص واألثر والقدرة .وهم يف حاجة إىل االعرتاف بهم
من ِقبل املجتمع اإلنساين الدويل كنظراء.

عندما وصل املهاجرون البنغاليون إىل وطنهم بعد إخالئهم من ليبيا لقوا تعاوناً بني الحكومة واملجتمع
املدين واملنظامت الدولية والقطاع الخاص ملساعدتهم.

الحامية للمهاجرين بعد الثورة الليبية

االستضافة املحلية والهوية االنتقالية

ال تزال الهجرة غري النظامية واملختلطة شغ ًال شاغ ًال يف ليبيا ما بعد الثورة وقد أصبحت تلك الهجرة أكرث
تعقيداً مع إضفاء الصفة األمنية عىل قضايا السيطرة عىل الحدود ومع التحديات الضمنية التي تواجه
حكومة مؤقتة تعمل عىل ترسيخ نفوذها وتعزيز سلطتها.

www.fmreview.org/ar/north-africa/naik-laczko.html

أنيتا ج .ودود (منظمة الهجرة الدولية يف بنغالديش)

www.fmreview.org/ar/north-africa/wadud.html

كاثرين ي .هوفامن )جامعة نورثويسرتن(

لقد قاد الشعب التونيس ،وليس حكومته ،االستجابة لألزمة اإلنسانية عندما أطلق الليبيون ثورتهم
وبدأوا يف عرب الحدود.
www.fmreview.org/ar/north-africa/hoffman.html

لسنا جميعاً مرصيني

www.fmreview.org/ar/north-africa/puggioni.html

جيمس شو هاميلتون )للمنتدى اإلنساين(

www.fmreview.org/ar/north-africa/shaw-hamilton.html

صموئيل تشيونغ )املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

www.fmreview.org/ar/north-africa/cheung.html

هل من ربيع اللجوء يف ليبيا الجديدة؟

جان فرانسوا دوريو وفيوليتا مورينو الكس ومارينا شارب (جامعة أكسفورد)

www.fmreview.org/ar/north-africa/durieux-et-al.html

مارتن جونز )املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني(

املهاجرون العالقون يف األزمة

بالنسبة لكثري من الالجئني يف مرص ،اتسمت الثورة التي دامت أسابيع معدودة بالعزلة والخوف
والوحشية ،وبعد الثورة ،مل تتحقق الوعود املقدمة بشأن توسيع نطاق الحرية ليشتمل عىل الالجئني.

برايان كييل )منظمة الهجرة الدولية(

فقدان امللكية والنُّزوح يف ليبيا

www.fmreview.org/ar/north-africa/kelly.html

www.fmreview.org/ar/north-africa/jones.html

رودري س .وليمز (مستشار لحقوق االنسان)

تشكل انعدام القدرة عىل الوصول إىل املساكن واألرايض واملمتلكات التي كانت تعود للنازحني قبل
نزوحهم عائقاً ال يستهان به أمام تحقيق الحلول املستدامة ملعظم النازحني يف ليبيا ،فالنُّزوح وفقدان
امللكية ال ميكن فصلهام عن اإلرث الذي خلفته حقبة القذايف.
www.fmreview.org/ar/north-africa/williams.html

يشري عدد من املبادرات الجديدة إىل طرق مت ّكن املجتمع الدويل وخاصة الحكومات من املساعدة يف
تخفيف استضعاف العامل املهاجرين خالل أوضاع النزاع واألزمات.

تونيس وأفتخر!

إليزابيث إيسرت وهدى شلشول وكارول الليف (ملفوضية العليا لألمم املتحدة يف تونس)

www.fmreview.org/ar/north-africa/eyster-et-al.html
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