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رين يف القرن اإلفريقي حلول انتقالية للمهجَّ
 نسيم مجيدي وساغاريكا دادو-براون )صمويل هول(

مبقدور الالجئني أن يساهموا مساهمة كبريو يف اقتصاد دول اللجوء. وال بد لهذا الغرض من توفري الدعم البنيوي ، القانوين والسيايس 
ملا يحمله من أمر حساس يف تعزيز هذه املساهمة وتعظيم الفرص املتاحة.

www.fmreview.org/ar/solutions/majidi-dadubrown
إعادة الالجئني والحلول املطروحة يف سياقات االستقرار

جوليو موريلو املركز )الدامناريك لالجئي(

قد ُتشكل ما ُتعرَف باسم سياقات االستقرار خطورة عىل عمليات إعادة الالجئني ولذا من األهمية مبكان التمييز القانوين والعميل بني 
العودة الطوعية إىل أرض الوطن واإلعادة القرسية.

www.fmreview.org/ar/solutions/morello
الطريق إىل حل سلمي يف والية راخني يف ميامنار 

رونان يل وأنتوين وير )جامعة دايكن(

تقف األصوات الوطنية املرتفعة ومصالح القوى حائاًل أمام التعاون بني مجتمعي الراخني واملسلمني ومتنع حل مشكلة التَّهجري. 

www.fmreview.org/ar/solutions/lee-ware
منظامت ُيديرُها الجئون بوصفهم رشكاء يف التنمية

  إيفان إيستون-كاالبريا )جامعة أكسفورد(

ُيشّكل إدماج منظامت ُيديرُها الجئون ِضْمن برامج التنمية، كرشكاء ُمّنِفذين محتملني، أداة لالستفادة من مهارات الالجئني ويساعد 
عىل الوصول لالجئني الذين قد ال يكونون مرتبطني مبنظامت دولية واتخاذ خطوات عىل طريق سد الثغرة بني اإلغاثة والتنمية يف 

أوضاع اللجوء املطولة. 

www.fmreview.org/ar/solutions/eastoncalabria 
مقاربة جديدة لحلول قدمية: تحالف الحلول 

أليكساندر بيتس )جامعة أكسفورد(

عرب السنوات الثالث املاضية، ظهر تحالف الحلول تدريجياً كمبادرة تضم عدداً متنوعاً من أصحاب املصلحة بهدف التغلب عىل ما 
يسمى بالحاجز الفاصل بني املساعدات اإلنسانية واإلمناء.

www.fmreview.org/ar/solutions/betts
تنا..... لقد حظينا، عىل حد اعتقادي، قبول حجَّ

صدر الدين أغا خان )املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1965-77(

م إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 20 نوفمرب/ترشين الثاين1967 من بيان ُقدِّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sadruddin

مقاالت عامة
ما الذي يدور يف نيجرييا؟

تويب النزر )مساعد األمني العام لألمم املتحدة الساحل(

تأثرت أعداد كبرية من السكان يف شامل-رشق نيجرييا بالفقر والتدهور البيئي واألهم من ذلك أنها تأثرت بسبب عنف جامعة بوكو 
حرام. ومن الواضح رضورة تفعيل فهمنا املشرتك ومواردنا يف مشهد مامثل، فلامذا إذن ما زالت اإلجراءات املتخذة لحل هذا الوضع 

صعبة املنال وما الذي علينا فعله لوضع األمور يف ِنصاِبها عىل الطريق الصحيح؟

www.fmreview.org/ar/solutions/lanzer
ضعف ضامنات إعادة التوطني يف مجاالت التعدين 

جون ر أوين وديانا كيمب )جامعة كوينزالند(

مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات التخطيط الحالية قادرة عىل أن 
تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق 

اإلنسان.

www.fmreview.org/ar/solutions/owen-kemp
األسباب والتَّبعات إلعادة التوطني الكندي لالجئني السوريني 

آنا-ماري بيالنغري مكموردو  )مستقلة(

مع انتهاء فرباير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطني 25 ألفاً من الالجئني السوريني. ومع ذلك، سببت هذه 
املبادرة ضغطاً عىل خدمات إعادة التوطني التي يتلقاها الالجئون فور وصولهم، وتثري تساؤالت حول العادلة يف التعامل مع الالجئني 

اآلخرين.

www.fmreview.org/ar/solutions/belangermcmurdo
املساعدة عىل العودة الطوعية: اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال 

مونيكا إنسيناس )عاملة خريي(

غالباً ما تعيد برامج املساعدة عىل العودة الطوعية النساء واألطفال إىل أماكن ينعدم األمن فيها ويحيق بها املجهول، ويسلط تحليل 
هذه املامرسة يف اململكة املتحدة الضوء عىل املشاكل املتأصلة يف هذا النوع من الربامج وعىل رضورة إعادة النظر  فيها.

www.fmreview.org/ar/solutions/encinas
تقييامت السن النفسية يف اململكة املتحدة

ديبي بسلر )الصليب األحمر الربيطاين(

قد يرتتب عىل ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أّما اإلرشادات الجديدة للباحثني االجتامعيني يف إنجلرتا فتهدف إىل املساعدة 
يف ضامن توخي قدر أكرب من العدالة واألخالق والدقة يف تقييم عمر األطفال طالبي اللجوء. 

www.fmreview.org/ar/solutions/busler
رجوع السويد عن اللجوء 

بريند باروسل )هيئة الهجرة السويدية(

يعود السبب يف رجوع السويد مؤخراً عن اللجوء إىل عدد من العوامل املختلفة منها عدم كفاية الجاهزية املحلية وإخفاقات دول 
االتحاد األورويب األخرى من الناحية اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/solutions/parusel
االستجابة لتهجري املثليات واملثليني وُمزدوجي امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( قرساً يف رشق أفريقيا

غيتا زومورودي )مستشارة(

يف أعقاب مترير قانون مكافحة املثلية الجنسية األوغندي يف ديسمرب/كانون األول 2013، فرَّ مئات من املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( إىل كينيا بحثاً عن السالمة. وال بد من تنفيذ مجموعة متنوعة من التدخالت يف كل من 

الة. أوغندا وكينيا من أجل تحقيق استجابة فعَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/zomorodi

الوضع القانوين لالجئني العراقيني يف بلدان املنطقة
د عبَّاس محسن )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق( محمَّ

ال يحظى الالجئون العراقيون يف بلدان املنطقة إال بقليل من الحامية واملساعدات خاصًة أنَّ هذه البلدان ليست من الدول املوقِّعة 
عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب عىل الالجئني إعالة أنفسهم ويصعب كذلك املحافظة عىل سالمتهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohsen
الحبس والتسفري لالجئني العراقيني يف لبنان

قيص طارق الزبيدي )تطوع(

ليس لبنان من الدول املوقِّعة عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 فهي بذلك ال متنح وضع الالجئ للعراقيني وكثري من هؤالء ينتهي األمر 
بهم باملكوث مددة طويلة يف االحتجاز 

www.fmreview.org/ar/solutions/alzubaidi
تبادل املعلومات عىل الحدود التايلندية البورمية 

فيكتوريا جاك )شبكة إنرتنيوز(

صارت مسألة تبادل املعلومات مثار قلق لدى قاطني املخيامت يف تايلندا منذ أن حصدت املناقشات بشأن إعادة الالجئني لديارهم 
الزَّخم يف السنوات القليلة املاضية. 

www.fmreview.org/ar/solutions/jack

التفكري االسترشايف: 
التَّهجري واالنتقال والحلول

باإلضاوا باإلضافة إىل طائفة مختارة من املقاالت العامة.

نتقدم بالشكر لكل من أليوشا دونفريو )لجنة اإلنقاذ الدولية( وكاثرين ستاروب )املجلس الدامناريك لالجئني( عىل مساعدتهام 

مت الدعم  بصفتيهام مستشارتني للموضوع الخاص لهذا العدد. ونود أن نعربِّ عن خالص امتناننا للحكومة الدامناركية التي قدَّ

املايل لهذا العدد نيابًة عن تحالف الحلول الذي تتوىل فيه الحكومة الدامناركية صفة نائب الرئيس فيه.

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

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 
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية قراءة املقاالت 

الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل 

الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية 

إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة 

نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية. ويتمتع كل املؤلفني 

النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم 

مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 52 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل
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التفكري االسترشايف: التَّهجري واالنتقال والحلول
التَّهجري القرسي: قضية إمنائية تضم عنارص إنسانية 

 نيلس هاريلد )مستقل(

لقد وصل العمل عىل التَّهجري القرسي الناتج عن النِّزاعات إىل لحظة حرجة بل إىل ذروة ما ميكن الوصول إليه. وحان الوقت اآلن 
لتعزيز االنتقال نحو اعرتاف العامل بأنَّ تحدي التَّهجري القرسي بات جزءاً ال يتجزأ من األجندة اإلمنائية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/solutions/harild
واقع املراحل االنتقالية 

سيلفيو كوردوفا )االتحاد األورويب(

تتطّلب املحاوالت الهادفة للتصدي للعوامل املحركة للّتهجري القرسّي والهادفة لتوفري حلول دامئة لالجئني والّنازحني داخلياً والعائدين 
إملاماً أكرب بتفاصيل العوامل املحركة للعنف واملراحل االنتقالية من الحرب إىل السلم.

www.fmreview.org/ar/solutions/cordova 
املنسيِّون: الجئون ليبرييون سابقون يف غانا 

ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

بعد أكرث من ثالث سنوات مضت بعد توقف منح وضع الالجئ لالجئني الليبرييني، يتبني محدودية نجاعة خطة الدمج التي وضعها 
املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبرييني الذين ما زالوا ماكثني يف غانا. 

www.fmreview.org/ar/solutions/omata
التأمل يف حالتي ليبرييا وسرياليون 

ج أو موسيس اوكيلو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )سابقاً((

من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبرييا وسرياليون بعد انتهاء النِّزاع فيهام أنَّ الرشاكات التي دَعَم بعضها اآلخر والتي أرشكت 
لت من الحصول عىل النتائج الرسيعة والدامئة.  رين أنفسهم سهَّ املهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/okello
رين منها السالم يف كولومبيا وحلول للُمهجَّ
مارتن غوتوالد )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ره النِّزاع عىل مدى خمسني عاماً. ولن تظهر الحلول دون  مع التطلعات لبزوغ شمس السالم، تنشأ الحاجة إليجاد الحلول ملن هجَّ
إيالء االهتامم الشامل بالعوامل املؤثرة عىل النَّازحني داخلياً والالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/gottwald
وجهة نظر البنك الدويل

جوانا دي بريي )مجموعة البنك الدويل(

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها عىل الدور الذي ميكن أن مُيثِّله يف تعزيز املرحلة االنتقالية من  الدور اإلنساين إىل 
التنمية، كام أنه يعمل بشكل ال ُيستهان به عىل زيادة مشاركته يف التعامل مع التهجري القرسي. 

www.fmreview.org/ar/solutions/deberry
العمل اإلنساين وتغيري العالقات بني الجنسني 

 ميليندا ويلز )مستقلة( وغيتا كوتيبارامبيل )عضو يف قوائم مرشوعي جينكاب ونوركاب(

هناك قيمة تتأيت من إيجاد مساحة ضمن االستجابة اإلنسانية لالستثامر يف التدخالت التي تتجاوز معالجة املخاطر واالحتياجات 
املبارشة. وهذا هو الحال بالضبط فيام يتعلق بتمكني املرأة.

www.fmreview.org/ar/solutions/wells-kuttiparambil 

نهج مراٍع للسن للحلول الدامئة 
آنا موشنياغا )جامعة األمم املتحدة( وميكايال فانوري )جامعة ماسرتيخت(

يواجه امُلسنُّون عىل األرجح عقبات خاصة يف عملية النُّزوح، ومع ذلك تتبع الحلول الدامئة التي تضعها كثري من الدول غالًبا نهج »حل 
واحد مناسب لجميع الحاالت«. وميكن أن ُيخِفف تنفيذ الحلول االنتقالية والعملية يف الوقت نفسه عىل األقل من بعض التحديات 

االجتامعية واالقتصادية والنفسية السيئة التي يفرضها النُّزوح عىل املسنِّني. 

www.fmreview.org/ar/solutions/mosneaga-vanore 
بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية 

غوستافو غونزاليز )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يعمل املجتمع الدويل منذ مدة عىل تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإمنائية وحكومية لألزمة يف املنطقة التي تضم سوريا.

www.fmreview.org/ar/solutions/gonzalez
التعاون يف اإلمناء ومعالجة” األسباب الجذرية ”

ستيفني أنغينيندت وآن كوخ وأرمريي ماير )املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية(

السياسية  الالزمة يف مجال  املهمة  للتدابري  بالنسبة  بدياًل ال  لكنه ال ميثل  للتهجري  الجذرية  األسباب  التعامل مع  لإلمناء مكانه عند 
الخارجية، والسياسة التجارية، واملساعدة اإلنسانية وال يف تويل مسؤولية الالجئني القادمني إىل أوروبا اآلن.

www.fmreview.org/ar/solutions/angenendt-koch-meier
حركة العاملة كجزء من الحل 

ساير نايس وماري لويز كوهني وبروس كوهني )منظمة »مواهب وراء الحدود«(

بينام تفتقر أرس الالجئني إىل القدرة عىل الوصول للعمل وتناضل يف سبيل البقاء عىل قيد الحياة، هناك ثغرات يف مجال املهارات حول 
العامل وقد ُيستفاد من مواهب الالجئني املاهرين يف سد هذه الثغرات. وإذا ما طورت منظومة لالجئني متكنهم من املنافسة عىل فرص 

العمل الدولية مع الرشكات العابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثري منهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/nyce-cohen-cohen
املهنيون الفلسطينيون يف لبنان: حالة استثنائية 

محمود العيل )مستقل(

ى »أجانب« أو »مهاجرون« ما يجعلهم يعانون يف سبيل حصولهم عىل العمل.  يقع الفلسطينيون يف لبنان تحت مسمَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/alali
االنخراط يف األعامل التجارية يف اإلكوادور 

أوسكار م سانشيز  بينريو وريجينا سافريدا )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ميكن من خالل إرشاك الالجئني يف النشاط االقتصادي إلقليم إزمريالدا اإلكوادري أن يوفر لهم سبل كسب الرزق وميكن له أيضاً أن 
يحارب االنطباع الذي ارتسم يف أذهان الناس من أنهم يشكلون عبئاً عىل املجتمع.

www.fmreview.org/ar/solutions/sanchez-saavedra 
مساهمة القطاع الخاص يف حلول التَّهجري

 غلوشا بوير )رشكة سبارك( ويانيك دوبونتa )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يدرس تحالف الحلول طرقاً أفضل إلرشاك القطاع الخاص، مثل: املشاريع املحلية الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات العاملية، من أجل 
تسخري طاقاته لتحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية.

www.fmreview.org/ar/solutions/boyer-dupont 

التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخيل
تشالوكا بياين )املقرر الخاص لحقوق اإلنسان للّنازحني داخلياً لألمم املتحدة(

وناتاليا كرينسيك بال ومارتينا كاترينا )اللجنة املشرتكة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحني داخلياً( 

يف أوضاع النُّزوح الداخيل، هناك مجموعة متنوعة من التحديات السياسية والتنفيذية واألخالقية و العملّية تزيد من تعقيد عملية 
فهمنا واستجابتنا لحاالت النزوح الداخيل والتنفيذ الكايف للحلول الدامئة.

www.fmreview.org/ar/solutions/beyani-baal-caterina
إمكانية بناء قدرات الحامية للمساعدة يف اجتياز املراحل االنتقالية 

سارة ديردورف ميلر )الجامعة األمريكية( وجوليان ليامن )معهد السياسات العامة العاملية، برلني(

إذا كانت عملية بناء القدرة عىل الحامية ناجحة فيمكن لها أن تسهم يف إنشاء نظم لجوء تؤدي إىل اندماج الالجئني يف بلد اللجوء.

www.fmreview.org/ar/solutions/deardorffmiller-lehmann
حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية يف آن معاً

أوين غرافام وغالدا الن وجوانا لينه )إدارة املعهد املليك للشؤون الدولية يف تشاتام هاوس(

مييل األسلوب االعتيادي لتأمني الطاقة يف أثناء أزمات اللجوء لالرتكاز إىل الوقود الخطر واملكلف واملسبب للتلوث، وتتطلب حلول 
الطاقة املستدامة وضع إطار تخطيط  عىل املدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم بني لدونة الطاقة والوصول إىل أهداف الدول املضيفة 

وبني جعل العمليات اإلنسانية صديقة للبيئة ومتكني  الالجئني من االعتامد عىل أنفسهم. 

www.fmreview.org/ar/solutions/grafham-lahn-lehne
مقاربة أوغندا يف التعامل مع االعتامد الذايت لالجئني 

كييل ت كليمنتس وتيمويث شوفنري وليا زميور )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

اختارت أوغندة اإلدماج بدالً من التهميش، فبدالً من إجبار الالجئني عىل املكوث يف املخيامت منحت أوغندة الالجئني الحق يف العمل 
ودخول املدارس والتحرك بحرية.

www.fmreview.org/ar/solutions/clements-shoffner-zamore
القيود املفروضة عىل املساعدات املوّجهة إمنائياً يف أوغندا 

 أولريكه كراوسه )جامعة فيليب يف ماربورغ(

يف مستوطنات تشبه املخيامت، ال تسهم املساعدات املوّجهة إمنائياً التي ُتقدمها هيئات املساعدات بأكرث من ُمجرّد تحسني ظروف 
سُبل كسب الرزق.

www.fmreview.org/ar/solutions/krause

روايتها كام هي
تامي شارب وإلياس شنايدر )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

رين قرساً الشفهية سُباًل إلرشاكهم باآلراء يف أعامل الباحثني عن حلول ألزمات التَّهجري ومامرساتهم. تتضمن تأريخات امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sharpe-schneider 
دوٌر لتحليل السوق 

ديانا إسكس وجيسيكا ثريكيلسن )الوصول إىل اللجوء( وآنا ويرث )مستقلة(

ميكن لتوفري فرص العمل لالجئني أن يذلل من العقبات املرتبطة باالستجابة اإلنسانية بصورة رئيسية، و ميكن لتحليالت السوق 
أن توائم بني الثغرات يف االقتصاد وبني مهارات الالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/essex-therkelsen-wirth
الروابط بني الصومال واليمن: الالجئون والعائدون

د )مستقلة( ميمونة محمَّ

تقوم اسرتاتيجيات الالجئني اليمنيني يف الصومال لدرجة كبرية عىل الشبكات االجتامعية والروابط الثقافية املوجودة بني القرن 
األفريقي واليمن. ويف غضون ذلك، يحتاج الالجئون الصوماليون العائدون من اليمن إىل مناطق أكرث أمناً يف الصومال.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohamud
اإلعانة األرسية ُتَنح لالجئني يف الربازيل

ليليان ياماموتو )جامعة كاتوليكا دي سانتوس، الربازيل(

مّدت الحكومة الربازيلية بدل إعانة األرسة الذي كان مقترصاً عىل األرس الربازيلية الفقرية  ليشتمل عىل الالجئني أيضاً.

www.fmreview.org/ar/solutions/yamamoto
رين السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجَّ

سودها غ راجبوت )جامعة جورج مايسون(

للسياسات  املقصودة  العواقب غري  ناتج عن  عام 1989  منذ  وادي كشمري  بقوا مهجرين من  الذين  األشخاص  مأزق  استمرار 
السابقة. واالنتقال من السياسات املؤقتة التي تبقي عىل سالمة مجتمعات املهجرين يف مناطق آمنة إىل السياسات التي ترمي 

إىل تأمني حلول طويلة األمد يفرض معضالت أخالقية لصانعي السياسات.

www.fmreview.org/ar/solutions/rajput
قيود النوع االجتامعي املفروضة عىل برنامج قرى العائدين يف بوروندي 

يوالندا واميا )جامعة يورك )تورنتو((

ُينَظر لعودة الالجئني الرسمية عىل أنَّها العودة إىل داخل حدود بلد الالجئ التي يحمل جنسيتها، ومع ذلك ينبغي تحديد معنى 
العوامل  )الجندر( والقرابة مع مجموعة متنوعة من  النوع االجتامعي  ملعايري أخرى. وتتقاطع عوامل  مفهوم »الوطن« وفقاً 

األخرى يف مختلف تجارب العودة.

www.fmreview.org/ar/solutions/weima
تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا

أميليا كوخ )جامعة أدنربة وجامعة آرهوس(

حظي عرض تنزانيا الجنسية لقرابة 200 ألف الجئ باهتامم ودعم دوليني. واالعرتاف بنواحي القوة والعيوب يف هذا النموذج قد 
يساعد يف حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجري املطوَّل حول العامل.

www.fmreview.org/ar/solutions/kuch
التَّهجري وحلول اإلمناء يف تنزانيا

إيرول كيكيتش )هيئة الخدمات الكنسية العاملية( وهاريسون مسييك )تنزانيا حكومة(

ميكن أن متثل عملية إعادة دمج الالجئني انطالقة رئيسية لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدامئة عاملياً.

www.fmreview.org/ar/solutions/kekic-mseke
مخيم لالجئني السوريني يف قرية غزة، سهل البقاع، رشق لبنان، 2014.
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التفكري االسترشايف: التَّهجري واالنتقال والحلول
التَّهجري القرسي: قضية إمنائية تضم عنارص إنسانية 

 نيلس هاريلد )مستقل(

لقد وصل العمل عىل التَّهجري القرسي الناتج عن النِّزاعات إىل لحظة حرجة بل إىل ذروة ما ميكن الوصول إليه. وحان الوقت اآلن 
لتعزيز االنتقال نحو اعرتاف العامل بأنَّ تحدي التَّهجري القرسي بات جزءاً ال يتجزأ من األجندة اإلمنائية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/solutions/harild
واقع املراحل االنتقالية 

سيلفيو كوردوفا )االتحاد األورويب(

تتطّلب املحاوالت الهادفة للتصدي للعوامل املحركة للّتهجري القرسّي والهادفة لتوفري حلول دامئة لالجئني والّنازحني داخلياً والعائدين 
إملاماً أكرب بتفاصيل العوامل املحركة للعنف واملراحل االنتقالية من الحرب إىل السلم.

www.fmreview.org/ar/solutions/cordova 
املنسيِّون: الجئون ليبرييون سابقون يف غانا 

ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

بعد أكرث من ثالث سنوات مضت بعد توقف منح وضع الالجئ لالجئني الليبرييني، يتبني محدودية نجاعة خطة الدمج التي وضعها 
املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبرييني الذين ما زالوا ماكثني يف غانا. 

www.fmreview.org/ar/solutions/omata
التأمل يف حالتي ليبرييا وسرياليون 

ج أو موسيس اوكيلو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )سابقاً((

من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبرييا وسرياليون بعد انتهاء النِّزاع فيهام أنَّ الرشاكات التي دَعَم بعضها اآلخر والتي أرشكت 
لت من الحصول عىل النتائج الرسيعة والدامئة.  رين أنفسهم سهَّ املهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/okello
رين منها السالم يف كولومبيا وحلول للُمهجَّ
مارتن غوتوالد )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ره النِّزاع عىل مدى خمسني عاماً. ولن تظهر الحلول دون  مع التطلعات لبزوغ شمس السالم، تنشأ الحاجة إليجاد الحلول ملن هجَّ
إيالء االهتامم الشامل بالعوامل املؤثرة عىل النَّازحني داخلياً والالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/gottwald
وجهة نظر البنك الدويل

جوانا دي بريي )مجموعة البنك الدويل(

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها عىل الدور الذي ميكن أن مُيثِّله يف تعزيز املرحلة االنتقالية من  الدور اإلنساين إىل 
التنمية، كام أنه يعمل بشكل ال ُيستهان به عىل زيادة مشاركته يف التعامل مع التهجري القرسي. 

www.fmreview.org/ar/solutions/deberry
العمل اإلنساين وتغيري العالقات بني الجنسني 

 ميليندا ويلز )مستقلة( وغيتا كوتيبارامبيل )عضو يف قوائم مرشوعي جينكاب ونوركاب(

هناك قيمة تتأيت من إيجاد مساحة ضمن االستجابة اإلنسانية لالستثامر يف التدخالت التي تتجاوز معالجة املخاطر واالحتياجات 
املبارشة. وهذا هو الحال بالضبط فيام يتعلق بتمكني املرأة.

www.fmreview.org/ar/solutions/wells-kuttiparambil 

نهج مراٍع للسن للحلول الدامئة 
آنا موشنياغا )جامعة األمم املتحدة( وميكايال فانوري )جامعة ماسرتيخت(

يواجه امُلسنُّون عىل األرجح عقبات خاصة يف عملية النُّزوح، ومع ذلك تتبع الحلول الدامئة التي تضعها كثري من الدول غالًبا نهج »حل 
واحد مناسب لجميع الحاالت«. وميكن أن ُيخِفف تنفيذ الحلول االنتقالية والعملية يف الوقت نفسه عىل األقل من بعض التحديات 

االجتامعية واالقتصادية والنفسية السيئة التي يفرضها النُّزوح عىل املسنِّني. 

www.fmreview.org/ar/solutions/mosneaga-vanore 
بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية 

غوستافو غونزاليز )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يعمل املجتمع الدويل منذ مدة عىل تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإمنائية وحكومية لألزمة يف املنطقة التي تضم سوريا.

www.fmreview.org/ar/solutions/gonzalez
التعاون يف اإلمناء ومعالجة” األسباب الجذرية ”

ستيفني أنغينيندت وآن كوخ وأرمريي ماير )املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية(

السياسية  الالزمة يف مجال  املهمة  للتدابري  بالنسبة  بدياًل ال  لكنه ال ميثل  للتهجري  الجذرية  األسباب  التعامل مع  لإلمناء مكانه عند 
الخارجية، والسياسة التجارية، واملساعدة اإلنسانية وال يف تويل مسؤولية الالجئني القادمني إىل أوروبا اآلن.

www.fmreview.org/ar/solutions/angenendt-koch-meier
حركة العاملة كجزء من الحل 

ساير نايس وماري لويز كوهني وبروس كوهني )منظمة »مواهب وراء الحدود«(

بينام تفتقر أرس الالجئني إىل القدرة عىل الوصول للعمل وتناضل يف سبيل البقاء عىل قيد الحياة، هناك ثغرات يف مجال املهارات حول 
العامل وقد ُيستفاد من مواهب الالجئني املاهرين يف سد هذه الثغرات. وإذا ما طورت منظومة لالجئني متكنهم من املنافسة عىل فرص 

العمل الدولية مع الرشكات العابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثري منهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/nyce-cohen-cohen
املهنيون الفلسطينيون يف لبنان: حالة استثنائية 

محمود العيل )مستقل(

ى »أجانب« أو »مهاجرون« ما يجعلهم يعانون يف سبيل حصولهم عىل العمل.  يقع الفلسطينيون يف لبنان تحت مسمَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/alali
االنخراط يف األعامل التجارية يف اإلكوادور 

أوسكار م سانشيز  بينريو وريجينا سافريدا )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ميكن من خالل إرشاك الالجئني يف النشاط االقتصادي إلقليم إزمريالدا اإلكوادري أن يوفر لهم سبل كسب الرزق وميكن له أيضاً أن 
يحارب االنطباع الذي ارتسم يف أذهان الناس من أنهم يشكلون عبئاً عىل املجتمع.

www.fmreview.org/ar/solutions/sanchez-saavedra 
مساهمة القطاع الخاص يف حلول التَّهجري

 غلوشا بوير )رشكة سبارك( ويانيك دوبونتa )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يدرس تحالف الحلول طرقاً أفضل إلرشاك القطاع الخاص، مثل: املشاريع املحلية الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات العاملية، من أجل 
تسخري طاقاته لتحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية.

www.fmreview.org/ar/solutions/boyer-dupont 

التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخيل
تشالوكا بياين )املقرر الخاص لحقوق اإلنسان للّنازحني داخلياً لألمم املتحدة(

وناتاليا كرينسيك بال ومارتينا كاترينا )اللجنة املشرتكة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحني داخلياً( 

يف أوضاع النُّزوح الداخيل، هناك مجموعة متنوعة من التحديات السياسية والتنفيذية واألخالقية و العملّية تزيد من تعقيد عملية 
فهمنا واستجابتنا لحاالت النزوح الداخيل والتنفيذ الكايف للحلول الدامئة.

www.fmreview.org/ar/solutions/beyani-baal-caterina
إمكانية بناء قدرات الحامية للمساعدة يف اجتياز املراحل االنتقالية 

سارة ديردورف ميلر )الجامعة األمريكية( وجوليان ليامن )معهد السياسات العامة العاملية، برلني(

إذا كانت عملية بناء القدرة عىل الحامية ناجحة فيمكن لها أن تسهم يف إنشاء نظم لجوء تؤدي إىل اندماج الالجئني يف بلد اللجوء.

www.fmreview.org/ar/solutions/deardorffmiller-lehmann
حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية يف آن معاً

أوين غرافام وغالدا الن وجوانا لينه )إدارة املعهد املليك للشؤون الدولية يف تشاتام هاوس(

مييل األسلوب االعتيادي لتأمني الطاقة يف أثناء أزمات اللجوء لالرتكاز إىل الوقود الخطر واملكلف واملسبب للتلوث، وتتطلب حلول 
الطاقة املستدامة وضع إطار تخطيط  عىل املدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم بني لدونة الطاقة والوصول إىل أهداف الدول املضيفة 

وبني جعل العمليات اإلنسانية صديقة للبيئة ومتكني  الالجئني من االعتامد عىل أنفسهم. 

www.fmreview.org/ar/solutions/grafham-lahn-lehne
مقاربة أوغندا يف التعامل مع االعتامد الذايت لالجئني 

كييل ت كليمنتس وتيمويث شوفنري وليا زميور )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

اختارت أوغندة اإلدماج بدالً من التهميش، فبدالً من إجبار الالجئني عىل املكوث يف املخيامت منحت أوغندة الالجئني الحق يف العمل 
ودخول املدارس والتحرك بحرية.

www.fmreview.org/ar/solutions/clements-shoffner-zamore
القيود املفروضة عىل املساعدات املوّجهة إمنائياً يف أوغندا 

 أولريكه كراوسه )جامعة فيليب يف ماربورغ(

يف مستوطنات تشبه املخيامت، ال تسهم املساعدات املوّجهة إمنائياً التي ُتقدمها هيئات املساعدات بأكرث من ُمجرّد تحسني ظروف 
سُبل كسب الرزق.

www.fmreview.org/ar/solutions/krause

روايتها كام هي
تامي شارب وإلياس شنايدر )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

رين قرساً الشفهية سُباًل إلرشاكهم باآلراء يف أعامل الباحثني عن حلول ألزمات التَّهجري ومامرساتهم. تتضمن تأريخات امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sharpe-schneider 
دوٌر لتحليل السوق 

ديانا إسكس وجيسيكا ثريكيلسن )الوصول إىل اللجوء( وآنا ويرث )مستقلة(

ميكن لتوفري فرص العمل لالجئني أن يذلل من العقبات املرتبطة باالستجابة اإلنسانية بصورة رئيسية، و ميكن لتحليالت السوق 
أن توائم بني الثغرات يف االقتصاد وبني مهارات الالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/essex-therkelsen-wirth
الروابط بني الصومال واليمن: الالجئون والعائدون

د )مستقلة( ميمونة محمَّ

تقوم اسرتاتيجيات الالجئني اليمنيني يف الصومال لدرجة كبرية عىل الشبكات االجتامعية والروابط الثقافية املوجودة بني القرن 
األفريقي واليمن. ويف غضون ذلك، يحتاج الالجئون الصوماليون العائدون من اليمن إىل مناطق أكرث أمناً يف الصومال.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohamud
اإلعانة األرسية ُتَنح لالجئني يف الربازيل

ليليان ياماموتو )جامعة كاتوليكا دي سانتوس، الربازيل(

مّدت الحكومة الربازيلية بدل إعانة األرسة الذي كان مقترصاً عىل األرس الربازيلية الفقرية  ليشتمل عىل الالجئني أيضاً.

www.fmreview.org/ar/solutions/yamamoto
رين السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجَّ

سودها غ راجبوت )جامعة جورج مايسون(

للسياسات  املقصودة  العواقب غري  ناتج عن  عام 1989  منذ  وادي كشمري  بقوا مهجرين من  الذين  األشخاص  مأزق  استمرار 
السابقة. واالنتقال من السياسات املؤقتة التي تبقي عىل سالمة مجتمعات املهجرين يف مناطق آمنة إىل السياسات التي ترمي 

إىل تأمني حلول طويلة األمد يفرض معضالت أخالقية لصانعي السياسات.

www.fmreview.org/ar/solutions/rajput
قيود النوع االجتامعي املفروضة عىل برنامج قرى العائدين يف بوروندي 

يوالندا واميا )جامعة يورك )تورنتو((

ُينَظر لعودة الالجئني الرسمية عىل أنَّها العودة إىل داخل حدود بلد الالجئ التي يحمل جنسيتها، ومع ذلك ينبغي تحديد معنى 
العوامل  )الجندر( والقرابة مع مجموعة متنوعة من  النوع االجتامعي  ملعايري أخرى. وتتقاطع عوامل  مفهوم »الوطن« وفقاً 

األخرى يف مختلف تجارب العودة.

www.fmreview.org/ar/solutions/weima
تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا

أميليا كوخ )جامعة أدنربة وجامعة آرهوس(

حظي عرض تنزانيا الجنسية لقرابة 200 ألف الجئ باهتامم ودعم دوليني. واالعرتاف بنواحي القوة والعيوب يف هذا النموذج قد 
يساعد يف حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجري املطوَّل حول العامل.

www.fmreview.org/ar/solutions/kuch
التَّهجري وحلول اإلمناء يف تنزانيا

إيرول كيكيتش )هيئة الخدمات الكنسية العاملية( وهاريسون مسييك )تنزانيا حكومة(

ميكن أن متثل عملية إعادة دمج الالجئني انطالقة رئيسية لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدامئة عاملياً.

www.fmreview.org/ar/solutions/kekic-mseke
مخيم لالجئني السوريني يف قرية غزة، سهل البقاع، رشق لبنان، 2014.
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التفكري االسترشايف: التَّهجري واالنتقال والحلول
التَّهجري القرسي: قضية إمنائية تضم عنارص إنسانية 

 نيلس هاريلد )مستقل(

لقد وصل العمل عىل التَّهجري القرسي الناتج عن النِّزاعات إىل لحظة حرجة بل إىل ذروة ما ميكن الوصول إليه. وحان الوقت اآلن 
لتعزيز االنتقال نحو اعرتاف العامل بأنَّ تحدي التَّهجري القرسي بات جزءاً ال يتجزأ من األجندة اإلمنائية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/solutions/harild
واقع املراحل االنتقالية 

سيلفيو كوردوفا )االتحاد األورويب(

تتطّلب املحاوالت الهادفة للتصدي للعوامل املحركة للّتهجري القرسّي والهادفة لتوفري حلول دامئة لالجئني والّنازحني داخلياً والعائدين 
إملاماً أكرب بتفاصيل العوامل املحركة للعنف واملراحل االنتقالية من الحرب إىل السلم.

www.fmreview.org/ar/solutions/cordova 
املنسيِّون: الجئون ليبرييون سابقون يف غانا 

ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

بعد أكرث من ثالث سنوات مضت بعد توقف منح وضع الالجئ لالجئني الليبرييني، يتبني محدودية نجاعة خطة الدمج التي وضعها 
املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبرييني الذين ما زالوا ماكثني يف غانا. 

www.fmreview.org/ar/solutions/omata
التأمل يف حالتي ليبرييا وسرياليون 

ج أو موسيس اوكيلو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )سابقاً((

من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبرييا وسرياليون بعد انتهاء النِّزاع فيهام أنَّ الرشاكات التي دَعَم بعضها اآلخر والتي أرشكت 
لت من الحصول عىل النتائج الرسيعة والدامئة.  رين أنفسهم سهَّ املهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/okello
رين منها السالم يف كولومبيا وحلول للُمهجَّ
مارتن غوتوالد )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ره النِّزاع عىل مدى خمسني عاماً. ولن تظهر الحلول دون  مع التطلعات لبزوغ شمس السالم، تنشأ الحاجة إليجاد الحلول ملن هجَّ
إيالء االهتامم الشامل بالعوامل املؤثرة عىل النَّازحني داخلياً والالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/gottwald
وجهة نظر البنك الدويل

جوانا دي بريي )مجموعة البنك الدويل(

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها عىل الدور الذي ميكن أن مُيثِّله يف تعزيز املرحلة االنتقالية من  الدور اإلنساين إىل 
التنمية، كام أنه يعمل بشكل ال ُيستهان به عىل زيادة مشاركته يف التعامل مع التهجري القرسي. 

www.fmreview.org/ar/solutions/deberry
العمل اإلنساين وتغيري العالقات بني الجنسني 

 ميليندا ويلز )مستقلة( وغيتا كوتيبارامبيل )عضو يف قوائم مرشوعي جينكاب ونوركاب(

هناك قيمة تتأيت من إيجاد مساحة ضمن االستجابة اإلنسانية لالستثامر يف التدخالت التي تتجاوز معالجة املخاطر واالحتياجات 
املبارشة. وهذا هو الحال بالضبط فيام يتعلق بتمكني املرأة.

www.fmreview.org/ar/solutions/wells-kuttiparambil 

نهج مراٍع للسن للحلول الدامئة 
آنا موشنياغا )جامعة األمم املتحدة( وميكايال فانوري )جامعة ماسرتيخت(

يواجه امُلسنُّون عىل األرجح عقبات خاصة يف عملية النُّزوح، ومع ذلك تتبع الحلول الدامئة التي تضعها كثري من الدول غالًبا نهج »حل 
واحد مناسب لجميع الحاالت«. وميكن أن ُيخِفف تنفيذ الحلول االنتقالية والعملية يف الوقت نفسه عىل األقل من بعض التحديات 

االجتامعية واالقتصادية والنفسية السيئة التي يفرضها النُّزوح عىل املسنِّني. 

www.fmreview.org/ar/solutions/mosneaga-vanore 
بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية 

غوستافو غونزاليز )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يعمل املجتمع الدويل منذ مدة عىل تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإمنائية وحكومية لألزمة يف املنطقة التي تضم سوريا.

www.fmreview.org/ar/solutions/gonzalez
التعاون يف اإلمناء ومعالجة” األسباب الجذرية ”

ستيفني أنغينيندت وآن كوخ وأرمريي ماير )املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية(

السياسية  الالزمة يف مجال  املهمة  للتدابري  بالنسبة  بدياًل ال  لكنه ال ميثل  للتهجري  الجذرية  األسباب  التعامل مع  لإلمناء مكانه عند 
الخارجية، والسياسة التجارية، واملساعدة اإلنسانية وال يف تويل مسؤولية الالجئني القادمني إىل أوروبا اآلن.

www.fmreview.org/ar/solutions/angenendt-koch-meier
حركة العاملة كجزء من الحل 

ساير نايس وماري لويز كوهني وبروس كوهني )منظمة »مواهب وراء الحدود«(

بينام تفتقر أرس الالجئني إىل القدرة عىل الوصول للعمل وتناضل يف سبيل البقاء عىل قيد الحياة، هناك ثغرات يف مجال املهارات حول 
العامل وقد ُيستفاد من مواهب الالجئني املاهرين يف سد هذه الثغرات. وإذا ما طورت منظومة لالجئني متكنهم من املنافسة عىل فرص 

العمل الدولية مع الرشكات العابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثري منهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/nyce-cohen-cohen
املهنيون الفلسطينيون يف لبنان: حالة استثنائية 

محمود العيل )مستقل(

ى »أجانب« أو »مهاجرون« ما يجعلهم يعانون يف سبيل حصولهم عىل العمل.  يقع الفلسطينيون يف لبنان تحت مسمَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/alali
االنخراط يف األعامل التجارية يف اإلكوادور 

أوسكار م سانشيز  بينريو وريجينا سافريدا )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ميكن من خالل إرشاك الالجئني يف النشاط االقتصادي إلقليم إزمريالدا اإلكوادري أن يوفر لهم سبل كسب الرزق وميكن له أيضاً أن 
يحارب االنطباع الذي ارتسم يف أذهان الناس من أنهم يشكلون عبئاً عىل املجتمع.

www.fmreview.org/ar/solutions/sanchez-saavedra 
مساهمة القطاع الخاص يف حلول التَّهجري

 غلوشا بوير )رشكة سبارك( ويانيك دوبونتa )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يدرس تحالف الحلول طرقاً أفضل إلرشاك القطاع الخاص، مثل: املشاريع املحلية الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات العاملية، من أجل 
تسخري طاقاته لتحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية.

www.fmreview.org/ar/solutions/boyer-dupont 

التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخيل
تشالوكا بياين )املقرر الخاص لحقوق اإلنسان للّنازحني داخلياً لألمم املتحدة(

وناتاليا كرينسيك بال ومارتينا كاترينا )اللجنة املشرتكة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحني داخلياً( 

يف أوضاع النُّزوح الداخيل، هناك مجموعة متنوعة من التحديات السياسية والتنفيذية واألخالقية و العملّية تزيد من تعقيد عملية 
فهمنا واستجابتنا لحاالت النزوح الداخيل والتنفيذ الكايف للحلول الدامئة.

www.fmreview.org/ar/solutions/beyani-baal-caterina
إمكانية بناء قدرات الحامية للمساعدة يف اجتياز املراحل االنتقالية 

سارة ديردورف ميلر )الجامعة األمريكية( وجوليان ليامن )معهد السياسات العامة العاملية، برلني(

إذا كانت عملية بناء القدرة عىل الحامية ناجحة فيمكن لها أن تسهم يف إنشاء نظم لجوء تؤدي إىل اندماج الالجئني يف بلد اللجوء.

www.fmreview.org/ar/solutions/deardorffmiller-lehmann
حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية يف آن معاً

أوين غرافام وغالدا الن وجوانا لينه )إدارة املعهد املليك للشؤون الدولية يف تشاتام هاوس(

مييل األسلوب االعتيادي لتأمني الطاقة يف أثناء أزمات اللجوء لالرتكاز إىل الوقود الخطر واملكلف واملسبب للتلوث، وتتطلب حلول 
الطاقة املستدامة وضع إطار تخطيط  عىل املدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم بني لدونة الطاقة والوصول إىل أهداف الدول املضيفة 

وبني جعل العمليات اإلنسانية صديقة للبيئة ومتكني  الالجئني من االعتامد عىل أنفسهم. 

www.fmreview.org/ar/solutions/grafham-lahn-lehne
مقاربة أوغندا يف التعامل مع االعتامد الذايت لالجئني 

كييل ت كليمنتس وتيمويث شوفنري وليا زميور )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

اختارت أوغندة اإلدماج بدالً من التهميش، فبدالً من إجبار الالجئني عىل املكوث يف املخيامت منحت أوغندة الالجئني الحق يف العمل 
ودخول املدارس والتحرك بحرية.

www.fmreview.org/ar/solutions/clements-shoffner-zamore
القيود املفروضة عىل املساعدات املوّجهة إمنائياً يف أوغندا 

 أولريكه كراوسه )جامعة فيليب يف ماربورغ(

يف مستوطنات تشبه املخيامت، ال تسهم املساعدات املوّجهة إمنائياً التي ُتقدمها هيئات املساعدات بأكرث من ُمجرّد تحسني ظروف 
سُبل كسب الرزق.

www.fmreview.org/ar/solutions/krause

روايتها كام هي
تامي شارب وإلياس شنايدر )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

رين قرساً الشفهية سُباًل إلرشاكهم باآلراء يف أعامل الباحثني عن حلول ألزمات التَّهجري ومامرساتهم. تتضمن تأريخات امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sharpe-schneider 
دوٌر لتحليل السوق 

ديانا إسكس وجيسيكا ثريكيلسن )الوصول إىل اللجوء( وآنا ويرث )مستقلة(

ميكن لتوفري فرص العمل لالجئني أن يذلل من العقبات املرتبطة باالستجابة اإلنسانية بصورة رئيسية، و ميكن لتحليالت السوق 
أن توائم بني الثغرات يف االقتصاد وبني مهارات الالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/essex-therkelsen-wirth
الروابط بني الصومال واليمن: الالجئون والعائدون

د )مستقلة( ميمونة محمَّ

تقوم اسرتاتيجيات الالجئني اليمنيني يف الصومال لدرجة كبرية عىل الشبكات االجتامعية والروابط الثقافية املوجودة بني القرن 
األفريقي واليمن. ويف غضون ذلك، يحتاج الالجئون الصوماليون العائدون من اليمن إىل مناطق أكرث أمناً يف الصومال.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohamud
اإلعانة األرسية ُتَنح لالجئني يف الربازيل

ليليان ياماموتو )جامعة كاتوليكا دي سانتوس، الربازيل(

مّدت الحكومة الربازيلية بدل إعانة األرسة الذي كان مقترصاً عىل األرس الربازيلية الفقرية  ليشتمل عىل الالجئني أيضاً.

www.fmreview.org/ar/solutions/yamamoto
رين السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجَّ

سودها غ راجبوت )جامعة جورج مايسون(

للسياسات  املقصودة  العواقب غري  ناتج عن  عام 1989  منذ  وادي كشمري  بقوا مهجرين من  الذين  األشخاص  مأزق  استمرار 
السابقة. واالنتقال من السياسات املؤقتة التي تبقي عىل سالمة مجتمعات املهجرين يف مناطق آمنة إىل السياسات التي ترمي 

إىل تأمني حلول طويلة األمد يفرض معضالت أخالقية لصانعي السياسات.

www.fmreview.org/ar/solutions/rajput
قيود النوع االجتامعي املفروضة عىل برنامج قرى العائدين يف بوروندي 

يوالندا واميا )جامعة يورك )تورنتو((

ُينَظر لعودة الالجئني الرسمية عىل أنَّها العودة إىل داخل حدود بلد الالجئ التي يحمل جنسيتها، ومع ذلك ينبغي تحديد معنى 
العوامل  )الجندر( والقرابة مع مجموعة متنوعة من  النوع االجتامعي  ملعايري أخرى. وتتقاطع عوامل  مفهوم »الوطن« وفقاً 

األخرى يف مختلف تجارب العودة.

www.fmreview.org/ar/solutions/weima
تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا

أميليا كوخ )جامعة أدنربة وجامعة آرهوس(

حظي عرض تنزانيا الجنسية لقرابة 200 ألف الجئ باهتامم ودعم دوليني. واالعرتاف بنواحي القوة والعيوب يف هذا النموذج قد 
يساعد يف حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجري املطوَّل حول العامل.

www.fmreview.org/ar/solutions/kuch
التَّهجري وحلول اإلمناء يف تنزانيا

إيرول كيكيتش )هيئة الخدمات الكنسية العاملية( وهاريسون مسييك )تنزانيا حكومة(

ميكن أن متثل عملية إعادة دمج الالجئني انطالقة رئيسية لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدامئة عاملياً.

www.fmreview.org/ar/solutions/kekic-mseke
مخيم لالجئني السوريني يف قرية غزة، سهل البقاع، رشق لبنان، 2014.
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التفكري االسترشايف: التَّهجري واالنتقال والحلول
التَّهجري القرسي: قضية إمنائية تضم عنارص إنسانية 

 نيلس هاريلد )مستقل(

لقد وصل العمل عىل التَّهجري القرسي الناتج عن النِّزاعات إىل لحظة حرجة بل إىل ذروة ما ميكن الوصول إليه. وحان الوقت اآلن 
لتعزيز االنتقال نحو اعرتاف العامل بأنَّ تحدي التَّهجري القرسي بات جزءاً ال يتجزأ من األجندة اإلمنائية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/solutions/harild
واقع املراحل االنتقالية 

سيلفيو كوردوفا )االتحاد األورويب(

تتطّلب املحاوالت الهادفة للتصدي للعوامل املحركة للّتهجري القرسّي والهادفة لتوفري حلول دامئة لالجئني والّنازحني داخلياً والعائدين 
إملاماً أكرب بتفاصيل العوامل املحركة للعنف واملراحل االنتقالية من الحرب إىل السلم.

www.fmreview.org/ar/solutions/cordova 
املنسيِّون: الجئون ليبرييون سابقون يف غانا 

ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

بعد أكرث من ثالث سنوات مضت بعد توقف منح وضع الالجئ لالجئني الليبرييني، يتبني محدودية نجاعة خطة الدمج التي وضعها 
املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبرييني الذين ما زالوا ماكثني يف غانا. 

www.fmreview.org/ar/solutions/omata
التأمل يف حالتي ليبرييا وسرياليون 

ج أو موسيس اوكيلو )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )سابقاً((

من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبرييا وسرياليون بعد انتهاء النِّزاع فيهام أنَّ الرشاكات التي دَعَم بعضها اآلخر والتي أرشكت 
لت من الحصول عىل النتائج الرسيعة والدامئة.  رين أنفسهم سهَّ املهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/okello
رين منها السالم يف كولومبيا وحلول للُمهجَّ
مارتن غوتوالد )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ره النِّزاع عىل مدى خمسني عاماً. ولن تظهر الحلول دون  مع التطلعات لبزوغ شمس السالم، تنشأ الحاجة إليجاد الحلول ملن هجَّ
إيالء االهتامم الشامل بالعوامل املؤثرة عىل النَّازحني داخلياً والالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/gottwald
وجهة نظر البنك الدويل

جوانا دي بريي )مجموعة البنك الدويل(

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها عىل الدور الذي ميكن أن مُيثِّله يف تعزيز املرحلة االنتقالية من  الدور اإلنساين إىل 
التنمية، كام أنه يعمل بشكل ال ُيستهان به عىل زيادة مشاركته يف التعامل مع التهجري القرسي. 

www.fmreview.org/ar/solutions/deberry
العمل اإلنساين وتغيري العالقات بني الجنسني 

 ميليندا ويلز )مستقلة( وغيتا كوتيبارامبيل )عضو يف قوائم مرشوعي جينكاب ونوركاب(

هناك قيمة تتأيت من إيجاد مساحة ضمن االستجابة اإلنسانية لالستثامر يف التدخالت التي تتجاوز معالجة املخاطر واالحتياجات 
املبارشة. وهذا هو الحال بالضبط فيام يتعلق بتمكني املرأة.

www.fmreview.org/ar/solutions/wells-kuttiparambil 

نهج مراٍع للسن للحلول الدامئة 
آنا موشنياغا )جامعة األمم املتحدة( وميكايال فانوري )جامعة ماسرتيخت(

يواجه امُلسنُّون عىل األرجح عقبات خاصة يف عملية النُّزوح، ومع ذلك تتبع الحلول الدامئة التي تضعها كثري من الدول غالًبا نهج »حل 
واحد مناسب لجميع الحاالت«. وميكن أن ُيخِفف تنفيذ الحلول االنتقالية والعملية يف الوقت نفسه عىل األقل من بعض التحديات 

االجتامعية واالقتصادية والنفسية السيئة التي يفرضها النُّزوح عىل املسنِّني. 

www.fmreview.org/ar/solutions/mosneaga-vanore 
بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية 

غوستافو غونزاليز )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يعمل املجتمع الدويل منذ مدة عىل تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإمنائية وحكومية لألزمة يف املنطقة التي تضم سوريا.

www.fmreview.org/ar/solutions/gonzalez
التعاون يف اإلمناء ومعالجة” األسباب الجذرية ”

ستيفني أنغينيندت وآن كوخ وأرمريي ماير )املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية(

السياسية  الالزمة يف مجال  املهمة  للتدابري  بالنسبة  بدياًل ال  لكنه ال ميثل  للتهجري  الجذرية  األسباب  التعامل مع  لإلمناء مكانه عند 
الخارجية، والسياسة التجارية، واملساعدة اإلنسانية وال يف تويل مسؤولية الالجئني القادمني إىل أوروبا اآلن.

www.fmreview.org/ar/solutions/angenendt-koch-meier
حركة العاملة كجزء من الحل 

ساير نايس وماري لويز كوهني وبروس كوهني )منظمة »مواهب وراء الحدود«(

بينام تفتقر أرس الالجئني إىل القدرة عىل الوصول للعمل وتناضل يف سبيل البقاء عىل قيد الحياة، هناك ثغرات يف مجال املهارات حول 
العامل وقد ُيستفاد من مواهب الالجئني املاهرين يف سد هذه الثغرات. وإذا ما طورت منظومة لالجئني متكنهم من املنافسة عىل فرص 

العمل الدولية مع الرشكات العابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثري منهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/nyce-cohen-cohen
املهنيون الفلسطينيون يف لبنان: حالة استثنائية 

محمود العيل )مستقل(

ى »أجانب« أو »مهاجرون« ما يجعلهم يعانون يف سبيل حصولهم عىل العمل.  يقع الفلسطينيون يف لبنان تحت مسمَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/alali
االنخراط يف األعامل التجارية يف اإلكوادور 

أوسكار م سانشيز  بينريو وريجينا سافريدا )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

ميكن من خالل إرشاك الالجئني يف النشاط االقتصادي إلقليم إزمريالدا اإلكوادري أن يوفر لهم سبل كسب الرزق وميكن له أيضاً أن 
يحارب االنطباع الذي ارتسم يف أذهان الناس من أنهم يشكلون عبئاً عىل املجتمع.

www.fmreview.org/ar/solutions/sanchez-saavedra 
مساهمة القطاع الخاص يف حلول التَّهجري

 غلوشا بوير )رشكة سبارك( ويانيك دوبونتa )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

يدرس تحالف الحلول طرقاً أفضل إلرشاك القطاع الخاص، مثل: املشاريع املحلية الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات العاملية، من أجل 
تسخري طاقاته لتحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية.

www.fmreview.org/ar/solutions/boyer-dupont 

التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخيل
تشالوكا بياين )املقرر الخاص لحقوق اإلنسان للّنازحني داخلياً لألمم املتحدة(

وناتاليا كرينسيك بال ومارتينا كاترينا )اللجنة املشرتكة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحني داخلياً( 

يف أوضاع النُّزوح الداخيل، هناك مجموعة متنوعة من التحديات السياسية والتنفيذية واألخالقية و العملّية تزيد من تعقيد عملية 
فهمنا واستجابتنا لحاالت النزوح الداخيل والتنفيذ الكايف للحلول الدامئة.

www.fmreview.org/ar/solutions/beyani-baal-caterina
إمكانية بناء قدرات الحامية للمساعدة يف اجتياز املراحل االنتقالية 

سارة ديردورف ميلر )الجامعة األمريكية( وجوليان ليامن )معهد السياسات العامة العاملية، برلني(

إذا كانت عملية بناء القدرة عىل الحامية ناجحة فيمكن لها أن تسهم يف إنشاء نظم لجوء تؤدي إىل اندماج الالجئني يف بلد اللجوء.

www.fmreview.org/ar/solutions/deardorffmiller-lehmann
حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية يف آن معاً

أوين غرافام وغالدا الن وجوانا لينه )إدارة املعهد املليك للشؤون الدولية يف تشاتام هاوس(

مييل األسلوب االعتيادي لتأمني الطاقة يف أثناء أزمات اللجوء لالرتكاز إىل الوقود الخطر واملكلف واملسبب للتلوث، وتتطلب حلول 
الطاقة املستدامة وضع إطار تخطيط  عىل املدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم بني لدونة الطاقة والوصول إىل أهداف الدول املضيفة 

وبني جعل العمليات اإلنسانية صديقة للبيئة ومتكني  الالجئني من االعتامد عىل أنفسهم. 

www.fmreview.org/ar/solutions/grafham-lahn-lehne
مقاربة أوغندا يف التعامل مع االعتامد الذايت لالجئني 

كييل ت كليمنتس وتيمويث شوفنري وليا زميور )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

اختارت أوغندة اإلدماج بدالً من التهميش، فبدالً من إجبار الالجئني عىل املكوث يف املخيامت منحت أوغندة الالجئني الحق يف العمل 
ودخول املدارس والتحرك بحرية.

www.fmreview.org/ar/solutions/clements-shoffner-zamore
القيود املفروضة عىل املساعدات املوّجهة إمنائياً يف أوغندا 

 أولريكه كراوسه )جامعة فيليب يف ماربورغ(

يف مستوطنات تشبه املخيامت، ال تسهم املساعدات املوّجهة إمنائياً التي ُتقدمها هيئات املساعدات بأكرث من ُمجرّد تحسني ظروف 
سُبل كسب الرزق.

www.fmreview.org/ar/solutions/krause

روايتها كام هي
تامي شارب وإلياس شنايدر )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

رين قرساً الشفهية سُباًل إلرشاكهم باآلراء يف أعامل الباحثني عن حلول ألزمات التَّهجري ومامرساتهم. تتضمن تأريخات امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sharpe-schneider 
دوٌر لتحليل السوق 

ديانا إسكس وجيسيكا ثريكيلسن )الوصول إىل اللجوء( وآنا ويرث )مستقلة(

ميكن لتوفري فرص العمل لالجئني أن يذلل من العقبات املرتبطة باالستجابة اإلنسانية بصورة رئيسية، و ميكن لتحليالت السوق 
أن توائم بني الثغرات يف االقتصاد وبني مهارات الالجئني.

www.fmreview.org/ar/solutions/essex-therkelsen-wirth
الروابط بني الصومال واليمن: الالجئون والعائدون

د )مستقلة( ميمونة محمَّ

تقوم اسرتاتيجيات الالجئني اليمنيني يف الصومال لدرجة كبرية عىل الشبكات االجتامعية والروابط الثقافية املوجودة بني القرن 
األفريقي واليمن. ويف غضون ذلك، يحتاج الالجئون الصوماليون العائدون من اليمن إىل مناطق أكرث أمناً يف الصومال.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohamud
اإلعانة األرسية ُتَنح لالجئني يف الربازيل

ليليان ياماموتو )جامعة كاتوليكا دي سانتوس، الربازيل(

مّدت الحكومة الربازيلية بدل إعانة األرسة الذي كان مقترصاً عىل األرس الربازيلية الفقرية  ليشتمل عىل الالجئني أيضاً.

www.fmreview.org/ar/solutions/yamamoto
رين السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجَّ

سودها غ راجبوت )جامعة جورج مايسون(

للسياسات  املقصودة  العواقب غري  ناتج عن  عام 1989  منذ  وادي كشمري  بقوا مهجرين من  الذين  األشخاص  مأزق  استمرار 
السابقة. واالنتقال من السياسات املؤقتة التي تبقي عىل سالمة مجتمعات املهجرين يف مناطق آمنة إىل السياسات التي ترمي 

إىل تأمني حلول طويلة األمد يفرض معضالت أخالقية لصانعي السياسات.

www.fmreview.org/ar/solutions/rajput
قيود النوع االجتامعي املفروضة عىل برنامج قرى العائدين يف بوروندي 

يوالندا واميا )جامعة يورك )تورنتو((

ُينَظر لعودة الالجئني الرسمية عىل أنَّها العودة إىل داخل حدود بلد الالجئ التي يحمل جنسيتها، ومع ذلك ينبغي تحديد معنى 
العوامل  )الجندر( والقرابة مع مجموعة متنوعة من  النوع االجتامعي  ملعايري أخرى. وتتقاطع عوامل  مفهوم »الوطن« وفقاً 

األخرى يف مختلف تجارب العودة.

www.fmreview.org/ar/solutions/weima
تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا

أميليا كوخ )جامعة أدنربة وجامعة آرهوس(

حظي عرض تنزانيا الجنسية لقرابة 200 ألف الجئ باهتامم ودعم دوليني. واالعرتاف بنواحي القوة والعيوب يف هذا النموذج قد 
يساعد يف حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجري املطوَّل حول العامل.

www.fmreview.org/ar/solutions/kuch
التَّهجري وحلول اإلمناء يف تنزانيا

إيرول كيكيتش )هيئة الخدمات الكنسية العاملية( وهاريسون مسييك )تنزانيا حكومة(

ميكن أن متثل عملية إعادة دمج الالجئني انطالقة رئيسية لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدامئة عاملياً.

www.fmreview.org/ar/solutions/kekic-mseke
مخيم لالجئني السوريني يف قرية غزة، سهل البقاع، رشق لبنان، 2014.
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الستخدامها يف مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.
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www.fmreview.org/ar/solutions

رين يف القرن اإلفريقي حلول انتقالية للمهجَّ
 نسيم مجيدي وساغاريكا دادو-براون )صمويل هول(

مبقدور الالجئني أن يساهموا مساهمة كبريو يف اقتصاد دول اللجوء. وال بد لهذا الغرض من توفري الدعم البنيوي ، القانوين والسيايس 
ملا يحمله من أمر حساس يف تعزيز هذه املساهمة وتعظيم الفرص املتاحة.

www.fmreview.org/ar/solutions/majidi-dadubrown
إعادة الالجئني والحلول املطروحة يف سياقات االستقرار

جوليو موريلو املركز )الدامناريك لالجئي(

قد ُتشكل ما ُتعرَف باسم سياقات االستقرار خطورة عىل عمليات إعادة الالجئني ولذا من األهمية مبكان التمييز القانوين والعميل بني 
العودة الطوعية إىل أرض الوطن واإلعادة القرسية.

www.fmreview.org/ar/solutions/morello
الطريق إىل حل سلمي يف والية راخني يف ميامنار 

رونان يل وأنتوين وير )جامعة دايكن(

تقف األصوات الوطنية املرتفعة ومصالح القوى حائاًل أمام التعاون بني مجتمعي الراخني واملسلمني ومتنع حل مشكلة التَّهجري. 

www.fmreview.org/ar/solutions/lee-ware
منظامت ُيديرُها الجئون بوصفهم رشكاء يف التنمية

  إيفان إيستون-كاالبريا )جامعة أكسفورد(

ُيشّكل إدماج منظامت ُيديرُها الجئون ِضْمن برامج التنمية، كرشكاء ُمّنِفذين محتملني، أداة لالستفادة من مهارات الالجئني ويساعد 
عىل الوصول لالجئني الذين قد ال يكونون مرتبطني مبنظامت دولية واتخاذ خطوات عىل طريق سد الثغرة بني اإلغاثة والتنمية يف 

أوضاع اللجوء املطولة. 

www.fmreview.org/ar/solutions/eastoncalabria 
مقاربة جديدة لحلول قدمية: تحالف الحلول 

أليكساندر بيتس )جامعة أكسفورد(

عرب السنوات الثالث املاضية، ظهر تحالف الحلول تدريجياً كمبادرة تضم عدداً متنوعاً من أصحاب املصلحة بهدف التغلب عىل ما 
يسمى بالحاجز الفاصل بني املساعدات اإلنسانية واإلمناء.

www.fmreview.org/ar/solutions/betts
تنا..... لقد حظينا، عىل حد اعتقادي، قبول حجَّ

صدر الدين أغا خان )املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1965-77(

م إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 20 نوفمرب/ترشين الثاين1967 من بيان ُقدِّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sadruddin

مقاالت عامة
ما الذي يدور يف نيجرييا؟

تويب النزر )مساعد األمني العام لألمم املتحدة الساحل(

تأثرت أعداد كبرية من السكان يف شامل-رشق نيجرييا بالفقر والتدهور البيئي واألهم من ذلك أنها تأثرت بسبب عنف جامعة بوكو 
حرام. ومن الواضح رضورة تفعيل فهمنا املشرتك ومواردنا يف مشهد مامثل، فلامذا إذن ما زالت اإلجراءات املتخذة لحل هذا الوضع 

صعبة املنال وما الذي علينا فعله لوضع األمور يف ِنصاِبها عىل الطريق الصحيح؟

www.fmreview.org/ar/solutions/lanzer
ضعف ضامنات إعادة التوطني يف مجاالت التعدين 

جون ر أوين وديانا كيمب )جامعة كوينزالند(

مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات التخطيط الحالية قادرة عىل أن 
تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق 

اإلنسان.

www.fmreview.org/ar/solutions/owen-kemp
األسباب والتَّبعات إلعادة التوطني الكندي لالجئني السوريني 

آنا-ماري بيالنغري مكموردو  )مستقلة(

مع انتهاء فرباير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطني 25 ألفاً من الالجئني السوريني. ومع ذلك، سببت هذه 
املبادرة ضغطاً عىل خدمات إعادة التوطني التي يتلقاها الالجئون فور وصولهم، وتثري تساؤالت حول العادلة يف التعامل مع الالجئني 

اآلخرين.

www.fmreview.org/ar/solutions/belangermcmurdo
املساعدة عىل العودة الطوعية: اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال 

مونيكا إنسيناس )عاملة خريي(

غالباً ما تعيد برامج املساعدة عىل العودة الطوعية النساء واألطفال إىل أماكن ينعدم األمن فيها ويحيق بها املجهول، ويسلط تحليل 
هذه املامرسة يف اململكة املتحدة الضوء عىل املشاكل املتأصلة يف هذا النوع من الربامج وعىل رضورة إعادة النظر  فيها.

www.fmreview.org/ar/solutions/encinas
تقييامت السن النفسية يف اململكة املتحدة

ديبي بسلر )الصليب األحمر الربيطاين(

قد يرتتب عىل ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أّما اإلرشادات الجديدة للباحثني االجتامعيني يف إنجلرتا فتهدف إىل املساعدة 
يف ضامن توخي قدر أكرب من العدالة واألخالق والدقة يف تقييم عمر األطفال طالبي اللجوء. 

www.fmreview.org/ar/solutions/busler
رجوع السويد عن اللجوء 

بريند باروسل )هيئة الهجرة السويدية(

يعود السبب يف رجوع السويد مؤخراً عن اللجوء إىل عدد من العوامل املختلفة منها عدم كفاية الجاهزية املحلية وإخفاقات دول 
االتحاد األورويب األخرى من الناحية اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/solutions/parusel
االستجابة لتهجري املثليات واملثليني وُمزدوجي امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( قرساً يف رشق أفريقيا

غيتا زومورودي )مستشارة(

يف أعقاب مترير قانون مكافحة املثلية الجنسية األوغندي يف ديسمرب/كانون األول 2013، فرَّ مئات من املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( إىل كينيا بحثاً عن السالمة. وال بد من تنفيذ مجموعة متنوعة من التدخالت يف كل من 

الة. أوغندا وكينيا من أجل تحقيق استجابة فعَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/zomorodi

الوضع القانوين لالجئني العراقيني يف بلدان املنطقة
د عبَّاس محسن )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق( محمَّ

ال يحظى الالجئون العراقيون يف بلدان املنطقة إال بقليل من الحامية واملساعدات خاصًة أنَّ هذه البلدان ليست من الدول املوقِّعة 
عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب عىل الالجئني إعالة أنفسهم ويصعب كذلك املحافظة عىل سالمتهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohsen
الحبس والتسفري لالجئني العراقيني يف لبنان

قيص طارق الزبيدي )تطوع(

ليس لبنان من الدول املوقِّعة عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 فهي بذلك ال متنح وضع الالجئ للعراقيني وكثري من هؤالء ينتهي األمر 
بهم باملكوث مددة طويلة يف االحتجاز 

www.fmreview.org/ar/solutions/alzubaidi
تبادل املعلومات عىل الحدود التايلندية البورمية 

فيكتوريا جاك )شبكة إنرتنيوز(

صارت مسألة تبادل املعلومات مثار قلق لدى قاطني املخيامت يف تايلندا منذ أن حصدت املناقشات بشأن إعادة الالجئني لديارهم 
الزَّخم يف السنوات القليلة املاضية. 

www.fmreview.org/ar/solutions/jack

التفكري االسترشايف: 
التَّهجري واالنتقال والحلول

باإلضاوا باإلضافة إىل طائفة مختارة من املقاالت العامة.

نتقدم بالشكر لكل من أليوشا دونفريو )لجنة اإلنقاذ الدولية( وكاثرين ستاروب )املجلس الدامناريك لالجئني( عىل مساعدتهام 

مت الدعم  بصفتيهام مستشارتني للموضوع الخاص لهذا العدد. ونود أن نعربِّ عن خالص امتناننا للحكومة الدامناركية التي قدَّ

املايل لهذا العدد نيابًة عن تحالف الحلول الذي تتوىل فيه الحكومة الدامناركية صفة نائب الرئيس فيه.

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

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 
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية قراءة املقاالت 

الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل 

الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية 

إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة 

نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية. ويتمتع كل املؤلفني 

النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم 

مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 52 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل
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رين يف القرن اإلفريقي حلول انتقالية للمهجَّ
 نسيم مجيدي وساغاريكا دادو-براون )صمويل هول(

مبقدور الالجئني أن يساهموا مساهمة كبريو يف اقتصاد دول اللجوء. وال بد لهذا الغرض من توفري الدعم البنيوي ، القانوين والسيايس 
ملا يحمله من أمر حساس يف تعزيز هذه املساهمة وتعظيم الفرص املتاحة.

www.fmreview.org/ar/solutions/majidi-dadubrown
إعادة الالجئني والحلول املطروحة يف سياقات االستقرار

جوليو موريلو املركز )الدامناريك لالجئي(

قد ُتشكل ما ُتعرَف باسم سياقات االستقرار خطورة عىل عمليات إعادة الالجئني ولذا من األهمية مبكان التمييز القانوين والعميل بني 
العودة الطوعية إىل أرض الوطن واإلعادة القرسية.

www.fmreview.org/ar/solutions/morello
الطريق إىل حل سلمي يف والية راخني يف ميامنار 

رونان يل وأنتوين وير )جامعة دايكن(

تقف األصوات الوطنية املرتفعة ومصالح القوى حائاًل أمام التعاون بني مجتمعي الراخني واملسلمني ومتنع حل مشكلة التَّهجري. 

www.fmreview.org/ar/solutions/lee-ware
منظامت ُيديرُها الجئون بوصفهم رشكاء يف التنمية

  إيفان إيستون-كاالبريا )جامعة أكسفورد(

ُيشّكل إدماج منظامت ُيديرُها الجئون ِضْمن برامج التنمية، كرشكاء ُمّنِفذين محتملني، أداة لالستفادة من مهارات الالجئني ويساعد 
عىل الوصول لالجئني الذين قد ال يكونون مرتبطني مبنظامت دولية واتخاذ خطوات عىل طريق سد الثغرة بني اإلغاثة والتنمية يف 

أوضاع اللجوء املطولة. 

www.fmreview.org/ar/solutions/eastoncalabria 
مقاربة جديدة لحلول قدمية: تحالف الحلول 

أليكساندر بيتس )جامعة أكسفورد(

عرب السنوات الثالث املاضية، ظهر تحالف الحلول تدريجياً كمبادرة تضم عدداً متنوعاً من أصحاب املصلحة بهدف التغلب عىل ما 
يسمى بالحاجز الفاصل بني املساعدات اإلنسانية واإلمناء.

www.fmreview.org/ar/solutions/betts
تنا..... لقد حظينا، عىل حد اعتقادي، قبول حجَّ

صدر الدين أغا خان )املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1965-77(

م إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 20 نوفمرب/ترشين الثاين1967 من بيان ُقدِّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sadruddin

مقاالت عامة
ما الذي يدور يف نيجرييا؟

تويب النزر )مساعد األمني العام لألمم املتحدة الساحل(

تأثرت أعداد كبرية من السكان يف شامل-رشق نيجرييا بالفقر والتدهور البيئي واألهم من ذلك أنها تأثرت بسبب عنف جامعة بوكو 
حرام. ومن الواضح رضورة تفعيل فهمنا املشرتك ومواردنا يف مشهد مامثل، فلامذا إذن ما زالت اإلجراءات املتخذة لحل هذا الوضع 

صعبة املنال وما الذي علينا فعله لوضع األمور يف ِنصاِبها عىل الطريق الصحيح؟

www.fmreview.org/ar/solutions/lanzer
ضعف ضامنات إعادة التوطني يف مجاالت التعدين 

جون ر أوين وديانا كيمب )جامعة كوينزالند(

مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات التخطيط الحالية قادرة عىل أن 
تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق 

اإلنسان.

www.fmreview.org/ar/solutions/owen-kemp
األسباب والتَّبعات إلعادة التوطني الكندي لالجئني السوريني 

آنا-ماري بيالنغري مكموردو  )مستقلة(

مع انتهاء فرباير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطني 25 ألفاً من الالجئني السوريني. ومع ذلك، سببت هذه 
املبادرة ضغطاً عىل خدمات إعادة التوطني التي يتلقاها الالجئون فور وصولهم، وتثري تساؤالت حول العادلة يف التعامل مع الالجئني 

اآلخرين.

www.fmreview.org/ar/solutions/belangermcmurdo
املساعدة عىل العودة الطوعية: اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال 

مونيكا إنسيناس )عاملة خريي(

غالباً ما تعيد برامج املساعدة عىل العودة الطوعية النساء واألطفال إىل أماكن ينعدم األمن فيها ويحيق بها املجهول، ويسلط تحليل 
هذه املامرسة يف اململكة املتحدة الضوء عىل املشاكل املتأصلة يف هذا النوع من الربامج وعىل رضورة إعادة النظر  فيها.

www.fmreview.org/ar/solutions/encinas
تقييامت السن النفسية يف اململكة املتحدة

ديبي بسلر )الصليب األحمر الربيطاين(

قد يرتتب عىل ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أّما اإلرشادات الجديدة للباحثني االجتامعيني يف إنجلرتا فتهدف إىل املساعدة 
يف ضامن توخي قدر أكرب من العدالة واألخالق والدقة يف تقييم عمر األطفال طالبي اللجوء. 

www.fmreview.org/ar/solutions/busler
رجوع السويد عن اللجوء 

بريند باروسل )هيئة الهجرة السويدية(

يعود السبب يف رجوع السويد مؤخراً عن اللجوء إىل عدد من العوامل املختلفة منها عدم كفاية الجاهزية املحلية وإخفاقات دول 
االتحاد األورويب األخرى من الناحية اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/solutions/parusel
االستجابة لتهجري املثليات واملثليني وُمزدوجي امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( قرساً يف رشق أفريقيا

غيتا زومورودي )مستشارة(

يف أعقاب مترير قانون مكافحة املثلية الجنسية األوغندي يف ديسمرب/كانون األول 2013، فرَّ مئات من املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( إىل كينيا بحثاً عن السالمة. وال بد من تنفيذ مجموعة متنوعة من التدخالت يف كل من 

الة. أوغندا وكينيا من أجل تحقيق استجابة فعَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/zomorodi

الوضع القانوين لالجئني العراقيني يف بلدان املنطقة
د عبَّاس محسن )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق( محمَّ

ال يحظى الالجئون العراقيون يف بلدان املنطقة إال بقليل من الحامية واملساعدات خاصًة أنَّ هذه البلدان ليست من الدول املوقِّعة 
عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب عىل الالجئني إعالة أنفسهم ويصعب كذلك املحافظة عىل سالمتهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohsen
الحبس والتسفري لالجئني العراقيني يف لبنان

قيص طارق الزبيدي )تطوع(

ليس لبنان من الدول املوقِّعة عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 فهي بذلك ال متنح وضع الالجئ للعراقيني وكثري من هؤالء ينتهي األمر 
بهم باملكوث مددة طويلة يف االحتجاز 

www.fmreview.org/ar/solutions/alzubaidi
تبادل املعلومات عىل الحدود التايلندية البورمية 

فيكتوريا جاك )شبكة إنرتنيوز(

صارت مسألة تبادل املعلومات مثار قلق لدى قاطني املخيامت يف تايلندا منذ أن حصدت املناقشات بشأن إعادة الالجئني لديارهم 
الزَّخم يف السنوات القليلة املاضية. 

www.fmreview.org/ar/solutions/jack

التفكري االسترشايف: 
التَّهجري واالنتقال والحلول

باإلضاوا باإلضافة إىل طائفة مختارة من املقاالت العامة.

نتقدم بالشكر لكل من أليوشا دونفريو )لجنة اإلنقاذ الدولية( وكاثرين ستاروب )املجلس الدامناريك لالجئني( عىل مساعدتهام 

مت الدعم  بصفتيهام مستشارتني للموضوع الخاص لهذا العدد. ونود أن نعربِّ عن خالص امتناننا للحكومة الدامناركية التي قدَّ

املايل لهذا العدد نيابًة عن تحالف الحلول الذي تتوىل فيه الحكومة الدامناركية صفة نائب الرئيس فيه.

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

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 
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية قراءة املقاالت 

الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل 

الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية 

إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة 

نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية. ويتمتع كل املؤلفني 

النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم 

مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 52 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل
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رين يف القرن اإلفريقي حلول انتقالية للمهجَّ
 نسيم مجيدي وساغاريكا دادو-براون )صمويل هول(

مبقدور الالجئني أن يساهموا مساهمة كبريو يف اقتصاد دول اللجوء. وال بد لهذا الغرض من توفري الدعم البنيوي ، القانوين والسيايس 
ملا يحمله من أمر حساس يف تعزيز هذه املساهمة وتعظيم الفرص املتاحة.

www.fmreview.org/ar/solutions/majidi-dadubrown
إعادة الالجئني والحلول املطروحة يف سياقات االستقرار

جوليو موريلو املركز )الدامناريك لالجئي(

قد ُتشكل ما ُتعرَف باسم سياقات االستقرار خطورة عىل عمليات إعادة الالجئني ولذا من األهمية مبكان التمييز القانوين والعميل بني 
العودة الطوعية إىل أرض الوطن واإلعادة القرسية.

www.fmreview.org/ar/solutions/morello
الطريق إىل حل سلمي يف والية راخني يف ميامنار 

رونان يل وأنتوين وير )جامعة دايكن(

تقف األصوات الوطنية املرتفعة ومصالح القوى حائاًل أمام التعاون بني مجتمعي الراخني واملسلمني ومتنع حل مشكلة التَّهجري. 

www.fmreview.org/ar/solutions/lee-ware
منظامت ُيديرُها الجئون بوصفهم رشكاء يف التنمية

  إيفان إيستون-كاالبريا )جامعة أكسفورد(

ُيشّكل إدماج منظامت ُيديرُها الجئون ِضْمن برامج التنمية، كرشكاء ُمّنِفذين محتملني، أداة لالستفادة من مهارات الالجئني ويساعد 
عىل الوصول لالجئني الذين قد ال يكونون مرتبطني مبنظامت دولية واتخاذ خطوات عىل طريق سد الثغرة بني اإلغاثة والتنمية يف 

أوضاع اللجوء املطولة. 

www.fmreview.org/ar/solutions/eastoncalabria 
مقاربة جديدة لحلول قدمية: تحالف الحلول 

أليكساندر بيتس )جامعة أكسفورد(

عرب السنوات الثالث املاضية، ظهر تحالف الحلول تدريجياً كمبادرة تضم عدداً متنوعاً من أصحاب املصلحة بهدف التغلب عىل ما 
يسمى بالحاجز الفاصل بني املساعدات اإلنسانية واإلمناء.

www.fmreview.org/ar/solutions/betts
تنا..... لقد حظينا، عىل حد اعتقادي، قبول حجَّ

صدر الدين أغا خان )املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1965-77(

م إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 20 نوفمرب/ترشين الثاين1967 من بيان ُقدِّ

www.fmreview.org/ar/solutions/sadruddin

مقاالت عامة
ما الذي يدور يف نيجرييا؟

تويب النزر )مساعد األمني العام لألمم املتحدة الساحل(

تأثرت أعداد كبرية من السكان يف شامل-رشق نيجرييا بالفقر والتدهور البيئي واألهم من ذلك أنها تأثرت بسبب عنف جامعة بوكو 
حرام. ومن الواضح رضورة تفعيل فهمنا املشرتك ومواردنا يف مشهد مامثل، فلامذا إذن ما زالت اإلجراءات املتخذة لحل هذا الوضع 

صعبة املنال وما الذي علينا فعله لوضع األمور يف ِنصاِبها عىل الطريق الصحيح؟

www.fmreview.org/ar/solutions/lanzer
ضعف ضامنات إعادة التوطني يف مجاالت التعدين 

جون ر أوين وديانا كيمب )جامعة كوينزالند(

مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات التخطيط الحالية قادرة عىل أن 
تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق 

اإلنسان.

www.fmreview.org/ar/solutions/owen-kemp
األسباب والتَّبعات إلعادة التوطني الكندي لالجئني السوريني 

آنا-ماري بيالنغري مكموردو  )مستقلة(

مع انتهاء فرباير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطني 25 ألفاً من الالجئني السوريني. ومع ذلك، سببت هذه 
املبادرة ضغطاً عىل خدمات إعادة التوطني التي يتلقاها الالجئون فور وصولهم، وتثري تساؤالت حول العادلة يف التعامل مع الالجئني 

اآلخرين.

www.fmreview.org/ar/solutions/belangermcmurdo
املساعدة عىل العودة الطوعية: اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال 

مونيكا إنسيناس )عاملة خريي(

غالباً ما تعيد برامج املساعدة عىل العودة الطوعية النساء واألطفال إىل أماكن ينعدم األمن فيها ويحيق بها املجهول، ويسلط تحليل 
هذه املامرسة يف اململكة املتحدة الضوء عىل املشاكل املتأصلة يف هذا النوع من الربامج وعىل رضورة إعادة النظر  فيها.

www.fmreview.org/ar/solutions/encinas
تقييامت السن النفسية يف اململكة املتحدة

ديبي بسلر )الصليب األحمر الربيطاين(

قد يرتتب عىل ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أّما اإلرشادات الجديدة للباحثني االجتامعيني يف إنجلرتا فتهدف إىل املساعدة 
يف ضامن توخي قدر أكرب من العدالة واألخالق والدقة يف تقييم عمر األطفال طالبي اللجوء. 

www.fmreview.org/ar/solutions/busler
رجوع السويد عن اللجوء 

بريند باروسل )هيئة الهجرة السويدية(

يعود السبب يف رجوع السويد مؤخراً عن اللجوء إىل عدد من العوامل املختلفة منها عدم كفاية الجاهزية املحلية وإخفاقات دول 
االتحاد األورويب األخرى من الناحية اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/solutions/parusel
االستجابة لتهجري املثليات واملثليني وُمزدوجي امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( قرساً يف رشق أفريقيا

غيتا زومورودي )مستشارة(

يف أعقاب مترير قانون مكافحة املثلية الجنسية األوغندي يف ديسمرب/كانون األول 2013، فرَّ مئات من املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليل الجنيس وُمغرّيي الجنس )إل جي يب يت( إىل كينيا بحثاً عن السالمة. وال بد من تنفيذ مجموعة متنوعة من التدخالت يف كل من 

الة. أوغندا وكينيا من أجل تحقيق استجابة فعَّ

www.fmreview.org/ar/solutions/zomorodi

الوضع القانوين لالجئني العراقيني يف بلدان املنطقة
د عبَّاس محسن )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق( محمَّ

ال يحظى الالجئون العراقيون يف بلدان املنطقة إال بقليل من الحامية واملساعدات خاصًة أنَّ هذه البلدان ليست من الدول املوقِّعة 
عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب عىل الالجئني إعالة أنفسهم ويصعب كذلك املحافظة عىل سالمتهم.

www.fmreview.org/ar/solutions/mohsen
الحبس والتسفري لالجئني العراقيني يف لبنان

قيص طارق الزبيدي )تطوع(

ليس لبنان من الدول املوقِّعة عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 فهي بذلك ال متنح وضع الالجئ للعراقيني وكثري من هؤالء ينتهي األمر 
بهم باملكوث مددة طويلة يف االحتجاز 

www.fmreview.org/ar/solutions/alzubaidi
تبادل املعلومات عىل الحدود التايلندية البورمية 

فيكتوريا جاك )شبكة إنرتنيوز(

صارت مسألة تبادل املعلومات مثار قلق لدى قاطني املخيامت يف تايلندا منذ أن حصدت املناقشات بشأن إعادة الالجئني لديارهم 
الزَّخم يف السنوات القليلة املاضية. 

www.fmreview.org/ar/solutions/jack

التفكري االسترشايف: 
التَّهجري واالنتقال والحلول

باإلضاوا باإلضافة إىل طائفة مختارة من املقاالت العامة.

نتقدم بالشكر لكل من أليوشا دونفريو )لجنة اإلنقاذ الدولية( وكاثرين ستاروب )املجلس الدامناريك لالجئني( عىل مساعدتهام 

مت الدعم  بصفتيهام مستشارتني للموضوع الخاص لهذا العدد. ونود أن نعربِّ عن خالص امتناننا للحكومة الدامناركية التي قدَّ

املايل لهذا العدد نيابًة عن تحالف الحلول الذي تتوىل فيه الحكومة الدامناركية صفة نائب الرئيس فيه.

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 
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نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية قراءة املقاالت 

الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل 

الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية 

إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة 

نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية. ويتمتع كل املؤلفني 

النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم 

مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 52 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل
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