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كلمة أرسة التحرير

ْف الصحّي كام ُيْلَقى عليها منذ بدأت جائحة  مل ُيْلَق الضوء عىل الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

كوڤيد 19 العاملية يف أواخر سنة 2019 إال نادراً، فجاَء املحور الرَّئيس يف هذا العدد مليقات الحاجة إليِه. 

فهذا العدد مع استيعابه لعدد من املقاالت املنصفة إىل الجائحة يستوعب طائفًة واسعة من املواضيع، 

ْف الصحّي يف املخيَّامت إىل املشاركة املجتمعية  فمن وجوه التَّحسني يف خدمات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

يف املسائل الصحية يف أزمات التَّهجري.   

وأّما املحور الثاين من العدد فهو الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل، نظر مؤلِّفو مقاالته يف لوازم 

ع الدول يف اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 )أو يف بروتوكولها  الحامية حني ال توقِّ

لسنة 1967 أو ال توقِّع فيهام جميعاً(. وخصَّ املؤلفون بالنظِر شأَن مفوضيَّة الالجئني واملجتمع املدين 

والفاعلني القانونيني يف تيسري إيصال الحامية يف الدول كبنغالديش وهونغ كونغ وتايلند وتركيا واألردن 

ولبنان.

يطيب لنا أن َنْشُكَر ملِيَشيل فارنغنت وراَين شوتزر إعانتهام عىل محور الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب 

ْف الصحّي، وملايا َينِمري مشاركتها يف محور الدول غري املوقِّعة. وَنْشُكُر أيضاً كلَّ َمن جاَد باملال دعاًم.  والصَّ

 www.fmreview.org/ar/issue67 ومجلَُّتنا هذه ورفيُقها موجز أرسة التحرير حارضان بإصداٍر شابيّك هنا

بأربع لغات: العربية اإلنجليزية والعربية واإلسبانية. وستكون النسخ املطبوعة باللغة اإلنجليزية والعربية 

ولن تكون بالفرنسية واإلسبانية؛ فرنجو أن يغتنم القّراء النَُّسَخ الشابكّيَة لهذه الحال.

املحاور امُلقِبلة: 

سننرش يف ترشين األول/أكتوبر عدداً فيه محور كبري يف إعامل املَْنع من الخارج، ومحور صغري )مبشاركة 

ل والشبكات يف أحوال التَّهجري املتامدية. وإّنا اليوَم فاتحون باب إبداء  مرشوع ترافج البحثّي( يف شأن التنقُّ

االهتامم بعدد آذار/مارس سنة 2022 الذي محوره »تغريُّ امُلَناخ: من الَعْهد إىل الفعل«. وسرنسل يف أيلول/

سبتمرب دعوًة إىل املشاركة يف مقاالت عدد متوز/يوليو سنة 2022 الذي محوره »توطني إنتاج املعارف«، ينظر 

راً بالتَّهجري،  يف البحوث ومواضع إجرائها، واألفكار العميقة والتجارب، وال سيَّام التي يف أكرث األقاليم ترضُّ

ى وكيف تقدر حّق قدرها. فَمْن شاء التفصيل فلينظره هنا   كيف يعربَّ عنها وكيف ُتَتلقَّ
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عىل الَخرْيِ والرَبََكة

ماريون كولدري وألِيس فيليب

رَتا نرشة الهجرة القرسية ُمحرِّ

صورة الغالف األمامّي:

يوَم أُِخَذت هذه الصورة يف كانون الثاين/يناير سنة 2020، يف غريّب أوغندا، كان امُلنَتَظُر أن ُيجَرى املاُء من الساعة 9 صباحاً حتى منتصف 

النهار ثم من الساعة 3 مساًء إىل الساعة 6 مساًء. فرتَك أفراُد املجتمع املحيّل عىل العادة أوعية املاء يف صفٍّ ينتظرون إتاحة املاء. ولكن يف 

هذا اليوم مل يتدفَّق املاء إال بعد الظهر، وحني تدفَّق كان أهل املجتمع املحيل قد انتظروا أكرث من ثالث ساعات. عىل أّن ذلك مل يكن غريباً. 

وقد قال أهل املجتمع املحيل إنه ليس فيهم مقلقات من جودة املاء، ولكن من اإلمداد غري املوثوق به وغري املناسب لجميع حاجاتهم. ويف 

بعض األحيان يجب عىل العامل عىل موضع املاء أن يقص لكلِّ أرسٍة وعاءين أو ثالثة حّتى يحصل كل فرٍد عىل املاء طوال اليوم. 
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