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منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
رف للحامية
بناء عُ ٍ

باإلضافة إىل طائفة من املقاالت حول
مختلف جوانب الهجرة القرسية
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  56من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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رف للحامية
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :بناء عُ ٍ

لقد قدَّمت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي منذ أمد بعيد مثاالً يحتذى به لروح التضامن وكرم الضيافة تجاه الفارين من
ال ِّنزاع واالضطهاد يف املنطقة ويف أماكن أخرى يف العاملَّ .
وإن بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إذ تواجه مس ِّببات جديدة
للتَّهجري والنزوح كعنف عصابات الجرمية املنظمة واآلثار السلبية للتغري املناخي لتستمر يف توسيع نطاق قوانينها الخاصة بالحامية
وآلياتها وتك ِّيفها ملواجهة هذه األوضاع وأوضاع أخرى للتهجري ولتلبية مختلف حاجات السكان املتأثرين.
ويف تصدير هذا العدد ،يثني املفوض السامي لالجئني عىل تقاليد التضامن والعمل اإلنساين يف املنطقة ويقر َّ
بأن إعالن الربازيل وخط
عملها لعام « 2014أمنوذج عاملي يحتذى به يف التعاون النزيه والشفاف واملخلص» .ومع َّأن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
جمة تتطلب إيالء االهتامم العاجل لها ،خاص ًة مع االزدياد الكبري الذي تشهده يف طلبات اللجوء ،فقد
ما زالت تواجه تحديات َّ
بذلت املنطقة جهوداً كثرية ُتش َكر عليها باستمرار التزامها بتوفري الحامية ،بل إ َّنها تقدم دروساً كثرية ومتنوعة من خالل مقارباتها
التي غالباً ما كانت وما زالت ُمب ِدعة َّ
وخالقة.
النسخة الكاملة متاحة يفwww.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean :

تصدير :التضامن اإلقليمي وااللتزام بالحامية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

فيليبو غراندي (مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني)

جرب فيه أكرث من  65مليون شخص عىل الهجرة يف العاملُ ،تقدِّم لنا منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أمثلة
يف الوقت الذي ُي َ
عن املامرسات الجيدة من املنطقة التي ما زالت تتمسك بالتزامها الراسخ بحامية من يحتاج للحامية.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/grandi

ثغرات الحامية يف املكسيك

أندريا فيالسنيور وإيلبا كوريا (املنظمة اليسوعية لخدمة الالجئني ،املكسيك  /عيادة أاليدي فوبا القانونية ،جامعة إيبريوامريكانا ،املكسيك)

هجرهم العنف الدائر يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى كوجهة نهائية وكبلد للعبور
م َّثلت املكسيك واحدة من أهم البلدان للذين َّ
عىل حد سواء ،ويدعو ذلك إىل رضورة ملحة لتحسني الحكومة املكسيكية ملنظومات اللجوء لديها وإجراءات النظر يف طلبات اللجوء
لتفي بالغرض املنشود منها يف ظل ذلك السياق.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/villasenor-coria

تكميم األفواه الناقدة يف املكسيك

زميينا سواريز ودانيال زابيكو (مكتب واشنطن ألمريكا الالتينية  /مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف املكسيك)

يواجه الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف املكسيك اعتداءات ترمي إىل إسكات أصواتهم الناقدة .وكثري منهم يجد نفسه
مجرباً عىل الفرار خوفاً من االغتيال .ولتبعات ذلك الواقع أهمية كبرية عىل املستويني الشخيص واالجتامعي.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/suarez-zapico

مأوى  :La72واحة أمل يف طريق الهجرة املكسيكية
أليخاندرو أواليو-مينديز (الرهبنة اليسوعية)

توفر املآوي التي ُتدار محلياً عىل طرق الهجرة يف املكسيك الراحة و الدعم التي أصبحت حاجة ماسة .و يف أثناء مواجهة العنف،
وسياسات الهجرة األكرث رصامة ،و العوائق اليومية ،يسعى العاملون يف مرشوع  72 Laإىل احرتام إحساس األشخاص بالكرامة و
االهتامم بسالمتهم يف الوقت نفسه.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/olayomendez
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والية ميتشواكان املكسيكية :تدفقات الهجرة املختلطة والروابط عرب الوطنية

سوتشيتل بادا وأندرياس فلدمان (جامع إلينوي يف شيكاغو)

عىل خلفية العنف املتواصل يف املكسيك ،بدأت مالمح أمناط الهجرة التقليدية يف ممر أمريكا الشاملية بالتغري.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/bada-feldmann

العنف اإلجرامي يف هندوراس باعتباره محركاً للتهجري

سوزانا نيليسون بوالرد (املجلس الرنويجي لالجئني)

تظهر آثار العنف ظهوراً واضحاً وملموساً يومياً يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى بل يعد محركاً أساسياً للتهجري فض ًال عن دوره
املعيق يف تحديد هوية املحتاجني للحامية والوصول إليهم .ومتثل هندوراس اآلن يف اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني دراسة حالة
نجز بعد يف واحدة من البلدان املتأثرة يف هذه املنطقة.
نج َز وما مل ُي َ
وفرصة للتعلم مام ُأ ِ
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/nelsonpollard

العوامل التي تؤثر عىل قرارات الفارين من أمريكا الوسطى

فييك نوكس (جامعة لندن)

تكشف املقابالت التي ُأجريت مع الفارين من العنف يف أمريكا الوسطى العوامل املؤثرة عىل قرارتهم قبل الفرار وبعده.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/knox

الجئو أمريكا الوسطى :أتحميهم تقانات االتصال أم تعرضهم للخطر؟

غيلريمو باروس (جامعة كومبلوتنس مدريد)

يف عامل أكرث ترابطاً من أي وقت مىض ،ال يستطيع كثري من الالجئني الحصول عىل املعلومات أو التواصل عندما يحتاجون إىل ذلك.
واملفارقة أن يصبح حمل الهاتف الن َّقال أو االتصال باإلنرتنت مصدراً للخطر ما مل تراعي هذه التقنية التدابري األمنية.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/barros

األطفال غري املصحوبني ببالغني العابرون لفجوة داريان

مارغريت هانرت (تحالف هارتالند)

رغم ما يوليه املجتمع الدويل من اهتامم لرحالت الالجئني واملهاجرين الشاقة عرب البحر األبيض املتوسط ،أغفلت وسائل اإلعالم
ومجتمع املساعدات الدولية واحداً من أخطر طرق الهجرة يف العامل أال وهو داريان جاب.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/hunter

مراكز االتصال الشبايب يف السلفادور :توفري بدائل للتَّهجري

بينجامني ج روث (جامعة جنوب كاليفورنيا)

تتزايد أعداد اليافعني الفارين من السلفادور التي تعيش واحدة من أكرب حاالت العنف يف العامل ،ويسافرون غري مصحوبني ببالغني
إىل الحدود األمريكية-املكسيكية .وعىل ضوء ذلكُ ،أ ّسست مراكز االتصال الشبايب يف السلفادور سعياً منها لتحسني الظروف يف أحيائها
وتشجيع اليافعني عىل البقاء.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/roth

مرافقة الكنيسة الكاثوليكية

آشيل فيزيل وتود سكريبرن (مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية لألساقفة الكاثوليك)

ُتط ِلقُ الكنسية الكاثوليكية مبادرات مختلفة ملساعدة األشخاص الفارين من العنف يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/feasley-scribner

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.
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للم َه َّجرين قرساً
كولومبيا:حلول مستدامة ُ

أمايا فالكارسيل وفريا ساموديو (الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني)
املهجرين قرساً
رغم ما متلكه كولومبيا من مجموعة ضخمة ومعقدة من القوانني ورصيد وافر من الخربة فيام يخص تطوير سياسات َّ
ما زالت هناك عقبات كثرية أمام الحصول عىل حلول مستدامة للتَّهجري.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/valcarcel-samudio

الالجئون الكولومبيون :أحان وقت االحتجاج ببند وقف الحامية؟

بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا (جامعة لوس أنديز)

بعد أكرث من خمسة عقود من ال ِّنزاع املسلح الداخيل ،وقعت الحكومة الكولومبية يف نوفمرب/ترشين الثاين  2016اتفاق سالم مع
جربوا عىل مغادرة البلد يجب
القوات املسلحة الثورية لكولومبيا ( الجيش الشعبي) ،فهل يعني ذلك أن هؤالء الكولومبيني الذين ُأ ِ
أن يعودوا اآلن؟

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/sanchezmojica

األطفال واملراهقون املقاتلون السابقون يف كولومبيا

ستيفاين أرماس كونرتيراس (بعثة األمم املتحدة السياسية الخاصة ،كولومبيا)

يجري اآلن ترسيح أعداد كبرية من األطفال واملراهقني الذين ُجنِّدوا يف النزاع املسلح يف كولومبيا ،وميكن للدروس املستخلصة من
عملية السالم السابقة للفرتة الواقعة ما بني عامي  2008 - 2003أن تكون مفيدة إلثراء عملية العدالة االنتقالية الحالية ،وال سيام
فيام يتعلق بإعادة اندماج املقاتلني السابقني القارصين يف الحياة املدنية ،وتجنب زيادة تهجريهم ،أو توريطهم يف الجامعات املسلحة.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/armascontreras

ُمح ِّركات جديدة للتَّهجري يف جنوب-غرب كولومبيا
ألفريدو كامبوس غارسيا (خبري قانوين)

مل ينته العنف وال التَّهجري مبجرد توقيع اتفاقية السالم يف كولومبيا.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/camposgarcia

استعادة األرايض يف كولومبيا :ما شبب التدين الكبري يف أعداد الطلبات؟

فرانسيس تومسون (جامعة ساسكس)

بعد أن وصلت عملية استعادة األرايض الرسمية لكولومبيا منتصف الطريق ،تثار أسئلة عدّة عن سبب انخفاض عدد مطالبات
استعادة األرايض عكس التوقعات.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/thomson

املهجرات من املجتمعات األصلية يف كولومبيا
النساء َّ

جينا إيسكوبار سويرو (جامعة فيينا)

تعد الشعوب األصلية يف كولومبيا من أكرث املجموعات استضعافاً من بني النازحني داخلياً ،وميثل عدم فهم ثقافتهم وحاجاتهم تحدياً
رئيسياً يف حاميتهم ومساعدتهم.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/escobarcuero

املسببات املبارشة للنُّزوح الداخيل يف غواتيامال

سيندي هرينانديز بونيال (جامعة رافائيل النديفار ،غواتيامال)

بعد أكرث من  20سنة منذ نهاية الحرب األهلية ،تشهد غواتيامال مرة أخرى تصاعداً يف النزوح تتعدد أسبابه ويتطلب إبداء االهتامم به.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/hernandezbonilla
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قصور الحامية :خطة الهجرة البريوفية الجديدة للفنزويليني

نيكوالوس بارينت (مرصد حقوق اإلنسان وا ُملهجَّ رين قرساً يف تركيا)

صحيح ّأن ما استحدثت ُه البريو مبنحها ترصيحات للعمل والدراسة للفنزويليني الفا ّرين من العنف املشتعل يف بالدهم أم ٌر ُم َح ّبذ
ٌ
َحسن ،ولكن ذلك ال مينعنا من التذكري بأن الحامية التي تقدّمها تلك الترصيحات محدودة ومؤقتة.
و ُم ْست َ

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/parent

الحامية يف غياب الترشيع يف ترينيداد وتوباغو
روشيل ناكيد وأندرو فلش (منظمة مجتمع املاء للحياة)

تكابد الكثري من الدول الجزرية الصغرية يف منطقة البحر الكاريبي مشقة التصدي لتدفقات الهجرة املختلطة التي يزداد تعقيدها
يوماً بعد يوم ،بيد َّأن فئة قليلة من هذه الدويالت أدخلت ترشيعات تتعلق بالالجئني .ترينيداد وتوباغو عىل رأس الدول التي
فعلت ذلك.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/nakhid-welch

القضاء عىل ظاهرة انعدام الجنسية يف األمريكيتي

خوان إنياسو موندييل (مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،كوستاريكا)

أحرزت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي تقدماً كبرياً نحو القضاء عىل انعدام الجنسية منذ عام  ،2014لكنَّ الطريق ما
زال طوي ًال أمامها إذا ما ُأري َد لها أن تصبح أول منطقة عاملية للقضاء عىل انعدام الجنسية.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/mondelli

إعادة توطني الالجئني من خارج املنطقة يف أمريكا الجنوبية :التجربة الفلسطينية منوذجاً

مارسيا فريا إيسبينوزا (جامعة شفيلد)

فتحت بلدان أمريكا الجنوبية أبوابها أكرث من ذي قبل إلعادة توطني الالجئني من خارج املنطقة ،ومن أبرز املبادرات وأكرثها
ظهوراً إعادة توطني الالجئني الفلسطينيني يف تشييل والربازيل خالل عامي  2007و .2008
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/veraespinoza

التَّهجري الفنزوييل :تَح ٍّد يواجه الربازيل

هيليسان ماهليك وليليان ياماموتو (باحثة مستقلة  /شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني)

ينبغي للربازيل تعزيز سبل استقبال الفارين من فنزويال ودمجهم.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/mahlke-yamamoto

مستقبل برنامج إعادة التوطني الربازييل

ثايس سيلفيا مينيزيس وستايليانوس كوستاس (جامعة برازيليا  /كونار)

رغم اإلشادة بربامج إعادة التوطني يف الربازيل ملا تثبته من التزام البالد بحامية الالجئني ،ما زالت أعداد الذين ُأعيد توطينهم
قليلة مقارن ًة بالحاجة الدولية .لذلك ينبغي للربازيل أن تتصدى ملسألة متويل هذه الربامج إذا ُأري َد لها ضامن الدميومة والنم ّو.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/silvamenezes-kostas

تساؤالت حول التأشريات واملؤهالت :الالجئون السوريون يف الربازيل

غيلبريتو م أ رودريغوز وخوسيه بالنيز ساال وديبورا كوريا دي سيكويريا (جامعة إيه يب يس االتحادية ،الربازيل)

ميكن لربنامج التأشريات اإلنسانية لالجئني السوريني والجهود التي تبذلها لالعرتاف مبؤهالتهم أن يقدم دروساً لحامية الالجئني
وإدماجهم يف املنطقة.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/rodrigues-sala-desiqueira
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الالجئون السوريون يف األوروغواي :موضوع غري مريح

راكويل رودريغوز كاميجو (صحفي)

بعد عام واحد فقط من وضع خطة إعادة التوطني لالجئني السوريني يف أوروغواي أعربت العائالت السور ّية ا ُملعاد توطينها عن
رغبتها اباملغادرة َّ
ألن اآلمال التي كانت ُمتو َقع ًة من الخطة مل تتحقق.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/rodriguezcamejo

قياس الدمج املحيل يف اإلكوادور

سانتياغو كوردوفا وبيرت جانسني (مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،اإلكوادور)

ما بني عامي  ،2015-2014وضعت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اإلكوادور مؤرشاً لقياس مدى دمج
الالجئني يف البلد املضيف باستخدام ثالثة أبعاد رئيسية للدمج املحيل :البعد القانوين ،واالقتصادي ،واالجتامعي-الثقايف.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/cordova-janssen

الدليل اإلرشادي للمؤمتر اإلقليمي حول الهجرة :أداة حامية إبداعية للتصدي للتَّهجري العابر للحدود الناشئ
عن الكوارث يف األمريكيتني

والرت كالني وديفيد كانتور(منرب التَّهجري الناتج عن الكوارث  /جامعة لندن)

تواجه الدول يف األمريكيتني تحديات معقدة إزاء التنقل البرشي الناجم عن الكوارث املفاجئة والكوارث بطيئة الحدوث .ويقدم
ٌ
إقليمي جديد مامرسات وتدابري للمساعدة يف تلبية حاجات الحامية للمهجرين عرب الحدود جراء الكوارث.
دليل
ٌ
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/kaelin-cantor

التهجري الناجم عن الكوارث يف منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ

مو حمزة وإيدا كوخ ومالتي بليڨا (جامعة الند)

يع ّد سكان الدول الجزرية الصغرية النامية أكرث الناس عرض ًة للتهجري بسبب الكوارث ،وهذا ما يدعو حكومات منطقة الكاريبي
واملحيط الهادئ إىل اإلرساع بإجراء مزيد من إدارة املخاطر والتخطيط بدالً من حرص تركيزها عىل االستجابة ونقل املترضرين.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/hamza-koch-plewa

نحو اتفاقية إقليمية حول التَّهجري البيئي؟

إيريكا بايريس راموس وفريناندو دي ساليس كافيدون-كابديفييل وليليان ياماموتو وديوغو أندريوال سرياغيو (شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين
البيئيني)

ينبغي توسيع نطاق الجهود املبذولة بشأن التوصل إىل إبرام اتفاقية إقليمية حول الهجرة يف أمريكا الجنوبية من أجل االعرتاف
بصفة املهجرين املناخيني وحاميتهم.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/piresramos-cavedoncapdevilleyamamoto-serraglio

ا ُمل َ
واطنَة األمريكية الالتينية :أتكون رابع الحلول الدامئة؟

فالرييا ياماس (شبكة حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية متعددة التخصصات)

تقدم اقرتاحات اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) بشأن املواطنة اإلقليمية ألمريكا الجنوبية إمكانية إيجاد حلول بديلة لحامية
النازحني داخلياً والالجئني يف املنطقة.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/llamas
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مقاالت عامة

ترجمة استجابة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني إىل واقع ملموس

مانيشا توماس (منظمة الخطة الدولية)

تعمل الدول عىل تبني العقد العاملي بشأن الالجئني ويف الوقت نفسه تسعى إىل تنفيذ اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني .فكيف
يتسنى للجهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ هذا العقد مبن فيها الجهات الفاعلة الجديدة تطبيق هذه املقاربة الجامعية إزاء تنقالت
الالجئني الكبرية عىل أفضل وجه؟
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/thomas

نحو مقاربة إمنائية للتَّهجري

زافيري ديفيكتور (البنك الدويل)

من أجل تحقيق استجابة أفضل لقضية التَّهجري القرسي علينا أن نتبنّى منظوراً عىل املدَيني املتوسط والطويل قامئاً عىل املبادئ
اإلمنائية واإلنسانية معاً.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/devictor

دور آسيان يف أزمة الجئي الروهينغيا

ريتشا شيفاكويت (جامعة سنغافورة الوطنية)

تفاقمت أزمة الجئي أقلية الروهينغيا يف اآلونة األخرية لتصبح أزمة إقليمية .لذلك أصبح من واجب الدول األعضاء يف رابطة دول
جنوب رشق آسيا (آسيان) تعزيز التعاون اإلقليمي فيام بينهم من أجل تحسني الحامية لالجئي املنطقة.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/shivakoti

الالجئون يف املدن :تجارب االندماج

كارين جاكوبسني (جامعة تافتس)

عدد املدن التي تستوعب الالجئني يف بلدان اللجوء األوىل وبلدان العبور والوجهات النهائية يف ازدياد مستمر .وعلينا أن ننظر إىل
ما يحدث عىل املستوى املحيل من أجل فهم أفضل للدمج يف املناطق الحرضية ،كعملية مشرتكة بني الالجئني واملجتمعات املضيفة
عىل حد سواء.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/jacobsen

املبدأ التوجيهي الكندي  :9تحسني تقييم املطالبات القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية؟
مويرا داسنت ونونا فريايرا (جامعة ساسكس)

عادة ما يواجه طالبو اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم بنا ًء عىل ميلهم الجنيس وهويتهم الجندرية رفضاً غري عادل .ونظراً لذلك،
خطوات تستحق الثناء من أجل تحسني تقييم املطالبات ويقدّم
أصدر مجلس الهجرة والالجئني يف كندا مبدأً توجيهياً جديداً يتخذ
ٍ
منوذجاً ميكن أن يتَّبعه املزاولون يف أماكن أخرى.
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/dustin-ferreira

نتقدم بالشكر الجزيل إىل ماركو فورميسانو (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) ومارسيا فريا-إيسبينوزا
(جامعة شيفيلد) ملساعدتهام بصفتهام مستشارين للموضوع الرئييس لهذا العدد.
ونتقدم بخالص الشكر والعرفان أيضاً لآليت ذكرهم عىل دعمهم املايل لهذا العدد :تحالف الهجرة يف أمريكا الوسطى
واملكسيك ( ،)CAMMINAوإنرتكالتشوراس ،ومؤسسات املجتمع املنفتح ،ومنرب تهجري الكوارث ،ووزارة الشؤون
الخارجية االتحادية السويرسية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
7
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سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني
آلخر من خالل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

قيمة التَّعلم

يأيت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات واملِنَح مبا فيها تربعات األفراد من جموع الق َّراء .فهل ميكنك املساهمة يف دعم النرشة
واستمرارها لتمكينها من نرش التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة .لألفراد ،نقرتح أن يكون التربع السنوي  30جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل  37دوالراً أمريكياً أو
 35يورو .ميكنكم التربع من خالل املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنتhttp://bit.ly/supportFMR :

صورة الغالف األمامي:
ف َّرت من السلفادور وطلبت اللجوء يف بيليز مع
أبنائها بعد أن قتلت عصابة إجرامية زوجها.
يدرس أشقاء ألفريدو األصغر سناً يف مدرسة
مجاورة أما األوالد األكرب سناً فيعملون يف الزراعة
ويزرعون الذرة والفول لتأمني طعام البيت.
وتأسس وادي السالم يف عام  1982لتوفري املالذ
اآلمن لالجئني الفارين من الحروب األهلية التي
أملَّت املنطقة.
*هذا االسم مستعار ألسباب تتعلق بالحامية.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني /دانيييل فولبي

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.
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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.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط
التايل
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