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كلمة أرسة التحرير
مت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي منذ أمد بعيد مثاالً يحتذى به لروح التضامن وكرم  لقد قدَّ

الضيافة تجاه الفارين من النِّزاع واالضطهاد يف املنطقة ويف أماكن أخرى يف العامل. وإنَّ بلدان منطقة 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إذ تواجه مسبِّبات جديدة للتَّهجري والنزوح كعنف عصابات الجرمية 

املنظمة واآلثار السلبية للتغري املناخي لتستمر يف توسيع نطاق قوانينها الخاصة بالحامية وآلياتها 
وتكيِّفها 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 بأنَّ 
إعالن الربازيل وخط عملها لعام 2014 "أمنوذج عاملي يحتذى به يف التعاون النزيه والشفاف واملخلص". ومع أنَّ 

ة تتطلب إيالء االهتامم العاجل لها، خاصًة مع  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ما زالت تواجه تحديات جمَّ
االزدياد الكبري الذي تشهده يف طلبات اللجوء، فقد بذلت املنطقة جهوداً كثرية ُتشَكر عليها باستمرار التزامها بتوفري 

قة. الحامية، بل إنَّها تقدم دروساً كثرية ومتنوعة من خالل مقارباتها التي غالباً ما كانت وما زالت ُمبِدعة وخالَّ

ولغاية تاريخ نرش هذا العدد، ما زالت املكسيك وعدد من دول البحر الكاريبي تعاين من اآلثار املدمرة التي 
خلَّفتها الكوارث الطبيعية وما زالت تشهد نزوحاً وتهجرياً لألشخاص فيها. عىل ضوء ذلك، تناقش بعض مقاالت 

هذا العدد النتائج التي توصلت إليها األبحاث واألدوات الجديدة املعنية يف مواجهة هذه األوضاع.

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 )CAMMINA(، وإنرتكالتشوراس، ومؤسسات املجتمع املنفتح، ومنرب 
تهجري الكوارث، ووزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويرسية واملفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني. ُندِرج يف الصفحة 83 قامئًة باملانحني الحاليني والحديثني لنرشة الهجرة القرسية. 

نسق املقاالت ولغاتها: العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي html وpdf باإلضافة 
إىل تسجيالتها الصوتية عىل الرابط التايل: www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean. وسوف ُيَتاح 

العدد وامللخص املصاحب له )الذي يحتوي عىل مقدمات للمقاالت جميعاً باإلضافة إىل روابط القارئ اآليل/
الويب( مجاناً بإصداريه اإللكرتوين عىل اإلنرتنت واملطبوع باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية. 

إذا رغبت يف الحصول عىل النسخ املطبوعة للمجلة أو للملخص بأي لغة، 
 .fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

الذكرى الثالثون: قبل ثالثني عاماً يف نوفمرب/ترشين الثاين عام 1987، ُنرِش العدد األول من مجلتنا التي كان 
اسمها السابق »شبكة مشاركة الالجئني«، ومع إصدار هذا العدد الحايل، ها نحن نحتفل بذكرانا الثالثني. 
وبهذه املناسبة، أعدنا تصميم غالف املجلة، ونشكر لكل من ساهم معنا عرب العقود الثالثة املاضية من 

www.fmreview.org/ar/30th-anniversary قّراء ومؤلفني ومانحني ومستشارين وزمالء. انظر
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•  العدد 57 من نرشة الهجرة القرسية: التَّهجري يف الرشق األوسط )فرباير/شباط 2018(

•  العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية: االقتصادات والعمل والتَّهجري، إضافة إىل موضوع 
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 www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل

انضموا إلينا عرب فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية 
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سياسة الصور يف نرشة الهجرة القرسية
يف عام 2011، قررنا أن نحمي ُهويَّة األشخاص الذين 

تظهر صورهم يف نرشة الهجرة القرسية وذلك بتجنب 

استخدام الصور التي ُترِبُز الوجه وكنا نعمد يف 

بعض األحيان أيضاً إىل بكسلة الوجوه يف الصور عند 

الرضورة. ملزيد من املعلومات حول سياسة الصور 

املتبعة لدينا انظر ويرسنا استقبال تغذيتكم الراجعة.
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