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حقوق الطبع والتنازل عن الحقوق:
ال تعكس اآلراء ال��واردة يف النرشة بالرضورة آراء هيئة تحرير
النرشة أو آراء مركز دراس��ات الالجئني أو مجلس الالجئني
الرنويجي .وميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحري برشط
ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن أو إىل املقالة املعينة.
ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة  -الرجاء
االتصال بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.

املوقع:

www.hijra.org.uk

التصميم:
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كلمة أرسة التحرير
تم خالل املؤمتر الدويل للذكرى العارشة لصدور املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل – الذي عُ قد يف أوسلو 17-16 ،أكتوبر/
ترشين األول – 2008تقييم اإلنجازات التي حققتها املبادئ التوجيهية وأوجه التقصري التي ظهرت فيها منذ صدورها يف عام .1998
كام بذل املشاركون جهوداً كبرية لخلق املزيد من اإلرادة السياسية إلدماج املبادئ التوجيهية يف األطر الوطنية واإلقليمية والعاملية
ولتشجيع التقدم نحو تنفيذها عملياً.
ويركز هذا العدد الخاص من نرشة الهجرة القرسية عىل املناقشات التي دارت يف املؤمتر متضمناً نسخاً مخترصة من بعض محارضات
املؤمتر ،كام يشمل كذلك عىل مجموعة أخرى متنوعة من املقاالت التي تقدم أغلبها دراسات حالة عن تطبيق املبادئ التوجيهية يف
الدول املختلفة .ولكن من املؤسف أن عدد مجموعات النازحني داخلياً حول العامل أكرب من أن ميكننا ذكرها جميعاً يف هذا العدد
املكون من  40صفحة لكننا نأمل أن تكون املقاالت الواردة هنا ذات صلة ومفيدة يف مواقف أخرى كذلك.
كام نود التقدم بالشكر لخالد كورس (سابقاً من مرشوع بروكينغز-برين للنزوح الداخيل) وكريستوف بو (املجلس الرنويجي لالجئني/
مركز رصد النزوح الداخيل) عىل مساعدتهام القيمة يف إعداد هذا العدد الخاص ،ونود التقدم بالشكر لكل من ساهم يف هذا العدد.
وميكن االطالع عىل النسخة العربية عىل اإلنرتنت عىل املوقع .http://www.hijra.org.uk/GuidingPrinciples10.htm :كام
صدر هذا العدد باللغة اإلنجليزية وسيصدر قريبا باللغتني والفرنسية واإلسبانية.
وأخرياً ،يعود سبب عدم ترجمة ( )GP10عىل صفحة الغالف إىل أنه ميثل شعاراً ال عبارة وبالتايل توجب علينا الحفاظ عليه كام هو
رغم أنه يعني بالطبع «الذكرى العارشة للمبادئ التوجيهية» ،لذلك وجب التنويه.
مع أطيب تحيات أرسة التحرير
مصعب حياتيل
صدر هذا العدد الخاص بدعم من مركز مراقبة النزوح الداخيل التابع ملجلس الالجئني الرنويجي ،ووزارة الشؤون الخارجية الرنويجية،
ومرشوع بروكينغز برين للنزوح الداخيل.
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