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كلمة املحررين
ال يخفى عىل أحد أنَّ منع التهجري ميّثل هدفاً عاملياً يستحق السعي وراء تحقيقه، 

فالتهجري يضع األشخاص عىل قدر أكرب من خطر التعرض للفقر والحرمان من التمتع 

من حقوقهم اإلنسانية. ومثل هذا الوضع يستحق منعه لكن ذلك ال يجب أن يكون 

بأي كلفة كانت.

 يعرف الناس أنَّ التهجري ينطوي عىل مخاطر واستضعاف منها فقدان األرض والعمل 

والترشد وانعدام األمن الغذايئ والتعرض ألخطار صحية وفقدان القدرة عىل الوصول 

يعتمد  التي  االجتامعية  الشبكات  يقوض  قد  أنه  كالتعليم كام  الشائعة  املوارد  إىل 

إنَّ  العدد  هذا  افتتاحية  يف  أموس  فالريي  تقول  األزمات.  أثناء  خاصة  الناس  عليها 

“آثار التهجري قد تبقى مدى الحياة بل قد تتجاوز ذلك لترض مبصالح األجيال القادمة 

التهجري والحد  أيضاً” وتضيف مؤكدة: “بوسعنا أن نفعل أكرث مام نفعل اآلن ملنع 

من املعاناة التي يتسبب بها”. لكن من املهم يف الوقت نفسه املحافظة عىل خيار 

التهجري إن مل يكن هناك خيار آخر غريه أو إذا اقتضته الرضورة ومن املفيد أن نتذكر 

أنه حتى الحلني التقليديني املستدامني املتمثلني يف العودة وإعادة التوطني كالهام 

ينطوي عىل مزيد من التهجري.

يقاوم  أن  له  ميكن  ال  الذي  والسكن  العنيف  )كالنزاع  التهجري  ألسباب  والتصدي 

الكوارث الطبيعية أو الحكومة العاجزة عن منح ضامنات الستدامة بنيتها التحتية( 

 يشكل محور تركيز بعض مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، يف حني تركز 

مقاالت أخرى عىل كيفية إدارة األوضاع التي قد تسبب التهجري مبا ميّكن من جعل 

البقاء يف املكان خياراً أفضل 

من الهجرة. كام أن هناك مقاالت أخرى تبحث يف السياق القانوين واملؤسيس الذي 

يحدث فيه كل ذلك.

املتعلقة  املقاالت  من  عدداً  أيضاً  القرسية  الهجرة  نرشة  من  العدد  هذا  يتضمن 

الصني  يف  الشامليون  الكوريون  منها:  القرسية  للهجرة  املتفرقة  الجوانب  مبختلف 

وتكيُّف األفارقة الرشقيني مع الحياة يف اململكة املتحدة وعمليات اإلخالء من األحياء 

الواليات  يف  توطينهم  للمعاد  الثقايف  والتوجيه  نانسن،  ومبادرة  تنزانيا،  يف  الفقرية 

واملبادرات  والروهينغا  لالَّجئات  العمل  يف  السالمة  وتحقيق  األمريكية  املتحدة 

الجديدة نود أن نتقدم بالشكر إىل دينا أبو سمرة وسيمون باغشو من مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية وجوزيف زاباتار من مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل 

املساعدة القّيمة التي قدموها بصفتهم مستشارين خاصني للموضوع الرئييس لهذا 

العدد. وكل االمتنان والتقدير لوزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويرسية ومكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة وليكس جاستي و منظمة الالجئني الدولية 

عىل تقدميهم الدعم املايل لهذا العدد.

www.fmreview.org/preventing/ar/editors

.

منع التَّهجري
كام يتضمن هذا العدد أيضاً عرشة مقاالت حول األوجه املتنوعة للهجرة القرسية

وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة 

تقدميية ورابط للمقال كاماًل عىل اإلنرتنت.

 تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم 41 عىل 

www.fmreview.org/ar/preventing بالصيغة بالعربية.
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منع التهجري
قد يكون النَّزوح وسيلة للفرار من العنف لكنَّه قد يجلب أيضاً كثرياً من املعاناة. لكن مبا 

أنَّه ال مفر من النُّزوح، ما الذي ميكننا فعله ملنعه؟ 
منسق األمم املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ فالريي أميوس، 

www.fmreview.org/ar/preventing/amos

تاريخ حق عدم التَّهجري ووضعه القانوين 
تتشارك الشذرات املوجودة يف القوانني الحالية املتعلقة بالتهجري العشوايئ بخيط واحد 
ر. ومع أنَّ وجود هذا الحق قد يبدو بديهياً واضحاً  يكشف لنا حق اإلنسان يف أالا ُيهجَّ

للعيان فهو مل ُيقرُّ بعد يف أي من الصكوك القانونية.  
دوريو  وجان-فرانسوا  اليونانية(  اللجوء  شتافروبولو )لدائرة  وماريا  غينت(  موريل)جامعة   ميشيل 

)مركز دراسات الالجئني( 

   www.fmreview.org/ar/preventing/morel-et-al

القانون اإلنساين الدويل: ملخص 
موجز باألحكام ذات الصلة

    www.fmreview.org/ar/preventing/ihl-provisions  

منع النزوح أم السعي له؟
وتتضمن  الحياة  قيد  عىل  للبقاء  الخيارات  من  عدد  إىل  املستخطرون  املدنيون  يعمد 
تلك الخيارات تجنب النزوح لكنها أيضاً تتضمن السعي له. ومع ذلك، يتداخل الخياران 
ويتذبذب الشخص بني هذا الخيار وذاك سعياً منه للحد من املخاطر التي ينطوي عليها 

كل خيار عىل حدة.
كاييس بارز )مركز كوين(

 www.fmreview.org/ar/preventing/barrs

“مجموعة األدوات” تحت ترصُّف الدول 
ملنع النزوح: وجهة نظر سويرسية

يصعب عىل دول الطرف الثالث إدانة أو مواجهة األفعال الضارة التي يلوح نذرها ومل 
تحدث بعد. إال أن هناك عدداً كبرياً من اإلجراءات واملنهجيات املوجودة تحت ترصُّفها 

والتي تساعدها يف املساهمة يف منع النزوح القرسي.
إيزابيل غوميز ترودسون )قسم األمن اإلنساين بوزارة الخارجية الفيدرالية بسويرسا( 

   www.fmreview.org/ar/preventing/gomeztruedsson

إثارة التهجري: األسلحة االنفجارية 
يف املناطق املأهولة بالسكان 

لقد أصبح دور األسلحة االنفجارية يف التسبب بالنزوح يف املناطق الحرضية من املسائل 
التي تصدرت األجندة الدولية حديثاً.

ساميون باغشو )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(

  www.fmreview.org/ar/preventing/bagshaw

التنبؤ بالكوارث الطبيعية وحامية الحقوق 
نعالج  أن  علينا  منه،  الحد  أو  الطبيعية  بالكوارث  املدفوع  النزوح  منع  نتمكن من  ليك 
بعض الثغرات الواضحة يف كل من جانبي املعارف والقدرات وذلك عن طريق تحسني 
والقدرة  بها  الوعي  بها ورفع  املرتبطة  اإلنسان  الكوارث وحقوق  البحوث حول مخاطر 

عىل معالجتها. 
جستني جينيتي ونينا رشيبفري)مركز رصد النزوح الداخيل( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/ginetti-schrepfer

نحو نظام قانوين رسمي للحامية 
توجد مجموعة من النصوص القياسية املشرتكة لحامية البيئة ومنع وتقليل الكوارث، إىل 
جانب ضامن احرتام حقوق اإلنسان يف جميع الظروف. ومتثل هذه املعايري مجتمعة إطار 

عمل قانوين وتشغييل فاعل وال يجب تأويلها بصورة مستقلة أو عىل حدة.
دمييرتيوس تشوتوراس )محاًم يرتافع أمام املحاكم العيل( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/chotouras

الفيضانات يف تايالند: هروب أم مقاومة أم تعايُّش 
لقد أدت شدة الفيضانات التي حدثت مؤخراً يف تايالند واحتامل حدوثها يف املستقبل 
إىل إطالق عملية إعادة تقييم آليات التعايش امُلستخدمة من ِقبل السكان والحكومة يف 

تايالند.
وان إس. سوفونبانيتش )املنظمة الدولية للهجرة( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/sophonpanich 

إدارة النزوح املرتبط بالتغريات املناخية 
النقل.  وإعادة  التوطني  إلعادة  دعاة  اآلن  أنفسهم  النزوح  حاربوا  ممن  الكثريون  وجد 
اإلنساين  املجتمع  يتعني عىل  املناخية،  للتغريات  نتيجة  النزوح سيحدث  بأن  العلم  ومع 
العمل بصورة استباقية وفقاً الحلول القامئة عىل األرض والتي قد ُتتاح لهم مع املجتمعات 

املعرضة للخطر . 
سكوت لييك )مبادرة حلول النزوح( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/leckie

االعرتاف بحقوق األرض للسكان 
األصليني واملجتمعات الريفية 

تضع التوجهات العاملية الحالية ضغوطاً اقتصادية متزايدة عىل األرض واملوارد الطبيعية، 
مام يزيد من مخاطر أن تكون القوى املشرتكة للتغريُّ املناخي واالستثامر واسع النطاق يف 

الزراعة سبباً يف التيارات الجديدة للنزوح الداخيل. 
رودري يس. ويليامز )استشاري لحقوق اإلنسان(

www.fmreview.org/ar/preventing/williams

تدخالت توفري املأوى متنع من النزوح وتخفف وطأته 
منع  يف  مهمة  وسيلة  املأوى  توفري  تدخالت  متثل  لألخطار،  املعرضة  النامية  البلدان  يف 
هذه  فعالية  لتحقيق  لكن  وطأته.  من  والحد  الطبيعية  الكوارث  عن  الناتج  النزوح 
التدخالت البد لها من أن تكون متعددة الجوانب ول بد من تنفيذها مبشاركة املجتمعات 

املحلية املتأثرة.
دافينا واديل )منظمة الالجئني الدولية( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/wadley

طوعية للبقاء 
“اختيار” البقاء بدالً من الفرار غالباً ما ال يكون من الناحية الفعلية أمراً طوعياً.

أرزو غولري)جامعة بيلكنت( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/guler

منهج اللجنة الدولية للصليب األحمر 
يف حاالت ما قبل النزوح 

إثارة  منع  عىل  العمل  أولوياتها  ضمن  تضع  أن  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عىل 
العمل  يف مرحلة ما  العامل يف  اإلمكان ألنَّ خربتهم حول  للنزوح قدر  املسببة  األحداث 
قبل النزوح املتمثلة يف منع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وإنجازاً للنشاطات الحامئية 
وتقديم املساعدة تؤكد عىل تعقيد التحديات من جهة وكذلك عىل الدور املحوري للعمل 

مع الرشكاء يف خدمة املجتمعات املحلية املعرضة للخطر من جهة أخرى.
فريونيكا تالفيستي وجيمي أ. ويليامسون وآن زيدان )اللجنة الدولية للصليب األحمر( 

 www.fmreview.org/ar/preventing/talviste-et-al

منع التَّهجري



املسؤوليات الحقوقية ملؤسسات األعامل 
يف حني أنه ال يوجد هناك أي معايري لقانون حقوق اإلنسان الدويل والتي تحظر رصاحة 
املؤسسات  تلك  عىل  فإن  األعامل،  مؤسسات  جانب  من  لألشخاص  التعسفي  التهجري 
اتخاذ  التهجري، إىل جانب  التي قد تؤدي إىل  انتهاكات حقوق اإلنسان  مسؤولية تفادي 
إىل  تؤدي  قد  والتي  عنها  الناجمة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لعالج  الالزمة  اإلجراءات 

التهجري.
 ))Lex Justi( كورين لويس )ليكس جاستي للمحاماة

 www.fmreview.org/ar/preventing/lewis

تقويض اإلمناء: اإلخالء القرسي يف بنغالديش 
ما زالت مرشوعات اإلمناء واحدة من األسباب الرئيسية للنزوح يف العامل، وعادة ما تكون 
عمليات اإلخالء قرسية. وتوضح حالة أحد مناجم الفحم املقرتحة يف بنغالديش بوضوح 
انتهاكات لحقوق اإلنسان يف مثل تلك املرشوعات كام توضح الحاجة  احتاملية حصول 
نفوذ  وتعزيز  النزوح  وملنع  اإلنسان وحاميتها  لتعزيز حقوق  أقوى  إىل وضع سياسات  

االحتجاجات املحلية.
كايت هوشور )مرشوع املساءلة الدولية(

  www.fmreview.org/ar/preventing/hoshour

مجلس األمن ومنع التهجري 
خطر  من  كبرية  درجة  إىل  يحد  قد  والعشوايئ  القرسي  التهجري  إزاء  املحظورات  احرتام 
التهجري أو قد مينعه يف أوضاع النزاع املسلح وله األثر ذاته لإلرصار عىل مساءلة من ينتهك 
هذه املحظورات إىل درجة ترقى إىل جرائم الحرب أو جرائم ضد اإلنسانية. لكنَّ مجلس 

األمن مل يعالج هذه املسائل إال معالجة جزئية فقط.
سانجوال فرياسينغي )جامعة جورج تاون( وإليزابيث فرييس )مرشوع بروكنغز-إل إس إي يف مجال النزوح 

الداخيل(

  www.fmreview.org/ar/preventing/weerasinghe-ferris

منع إعادة النزوح من خالل إعادة 
االندماج الحقيقي يف بوروندي

غالباً ما يكون النزوح جزءاً من عملية دورية للرصاع والنزوح. لذلك، فإن منع النزوح ال 
يتعلق فقط مبنع النزوح الجديد، لكن أيضاً بضامن عدم تهجري األشخاص مرة أخرى. 

لويس هوفيل )مبادرة حقوق الالجئني الدولية(

 www.fmreview.org/ar/preventing/hovil

التعليم كمقّوم أسايس ملنع إعادة تهجري الشباب 
يف  أو  املخيامت  يف  الالجئني  تبقي  التي  العوامل  من  أنه  عىل  التعليم  إىل  نظرنا  إذا 
املجتمعات املضيفة بدالً من تشجيعهم عىل العودة إىل ديارهم، فينبغي عندها أن ُندمج 

التعليم ضمن حل العودة ملنع إعادة النُّزوح.
مارينا ل. أنسيلمي وباربرا زيوس )صندوق تعليم الالجئني( 

  www.fmreview.org/ar/preventing/anselme-zeus

انعدام األمن يف األرايض فيام بعد النزاعات 
يهدد بإعادة التهجري يف شامل أوغندا 

يبقى الحصول عىل األرايض واملمتلكات بالنسبة للعديدين يف شامل أوغندا قضية ال بد 
من حلها  ألنها تهدد السالم والعودة املستدامة.

ليفيس أونيغي )جامعة ويتووترزراند(

 www.fmreview.org/ar/ar/preventing/onegi 

دور املداِفعات عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا 
تتعرض النساء إىل اعتداءات متزايدة يف كولومبيا نظراً لجهودهن يف الدفاع عن حقوق 

اإلنسان وإنهاء النزاع والتهجري يف بالدهن.
)Corporación Sisma Mujer خوانيتا كانداميل وكلوديا ماريا ميخيا دويك )ملنظمة

 www.fmreview.org/ar/preventing/candamil-duque

اسرتداد املمتلكات يف كولومبيا 
لقد تسببت هشاشة حقوق ملكية األرايض والعقارات يف التهجري يف كولومبيا، بل وزادت 
منه. ورداً عىل ذلك، وضعت الحكومة إطار عمل قانوين للتعامل مع املشكلة وملنع املزيد 
من التهجري، بصورة نهائية. وتعد إعادة بناء العالقات املجتمعية والثقة املؤسسية عاماًل 

ه. محورياً يف نجاح هذا التوجُّ
 إدواردو ميدينا )املنظمة الدولية للهجرة(  

 www.fmreview.org/ar/preventing/medina

الكوارث الطبيعية ونزوح السكان األصليني يف بوليفيا
السكان  من  النازحني  أعداد  ارتفاع  إىل  املؤدية  األسباب  ويعالج  يفهم  أن  أحد  أراد  إذا 

األصليني يف بوليفيا، فعليه أن يدرس العالقة بني املعارف التقليدية وآثار التغري املناخي.
 لودفيك جريارد )املنظمة الدولية للهجرة(

  www.fmreview.org/ar/preventing/girard

مساع ملنع النزوح يف األرايض الفلسطينية املحتلة 
لقد أصبح املنع اسرتاتيجية يتزايد تبنيها من ِقبل املجتمع اإلنساين يف التعامل مع النزوح 
القرسي يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل جانب االستجابة الحتياجات حاالت الطوارئ 

الفورية لألرس النازحة أو املواجهة لخطر النزوح.
 كريم خليل )مركز رصد النزوح الداخيل(  

 www.fmreview.org/ar/preventing/khalil

www.fmreview.org/ar/preventing/listing.pdf

نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب 

واالهتامم. ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات، والتي ميكنكم إرسالها 

fmr@qeh.ox.ac.uk :عىل الربيد اإللكرتوين للمحررين
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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.

 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/ar
+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات 
الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

عىل  مايل  مقابل  دون  متاحة  القرسية  الهجرة  نرشة  من  السابقة  األعداد  جميع 
يف  رغبتم  وإذا  تنزيلها.  أو  لقراءتها   www.fmreview.org/ar عىل  اإلنرتنت 
موضوع  عن  إعالننا  أو  اإلنرتنت  شبكة  عىل  جديد  عدد  إصدار  موعد  معرفة 
عىل   بنا  الخاصة  اإللتتكتترتوين  الربيد  تنبيهات  يف  التسجيل  فالرجاء   جديد، 
اإللكرتوين  الربيد  عىل  مراسلتنا  أو   www.fmreview.org/ar/request/alerts

fmr@qeh.ox.ac.uk

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر 
املقالة  إىل  أو  أمكن  إذا  النرشة  موقع  وعنوان  مصدرها 

  www.fmreview.org/ar املعينة

مقاالت عامة
تكيُّف الجئي رشق أفريقيا مع الحياة يف اململكة املتحدة

يتناول هذا املقال التجارب الحياتية األوىل لالجئني من رشق أفريقيا/ القرن األفريقي عند 
وصولهم إىل اململكة املتحدة. وميكن أن تكون الخربات والتجارب، التي ُيرى بعضها عىل أنه 

مضحك أو مثري للحزن، غنية باملعلومات وذات صلة باملامرسني األخرين.
صامويل بيكالو )مستقل(

 www.fmreview.org/ar/preventing/bekalo

حقوق اإلنسان املنسّية لللروهينجا 
النازحني  لالحتواء يف مخيامت  بورما  الجنسية يف  من  املحرومني  اللروهينجا  مواجهة  مع 
داخلياً وضمن منازلهم واملجتمعات املحلية الذي يعد حقيقًة فصاًل عنرصياً، فإنَّ حقوق 
اإلنسان الخاصة بهم يتم تجاهلها عىل العموم من ِقبل الدول التي تبدي حرصاً إما لدعم 

اإلصالح يف بورما أو إلعادة الالجئني الذين فّروا إىل شواطئها.
ناتايل برينهام )صندوق املساواة يف الحقوق( 

  www.fmreview.org/ar/preventing/brinham

الكوريون الشامليون يف الصني 
بحاجة إىل الحامية الدولية 

يف وجه استمرار االضطهاد الذي يعاين منه الكوريون الشامليون ممن أُجربتهم الصني عىل 
العودة قرساً إىل بلدهم األصيل، عىل املجتمع الدويل أن يعيد النظر يف كيفية تحسني عمله 
من  اآلخر  وبعضهم  سياسيون  الجئون  بعضهم  الشامليني.  للكوريني  الحامية  تأمني  تجاه 
“الالجئني يف عني املكان” ومع ذلك فإنهم مل يكونوا الجئني عندما غادروا بالدهم بل أصبحوا 

كذلك بعد أن أصبح لديهم خوف مرشوع من التعرض لالضطهاد بعد عودتهم.
روبريتا كوهني )مؤسسة بروكنغز(

 www.fmreview.org/ar/preventing/cohen

من مخترب يف لوكسمبورغ إىل األقامر 
الصناعية يف جنوب السودان 

ظهر برنامج جديد لالتصاالت الستخدامه يف حاالت الطوارئ اإلنسانية يف يناير/كانون الثاين 
 emergency.lu 2012 يف جنوب السودان وهو اآلن منترش يف أماكن أخرى. ويهدف موقع

ألن يكون أداة عاملية مشرتكة بني الوكاالت.
ماريان دونفني )لوزارة الشؤون الخارجية بلوكسمبورغ( وماريكو هول )بربنامج األغذية العاملي( 

  www.fmreview.org/ar/preventing/donven-hall

رات  جعل العمل أكرث سالمًة للنساء املهجَّ
رات إىل فرص كسب القوت ألجلهن وألجل أرسهن، لكن يجب أال تزيد هذه  تحتاج املهجَّ
للمزاولني  الحامية  وإسرتاتيجيات  املخاطر  عوامل  فهم  ويسمح  استضعافهن.  من  الفرص 

بضامن تصميم الربامج املناسبة وتنفيذها.
ديل بوسترش )املفوضية النسائية لالجئني(

 www.fmreview.org/ar/preventing/buscher

الدروس املستفادة من االحتشاد حول 
إخالءات األحياء الفقرية يف تنزانيا 

تعد اإلخالءات القرسية تحدياً بارزاً يواجه مجتمعات العامل النامي ودافعاً أساسياً للهجرة 
القرسية. وتوضح إحدى الدراسات حول اإلخالء الحرضي يف تنزانيا أن االحتشاد الشعبي 
وحده قد ال يساعد يف مواجهة تحديات النزوح وأن هناك مخاطر حينام يكون االحتشاد 

حول النزوح قامئاً عىل التوقعات غري الواقعية.
مايكل هوب )جامعة هارفارد(

  www.fmreview.org/ar/preventing/hooper

من مبادئ نانسن إىل مبادرة نانسن 
للرأي  بناء إجامع  إىل  األول 2012  أكتوبر/ترشين  أُطلقت يف  التي  نانسن  مبادرة  تهدف 
بني الدول حول أفضل السبل للتعامل مع النزوح عرب الحدود يف سياق الكوارث املفاجئة 

وبطيئة الوقوع.
والرت كايلني )مبادرة نانسن(

  www.fmreview.org/ar/preventing/kalin 

الالجئون: أهم عبء عىل االقتصاد أم منفعة له؟
تستخدمها  التي  املفردات  ذخرية  صلب  يف  مغروسة  الالجئني”  “عبء  فكرة  أصبحت 
الحكومات والفاعلون اإلنسانيون، فال غرابة أن نجد الحكومات تركز عىل اآلثار السلبية 
تشكل  وال  ذلك  من  أكرب  العامة  الصورة  لكن  عليهم.  املرتتبة  املادية  والتكاليف  لالجئني 

النواحي السلبية إال جزءاً واحداً منها.
روجري زيرت )مركز دراسات الالجئني(

 www.fmreview.org/ar/preventing/zetter 

برامج التوجيه الثقايف يف الخارج وتصورات 
الالجئني امُلعاد توطينهم حولها 

رغم املشاركة الواسعة يف برامج التوجيه الثقايف، غالباً ما يكون لدى الالجئني امُلعاد توطينهم 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الذايت  لإلكتفاء  إمكانية وصولهم  اعتقادات خاطئة حول 
وغالباً ما يتعرضون ملشكالت التكيف بعد وصولهم إليها. وإجراء التغيريات لتلك الربامج 

ميكن أن يحّسن من نتائج عملية إعادة توطني الاّلجئني.
جويل م. كورنفيلد )االتحاد اللوثري العاملي(

www.fmreview.org/ar/preventing/kornfeld

تحدي تفضيالت موكيل تحديد وضع 
الالجئني ملقدمي الخدمات األجانب 

تواجه املنظامت التي تقدم الخدمات القانونية لالجئني وطالبي اللجوء تحدي االستجابة 
ذلك  يعارض  حيث  األجانب،  ِقبل  من  مساعدتهم  املنتظر  املوكلني  ملطالب  األخالقية 

املواطنني يف املكاتب القطرية.
كريستيان بانغيلينان )الحصول عىل اللجوء- تنزانيا(

www.fmreview.org/ar/preventing/pangilinan 

www.fmreview.org/ar/preventing/listing.pdf


