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ّ

هذا أحد َّ
موظفي مفوض َّية الالجئني وهو يعمل يف غرفة
حِ فظ امللفات يف مركز خلدا لتسجيل الالجئني َّ
بعمن ،يف
األردن .مفوض َّية الالجئني /جَ ارِد ُك ْه َلر

كلمة أرسة التحرير

ُس الوصول ،و ِم ْقيس اإلنصاف ،و ِم ْقيس
لألنظمة التي ُتدي ُر تقري َر صفة الالجئ يف جميع العامل َمقا ِيس؛ ف ِم ْق َيس ي ْ ِ
قابلية التك ُّيف ،و ِم ْقيس الكفاءة .ولهذه املَقايس ع َِظ ُيم أث ٍر يف حامية الناس املعن ِّيني وإعانتهم ،ولذا استأهلت أن
يُن َعم النظر فيها .ويف هذا العدد  21مقال ًة تدور حول محور اإلقرار لالجئني ( ُن ِ َ
شت مبعونة مرشوع ِرف ِمغ يف كل ّية
ِه ْريت ومركز دراسات الالجئني)ُ ،تنا ِق ُش َ
بعض وجوه الخلل يف أنظمة تقرير صفة الالجئ ،والتحدِّيات التي تعرتض
الفاعلني عىل اختالفهم ،والعواقب التي ينتهي إليها أمر طالبي اللجوء والالجئني .ووقف املؤلِّفون أيضاً عند ما ج َّد
من مآالت األحوال واملقاربات.
وسن َِن عملٍ َح َسن ٍة ،نشأت عن ّ
وللعدد محو ٌر آخر ،دارت حوله نظر ٌ
خط ٍة امتدّت من سنة  2018إىل
ات يف ٍ
دروس ُ
سنة  :2020خطة عملِ الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَنْع والحامية وإيجاد الحلول للنَّازحني
الداخل ِّيني .فجا َء هذا العدد ُمك ِّم ًال ألعدا ٍد سابقة من نرشة الهجرة القرسية بحثت املبادئ التوجيهية يف النُّزوح
الداخيل :فعدد صدر عند إطالق هذه املبادئ سنة  ،1998وعدد صدر يف ذكراها العارشة ،وعدد صدر يف ذكراها
الخاصة يف األمم املتحدة املعن ّية بحقوق
العرشين .وقد قدَّمت لهذا املحور ِس ِسي ِل َيا ِج ِمي ِنيز دا َما ِري ،ا ُملق ِّررة ّ
اإلنسان بني النازحني الداخل ِّيني.
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر كاث ِرن كوس ِت ُّلو وكارولني َنا ُلولِه و ِدريا أوز ُكل (من مرشوع ِرف ِمغ) ،ولويس ِك َياما (من الجمعية
سيس (من مفوض َّية الالجئني) ،وذلك عىل معونتهم يف محور اإلقرار
العربية إلعانة املهاجرين) ،وب ِري ْك ِليس ُك ْر َ ِ
ّ
لالجئني ،ونادين َواْلِ ِيك وصموئيل ُچنْغ عىل معونتهام يف محور خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية.
ُ
(النائل منح َة ُأ ُفق  2020التي مي ِّولها مجلس املرشوع األورويب ،وأرقام املنحة هي
و َن ْش ُك ُر أيضاً مرشوعَ ِرف ِمغ
 ،)716968و ِوزا َرة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية ،ومفوض َّية الالجئني ،وذلك عىل ما جادت ب ِه هذه الجهات من
َدع ٍْم ما ٍّيل لهذا العدد.
مطبوع وإصدا ٍر شاب ّ
يك ،يف أربع لغات :العربية
وتخرج مج ّلتنا هذه ورفيقها موجز أرسة التحرير بإصدا ٍر
ُ
ٍ
واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية ،فمن شاء قراءتها فهي هنا .www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
األعداد ا ُملق ِبلة (وتفصيلها يف )www.fmreview.org/ar/forthcoming
االجتامعي ،وموضوع ُمص َّغر يف
الصحة العقل ّية والدّعم النفسا ّين
العدد :66من نرشة الهجرة القرسية يفّ :
ّ
املهاجرين واملعطيات
الصحي والنّظافة
الصحة العا ّمة وتهيئة مياه الرشب والرصف
العدد :67من نرشة الهجرة القرسية يفّ :
ّ
(والجوائح) ،وموضوع ُمص َّغر يف الدول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدو ّيل
َو ْقعُ (ف-كورونا )19-يف نرشة الهجرة القرسية
استطعنا بع َد طولِ انتظا ٍر أن َ
نرسل بالربيد النسخ املطبوعة من العدد  63والعدد  64من نرشة الهجرة القرسية
إىل ِّ
كل البلدان إ ّال قلي ًال .وإذ قد كنّا اليو َم يف حالٍ ال ثبات معها ،فإ ّنا نستحسن منك أن تح ِّول نظرك من النسخة
ُ
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فسجل لك اس ًام هنا
ال ّر ْقم ّية أَك َم ِلها وإىل مقاالتها ،وهي و َُص ٌل مفيد ٌة ألن تشارك فيها غريكِّ .
تنس أن ترسل إلينا رسال ًة بالربيد اإللكرتو ّين من طريق
 ،www.fmreview.org/ar/request/alertsوال َ
 fmr@qeh.ox.ac.ukحتّى ُنل ِغي لك نسختك املطبوعة .وشكراً!
عىل َ
والب َكة
الخ ْ ِي َ َ
ماريون كولدري وجيني بيبلز
املح ِّررتان املشاركتان ،يف نرشة الهجرة القرسية

كلمة وداع

ٌ
مشاركة فيها منذ سنة  .2017وإ ّنا –أرس َة نرشة
ستغادر جيني بيبلز نرشة الهجرة القرسية ،وهي مح ِّرر ٌة
الهجرة القرسية– شاكرون لها ما كان منها من معاون ٍة عىل إخراج النرشة ال ي َ
ُستوف ثناؤها ،وراجون لها الخري.

