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كلمة أرسة التحرير

كلمة وداع
ستغادر جيني بيبلز نرشة الهجرة القرسية، وهي محرِّرٌة مشاركٌة فيها منذ سنة 2017. وإّنا –أرسَة نرشة 

الهجرة القرسية– شاكرون لها ما كان منها من معاونٍة عىل إخراج النرشة ال ُيستوَف ثناؤها، وراجون لها الخري.

صورة الغلف األمامّي:
في مفوضيَّة الالجئني وهو يعمل يف غرفة  هذا أحد موظَّ

ن، يف  ِحفظ امللفات يف مركز خلدا لتسجيل الالجئني بعمَّ

األردن. مفوضيَّة الالجئني/ َجارِد ُكْهَلر

لألنظمة التي ُتديُر تقريَر صفة الالجئ يف جميع العامل َمقاِيس؛ فِمْقَيس ُيرْسِ الوصول، وِمْقيس اإلنصاف، وِمْقيس 

قابلية التكيُّف، وِمْقيس الكفاءة. ولهذه املَقايس َعِظيُم أثٍر يف حمية الناس املعنيِّني وإعانتهم، ولذا استأهلت أن 

ُينَعم النظر فيها. ويف هذا العدد 21 مقالًة تدور حول محور اإلقرار للجئني )ُنرِشَت مبعونة مرشوع رِفِمغ يف كلّية 

يات التي تعرتض  ِهْريت ومركز دراسات الالجئني(، ُتناِقُش بعَض وجوه الخلل يف أنظمة تقرير صفة الالجئ، والتحدِّ

الفاعلني عىل اختالفهم، والعواقب التي ينتهي إليها أمر طالبي اللجوء والالجئني. ووقف املؤلِّفون أيضاً عند ما جدَّ 

من مآالت األحوال واملقاربات. 

وللعدد محوٌر آخر، دارت حوله نظراٌت يف دروٍس وُسَنِن عمٍل َحَسنٍة، نشأت عن خّطٍة امتّدت من سنة 2018 إىل 

سنة 2020: خطة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع والحمية وإيجاد الحلول للنَّازحني 

اًل ألعداٍد سابقة من نرشة الهجرة القرسية بحثت املبادئ التوجيهية يف النُّزوح  الداخليِّني. فجاَء هذا العدد ُمكمِّ

الداخيل: فعدد صدر عند إطالق هذه املبادئ سنة 1998، وعدد صدر يف ذكراها العارشة، وعدد صدر يف ذكراها 

مت لهذا املحور ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري، امُلقرِّرة الخاّصة يف األمم املتحدة املعنّية بحقوق  العرشين. وقد قدَّ

اإلنسان بني النازحني الداخليِّني.

يطيب لنا أن َنْشُكَر كاثرِن كوسِتلُّو وكارولني َناُلولِه وِدريا أوزُكل )من مرشوع رِفِمغ(، ولويس ِكَياما )من الجمعية 

يس )من مفوضيَّة الالجئني(، وذلك عىل معونتهم يف محور اإلقرار  العربية إلعانة املهاجرين(، وبريِْكِليس ُكررَْسِ

لالجئني، ونادين َواْلِيِك وصموئيل ُچْنغ عىل معونتهم يف محور خّطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية. 

وَنْشُكُر أيضاً مرشوَع رِفِمغ )النائُل منحَة ُأُفق 2020 التي ميوِّلها مجلس املرشوع األورويب، وأرقام املنحة هي 

716968(، وِوزارَة الخارجّية االتحادّية السويرسّية، ومفوضيَّة الالجئني، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من 

َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد. 

وتخرُج مجّلتنا هذه ورفيقها موجز أرسة التحرير بإصداٍر مطبوٍع وإصداٍر شابيّك، يف أربع لغات: العربية 

 .www.fmreview.org/ar/recognising-refugees واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية، فمن شاء قراءتها فهي هنا

 )www.fmreview.org/ar/forthcoming األعداد امُلقِبلة )وتفصيلها يف

ر يف  العدد 66:  من نرشة الهجرة القرسية يف: الصّحة العقلّية والّدعم النفسايّن االجتمعّي، وموضوع ُمصغَّ

املهاجرين واملعطيات

العدد 67:  من نرشة الهجرة القرسية يف: الصّحة العاّمة وتهيئة مياه الرشب والرصف الصحّي والّنظافة 

ر يف الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويّل  )والجوائح(، وموضوع ُمصغَّ

 َوْقُع )ف-كورونا-19( يف نرشة الهجرة القرسية

استطعنا بعَد طوِل انتظاٍر أن نرسَل بالربيد النسخ املطبوعة من العدد 63 والعدد 64 من نرشة الهجرة القرسية 

إىل كلِّ البلدان إاّل قلياًل. وإذ قد كّنا اليوَم يف حاٍل ال ثبات معها، فإّنا نستحسن منك أن تحوِّل نظرك من النسخة 

املطبوعة إىل ما نرسله من إشعاٍر بالربيد اإللكرتويّن. ففي هذا اإلشعار ُوَصٌل يسريُة االستعمل ُتوِصُل إىل النسخة 

ل لك اسًم هنا   الرّْقمّية أَكَمِلها وإىل مقاالتها، وهي ُوَصٌل مفيدٌة ألن تشارك فيها غريك. فسجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts، وال تنَس أن ترسل إلينا رسالًة بالربيد اإللكرتويّن من طريق 

fmr@qeh.ox.ac.uk حّتى ُنلِغي لك نسختك املطبوعة. وشكراً! 
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