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إعادة النظر يف كيفية قياس النجاح

كلوي مارشال-دينتون (منظمة املرور اآلمن لكندا  /جامعة أكسفورد)
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موضوع مص َّغر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها

رغم الثناء الذي حظي به الربنامج الكندي للرعاية األهلية لالجئني عىل ضوء دمجه لالجئني يف سوق العمل بأرسع مام ميكن
لربامج املساعدة الحكومية لالجئني أن تقدمه ،رمبا ما زال من املبكر االحتفال بهذا الربنامج ونجاحه.

جيل ألبس وشارلوت بلونديل ،ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس (معهد العلوم السياسية بباريس  /جامعة فراي أمسرتدام)

ليس م .نايكريك (الجامعة الوطنية االسرتالية)

www.fmreview.org/ar/resettlement/alpes-blondel-preiss-sayosmonras

www.fmreview.org/ar/resettlement/marshalldenton

توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

يزداد اعتامد قدرة الالجئني يف الدخول إىل أسرتاليا عىل تصور عجز الالجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج ذلك ،تهميش الرجال
عىل وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/neikirk

إعادة توطني الالجئني الشباب يف أسرتاليا :تجارب ونتائج عىل مر الزمن

سيليا ماكاميكل ،وكيتلني نان ،وإغناسيو كوريا فيليز ،وساندرا م .غيفورد (جامعة ملبور  /جامعة دورام  /جامعة كوينزالند للتكنولوجيا  /جامعة
سوينربن للتكنولوجيا)

ُتشري نتائج دراسة طولية ُأع َّدت حول خربات إعادة التوطني بعيد األمد لالجئني الشباب يف ملبورن إىل استمرار تأثري خربات
الالجئني قبل إعادة توطينهم وبعده عىل الفرص والنتائج لسنوات عديدة عقب وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/mcmichael-nunn-correavelez-gifford

رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني

للتحيل لطالبي اللجوء الذين ُرف َِضت طلباتهم
املخاطر الالحقة َّ

رحلون معرضون لخطر الرضر الذي سيقع عليهم عندما
رحلون بعد رفض طلباتهم؟ كثري من الذين ُي َّ
ماذا يحدث لألشخاص الذين ُي َّ
يعودون إىل بلدهم األصيل لكنَّ الرصد املامرس عىل نتائج التَّ حيل ما زال ضعيفاً.

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء :خربات العودة للشباب األفغان

إميييل باويرمان (شبكة دعم الالجئني)

و َّثقت األبحاث التي أجريت مؤخراً نتائج إزالة طالبي اللجوء الشباب قرساً من اململكة املتحدة إىل أفغانستان .وتؤكد النتائج التي
توصلت إليها تلك األبحاث عىل الصعوبات التي تواجه العائدين وعىل رضورة االستمرار برصد أوضاعهم.
www.fmreview.org/ar/resettlement/bowerman

للتحيل يف أوغندا
عودة قامتة :املخاطر الالحقة َّ

تشاريتي أهوموزا أونيوين (مرشوع قانون الالجئني ،كلية الحقوق ،جامعة ماكرييري)

ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني املرفوضني وال بعد ترحيلهم،
رغم وجود أدلة َّ
كب بحق األفراد.
بأن انتهاكات خطرية ُتر َت ُ
www.fmreview.org/ar/resettlement/onyoin

آن عرفان (كلية لندن الجامعية لالقتصاد)

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطني الفلسطينيني مدفوعاً مبخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه أهمية إرشاك الالجئني
مبارشة عند وضع حلول دامئة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/irfan

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟

سيفدا تونابويلو وجيل ألبس (جامعة فراي أمسرتدام  /جامعة بومبي فابرا)

عندما يعود األشخاص إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا يتعرضون لالحتجاز وقد يتعرضون لخطر الرتحيل
بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إىل العون القانوين والحامية الدولية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/tunaboylu-alpes

أغاتا بواشتوك (الجامعة البولندية يف الخارج يف لندن)

ال شك يف َّأن إقرار قانون إعادة توطني البولندي وإقامة الهيئات املختلفة املرتبطة به قد م َّثل استجابة غري مسبوقة للتحدي الذي
يواجه الهجرة الجامعية يف اململكة املتحدة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/blaszczyk

الالجئون العراقيون يف مجتمعات كاليفورنيا الناطقة باإلسبانية

كني كراين وليزا فرينانديز (جامعة والية أوريغون  /جامعة ال سريا)

جلسات التوجيه الثقايف رضورية حول واقع املكان الذي يعيش فيه الالجئون املعاد توطينهم لكنَّ تلك الجلسات يجب أن تكون
مالمئة لهم أيضاً.
أليكساندر بيتس (جامعة أكسفورد)

الح ُظ َّأن هناك ضعفاً شديداً يف تحديد األهداف والغايات التي ُيتو َّقع من إعادة التوطني
عند الحديث عن إعادة التوطنيُ ،ي َ
تحقيقها ،يرافقه ضعف يف قياس النتائج املتحققة منها .ولتفعيل إعادة التوطني ،ال بد من أن تقوم عىل قاعدة قوية من األد ّلة
وال بد من تحسني مستوى التنسيق الدويل.

سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني
آلخر من خالل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

نتقدم بالشكر لكل من مايكل كولري من جامعة سسكس وجيف كريبس من مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
ملساعدتهام بصفتهام مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً لهيئة الهجرة والالجئني
والجنسية الكندية ،ومنظمة ريفيوج بوينت وحكومة إمارة ليختنشتني ووزارة الخارجية الفدرالية السويرسية وقسم
الحامية الدولية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.
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ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش
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برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن م ّال (جامعة جاهانغريناغار  /منظمة قوة الشباب يف العمل
االجتامعي)

إعادة التوطني

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عم ًال عاج ًال إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري املناخي الذي تعاين بنغالديش
اليوم من حدته وتزايده.
www.fmreview.org/ar/resettlement/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla

عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء

جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن (كلية ماكاليسرت)

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم االستهاليك الذي يتجاوز
حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم املجتمعي.
www.fmreview.org/ar/resettlement/goh-kurschner-esmail-vanarneman

مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف أوروبا

كيفن برين (مستقل)

ليك تتمكن الحكومات األوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء األطفال الالجئني واملهاجرين ،ال بد من تعزيز قدرات منظامت حقوق
األطفال وخدماتهم يف كثري من البلدان األوروبية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/byrne

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان (األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة)

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد وضع انعدام الجنسية ،ط َّورت
سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون .وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف
مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.

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.

هذا الفتى السوري ( 15عاماً) يأمل يف أن يعاد توطينه يف كندا وهو يخوض اآلن املراحل األخرية من تقييم وضعه .تعيش
عائلته يف مأوى مك َّون من غرفتني يف مستوطنة لجوء غري رسمية يف لبنان .وقد أع َّد حقيبته جاهزة للرحيل .املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش
ملاذا أخفينا معامل وجهه؟ انظر www.fmreview.org/ar/photo-policy

www.fmreview.org/ar/resettlement/betts

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
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية قراءة املقاالت
الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل
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www.fmreview.org/ar/resettlement/hamann

www.fmreview.org/ar/resettlement/crane-fernandez

إعادة التوطني :أين الدليل وما االسرتاتيجية؟

العدد 54

َّ
ملخص

148

7

الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية
إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة
نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية .ويتمتع كل املؤلفني
النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم
مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط
التايل

www.fmreview.org/ar/copyright

إضافة للموضوع الرئييس
للعدد ،هناك موضوع مص َّغر
حول مخاطر مرحلة ما بعد
الرتحيل ورصدها إضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت
التي تبحث يف مختلف
جوانب الهجرة القرسية.
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  54من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

www.fmreview.org/ar/resettlement

148

العدد 54

َّ
ملخص

148

www.fmreview.org/ar/resettlement

إعادة التوطني

تحظى إعادة التوطني بأهمية متنامية يف سياق طفرة األعداد املرتفعة من الالجئني ،فإعادة التوطني واحدة من ’الحلول الدامئة‘
التقليدية ،وتتمثل يف الحركة ا ُملدا َرة لالجئني ونقلهم إىل بلد ثالث آمن ،ومتتد آثارها لتقع عىل أالف الالجئني يف كل عام وعىل
املجتمعات التي تستقبلهم وعىل األشخاص الذين يخلفهم ا ُمل َعا ُد توطينهم والهيئات التي تعمل معهم .ومع توقع استمرار االرتفاع
يف أعداد الالجئني ،تظهر الفرصة لتجربة مقاربات جديدة وإعادة النظر يف املقاربات القدمية إلعادة التوطني.
يسلط هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل بعض أمناط إعادة التوطني والتحديات التي تواجهها بهدف الرتكيز عىل الحوارات
سن استخدام التمويالت والقدرات املبذولة باإلضافة إىل معرفة
القامئة حول كيفية إدارة إعادة التوطني ومدى جودة تلك اإلدارة ُ
وح ِ
ما إذا كانت إعادة التوطني الحل املناسب لالجئني أم ال .وتركز دراسات الحاالت عىل وجه الخصوص عىل بعض البلدان التي يعاد
فيها توطني كربى أعداد الالجئني.
كام يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً موضوعاً مصغراً حول مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها باإلضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت حول موضوعات أخرى تتعلق بالهجرة القرسية.
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وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة

تتزايد أعداد الالجئني الذين ينضمون لربامج إعادة التوطني يف اململكة املتحدة ،وتسلط دراسة أجريت مؤخراً عىل أربع مدن يف
اململكة املتحدة الضوء عىل الفرص التي يتيحها إدخال خربات الالجئني يف تصميم تلك الربامج.

تفرض برامج إعادة التوطني لالجئني السوريني قيوداً هائلة عىل وصول السوريني الرجال املنفردين إلعادة التوطني مهام كانت الظروف
التي يرزحون تحتها من ضعف وانفالت أمني وخطر.

إعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني يف أوروبا  -ما الذي ينجح منها؟ برامج

كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة التوطني

ج أوديسا غونزاليز بينسون (جامعة واشنطن)

للمنظامت غري الحكومية تاريخ حافل باملشاركة يف تحديد حاالت الالجئني وإحالتهم إىل برامج إعادة التوطني واملساعدة يف زيادة
أعدادهم وتحسني إجراءات عمليات إعادة التوطني وجعلها أكرث إنصافاً وإخضاعها للمساءلة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/gonzalezbenson

مايكل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب (جامعة سسكس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/collyer-brown-morrice-tip
www.fmreview.org/ar/resettlement/besters

جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني

سيباستيان موريتي (معهد الدراسات العليا يف الدراسات الدولية واإلمناء)

يف حني ُتعدُّ إعادة التوطني ح ًال ال ُيلجأ إليه إال يف ظروف استثنائية ،كانت إعادة التوطني يف جنوب رشق أسيا وما زالت وستبقى الحل
الدائم األهم لالجئني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/moretti

موقف الربتغال من إعادة التوطني :وجهة نظر من محيط االتحاد األورويب

اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة

هناك بعض العنارص املهمة التي يجب مراعاتها يف أثناء وضع برامج إعادة التوطني أل َّنها ستعود بالفائدة عىل كل من الالجئني والدول
املتعهدة باستقبالهم .وترى املنظمة الدولية للهجرة َّأن هذه العنارص مهمة بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطني أو
بلد املقصد أو نوع الالجئني املتلقني للمساعدة يف هذا اإلطار.

www.fmreview.org/ar/resettlement/sousa-costa

خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956

رمبا تتشكل خربات إعادة التوطني لالجئني يف املراحل التي تسبق وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.

يف الذكرى  60لالنتفاضة املجرية ،يجدر التأمل يف الجهود التي ُب ِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود تثبت َّأن الجدال الدائر
حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.

مرشوع لغات ليخنيشتاين

www.fmreview.org/ar/resettlement/swing

أماندا سيليني (معهد دراسات السالم ،أوسلو)

www.fmreview.org/ar/resettlement/cellini

تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

كارول باتشيلور وإيدوينا أويش (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل عىل قضايا الالجئني من خالل خيار إعادة التوطني .وأهم ما مييز هذه الجهود
تدويلها.
www.fmreview.org/ar/resettlement/batchelor-oshea

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني

آنيليزا ليندساي (مستقلة)

تعاين هيكلية نظام إعادة التوطني الحايل من فقدان التوازن يف القوى وينتج عن ذلك ضعف يف قدرات الالجئني عىل تحديد مصريهم
كام َّأن عملية اختيار الالجئني املفروضة عليهم تقود إىل مسائل أخالقية خاصة تتضح جلياً من خالل حاالت االرتفاع الك ّمي املفاجئ
(الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/lindsay

برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني :حالة نيبال

www.fmreview.org/ar/resettlement

أظهر تطور السياسات األوروبية يف السنوات األخرية إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية عىل حركة الناس وبحيث تنص
عىل آلية الختيار نوع الالجئني الذين تتلقاهم بلد معينة ،بتغليب مصالح الدول عىل الحاجات اإلنسانية.

مويل يف (جامعة كاليفورنيا)

www.fmreview.org/ar/resettlement/fee

لويس ترنر (قسم السياسة والدراسات الدولية ،كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/turner

إميي سلوتر (منظمة ريفيوجي بوينت)

www.fmreview.org/ar/resettlement/slaughter

’مواءمة‘ الالجئني

ويل جونز وأليكساندر تيتلبويم (جامعة أكسفورد /رويال هولواي ،جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/jones-teytelboym

هناك انفصام بني تصور الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية وبني تصورات الدمج لدى الالجئني أنفسهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/tyson

كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟

غالباً ما تسد جامعات مجتمع الالجئني الثغرات القامئة يف الخدمات بعد إعادة التوطني لكنّ مساهامتها ال تلقى االهتامم وال
ُتد َم ُج بالكامل يف عمليات إعادة التوطني الرسمية.

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني

توسيع دور املنظامت غري الحكومية يف برامج إعادة التوطني

يف ضوء تنامي احتياجات إعادة توطني الالجئني العاملية وزيادة عدد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت ،تعد املنظامت غري
الحكومية وحدها أفضل من ُيحدد الالجئني املستضعفني ويجري املقابالت معهم وهي أفضل من ميثل الدور األكرب يف برامج إعادة
توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/knight

ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما (هياس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/douglas-levitan-kiama

إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني

سوزانا دافيس وكارول باتشيلور (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

يرتتب عىل السياق العاملي يف يومنا هذا التأكد من َّأن املبادرات الجديدة منها والقامئة واملعنية بإعادة توطني الالجئني األطفال غري
املصحوبني ببالغني أكرث قدرة عىل خدمة حاجات الحامية لهؤالء األطفال.
www.fmreview.org/ar/resettlement/davies-batchelor

عالقة غري متكافئة :مقدمو خدمات إعادة التوطني يف أسرتاليا

www.fmreview.org/ar/resettlement/liela

نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية

كاثرين تايسون (كلية الدراسات العليا ،كلية جونز هوبكينز للعالقات الدولية املتقدمة)

كاثرين نايت (جامعة كوينز يف بلفاست)

نريو كانداسامي (جامعة ملبورن  /منظمة أنجيل كري فيكتوريا)

ينبغي للعالقة القامئة بني الحكومة واملتعاقدين معها من مقدمي خدمات إعادة توطني الالجئني يف أسرتاليا أن تقوم عىل قاعدة
أوسع من االستقاللية والثقة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/kandasamy

إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدَّم إىل أي منظمة ُي ُّ
شك بأنها
مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدَّم تحت اإلكراه.

مامرسات األمن وإعادة التوطني

شوشانا فاين ( CERIمعهد األبحاث الدولية ساينسز بو  -باريس)

مثة سوء فهم منترش بدرجة كبرية حول مصادر تهديد اإلرهاب ويتضح ذلك يف مامرسات إعادة توطني الالجئني إذ مييل بعض
الناس إىل تصنيف الالجئني أمنياً يف فئات ترتاوح بني املجرمني العابرين للقوميات واإلرهابيني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/fine

برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية

ماريا حوسه ماركوجليييس (اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كوناري) يف جمهورية األرجنتني)

ألكرث من عقد ،تبنت بلدان املخروط الجنويب يف أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطني إقليمي تضامني .و ُتق ّيم بلدان املنطقة أيضاً
املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/marcogliese

برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا

جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز (باحثة اجتامعية مجتمعية  /لية جورج براون  /جامعة يورك)

عىل مدار أربعة عقود من الزمن ،كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم باإلضافة طبعاً إىل
برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة.

الهجرة الثانوية لالجئني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية

ماردوخ ستيفنز ( Doing Our Bitأداء دورنا)

يزداد عدد الالجئني املعاد توطينهم يف مجتمعات ال ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فرتة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/stephens

قصة تجمع كندي يف كفالتهم لعائلة الجئة

ناتاليا بيستوفا (منظمة مايو للعمل بني الثقافات)

ليست الخطوات املطلوب اتخاذها يف الكفالة األهلية لالجئني يف كندا واضحة أمام الراغبني يف تويل هذا الدور ،ومع َّأن العملية
بحد ذاتها واعدة ومجزية ،فهي ال تخلو من التحديات بل قد تكون مصدراً لإلحباط يف بعض األحيان.

جيفري بلوم وسكوت لوفريدج (جامعة والية ميشيغان  /جامعة مينيسوتا)

منذ عام  ،2013تنادي حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) مبضاعفة نيوزيلندا لحصتها من الالجئني من  750إىل .1500

www.fmreview.org/ar/resettlement/bloem-loveridge

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا

بيتيس فيرش (مركز العدالة الحرضية)
ً
ً
يف كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطني ،قد ميثل حضور املستشارين القانونيني عامال مساعدا لالجئني يف عرض قضاياهم كاملة
بطريقة فعالة متجنبني تعرض طلباتهم للرفض املستمر .ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار عىل حد سواء.

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج إعادة التوطني لدى
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لكنَّها ال تقدِّم الدعم لهؤالء الالجئني ،مبن فيهم السوريون ،إذا طلبوا اللجوء
منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

أهمية االستشارة القانونية

www.fmreview.org/ar/resettlement/fisher

www.fmreview.org/ar/resettlement/hyndman-payne-jimenez

شانون تيتو وشارولني كوتشاند (مد ِّرب يف العدالة االجتامعية  /مجال السالم  /ممرضة يف وحدة العناية املر َّكزة)

www.fmreview.org/ar/resettlement/tito-cochand

www.fmreview.org/ar/resettlement/pestova

بيبني غيمريي (جامعة جنوب آسيا)،

متكن أكرث من  100ألف الجئ من بوتان من العثور عىل وطن لهم يف بلدان ثالثة ،لكنَّ هذا النجاح رافقه أيضاً إخفاق للربنامج يف
التعامل مع األثر الذي أوقعه عىل بقية املقيمني يف املخيامت.

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

www.fmreview.org/ar/resettlement/ghimire
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من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟

لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا ( ,CEMRIجامعة أبريتا الربتغال)

ويليم الييس سوينغ (املنظمة الدولية للهجرة)
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إعادة التوطني

تحظى إعادة التوطني بأهمية متنامية يف سياق طفرة األعداد املرتفعة من الالجئني ،فإعادة التوطني واحدة من ’الحلول الدامئة‘
التقليدية ،وتتمثل يف الحركة ا ُملدا َرة لالجئني ونقلهم إىل بلد ثالث آمن ،ومتتد آثارها لتقع عىل أالف الالجئني يف كل عام وعىل
املجتمعات التي تستقبلهم وعىل األشخاص الذين يخلفهم ا ُمل َعا ُد توطينهم والهيئات التي تعمل معهم .ومع توقع استمرار االرتفاع
يف أعداد الالجئني ،تظهر الفرصة لتجربة مقاربات جديدة وإعادة النظر يف املقاربات القدمية إلعادة التوطني.
يسلط هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل بعض أمناط إعادة التوطني والتحديات التي تواجهها بهدف الرتكيز عىل الحوارات
سن استخدام التمويالت والقدرات املبذولة باإلضافة إىل معرفة
القامئة حول كيفية إدارة إعادة التوطني ومدى جودة تلك اإلدارة ُ
وح ِ
ما إذا كانت إعادة التوطني الحل املناسب لالجئني أم ال .وتركز دراسات الحاالت عىل وجه الخصوص عىل بعض البلدان التي يعاد
فيها توطني كربى أعداد الالجئني.
كام يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً موضوعاً مصغراً حول مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها باإلضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت حول موضوعات أخرى تتعلق بالهجرة القرسية.
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وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة

تتزايد أعداد الالجئني الذين ينضمون لربامج إعادة التوطني يف اململكة املتحدة ،وتسلط دراسة أجريت مؤخراً عىل أربع مدن يف
اململكة املتحدة الضوء عىل الفرص التي يتيحها إدخال خربات الالجئني يف تصميم تلك الربامج.

تفرض برامج إعادة التوطني لالجئني السوريني قيوداً هائلة عىل وصول السوريني الرجال املنفردين إلعادة التوطني مهام كانت الظروف
التي يرزحون تحتها من ضعف وانفالت أمني وخطر.

إعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني يف أوروبا  -ما الذي ينجح منها؟ برامج

كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة التوطني

ج أوديسا غونزاليز بينسون (جامعة واشنطن)

للمنظامت غري الحكومية تاريخ حافل باملشاركة يف تحديد حاالت الالجئني وإحالتهم إىل برامج إعادة التوطني واملساعدة يف زيادة
أعدادهم وتحسني إجراءات عمليات إعادة التوطني وجعلها أكرث إنصافاً وإخضاعها للمساءلة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/gonzalezbenson

مايكل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب (جامعة سسكس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/collyer-brown-morrice-tip
www.fmreview.org/ar/resettlement/besters

جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني

سيباستيان موريتي (معهد الدراسات العليا يف الدراسات الدولية واإلمناء)

يف حني ُتعدُّ إعادة التوطني ح ًال ال ُيلجأ إليه إال يف ظروف استثنائية ،كانت إعادة التوطني يف جنوب رشق أسيا وما زالت وستبقى الحل
الدائم األهم لالجئني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/moretti

موقف الربتغال من إعادة التوطني :وجهة نظر من محيط االتحاد األورويب

اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة

هناك بعض العنارص املهمة التي يجب مراعاتها يف أثناء وضع برامج إعادة التوطني أل َّنها ستعود بالفائدة عىل كل من الالجئني والدول
املتعهدة باستقبالهم .وترى املنظمة الدولية للهجرة َّأن هذه العنارص مهمة بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطني أو
بلد املقصد أو نوع الالجئني املتلقني للمساعدة يف هذا اإلطار.

www.fmreview.org/ar/resettlement/sousa-costa

خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956

رمبا تتشكل خربات إعادة التوطني لالجئني يف املراحل التي تسبق وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.

يف الذكرى  60لالنتفاضة املجرية ،يجدر التأمل يف الجهود التي ُب ِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود تثبت َّأن الجدال الدائر
حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.

مرشوع لغات ليخنيشتاين

www.fmreview.org/ar/resettlement/swing

أماندا سيليني (معهد دراسات السالم ،أوسلو)

www.fmreview.org/ar/resettlement/cellini

تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

كارول باتشيلور وإيدوينا أويش (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل عىل قضايا الالجئني من خالل خيار إعادة التوطني .وأهم ما مييز هذه الجهود
تدويلها.
www.fmreview.org/ar/resettlement/batchelor-oshea

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني

آنيليزا ليندساي (مستقلة)

تعاين هيكلية نظام إعادة التوطني الحايل من فقدان التوازن يف القوى وينتج عن ذلك ضعف يف قدرات الالجئني عىل تحديد مصريهم
كام َّأن عملية اختيار الالجئني املفروضة عليهم تقود إىل مسائل أخالقية خاصة تتضح جلياً من خالل حاالت االرتفاع الك ّمي املفاجئ
(الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/lindsay

برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني :حالة نيبال

www.fmreview.org/ar/resettlement

أظهر تطور السياسات األوروبية يف السنوات األخرية إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية عىل حركة الناس وبحيث تنص
عىل آلية الختيار نوع الالجئني الذين تتلقاهم بلد معينة ،بتغليب مصالح الدول عىل الحاجات اإلنسانية.

مويل يف (جامعة كاليفورنيا)

www.fmreview.org/ar/resettlement/fee

لويس ترنر (قسم السياسة والدراسات الدولية ،كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/turner

إميي سلوتر (منظمة ريفيوجي بوينت)

www.fmreview.org/ar/resettlement/slaughter

‘مواءمة’ الالجئني

ويل جونز وأليكساندر تيتلبويم (جامعة أكسفورد /رويال هولواي ،جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/jones-teytelboym

هناك انفصام بني تصور الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية وبني تصورات الدمج لدى الالجئني أنفسهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/tyson

كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟

غالباً ما تسد جامعات مجتمع الالجئني الثغرات القامئة يف الخدمات بعد إعادة التوطني لكنّ مساهامتها ال تلقى االهتامم وال
ُتد َم ُج بالكامل يف عمليات إعادة التوطني الرسمية.

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني

توسيع دور املنظامت غري الحكومية يف برامج إعادة التوطني

يف ضوء تنامي احتياجات إعادة توطني الالجئني العاملية وزيادة عدد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت ،تعد املنظامت غري
الحكومية وحدها أفضل من ُيحدد الالجئني املستضعفني ويجري املقابالت معهم وهي أفضل من ميثل الدور األكرب يف برامج إعادة
توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/knight

ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما (هياس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/douglas-levitan-kiama

إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني

سوزانا دافيس وكارول باتشيلور (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

يرتتب عىل السياق العاملي يف يومنا هذا التأكد من َّأن املبادرات الجديدة منها والقامئة واملعنية بإعادة توطني الالجئني األطفال غري
املصحوبني ببالغني أكرث قدرة عىل خدمة حاجات الحامية لهؤالء األطفال.
www.fmreview.org/ar/resettlement/davies-batchelor

عالقة غري متكافئة :مقدمو خدمات إعادة التوطني يف أسرتاليا

www.fmreview.org/ar/resettlement/liela

نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية

كاثرين تايسون (كلية الدراسات العليا ،كلية جونز هوبكينز للعالقات الدولية املتقدمة)

كاثرين نايت (جامعة كوينز يف بلفاست)

نريو كانداسامي (جامعة ملبورن  /منظمة أنجيل كري فيكتوريا)

ينبغي للعالقة القامئة بني الحكومة واملتعاقدين معها من مقدمي خدمات إعادة توطني الالجئني يف أسرتاليا أن تقوم عىل قاعدة
أوسع من االستقاللية والثقة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/kandasamy

إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدَّم إىل أي منظمة ُي ُّ
شك بأنها
مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدَّم تحت اإلكراه.

مامرسات األمن وإعادة التوطني

شوشانا فاين ( CERIمعهد األبحاث الدولية ساينسز بو  -باريس)

مثة سوء فهم منترش بدرجة كبرية حول مصادر تهديد اإلرهاب ويتضح ذلك يف مامرسات إعادة توطني الالجئني إذ مييل بعض
الناس إىل تصنيف الالجئني أمنياً يف فئات ترتاوح بني املجرمني العابرين للقوميات واإلرهابيني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/fine

برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية

ماريا حوسه ماركوجليييس (اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كوناري) يف جمهورية األرجنتني)

ألكرث من عقد ،تبنت بلدان املخروط الجنويب يف أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطني إقليمي تضامني .و ُتق ّيم بلدان املنطقة أيضاً
املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/marcogliese

برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا

جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز (باحثة اجتامعية مجتمعية  /لية جورج براون  /جامعة يورك)

عىل مدار أربعة عقود من الزمن ،كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم باإلضافة طبعاً إىل
برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة.

الهجرة الثانوية لالجئني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية

ماردوخ ستيفنز ( Doing Our Bitأداء دورنا)

يزداد عدد الالجئني املعاد توطينهم يف مجتمعات ال ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فرتة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/stephens

قصة تجمع كندي يف كفالتهم لعائلة الجئة

ناتاليا بيستوفا (منظمة مايو للعمل بني الثقافات)

ليست الخطوات املطلوب اتخاذها يف الكفالة األهلية لالجئني يف كندا واضحة أمام الراغبني يف تويل هذا الدور ،ومع َّأن العملية
بحد ذاتها واعدة ومجزية ،فهي ال تخلو من التحديات بل قد تكون مصدراً لإلحباط يف بعض األحيان.

جيفري بلوم وسكوت لوفريدج (جامعة والية ميشيغان  /جامعة مينيسوتا)

منذ عام  ،2013تنادي حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) مبضاعفة نيوزيلندا لحصتها من الالجئني من  750إىل .1500

www.fmreview.org/ar/resettlement/bloem-loveridge

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا

بيتيس فيرش (مركز العدالة الحرضية)
ً
ً
يف كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطني ،قد ميثل حضور املستشارين القانونيني عامال مساعدا لالجئني يف عرض قضاياهم كاملة
بطريقة فعالة متجنبني تعرض طلباتهم للرفض املستمر .ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار عىل حد سواء.

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج إعادة التوطني لدى
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لكنَّها ال تقدِّم الدعم لهؤالء الالجئني ،مبن فيهم السوريون ،إذا طلبوا اللجوء
منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

أهمية االستشارة القانونية

www.fmreview.org/ar/resettlement/fisher

www.fmreview.org/ar/resettlement/hyndman-payne-jimenez

شانون تيتو وشارولني كوتشاند (مد ِّرب يف العدالة االجتامعية  /مجال السالم  /ممرضة يف وحدة العناية املر َّكزة)

www.fmreview.org/ar/resettlement/tito-cochand

www.fmreview.org/ar/resettlement/pestova

بيبني غيمريي (جامعة جنوب آسيا)،

متكن أكرث من  100ألف الجئ من بوتان من العثور عىل وطن لهم يف بلدان ثالثة ،لكنَّ هذا النجاح رافقه أيضاً إخفاق للربنامج يف
التعامل مع األثر الذي أوقعه عىل بقية املقيمني يف املخيامت.

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

www.fmreview.org/ar/resettlement/ghimire
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من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟

لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا ( ,CEMRIجامعة أبريتا الربتغال)

ويليم الييس سوينغ (املنظمة الدولية للهجرة)
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إعادة التوطني

تحظى إعادة التوطني بأهمية متنامية يف سياق طفرة األعداد املرتفعة من الالجئني ،فإعادة التوطني واحدة من ’الحلول الدامئة‘
التقليدية ،وتتمثل يف الحركة ا ُملدا َرة لالجئني ونقلهم إىل بلد ثالث آمن ،ومتتد آثارها لتقع عىل أالف الالجئني يف كل عام وعىل
املجتمعات التي تستقبلهم وعىل األشخاص الذين يخلفهم ا ُمل َعا ُد توطينهم والهيئات التي تعمل معهم .ومع توقع استمرار االرتفاع
يف أعداد الالجئني ،تظهر الفرصة لتجربة مقاربات جديدة وإعادة النظر يف املقاربات القدمية إلعادة التوطني.
يسلط هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل بعض أمناط إعادة التوطني والتحديات التي تواجهها بهدف الرتكيز عىل الحوارات
سن استخدام التمويالت والقدرات املبذولة باإلضافة إىل معرفة
القامئة حول كيفية إدارة إعادة التوطني ومدى جودة تلك اإلدارة ُ
وح ِ
ما إذا كانت إعادة التوطني الحل املناسب لالجئني أم ال .وتركز دراسات الحاالت عىل وجه الخصوص عىل بعض البلدان التي يعاد
فيها توطني كربى أعداد الالجئني.
كام يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً موضوعاً مصغراً حول مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها باإلضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت حول موضوعات أخرى تتعلق بالهجرة القرسية.
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وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة

تتزايد أعداد الالجئني الذين ينضمون لربامج إعادة التوطني يف اململكة املتحدة ،وتسلط دراسة أجريت مؤخراً عىل أربع مدن يف
اململكة املتحدة الضوء عىل الفرص التي يتيحها إدخال خربات الالجئني يف تصميم تلك الربامج.

تفرض برامج إعادة التوطني لالجئني السوريني قيوداً هائلة عىل وصول السوريني الرجال املنفردين إلعادة التوطني مهام كانت الظروف
التي يرزحون تحتها من ضعف وانفالت أمني وخطر.

إعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني يف أوروبا  -ما الذي ينجح منها؟ برامج

كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة التوطني

ج أوديسا غونزاليز بينسون (جامعة واشنطن)

للمنظامت غري الحكومية تاريخ حافل باملشاركة يف تحديد حاالت الالجئني وإحالتهم إىل برامج إعادة التوطني واملساعدة يف زيادة
أعدادهم وتحسني إجراءات عمليات إعادة التوطني وجعلها أكرث إنصافاً وإخضاعها للمساءلة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/gonzalezbenson

مايكل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب (جامعة سسكس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/collyer-brown-morrice-tip
www.fmreview.org/ar/resettlement/besters

جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني

سيباستيان موريتي (معهد الدراسات العليا يف الدراسات الدولية واإلمناء)

يف حني ُتعدُّ إعادة التوطني ح ًال ال ُيلجأ إليه إال يف ظروف استثنائية ،كانت إعادة التوطني يف جنوب رشق أسيا وما زالت وستبقى الحل
الدائم األهم لالجئني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/moretti

موقف الربتغال من إعادة التوطني :وجهة نظر من محيط االتحاد األورويب

اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة

هناك بعض العنارص املهمة التي يجب مراعاتها يف أثناء وضع برامج إعادة التوطني أل َّنها ستعود بالفائدة عىل كل من الالجئني والدول
املتعهدة باستقبالهم .وترى املنظمة الدولية للهجرة َّأن هذه العنارص مهمة بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطني أو
بلد املقصد أو نوع الالجئني املتلقني للمساعدة يف هذا اإلطار.

www.fmreview.org/ar/resettlement/sousa-costa

خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956

رمبا تتشكل خربات إعادة التوطني لالجئني يف املراحل التي تسبق وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.

يف الذكرى  60لالنتفاضة املجرية ،يجدر التأمل يف الجهود التي ُب ِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود تثبت َّأن الجدال الدائر
حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.

مرشوع لغات ليخنيشتاين

www.fmreview.org/ar/resettlement/swing

أماندا سيليني (معهد دراسات السالم ،أوسلو)

www.fmreview.org/ar/resettlement/cellini

تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

كارول باتشيلور وإيدوينا أويش (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل عىل قضايا الالجئني من خالل خيار إعادة التوطني .وأهم ما مييز هذه الجهود
تدويلها.
www.fmreview.org/ar/resettlement/batchelor-oshea

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني

آنيليزا ليندساي (مستقلة)

تعاين هيكلية نظام إعادة التوطني الحايل من فقدان التوازن يف القوى وينتج عن ذلك ضعف يف قدرات الالجئني عىل تحديد مصريهم
كام َّأن عملية اختيار الالجئني املفروضة عليهم تقود إىل مسائل أخالقية خاصة تتضح جلياً من خالل حاالت االرتفاع الك ّمي املفاجئ
(الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/lindsay

برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني :حالة نيبال

www.fmreview.org/ar/resettlement

أظهر تطور السياسات األوروبية يف السنوات األخرية إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية عىل حركة الناس وبحيث تنص
عىل آلية الختيار نوع الالجئني الذين تتلقاهم بلد معينة ،بتغليب مصالح الدول عىل الحاجات اإلنسانية.

مويل يف (جامعة كاليفورنيا)

www.fmreview.org/ar/resettlement/fee

لويس ترنر (قسم السياسة والدراسات الدولية ،كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/turner

إميي سلوتر (منظمة ريفيوجي بوينت)

www.fmreview.org/ar/resettlement/slaughter

’مواءمة‘ الالجئني

ويل جونز وأليكساندر تيتلبويم (جامعة أكسفورد /رويال هولواي ،جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/jones-teytelboym

هناك انفصام بني تصور الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية وبني تصورات الدمج لدى الالجئني أنفسهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/tyson

كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟

غالباً ما تسد جامعات مجتمع الالجئني الثغرات القامئة يف الخدمات بعد إعادة التوطني لكنّ مساهامتها ال تلقى االهتامم وال
ُتد َم ُج بالكامل يف عمليات إعادة التوطني الرسمية.

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني

توسيع دور املنظامت غري الحكومية يف برامج إعادة التوطني

يف ضوء تنامي احتياجات إعادة توطني الالجئني العاملية وزيادة عدد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت ،تعد املنظامت غري
الحكومية وحدها أفضل من ُيحدد الالجئني املستضعفني ويجري املقابالت معهم وهي أفضل من ميثل الدور األكرب يف برامج إعادة
توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/knight

ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما (هياس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/douglas-levitan-kiama

إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني

سوزانا دافيس وكارول باتشيلور (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

يرتتب عىل السياق العاملي يف يومنا هذا التأكد من َّأن املبادرات الجديدة منها والقامئة واملعنية بإعادة توطني الالجئني األطفال غري
املصحوبني ببالغني أكرث قدرة عىل خدمة حاجات الحامية لهؤالء األطفال.
www.fmreview.org/ar/resettlement/davies-batchelor

عالقة غري متكافئة :مقدمو خدمات إعادة التوطني يف أسرتاليا

www.fmreview.org/ar/resettlement/liela

نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية

كاثرين تايسون (كلية الدراسات العليا ،كلية جونز هوبكينز للعالقات الدولية املتقدمة)

كاثرين نايت (جامعة كوينز يف بلفاست)

نريو كانداسامي (جامعة ملبورن  /منظمة أنجيل كري فيكتوريا)

ينبغي للعالقة القامئة بني الحكومة واملتعاقدين معها من مقدمي خدمات إعادة توطني الالجئني يف أسرتاليا أن تقوم عىل قاعدة
أوسع من االستقاللية والثقة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/kandasamy

إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدَّم إىل أي منظمة ُي ُّ
شك بأنها
مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدَّم تحت اإلكراه.

مامرسات األمن وإعادة التوطني

شوشانا فاين ( CERIمعهد األبحاث الدولية ساينسز بو  -باريس)

مثة سوء فهم منترش بدرجة كبرية حول مصادر تهديد اإلرهاب ويتضح ذلك يف مامرسات إعادة توطني الالجئني إذ مييل بعض
الناس إىل تصنيف الالجئني أمنياً يف فئات ترتاوح بني املجرمني العابرين للقوميات واإلرهابيني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/fine

برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية

ماريا حوسه ماركوجليييس (اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كوناري) يف جمهورية األرجنتني)

ألكرث من عقد ،تبنت بلدان املخروط الجنويب يف أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطني إقليمي تضامني .و ُتق ّيم بلدان املنطقة أيضاً
املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/marcogliese

برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا

جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز (باحثة اجتامعية مجتمعية  /لية جورج براون  /جامعة يورك)

عىل مدار أربعة عقود من الزمن ،كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم باإلضافة طبعاً إىل
برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة.

الهجرة الثانوية لالجئني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية

ماردوخ ستيفنز ( Doing Our Bitأداء دورنا)

يزداد عدد الالجئني املعاد توطينهم يف مجتمعات ال ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فرتة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/stephens

قصة تجمع كندي يف كفالتهم لعائلة الجئة

ناتاليا بيستوفا (منظمة مايو للعمل بني الثقافات)

ليست الخطوات املطلوب اتخاذها يف الكفالة األهلية لالجئني يف كندا واضحة أمام الراغبني يف تويل هذا الدور ،ومع َّأن العملية
بحد ذاتها واعدة ومجزية ،فهي ال تخلو من التحديات بل قد تكون مصدراً لإلحباط يف بعض األحيان.

جيفري بلوم وسكوت لوفريدج (جامعة والية ميشيغان  /جامعة مينيسوتا)

منذ عام  ،2013تنادي حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) مبضاعفة نيوزيلندا لحصتها من الالجئني من  750إىل .1500

www.fmreview.org/ar/resettlement/bloem-loveridge

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا

بيتيس فيرش (مركز العدالة الحرضية)
ً
ً
يف كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطني ،قد ميثل حضور املستشارين القانونيني عامال مساعدا لالجئني يف عرض قضاياهم كاملة
بطريقة فعالة متجنبني تعرض طلباتهم للرفض املستمر .ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار عىل حد سواء.

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج إعادة التوطني لدى
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لكنَّها ال تقدِّم الدعم لهؤالء الالجئني ،مبن فيهم السوريون ،إذا طلبوا اللجوء
منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

أهمية االستشارة القانونية

www.fmreview.org/ar/resettlement/fisher

www.fmreview.org/ar/resettlement/hyndman-payne-jimenez

شانون تيتو وشارولني كوتشاند (مد ِّرب يف العدالة االجتامعية  /مجال السالم  /ممرضة يف وحدة العناية املر َّكزة)

www.fmreview.org/ar/resettlement/tito-cochand

www.fmreview.org/ar/resettlement/pestova

بيبني غيمريي (جامعة جنوب آسيا)،

متكن أكرث من  100ألف الجئ من بوتان من العثور عىل وطن لهم يف بلدان ثالثة ،لكنَّ هذا النجاح رافقه أيضاً إخفاق للربنامج يف
التعامل مع األثر الذي أوقعه عىل بقية املقيمني يف املخيامت.

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

www.fmreview.org/ar/resettlement/ghimire
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من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟

لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا ( ,CEMRIجامعة أبريتا الربتغال)

ويليم الييس سوينغ (املنظمة الدولية للهجرة)
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إعادة التوطني

تحظى إعادة التوطني بأهمية متنامية يف سياق طفرة األعداد املرتفعة من الالجئني ،فإعادة التوطني واحدة من ’الحلول الدامئة‘
التقليدية ،وتتمثل يف الحركة ا ُملدا َرة لالجئني ونقلهم إىل بلد ثالث آمن ،ومتتد آثارها لتقع عىل أالف الالجئني يف كل عام وعىل
املجتمعات التي تستقبلهم وعىل األشخاص الذين يخلفهم ا ُمل َعا ُد توطينهم والهيئات التي تعمل معهم .ومع توقع استمرار االرتفاع
يف أعداد الالجئني ،تظهر الفرصة لتجربة مقاربات جديدة وإعادة النظر يف املقاربات القدمية إلعادة التوطني.
يسلط هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل بعض أمناط إعادة التوطني والتحديات التي تواجهها بهدف الرتكيز عىل الحوارات
سن استخدام التمويالت والقدرات املبذولة باإلضافة إىل معرفة
القامئة حول كيفية إدارة إعادة التوطني ومدى جودة تلك اإلدارة ُ
وح ِ
ما إذا كانت إعادة التوطني الحل املناسب لالجئني أم ال .وتركز دراسات الحاالت عىل وجه الخصوص عىل بعض البلدان التي يعاد
فيها توطني كربى أعداد الالجئني.
كام يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً موضوعاً مصغراً حول مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها باإلضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت حول موضوعات أخرى تتعلق بالهجرة القرسية.
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وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة

تتزايد أعداد الالجئني الذين ينضمون لربامج إعادة التوطني يف اململكة املتحدة ،وتسلط دراسة أجريت مؤخراً عىل أربع مدن يف
اململكة املتحدة الضوء عىل الفرص التي يتيحها إدخال خربات الالجئني يف تصميم تلك الربامج.

تفرض برامج إعادة التوطني لالجئني السوريني قيوداً هائلة عىل وصول السوريني الرجال املنفردين إلعادة التوطني مهام كانت الظروف
التي يرزحون تحتها من ضعف وانفالت أمني وخطر.

إعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني يف أوروبا  -ما الذي ينجح منها؟ برامج

كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة التوطني

ج أوديسا غونزاليز بينسون (جامعة واشنطن)

للمنظامت غري الحكومية تاريخ حافل باملشاركة يف تحديد حاالت الالجئني وإحالتهم إىل برامج إعادة التوطني واملساعدة يف زيادة
أعدادهم وتحسني إجراءات عمليات إعادة التوطني وجعلها أكرث إنصافاً وإخضاعها للمساءلة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/gonzalezbenson

مايكل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب (جامعة سسكس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/collyer-brown-morrice-tip
www.fmreview.org/ar/resettlement/besters

جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني

سيباستيان موريتي (معهد الدراسات العليا يف الدراسات الدولية واإلمناء)

يف حني ُتعدُّ إعادة التوطني ح ًال ال ُيلجأ إليه إال يف ظروف استثنائية ،كانت إعادة التوطني يف جنوب رشق أسيا وما زالت وستبقى الحل
الدائم األهم لالجئني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/moretti

موقف الربتغال من إعادة التوطني :وجهة نظر من محيط االتحاد األورويب

اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة

هناك بعض العنارص املهمة التي يجب مراعاتها يف أثناء وضع برامج إعادة التوطني أل َّنها ستعود بالفائدة عىل كل من الالجئني والدول
املتعهدة باستقبالهم .وترى املنظمة الدولية للهجرة َّأن هذه العنارص مهمة بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطني أو
بلد املقصد أو نوع الالجئني املتلقني للمساعدة يف هذا اإلطار.

www.fmreview.org/ar/resettlement/sousa-costa

خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956

رمبا تتشكل خربات إعادة التوطني لالجئني يف املراحل التي تسبق وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.

يف الذكرى  60لالنتفاضة املجرية ،يجدر التأمل يف الجهود التي ُب ِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود تثبت َّأن الجدال الدائر
حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.

مرشوع لغات ليخنيشتاين

www.fmreview.org/ar/resettlement/swing

أماندا سيليني (معهد دراسات السالم ،أوسلو)

www.fmreview.org/ar/resettlement/cellini

تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

كارول باتشيلور وإيدوينا أويش (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل عىل قضايا الالجئني من خالل خيار إعادة التوطني .وأهم ما مييز هذه الجهود
تدويلها.
www.fmreview.org/ar/resettlement/batchelor-oshea

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني

آنيليزا ليندساي (مستقلة)

تعاين هيكلية نظام إعادة التوطني الحايل من فقدان التوازن يف القوى وينتج عن ذلك ضعف يف قدرات الالجئني عىل تحديد مصريهم
كام َّأن عملية اختيار الالجئني املفروضة عليهم تقود إىل مسائل أخالقية خاصة تتضح جلياً من خالل حاالت االرتفاع الك ّمي املفاجئ
(الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/lindsay

برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني :حالة نيبال

www.fmreview.org/ar/resettlement

أظهر تطور السياسات األوروبية يف السنوات األخرية إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية عىل حركة الناس وبحيث تنص
عىل آلية الختيار نوع الالجئني الذين تتلقاهم بلد معينة ،بتغليب مصالح الدول عىل الحاجات اإلنسانية.

مويل يف (جامعة كاليفورنيا)

www.fmreview.org/ar/resettlement/fee

لويس ترنر (قسم السياسة والدراسات الدولية ،كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/turner

إميي سلوتر (منظمة ريفيوجي بوينت)

www.fmreview.org/ar/resettlement/slaughter

’مواءمة‘ الالجئني

ويل جونز وأليكساندر تيتلبويم (جامعة أكسفورد /رويال هولواي ،جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/resettlement/jones-teytelboym

هناك انفصام بني تصور الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية وبني تصورات الدمج لدى الالجئني أنفسهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/tyson

كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟

غالباً ما تسد جامعات مجتمع الالجئني الثغرات القامئة يف الخدمات بعد إعادة التوطني لكنّ مساهامتها ال تلقى االهتامم وال
ُتد َم ُج بالكامل يف عمليات إعادة التوطني الرسمية.

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني

توسيع دور املنظامت غري الحكومية يف برامج إعادة التوطني

يف ضوء تنامي احتياجات إعادة توطني الالجئني العاملية وزيادة عدد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت ،تعد املنظامت غري
الحكومية وحدها أفضل من ُيحدد الالجئني املستضعفني ويجري املقابالت معهم وهي أفضل من ميثل الدور األكرب يف برامج إعادة
توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/knight

ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما (هياس)

www.fmreview.org/ar/resettlement/douglas-levitan-kiama

إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني

سوزانا دافيس وكارول باتشيلور (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)

يرتتب عىل السياق العاملي يف يومنا هذا التأكد من َّأن املبادرات الجديدة منها والقامئة واملعنية بإعادة توطني الالجئني األطفال غري
املصحوبني ببالغني أكرث قدرة عىل خدمة حاجات الحامية لهؤالء األطفال.
www.fmreview.org/ar/resettlement/davies-batchelor

عالقة غري متكافئة :مقدمو خدمات إعادة التوطني يف أسرتاليا

www.fmreview.org/ar/resettlement/liela

نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية

كاثرين تايسون (كلية الدراسات العليا ،كلية جونز هوبكينز للعالقات الدولية املتقدمة)

كاثرين نايت (جامعة كوينز يف بلفاست)

نريو كانداسامي (جامعة ملبورن  /منظمة أنجيل كري فيكتوريا)

ينبغي للعالقة القامئة بني الحكومة واملتعاقدين معها من مقدمي خدمات إعادة توطني الالجئني يف أسرتاليا أن تقوم عىل قاعدة
أوسع من االستقاللية والثقة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/kandasamy

إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدَّم إىل أي منظمة ُي ُّ
شك بأنها
مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدَّم تحت اإلكراه.

مامرسات األمن وإعادة التوطني

شوشانا فاين ( CERIمعهد األبحاث الدولية ساينسز بو  -باريس)

مثة سوء فهم منترش بدرجة كبرية حول مصادر تهديد اإلرهاب ويتضح ذلك يف مامرسات إعادة توطني الالجئني إذ مييل بعض
الناس إىل تصنيف الالجئني أمنياً يف فئات ترتاوح بني املجرمني العابرين للقوميات واإلرهابيني.

www.fmreview.org/ar/resettlement/fine

برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية

ماريا حوسه ماركوجليييس (اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كوناري) يف جمهورية األرجنتني)

ألكرث من عقد ،تبنت بلدان املخروط الجنويب يف أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطني إقليمي تضامني .و ُتق ّيم بلدان املنطقة أيضاً
املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/marcogliese

برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا

جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز (باحثة اجتامعية مجتمعية  /لية جورج براون  /جامعة يورك)

عىل مدار أربعة عقود من الزمن ،كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم باإلضافة طبعاً إىل
برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة.

الهجرة الثانوية لالجئني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية

ماردوخ ستيفنز ( Doing Our Bitأداء دورنا)

يزداد عدد الالجئني املعاد توطينهم يف مجتمعات ال ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فرتة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/stephens

قصة تجمع كندي يف كفالتهم لعائلة الجئة

ناتاليا بيستوفا (منظمة مايو للعمل بني الثقافات)

ليست الخطوات املطلوب اتخاذها يف الكفالة األهلية لالجئني يف كندا واضحة أمام الراغبني يف تويل هذا الدور ،ومع َّأن العملية
بحد ذاتها واعدة ومجزية ،فهي ال تخلو من التحديات بل قد تكون مصدراً لإلحباط يف بعض األحيان.

جيفري بلوم وسكوت لوفريدج (جامعة والية ميشيغان  /جامعة مينيسوتا)

منذ عام  ،2013تنادي حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) مبضاعفة نيوزيلندا لحصتها من الالجئني من  750إىل .1500

www.fmreview.org/ar/resettlement/bloem-loveridge

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا

بيتيس فيرش (مركز العدالة الحرضية)
ً
ً
يف كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطني ،قد ميثل حضور املستشارين القانونيني عامال مساعدا لالجئني يف عرض قضاياهم كاملة
بطريقة فعالة متجنبني تعرض طلباتهم للرفض املستمر .ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار عىل حد سواء.

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج إعادة التوطني لدى
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لكنَّها ال تقدِّم الدعم لهؤالء الالجئني ،مبن فيهم السوريون ،إذا طلبوا اللجوء
منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

أهمية االستشارة القانونية

www.fmreview.org/ar/resettlement/fisher

www.fmreview.org/ar/resettlement/hyndman-payne-jimenez

شانون تيتو وشارولني كوتشاند (مد ِّرب يف العدالة االجتامعية  /مجال السالم  /ممرضة يف وحدة العناية املر َّكزة)

www.fmreview.org/ar/resettlement/tito-cochand

www.fmreview.org/ar/resettlement/pestova

بيبني غيمريي (جامعة جنوب آسيا)،

متكن أكرث من  100ألف الجئ من بوتان من العثور عىل وطن لهم يف بلدان ثالثة ،لكنَّ هذا النجاح رافقه أيضاً إخفاق للربنامج يف
التعامل مع األثر الذي أوقعه عىل بقية املقيمني يف املخيامت.

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

www.fmreview.org/ar/resettlement/ghimire
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من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟

لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا ( ,CEMRIجامعة أبريتا الربتغال)

ويليم الييس سوينغ (املنظمة الدولية للهجرة)
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إعادة النظر يف كيفية قياس النجاح

كلوي مارشال-دينتون (منظمة املرور اآلمن لكندا  /جامعة أكسفورد)
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www.fmreview.org/ar/resettlement

موضوع مص َّغر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها

رغم الثناء الذي حظي به الربنامج الكندي للرعاية األهلية لالجئني عىل ضوء دمجه لالجئني يف سوق العمل بأرسع مام ميكن
لربامج املساعدة الحكومية لالجئني أن تقدمه ،رمبا ما زال من املبكر االحتفال بهذا الربنامج ونجاحه.

جيل ألبس وشارلوت بلونديل ،ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس (معهد العلوم السياسية بباريس  /جامعة فراي أمسرتدام)

ليس م .نايكريك (الجامعة الوطنية االسرتالية)

www.fmreview.org/ar/resettlement/alpes-blondel-preiss-sayosmonras

www.fmreview.org/ar/resettlement/marshalldenton

توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

يزداد اعتامد قدرة الالجئني يف الدخول إىل أسرتاليا عىل تصور عجز الالجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج ذلك ،تهميش الرجال
عىل وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/neikirk

إعادة توطني الالجئني الشباب يف أسرتاليا :تجارب ونتائج عىل مر الزمن

سيليا ماكاميكل ،وكيتلني نان ،وإغناسيو كوريا فيليز ،وساندرا م .غيفورد (جامعة ملبور  /جامعة دورام  /جامعة كوينزالند للتكنولوجيا  /جامعة
سوينربن للتكنولوجيا)

ُتشري نتائج دراسة طولية ُأع َّدت حول خربات إعادة التوطني بعيد األمد لالجئني الشباب يف ملبورن إىل استمرار تأثري خربات
الالجئني قبل إعادة توطينهم وبعده عىل الفرص والنتائج لسنوات عديدة عقب وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/mcmichael-nunn-correavelez-gifford

رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني

للتحيل لطالبي اللجوء الذين ُرف َِضت طلباتهم
املخاطر الالحقة َّ

رحلون معرضون لخطر الرضر الذي سيقع عليهم عندما
رحلون بعد رفض طلباتهم؟ كثري من الذين ُي َّ
ماذا يحدث لألشخاص الذين ُي َّ
يعودون إىل بلدهم األصيل لكنَّ الرصد املامرس عىل نتائج التَّ حيل ما زال ضعيفاً.

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء :خربات العودة للشباب األفغان

إميييل باويرمان (شبكة دعم الالجئني)

و َّثقت األبحاث التي أجريت مؤخراً نتائج إزالة طالبي اللجوء الشباب قرساً من اململكة املتحدة إىل أفغانستان .وتؤكد النتائج التي
توصلت إليها تلك األبحاث عىل الصعوبات التي تواجه العائدين وعىل رضورة االستمرار برصد أوضاعهم.
www.fmreview.org/ar/resettlement/bowerman

للتحيل يف أوغندا
عودة قامتة :املخاطر الالحقة َّ

تشاريتي أهوموزا أونيوين (مرشوع قانون الالجئني ،كلية الحقوق ،جامعة ماكرييري)

ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني املرفوضني وال بعد ترحيلهم،
رغم وجود أدلة َّ
كب بحق األفراد.
بأن انتهاكات خطرية ُتر َت ُ
www.fmreview.org/ar/resettlement/onyoin

آن عرفان (كلية لندن الجامعية لالقتصاد)

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطني الفلسطينيني مدفوعاً مبخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه أهمية إرشاك الالجئني
مبارشة عند وضع حلول دامئة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/irfan

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟

سيفدا تونابويلو وجيل ألبس (جامعة فراي أمسرتدام  /جامعة بومبي فابرا)

عندما يعود األشخاص إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا يتعرضون لالحتجاز وقد يتعرضون لخطر الرتحيل
بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إىل العون القانوين والحامية الدولية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/tunaboylu-alpes

أغاتا بواشتوك (الجامعة البولندية يف الخارج يف لندن)

ال شك يف َّأن إقرار قانون إعادة توطني البولندي وإقامة الهيئات املختلفة املرتبطة به قد م َّثل استجابة غري مسبوقة للتحدي الذي
يواجه الهجرة الجامعية يف اململكة املتحدة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/blaszczyk

الالجئون العراقيون يف مجتمعات كاليفورنيا الناطقة باإلسبانية

كني كراين وليزا فرينانديز (جامعة والية أوريغون  /جامعة ال سريا)

جلسات التوجيه الثقايف رضورية حول واقع املكان الذي يعيش فيه الالجئون املعاد توطينهم لكنَّ تلك الجلسات يجب أن تكون
مالمئة لهم أيضاً.
أليكساندر بيتس (جامعة أكسفورد)

الح ُظ َّأن هناك ضعفاً شديداً يف تحديد األهداف والغايات التي ُيتو َّقع من إعادة التوطني
عند الحديث عن إعادة التوطنيُ ،ي َ
تحقيقها ،يرافقه ضعف يف قياس النتائج املتحققة منها .ولتفعيل إعادة التوطني ،ال بد من أن تقوم عىل قاعدة قوية من األد ّلة
وال بد من تحسني مستوى التنسيق الدويل.

سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني
آلخر من خالل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

نتقدم بالشكر لكل من مايكل كولري من جامعة سسكس وجيف كريبس من مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
ملساعدتهام بصفتهام مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً لهيئة الهجرة والالجئني
والجنسية الكندية ،ومنظمة ريفيوج بوينت وحكومة إمارة ليختنشتني ووزارة الخارجية الفدرالية السويرسية وقسم
الحامية الدولية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.
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مقاالت عامة

ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش

العدد 54

برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن م ّال (جامعة جاهانغريناغار  /منظمة قوة الشباب يف العمل
االجتامعي)

إعادة التوطني

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عم ًال عاج ًال إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري املناخي الذي تعاين بنغالديش
اليوم من حدته وتزايده.
www.fmreview.org/ar/resettlement/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla

عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء

جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن (كلية ماكاليسرت)

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم االستهاليك الذي يتجاوز
حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم املجتمعي.
www.fmreview.org/ar/resettlement/goh-kurschner-esmail-vanarneman

مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف أوروبا

كيفن برين (مستقل)

ليك تتمكن الحكومات األوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء األطفال الالجئني واملهاجرين ،ال بد من تعزيز قدرات منظامت حقوق
األطفال وخدماتهم يف كثري من البلدان األوروبية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/byrne

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان (األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة)

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد وضع انعدام الجنسية ،ط َّورت
سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون .وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف
مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.

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.

هذا الفتى السوري ( 15عاماً) يأمل يف أن يعاد توطينه يف كندا وهو يخوض اآلن املراحل األخرية من تقييم وضعه .تعيش
عائلته يف مأوى مك َّون من غرفتني يف مستوطنة لجوء غري رسمية يف لبنان .وقد أع َّد حقيبته جاهزة للرحيل .املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش
ملاذا أخفينا معامل وجهه؟ انظر www.fmreview.org/ar/photo-policy

www.fmreview.org/ar/resettlement/betts

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
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية قراءة املقاالت
الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل
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www.fmreview.org/ar/resettlement/hamann

www.fmreview.org/ar/resettlement/crane-fernandez
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الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية
إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة
نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية .ويتمتع كل املؤلفني
النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم
مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط
التايل

www.fmreview.org/ar/copyright

إضافة للموضوع الرئييس
للعدد ،هناك موضوع مص َّغر
حول مخاطر مرحلة ما بعد
الرتحيل ورصدها إضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت
التي تبحث يف مختلف
جوانب الهجرة القرسية.
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  54من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

www.fmreview.org/ar/resettlement
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إعادة النظر يف كيفية قياس النجاح

كلوي مارشال-دينتون (منظمة املرور اآلمن لكندا  /جامعة أكسفورد)
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موضوع مص َّغر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها

رغم الثناء الذي حظي به الربنامج الكندي للرعاية األهلية لالجئني عىل ضوء دمجه لالجئني يف سوق العمل بأرسع مام ميكن
لربامج املساعدة الحكومية لالجئني أن تقدمه ،رمبا ما زال من املبكر االحتفال بهذا الربنامج ونجاحه.

جيل ألبس وشارلوت بلونديل ،ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس (معهد العلوم السياسية بباريس  /جامعة فراي أمسرتدام)

ليس م .نايكريك (الجامعة الوطنية االسرتالية)

www.fmreview.org/ar/resettlement/alpes-blondel-preiss-sayosmonras

www.fmreview.org/ar/resettlement/marshalldenton

توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

يزداد اعتامد قدرة الالجئني يف الدخول إىل أسرتاليا عىل تصور عجز الالجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج ذلك ،تهميش الرجال
عىل وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/neikirk

إعادة توطني الالجئني الشباب يف أسرتاليا :تجارب ونتائج عىل مر الزمن

سيليا ماكاميكل ،وكيتلني نان ،وإغناسيو كوريا فيليز ،وساندرا م .غيفورد (جامعة ملبور  /جامعة دورام  /جامعة كوينزالند للتكنولوجيا  /جامعة
سوينربن للتكنولوجيا)

ُتشري نتائج دراسة طولية ُأع َّدت حول خربات إعادة التوطني بعيد األمد لالجئني الشباب يف ملبورن إىل استمرار تأثري خربات
الالجئني قبل إعادة توطينهم وبعده عىل الفرص والنتائج لسنوات عديدة عقب وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/mcmichael-nunn-correavelez-gifford

رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني

للتحيل لطالبي اللجوء الذين ُرف َِضت طلباتهم
املخاطر الالحقة َّ

رحلون معرضون لخطر الرضر الذي سيقع عليهم عندما
رحلون بعد رفض طلباتهم؟ كثري من الذين ُي َّ
ماذا يحدث لألشخاص الذين ُي َّ
يعودون إىل بلدهم األصيل لكنَّ الرصد املامرس عىل نتائج التَّ حيل ما زال ضعيفاً.

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء :خربات العودة للشباب األفغان

إميييل باويرمان (شبكة دعم الالجئني)

و َّثقت األبحاث التي أجريت مؤخراً نتائج إزالة طالبي اللجوء الشباب قرساً من اململكة املتحدة إىل أفغانستان .وتؤكد النتائج التي
توصلت إليها تلك األبحاث عىل الصعوبات التي تواجه العائدين وعىل رضورة االستمرار برصد أوضاعهم.
www.fmreview.org/ar/resettlement/bowerman

للتحيل يف أوغندا
عودة قامتة :املخاطر الالحقة َّ

تشاريتي أهوموزا أونيوين (مرشوع قانون الالجئني ،كلية الحقوق ،جامعة ماكرييري)

ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني املرفوضني وال بعد ترحيلهم،
رغم وجود أدلة َّ
كب بحق األفراد.
بأن انتهاكات خطرية ُتر َت ُ
www.fmreview.org/ar/resettlement/onyoin

آن عرفان (كلية لندن الجامعية لالقتصاد)

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطني الفلسطينيني مدفوعاً مبخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه أهمية إرشاك الالجئني
مبارشة عند وضع حلول دامئة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/irfan

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟

سيفدا تونابويلو وجيل ألبس (جامعة فراي أمسرتدام  /جامعة بومبي فابرا)

عندما يعود األشخاص إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا يتعرضون لالحتجاز وقد يتعرضون لخطر الرتحيل
بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إىل العون القانوين والحامية الدولية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/tunaboylu-alpes

أغاتا بواشتوك (الجامعة البولندية يف الخارج يف لندن)

ال شك يف َّأن إقرار قانون إعادة توطني البولندي وإقامة الهيئات املختلفة املرتبطة به قد م َّثل استجابة غري مسبوقة للتحدي الذي
يواجه الهجرة الجامعية يف اململكة املتحدة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/blaszczyk

الالجئون العراقيون يف مجتمعات كاليفورنيا الناطقة باإلسبانية

كني كراين وليزا فرينانديز (جامعة والية أوريغون  /جامعة ال سريا)

جلسات التوجيه الثقايف رضورية حول واقع املكان الذي يعيش فيه الالجئون املعاد توطينهم لكنَّ تلك الجلسات يجب أن تكون
مالمئة لهم أيضاً.
أليكساندر بيتس (جامعة أكسفورد)

الح ُظ َّأن هناك ضعفاً شديداً يف تحديد األهداف والغايات التي ُيتو َّقع من إعادة التوطني
عند الحديث عن إعادة التوطنيُ ،ي َ
تحقيقها ،يرافقه ضعف يف قياس النتائج املتحققة منها .ولتفعيل إعادة التوطني ،ال بد من أن تقوم عىل قاعدة قوية من األد ّلة
وال بد من تحسني مستوى التنسيق الدويل.

سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني
آلخر من خالل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

نتقدم بالشكر لكل من مايكل كولري من جامعة سسكس وجيف كريبس من مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
ملساعدتهام بصفتهام مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً لهيئة الهجرة والالجئني
والجنسية الكندية ،ومنظمة ريفيوج بوينت وحكومة إمارة ليختنشتني ووزارة الخارجية الفدرالية السويرسية وقسم
الحامية الدولية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.

َّ
ملخص

مقاالت عامة

ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش

العدد 54

برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن م ّال (جامعة جاهانغريناغار  /منظمة قوة الشباب يف العمل
االجتامعي)

إعادة التوطني

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عم ًال عاج ًال إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري املناخي الذي تعاين بنغالديش
اليوم من حدته وتزايده.
www.fmreview.org/ar/resettlement/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla

عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء

جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن (كلية ماكاليسرت)

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم االستهاليك الذي يتجاوز
حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم املجتمعي.
www.fmreview.org/ar/resettlement/goh-kurschner-esmail-vanarneman

مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف أوروبا

كيفن برين (مستقل)

ليك تتمكن الحكومات األوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء األطفال الالجئني واملهاجرين ،ال بد من تعزيز قدرات منظامت حقوق
األطفال وخدماتهم يف كثري من البلدان األوروبية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/byrne

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان (األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة)

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد وضع انعدام الجنسية ،ط َّورت
سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون .وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف
مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.

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.

هذا الفتى السوري ( 15عاماً) يأمل يف أن يعاد توطينه يف كندا وهو يخوض اآلن املراحل األخرية من تقييم وضعه .تعيش
عائلته يف مأوى مك َّون من غرفتني يف مستوطنة لجوء غري رسمية يف لبنان .وقد أع َّد حقيبته جاهزة للرحيل .املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش
ملاذا أخفينا معامل وجهه؟ انظر www.fmreview.org/ar/photo-policy

www.fmreview.org/ar/resettlement/betts

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
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية قراءة املقاالت
الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل
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الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية
إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة
نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية .ويتمتع كل املؤلفني
النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم
مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط
التايل

www.fmreview.org/ar/copyright

إضافة للموضوع الرئييس
للعدد ،هناك موضوع مص َّغر
حول مخاطر مرحلة ما بعد
الرتحيل ورصدها إضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت
التي تبحث يف مختلف
جوانب الهجرة القرسية.
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  54من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
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موضوع مص َّغر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها

رغم الثناء الذي حظي به الربنامج الكندي للرعاية األهلية لالجئني عىل ضوء دمجه لالجئني يف سوق العمل بأرسع مام ميكن
لربامج املساعدة الحكومية لالجئني أن تقدمه ،رمبا ما زال من املبكر االحتفال بهذا الربنامج ونجاحه.

جيل ألبس وشارلوت بلونديل ،ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس (معهد العلوم السياسية بباريس  /جامعة فراي أمسرتدام)

ليس م .نايكريك (الجامعة الوطنية االسرتالية)

www.fmreview.org/ar/resettlement/alpes-blondel-preiss-sayosmonras

www.fmreview.org/ar/resettlement/marshalldenton

توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

يزداد اعتامد قدرة الالجئني يف الدخول إىل أسرتاليا عىل تصور عجز الالجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج ذلك ،تهميش الرجال
عىل وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.

www.fmreview.org/ar/resettlement/neikirk

إعادة توطني الالجئني الشباب يف أسرتاليا :تجارب ونتائج عىل مر الزمن

سيليا ماكاميكل ،وكيتلني نان ،وإغناسيو كوريا فيليز ،وساندرا م .غيفورد (جامعة ملبور  /جامعة دورام  /جامعة كوينزالند للتكنولوجيا  /جامعة
سوينربن للتكنولوجيا)

ُتشري نتائج دراسة طولية ُأع َّدت حول خربات إعادة التوطني بعيد األمد لالجئني الشباب يف ملبورن إىل استمرار تأثري خربات
الالجئني قبل إعادة توطينهم وبعده عىل الفرص والنتائج لسنوات عديدة عقب وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
www.fmreview.org/ar/resettlement/mcmichael-nunn-correavelez-gifford

رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني

للتحيل لطالبي اللجوء الذين ُرف َِضت طلباتهم
املخاطر الالحقة َّ

رحلون معرضون لخطر الرضر الذي سيقع عليهم عندما
رحلون بعد رفض طلباتهم؟ كثري من الذين ُي َّ
ماذا يحدث لألشخاص الذين ُي َّ
يعودون إىل بلدهم األصيل لكنَّ الرصد املامرس عىل نتائج التَّ حيل ما زال ضعيفاً.

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء :خربات العودة للشباب األفغان

إميييل باويرمان (شبكة دعم الالجئني)

و َّثقت األبحاث التي أجريت مؤخراً نتائج إزالة طالبي اللجوء الشباب قرساً من اململكة املتحدة إىل أفغانستان .وتؤكد النتائج التي
توصلت إليها تلك األبحاث عىل الصعوبات التي تواجه العائدين وعىل رضورة االستمرار برصد أوضاعهم.
www.fmreview.org/ar/resettlement/bowerman

للتحيل يف أوغندا
عودة قامتة :املخاطر الالحقة َّ

تشاريتي أهوموزا أونيوين (مرشوع قانون الالجئني ،كلية الحقوق ،جامعة ماكرييري)

ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني املرفوضني وال بعد ترحيلهم،
رغم وجود أدلة َّ
كب بحق األفراد.
بأن انتهاكات خطرية ُتر َت ُ
www.fmreview.org/ar/resettlement/onyoin

آن عرفان (كلية لندن الجامعية لالقتصاد)

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطني الفلسطينيني مدفوعاً مبخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه أهمية إرشاك الالجئني
مبارشة عند وضع حلول دامئة.
www.fmreview.org/ar/resettlement/irfan

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟

سيفدا تونابويلو وجيل ألبس (جامعة فراي أمسرتدام  /جامعة بومبي فابرا)

عندما يعود األشخاص إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا يتعرضون لالحتجاز وقد يتعرضون لخطر الرتحيل
بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إىل العون القانوين والحامية الدولية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/tunaboylu-alpes

أغاتا بواشتوك (الجامعة البولندية يف الخارج يف لندن)

ال شك يف َّأن إقرار قانون إعادة توطني البولندي وإقامة الهيئات املختلفة املرتبطة به قد م َّثل استجابة غري مسبوقة للتحدي الذي
يواجه الهجرة الجامعية يف اململكة املتحدة.

www.fmreview.org/ar/resettlement/blaszczyk

الالجئون العراقيون يف مجتمعات كاليفورنيا الناطقة باإلسبانية

كني كراين وليزا فرينانديز (جامعة والية أوريغون  /جامعة ال سريا)

جلسات التوجيه الثقايف رضورية حول واقع املكان الذي يعيش فيه الالجئون املعاد توطينهم لكنَّ تلك الجلسات يجب أن تكون
مالمئة لهم أيضاً.
أليكساندر بيتس (جامعة أكسفورد)

الح ُظ َّأن هناك ضعفاً شديداً يف تحديد األهداف والغايات التي ُيتو َّقع من إعادة التوطني
عند الحديث عن إعادة التوطنيُ ،ي َ
تحقيقها ،يرافقه ضعف يف قياس النتائج املتحققة منها .ولتفعيل إعادة التوطني ،ال بد من أن تقوم عىل قاعدة قوية من األد ّلة
وال بد من تحسني مستوى التنسيق الدويل.

سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني
آلخر من خالل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

نتقدم بالشكر لكل من مايكل كولري من جامعة سسكس وجيف كريبس من مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
ملساعدتهام بصفتهام مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً لهيئة الهجرة والالجئني
والجنسية الكندية ،ومنظمة ريفيوج بوينت وحكومة إمارة ليختنشتني ووزارة الخارجية الفدرالية السويرسية وقسم
الحامية الدولية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.

َّ
ملخص

مقاالت عامة

ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش
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برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن م ّال (جامعة جاهانغريناغار  /منظمة قوة الشباب يف العمل
االجتامعي)

إعادة التوطني

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عم ًال عاج ًال إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري املناخي الذي تعاين بنغالديش
اليوم من حدته وتزايده.
www.fmreview.org/ar/resettlement/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla

عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء

جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن (كلية ماكاليسرت)

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم االستهاليك الذي يتجاوز
حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم املجتمعي.
www.fmreview.org/ar/resettlement/goh-kurschner-esmail-vanarneman

مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف أوروبا

كيفن برين (مستقل)

ليك تتمكن الحكومات األوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء األطفال الالجئني واملهاجرين ،ال بد من تعزيز قدرات منظامت حقوق
األطفال وخدماتهم يف كثري من البلدان األوروبية.
www.fmreview.org/ar/resettlement/byrne

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان (األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة)

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد وضع انعدام الجنسية ،ط َّورت
سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون .وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف
مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.

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.

هذا الفتى السوري ( 15عاماً) يأمل يف أن يعاد توطينه يف كندا وهو يخوض اآلن املراحل األخرية من تقييم وضعه .تعيش
عائلته يف مأوى مك َّون من غرفتني يف مستوطنة لجوء غري رسمية يف لبنان .وقد أع َّد حقيبته جاهزة للرحيل .املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش
ملاذا أخفينا معامل وجهه؟ انظر www.fmreview.org/ar/photo-policy

www.fmreview.org/ar/resettlement/betts
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نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية قراءة املقاالت
الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل
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www.fmreview.org/ar/resettlement/hamann

www.fmreview.org/ar/resettlement/crane-fernandez

إعادة التوطني :أين الدليل وما االسرتاتيجية؟
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الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية
إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة
نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية .ويتمتع كل املؤلفني
النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم
مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط
التايل

www.fmreview.org/ar/copyright

إضافة للموضوع الرئييس
للعدد ،هناك موضوع مص َّغر
حول مخاطر مرحلة ما بعد
الرتحيل ورصدها إضافة إىل
طائفة مختارة من املقاالت
التي تبحث يف مختلف
جوانب الهجرة القرسية.
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  54من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
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