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كلمة أرسة التحرير
تحظى إعادة التوطني بأهمية متنامية يف سياق طفرة األعداد املرتفعة من الالجئني، فإعادة التوطني واحدة من ’الحلول 

الدامئة‘ التقليدية، وتتمثل يف الحركة امُلدارَة لالجئني ونقلهم إىل بلد ثالث آمن، ومتتد آثارها لتقع عىل أالف الالجئني يف كل 

عام وعىل املجتمعات التي تستقبلهم وعىل األشخاص الذين يخلفهم امُلَعاُد 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 القامئة حول كيفية إدارة إعادة التوطني ومدى جودة تلك اإلدارة وُحسِن استخدام التمويالت والقدرات املبذولة 

باإلضافة إىل معرفة 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.

ع الرئيس األمرييك دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقيض مبنع الالجئني  ويف الوقت الذي ُأرِسل فيه هذا العدد إىل املطبعة، وقَّ

السوريني إىل أمد غري محدود من دخول الواليات املتحدة األمريكية وتعليق برنامج الالجئني العام يف البالد مدة 120 يوماً. 

وإثر ذلك، سوف يتضاءل حجم الربنامج ويتضاءل معه عدد الالجئني املعاد توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية عام 2017 

بأكرث من النصف من 50 ألفاً إىل 110 آالف الجئ. ومبا أنَّ الواليات املتحدة األمريكية تقدم الربنامج األكرب يف إعادة توطني 

الالجئني يف العامل، سيكون لذلك القرار أثر هائل عىل إعادة التوطني العاملي.

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. 

 نسق املقاالت ولغاتها: العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي html وpdf عىل الرابط التايل: 

www.fmreview.org/ar/resettlement. وسوف ُيتاح العدد 54 من نرشة الهجرة القرسية وامللخص املصاحب له )الذي 

يحتوي عىل مقدمات للمقاالت جميعاً باإلضافة إىل روابط القارئ اآليل/الويب) مجاناً بإصداريه اإللكرتوين عىل اإلنرتنت 

واملطبوع باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية. 

إذا رغبت يف الحصول عىل النسخ املطبوعة للمجلة أو للملخص بأي لغة، 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد من خالل إرساله إىل شبكاتكم وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك 

وإضافته إىل قوائم املصادر. 

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. جميع املتربعني لنرشة الهجرة القرسية مدرجة 

أسامؤهم يف الصفحة 9.9 

األعداد القادمة وموضوعاتها الرئيسية: 

 •   العدد 55 من نرشة الهجرة القرسية: املأوى يف التَّهجري 

)املوعد املقرر للنرش يونيو/حزيران 2017)

 •  العدد 56 من نرشة الهجرة القرسية: منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي 

)املوعد املقرر للنرش أكتوبر/ترشين األول 2017)

 •   العدد 57 من نرشة الهجرة القرسية: دول مل توقِّع عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951

)املوعد املقرر للنرش فرباير/شباط 2018)

www.fmreview.org/ar/forthcoming ملزيد من املعلومات مبا فيها املواعيد النهائية لتسليم املقاالت، انظر

للحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق باألعداد القادمة، انضموا 

إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو انضموا إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب الربيد 

  .www.fmreview.org/ar/request/alerts :اإللكرتوين عىل الرابط التايل
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ران، نرشة الهجرة القرسية املحرِّ

هذا الفتى السوري )15 عاماً) يأمل يف أن يعاد 

توطينه يف كندا وهو يخوض اآلن املراحل األخرية 

ن من  من تقييم وضعه. تعيش عائلته يف مأوى مكوَّ

غرفتني يف مستوطنة لجوء غري رسمية يف لبنان. وقد 

أعدَّ حقيبته جاهزة للرحيل. املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش

 ملاذا أخفينا معامل وجهه؟ انظر 
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