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َّ
ملخص
العدد 62

وموضوع ُم َّ
ٌ
صغ ٌر يف:
الطريق إىل َفه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنرتنت.
وامللخص مت ِّم ٌم للمجلة الكاملةٌّ .
وكل من العدد  62من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجودٌ بإصدا ٍر إلكرتوين ومطبوع.

www.fmreview.org/ar/return

العدد 62

َّ
ملخص

www.fmreview.org/ar/return

آمنةٌ ،
ال َع ْو َد ُة :أهي طوع َّي ٌةٌ ،
دامئةُ ،ت َصان فيها الكرامة؟

طاملا كانت العو َد ُة اآلم َن ُة التي ُت َصان فيها الكرا َم ُة ،من حيث هي ٌّ
مبادئ نظام الالجئني الدويل .ويف هذا
صميم
دائم للتَّهجري ،يف
ِ
حل ٌ
ِ
يستكش ُف مؤلِّفوها العقبات املختلف َة التي تحول دون تحقيق عود ٍة مستدام ٍة ،فبعض هذه
العدد تدور  23مقال ًة حول العودة،
ِ
بحاالت بعينها .ويناقش كث ٌري من املؤلِّفني الحاج َة إىل الحامية من العودة
خاص
ٍ
شائع يف كثري من حاالت التَّهجري ،وبعضها ٌّ
العقبات ٌ
السا ِبق ِة ألوانها أو العودة القرسية ،وما قد يكون منها من أخطا ٍر ُم ْح َت َملة .ويناقشون أيضاً االفرتاضات واآلراء العا َّمة التي تؤ ِّثر يف
السياسات واملامرسة .ولقد ُج ِم َعت ٌ
أمثلة من املامرسة الجيدة واملالحظات عىل نتائج البحوث يف هذا العدد من جميع أنحاء العامل.
ُ
َ
موضوع مص َّغ ٍر يف الطريق إىل فه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها ،أ ِع َّد لتزويد املناقشات التي س ُتدَا ُر
ويشتمل العدد عىل
ٍ
يف املنتدى العاملي األ َّول لالجئني يف ديسمرب/كانون األول  2019بالحقائق واملعلومات .وتقصد مجموعة املقاالت هذه التي كتبها
الجامعي ألسباب التَّهجري األصلية.
مؤلِّفون من األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واألوساط األكادمي َّية ،إىل توسيع ال ّف ْه ِم
ِّ
متاح من طريق هذه الوصلةwww.fmreview.org/ar/return :
العدد ٌ

شرتَكة يف الطريق إىل العودة :الروهينغيا ونازحو جنوب السودان
العقبات ا ُمل َ

دانيال سو ِل َفن (املنظمة الدولية لالجئني)

ُت ِث ُري الحوائل التي تحول دون العودة يف حالتَي الجئي الروهينغيا والنازحني داخلياً يف جنوب السودان أسئل ًة خطري ًة يف كيف َّية تحقيق
السالمة يف حاالت العودة وضامن طوع َّيتها.

www.fmreview.org/ar/return/sullivan

حاالت عودة الجئي جنوب السودان :التص ُّورات واالستجابات

هوس وأندرو ُك ِننغهام وك ِرستني كامَّاو وماري أوبارا (منظمة أكت كنيسة السويد/االتحاد اللوثري العاملي  /مستشارون م ُْستق ِّلون)
كاثرين ِ

ني الفهم العميق لتجارب الالجئني وتص ُّوراتهم عىل ضامن ْأن تكون الربمج ُة أقد َر عىل دعم حلولِ الالجئ َ
ميكن أن ُي ِع َ
ني الدامئ ِة وإعادة
إدماجهم.

www.fmreview.org/ar/return/huser-cunningham-kamau-obara

ني قرا َر ال َع ْود ِة
اتِّخا ُذ ال َّالجئ َ

كلووي سيدين (مركز رصد النُّزوح الداخل)
تؤ ِّثر عوامل متن ِّو ٌ
الرأي
عة يف القرارات التي يتَّخذها الالجئون فيق ِّررون فيها العودة إىل مساقط رؤوسهم ،إ ّال َّأن بعضها غري ُم ِّ ٍ
عرب عن ِ
املتعا َرف بني الناس.
www.fmreview.org/ar/return/sydney

الالجئون التَّامِل ُّيون الرسيالنك ُّيون يف الهند :أيعودون أم يندمجون؟

فالكارسل ِسلفيال (جامعة كو ِم َّياس)
أمايا
ِ

عند الالجئني التَّا ِمل ِّينيُ ،تؤ ِّثر مراعاة االستدامة يف قراراتهم التي إ َّما ُيق ُّرون فيها بقا َءهم يف الهند أو عودتهم إىل رسيالنكا .وال ب َّد أن
َ
َ
التخطيط لالندماج واإلعادة إىل البلد األصل.
تصوغ آراؤهم وما يتط َّلعون إليه
www.fmreview.org/ar/return/valcarcelsilvela

السور ُّيون يف أملانيا :األسباب التي تدعو األفراد إىل العودة أو البقاء
أحمد العجالن (جامعة بيلفيلد)

بقاع سورية مختلفة ،فتجاربهم يف املنفى
ليس الالجئون السور ُّيون يف أوروبا جامعة واحد ًة متجانسة ،إمنا هم أفراد ُوأ َ ٌ
رس جاؤوا من ٍ
مختلفة ،وتو ُّقعاتهم يف العودة مختلفة.
www.fmreview.org/ar/return/alajlan
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العمل مع جامعات ‘املاكثني’ :التع ُّلم من إريرتيا

جورجيا كول (جامعة كامربدج)

التوسع يف ف ْه ِم آراء الناس وظروف معيشتهم ،يف املجتمعات املحلية التي سيعود إليها العائدون ،ما ُيسه ُِّل عىل َمن يعود
قد يكون يف ُّ
مهجراً ،اندماجه فيها.
ِمن حيث كان َّ
www.fmreview.org/ar/return/cole

مبادئ إعادة الالجئني ُمض َّيقٌ عليها

ِجف ك ِر ْسب (جامعة أكسفورد)

يزداد أكرث فأكرث انتهاك القوانني والقواعد التي َو َض َعها املجتمع الدويل لضامن أن تقع إعادة الالجئني ا ُمل َّ
نظم ُة إىل بلدهم األصل ،بحيث
تشتمل عىل حامية حقوقهم.

www.fmreview.org/ar/return/crisp

حلول ٌ
ٌ
دامئة لألطفال العائدين

س ِتفاين با ِرت وماريون ِغ ُيوم ويوشيا كابالن (منظمة صموئيل هول  /التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة)

ُأ ُط ُر عملِ الحلول الدامئة لقياس التقدُّ ِم يف الطريق إىل العودة املستدامة وإعادة اإلدماج املستدامةُ ،مخْ ِف َق ٌة يف مراعاة حاجات وتجارب
األطفال خاص ًة.

www.fmreview.org/ar/return/barratt-guillaume-kaplan

عودة الالجئني السور ِّيني من لبنان

تامرياس فاخوري و ِدريا أوز ُكل (الجامعة اللبنانية األمريكية  /جامعة أكسفورد)

ٌ
ِّيات تتحدَّى العودة الطوعية اآلمنة التي ُت َصان فيها الكرامة.
كشف
تحليل ملامرسات العودة يف لبنان عن تحد ٍ
www.fmreview.org/ar/return/fakhoury-ozkul

ُّ
السور ِّيني :املقاربة الرتكية ا ُملش َّوشة
الحض عىل عودة ُّ
دوسبورخ-إسن)
زينب شاهني ِمنجو ِتك (جامعة
ِّ

مقاربة تركيا ِّ
للحض عىل عودة الالجئني إىل سورية ُته ِّد ُد بتعريض سالمة هذه العودة وطوع َّيتها للخطر.
www.fmreview.org/ar/return/sahinmencutek

سياسة العودة من األردن إىل سورية

ُ
ويلمنغت)
جوليا موريس (جامعة نورث كارولينا يف

أصبح االستعداد لعودة الالجئني السور ِّيني مسأل ًة بارز ًة يف األردن ،غري َّأن احتامل وقوع العودة يثري من املخاوف الكثري.

www.fmreview.org/ar/return/morris

الصوماليني يف كينيا
إعا َد ُة النَّظر يف حلول مسألة الالجئني ُّ
تش ْسرت)
بيرت ِكرويئ وسوزان فرنسيس (جامعة إلدو ِرت  /جامعة ِ

ظل أحوال غري موثوقٍ بها ،من كينيا إىل بلدهمُ ،مع ِّر ٌ
عودة الالجئني الصوماليني ،التي يف ِّ
حاالت من العودة القرسية.
ضة لخطر نشوء
ٍ
حسنُ البحث يف طرق بديل ٍة كاالندماج املحل.
لذا َي ُ

www.fmreview.org/ar/return/kirui-francis

التعليم من أجل العودة :الالجئون الصومال ُّيون يف داداب

أوتشان ليوموي وعبد القادر أبيكار وهايون ِكم (مرشوع التعليم العايل بال حدود لالجئني /جامعة يورك)

يعني إيجاد ٍّ
‘دائم’ لالجئني الصوماليني يف داداب ضامن أن يكون عندهم املعرفة والقدرة والثقة واملؤهالت املطلوبة من أجل
حل ٍ
عود ٍة جا َّد ٍة دامئة.
www.fmreview.org/ar/return/leomoi-abikar-kim
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يرس ُة إىل ميامنار
أ َع َىل ال َع ْود ِة َم ْقسورون؟ َع ْود ُة ال َّالجئ َ
ني ا ُمل َّ

هاسغاوا (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)
ياكا ِ

ٌ
منترش
عىل الرغم من التط ِّور الذي وقع أخرياً عىل الحال السياسية يف ميامنار ،ومن الظروف الصعبة يف تايلند ،بني الالجئني نفو ٌر
يرسة.
ُمستح ِك ٌم من املشاركة يف آلية العودة الرسمية ا ُمل َّ
www.fmreview.org/ar/return/hasegawa

الالجئ سابقٌ أوانه
عى إىل إسقاط صفة
ِ
َم ْس ً

هَ ْمسا فيجاراجافان و ِب َل ِفي ساكسينا (مرشوع الهجرة واللجوء ،يف ِد ْلهي)

كثري ٌة هي الدروس التي ينبغي تع ُّلمها من قرار املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الذي اختلفت حوله اآلراء -ثم ُن ِق َض
يف آخر املطاف -الذي ُأ ِق َّر إلسقاط صفة الالجئ عن َش ْع ِب ِّ
البورمي يف الهند وماليزيا.
الشن
ِّ
www.fmreview.org/ar/return/vijayaraghavan-saxena

إعادة الالجئني إعاد ًة ت َُصان فيها كرامتهم
كريي هو ُلواي (معهد التنمية الخارجية)

للروهينغيا يف بنغالديش وللسور ِّيني يف لبنان ،تو ُّقعات مختلفة يف ماه َّية ما تقتضيه اإلعادة التي ‘ ُت َصان فيها الكرامة’.
www.fmreview.org/ar/return/holloway

عودة األقل َّية :الطريق إىل الوطن

ديورديه ستيفانوفيتش ونيوفايتوس لويزيديس (جامعة أديليد  /جامعة ِكنْت)

َّ
لعل دراسة الحاالت التي نجحت فيها عودة األقل َّية ُت ِع ُني عىل تعيني السياسات التي من شأنها ْأن تساعد الذين ميكن أن يعودوا.
www.fmreview.org/ar/return/stefanovic-loizides

االستعداد القانوين للعودة إىل سورية

مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس (املجلس الرنويجي ل َّالجئني)

االستعداد من ناحية الحقوق القانونية أم ٌر شديد األهم َّية عند الالجئني السوريني الذين ينوون العودة.
www.fmreview.org/ar/return/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis

العودة إىل سورية بعد الته ّرب من التجنيد اإللزامي

ُنس ٌق ميدا ٌّين يف مجال العمل اإلنسا ِّين يف سورية ٌ /ة لقتسم)
أحمد عرمان وشذى لطفي (م ِّ

يواجه الالجئون السور ُّيون الذين ته ّربوا من الخدمة العسكرية عوائقاً تحول دون عودتهم ،وهذا يفتح سبي ًال إىل ِّ
الشك يف قابل َّية
نجاح حاالت أخرى من عودة الالجئني و استمراريتها.
www.fmreview.org/ar/return/araman-loutfi

رشقي بريوت ضدُّ الدولة اللبنانية
النّازحون داخلياً يف ِّ
دياال لطيف (جامعة تورونتو)

تأيت يف هذا العام الذكرى السنوية الثالثون التفاق الطائف الذي أنهى رسمياً الحرب األهلية اللبنانية التي دارت رحاها بني عا َمي
 1975و .1990ولكنْ بعد ثالثة عقود ،ما تزال بعض الجامعات نازح ًة داخلياً بسبب أفعال الدولة.
www.fmreview.org/ar/return/lteif

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح ال ِّرماز املر ّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنرتنت.
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ات ٌ
خيار ٌ
ناشئة لحلولٍ دامئ ٍة يف دارفور

زوراب إلزاروف (البعثة املشرتكة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (اليوناميد))

صعوبات يف إيجاد ٍّ
دائم لنزوحهم .ولقد يجد بعضهم يف األحداث األخرية
ما يزال النّازحون داخلياً يف دارفور يواجهون
ٍ
حل ٍ
أم ًال جديداً ،ولكنَّ التحدِّيات املع َّقد َة ٌ
باقية.
www.fmreview.org/ar/return/elzarov

إعادة اإلدماج السيايس واالقتصادي :مفتاح العودة الناجحة

باربارا لوكونكا وبيرت دي ك ِلرك (املنظمة الدولية للهجرة  /جامعة ِوتواترساند)

يقتيض أ ْم ُر الالجئني والنازحني داخلياً من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية َ
بذل جهود متضافرة لضامن إعادة إدماجهم
إدماجاً ناجحاً يف األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف بالدهم األصلية.

www.fmreview.org/ar/return/lukunka-declercq

حاالت العودة يف بيئات ُمع َّقدة :حالة جنوب السودان
با ِبت سكوتس وكا ْرث سميث (املجلس الدامناريك لالجئني)

ال ب َّد أن تحذر الهيئات اإلنسانية غاية الحذر يف كيفية دعمها حاالت العودة والنَّقل ل ُيض َمنَ أ ّال تس ِّب َب رضراً أو أن تسمح
بتصيري املساعدة اإلنسانية أدا ًة بيد الجهات الفاعلة السياسية.
www.fmreview.org/ar/return/schots-smith

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أندرو م َُكونِل

الجئون أفغان ُّيون يف مركز إعاد ٍة يف نوشهره ُق ْر َب بيشاور بباكستان ،عا َم .2018
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موضوعٌ ُمص َّغ ٌر يف :الطريق إىل َف ْه ِم أسباب
التَّهجري األصل َّية ومعالجتها
ُ

أ ِع َّد هذا ُ
املوض ْوعُ املص َّغ ُر لتزويد املناقشات التي س ُتدَا ُر يف املنتدى العاملي األ َّول لالجئني يف ديسمرب/كانون األول  2019بالحقائق
مقاالت كتبها مؤلِّفون من األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واألوساط األكادمي َّية ،يقصد هذا
واملعلومات .ومب َْج ُمو َع ِة
ٍ
الجامعي ألسباب التَّهجري األصلية.
املوضوع ا ُملص َّغر إىل توسيع ال ّف ْه ِم
ِّ

َم ْن ُع التَّهجري ومعالجة أسبابه األصل َّية وو ْعدُ االتفاق العاملي بشأن الالجئني
فولكر تورك (املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة)

يقتيض َمن ُْع التَّهجري مبعالجة أسبابه األصل َّية مقارب ًة ُكل َّية والتزا َم فئات متنوعة كثرية من الجهات الفاعلة .وال ب َّد أن تكون بداية
ذلك توسيع َف ْه ِم األسباب األصلية وما فيها من تعقيد.
www.fmreview.org/ar/return/turk

السلطة وتغيري املامرسة ل َد ْع ِم بناء السالم املَ ُقو ِد محلياً
تحويل ُّ
أليكس شوب ِردج (أوكسفام)

ل ،ورغب ًة من جهة الجهات الفاعلة الخارجية ،يف ِّ
توسيع إدراك دينام َّيات ال ِّنز ِاع املح ِّ
يقتيض بناء السالم بنا ًء مستداماً
التخل عن
َ
السيطرة ،وتسليمها للجهات الفاعلة املحلية.
www.fmreview.org/ar/return/shoebridge

األرض وال ِّنزاع :اتِّخاذ إجر ٍ
اءات يف الطريق إىل السالم

مربيتا تِ ْربا وفيليب ديكوريت وكالريسا أوغسطينوس وإسامعل فريؤود (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)  /مستشارون)
عُ َمر سيال ُوأ ِ

مرشوع عالج تعقيد املسائل التي حول
املهجرين يف العراق عىل عودتهم عود ًة آمنة مستدامة من خالل
ُسو ِع َد آالف اليزيد ِّيني َّ
ٍ
حيازة األرايض.

www.fmreview.org/ar/return/sylla-tempra-decorte-augustinus-frioud

السالم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال
َم ْن ُع ال ِّنزاع عىل مستوى املجتمعات املحل َّية و ِبنَا ُء َّ

و َاالي أورشورفيسان وشونا كني (لجنة اإلنقاذ الدول َّية)

يزداد إدراك الحاجة إىل معالجة األسباب األصلية للتَّهجري ،من خالل وجهة ‘الرابطة الثالثية’ ،أيْ رابطة اإلنسانية والتنمية والسالم.
دروس وتوصيات.
يح ا ُمل ِفي َد من
و ُي ْظ ِه ُر
برنامج َم ُقودٌ محلياً يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال هذه املقارب َة و ُي ِت ُ
ٌ
ٍ
www.fmreview.org/ar/return/osofisan-keen

عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد يف أمريكا الوسطى :استجا َب ُة الدَّول ِة ُم َقا ِب َل مسؤول َّي ِة الدَّولة

فييك نوكس (جامعة لندن)

سبب تهجري عدد كث ٍري من الناس يف أمريكا الوسطى هو عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد عىل املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية ،لكنَّ استجابات الدول أخفقت يف معالجة األسباب األصلية ِّ
لكل ذلك.
www.fmreview.org/ar/return/knox
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www.fmreview.org/ar/return

مسألة الالجئني الفلسطينيني :األسباب األصل َّية َ
الص من حالٍ ليس منها خالص
والخ ُ

انشسكا ألبانيز وداميان ِل ْي ِل (جامعة جورج تاون  /األونروا)
فر ِ

وإجرا ُء القانون الدويل إجرا ًء ال تح ُّيز فيه ،هام ُر ْكنا أيِّ ٍّ
حل ملسأل ِة الالجئني
إ ْقرا ُر ما للتهجري الفلسطيني من
أسباب أصليةْ ،
ٍ
الفلسطينيني .والذي يزيد تحت ُِّم إقامة هذين ال ُّر ْكنَني ،هو ما تقدَّم حديثاً من محاولة ِّاطراح قضية الالجئني الفلسطينيني ،جمل ًة
وتفصي ًال.
www.fmreview.org/ar/return/albanese-lilly

الصمود :إعادة النظر يف الحامية
أماكن ُّ
بابلو كور ِتس ِفرنان ِدز (مركز رصد النزوح الداخل)

ترب ُز املقاربات التعاونية يف بناء قدرات النَّازحني داخلياً الحرض ِّيني واملجتمعات املضيفة الحرضية ،من حيث هي وسائل أ ْن َج ُع من
ُْ
غريها يف التصدِّي للتَّهجري الذي يطول أمده وللتَّهجري الذي يقع مر ًة ثاني ًة ،يف املستوطنات غري الرسم َّية يف كولومبيا.
www.fmreview.org/ar/return/cortesferrandez

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/زافري بورجواه

ملَّا كانت منطقة ميناواو يف الكامريون تعاين إزال َة األشجار معانا ًة فيها خط ٌر ،والسبب يف ذلك هو االحتباس الحراري وآثار استضافة َ 56
الجئ نيجرييٍّ  ،بدأت املفوضية السامية لألمم املتحدة
ألف ٍ
لشؤون الالجئني ورشكاؤها يف رشكة الند البف واالتحاد اللوثري العاملي مرشوعاً إلعادة زراعة الغابات يف شهر يناير/كانون الثاين من عام  .2019ويتو َّقعون يف العامني ا ُمل ْقب َلني أن يزرعوا -مع
الالجئنيَ 20 -
ألف شجر ٍة يف موقع املرشوع وحوله.

املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية
جميع مقاالت هذا العدد متاحة عىل البودكاست (باللغة اإلنجليزية) يف موقع نرشة الهجرة القرسية .للوصول إىل
املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية (مرتبة حسب األعداد) ،يرجى زيارة املوقع التايل
 https://podcasts.ox.ac.uk/seriesثم البحث عن ” “forced migration reviewيف املدونة.
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سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل
الوصلة اآلتيةwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

املوضوعات الرئيسية القادمة:

• املَدا ِئنُ وال َب ْلدَات (فرباير/شباط)
• اال ِّتجار والتَّهريب  /وأ ْز َمة ا ُملنَاخ واملجتمعات املحل َّية (موضوعٌ ُم ْز َد ِوج ،يونيو/حزيران)
• االعرتاف بالالجئني  /وموضوعٌ مص َّغ ٌر يف ا ُملهَاجرين املَ ْفقودين (أكتوبر/ترشين األول)
انظر www.fmreview.org/ar/forthcoming

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين ،تابعونا عىل صفحتنا يف
تسجلوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط
فيسبوك أو تويرت أو َّ
التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

صورة الغالف األمامي

الالجئون الصومال ُّيون يف داداب بكينيا ،يشدُّ ون ال ِّر َ
حال إىل الصومال
عائدين ،عا َم 2016
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أسد الله نرص الله
(مؤسس ُة روزا لوكسمبورغ – مكتب بريوت)،
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر ِجف ك ِر ْسب (مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد) ،وسارة ونسا َّ
َ
وذلك عىل مساعدتهام فقد كانا مستشا َرين يف املوضوع الرئيس لهذا العدد ،و َن ْش ُك ُر بريفني عل ،وأنا ِبل موانجي ،وإميل ِو ْنبلد ماتيز (من
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) ،عىل َع ْونهنَّ يف املوضوع ا ُمل َص َّغر .و َن ْش ُك ُر أيضاً منظمة أكت كنيسة السويد ،واملنظمة
ومؤسس ُة روزا لوكسمبورغ ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،عىل َدع ِْم هذا العدد خصوصاً.
الدولية لالجئنيَّ ،
مؤسس ُة روزا لوكسمبورغ – مكتب بريوت بتمويلٍ من الوزارة االتحادية للتعاون والتنمية يف
تك َّفلت بالعدد  62من نرشة الهجرة القرس َّية َّ
امليدان االقتصادي بجمهورية أملانيا االتحادية .تقع مسؤول َّية هذه النرشة عىل نرشة الهجرة القرسية وحدها وليس بالرضورة ْأن تستوي
مؤسسة روزا لوكسمبورغ.
آراء النرشة وأراء َّ
متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات
العملية واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً
ومن يعملون معهم .والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية
واإلسبانية والفرنسية.
Forced Migration Review
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
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

عرب
إخالء مسؤولية :جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُت ِّ
بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة
أكسفورد.

حقوق الطبع :نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية
قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها
اإللكرتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط
التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية.
يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة
الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.
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.
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