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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

كلمة أرسة التحرير

طاملا كانت العو َد ُة اآلم َن ُة التي ُت َصان فيها الكرا َم ُة ،من حيث هي ٌّ
مبادئ نظام الالجئني
صميم
دائم للتَّهجري ،يف
ِ
حل ٌ
ِ
يستكش ُف مؤلِّفوها العقبات املختلف َة التي تحول دون تحقيق عود ٍة
الدويل .ويف هذا العدد تدور  23مقال ًة حول العودة،
ِ
بحاالت بعينها .ويناقش كث ٌري من املؤلِّفني
خاص
ٍ
شائع يف كثري من حاالت التَّهجري ،وبعضها ٌّ
مستدام ٍة ،فبعض هذه العقبات ٌ
الحاج َة إىل الحامية من العودة 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 ومعالجتهاُ ،أ ِع َّد لتزويد املناقشات التي
ويشتمل العدد عىل
ٍ
س ُتدَا ُر يف املنتدى العاملي األ َّول لالجئني يف ديسمرب/كانون األول  2019بالحقائق واملعلومات .وتقصد مجموعة املقاالت
الجامعي
هذه التي كتبها مؤلِّفون من األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واألوساط األكادمي َّية ،إىل توسيع ال ّفه ِْم
ِّ
ألسباب التَّهجري األصلية.
(مؤسس ُة روزا لوكسمبورغ –
ونسا
وسارة
أكسفورد)،
جامعة
يف
الالجئني
اسات
ر
د
(مركز
ب
س
ر
ك
ف
َّ
يطيب لنا أن َن ْش ُكرَِ :ج ِ ْ
مكتب بريوت) ،وذلك عىل مساعدتهام فقد كانا مستشا َرين يف املوضوع الرئيس لهذا العدد ،و َن ْش ُك ُر بريفني عيل ،وأنا ِبل
موانجي ،وإمييل ِو ْنب َلد ماتيز (من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) ،عىل َع ْونهنَّ يف املوضوع ا ُمل َص َّغر.
ومؤسس ُة روزا لوكسمبورغ ،واملفوضية السامية لألمم
و َن ْش ُك ُر أيضاً منظمة أكت كنيسة السويد ،واملنظمة الدولية لالجئنيَّ ،
املتحدة لشؤون الالجئني ،عىل َدع ِْم هذا العدد خصوصاً.
العدد  62من نرشة الهجرة القرسية متاحٌ يف اإلنرتنت من طريق www.fmreview.org/ar/return
• املج َّل ُة ك ُّلها وفيها املوضوع ا ُمل َص َّغر
ٌ
املوضوع ال َّرئيس)
و
ملضم
ز
موج
تحليل
• موجز أرسة التحرير (وهو
ٌ
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َ
ُ
ْ
ِ
موس ٌ
• َّ
عة مع رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت ِو ْب)
محتوى
امللخص (وهو قامئة
َّ
• موضوعٌ مص َّغ ٌر يف األسباب األصل َّية ( ُكت ِّي ٌب منفصل)ٌ
ومبلفات صوتية باللغة اإلنجليزية ِّ
للبث ال َّر ْقمي .وسيكون هذا العدد
و ُك ُّل املقاالت موجودة بن ََسقي  PDFو،HTML
ٍ
كاف لنرش هذا العدد باللغة
لغات :اإلنجليزية والعربية واإلسبانية( .ي ُْح ِز ُننا أ َّننا مل نتمكن من الحصول عىل متويلٍ ٍ
بثالث ٍ
الفرنسية ).و َمن يرغب يف نسخ ٍة مطبوع ٍة من هذا العدد ،يرجى ْأن ُي َر ِاسلنا بالربيد اإللكرتو ِّين من طريق
.fmr@qeh.ox.ac.uk
الرئيس ُة ا ُملق ِبل ُة يف عام ( 2020انظر :)www.fmreview.org/ar/forthcoming
املواض ْيعُ
ِ
َ
• املَدا ِئنُ وال َب ْلدَات (فرباير/شباط)
• االتِّجار 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)
ماريون كولدري وجيني بيبلز
املح ِّررتان ،نرشة الهجرة القرسية

تك َّفلت بالعدد  62من نرشة الهجرة القرس َّية
مؤسس ُة روزا لوكسمبورغ – مكتب بريوت بتمويلٍ
َّ
من الوزارة االتحادية للتعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي بجمهورية أملانيا االتحادية.
تقع مسؤول َّية هذه النرشة عىل نرشة الهجرة
القرسية وحدها وليس بالرضورة ْأن تستوي آراء
مؤسسة روزا لوكسمبورغ.
النرشة وأراء َّ

