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كلمة أرسة التحرير

 صورة الغالف األمامي:

الالجئون الصوماليُّون يف داداب 

ون الرِّحاَل إىل الصومال  بكينيا، يشدُّ

عائدين، عاَم 2016

املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني/أسد الله نرص الله

لت بالعدد 62 من نرشة الهجرة القرسيَّة  تكفَّ
سُة روزا لوكسمبورغ – مكتب بريوت بتمويٍل  مؤسَّ
من الوزارة االتحادية للتعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي بجمهورية أملانيا االتحادية. 

تقع مسؤوليَّة هذه النرشة عىل نرشة الهجرة 
القرسية وحدها وليس بالرضورة أْن تستوي آراء 

سة روزا لوكسمبورغ. النرشة وأراء مؤسَّ

طاملا كانت العوَدُة اآلمَنُة التي ُتَصان فيها الكراَمُة، من حيث هي حلٌّ دائٌم للتَّهجري، يف صميِم مبادِئ نظام الالجئني 

الدويل. ويف هذا العدد تدور 23 مقالًة حول العودة، يستكِشُف مؤلِّفوها العقبات املختلفَة التي تحول دون تحقيق عودٍة 

مستدامٍة، فبعض هذه العقبات شائٌع يف كثري من حاالت التَّهجري، وبعضها خاصٌّ بحاالٍت بعينها. ويناقش كثرٌي من املؤلِّفني 

الحاجَة إىل الحامية من العودة الساِبقِة ألوانها أو العودة القرسية، وما قد يكون منها من أخطاٍر ُمْحَتَملة. ويناقشون أيضاً 

ة التي تؤثِّر يف السياسات واملامرسة. ولقد ُجِمَعت أمثلٌة من املامرسة الجيدة واملالحظات عىل  االفرتاضات واآلراء العامَّ

نتائج البحوث يف هذا العدد من جميع أنحاء العامل. 

ٍر يف الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها، أُِعدَّ لتزويد املناقشات التي  ويشتمل العدد عىل موضوٍع مصغَّ

سُتَداُر يف املنتدى العاملي األوَّل لالجئني يف ديسمرب/كانون األول 2019 بالحقائق واملعلومات. وتقصد مجموعة املقاالت 

هذه التي كتبها مؤلِّفون من األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية، واألوساط األكادمييَّة، إىل توسيع الّفْهِم الجامعيِّ 

ألسباب التَّهجري األصلية.

سُة روزا لوكسمبورغ –  يطيب لنا أن َنْشُكرَ: ِجف كرِْسب )مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد(، وسارة ونسا )مؤسَّ

مكتب بريوت(، وذلك عىل مساعدتهام فقد كانا مستشاَرين يف املوضوع الرئيس لهذا العدد، وَنْشُكُر بريفني عيل، وأناِبل 

ر.  موانجي، وإمييل ِوْنبَلد ماتيز )من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(، عىل َعْونهنَّ يف املوضوع امُلَصغَّ

سُة روزا لوكسمبورغ، واملفوضية السامية لألمم  وَنْشُكُر أيضاً منظمة أكت كنيسة السويد، واملنظمة الدولية لالجئني، ومؤسَّ

املتحدة لشؤون الالجئني، عىل َدْعِم هذا العدد خصوصاً. 
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ر • املجلَُّة كلُّها وفيها املوضوع امُلَصغَّ

• موجز أرسة التحرير )وهو تحليٌل موَجٌز ملضُمْوِن املوضوِع الرَّئيس( 

عٌة مع رموز االستجابة الرسيعة ]QR[ ووصالت ِوْب( ص )وهو قامئة محتوى موسَّ • امللخَّ
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