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األرصفة واألحياء الفقرية يف دكا
 نييل ليبو وهيو توكفيلد )إميرسون هرني بارترنز / جامعة سيدين(

يفد سنوياً إىل دكا زَُهاء نصف مليون الجئ اجتمع عليهم قسوة تغري املناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد ينتهي بهم الحال عىل 
أرصفتها.

www.fmreview.org/ar/shelter/lebeau-tuckfield 
املآوي الجامعية: غري مالمئة يف سياق التَّهجري

 )Independent / ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريري )منظمة أطباء بال حدود 

يبدو أنَّ املآوي الجامعية ليست حاًل مناسباً ملشكلة املأوى حتى يف مرحلة البداية الحرجة ألي أزمة، إذ ينشأ عنها مشكالت 
الكرامة واألمن باإلضافة إىل عواقب صحية وخيمة ال ُيسَتَهاُن بها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koscalova-lelevrier
تصميم أكرث وإبداع أقل

 ميتشيل سيبوس )متخصص يف التصميم واإلبداع(

رين أن يتعلموا كثرياً من مامرسات التصميم  مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاصًة يف مجال استنباط حلول املآوي للمهجَّ
املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون. 

www.fmreview.org/ar/shelter/sipus 
الحد الفاصل بني اإلنساين واملعامري 

 توم سكوت-سميث )جامعة أكسفورد(

قد يخفق اإلنسانيون واملعامريون يف إيجاد لغة مشرتكة قادرة عىل وصف كل منهام لآلخر من ناحية التخطيط، وحان الوقت 
اآلن لتجسري الفجوة وتشجيع املهنيني يف الجانبني عىل بذل مزيد من التعاون بل إذا دأب كل منهام عىل التَّعلم من اآلخر فسيقود 

رين الباحثني عن املأوى. ذلك إىل تعزيز موضعهام إزاء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/scottsmith 
استخدام املدارس كأموى للنازحني داخلياً يف اليمن 

ر )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( محمد الصباحي وغيداء ُمطهَّ

ونظراً لحالة النزوح املطَولة، طور معظم النازحني داخلياً ممن يعيشون يف املدارس نظاماً إلدارة شؤونهم باملشاركة مع مديري 
املأوى وممثيل النازحني داخلياً.

www.fmreview.org/ar/shelter/alsabahi-motahar

مقاالت عامة
إعداد برامج الحواالت النقدية: دروس مستفادة من شامل العراق 

ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست )الجمعية األملانية للتعاون الدويل(

ة إىل تطبيق  الة يف أوضاع النِّزاع والهجرة القرسية. ومع ذلك، ما زالت الحاجة ماسَّ من املمكن أن تكون الحواالت النقدية أداة فعَّ
مقاربة تراعي السياق وظروف النِّزاع.

www.fmreview.or/ar/shelter/deblon-gutekunst 
تيسري ’األمل املعقول‘ لدى الالجئني وطالبي اللجوء

 غريغ ترينر )رشكة املجتمع العاملي لالستشارات(

أدى فقدان األمل مع مرور الوقت إىل إصابة الالجئني وطالبي اللجوء يف جزيرَت مانوس وناورو باليأس وأزمات يف الصحة العقلية. 
غري إنَّ استخدام مفهوم ›األمل املعقول‹ ميكن أن يدعم صحتهم العقلية ورفاههم.    

www.fmreview.org/ar/shelter/turner 

نتقدم بالشكر لتوماس ويتوورث ونينا بريكالند من املجلس الرنويجي لالجئني، وتوم سكت-سميث من مركز دراسات الالجئني 
عىل مساعدتهام بصفتهام مستشارين للموضوع الرئييس لهذا العدد.

 ،)Better Shelter( أفضل  مأوى  منظمة  العدد:  لهذا  املايل  لآلت ذكرهم عىل دعمهم  أيضاً  والعرفان  الشكر  بخالص  ونتقدم 
ومؤسسة هابولد، ومؤسسة هانرت وستيفاين هانرت، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومؤسسات املجتمع املنفتح، ومنظومات سوريكاتا 
)Suricatta Systems( ووزارة الخارجية االتحادية السويرسية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل(، وقسم 
دعم الربامج واإلدارة يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ُندِرج يف األسفل قامئة باملانحني الحاليني والحديثني 

لنرشة الهجرة القرسية. 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 
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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 

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 55 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل

املآوي يف التَّهجري

باإلضافة إىل طائفة من املقاالت حول 

مختلف جوانب الهجرة القرسية

استضعاف الالجئني ذوي اإلعاقات يف مجال التواصل وتعرضهم ألخطار العنف الجنيس والقائم عىل الجندر: 
أدلة من رواندا 

جويل مارشال وهيلني باريت وأنجيلو إيبينغو 

)جامعة مانشسرت ميرتوبول / منظمة التواصل العاملية / نفيذية، مبادرة ألجل الالجئني ذوي اإلعاقة، رواندا(

غالباً ما يكون الالجئون الذين يعانون من إعاقات يف التواصل عرضة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر، وترجع بعض 
أسباب ذلك لضعف قدرتهم عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون لها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/marshall-barrett-ebengo 
قوة التَّعليم يف حياة الالجئني: الجئو رسيالنكا يف الهند 

أنتوين جيفاراثنام مايوران )أوفري سيالن(

للسيطرة  التصميم  من  كنوع  للتعليم  األولوية  الهند  يف  نادو  تاميل  مخيامت  يف  يعيشون  الذين  الرسيالنكيون  الالجئون  أعطى 
عىل مستقبٍل غامٍض وغري مؤكد. وميكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي مثلته الحكومة املضيفة يف دعمهم أن ُتلِهَم 

املجتمعات الالجئة األخرى التي تنتظر يف ظروف ملتبسة حاًل دامئاً.

www.fmreview.org/ar/shelter/mayuran 
األطفال املولودون لالجئات املغتصبات وانعدام الجنسية يف مرص 

محمد فرحات ) املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني(

إنَّ تيسري إجراءات تسجيل واقعات الوالدة لألطفال الناتجني عن حوادث االغتصاب ُيَعدُّ من األمور الحيوية و الرضورية ملنع حاالت 
انعدام الجنسية.

www.fmreview.org/ar/shelter/farahat 
الربهنة عىل مامرسة التعذيب: املطالبة باملستحيل 

لويس غريغ وجو بيتيت )منظمة الحرية من التعذيب(

أظهر بحث جديد أنَّ األخطاء التي ارتكبها العاملون املختصون بالتعامل مع طلبات اللجوء يف وزارة الداخلية يف أثناء تعاملهم مع 
التقارير الطبية لالستدالل عىل التعذيب تجعل من املستحيل عىل النَّاجني من التعذيب ممن يسعون إىل طلب اللجوء يف اململكة 
املتحدة إثبات تعرضهم للتعذيب. وقد تكون العواقب وخيمة عىل األفراد املعنيني، وقد تفرض باملثل أعباء إضافية عىل الخدمات 

العامة والتمويالت املخصصة.

www.fmreview.org/ar/shelter/gregg-pettitt 
الوالدة يف أثناء العبور يف اليونان

راكيل إيسرت حورخي ريكارت )جامعة فالنسيا(

تضطر الالجئات الحوامل يف رحلتهن خالل أوروبا إىل الوالدة يف ظروف يف غاية الصعوبة، فهنَّ يواجهنَّ خيارات مروعة، ويتعرض 
موالديهن لخطر انعدام الجنسية. 

www.fmreview.org/ar/shelter/jorgericart 

صورة الغالف األمامي:
يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، استخدمنا صوراً تعرض عدداً متنوعاً من 
رون ووحدات اإلسكان التي صممها  أنواع املآوي مبا فيها املأوي التي شيَّدها امُلهجَّ

املعامريون والبنى الحرضية ’املعاد تخصيص أغراضها‘ مبا يخدم استخدامات 
الالجئني. وتقوم بعض هذه املآوي عىل مفهوم ’إعادة البناء األكرث أماناً‘ يف حني 
تعكس غريها ندرة املواد املالمئة املتاحة. وهناك صور أخرى تعرض الناس وقد 

استضافتهم بيوت العائالت املحلية وأخرى تعرض عائالت أخرى من الواضح أنَّها 
تستأجر مساكن دون املستوى املقبول. وال يوجد أي صورة من هذه الصور ُتعرِّف 

’املأوى يف التَّهجري‘. 

إذن كيف لنا أن نقرر أي صورة نستخدم لتكون صورة الغالف لهذا العدد؟ لقد 
أردنا أن نتجنب وضع الصورة التقليدية التي تصف الجئاً ِمعوزاً يعيش يف مأوى 
ثنايئ مؤقت يفرتش األرض ببساط وغطاء من اللدائن مع أنَّ بعض الناس يرون 

ر املساكن الجاهزة األنيقة واملعدة يف مختلف املواقع يف العامل متاماً  يف مثل هذا املأوى بالفعل الخيار الوحيد املتاح أمامهم. وباملقابل، ال ُتصوِّ
ما يعيشه معظم الّنازحني داخلياً والالجئني عىل أرض الواقع. وأخرياً، قررنا أن ُتعربِّ الصورة عن حقيقة تجلت خالل السنوات األخرية املاضية يف 

رين إىل العثور عىل مأواهم بأنفسهم خاصًة يف املناطق الحرضية حيث ميكن لخاصية حجبهم النسبية أن تكون مصدراً للقوة  ه امُلهجَّ زيادة توجُّ
والخطر يف الوقت نفسه.

قيمة التَّعلم 
يأت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات واملَِنح مبا فيها تربعات األفراد من جموع القرَّاء. فهل ميكنك املساهمة يف دعم النرشة 

واستمرارها لتمكينها من نرش التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة. لألفراد، نقرتح أن يكون التربع السنوي 30 جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل 37 دوالراً أمريكياً أو 
 http://bit.ly/supportFMR :35 يورو. ميكنكم التربع من خالل املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت

م لالجئني السوريني الذين يتلقون الدعم من منظمة  إسكان ُمقدَّ
كري الدولية، لبنان. فولفيو زانيليني/ االتحاد األملاين لإلغاثة
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املآوي يف التَّهجري
رين دون استثناء إىل نوع من أنواع املآوي، وتفرض الظروف املعاشة عىل أرض الواقع صورة للآموي تختلف عن  يحتاج جميع امُلهجَّ

الصورة النمطية املتخيلة لخيمة بدائية أو أغطية مشمعة لكنَّها ال تستويف يف الوقت نفسه املعايري الرسمية املوضوعة للآموي. ومن 

رون أو قد ُينشؤوَنها بأنفسهم أو قد تنشأ ألجلهم لترتك أثراً  هنا، تظهر أنواع من االستجابات للآموي واملستوطنات يستخدمها امُلهجَّ

م لقاطنيه نوعاً من الحامية من الظروف الجوية واألمن املادي، وعىل ضوء  عميقاً عىل خربتهم يف التَّهجري. وينبغي للأموى أن يقدِّ

ن من تحقيق هذا الهدف.  ذلك تسلط مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية الضوء عىل بعض الطرق التي مُتكِّ

لكنَّ املهجرين يبحثون أيضاً عن السالمة والراحة واألمن الوجداين وعن خفض بعض املخاطر التي يتعرضون لها والتخفيف عن 

صعوبة الحياة التي تالزم تهجريهم بل يبحث البعض منهم مع مرور الوقت عن مأوى ميكن أن يعتربه بيتاً له. ومن شأن التَّهجري 

رين إحساس بوجود بيت واالنتامء له قد يتحقق بتوفري املأوى ولو كان مؤقتاً.  أنه ميّزق النسيج املجتمعي أيضاً، لكنَّ منح امُلهجَّ

فعنوان النجاح يف املأوى امُلرِض واملستدام إمنا ُيستمدُّ من إعادة تشكيل املجتمع املحيل سواء أكان ذلك بني أبناء الجالية نفسها أم 

رون إىل مكان وجودهم.  رين واألشخاص الذين توافد امُلهجَّ رة بل بني امُلهجَّ بني الجاليات امُلهجَّ

تعالج مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هذه العوامل من عدة زوايا تضم منظورات املضيفني والهيئات واملصممني 

من خالل  االستجابة  ناحية  ومن  مادي  موقع  يف  املادية  عنارصه  إقامة  ناحية  من  معقدة  طبيعة  املأوى  فلمقاربات  رين.  وامُلهجَّ

املأوى للحاجات اإلنسانية الرضورية، وقد أرشكت هذه املقاربات كثرياً من الجهات الفاعلة اإلنسانية وزاد إرشاكها أيضاً للمصممني 

واملعامريني وامُلبَتِكرين. 

واإلرشادات التوجيهية الفنية للآموي منترشة بكرثة، فلم نجد داٍع ملناقشتها يف هذا العدد، بل اخرتنا بدالً من ذلك طائفة من املقاالت 

رون أنفسهم ومدى  خ امُلهجَّ التي ُترِبُز بعض جوانب واقع تطبيق هذه اإلرشادات. وهناك مقاالت أخرى تتحدث عن أين وكيف ُيرسِّ

ارتباط اعتبارات التصميم بالواقع االجتامعي والثقايف لألشخاص الذين سوف يقطنون يف املآوي كام تبحث يف كيفية بناء األشخاص 

ملأواهم ومستوطنتهم وسكنهم فيها وتكيفهم وتعديلهم لها.

العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:

www.fmreview.org/ar/shelter

مستوطنات الالجئني والتخطيط املناسب
بريت مور )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

علينا تطوير عمليات التخطيط ملستوطنات الالجئني بحيث ال يقترص دورها عىل تسهيل التخطيط بعيد األمد فحسب، بل تسمح 
أيضاً باالرتقاء والتحسني التدريجي للمستوطنات. ويعد مخيم إمربة يف موريتانيا مثاالً توضيحياً عىل ذلك.

www.fmreview.org/ar/shelter/moore
املأوى يف حالة الّتغري املستمر

 تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون )مركز التطوير ومامرسة الطوارئ(

لة خاصًة خارج  ال تقدم اإلرشادات التوجيهية اإلنسانية الحالية تغطية كافية ملا يعنيه املأوى يف بيئات النِّزاع غري املستقرة وامُلطوَّ
نة للتصدي لهذه الفجوة. املخيامت املنظمة. ونقرتح أدوات محسَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/parrack-piquard-brun 
استقصاء معامري يف توفري السكن لالجئني 

بالسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس )جامعة أكورونيا(

عندما استجاب طالب العامرة لتحدي ُمَدرِّسيِهم باستقصاء الخيارات املتاحة لالجئني يف مدينتهم، تبني لهم أنَّ هناك أجوبة معامرية 
بسيطة ومعقولة لحاجة دمج الالجئني يف املدن األوروبية متوسطة الحجم مثل مدينة أكورونيا. 

www.fmreview.org/ar/shelter/lizancos-zas 

حالة التعايف الذايت 
 بيل فلني وهويل شوفيلد ولويزا مرياندا موريل )منظمة كري الدولية يف اململكة املتحدة(

رة يف التعايف الذات مثاالً  تعيد معظم العائالت املتعافية من الكوارث الطبيعية بناء بيوتها، وتقدم لنا مامرسات املجتمعات غري امُلهجَّ
رون أيضاً.  ميكن أن يستفيد منه السكان املهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/flinn-schofield-morel
مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً يف باكستان 

أمارا مبارك وسعد حفيظ )املنظمة الدولية للهجرة(

أثرت فيضانات عام 2010 يف باكستان عىل 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات املانحة وحدوث الفيضانات مرة أخرى 
يف عامي 2011 و2012، تطلَّب األمر من مجتمع املساعدات اإلنسانية حلوالً منخفضة التكلفة ويف الوقت نفسه ميكن توسيع نطاقها 

لتلبية كل من الحاجات الفورية واالنتقالية يف مناطق جغرافية مختلفة. 
www.fmreview.org/ar/shelter/mubarak-hafeez 

مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز )جامعة كامربدج(

متثل األشكال املعامرية ملآوي الطوارئ وطرق بنائها دوراً جوهرياً يف متكني سّكانها من التعامل مع تهجريهم، ورمبا متنحهم الشعور 
كام لو أنهم يف بيتهم ولو مؤقتاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/katz
مأوى لالجئني القادمني إىل اليونان، 2017-2015 
 جون ف. وين )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

كبرياً. وما زالت محاوالت  املقبولة تجاوزاً  املتاح للآموي  العرض  اليونان منذ عام 2015  القادمة إىل  الهائلة  تجاوزت أعداد األفواج 
تقديم الحلول مستمرة.

www.fmreview.org/ar/shelter/wain 
من لوحة الرسم إىل األدغال

بيدرو سايز وكارمني غارسيا )ُنُظم سوريكاتا(

املآوي  ونصب  اللوجستية  الخدمات  تحسني  ملتطلبات  وفقاً  املأوى  حلول  موضوع  عىل  لنا  التابعة  والتطوير  البحث  دائرة  عملت 
ومرونتها واستخدام املوارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسني ظروف املعيشة ما دفعنا يف النهاية إىل العودة لنظم معامرية أكرث تقليدية 

وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.

www.fmreview.org/ar/shelter/saez-garcia 
التنوع يف البيانات الالزمة لقيادة التصميم 

مارثا ترينة، ويوهان كارلسون، وكريستيان غوستافسون )منظمة مأوى أفضل(

يعرف ُمطوِّرو وحدة إسكان الالجئني كل شاردة وواردة يف تصميامتهم، لكنهم لن يعرفوا أبداً ما يعني أن يستيقظ اإلنسان يف املأوى 
الذي يصممونه يف كل يوم من حياته. وعىل الجانب اآلخر، هناك املستخدم النهايئ لهذه التصميامت إذ يفتقر إىل األدوات أو املوارد 

الالزمة إلجراء تعديالت شاملة عليه حسبام يرغب. فال بد من العثور عىل طريقة تجمع ما بني الطرفني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terne-karlsson-gustafsson
االختيار يف حلول املأوى يف الصومال

مارتني غوديريس وغريغ ماكدونالدز )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني / مستقل(

يف املستقبل، عندما يتاح للمقيمني يف املآوي حرية اختيار طراز البناء وعند إرشاكهم يف عملية التشييد، سوف يكون لذلك أثر طيب 
عىل متكينهم وبناء قدراتهم.

www.fmreview.org/ar/shelter/goddeeris-mcdonald

الالجئون واملدينة: الخطة الحرضية الجديدة ملوئل األمم املتحدة 
رافائيل باير وياسمني فريتسشه )جامعة الرور يف بوخوم(

ينبغي إدراج الحامية الخاصة لالجئني والنَّازحني داخلياً ضمن سياسات اإلسكان الُقطِريَّة.

www.fmreview.org/ar/shelter/beier-fritzsche
توفري املأوى وسيادة الدولة يف كاليه 

 )University of Sussex( مايكل بويل 

انتهجت الحكومة الفرنسية يف توفريها للأموى لسّكان كاليه املهاجرين خالل السنوات العرشين األخرية سياسة غلََّبت أولوياتها تأكيد 
ُأِقرّت عاَمي 2015 و2016 التي  سلطة الدولة عىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية. وما زال ذلك التأكيد قامئاً يف السياسات التي 

تضمنت هدم املأوى غري الرسمي مقابل توفري مأوى بديل وأسايس.

www.fmreview.org/ar/shelter/boyle
مخيم يعاد تعريفه كجزء من املدينة 

سرييل هاناب )منظمة األعامل واملدن(

هل ما ُبنَي يف ال لينيري يف جراند-سينت يف جنوب فرنسا مخيم تقليدي لالجئني أم نوع جديد من املناطق الحرضية؟ 

www.fmreview.org/ar/shelter/hanappe
االستيالء عىل املباين إلسكان الالجئني: متبلهوف يف برلني 

تويب بارسلو )جامعة كامربدج(

مع استمرار املدن األوروبية يف تعديل املباين القامئة واستخدامها كآمٍو لالجئني، متثل الخصائص املكانية املالزمة لهذه املباين تحديات 
ال ُيسَتَهاُن بها أمام السلطات التي تتوىل مسؤولية اختيار املواقع وأمام األشخاص املزمع إقامتهم يف هذه املآوي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/parsloe
صناعة البيوت الجامعية يف أثناء العبور

أليكساندرا كوبتييايفا )جامعة لينكوبينغ(

تساعد النشاطات اليومية التي ميارسها سكان مركز إيواء سيتي بالزا يف أثينا وتنظيمهم للمكان عىل بناء مفهوم إيجايب ’للبيت‘. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koptyaeva 
مأوى مؤقت دائم يف تريستي 

روبريتا ألتني )جامعة تريستي(

هناك مبنى قديم استضاف املهجرين عىل مر الزمن عرب سنوات عدة وهو ُيسَتخَدم اآلن إليواء مجموعة وصلت مؤخراً من املهجرين، 
لكنَّهم هذه املرة جاؤوا من أوروبا.

www.fmreview.org/ar/shelter/altin
أثر املأوى اإلنساين واملستوطنات البرشية عىل حامية الطفل

 نريييا أموروس إلورذوي )جامعية لندن(

لة يف رشقي أفريقيا إال قلياًل من االهتامم وأدى ذلك إىل نتائج  مل َيلَق تصميم املآوي واملستوطنات يف أوضاع مخيامت الالجئني املطوَّ
غري ظاهرة للعيان أرضَّت بنامء األطفال. 

www.fmreview.org/ar/shelter/elorduy
خفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر من خالل تحسني تصميم برامج املآوي

أميليا رول وجيسيكا إزكريدو وألبريتو بيتشويل )منظمة كري / املنظمة الدولية للهجرة(

ينبغي لربامج املآوي الجيدة أن تتضمن تدابري لخفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر طيلة دورة حياة املرشوع. 

www.fmreview.org/ar/shelter/rule-izquierdo-piccioli

املساحات املزدهرة: تخضري مخيامت الالجئني 
كاري بريكنز وأندرو آدم برادفورد ومييك تومكينز  )الجامعة امليثودية الجنوبية / جامعة كوفنرتي / منظمة ليمون تري ترست( 

من خالل دمج مبادرات الزراعة الحرضية داخل بيئات مخيامت الالجئني، ميكن توسيع مفهوم املأوى ليشمل توفري الحامية من 
املناخ، ما ُيساِعد يف معالجة أوجه القصور التغذوية، وزيادة مستويات الكرامة اإلنسانية، وتخطيط املساحات العامة وتنظيم 

استخدامها، وتحقيق االكتفاء الذات لالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/perkins-adambradford-tomkins 
إعادة تحديد أغراض املآوي من أجل النَّازحني داخلياً يف أوكرانيا

لورا إ. دين )جامعة ميليكني(

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض األبنية لتوفري املأوى للفارين من النِّزاع يف البالد، لكنَّ استمرار الحرب يوجب االعرتاف بالحاجة 
إىل حلول أكرث دميومة.

www.fmreview.org/ar/shelter/dean
إعادة إنشاء ’البيت‘ يف شاميل أوغندا 
أليس أنديرسون-غوف )املجلس الدامناريك لالجئني(

إذا أردنا التوصل لفهم صحيح لألوضاع املحيطة بالنُّزوح والعودة، علينا أن ننظر يف الجانبني املادي امللموس وغري املادي لتنقالت 
النَّازحني داخلياً والعائدين ألنَّ تنقالتهم ال تقترص عىل النطاق الجغرايف املادي املحدد بل متتد إىل الفضاءات االجتامعية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/andersongough
التخطيط إلدماج الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف مقاطعة توركانا، كينيا

يوكا تريادا وديفيد إيفانز ودينيس موانييك )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية(

القصري والبعيد ملصلحة املجتمع  التوطني عىل املدى  لتوجيه عملية  الجديدة عىل إعداد خطة مكانية  تركز مستوطنة كالويب 
املضيف والالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terada-evans-mwaniki
رين من كوسوفو  األلبان الفقراء الذين استضافوا ُمهجَّ

 برييل نيكلسون )مستقلة(

استضافة املهّجرين الكوسوفاريني من التجارب التي تفضل واحدة عىل األقل من القرى األلبانية عدم تكرارها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/nicholson
استضافة النَّازحني: الضيف واملضيف 

سينثيا كارون )جامعة كالرك(

رة شكاًل معروفاً من أشكال اإليواء للعائالت يف مرحلة تهجريها. وفهم تجربة االستضافة  أصبحت استضافة أرسة محلية لعائلة ُمهجَّ
التي يعيشها كل من النازحني واألرس املضيفة من شأنه مساعدة الحكومات واملنظامت اإلنسانية عىل إيجاد أنشطة برنامج ُتعزِّز 

نجاحه واستدامته.

www.fmreview.org/ar/shelter/caron
أمن حيازة العقار يف السياق الحرضي 

نيل برايتون وكريستي فارمر وأويفيند نورديل )املجلس الرنويجي لالجئني(

تعد معالجة انعدام  الحيازة اآلمنة للعقار وخطر اإلخالء القرسي من الخصائص املحددة الستجابة املأوى الحرضي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/brighton-farmer-nordlie
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املآوي يف التَّهجري
رين دون استثناء إىل نوع من أنواع املآوي، وتفرض الظروف املعاشة عىل أرض الواقع صورة للآموي تختلف عن  يحتاج جميع امُلهجَّ

الصورة النمطية املتخيلة لخيمة بدائية أو أغطية مشمعة لكنَّها ال تستويف يف الوقت نفسه املعايري الرسمية املوضوعة للآموي. ومن 

رون أو قد ُينشؤوَنها بأنفسهم أو قد تنشأ ألجلهم لترتك أثراً  هنا، تظهر أنواع من االستجابات للآموي واملستوطنات يستخدمها امُلهجَّ

م لقاطنيه نوعاً من الحامية من الظروف الجوية واألمن املادي، وعىل ضوء  عميقاً عىل خربتهم يف التَّهجري. وينبغي للأموى أن يقدِّ

ن من تحقيق هذا الهدف.  ذلك تسلط مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية الضوء عىل بعض الطرق التي مُتكِّ

لكنَّ املهجرين يبحثون أيضاً عن السالمة والراحة واألمن الوجداين وعن خفض بعض املخاطر التي يتعرضون لها والتخفيف عن 

صعوبة الحياة التي تالزم تهجريهم بل يبحث البعض منهم مع مرور الوقت عن مأوى ميكن أن يعتربه بيتاً له. ومن شأن التَّهجري 

رين إحساس بوجود بيت واالنتامء له قد يتحقق بتوفري املأوى ولو كان مؤقتاً.  أنه ميّزق النسيج املجتمعي أيضاً، لكنَّ منح امُلهجَّ

فعنوان النجاح يف املأوى امُلرِض واملستدام إمنا ُيستمدُّ من إعادة تشكيل املجتمع املحيل سواء أكان ذلك بني أبناء الجالية نفسها أم 

رون إىل مكان وجودهم.  رين واألشخاص الذين توافد امُلهجَّ رة بل بني امُلهجَّ بني الجاليات امُلهجَّ

تعالج مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هذه العوامل من عدة زوايا تضم منظورات املضيفني والهيئات واملصممني 

من خالل  االستجابة  ناحية  ومن  مادي  موقع  يف  املادية  عنارصه  إقامة  ناحية  من  معقدة  طبيعة  املأوى  فلمقاربات  رين.  وامُلهجَّ

املأوى للحاجات اإلنسانية الرضورية، وقد أرشكت هذه املقاربات كثرياً من الجهات الفاعلة اإلنسانية وزاد إرشاكها أيضاً للمصممني 

واملعامريني وامُلبَتِكرين. 

واإلرشادات التوجيهية الفنية للآموي منترشة بكرثة، فلم نجد داٍع ملناقشتها يف هذا العدد، بل اخرتنا بدالً من ذلك طائفة من املقاالت 

رون أنفسهم ومدى  خ امُلهجَّ التي ُترِبُز بعض جوانب واقع تطبيق هذه اإلرشادات. وهناك مقاالت أخرى تتحدث عن أين وكيف ُيرسِّ

ارتباط اعتبارات التصميم بالواقع االجتامعي والثقايف لألشخاص الذين سوف يقطنون يف املآوي كام تبحث يف كيفية بناء األشخاص 

ملأواهم ومستوطنتهم وسكنهم فيها وتكيفهم وتعديلهم لها.

العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:
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مستوطنات الالجئني والتخطيط املناسب
بريت مور )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

علينا تطوير عمليات التخطيط ملستوطنات الالجئني بحيث ال يقترص دورها عىل تسهيل التخطيط بعيد األمد فحسب، بل تسمح 
أيضاً باالرتقاء والتحسني التدريجي للمستوطنات. ويعد مخيم إمربة يف موريتانيا مثاالً توضيحياً عىل ذلك.

www.fmreview.org/ar/shelter/moore
املأوى يف حالة الّتغري املستمر

 تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون )مركز التطوير ومامرسة الطوارئ(

لة خاصًة خارج  ال تقدم اإلرشادات التوجيهية اإلنسانية الحالية تغطية كافية ملا يعنيه املأوى يف بيئات النِّزاع غري املستقرة وامُلطوَّ
نة للتصدي لهذه الفجوة. املخيامت املنظمة. ونقرتح أدوات محسَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/parrack-piquard-brun 
استقصاء معامري يف توفري السكن لالجئني 

بالسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس )جامعة أكورونيا(

عندما استجاب طالب العامرة لتحدي ُمَدرِّسيِهم باستقصاء الخيارات املتاحة لالجئني يف مدينتهم، تبني لهم أنَّ هناك أجوبة معامرية 
بسيطة ومعقولة لحاجة دمج الالجئني يف املدن األوروبية متوسطة الحجم مثل مدينة أكورونيا. 

www.fmreview.org/ar/shelter/lizancos-zas 

حالة التعايف الذايت 
 بيل فلني وهويل شوفيلد ولويزا مرياندا موريل )منظمة كري الدولية يف اململكة املتحدة(

رة يف التعايف الذات مثاالً  تعيد معظم العائالت املتعافية من الكوارث الطبيعية بناء بيوتها، وتقدم لنا مامرسات املجتمعات غري امُلهجَّ
رون أيضاً.  ميكن أن يستفيد منه السكان املهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/flinn-schofield-morel
مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً يف باكستان 

أمارا مبارك وسعد حفيظ )املنظمة الدولية للهجرة(

أثرت فيضانات عام 2010 يف باكستان عىل 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات املانحة وحدوث الفيضانات مرة أخرى 
يف عامي 2011 و2012، تطلَّب األمر من مجتمع املساعدات اإلنسانية حلوالً منخفضة التكلفة ويف الوقت نفسه ميكن توسيع نطاقها 

لتلبية كل من الحاجات الفورية واالنتقالية يف مناطق جغرافية مختلفة. 
www.fmreview.org/ar/shelter/mubarak-hafeez 

مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز )جامعة كامربدج(

متثل األشكال املعامرية ملآوي الطوارئ وطرق بنائها دوراً جوهرياً يف متكني سّكانها من التعامل مع تهجريهم، ورمبا متنحهم الشعور 
كام لو أنهم يف بيتهم ولو مؤقتاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/katz
مأوى لالجئني القادمني إىل اليونان، 2017-2015 
 جون ف. وين )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

كبرياً. وما زالت محاوالت  املقبولة تجاوزاً  املتاح للآموي  العرض  اليونان منذ عام 2015  القادمة إىل  الهائلة  تجاوزت أعداد األفواج 
تقديم الحلول مستمرة.

www.fmreview.org/ar/shelter/wain 
من لوحة الرسم إىل األدغال

بيدرو سايز وكارمني غارسيا )ُنُظم سوريكاتا(

املآوي  ونصب  اللوجستية  الخدمات  تحسني  ملتطلبات  وفقاً  املأوى  حلول  موضوع  عىل  لنا  التابعة  والتطوير  البحث  دائرة  عملت 
ومرونتها واستخدام املوارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسني ظروف املعيشة ما دفعنا يف النهاية إىل العودة لنظم معامرية أكرث تقليدية 

وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.

www.fmreview.org/ar/shelter/saez-garcia 
التنوع يف البيانات الالزمة لقيادة التصميم 

مارثا ترينة، ويوهان كارلسون، وكريستيان غوستافسون )منظمة مأوى أفضل(

يعرف ُمطوِّرو وحدة إسكان الالجئني كل شاردة وواردة يف تصميامتهم، لكنهم لن يعرفوا أبداً ما يعني أن يستيقظ اإلنسان يف املأوى 
الذي يصممونه يف كل يوم من حياته. وعىل الجانب اآلخر، هناك املستخدم النهايئ لهذه التصميامت إذ يفتقر إىل األدوات أو املوارد 

الالزمة إلجراء تعديالت شاملة عليه حسبام يرغب. فال بد من العثور عىل طريقة تجمع ما بني الطرفني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terne-karlsson-gustafsson
االختيار يف حلول املأوى يف الصومال

مارتني غوديريس وغريغ ماكدونالدز )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني / مستقل(

يف املستقبل، عندما يتاح للمقيمني يف املآوي حرية اختيار طراز البناء وعند إرشاكهم يف عملية التشييد، سوف يكون لذلك أثر طيب 
عىل متكينهم وبناء قدراتهم.

www.fmreview.org/ar/shelter/goddeeris-mcdonald

الالجئون واملدينة: الخطة الحرضية الجديدة ملوئل األمم املتحدة 
رافائيل باير وياسمني فريتسشه )جامعة الرور يف بوخوم(

ينبغي إدراج الحامية الخاصة لالجئني والنَّازحني داخلياً ضمن سياسات اإلسكان الُقطِريَّة.

www.fmreview.org/ar/shelter/beier-fritzsche
توفري املأوى وسيادة الدولة يف كاليه 

 )University of Sussex( مايكل بويل 

انتهجت الحكومة الفرنسية يف توفريها للأموى لسّكان كاليه املهاجرين خالل السنوات العرشين األخرية سياسة غلََّبت أولوياتها تأكيد 
ُأِقرّت عاَمي 2015 و2016 التي  سلطة الدولة عىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية. وما زال ذلك التأكيد قامئاً يف السياسات التي 

تضمنت هدم املأوى غري الرسمي مقابل توفري مأوى بديل وأسايس.

www.fmreview.org/ar/shelter/boyle
مخيم يعاد تعريفه كجزء من املدينة 

سرييل هاناب )منظمة األعامل واملدن(

هل ما ُبنَي يف ال لينيري يف جراند-سينت يف جنوب فرنسا مخيم تقليدي لالجئني أم نوع جديد من املناطق الحرضية؟ 

www.fmreview.org/ar/shelter/hanappe
االستيالء عىل املباين إلسكان الالجئني: متبلهوف يف برلني 

تويب بارسلو )جامعة كامربدج(

مع استمرار املدن األوروبية يف تعديل املباين القامئة واستخدامها كآمٍو لالجئني، متثل الخصائص املكانية املالزمة لهذه املباين تحديات 
ال ُيسَتَهاُن بها أمام السلطات التي تتوىل مسؤولية اختيار املواقع وأمام األشخاص املزمع إقامتهم يف هذه املآوي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/parsloe
صناعة البيوت الجامعية يف أثناء العبور

أليكساندرا كوبتييايفا )جامعة لينكوبينغ(

تساعد النشاطات اليومية التي ميارسها سكان مركز إيواء سيتي بالزا يف أثينا وتنظيمهم للمكان عىل بناء مفهوم إيجايب ’للبيت‘. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koptyaeva 
مأوى مؤقت دائم يف تريستي 

روبريتا ألتني )جامعة تريستي(

هناك مبنى قديم استضاف املهجرين عىل مر الزمن عرب سنوات عدة وهو ُيسَتخَدم اآلن إليواء مجموعة وصلت مؤخراً من املهجرين، 
لكنَّهم هذه املرة جاؤوا من أوروبا.

www.fmreview.org/ar/shelter/altin
أثر املأوى اإلنساين واملستوطنات البرشية عىل حامية الطفل

 نريييا أموروس إلورذوي )جامعية لندن(

لة يف رشقي أفريقيا إال قلياًل من االهتامم وأدى ذلك إىل نتائج  مل َيلَق تصميم املآوي واملستوطنات يف أوضاع مخيامت الالجئني املطوَّ
غري ظاهرة للعيان أرضَّت بنامء األطفال. 

www.fmreview.org/ar/shelter/elorduy
خفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر من خالل تحسني تصميم برامج املآوي

أميليا رول وجيسيكا إزكريدو وألبريتو بيتشويل )منظمة كري / املنظمة الدولية للهجرة(

ينبغي لربامج املآوي الجيدة أن تتضمن تدابري لخفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر طيلة دورة حياة املرشوع. 

www.fmreview.org/ar/shelter/rule-izquierdo-piccioli

املساحات املزدهرة: تخضري مخيامت الالجئني 
كاري بريكنز وأندرو آدم برادفورد ومييك تومكينز  )الجامعة امليثودية الجنوبية / جامعة كوفنرتي / منظمة ليمون تري ترست( 

من خالل دمج مبادرات الزراعة الحرضية داخل بيئات مخيامت الالجئني، ميكن توسيع مفهوم املأوى ليشمل توفري الحامية من 
املناخ، ما ُيساِعد يف معالجة أوجه القصور التغذوية، وزيادة مستويات الكرامة اإلنسانية، وتخطيط املساحات العامة وتنظيم 

استخدامها، وتحقيق االكتفاء الذات لالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/perkins-adambradford-tomkins 
إعادة تحديد أغراض املآوي من أجل النَّازحني داخلياً يف أوكرانيا

لورا إ. دين )جامعة ميليكني(

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض األبنية لتوفري املأوى للفارين من النِّزاع يف البالد، لكنَّ استمرار الحرب يوجب االعرتاف بالحاجة 
إىل حلول أكرث دميومة.

www.fmreview.org/ar/shelter/dean
إعادة إنشاء ’البيت‘ يف شاميل أوغندا 
أليس أنديرسون-غوف )املجلس الدامناريك لالجئني(

إذا أردنا التوصل لفهم صحيح لألوضاع املحيطة بالنُّزوح والعودة، علينا أن ننظر يف الجانبني املادي امللموس وغري املادي لتنقالت 
النَّازحني داخلياً والعائدين ألنَّ تنقالتهم ال تقترص عىل النطاق الجغرايف املادي املحدد بل متتد إىل الفضاءات االجتامعية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/andersongough
التخطيط إلدماج الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف مقاطعة توركانا، كينيا

يوكا تريادا وديفيد إيفانز ودينيس موانييك )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية(

القصري والبعيد ملصلحة املجتمع  التوطني عىل املدى  لتوجيه عملية  الجديدة عىل إعداد خطة مكانية  تركز مستوطنة كالويب 
املضيف والالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terada-evans-mwaniki
رين من كوسوفو  األلبان الفقراء الذين استضافوا ُمهجَّ

 برييل نيكلسون )مستقلة(

استضافة املهّجرين الكوسوفاريني من التجارب التي تفضل واحدة عىل األقل من القرى األلبانية عدم تكرارها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/nicholson
استضافة النَّازحني: الضيف واملضيف 

سينثيا كارون )جامعة كالرك(

رة شكاًل معروفاً من أشكال اإليواء للعائالت يف مرحلة تهجريها. وفهم تجربة االستضافة  أصبحت استضافة أرسة محلية لعائلة ُمهجَّ
التي يعيشها كل من النازحني واألرس املضيفة من شأنه مساعدة الحكومات واملنظامت اإلنسانية عىل إيجاد أنشطة برنامج ُتعزِّز 

نجاحه واستدامته.

www.fmreview.org/ar/shelter/caron
أمن حيازة العقار يف السياق الحرضي 

نيل برايتون وكريستي فارمر وأويفيند نورديل )املجلس الرنويجي لالجئني(

تعد معالجة انعدام  الحيازة اآلمنة للعقار وخطر اإلخالء القرسي من الخصائص املحددة الستجابة املأوى الحرضي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/brighton-farmer-nordlie
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املآوي يف التَّهجري
رين دون استثناء إىل نوع من أنواع املآوي، وتفرض الظروف املعاشة عىل أرض الواقع صورة للآموي تختلف عن  يحتاج جميع امُلهجَّ

الصورة النمطية املتخيلة لخيمة بدائية أو أغطية مشمعة لكنَّها ال تستويف يف الوقت نفسه املعايري الرسمية املوضوعة للآموي. ومن 

رون أو قد ُينشؤوَنها بأنفسهم أو قد تنشأ ألجلهم لترتك أثراً  هنا، تظهر أنواع من االستجابات للآموي واملستوطنات يستخدمها امُلهجَّ

م لقاطنيه نوعاً من الحامية من الظروف الجوية واألمن املادي، وعىل ضوء  عميقاً عىل خربتهم يف التَّهجري. وينبغي للأموى أن يقدِّ

ن من تحقيق هذا الهدف.  ذلك تسلط مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية الضوء عىل بعض الطرق التي مُتكِّ

لكنَّ املهجرين يبحثون أيضاً عن السالمة والراحة واألمن الوجداين وعن خفض بعض املخاطر التي يتعرضون لها والتخفيف عن 

صعوبة الحياة التي تالزم تهجريهم بل يبحث البعض منهم مع مرور الوقت عن مأوى ميكن أن يعتربه بيتاً له. ومن شأن التَّهجري 

رين إحساس بوجود بيت واالنتامء له قد يتحقق بتوفري املأوى ولو كان مؤقتاً.  أنه ميّزق النسيج املجتمعي أيضاً، لكنَّ منح امُلهجَّ

فعنوان النجاح يف املأوى امُلرِض واملستدام إمنا ُيستمدُّ من إعادة تشكيل املجتمع املحيل سواء أكان ذلك بني أبناء الجالية نفسها أم 

رون إىل مكان وجودهم.  رين واألشخاص الذين توافد امُلهجَّ رة بل بني امُلهجَّ بني الجاليات امُلهجَّ

تعالج مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هذه العوامل من عدة زوايا تضم منظورات املضيفني والهيئات واملصممني 

من خالل  االستجابة  ناحية  ومن  مادي  موقع  يف  املادية  عنارصه  إقامة  ناحية  من  معقدة  طبيعة  املأوى  فلمقاربات  رين.  وامُلهجَّ

املأوى للحاجات اإلنسانية الرضورية، وقد أرشكت هذه املقاربات كثرياً من الجهات الفاعلة اإلنسانية وزاد إرشاكها أيضاً للمصممني 

واملعامريني وامُلبَتِكرين. 

واإلرشادات التوجيهية الفنية للآموي منترشة بكرثة، فلم نجد داٍع ملناقشتها يف هذا العدد، بل اخرتنا بدالً من ذلك طائفة من املقاالت 

رون أنفسهم ومدى  خ امُلهجَّ التي ُترِبُز بعض جوانب واقع تطبيق هذه اإلرشادات. وهناك مقاالت أخرى تتحدث عن أين وكيف ُيرسِّ

ارتباط اعتبارات التصميم بالواقع االجتامعي والثقايف لألشخاص الذين سوف يقطنون يف املآوي كام تبحث يف كيفية بناء األشخاص 

ملأواهم ومستوطنتهم وسكنهم فيها وتكيفهم وتعديلهم لها.

العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:
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مستوطنات الالجئني والتخطيط املناسب
بريت مور )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

علينا تطوير عمليات التخطيط ملستوطنات الالجئني بحيث ال يقترص دورها عىل تسهيل التخطيط بعيد األمد فحسب، بل تسمح 
أيضاً باالرتقاء والتحسني التدريجي للمستوطنات. ويعد مخيم إمربة يف موريتانيا مثاالً توضيحياً عىل ذلك.

www.fmreview.org/ar/shelter/moore
املأوى يف حالة الّتغري املستمر

 تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون )مركز التطوير ومامرسة الطوارئ(

لة خاصًة خارج  ال تقدم اإلرشادات التوجيهية اإلنسانية الحالية تغطية كافية ملا يعنيه املأوى يف بيئات النِّزاع غري املستقرة وامُلطوَّ
نة للتصدي لهذه الفجوة. املخيامت املنظمة. ونقرتح أدوات محسَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/parrack-piquard-brun 
استقصاء معامري يف توفري السكن لالجئني 

بالسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس )جامعة أكورونيا(

عندما استجاب طالب العامرة لتحدي ُمَدرِّسيِهم باستقصاء الخيارات املتاحة لالجئني يف مدينتهم، تبني لهم أنَّ هناك أجوبة معامرية 
بسيطة ومعقولة لحاجة دمج الالجئني يف املدن األوروبية متوسطة الحجم مثل مدينة أكورونيا. 

www.fmreview.org/ar/shelter/lizancos-zas 

حالة التعايف الذايت 
 بيل فلني وهويل شوفيلد ولويزا مرياندا موريل )منظمة كري الدولية يف اململكة املتحدة(

رة يف التعايف الذات مثاالً  تعيد معظم العائالت املتعافية من الكوارث الطبيعية بناء بيوتها، وتقدم لنا مامرسات املجتمعات غري امُلهجَّ
رون أيضاً.  ميكن أن يستفيد منه السكان املهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/flinn-schofield-morel
مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً يف باكستان 

أمارا مبارك وسعد حفيظ )املنظمة الدولية للهجرة(

أثرت فيضانات عام 2010 يف باكستان عىل 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات املانحة وحدوث الفيضانات مرة أخرى 
يف عامي 2011 و2012، تطلَّب األمر من مجتمع املساعدات اإلنسانية حلوالً منخفضة التكلفة ويف الوقت نفسه ميكن توسيع نطاقها 

لتلبية كل من الحاجات الفورية واالنتقالية يف مناطق جغرافية مختلفة. 
www.fmreview.org/ar/shelter/mubarak-hafeez 

مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز )جامعة كامربدج(

متثل األشكال املعامرية ملآوي الطوارئ وطرق بنائها دوراً جوهرياً يف متكني سّكانها من التعامل مع تهجريهم، ورمبا متنحهم الشعور 
كام لو أنهم يف بيتهم ولو مؤقتاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/katz
مأوى لالجئني القادمني إىل اليونان، 2017-2015 
 جون ف. وين )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

كبرياً. وما زالت محاوالت  املقبولة تجاوزاً  املتاح للآموي  العرض  اليونان منذ عام 2015  القادمة إىل  الهائلة  تجاوزت أعداد األفواج 
تقديم الحلول مستمرة.

www.fmreview.org/ar/shelter/wain 
من لوحة الرسم إىل األدغال

بيدرو سايز وكارمني غارسيا )ُنُظم سوريكاتا(

املآوي  ونصب  اللوجستية  الخدمات  تحسني  ملتطلبات  وفقاً  املأوى  حلول  موضوع  عىل  لنا  التابعة  والتطوير  البحث  دائرة  عملت 
ومرونتها واستخدام املوارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسني ظروف املعيشة ما دفعنا يف النهاية إىل العودة لنظم معامرية أكرث تقليدية 

وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.

www.fmreview.org/ar/shelter/saez-garcia 
التنوع يف البيانات الالزمة لقيادة التصميم 

مارثا ترينة، ويوهان كارلسون، وكريستيان غوستافسون )منظمة مأوى أفضل(

يعرف ُمطوِّرو وحدة إسكان الالجئني كل شاردة وواردة يف تصميامتهم، لكنهم لن يعرفوا أبداً ما يعني أن يستيقظ اإلنسان يف املأوى 
الذي يصممونه يف كل يوم من حياته. وعىل الجانب اآلخر، هناك املستخدم النهايئ لهذه التصميامت إذ يفتقر إىل األدوات أو املوارد 

الالزمة إلجراء تعديالت شاملة عليه حسبام يرغب. فال بد من العثور عىل طريقة تجمع ما بني الطرفني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terne-karlsson-gustafsson
االختيار يف حلول املأوى يف الصومال

مارتني غوديريس وغريغ ماكدونالدز )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني / مستقل(

يف املستقبل، عندما يتاح للمقيمني يف املآوي حرية اختيار طراز البناء وعند إرشاكهم يف عملية التشييد، سوف يكون لذلك أثر طيب 
عىل متكينهم وبناء قدراتهم.

www.fmreview.org/ar/shelter/goddeeris-mcdonald

الالجئون واملدينة: الخطة الحرضية الجديدة ملوئل األمم املتحدة 
رافائيل باير وياسمني فريتسشه )جامعة الرور يف بوخوم(

ينبغي إدراج الحامية الخاصة لالجئني والنَّازحني داخلياً ضمن سياسات اإلسكان الُقطِريَّة.

www.fmreview.org/ar/shelter/beier-fritzsche
توفري املأوى وسيادة الدولة يف كاليه 

 )University of Sussex( مايكل بويل 

انتهجت الحكومة الفرنسية يف توفريها للأموى لسّكان كاليه املهاجرين خالل السنوات العرشين األخرية سياسة غلََّبت أولوياتها تأكيد 
ُأِقرّت عاَمي 2015 و2016 التي  سلطة الدولة عىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية. وما زال ذلك التأكيد قامئاً يف السياسات التي 

تضمنت هدم املأوى غري الرسمي مقابل توفري مأوى بديل وأسايس.

www.fmreview.org/ar/shelter/boyle
مخيم يعاد تعريفه كجزء من املدينة 

سرييل هاناب )منظمة األعامل واملدن(

هل ما ُبنَي يف ال لينيري يف جراند-سينت يف جنوب فرنسا مخيم تقليدي لالجئني أم نوع جديد من املناطق الحرضية؟ 

www.fmreview.org/ar/shelter/hanappe
االستيالء عىل املباين إلسكان الالجئني: متبلهوف يف برلني 

تويب بارسلو )جامعة كامربدج(

مع استمرار املدن األوروبية يف تعديل املباين القامئة واستخدامها كآمٍو لالجئني، متثل الخصائص املكانية املالزمة لهذه املباين تحديات 
ال ُيسَتَهاُن بها أمام السلطات التي تتوىل مسؤولية اختيار املواقع وأمام األشخاص املزمع إقامتهم يف هذه املآوي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/parsloe
صناعة البيوت الجامعية يف أثناء العبور

أليكساندرا كوبتييايفا )جامعة لينكوبينغ(

تساعد النشاطات اليومية التي ميارسها سكان مركز إيواء سيتي بالزا يف أثينا وتنظيمهم للمكان عىل بناء مفهوم إيجايب ’للبيت‘. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koptyaeva 
مأوى مؤقت دائم يف تريستي 

روبريتا ألتني )جامعة تريستي(

هناك مبنى قديم استضاف املهجرين عىل مر الزمن عرب سنوات عدة وهو ُيسَتخَدم اآلن إليواء مجموعة وصلت مؤخراً من املهجرين، 
لكنَّهم هذه املرة جاؤوا من أوروبا.

www.fmreview.org/ar/shelter/altin
أثر املأوى اإلنساين واملستوطنات البرشية عىل حامية الطفل

 نريييا أموروس إلورذوي )جامعية لندن(

لة يف رشقي أفريقيا إال قلياًل من االهتامم وأدى ذلك إىل نتائج  مل َيلَق تصميم املآوي واملستوطنات يف أوضاع مخيامت الالجئني املطوَّ
غري ظاهرة للعيان أرضَّت بنامء األطفال. 

www.fmreview.org/ar/shelter/elorduy
خفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر من خالل تحسني تصميم برامج املآوي

أميليا رول وجيسيكا إزكريدو وألبريتو بيتشويل )منظمة كري / املنظمة الدولية للهجرة(

ينبغي لربامج املآوي الجيدة أن تتضمن تدابري لخفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر طيلة دورة حياة املرشوع. 

www.fmreview.org/ar/shelter/rule-izquierdo-piccioli

املساحات املزدهرة: تخضري مخيامت الالجئني 
كاري بريكنز وأندرو آدم برادفورد ومييك تومكينز  )الجامعة امليثودية الجنوبية / جامعة كوفنرتي / منظمة ليمون تري ترست( 

من خالل دمج مبادرات الزراعة الحرضية داخل بيئات مخيامت الالجئني، ميكن توسيع مفهوم املأوى ليشمل توفري الحامية من 
املناخ، ما ُيساِعد يف معالجة أوجه القصور التغذوية، وزيادة مستويات الكرامة اإلنسانية، وتخطيط املساحات العامة وتنظيم 

استخدامها، وتحقيق االكتفاء الذات لالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/perkins-adambradford-tomkins 
إعادة تحديد أغراض املآوي من أجل النَّازحني داخلياً يف أوكرانيا

لورا إ. دين )جامعة ميليكني(

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض األبنية لتوفري املأوى للفارين من النِّزاع يف البالد، لكنَّ استمرار الحرب يوجب االعرتاف بالحاجة 
إىل حلول أكرث دميومة.

www.fmreview.org/ar/shelter/dean
إعادة إنشاء ’البيت‘ يف شاميل أوغندا 
أليس أنديرسون-غوف )املجلس الدامناريك لالجئني(

إذا أردنا التوصل لفهم صحيح لألوضاع املحيطة بالنُّزوح والعودة، علينا أن ننظر يف الجانبني املادي امللموس وغري املادي لتنقالت 
النَّازحني داخلياً والعائدين ألنَّ تنقالتهم ال تقترص عىل النطاق الجغرايف املادي املحدد بل متتد إىل الفضاءات االجتامعية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/andersongough
التخطيط إلدماج الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف مقاطعة توركانا، كينيا

يوكا تريادا وديفيد إيفانز ودينيس موانييك )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية(

القصري والبعيد ملصلحة املجتمع  التوطني عىل املدى  لتوجيه عملية  الجديدة عىل إعداد خطة مكانية  تركز مستوطنة كالويب 
املضيف والالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terada-evans-mwaniki
رين من كوسوفو  األلبان الفقراء الذين استضافوا ُمهجَّ

 برييل نيكلسون )مستقلة(

استضافة املهّجرين الكوسوفاريني من التجارب التي تفضل واحدة عىل األقل من القرى األلبانية عدم تكرارها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/nicholson
استضافة النَّازحني: الضيف واملضيف 

سينثيا كارون )جامعة كالرك(

رة شكاًل معروفاً من أشكال اإليواء للعائالت يف مرحلة تهجريها. وفهم تجربة االستضافة  أصبحت استضافة أرسة محلية لعائلة ُمهجَّ
التي يعيشها كل من النازحني واألرس املضيفة من شأنه مساعدة الحكومات واملنظامت اإلنسانية عىل إيجاد أنشطة برنامج ُتعزِّز 

نجاحه واستدامته.

www.fmreview.org/ar/shelter/caron
أمن حيازة العقار يف السياق الحرضي 

نيل برايتون وكريستي فارمر وأويفيند نورديل )املجلس الرنويجي لالجئني(

تعد معالجة انعدام  الحيازة اآلمنة للعقار وخطر اإلخالء القرسي من الخصائص املحددة الستجابة املأوى الحرضي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/brighton-farmer-nordlie
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املآوي يف التَّهجري
رين دون استثناء إىل نوع من أنواع املآوي، وتفرض الظروف املعاشة عىل أرض الواقع صورة للآموي تختلف عن  يحتاج جميع امُلهجَّ

الصورة النمطية املتخيلة لخيمة بدائية أو أغطية مشمعة لكنَّها ال تستويف يف الوقت نفسه املعايري الرسمية املوضوعة للآموي. ومن 

رون أو قد ُينشؤوَنها بأنفسهم أو قد تنشأ ألجلهم لترتك أثراً  هنا، تظهر أنواع من االستجابات للآموي واملستوطنات يستخدمها امُلهجَّ

م لقاطنيه نوعاً من الحامية من الظروف الجوية واألمن املادي، وعىل ضوء  عميقاً عىل خربتهم يف التَّهجري. وينبغي للأموى أن يقدِّ

ن من تحقيق هذا الهدف.  ذلك تسلط مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية الضوء عىل بعض الطرق التي مُتكِّ

لكنَّ املهجرين يبحثون أيضاً عن السالمة والراحة واألمن الوجداين وعن خفض بعض املخاطر التي يتعرضون لها والتخفيف عن 

صعوبة الحياة التي تالزم تهجريهم بل يبحث البعض منهم مع مرور الوقت عن مأوى ميكن أن يعتربه بيتاً له. ومن شأن التَّهجري 

رين إحساس بوجود بيت واالنتامء له قد يتحقق بتوفري املأوى ولو كان مؤقتاً.  أنه ميّزق النسيج املجتمعي أيضاً، لكنَّ منح امُلهجَّ

فعنوان النجاح يف املأوى امُلرِض واملستدام إمنا ُيستمدُّ من إعادة تشكيل املجتمع املحيل سواء أكان ذلك بني أبناء الجالية نفسها أم 

رون إىل مكان وجودهم.  رين واألشخاص الذين توافد امُلهجَّ رة بل بني امُلهجَّ بني الجاليات امُلهجَّ

تعالج مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هذه العوامل من عدة زوايا تضم منظورات املضيفني والهيئات واملصممني 

من خالل  االستجابة  ناحية  ومن  مادي  موقع  يف  املادية  عنارصه  إقامة  ناحية  من  معقدة  طبيعة  املأوى  فلمقاربات  رين.  وامُلهجَّ

املأوى للحاجات اإلنسانية الرضورية، وقد أرشكت هذه املقاربات كثرياً من الجهات الفاعلة اإلنسانية وزاد إرشاكها أيضاً للمصممني 

واملعامريني وامُلبَتِكرين. 

واإلرشادات التوجيهية الفنية للآموي منترشة بكرثة، فلم نجد داٍع ملناقشتها يف هذا العدد، بل اخرتنا بدالً من ذلك طائفة من املقاالت 

رون أنفسهم ومدى  خ امُلهجَّ التي ُترِبُز بعض جوانب واقع تطبيق هذه اإلرشادات. وهناك مقاالت أخرى تتحدث عن أين وكيف ُيرسِّ

ارتباط اعتبارات التصميم بالواقع االجتامعي والثقايف لألشخاص الذين سوف يقطنون يف املآوي كام تبحث يف كيفية بناء األشخاص 

ملأواهم ومستوطنتهم وسكنهم فيها وتكيفهم وتعديلهم لها.

العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:العدد كاماًل بجميع مقاالته متاح عىل الرابط التايل:
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مستوطنات الالجئني والتخطيط املناسب
بريت مور )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

علينا تطوير عمليات التخطيط ملستوطنات الالجئني بحيث ال يقترص دورها عىل تسهيل التخطيط بعيد األمد فحسب، بل تسمح 
أيضاً باالرتقاء والتحسني التدريجي للمستوطنات. ويعد مخيم إمربة يف موريتانيا مثاالً توضيحياً عىل ذلك.

www.fmreview.org/ar/shelter/moore
املأوى يف حالة الّتغري املستمر

 تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون )مركز التطوير ومامرسة الطوارئ(

لة خاصًة خارج  ال تقدم اإلرشادات التوجيهية اإلنسانية الحالية تغطية كافية ملا يعنيه املأوى يف بيئات النِّزاع غري املستقرة وامُلطوَّ
نة للتصدي لهذه الفجوة. املخيامت املنظمة. ونقرتح أدوات محسَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/parrack-piquard-brun 
استقصاء معامري يف توفري السكن لالجئني 

بالسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس )جامعة أكورونيا(

عندما استجاب طالب العامرة لتحدي ُمَدرِّسيِهم باستقصاء الخيارات املتاحة لالجئني يف مدينتهم، تبني لهم أنَّ هناك أجوبة معامرية 
بسيطة ومعقولة لحاجة دمج الالجئني يف املدن األوروبية متوسطة الحجم مثل مدينة أكورونيا. 

www.fmreview.org/ar/shelter/lizancos-zas 

حالة التعايف الذايت 
 بيل فلني وهويل شوفيلد ولويزا مرياندا موريل )منظمة كري الدولية يف اململكة املتحدة(

رة يف التعايف الذات مثاالً  تعيد معظم العائالت املتعافية من الكوارث الطبيعية بناء بيوتها، وتقدم لنا مامرسات املجتمعات غري امُلهجَّ
رون أيضاً.  ميكن أن يستفيد منه السكان املهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/flinn-schofield-morel
مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً يف باكستان 

أمارا مبارك وسعد حفيظ )املنظمة الدولية للهجرة(

أثرت فيضانات عام 2010 يف باكستان عىل 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات املانحة وحدوث الفيضانات مرة أخرى 
يف عامي 2011 و2012، تطلَّب األمر من مجتمع املساعدات اإلنسانية حلوالً منخفضة التكلفة ويف الوقت نفسه ميكن توسيع نطاقها 

لتلبية كل من الحاجات الفورية واالنتقالية يف مناطق جغرافية مختلفة. 
www.fmreview.org/ar/shelter/mubarak-hafeez 

مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز )جامعة كامربدج(

متثل األشكال املعامرية ملآوي الطوارئ وطرق بنائها دوراً جوهرياً يف متكني سّكانها من التعامل مع تهجريهم، ورمبا متنحهم الشعور 
كام لو أنهم يف بيتهم ولو مؤقتاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/katz
مأوى لالجئني القادمني إىل اليونان، 2017-2015 
 جون ف. وين )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

كبرياً. وما زالت محاوالت  املقبولة تجاوزاً  املتاح للآموي  العرض  اليونان منذ عام 2015  القادمة إىل  الهائلة  تجاوزت أعداد األفواج 
تقديم الحلول مستمرة.

www.fmreview.org/ar/shelter/wain 
من لوحة الرسم إىل األدغال

بيدرو سايز وكارمني غارسيا )ُنُظم سوريكاتا(

املآوي  ونصب  اللوجستية  الخدمات  تحسني  ملتطلبات  وفقاً  املأوى  حلول  موضوع  عىل  لنا  التابعة  والتطوير  البحث  دائرة  عملت 
ومرونتها واستخدام املوارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسني ظروف املعيشة ما دفعنا يف النهاية إىل العودة لنظم معامرية أكرث تقليدية 

وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.

www.fmreview.org/ar/shelter/saez-garcia 
التنوع يف البيانات الالزمة لقيادة التصميم 

مارثا ترينة، ويوهان كارلسون، وكريستيان غوستافسون )منظمة مأوى أفضل(

يعرف ُمطوِّرو وحدة إسكان الالجئني كل شاردة وواردة يف تصميامتهم، لكنهم لن يعرفوا أبداً ما يعني أن يستيقظ اإلنسان يف املأوى 
الذي يصممونه يف كل يوم من حياته. وعىل الجانب اآلخر، هناك املستخدم النهايئ لهذه التصميامت إذ يفتقر إىل األدوات أو املوارد 

الالزمة إلجراء تعديالت شاملة عليه حسبام يرغب. فال بد من العثور عىل طريقة تجمع ما بني الطرفني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terne-karlsson-gustafsson
االختيار يف حلول املأوى يف الصومال

مارتني غوديريس وغريغ ماكدونالدز )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني / مستقل(

يف املستقبل، عندما يتاح للمقيمني يف املآوي حرية اختيار طراز البناء وعند إرشاكهم يف عملية التشييد، سوف يكون لذلك أثر طيب 
عىل متكينهم وبناء قدراتهم.

www.fmreview.org/ar/shelter/goddeeris-mcdonald

الالجئون واملدينة: الخطة الحرضية الجديدة ملوئل األمم املتحدة 
رافائيل باير وياسمني فريتسشه )جامعة الرور يف بوخوم(

ينبغي إدراج الحامية الخاصة لالجئني والنَّازحني داخلياً ضمن سياسات اإلسكان الُقطِريَّة.

www.fmreview.org/ar/shelter/beier-fritzsche
توفري املأوى وسيادة الدولة يف كاليه 

 )University of Sussex( مايكل بويل 

انتهجت الحكومة الفرنسية يف توفريها للأموى لسّكان كاليه املهاجرين خالل السنوات العرشين األخرية سياسة غلََّبت أولوياتها تأكيد 
ُأِقرّت عاَمي 2015 و2016 التي  سلطة الدولة عىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية. وما زال ذلك التأكيد قامئاً يف السياسات التي 

تضمنت هدم املأوى غري الرسمي مقابل توفري مأوى بديل وأسايس.

www.fmreview.org/ar/shelter/boyle
مخيم يعاد تعريفه كجزء من املدينة 

سرييل هاناب )منظمة األعامل واملدن(

هل ما ُبنَي يف ال لينيري يف جراند-سينت يف جنوب فرنسا مخيم تقليدي لالجئني أم نوع جديد من املناطق الحرضية؟ 

www.fmreview.org/ar/shelter/hanappe
االستيالء عىل املباين إلسكان الالجئني: متبلهوف يف برلني 

تويب بارسلو )جامعة كامربدج(

مع استمرار املدن األوروبية يف تعديل املباين القامئة واستخدامها كآمٍو لالجئني، متثل الخصائص املكانية املالزمة لهذه املباين تحديات 
ال ُيسَتَهاُن بها أمام السلطات التي تتوىل مسؤولية اختيار املواقع وأمام األشخاص املزمع إقامتهم يف هذه املآوي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/parsloe
صناعة البيوت الجامعية يف أثناء العبور

أليكساندرا كوبتييايفا )جامعة لينكوبينغ(

تساعد النشاطات اليومية التي ميارسها سكان مركز إيواء سيتي بالزا يف أثينا وتنظيمهم للمكان عىل بناء مفهوم إيجايب ’للبيت‘. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koptyaeva 
مأوى مؤقت دائم يف تريستي 

روبريتا ألتني )جامعة تريستي(

هناك مبنى قديم استضاف املهجرين عىل مر الزمن عرب سنوات عدة وهو ُيسَتخَدم اآلن إليواء مجموعة وصلت مؤخراً من املهجرين، 
لكنَّهم هذه املرة جاؤوا من أوروبا.

www.fmreview.org/ar/shelter/altin
أثر املأوى اإلنساين واملستوطنات البرشية عىل حامية الطفل

 نريييا أموروس إلورذوي )جامعية لندن(

لة يف رشقي أفريقيا إال قلياًل من االهتامم وأدى ذلك إىل نتائج  مل َيلَق تصميم املآوي واملستوطنات يف أوضاع مخيامت الالجئني املطوَّ
غري ظاهرة للعيان أرضَّت بنامء األطفال. 

www.fmreview.org/ar/shelter/elorduy
خفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر من خالل تحسني تصميم برامج املآوي

أميليا رول وجيسيكا إزكريدو وألبريتو بيتشويل )منظمة كري / املنظمة الدولية للهجرة(

ينبغي لربامج املآوي الجيدة أن تتضمن تدابري لخفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر طيلة دورة حياة املرشوع. 

www.fmreview.org/ar/shelter/rule-izquierdo-piccioli

املساحات املزدهرة: تخضري مخيامت الالجئني 
كاري بريكنز وأندرو آدم برادفورد ومييك تومكينز  )الجامعة امليثودية الجنوبية / جامعة كوفنرتي / منظمة ليمون تري ترست( 

من خالل دمج مبادرات الزراعة الحرضية داخل بيئات مخيامت الالجئني، ميكن توسيع مفهوم املأوى ليشمل توفري الحامية من 
املناخ، ما ُيساِعد يف معالجة أوجه القصور التغذوية، وزيادة مستويات الكرامة اإلنسانية، وتخطيط املساحات العامة وتنظيم 

استخدامها، وتحقيق االكتفاء الذات لالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/perkins-adambradford-tomkins 
إعادة تحديد أغراض املآوي من أجل النَّازحني داخلياً يف أوكرانيا

لورا إ. دين )جامعة ميليكني(

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض األبنية لتوفري املأوى للفارين من النِّزاع يف البالد، لكنَّ استمرار الحرب يوجب االعرتاف بالحاجة 
إىل حلول أكرث دميومة.

www.fmreview.org/ar/shelter/dean
إعادة إنشاء ’البيت‘ يف شاميل أوغندا 
أليس أنديرسون-غوف )املجلس الدامناريك لالجئني(

إذا أردنا التوصل لفهم صحيح لألوضاع املحيطة بالنُّزوح والعودة، علينا أن ننظر يف الجانبني املادي امللموس وغري املادي لتنقالت 
النَّازحني داخلياً والعائدين ألنَّ تنقالتهم ال تقترص عىل النطاق الجغرايف املادي املحدد بل متتد إىل الفضاءات االجتامعية أيضاً. 

www.fmreview.org/ar/shelter/andersongough
التخطيط إلدماج الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف مقاطعة توركانا، كينيا

يوكا تريادا وديفيد إيفانز ودينيس موانييك )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية(

القصري والبعيد ملصلحة املجتمع  التوطني عىل املدى  لتوجيه عملية  الجديدة عىل إعداد خطة مكانية  تركز مستوطنة كالويب 
املضيف والالجئني.

www.fmreview.org/ar/shelter/terada-evans-mwaniki
رين من كوسوفو  األلبان الفقراء الذين استضافوا ُمهجَّ

 برييل نيكلسون )مستقلة(

استضافة املهّجرين الكوسوفاريني من التجارب التي تفضل واحدة عىل األقل من القرى األلبانية عدم تكرارها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/nicholson
استضافة النَّازحني: الضيف واملضيف 

سينثيا كارون )جامعة كالرك(

رة شكاًل معروفاً من أشكال اإليواء للعائالت يف مرحلة تهجريها. وفهم تجربة االستضافة  أصبحت استضافة أرسة محلية لعائلة ُمهجَّ
التي يعيشها كل من النازحني واألرس املضيفة من شأنه مساعدة الحكومات واملنظامت اإلنسانية عىل إيجاد أنشطة برنامج ُتعزِّز 

نجاحه واستدامته.

www.fmreview.org/ar/shelter/caron
أمن حيازة العقار يف السياق الحرضي 

نيل برايتون وكريستي فارمر وأويفيند نورديل )املجلس الرنويجي لالجئني(

تعد معالجة انعدام  الحيازة اآلمنة للعقار وخطر اإلخالء القرسي من الخصائص املحددة الستجابة املأوى الحرضي. 

www.fmreview.org/ar/shelter/brighton-farmer-nordlie
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األرصفة واألحياء الفقرية يف دكا
 نييل ليبو وهيو توكفيلد )إميرسون هرني بارترنز / جامعة سيدين(

يفد سنوياً إىل دكا زَُهاء نصف مليون الجئ اجتمع عليهم قسوة تغري املناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد ينتهي بهم الحال عىل 
أرصفتها.

www.fmreview.org/ar/shelter/lebeau-tuckfield 
املآوي الجامعية: غري مالمئة يف سياق التَّهجري

 )Independent / ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريري )منظمة أطباء بال حدود 

يبدو أنَّ املآوي الجامعية ليست حاًل مناسباً ملشكلة املأوى حتى يف مرحلة البداية الحرجة ألي أزمة، إذ ينشأ عنها مشكالت 
الكرامة واألمن باإلضافة إىل عواقب صحية وخيمة ال ُيسَتَهاُن بها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koscalova-lelevrier
تصميم أكرث وإبداع أقل

 ميتشيل سيبوس )متخصص يف التصميم واإلبداع(

رين أن يتعلموا كثرياً من مامرسات التصميم  مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاصًة يف مجال استنباط حلول املآوي للمهجَّ
املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون. 

www.fmreview.org/ar/shelter/sipus 
الحد الفاصل بني اإلنساين واملعامري 

 توم سكوت-سميث )جامعة أكسفورد(

قد يخفق اإلنسانيون واملعامريون يف إيجاد لغة مشرتكة قادرة عىل وصف كل منهام لآلخر من ناحية التخطيط، وحان الوقت 
اآلن لتجسري الفجوة وتشجيع املهنيني يف الجانبني عىل بذل مزيد من التعاون بل إذا دأب كل منهام عىل التَّعلم من اآلخر فسيقود 

رين الباحثني عن املأوى. ذلك إىل تعزيز موضعهام إزاء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/scottsmith 
استخدام املدارس كأموى للنازحني داخلياً يف اليمن 

ر )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( محمد الصباحي وغيداء ُمطهَّ

ونظراً لحالة النزوح املطَولة، طور معظم النازحني داخلياً ممن يعيشون يف املدارس نظاماً إلدارة شؤونهم باملشاركة مع مديري 
املأوى وممثيل النازحني داخلياً.

www.fmreview.org/ar/shelter/alsabahi-motahar

مقاالت عامة
إعداد برامج الحواالت النقدية: دروس مستفادة من شامل العراق 

ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست )الجمعية األملانية للتعاون الدويل(

ة إىل تطبيق  الة يف أوضاع النِّزاع والهجرة القرسية. ومع ذلك، ما زالت الحاجة ماسَّ من املمكن أن تكون الحواالت النقدية أداة فعَّ
مقاربة تراعي السياق وظروف النِّزاع.

www.fmreview.or/ar/shelter/deblon-gutekunst 
تيسري ’األمل املعقول‘ لدى الالجئني وطالبي اللجوء

 غريغ ترينر )رشكة املجتمع العاملي لالستشارات(

أدى فقدان األمل مع مرور الوقت إىل إصابة الالجئني وطالبي اللجوء يف جزيرَت مانوس وناورو باليأس وأزمات يف الصحة العقلية. 
غري إنَّ استخدام مفهوم ›األمل املعقول‹ ميكن أن يدعم صحتهم العقلية ورفاههم.    

www.fmreview.org/ar/shelter/turner 

نتقدم بالشكر لتوماس ويتوورث ونينا بريكالند من املجلس الرنويجي لالجئني، وتوم سكت-سميث من مركز دراسات الالجئني 
عىل مساعدتهام بصفتهام مستشارين للموضوع الرئييس لهذا العدد.

 ،)Better Shelter( أفضل  مأوى  منظمة  العدد:  لهذا  املايل  لآلت ذكرهم عىل دعمهم  أيضاً  والعرفان  الشكر  بخالص  ونتقدم 
ومؤسسة هابولد، ومؤسسة هانرت وستيفاين هانرت، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومؤسسات املجتمع املنفتح، ومنظومات سوريكاتا 
)Suricatta Systems( ووزارة الخارجية االتحادية السويرسية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل(، وقسم 
دعم الربامج واإلدارة يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ُندِرج يف األسفل قامئة باملانحني الحاليني والحديثني 

لنرشة الهجرة القرسية. 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 
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 Oxford Department of International

Development 
University of Oxford 

3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
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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 

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 55 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل

املآوي يف التَّهجري

باإلضافة إىل طائفة من املقاالت حول 

مختلف جوانب الهجرة القرسية

استضعاف الالجئني ذوي اإلعاقات يف مجال التواصل وتعرضهم ألخطار العنف الجنيس والقائم عىل الجندر: 
أدلة من رواندا 

جويل مارشال وهيلني باريت وأنجيلو إيبينغو 

)جامعة مانشسرت ميرتوبول / منظمة التواصل العاملية / نفيذية، مبادرة ألجل الالجئني ذوي اإلعاقة، رواندا(

غالباً ما يكون الالجئون الذين يعانون من إعاقات يف التواصل عرضة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر، وترجع بعض 
أسباب ذلك لضعف قدرتهم عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون لها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/marshall-barrett-ebengo 
قوة التَّعليم يف حياة الالجئني: الجئو رسيالنكا يف الهند 

أنتوين جيفاراثنام مايوران )أوفري سيالن(

للسيطرة  التصميم  من  كنوع  للتعليم  األولوية  الهند  يف  نادو  تاميل  مخيامت  يف  يعيشون  الذين  الرسيالنكيون  الالجئون  أعطى 
عىل مستقبٍل غامٍض وغري مؤكد. وميكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي مثلته الحكومة املضيفة يف دعمهم أن ُتلِهَم 

املجتمعات الالجئة األخرى التي تنتظر يف ظروف ملتبسة حاًل دامئاً.

www.fmreview.org/ar/shelter/mayuran 
األطفال املولودون لالجئات املغتصبات وانعدام الجنسية يف مرص 

محمد فرحات ) املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني(

إنَّ تيسري إجراءات تسجيل واقعات الوالدة لألطفال الناتجني عن حوادث االغتصاب ُيَعدُّ من األمور الحيوية و الرضورية ملنع حاالت 
انعدام الجنسية.

www.fmreview.org/ar/shelter/farahat 
الربهنة عىل مامرسة التعذيب: املطالبة باملستحيل 

لويس غريغ وجو بيتيت )منظمة الحرية من التعذيب(

أظهر بحث جديد أنَّ األخطاء التي ارتكبها العاملون املختصون بالتعامل مع طلبات اللجوء يف وزارة الداخلية يف أثناء تعاملهم مع 
التقارير الطبية لالستدالل عىل التعذيب تجعل من املستحيل عىل النَّاجني من التعذيب ممن يسعون إىل طلب اللجوء يف اململكة 
املتحدة إثبات تعرضهم للتعذيب. وقد تكون العواقب وخيمة عىل األفراد املعنيني، وقد تفرض باملثل أعباء إضافية عىل الخدمات 

العامة والتمويالت املخصصة.

www.fmreview.org/ar/shelter/gregg-pettitt 
الوالدة يف أثناء العبور يف اليونان

راكيل إيسرت حورخي ريكارت )جامعة فالنسيا(

تضطر الالجئات الحوامل يف رحلتهن خالل أوروبا إىل الوالدة يف ظروف يف غاية الصعوبة، فهنَّ يواجهنَّ خيارات مروعة، ويتعرض 
موالديهن لخطر انعدام الجنسية. 

www.fmreview.org/ar/shelter/jorgericart 

صورة الغالف األمامي:
يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، استخدمنا صوراً تعرض عدداً متنوعاً من 
رون ووحدات اإلسكان التي صممها  أنواع املآوي مبا فيها املأوي التي شيَّدها امُلهجَّ

املعامريون والبنى الحرضية ’املعاد تخصيص أغراضها‘ مبا يخدم استخدامات 
الالجئني. وتقوم بعض هذه املآوي عىل مفهوم ’إعادة البناء األكرث أماناً‘ يف حني 
تعكس غريها ندرة املواد املالمئة املتاحة. وهناك صور أخرى تعرض الناس وقد 

استضافتهم بيوت العائالت املحلية وأخرى تعرض عائالت أخرى من الواضح أنَّها 
تستأجر مساكن دون املستوى املقبول. وال يوجد أي صورة من هذه الصور ُتعرِّف 

’املأوى يف التَّهجري‘. 

إذن كيف لنا أن نقرر أي صورة نستخدم لتكون صورة الغالف لهذا العدد؟ لقد 
أردنا أن نتجنب وضع الصورة التقليدية التي تصف الجئاً ِمعوزاً يعيش يف مأوى 
ثنايئ مؤقت يفرتش األرض ببساط وغطاء من اللدائن مع أنَّ بعض الناس يرون 

ر املساكن الجاهزة األنيقة واملعدة يف مختلف املواقع يف العامل متاماً  يف مثل هذا املأوى بالفعل الخيار الوحيد املتاح أمامهم. وباملقابل، ال ُتصوِّ
ما يعيشه معظم الّنازحني داخلياً والالجئني عىل أرض الواقع. وأخرياً، قررنا أن ُتعربِّ الصورة عن حقيقة تجلت خالل السنوات األخرية املاضية يف 

رين إىل العثور عىل مأواهم بأنفسهم خاصًة يف املناطق الحرضية حيث ميكن لخاصية حجبهم النسبية أن تكون مصدراً للقوة  ه امُلهجَّ زيادة توجُّ
والخطر يف الوقت نفسه.

قيمة التَّعلم 
يأت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات واملَِنح مبا فيها تربعات األفراد من جموع القرَّاء. فهل ميكنك املساهمة يف دعم النرشة 

واستمرارها لتمكينها من نرش التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة. لألفراد، نقرتح أن يكون التربع السنوي 30 جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل 37 دوالراً أمريكياً أو 
 http://bit.ly/supportFMR :35 يورو. ميكنكم التربع من خالل املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت

م لالجئني السوريني الذين يتلقون الدعم من منظمة  إسكان ُمقدَّ
كري الدولية، لبنان. فولفيو زانيليني/ االتحاد األملاين لإلغاثة
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األرصفة واألحياء الفقرية يف دكا
 نييل ليبو وهيو توكفيلد )إميرسون هرني بارترنز / جامعة سيدين(

يفد سنوياً إىل دكا زَُهاء نصف مليون الجئ اجتمع عليهم قسوة تغري املناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد ينتهي بهم الحال عىل 
أرصفتها.

www.fmreview.org/ar/shelter/lebeau-tuckfield 
املآوي الجامعية: غري مالمئة يف سياق التَّهجري

 )Independent / ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريري )منظمة أطباء بال حدود 

يبدو أنَّ املآوي الجامعية ليست حاًل مناسباً ملشكلة املأوى حتى يف مرحلة البداية الحرجة ألي أزمة، إذ ينشأ عنها مشكالت 
الكرامة واألمن باإلضافة إىل عواقب صحية وخيمة ال ُيسَتَهاُن بها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koscalova-lelevrier
تصميم أكرث وإبداع أقل

 ميتشيل سيبوس )متخصص يف التصميم واإلبداع(

رين أن يتعلموا كثرياً من مامرسات التصميم  مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاصًة يف مجال استنباط حلول املآوي للمهجَّ
املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون. 

www.fmreview.org/ar/shelter/sipus 
الحد الفاصل بني اإلنساين واملعامري 

 توم سكوت-سميث )جامعة أكسفورد(

قد يخفق اإلنسانيون واملعامريون يف إيجاد لغة مشرتكة قادرة عىل وصف كل منهام لآلخر من ناحية التخطيط، وحان الوقت 
اآلن لتجسري الفجوة وتشجيع املهنيني يف الجانبني عىل بذل مزيد من التعاون بل إذا دأب كل منهام عىل التَّعلم من اآلخر فسيقود 

رين الباحثني عن املأوى. ذلك إىل تعزيز موضعهام إزاء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/scottsmith 
استخدام املدارس كأموى للنازحني داخلياً يف اليمن 

ر )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( محمد الصباحي وغيداء ُمطهَّ

ونظراً لحالة النزوح املطَولة، طور معظم النازحني داخلياً ممن يعيشون يف املدارس نظاماً إلدارة شؤونهم باملشاركة مع مديري 
املأوى وممثيل النازحني داخلياً.

www.fmreview.org/ar/shelter/alsabahi-motahar

مقاالت عامة
إعداد برامج الحواالت النقدية: دروس مستفادة من شامل العراق 

ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست )الجمعية األملانية للتعاون الدويل(

ة إىل تطبيق  الة يف أوضاع النِّزاع والهجرة القرسية. ومع ذلك، ما زالت الحاجة ماسَّ من املمكن أن تكون الحواالت النقدية أداة فعَّ
مقاربة تراعي السياق وظروف النِّزاع.

www.fmreview.or/ar/shelter/deblon-gutekunst 
تيسري ’األمل املعقول‘ لدى الالجئني وطالبي اللجوء

 غريغ ترينر )رشكة املجتمع العاملي لالستشارات(

أدى فقدان األمل مع مرور الوقت إىل إصابة الالجئني وطالبي اللجوء يف جزيرَت مانوس وناورو باليأس وأزمات يف الصحة العقلية. 
غري إنَّ استخدام مفهوم ›األمل املعقول‹ ميكن أن يدعم صحتهم العقلية ورفاههم.    

www.fmreview.org/ar/shelter/turner 

نتقدم بالشكر لتوماس ويتوورث ونينا بريكالند من املجلس الرنويجي لالجئني، وتوم سكت-سميث من مركز دراسات الالجئني 
عىل مساعدتهام بصفتهام مستشارين للموضوع الرئييس لهذا العدد.

 ،)Better Shelter( أفضل  مأوى  منظمة  العدد:  لهذا  املايل  لآلت ذكرهم عىل دعمهم  أيضاً  والعرفان  الشكر  بخالص  ونتقدم 
ومؤسسة هابولد، ومؤسسة هانرت وستيفاين هانرت، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومؤسسات املجتمع املنفتح، ومنظومات سوريكاتا 
)Suricatta Systems( ووزارة الخارجية االتحادية السويرسية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل(، وقسم 
دعم الربامج واإلدارة يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ُندِرج يف األسفل قامئة باملانحني الحاليني والحديثني 

لنرشة الهجرة القرسية. 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 

Refugee Studies Centre 
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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 

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 55 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل

املآوي يف التَّهجري

باإلضافة إىل طائفة من املقاالت حول 

مختلف جوانب الهجرة القرسية

استضعاف الالجئني ذوي اإلعاقات يف مجال التواصل وتعرضهم ألخطار العنف الجنيس والقائم عىل الجندر: 
أدلة من رواندا 

جويل مارشال وهيلني باريت وأنجيلو إيبينغو 

)جامعة مانشسرت ميرتوبول / منظمة التواصل العاملية / نفيذية، مبادرة ألجل الالجئني ذوي اإلعاقة، رواندا(

غالباً ما يكون الالجئون الذين يعانون من إعاقات يف التواصل عرضة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر، وترجع بعض 
أسباب ذلك لضعف قدرتهم عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون لها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/marshall-barrett-ebengo 
قوة التَّعليم يف حياة الالجئني: الجئو رسيالنكا يف الهند 

أنتوين جيفاراثنام مايوران )أوفري سيالن(

للسيطرة  التصميم  من  كنوع  للتعليم  األولوية  الهند  يف  نادو  تاميل  مخيامت  يف  يعيشون  الذين  الرسيالنكيون  الالجئون  أعطى 
عىل مستقبٍل غامٍض وغري مؤكد. وميكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي مثلته الحكومة املضيفة يف دعمهم أن ُتلِهَم 

املجتمعات الالجئة األخرى التي تنتظر يف ظروف ملتبسة حاًل دامئاً.

www.fmreview.org/ar/shelter/mayuran 
األطفال املولودون لالجئات املغتصبات وانعدام الجنسية يف مرص 

محمد فرحات ) املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني(

إنَّ تيسري إجراءات تسجيل واقعات الوالدة لألطفال الناتجني عن حوادث االغتصاب ُيَعدُّ من األمور الحيوية و الرضورية ملنع حاالت 
انعدام الجنسية.

www.fmreview.org/ar/shelter/farahat 
الربهنة عىل مامرسة التعذيب: املطالبة باملستحيل 

لويس غريغ وجو بيتيت )منظمة الحرية من التعذيب(

أظهر بحث جديد أنَّ األخطاء التي ارتكبها العاملون املختصون بالتعامل مع طلبات اللجوء يف وزارة الداخلية يف أثناء تعاملهم مع 
التقارير الطبية لالستدالل عىل التعذيب تجعل من املستحيل عىل النَّاجني من التعذيب ممن يسعون إىل طلب اللجوء يف اململكة 
املتحدة إثبات تعرضهم للتعذيب. وقد تكون العواقب وخيمة عىل األفراد املعنيني، وقد تفرض باملثل أعباء إضافية عىل الخدمات 

العامة والتمويالت املخصصة.

www.fmreview.org/ar/shelter/gregg-pettitt 
الوالدة يف أثناء العبور يف اليونان

راكيل إيسرت حورخي ريكارت )جامعة فالنسيا(

تضطر الالجئات الحوامل يف رحلتهن خالل أوروبا إىل الوالدة يف ظروف يف غاية الصعوبة، فهنَّ يواجهنَّ خيارات مروعة، ويتعرض 
موالديهن لخطر انعدام الجنسية. 

www.fmreview.org/ar/shelter/jorgericart 

صورة الغالف األمامي:
يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، استخدمنا صوراً تعرض عدداً متنوعاً من 
رون ووحدات اإلسكان التي صممها  أنواع املآوي مبا فيها املأوي التي شيَّدها امُلهجَّ

املعامريون والبنى الحرضية ’املعاد تخصيص أغراضها‘ مبا يخدم استخدامات 
الالجئني. وتقوم بعض هذه املآوي عىل مفهوم ’إعادة البناء األكرث أماناً‘ يف حني 
تعكس غريها ندرة املواد املالمئة املتاحة. وهناك صور أخرى تعرض الناس وقد 

استضافتهم بيوت العائالت املحلية وأخرى تعرض عائالت أخرى من الواضح أنَّها 
تستأجر مساكن دون املستوى املقبول. وال يوجد أي صورة من هذه الصور ُتعرِّف 

’املأوى يف التَّهجري‘. 

إذن كيف لنا أن نقرر أي صورة نستخدم لتكون صورة الغالف لهذا العدد؟ لقد 
أردنا أن نتجنب وضع الصورة التقليدية التي تصف الجئاً ِمعوزاً يعيش يف مأوى 
ثنايئ مؤقت يفرتش األرض ببساط وغطاء من اللدائن مع أنَّ بعض الناس يرون 

ر املساكن الجاهزة األنيقة واملعدة يف مختلف املواقع يف العامل متاماً  يف مثل هذا املأوى بالفعل الخيار الوحيد املتاح أمامهم. وباملقابل، ال ُتصوِّ
ما يعيشه معظم الّنازحني داخلياً والالجئني عىل أرض الواقع. وأخرياً، قررنا أن ُتعربِّ الصورة عن حقيقة تجلت خالل السنوات األخرية املاضية يف 

رين إىل العثور عىل مأواهم بأنفسهم خاصًة يف املناطق الحرضية حيث ميكن لخاصية حجبهم النسبية أن تكون مصدراً للقوة  ه امُلهجَّ زيادة توجُّ
والخطر يف الوقت نفسه.

قيمة التَّعلم 
يأت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات واملَِنح مبا فيها تربعات األفراد من جموع القرَّاء. فهل ميكنك املساهمة يف دعم النرشة 

واستمرارها لتمكينها من نرش التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة. لألفراد، نقرتح أن يكون التربع السنوي 30 جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل 37 دوالراً أمريكياً أو 
 http://bit.ly/supportFMR :35 يورو. ميكنكم التربع من خالل املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت

م لالجئني السوريني الذين يتلقون الدعم من منظمة  إسكان ُمقدَّ
كري الدولية، لبنان. فولفيو زانيليني/ االتحاد األملاين لإلغاثة
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األرصفة واألحياء الفقرية يف دكا
 نييل ليبو وهيو توكفيلد )إميرسون هرني بارترنز / جامعة سيدين(

يفد سنوياً إىل دكا زَُهاء نصف مليون الجئ اجتمع عليهم قسوة تغري املناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد ينتهي بهم الحال عىل 
أرصفتها.

www.fmreview.org/ar/shelter/lebeau-tuckfield 
املآوي الجامعية: غري مالمئة يف سياق التَّهجري

 )Independent / ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريري )منظمة أطباء بال حدود 

يبدو أنَّ املآوي الجامعية ليست حاًل مناسباً ملشكلة املأوى حتى يف مرحلة البداية الحرجة ألي أزمة، إذ ينشأ عنها مشكالت 
الكرامة واألمن باإلضافة إىل عواقب صحية وخيمة ال ُيسَتَهاُن بها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/koscalova-lelevrier
تصميم أكرث وإبداع أقل

 ميتشيل سيبوس )متخصص يف التصميم واإلبداع(

رين أن يتعلموا كثرياً من مامرسات التصميم  مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاصًة يف مجال استنباط حلول املآوي للمهجَّ
املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون. 

www.fmreview.org/ar/shelter/sipus 
الحد الفاصل بني اإلنساين واملعامري 

 توم سكوت-سميث )جامعة أكسفورد(

قد يخفق اإلنسانيون واملعامريون يف إيجاد لغة مشرتكة قادرة عىل وصف كل منهام لآلخر من ناحية التخطيط، وحان الوقت 
اآلن لتجسري الفجوة وتشجيع املهنيني يف الجانبني عىل بذل مزيد من التعاون بل إذا دأب كل منهام عىل التَّعلم من اآلخر فسيقود 

رين الباحثني عن املأوى. ذلك إىل تعزيز موضعهام إزاء امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/shelter/scottsmith 
استخدام املدارس كأموى للنازحني داخلياً يف اليمن 

ر )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( محمد الصباحي وغيداء ُمطهَّ

ونظراً لحالة النزوح املطَولة، طور معظم النازحني داخلياً ممن يعيشون يف املدارس نظاماً إلدارة شؤونهم باملشاركة مع مديري 
املأوى وممثيل النازحني داخلياً.

www.fmreview.org/ar/shelter/alsabahi-motahar

مقاالت عامة
إعداد برامج الحواالت النقدية: دروس مستفادة من شامل العراق 

ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست )الجمعية األملانية للتعاون الدويل(

ة إىل تطبيق  الة يف أوضاع النِّزاع والهجرة القرسية. ومع ذلك، ما زالت الحاجة ماسَّ من املمكن أن تكون الحواالت النقدية أداة فعَّ
مقاربة تراعي السياق وظروف النِّزاع.

www.fmreview.or/ar/shelter/deblon-gutekunst 
تيسري ’األمل املعقول‘ لدى الالجئني وطالبي اللجوء

 غريغ ترينر )رشكة املجتمع العاملي لالستشارات(

أدى فقدان األمل مع مرور الوقت إىل إصابة الالجئني وطالبي اللجوء يف جزيرَت مانوس وناورو باليأس وأزمات يف الصحة العقلية. 
غري إنَّ استخدام مفهوم ›األمل املعقول‹ ميكن أن يدعم صحتهم العقلية ورفاههم.    

www.fmreview.org/ar/shelter/turner 

نتقدم بالشكر لتوماس ويتوورث ونينا بريكالند من املجلس الرنويجي لالجئني، وتوم سكت-سميث من مركز دراسات الالجئني 
عىل مساعدتهام بصفتهام مستشارين للموضوع الرئييس لهذا العدد.

 ،)Better Shelter( أفضل  مأوى  منظمة  العدد:  لهذا  املايل  لآلت ذكرهم عىل دعمهم  أيضاً  والعرفان  الشكر  بخالص  ونتقدم 
ومؤسسة هابولد، ومؤسسة هانرت وستيفاين هانرت، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومؤسسات املجتمع املنفتح، ومنظومات سوريكاتا 
)Suricatta Systems( ووزارة الخارجية االتحادية السويرسية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل(، وقسم 
دعم الربامج واإلدارة يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ُندِرج يف األسفل قامئة باملانحني الحاليني والحديثني 

لنرشة الهجرة القرسية. 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 
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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 

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.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق. التفاصيل موجودة عىل الرابط 

التايل 

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 55 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني  سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :آلخر من خالل الرابط التايل

املآوي يف التَّهجري

باإلضافة إىل طائفة من املقاالت حول 

مختلف جوانب الهجرة القرسية

استضعاف الالجئني ذوي اإلعاقات يف مجال التواصل وتعرضهم ألخطار العنف الجنيس والقائم عىل الجندر: 
أدلة من رواندا 

جويل مارشال وهيلني باريت وأنجيلو إيبينغو 

)جامعة مانشسرت ميرتوبول / منظمة التواصل العاملية / نفيذية، مبادرة ألجل الالجئني ذوي اإلعاقة، رواندا(

غالباً ما يكون الالجئون الذين يعانون من إعاقات يف التواصل عرضة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر، وترجع بعض 
أسباب ذلك لضعف قدرتهم عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون لها. 

www.fmreview.org/ar/shelter/marshall-barrett-ebengo 
قوة التَّعليم يف حياة الالجئني: الجئو رسيالنكا يف الهند 

أنتوين جيفاراثنام مايوران )أوفري سيالن(

للسيطرة  التصميم  من  كنوع  للتعليم  األولوية  الهند  يف  نادو  تاميل  مخيامت  يف  يعيشون  الذين  الرسيالنكيون  الالجئون  أعطى 
عىل مستقبٍل غامٍض وغري مؤكد. وميكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي مثلته الحكومة املضيفة يف دعمهم أن ُتلِهَم 

املجتمعات الالجئة األخرى التي تنتظر يف ظروف ملتبسة حاًل دامئاً.

www.fmreview.org/ar/shelter/mayuran 
األطفال املولودون لالجئات املغتصبات وانعدام الجنسية يف مرص 

محمد فرحات ) املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني(

إنَّ تيسري إجراءات تسجيل واقعات الوالدة لألطفال الناتجني عن حوادث االغتصاب ُيَعدُّ من األمور الحيوية و الرضورية ملنع حاالت 
انعدام الجنسية.

www.fmreview.org/ar/shelter/farahat 
الربهنة عىل مامرسة التعذيب: املطالبة باملستحيل 

لويس غريغ وجو بيتيت )منظمة الحرية من التعذيب(

أظهر بحث جديد أنَّ األخطاء التي ارتكبها العاملون املختصون بالتعامل مع طلبات اللجوء يف وزارة الداخلية يف أثناء تعاملهم مع 
التقارير الطبية لالستدالل عىل التعذيب تجعل من املستحيل عىل النَّاجني من التعذيب ممن يسعون إىل طلب اللجوء يف اململكة 
املتحدة إثبات تعرضهم للتعذيب. وقد تكون العواقب وخيمة عىل األفراد املعنيني، وقد تفرض باملثل أعباء إضافية عىل الخدمات 

العامة والتمويالت املخصصة.

www.fmreview.org/ar/shelter/gregg-pettitt 
الوالدة يف أثناء العبور يف اليونان

راكيل إيسرت حورخي ريكارت )جامعة فالنسيا(

تضطر الالجئات الحوامل يف رحلتهن خالل أوروبا إىل الوالدة يف ظروف يف غاية الصعوبة، فهنَّ يواجهنَّ خيارات مروعة، ويتعرض 
موالديهن لخطر انعدام الجنسية. 

www.fmreview.org/ar/shelter/jorgericart 

صورة الغالف األمامي:
يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، استخدمنا صوراً تعرض عدداً متنوعاً من 
رون ووحدات اإلسكان التي صممها  أنواع املآوي مبا فيها املأوي التي شيَّدها امُلهجَّ

املعامريون والبنى الحرضية ’املعاد تخصيص أغراضها‘ مبا يخدم استخدامات 
الالجئني. وتقوم بعض هذه املآوي عىل مفهوم ’إعادة البناء األكرث أماناً‘ يف حني 
تعكس غريها ندرة املواد املالمئة املتاحة. وهناك صور أخرى تعرض الناس وقد 

استضافتهم بيوت العائالت املحلية وأخرى تعرض عائالت أخرى من الواضح أنَّها 
تستأجر مساكن دون املستوى املقبول. وال يوجد أي صورة من هذه الصور ُتعرِّف 

’املأوى يف التَّهجري‘. 

إذن كيف لنا أن نقرر أي صورة نستخدم لتكون صورة الغالف لهذا العدد؟ لقد 
أردنا أن نتجنب وضع الصورة التقليدية التي تصف الجئاً ِمعوزاً يعيش يف مأوى 
ثنايئ مؤقت يفرتش األرض ببساط وغطاء من اللدائن مع أنَّ بعض الناس يرون 

ر املساكن الجاهزة األنيقة واملعدة يف مختلف املواقع يف العامل متاماً  يف مثل هذا املأوى بالفعل الخيار الوحيد املتاح أمامهم. وباملقابل، ال ُتصوِّ
ما يعيشه معظم الّنازحني داخلياً والالجئني عىل أرض الواقع. وأخرياً، قررنا أن ُتعربِّ الصورة عن حقيقة تجلت خالل السنوات األخرية املاضية يف 

رين إىل العثور عىل مأواهم بأنفسهم خاصًة يف املناطق الحرضية حيث ميكن لخاصية حجبهم النسبية أن تكون مصدراً للقوة  ه امُلهجَّ زيادة توجُّ
والخطر يف الوقت نفسه.

قيمة التَّعلم 
يأت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات واملَِنح مبا فيها تربعات األفراد من جموع القرَّاء. فهل ميكنك املساهمة يف دعم النرشة 

واستمرارها لتمكينها من نرش التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة. لألفراد، نقرتح أن يكون التربع السنوي 30 جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل 37 دوالراً أمريكياً أو 
 http://bit.ly/supportFMR :35 يورو. ميكنكم التربع من خالل املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت

م لالجئني السوريني الذين يتلقون الدعم من منظمة  إسكان ُمقدَّ
كري الدولية، لبنان. فولفيو زانيليني/ االتحاد األملاين لإلغاثة


