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كلمة أرسة التحرير

رين قرساً. لكنَّ هذا اإلميان رسعان ما يلني بسبب العرثات  التعامل مع حاجات الناس وعىل األخص منهم املهجَّ

املتشعبة والواضحة التي صاحبت العمل اإلنساين. فوجود األشخاص يف أوضاع التَّهجري املطوَّل وعدم كفاية 

رون اآلن كلها تشري إىل الحاجة املاسة  الحلول املقرتحة لهم والقدر املحتوم الذي سيواجه األشخاص الذين ُيهجَّ

للتحسني الذي لن يتحقق من خالل العمل اإلنساين وحده. بل ميكن تحقيق ما هو أبعد من ذلك إذا ما ُأرشِك 

مع جهات العمل اإلنساين الفاعلون اإلمنائيون والجهات الفاعلة يف بناء السالم يف االستجابات للتَّهجري.

ح ذلك صدر الدين أجا خان يف بيان له أدىل به عام 1967  وليست تلك فكرة جديدة بحد ذاتها كام وضَّ

عندما كان مفوضاً سامياً لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ذلك البيان الذي ننرشه يف الغالف الخلفي لهذا 

العدد. ويستمر هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية يف استكشاف األفكار واملامرسات الحديثة التي ُتطبَّق 

رين.  حالياً يف إرشاك العمل اإلمنايئ واإلنساين كليهام دعاًم "الجتياز املراحل االنتقالية" و"الحلول" للمهجَّ

ة" حول مختلف جوانب الهجرة القرسية.  ويتضمن العدد 52 من نرشة الهجرة القرسية أيضاً طائفة من املقاالت "العامَّ

نتقدم بالشكر لكل من أليوشا دونفريو )لجنة اإلنقاذ الدولية) وكاثرين ستاروب )املجلس الدامناريك لالجئني) عىل 

مساعدتهام بصفتيهام مستشارتني للموضوع الخاص لهذا العدد. ونود أن نعربِّ عن خالص امتناننا للحكومة الدامناركية 

مت الدعم املايل لهذا العدد نيابًة عن تحالف الحلول الذي تتوىل فيه الحكومة الدامناركية صفة نائب الرئيس فيه.  التي قدَّ

العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي html وpdf باإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية 

عىل الرابط التايل: www.fmreview.org/ar/solutions. يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد من خالل 

إرساله إىل شبكاتكم وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر. 

وسوف ُيتاح العدد بإصداريه اإللكرتوين عىل اإلنرتنت باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية. يتوافر 

ل  ص للعدد 52 من نرشة الهجرة القرسية )الذي كان يأتيكم سابقاً باسم "القامئة") بنسق جديد يسهِّ أيضاً ملخَّ

عليك الوصول إىل النسخة اإللكرتونية من املقاالت املنشورة للعدد ذاته عىل اإلنرتنت. يف حالة رغبتكم بالحصول 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

 www.fmreview.org/ar/forthcoming للحصول عىل تفاصيل األعداد القادمة انظر

• العدد 53 من نرشة الهجرة القرسية املجتمعات املحلية: األوىل واألخرية يف توفري الحامية )أكتوبر/ترشين األول 2016) .

•  العدد 54 من نرشة الهجرة القرسية، إعادة التوطني )فرباير/شباط 2017) 

املوعد األخري الستالم املقاالت: 10 أكتوبر/ترشين األول 2016.

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

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

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

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.

جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع اإلبداعي ومتنح هذه 
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