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شباب الالجئني والبطالة واإلرهاب: الخرافة ومواجهتها
درو ميخائيل وجويل نورمان )جامعة كوينز يف بلفاست(

يرتبط ذكر الشباب الالجئني بارتفاع مخاطر اإلرهاب و/أو االستغالل، لكنَّ األبحاث تشري إىل أنَّ البطالة ما هي إال واحدة من 
مجموعة من العوامل التي ُتنِتج اإلحباط بني الالجئني الشباب.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mikhael-norman

رين السوريني تثبيت الُهِويَّة القانونية للُمَهجَّ
مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس )املجلس الرنويجي لالجئني(

بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطري واقع عىل كثري من السوريني ويحد من قدرتهم عىل إثبات ُهِويَّتهم القانونية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis

متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء يف لبنان
آمي كيث ونور شوَّاف )أوكسفام لبنان(

يجب أال يكون قرار الالجئ السوري يف لبنان بالعودة إىل سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب ذلك من ضغوطات 
جسدية واجتامعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً ال خياراً.

www.fmreview.org/ar/syria2018/keith-shawaf

موازنة الحقوق بني النَّازحني والعائدين والباقني: دروس من العراق
يِقي )االستقصاء االجتامعي( ناديا ِصدِّ

ُينَظر إىل عودة بعض من 3.1 مليون شخص من النَّازحني داخلياً يف العراق إىل أماكنهم األصلية عىل أنَّها مؤرش للنجاح يف أعقاب 
الحرب األهلية التي دارات مؤخراً. ومع ذلك، فالوضع معقد بسبب بعض املسائل الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق املتنافسة 

وحاجات الحامية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/siddiqui

التعويض فيام يخص املمتلكات يف سوريا ما بعد الّنزاع
مارتن كالترباك )املجلس الرنويجي لالجئني(

ال شك يف أنَّ التعويض عن املمتلكات ميثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع، لكنَّ هذه العملية يف سوريا ستكون معقدة 
للغاية، وال بد من االمتثال ملبادئ بينريو لألمم املتحدة يف هذا الصدد.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck

وجهات نظر حول عودة الالجئني السوريني
ليىل فيغنال )جامعة رينيه الثانية(

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة لالجئني السوريني بأعداد كبرية أمراً سابقاً ألوانه.

www.fmreview.org/ar/syria2018/vignal

نتقدم بالشكر لكل من لينا أيب رافع )الجامعة اللبنانية األمريكية( وريبيكا كارتر وكارين إيريكسن )برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي 
للرشق األوسط( عىل مساعدتهم بصفتهم مستشارين لهذا العدد. ُنرِش هذا العدد مبساعدة من برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي للرشق 
األوسط، وهو مبادرة أوروبية مشرتكة تدعم الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف لبنان واألردن والعراق ميوله االتحاد األورويب وجمهورية 

http://rdpp-me.org/RDPP/index.php التشيك وإيرلندا وهولندا والرنويج وسويرسا واململكة املتحدة والدامنارك

جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أنَّها تعرّب عن آراء املانحني الداعمني لهذا العدد. 

)www.fmreview.org/ar/donors( وكل االمتنان للامنحني الحاليني والسابقني عىل دعمهم لنرشتنا 
.)www.fmreview.org/ar/advisors( واملستشارين الدوليني 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  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 57 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

املحيط  ومنطقة  وغامبيا  ميامنار  حول:  مقاالت  إىل  إضافة 

الهادئ وإيطاليا وهونغ كونغ والعقد العاملي حول الالجئني.

ر ماليني  مع مرور الذكرى السابعة يف عام 2018 عىل النزاع الذي هجَّ

السوريني، نستكشف أفكاراً مستنرية جديدة وتحديات مستمرة.

صورة الغالف األمامي:

بعض العائالت الفارَّة من سوريا وقد أحرضوا معهم طيور الحامم 

الزاجل العزيزة عىل قلوبهم. »أنظر إليها وأتذكر الوطن«، هذا ما 

يقوله أحد الالجئني يف املخيم غري الرسمي يف مرج الخوخ يف لبنان 

حيث يشيع رؤية طيور الحامم الزاجل تحوم فوق رؤوس الناس. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

   سوف يتضمن عدد نرشة الهجرة القرسية يف شهر يونيو/حزيران 

راً حول العالقة ما بني اإلنسان والحيوان يف مخيامت  موضوعاً مصغَّ

الالجئني.

مقاالت عامة
رؤية الستعادة املمتلكات يف ميامنار

خوسيه أرايزا وسكوت لييك )حلول التَّهجري / املجلس الرنويجي لالجئني، ميامنار(

رهم النزاع املدين قبل عقود وغريهم من حديثي التهجري إىل مسارات ومساعدات قانونية متاحة  يحتاج الناس يف مينامار ممن هجَّ
ليك يتمكنوا من الدخول إىل أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميامنار عىل رؤية واضحة حول استعادة امللكية إلنهاء حروبها 

األهلية والتَّهجري الناتج عنها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/arraiza-leckie

غامبيا: هل هي مالذ لالجئني؟
فرانزيسكا زانكر )معهد أرنولد بريغشرتاسري(

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي ميكن أن تخطر بالبال عند التفكري بدولة تقدم مالذاً آمنا لحامية الالجئني، فهي مع ذلك تستضيف 
عدداً كبرياً نسبياً من الالجئني وُتطِلق أطر عمل قانونية وآليات حامية معقدة يف سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّال نقلل من السياق السيايس 

لحامية الالجئني يف غامبيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zanker

تعزيز حامية النِّساء والفتيات من خالل العقد العاملي حول الالجئني
إيلني بيتاوي وليندا بارتولوماي )جامعة نيو ساوث ويلز، أسرتاليا(

الجندر ضمن  يف  املساواة  لتضمني  نادرة  فرصة  الالجئني  حول  العاملي  العقد  تأسيس  إطار  يف  املنتهجة  االستشارية  العملية  تقدم 
املكّونات املحورية لهذا اإلطار الجديد للسياسات الدولية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/pittaway-bartolomei

قانون ‘زامبا’ اإليطايل: زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني
جوزيف ليليوت )جامعة كوينزالند(

َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شاِماًل لحاميِة حقوِق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا، ومع أنَّ هناك عيوباً يف الطريقة التي 
ُتعاِمُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة، تؤسس املقاربة اإليطالية القامئة عىل الحامية ملثاٍل ُيحتَذى به يف الدول األخرى.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lelliott

العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ
كارول فاربوتكو )منظمة كومونولث البحوث العلمية والصناعية(

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص املتأثرين بالتغري املناخي. لكنَّ 
كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

www.fmreview.org/ar/syria2018/farbotko

دور املجتمع املدين يف هونغ كونغ
روي إنجوايب )منظمة فاين لخدمات املجتمع املحدودة(

مبقدور املنظامت املحلية أن تساعد كثرياً يف توفري الخدمات ويف جهود الدمج واملنارصة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/njuabe 

السوريون يف التَّهجري

األعداد القادمة  
• العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية: االقتصادات والعمل والتَّهجري )يونيو/حزيران 2018(

• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل

  تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية عرب الرابط التايل 
 .www.fmreview.org/ar/request/alerts

هل أنت مهتم بكتابة مقالة لنرشها يف نرشة الهجرة القرسية؟
http:// نرحب باملقاالت التي تتعلق بأي جانب من جوانب الهجرة القرسية. يرجى قراءة اإلرشادات التوجيهية للمؤلفني عىل الرابط التايل

www.fmreview.org/ar/writing-fmr وبعدها ميكنك مراسلة املحررين عىل العنوان fmr@qeh.ox.ac.uk وعرض مقرتحك عليهم.
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السوريون يف التَّهجري
قبل أربع سنوات، نرشنا عدداً حول ‘األزمة السورية والتَّهجري والحامية’.  ويف تصدير ذلك العدد، الحظ املنسق اإلقليمي لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، نايجيل فيرش قائاًل “مع أنَّ األزمة قد تطول، يحتاج الالجئون والنَّازحون اآلن إىل الدعم 
لتأمني حاميتهم وتعافيهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.” ومع مرور الذكرى السابعة الندالع األزمة السورية، ما زال 

السويون مهجرون وبحاجة للدعم. 

 

املبادرات  التحديات املستمرة وتغطي مختلف املوضوعات ومنها  أفكاراً مستنرية جديدة تعكس  العدد  املؤلفون يف هذا  ويقدم 
رين وقدراتهم وفهمها، والقوالب النمطية القامئة عىل أساس  املحلية واملبادرات التي يقودها الالجئون، وتحديد مواطن ضعف املهجَّ
الجندر أو العمر أو اإلعاقة، وزواج األطفال، ومساهمة التعليم يف تعزيز التامسك االجتامعي، والُهِويَّة القانونية، واالستعداد للعودة 

والتحديات املحيطة بحقوق التعويض واملمتلكات، وإمكانات املقاربات االقتصادية واإلمنائية.

www.fmreview.org/ar/syria2018 :النسخة الكاملة متاحة يف

تصدير: سوريا يف عام 2018- البحث عن حلول
َمة )األردن( صاحبة الجاللة امللكة نور الحسني امُلَعظَّ

رين يف مسعاهم الستعادة فرصتهم بعيش حياة كرمية والعودة إىل ديارهم بسالم أو بناء حياة جديدة يف مكان آخر  علينا دعم امُلهجَّ
نهم وجريانهم من االزدهار معاً. مبا مُيكِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/alhussein

رين حامية كرامة السوريني امُلهجَّ
خلود منصور )جامعة لوند(

ماذا تعني كلمة كرامة لالجئني السوريني والعاملني السوريني يف املجال اإلنساين والتنموي؟ وما الذي ميكن للمنظامت اإلنسانية فعله 
أو االمتناع عن فعله لتساعد السوريني يف الحفاظ عىل كرامتهم وحاميتهم؟

www.fmreview.org/ar/syria2018/mansour

مخيم واحد وثالث مجموعات لالجئني: تحديات أمام املنظامت املحلية غري الحكومية
ألفت محمود وربيكا روبرتس )جمعية املرأة الخريية / مستشارة مستقلة(

تواجه املنظامت غري الحكومية املحلية يف مخيم برج الرباجنة يف لبنان تحديات كثرية يف االستجابة إىل االحتياجات املعقدة لثالث 
مجموعات مختلفة من الالجئني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mahmoud-roberts

العمل اإلنساين الذي يقوده الالجئون يف مخيم شاتيال يف لبنان
هند رشيف )الربملان األورويب(

رين ’الجدد‘ إىل مخيم شاتيال أسئلة  تثري املبادرات التي يقودها الالجئون الفلسطينيون ’املرسخون‘ استجابًة لوصول السوريني امُلهجَّ
محورية حول القيود التي يواجهها النظام اإلنساين ومتثيل الالجئني عىل أنَّهم ضحايا سلبيون.

www.fmreview.org/ar/syria2018/sharif

دور البلديات يف ضامن االستقرار
جوزيب زاباتار )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

تويل دور محوري يف  املستضيفة لالجئني يف  البلديات  اللبناين قدرة  البقاع  املنفذة عام 2017 يف منطقة سهل  االستجابات  ُتظِهر 
التعايش السلمي والتي ال بد من دعمها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zapater

التنافس بني االعتبارات األمنية والرضورات اإلنسانية يف بريم
تشارلز سيمبسون )جامعة توفتس(

هناك قرابة 60 ألف سوري عالٍق وراء الساتر الرتايب فيام ُيطَلق عليه اسم منطقة ’ِبريْم‘ املقفرة عىل الحدود السورية األردنية، وعندما 
مُتَْنح األولوية لالعتبارات واملخاوف األمنية عىل الحاجات والرضورات اإلنسانية، وعندما تلجأ هيئات املساعدات للمليشيات يف توفري 

املساعدة ستكون التبعات مؤسفة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-c

تصنيف السوريني يف لبنان عىل أنَّهم ‘مستضعفون’
مايا جامناير وملى مراد )جامعة أوسلو / جامعة تورنتو(

لكنَّ  لألذى،  واملعرضني  كبري  خطر  تحت  الواقعني  األشخاص  تحديد  بهدف  االستضعاِف  تقييامِت  اإلنسانيون  الفاعلون  يستخدم 
رين يف لبنان ال تخلو من مشكالت. استخدامهم لتلك التقييامت استجابة للسوريني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/janmyr-mourad

إعادة النظر يف الدروس املستفادة من مخيم الزعرتي
ميليسا ن غاتر )جامعة كامربدج(

جئني يف األزرق عىل االستفادة من الدروس املفرتضة من تجربة مخيَّم  تركزَّت الجهود اإلنسانية املبذولة يف بناء مخيٍَّم منوذجيٍّ لالَّ
الزعرتي وتجنب الوقوع يف سلبياته املتصورة، لكنَّها أغفَلت جوانب إيجابيًَّة حاسمة متتعت بها إدارة مخيم الزعرتي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/gatter

الحاجات الصحية امُلْهَمَلة لالجئني السوريني الكبار يف السن يف األردن
سيغريد لوبريي )جامعة كامربدج(

كان خاصة عندما يتعلق األمر بالنواحي الصحية. ويف األردن َتْلَقى الحاجات  غالباً ما مُيَثِّل الالجئون من كبار السن فئة ُمْهَمَلة من السُّ
الصحية الخاصة بكبار السن من الالجئني السوريني اإلهامل، وَمردُّ ذلك غياب البيانات، والتحيزات الراسخة يف العمل املؤسيس، وطبيعة 

االستجابة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lupieri

أهمية رأس املال االجتامعي يف التَّهجري املطوَّل
آنا أوزيالك وجوس ميسرت وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بريغ )كلية استوكهومل لالقتصاد / املعهد الهولندي للعالقات الدولية، كلينغيندايل(

ال بد من فهم دور رأس املال االجتامعي يف حياة الالجئني السوريني وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما يؤول عىل انهياره. وبتحقيق 
هذا الفهم، نأمل أن نثري النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييامت املخصصة واالستهداف وإقامة الربامج يف هذا الوضع ويف 

لة األخرى. أوضاع التَّهجري املطوَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/uzelac-meester-goransson-vandenberg

من االستضعاف إىل اللدونة: تحسني االستجابة اإلنسانية
إميا بريس وبورام يل )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

مُيِْكْن للدروس املستفادة من االستجابات ألزمة التهجري السورية أْن ُتْثِي النقاشات العامة حول كيفية بناء االستجابات بطريقة تتصدى 
رين من نساء وأطفال وشباب يف كل تنوعاتهم. م الدعم للدونة، وتتضمن املهجَّ عىل وجه أمثل لالستضعاف، وُتَقدِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/pearce-lee

الالجئون السوريون: التفكري فيام وراء الصور النمطية الجندرية
ميشيل لوكيت )مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية، لندن(

يقوم الخطاب الرسدي السائد بني املنظامت غري الحكومية املستجيبة لالجئني السوريني وتدخالتها الالحقة يف بعض األحيان عىل 
طة التي تفهم بها طبيعة األرسة السورية ’التقليدية‘ والعوامل الحركية للقوى يف األرسة. الطريقة امُلبسَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/lokot

كيف تؤثر الهجرة إىل أوروبا يف امُلخلَّفني
ميغان بايس )مستشارة مستقلة(

كثرياً ما يحدث االنفصال بني أفراد األرسة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجري من الرشق األوسط إىل أوروبا، لكنَّ املساعدات اإلنسانية 
غالباً ما تكون صعبة املنال وغري كافية لتلبية حاجات امُلخلَّفني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/passey

تربية السالم والدعم النَّفيس-االجتامعي نحو تحقيق التامسك االجتامعي
ُروث سمبسون )منظمة التنبيه الدولية(

رين السوريني  ُتظِهر األدلة املستمدة من برنامج التعليم من أجل السالم القائم عىل أساس تقديم الدعم النفيس واالجتامعي للُمَهجَّ
التي تحول دون تحقيق التامسك  النفسية  النِّزاع للتغلب عىل العوائق  الناجمة عن  النفسية  األهمية القصوى ملعالجة الصدمات 

االجتامعي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-r

مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني
زينا زخريا وفرانسني مينايش )جامعة ماساشوسيتس بوسطن(

تستحق مشاركة القطاع الخاص يف توفري التعليم لالجئني السوريني الثناء لكنَّنا نحتاج إىل االنتباه أكث إىل املخاوف األخالقية والعملية 
التي قد تثار حول تلك املشاركة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zakharia-menashy

رعاية الذكور والـ )إل جي يب يت آي( الناجني من العنف الجنيس: تعلم الدروس من املنظامت املحلية
سارة شينويذ )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ) إل جي يب يت آي( الناجني من العنف 
الجنيس يف املنطقة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/chynoweth

زواج األطفال يف األردن: كرس الحلقة
جورجيا سوان )اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن(

يف خضم الجهود املبذولة ملناهضة ظاهرة زواج األطفال بني الالجئني السوريني، ال بد من إرشاك نطاق واسع من الفاعلني املعنيني، وال 
بد أيضاً من اإلقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة عىل التعامل مع هذه املشكلة يف مجتمعاتهم املحلية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/swan

توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املطوَّل
 مييك تاكاهايش وميشال موروز وجوناثان بيرتز وجاسون برونيتش وريتشارد بارليرتوب )مرفق االستجابة دون اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ /

متطوعو األمم املتحدة / مستشار(

الفرص  زيادة  أجل  من  املضيفة  البلدان  وحكومات  الدوليون  املانحون  قطعها  التي  االلتزامات  تحقيق  يف  به  ُمَرَحب  تقدم  أُحِرَز 
االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة. بيد أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً 

من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة أن تقوم عىل األدلة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/takahashi-moroz-peters-pronyk-barltrop

تعلم الدروس من العقد مع األردن
كاتارينا ليرن ولويس ترينر )مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن / جامعة باث(

م لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي أنَّ املوافقة الحكومية رضورية لكنَّها ال تكفي، وأنَّ إرشاك  يقدَّ
أصحاب األصوات املهمة أمر أسايس، وأنَّ التوصل إىل األرقام املستهدفة ال يحقق بالرضورة األهداف املرجوة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lenner-turner

تصميم عقود اجتامعية لالجئني: دروس من األردن
سيندي هوانغ ونزانني آش وكاتيلني غو والورين بوست )لجنة اإلنقاذ الدولية / مركز التنمية العاملي(

يؤكد تحليل التقدم املحرز حتى هذا التاريخ مبوجب الِعْقِد مع األردن عدداً من أوجه القصور التي ال بد من التصدي لها إذا ما 
أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل يف أماكن أخرى من العامل.

www.fmreview.org/ar/syria2018/huang-ash-gough-post

تركيا: بني حسن الضيافة والعداء
الهجرة األورويب،  القانون وقانون  التحركات ورئيسة قسم  الهجرة ودراسات   مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان )املركز الوطني للكفاءة يف بحوث 

جامعة فريبورغ(

 أحدثت املستجدات السياسية األخريى والتغريات يف قانون اللجوء يف تركيا أثراً ضاراً جداً يف سالمة الالجئني ويقينهم القانوين 
يف تركيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zoeteweijturhan

يعمل هذا الالجئ السوري اآلن لدى مزارع أردين بعد أن حصل )مبساعدة من صاحب العمل( عىل ترصيح للعمل من الحكومة.
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السوريون يف التَّهجري
قبل أربع سنوات، نرشنا عدداً حول ‘األزمة السورية والتَّهجري والحامية’.  ويف تصدير ذلك العدد، الحظ املنسق اإلقليمي لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، نايجيل فيرش قائاًل “مع أنَّ األزمة قد تطول، يحتاج الالجئون والنَّازحون اآلن إىل الدعم 
لتأمني حاميتهم وتعافيهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.” ومع مرور الذكرى السابعة الندالع األزمة السورية، ما زال 

السويون مهجرون وبحاجة للدعم. 

 

املبادرات  التحديات املستمرة وتغطي مختلف املوضوعات ومنها  أفكاراً مستنرية جديدة تعكس  العدد  املؤلفون يف هذا  ويقدم 
رين وقدراتهم وفهمها، والقوالب النمطية القامئة عىل أساس  املحلية واملبادرات التي يقودها الالجئون، وتحديد مواطن ضعف املهجَّ
الجندر أو العمر أو اإلعاقة، وزواج األطفال، ومساهمة التعليم يف تعزيز التامسك االجتامعي، والُهِويَّة القانونية، واالستعداد للعودة 

والتحديات املحيطة بحقوق التعويض واملمتلكات، وإمكانات املقاربات االقتصادية واإلمنائية.

www.fmreview.org/ar/syria2018 :النسخة الكاملة متاحة يف

تصدير: سوريا يف عام 2018- البحث عن حلول
َمة )األردن( صاحبة الجاللة امللكة نور الحسني امُلَعظَّ

رين يف مسعاهم الستعادة فرصتهم بعيش حياة كرمية والعودة إىل ديارهم بسالم أو بناء حياة جديدة يف مكان آخر  علينا دعم امُلهجَّ
نهم وجريانهم من االزدهار معاً. مبا مُيكِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/alhussein

رين حامية كرامة السوريني امُلهجَّ
خلود منصور )جامعة لوند(

ماذا تعني كلمة كرامة لالجئني السوريني والعاملني السوريني يف املجال اإلنساين والتنموي؟ وما الذي ميكن للمنظامت اإلنسانية فعله 
أو االمتناع عن فعله لتساعد السوريني يف الحفاظ عىل كرامتهم وحاميتهم؟

www.fmreview.org/ar/syria2018/mansour

مخيم واحد وثالث مجموعات لالجئني: تحديات أمام املنظامت املحلية غري الحكومية
ألفت محمود وربيكا روبرتس )جمعية املرأة الخريية / مستشارة مستقلة(

تواجه املنظامت غري الحكومية املحلية يف مخيم برج الرباجنة يف لبنان تحديات كثرية يف االستجابة إىل االحتياجات املعقدة لثالث 
مجموعات مختلفة من الالجئني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mahmoud-roberts

العمل اإلنساين الذي يقوده الالجئون يف مخيم شاتيال يف لبنان
هند رشيف )الربملان األورويب(

رين ’الجدد‘ إىل مخيم شاتيال أسئلة  تثري املبادرات التي يقودها الالجئون الفلسطينيون ’املرسخون‘ استجابًة لوصول السوريني امُلهجَّ
محورية حول القيود التي يواجهها النظام اإلنساين ومتثيل الالجئني عىل أنَّهم ضحايا سلبيون.

www.fmreview.org/ar/syria2018/sharif

دور البلديات يف ضامن االستقرار
جوزيب زاباتار )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

تويل دور محوري يف  املستضيفة لالجئني يف  البلديات  اللبناين قدرة  البقاع  املنفذة عام 2017 يف منطقة سهل  االستجابات  ُتظِهر 
التعايش السلمي والتي ال بد من دعمها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zapater

التنافس بني االعتبارات األمنية والرضورات اإلنسانية يف بريم
تشارلز سيمبسون )جامعة توفتس(

هناك قرابة 60 ألف سوري عالٍق وراء الساتر الرتايب فيام ُيطَلق عليه اسم منطقة ’ِبريْم‘ املقفرة عىل الحدود السورية األردنية، وعندما 
مُتَْنح األولوية لالعتبارات واملخاوف األمنية عىل الحاجات والرضورات اإلنسانية، وعندما تلجأ هيئات املساعدات للمليشيات يف توفري 

املساعدة ستكون التبعات مؤسفة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-c

تصنيف السوريني يف لبنان عىل أنَّهم ‘مستضعفون’
مايا جامناير وملى مراد )جامعة أوسلو / جامعة تورنتو(

لكنَّ  لألذى،  واملعرضني  كبري  خطر  تحت  الواقعني  األشخاص  تحديد  بهدف  االستضعاِف  تقييامِت  اإلنسانيون  الفاعلون  يستخدم 
رين يف لبنان ال تخلو من مشكالت. استخدامهم لتلك التقييامت استجابة للسوريني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/janmyr-mourad

إعادة النظر يف الدروس املستفادة من مخيم الزعرتي
ميليسا ن غاتر )جامعة كامربدج(

جئني يف األزرق عىل االستفادة من الدروس املفرتضة من تجربة مخيَّم  تركزَّت الجهود اإلنسانية املبذولة يف بناء مخيٍَّم منوذجيٍّ لالَّ
الزعرتي وتجنب الوقوع يف سلبياته املتصورة، لكنَّها أغفَلت جوانب إيجابيًَّة حاسمة متتعت بها إدارة مخيم الزعرتي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/gatter

الحاجات الصحية امُلْهَمَلة لالجئني السوريني الكبار يف السن يف األردن
سيغريد لوبريي )جامعة كامربدج(

كان خاصة عندما يتعلق األمر بالنواحي الصحية. ويف األردن َتْلَقى الحاجات  غالباً ما مُيَثِّل الالجئون من كبار السن فئة ُمْهَمَلة من السُّ
الصحية الخاصة بكبار السن من الالجئني السوريني اإلهامل، وَمردُّ ذلك غياب البيانات، والتحيزات الراسخة يف العمل املؤسيس، وطبيعة 

االستجابة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lupieri

أهمية رأس املال االجتامعي يف التَّهجري املطوَّل
آنا أوزيالك وجوس ميسرت وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بريغ )كلية استوكهومل لالقتصاد / املعهد الهولندي للعالقات الدولية، كلينغيندايل(

ال بد من فهم دور رأس املال االجتامعي يف حياة الالجئني السوريني وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما يؤول عىل انهياره. وبتحقيق 
هذا الفهم، نأمل أن نثري النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييامت املخصصة واالستهداف وإقامة الربامج يف هذا الوضع ويف 

لة األخرى. أوضاع التَّهجري املطوَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/uzelac-meester-goransson-vandenberg

من االستضعاف إىل اللدونة: تحسني االستجابة اإلنسانية
إميا بريس وبورام يل )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

مُيِْكْن للدروس املستفادة من االستجابات ألزمة التهجري السورية أْن ُتْثِي النقاشات العامة حول كيفية بناء االستجابات بطريقة تتصدى 
رين من نساء وأطفال وشباب يف كل تنوعاتهم. م الدعم للدونة، وتتضمن املهجَّ عىل وجه أمثل لالستضعاف، وُتَقدِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/pearce-lee

الالجئون السوريون: التفكري فيام وراء الصور النمطية الجندرية
ميشيل لوكيت )مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية، لندن(

يقوم الخطاب الرسدي السائد بني املنظامت غري الحكومية املستجيبة لالجئني السوريني وتدخالتها الالحقة يف بعض األحيان عىل 
طة التي تفهم بها طبيعة األرسة السورية ’التقليدية‘ والعوامل الحركية للقوى يف األرسة. الطريقة امُلبسَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/lokot

كيف تؤثر الهجرة إىل أوروبا يف امُلخلَّفني
ميغان بايس )مستشارة مستقلة(

كثرياً ما يحدث االنفصال بني أفراد األرسة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجري من الرشق األوسط إىل أوروبا، لكنَّ املساعدات اإلنسانية 
غالباً ما تكون صعبة املنال وغري كافية لتلبية حاجات امُلخلَّفني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/passey

تربية السالم والدعم النَّفيس-االجتامعي نحو تحقيق التامسك االجتامعي
ُروث سمبسون )منظمة التنبيه الدولية(

رين السوريني  ُتظِهر األدلة املستمدة من برنامج التعليم من أجل السالم القائم عىل أساس تقديم الدعم النفيس واالجتامعي للُمَهجَّ
التي تحول دون تحقيق التامسك  النفسية  النِّزاع للتغلب عىل العوائق  الناجمة عن  النفسية  األهمية القصوى ملعالجة الصدمات 

االجتامعي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-r

مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني
زينا زخريا وفرانسني مينايش )جامعة ماساشوسيتس بوسطن(

تستحق مشاركة القطاع الخاص يف توفري التعليم لالجئني السوريني الثناء لكنَّنا نحتاج إىل االنتباه أكث إىل املخاوف األخالقية والعملية 
التي قد تثار حول تلك املشاركة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zakharia-menashy

رعاية الذكور والـ )إل جي يب يت آي( الناجني من العنف الجنيس: تعلم الدروس من املنظامت املحلية
سارة شينويذ )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ) إل جي يب يت آي( الناجني من العنف 
الجنيس يف املنطقة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/chynoweth

زواج األطفال يف األردن: كرس الحلقة
جورجيا سوان )اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن(

يف خضم الجهود املبذولة ملناهضة ظاهرة زواج األطفال بني الالجئني السوريني، ال بد من إرشاك نطاق واسع من الفاعلني املعنيني، وال 
بد أيضاً من اإلقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة عىل التعامل مع هذه املشكلة يف مجتمعاتهم املحلية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/swan

توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املطوَّل
 مييك تاكاهايش وميشال موروز وجوناثان بيرتز وجاسون برونيتش وريتشارد بارليرتوب )مرفق االستجابة دون اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ /

متطوعو األمم املتحدة / مستشار(

الفرص  زيادة  أجل  من  املضيفة  البلدان  وحكومات  الدوليون  املانحون  قطعها  التي  االلتزامات  تحقيق  يف  به  ُمَرَحب  تقدم  أُحِرَز 
االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة. بيد أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً 

من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة أن تقوم عىل األدلة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/takahashi-moroz-peters-pronyk-barltrop

تعلم الدروس من العقد مع األردن
كاتارينا ليرن ولويس ترينر )مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن / جامعة باث(

م لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي أنَّ املوافقة الحكومية رضورية لكنَّها ال تكفي، وأنَّ إرشاك  يقدَّ
أصحاب األصوات املهمة أمر أسايس، وأنَّ التوصل إىل األرقام املستهدفة ال يحقق بالرضورة األهداف املرجوة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lenner-turner

تصميم عقود اجتامعية لالجئني: دروس من األردن
سيندي هوانغ ونزانني آش وكاتيلني غو والورين بوست )لجنة اإلنقاذ الدولية / مركز التنمية العاملي(

يؤكد تحليل التقدم املحرز حتى هذا التاريخ مبوجب الِعْقِد مع األردن عدداً من أوجه القصور التي ال بد من التصدي لها إذا ما 
أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل يف أماكن أخرى من العامل.

www.fmreview.org/ar/syria2018/huang-ash-gough-post

تركيا: بني حسن الضيافة والعداء
الهجرة األورويب،  القانون وقانون  التحركات ورئيسة قسم  الهجرة ودراسات   مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان )املركز الوطني للكفاءة يف بحوث 

جامعة فريبورغ(

 أحدثت املستجدات السياسية األخريى والتغريات يف قانون اللجوء يف تركيا أثراً ضاراً جداً يف سالمة الالجئني ويقينهم القانوين 
يف تركيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zoeteweijturhan

يعمل هذا الالجئ السوري اآلن لدى مزارع أردين بعد أن حصل )مبساعدة من صاحب العمل( عىل ترصيح للعمل من الحكومة.
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السوريون يف التَّهجري
قبل أربع سنوات، نرشنا عدداً حول ‘األزمة السورية والتَّهجري والحامية’.  ويف تصدير ذلك العدد، الحظ املنسق اإلقليمي لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، نايجيل فيرش قائاًل “مع أنَّ األزمة قد تطول، يحتاج الالجئون والنَّازحون اآلن إىل الدعم 
لتأمني حاميتهم وتعافيهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.” ومع مرور الذكرى السابعة الندالع األزمة السورية، ما زال 

السويون مهجرون وبحاجة للدعم. 

 

املبادرات  التحديات املستمرة وتغطي مختلف املوضوعات ومنها  أفكاراً مستنرية جديدة تعكس  العدد  املؤلفون يف هذا  ويقدم 
رين وقدراتهم وفهمها، والقوالب النمطية القامئة عىل أساس  املحلية واملبادرات التي يقودها الالجئون، وتحديد مواطن ضعف املهجَّ
الجندر أو العمر أو اإلعاقة، وزواج األطفال، ومساهمة التعليم يف تعزيز التامسك االجتامعي، والُهِويَّة القانونية، واالستعداد للعودة 

والتحديات املحيطة بحقوق التعويض واملمتلكات، وإمكانات املقاربات االقتصادية واإلمنائية.

www.fmreview.org/ar/syria2018 :النسخة الكاملة متاحة يف

تصدير: سوريا يف عام 2018- البحث عن حلول
َمة )األردن( صاحبة الجاللة امللكة نور الحسني امُلَعظَّ

رين يف مسعاهم الستعادة فرصتهم بعيش حياة كرمية والعودة إىل ديارهم بسالم أو بناء حياة جديدة يف مكان آخر  علينا دعم امُلهجَّ
نهم وجريانهم من االزدهار معاً. مبا مُيكِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/alhussein

رين حامية كرامة السوريني امُلهجَّ
خلود منصور )جامعة لوند(

ماذا تعني كلمة كرامة لالجئني السوريني والعاملني السوريني يف املجال اإلنساين والتنموي؟ وما الذي ميكن للمنظامت اإلنسانية فعله 
أو االمتناع عن فعله لتساعد السوريني يف الحفاظ عىل كرامتهم وحاميتهم؟

www.fmreview.org/ar/syria2018/mansour

مخيم واحد وثالث مجموعات لالجئني: تحديات أمام املنظامت املحلية غري الحكومية
ألفت محمود وربيكا روبرتس )جمعية املرأة الخريية / مستشارة مستقلة(

تواجه املنظامت غري الحكومية املحلية يف مخيم برج الرباجنة يف لبنان تحديات كثرية يف االستجابة إىل االحتياجات املعقدة لثالث 
مجموعات مختلفة من الالجئني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mahmoud-roberts

العمل اإلنساين الذي يقوده الالجئون يف مخيم شاتيال يف لبنان
هند رشيف )الربملان األورويب(

رين ’الجدد‘ إىل مخيم شاتيال أسئلة  تثري املبادرات التي يقودها الالجئون الفلسطينيون ’املرسخون‘ استجابًة لوصول السوريني امُلهجَّ
محورية حول القيود التي يواجهها النظام اإلنساين ومتثيل الالجئني عىل أنَّهم ضحايا سلبيون.

www.fmreview.org/ar/syria2018/sharif

دور البلديات يف ضامن االستقرار
جوزيب زاباتار )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

تويل دور محوري يف  املستضيفة لالجئني يف  البلديات  اللبناين قدرة  البقاع  املنفذة عام 2017 يف منطقة سهل  االستجابات  ُتظِهر 
التعايش السلمي والتي ال بد من دعمها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zapater

التنافس بني االعتبارات األمنية والرضورات اإلنسانية يف بريم
تشارلز سيمبسون )جامعة توفتس(

هناك قرابة 60 ألف سوري عالٍق وراء الساتر الرتايب فيام ُيطَلق عليه اسم منطقة ’ِبريْم‘ املقفرة عىل الحدود السورية األردنية، وعندما 
مُتَْنح األولوية لالعتبارات واملخاوف األمنية عىل الحاجات والرضورات اإلنسانية، وعندما تلجأ هيئات املساعدات للمليشيات يف توفري 

املساعدة ستكون التبعات مؤسفة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-c

تصنيف السوريني يف لبنان عىل أنَّهم ‘مستضعفون’
مايا جامناير وملى مراد )جامعة أوسلو / جامعة تورنتو(

لكنَّ  لألذى،  واملعرضني  كبري  خطر  تحت  الواقعني  األشخاص  تحديد  بهدف  االستضعاِف  تقييامِت  اإلنسانيون  الفاعلون  يستخدم 
رين يف لبنان ال تخلو من مشكالت. استخدامهم لتلك التقييامت استجابة للسوريني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/janmyr-mourad

إعادة النظر يف الدروس املستفادة من مخيم الزعرتي
ميليسا ن غاتر )جامعة كامربدج(

جئني يف األزرق عىل االستفادة من الدروس املفرتضة من تجربة مخيَّم  تركزَّت الجهود اإلنسانية املبذولة يف بناء مخيٍَّم منوذجيٍّ لالَّ
الزعرتي وتجنب الوقوع يف سلبياته املتصورة، لكنَّها أغفَلت جوانب إيجابيًَّة حاسمة متتعت بها إدارة مخيم الزعرتي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/gatter

الحاجات الصحية امُلْهَمَلة لالجئني السوريني الكبار يف السن يف األردن
سيغريد لوبريي )جامعة كامربدج(

كان خاصة عندما يتعلق األمر بالنواحي الصحية. ويف األردن َتْلَقى الحاجات  غالباً ما مُيَثِّل الالجئون من كبار السن فئة ُمْهَمَلة من السُّ
الصحية الخاصة بكبار السن من الالجئني السوريني اإلهامل، وَمردُّ ذلك غياب البيانات، والتحيزات الراسخة يف العمل املؤسيس، وطبيعة 

االستجابة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lupieri

أهمية رأس املال االجتامعي يف التَّهجري املطوَّل
آنا أوزيالك وجوس ميسرت وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بريغ )كلية استوكهومل لالقتصاد / املعهد الهولندي للعالقات الدولية، كلينغيندايل(

ال بد من فهم دور رأس املال االجتامعي يف حياة الالجئني السوريني وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما يؤول عىل انهياره. وبتحقيق 
هذا الفهم، نأمل أن نثري النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييامت املخصصة واالستهداف وإقامة الربامج يف هذا الوضع ويف 

لة األخرى. أوضاع التَّهجري املطوَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/uzelac-meester-goransson-vandenberg

من االستضعاف إىل اللدونة: تحسني االستجابة اإلنسانية
إميا بريس وبورام يل )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

مُيِْكْن للدروس املستفادة من االستجابات ألزمة التهجري السورية أْن ُتْثِي النقاشات العامة حول كيفية بناء االستجابات بطريقة تتصدى 
رين من نساء وأطفال وشباب يف كل تنوعاتهم. م الدعم للدونة، وتتضمن املهجَّ عىل وجه أمثل لالستضعاف، وُتَقدِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/pearce-lee

الالجئون السوريون: التفكري فيام وراء الصور النمطية الجندرية
ميشيل لوكيت )مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية، لندن(

يقوم الخطاب الرسدي السائد بني املنظامت غري الحكومية املستجيبة لالجئني السوريني وتدخالتها الالحقة يف بعض األحيان عىل 
طة التي تفهم بها طبيعة األرسة السورية ’التقليدية‘ والعوامل الحركية للقوى يف األرسة. الطريقة امُلبسَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/lokot

كيف تؤثر الهجرة إىل أوروبا يف امُلخلَّفني
ميغان بايس )مستشارة مستقلة(

كثرياً ما يحدث االنفصال بني أفراد األرسة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجري من الرشق األوسط إىل أوروبا، لكنَّ املساعدات اإلنسانية 
غالباً ما تكون صعبة املنال وغري كافية لتلبية حاجات امُلخلَّفني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/passey

تربية السالم والدعم النَّفيس-االجتامعي نحو تحقيق التامسك االجتامعي
ُروث سمبسون )منظمة التنبيه الدولية(

رين السوريني  ُتظِهر األدلة املستمدة من برنامج التعليم من أجل السالم القائم عىل أساس تقديم الدعم النفيس واالجتامعي للُمَهجَّ
التي تحول دون تحقيق التامسك  النفسية  النِّزاع للتغلب عىل العوائق  الناجمة عن  النفسية  األهمية القصوى ملعالجة الصدمات 

االجتامعي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-r

مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني
زينا زخريا وفرانسني مينايش )جامعة ماساشوسيتس بوسطن(

تستحق مشاركة القطاع الخاص يف توفري التعليم لالجئني السوريني الثناء لكنَّنا نحتاج إىل االنتباه أكث إىل املخاوف األخالقية والعملية 
التي قد تثار حول تلك املشاركة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zakharia-menashy

رعاية الذكور والـ )إل جي يب يت آي( الناجني من العنف الجنيس: تعلم الدروس من املنظامت املحلية
سارة شينويذ )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ) إل جي يب يت آي( الناجني من العنف 
الجنيس يف املنطقة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/chynoweth

زواج األطفال يف األردن: كرس الحلقة
جورجيا سوان )اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن(

يف خضم الجهود املبذولة ملناهضة ظاهرة زواج األطفال بني الالجئني السوريني، ال بد من إرشاك نطاق واسع من الفاعلني املعنيني، وال 
بد أيضاً من اإلقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة عىل التعامل مع هذه املشكلة يف مجتمعاتهم املحلية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/swan

توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املطوَّل
 مييك تاكاهايش وميشال موروز وجوناثان بيرتز وجاسون برونيتش وريتشارد بارليرتوب )مرفق االستجابة دون اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ /

متطوعو األمم املتحدة / مستشار(

الفرص  زيادة  أجل  من  املضيفة  البلدان  وحكومات  الدوليون  املانحون  قطعها  التي  االلتزامات  تحقيق  يف  به  ُمَرَحب  تقدم  أُحِرَز 
االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة. بيد أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً 

من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة أن تقوم عىل األدلة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/takahashi-moroz-peters-pronyk-barltrop

تعلم الدروس من العقد مع األردن
كاتارينا ليرن ولويس ترينر )مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن / جامعة باث(

م لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي أنَّ املوافقة الحكومية رضورية لكنَّها ال تكفي، وأنَّ إرشاك  يقدَّ
أصحاب األصوات املهمة أمر أسايس، وأنَّ التوصل إىل األرقام املستهدفة ال يحقق بالرضورة األهداف املرجوة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lenner-turner

تصميم عقود اجتامعية لالجئني: دروس من األردن
سيندي هوانغ ونزانني آش وكاتيلني غو والورين بوست )لجنة اإلنقاذ الدولية / مركز التنمية العاملي(

يؤكد تحليل التقدم املحرز حتى هذا التاريخ مبوجب الِعْقِد مع األردن عدداً من أوجه القصور التي ال بد من التصدي لها إذا ما 
أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل يف أماكن أخرى من العامل.

www.fmreview.org/ar/syria2018/huang-ash-gough-post

تركيا: بني حسن الضيافة والعداء
الهجرة األورويب،  القانون وقانون  التحركات ورئيسة قسم  الهجرة ودراسات   مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان )املركز الوطني للكفاءة يف بحوث 

جامعة فريبورغ(

 أحدثت املستجدات السياسية األخريى والتغريات يف قانون اللجوء يف تركيا أثراً ضاراً جداً يف سالمة الالجئني ويقينهم القانوين 
يف تركيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zoeteweijturhan

يعمل هذا الالجئ السوري اآلن لدى مزارع أردين بعد أن حصل )مبساعدة من صاحب العمل( عىل ترصيح للعمل من الحكومة.

www.fmreview.org/ar/syria2018 www.fmreview.org/ar/syria2018 www.fmreview.org/ar/syria2018 www.fmreview.org/ar/syria2018 ص ملخَّ صالعدد 57 ملخَّ صالعدد 57 ملخَّ صالعدد 57 ملخَّ العدد 57

مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة QR الستخدامها يف 

مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

ت
كي

ري
ر ب

فو
/أي

ني
جئ

لال
ن ا

ؤو
ش

ة ل
حد

ملت
م ا

ألم
ة ل

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

امل



144 146 148 148

5 4 3 2

السوريون يف التَّهجري
قبل أربع سنوات، نرشنا عدداً حول ‘األزمة السورية والتَّهجري والحامية’.  ويف تصدير ذلك العدد، الحظ املنسق اإلقليمي لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، نايجيل فيرش قائاًل “مع أنَّ األزمة قد تطول، يحتاج الالجئون والنَّازحون اآلن إىل الدعم 
لتأمني حاميتهم وتعافيهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.” ومع مرور الذكرى السابعة الندالع األزمة السورية، ما زال 

السويون مهجرون وبحاجة للدعم. 

 

املبادرات  التحديات املستمرة وتغطي مختلف املوضوعات ومنها  أفكاراً مستنرية جديدة تعكس  العدد  املؤلفون يف هذا  ويقدم 
رين وقدراتهم وفهمها، والقوالب النمطية القامئة عىل أساس  املحلية واملبادرات التي يقودها الالجئون، وتحديد مواطن ضعف املهجَّ
الجندر أو العمر أو اإلعاقة، وزواج األطفال، ومساهمة التعليم يف تعزيز التامسك االجتامعي، والُهِويَّة القانونية، واالستعداد للعودة 

والتحديات املحيطة بحقوق التعويض واملمتلكات، وإمكانات املقاربات االقتصادية واإلمنائية.

www.fmreview.org/ar/syria2018 :النسخة الكاملة متاحة يف

تصدير: سوريا يف عام 2018- البحث عن حلول
َمة )األردن( صاحبة الجاللة امللكة نور الحسني امُلَعظَّ

رين يف مسعاهم الستعادة فرصتهم بعيش حياة كرمية والعودة إىل ديارهم بسالم أو بناء حياة جديدة يف مكان آخر  علينا دعم امُلهجَّ
نهم وجريانهم من االزدهار معاً. مبا مُيكِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/alhussein

رين حامية كرامة السوريني امُلهجَّ
خلود منصور )جامعة لوند(

ماذا تعني كلمة كرامة لالجئني السوريني والعاملني السوريني يف املجال اإلنساين والتنموي؟ وما الذي ميكن للمنظامت اإلنسانية فعله 
أو االمتناع عن فعله لتساعد السوريني يف الحفاظ عىل كرامتهم وحاميتهم؟

www.fmreview.org/ar/syria2018/mansour

مخيم واحد وثالث مجموعات لالجئني: تحديات أمام املنظامت املحلية غري الحكومية
ألفت محمود وربيكا روبرتس )جمعية املرأة الخريية / مستشارة مستقلة(

تواجه املنظامت غري الحكومية املحلية يف مخيم برج الرباجنة يف لبنان تحديات كثرية يف االستجابة إىل االحتياجات املعقدة لثالث 
مجموعات مختلفة من الالجئني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mahmoud-roberts

العمل اإلنساين الذي يقوده الالجئون يف مخيم شاتيال يف لبنان
هند رشيف )الربملان األورويب(

رين ’الجدد‘ إىل مخيم شاتيال أسئلة  تثري املبادرات التي يقودها الالجئون الفلسطينيون ’املرسخون‘ استجابًة لوصول السوريني امُلهجَّ
محورية حول القيود التي يواجهها النظام اإلنساين ومتثيل الالجئني عىل أنَّهم ضحايا سلبيون.

www.fmreview.org/ar/syria2018/sharif

دور البلديات يف ضامن االستقرار
جوزيب زاباتار )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(

تويل دور محوري يف  املستضيفة لالجئني يف  البلديات  اللبناين قدرة  البقاع  املنفذة عام 2017 يف منطقة سهل  االستجابات  ُتظِهر 
التعايش السلمي والتي ال بد من دعمها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zapater

التنافس بني االعتبارات األمنية والرضورات اإلنسانية يف بريم
تشارلز سيمبسون )جامعة توفتس(

هناك قرابة 60 ألف سوري عالٍق وراء الساتر الرتايب فيام ُيطَلق عليه اسم منطقة ’ِبريْم‘ املقفرة عىل الحدود السورية األردنية، وعندما 
مُتَْنح األولوية لالعتبارات واملخاوف األمنية عىل الحاجات والرضورات اإلنسانية، وعندما تلجأ هيئات املساعدات للمليشيات يف توفري 

املساعدة ستكون التبعات مؤسفة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-c

تصنيف السوريني يف لبنان عىل أنَّهم ‘مستضعفون’
مايا جامناير وملى مراد )جامعة أوسلو / جامعة تورنتو(

لكنَّ  لألذى،  واملعرضني  كبري  خطر  تحت  الواقعني  األشخاص  تحديد  بهدف  االستضعاِف  تقييامِت  اإلنسانيون  الفاعلون  يستخدم 
رين يف لبنان ال تخلو من مشكالت. استخدامهم لتلك التقييامت استجابة للسوريني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/janmyr-mourad

إعادة النظر يف الدروس املستفادة من مخيم الزعرتي
ميليسا ن غاتر )جامعة كامربدج(

جئني يف األزرق عىل االستفادة من الدروس املفرتضة من تجربة مخيَّم  تركزَّت الجهود اإلنسانية املبذولة يف بناء مخيٍَّم منوذجيٍّ لالَّ
الزعرتي وتجنب الوقوع يف سلبياته املتصورة، لكنَّها أغفَلت جوانب إيجابيًَّة حاسمة متتعت بها إدارة مخيم الزعرتي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/gatter

الحاجات الصحية امُلْهَمَلة لالجئني السوريني الكبار يف السن يف األردن
سيغريد لوبريي )جامعة كامربدج(

كان خاصة عندما يتعلق األمر بالنواحي الصحية. ويف األردن َتْلَقى الحاجات  غالباً ما مُيَثِّل الالجئون من كبار السن فئة ُمْهَمَلة من السُّ
الصحية الخاصة بكبار السن من الالجئني السوريني اإلهامل، وَمردُّ ذلك غياب البيانات، والتحيزات الراسخة يف العمل املؤسيس، وطبيعة 

االستجابة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lupieri

أهمية رأس املال االجتامعي يف التَّهجري املطوَّل
آنا أوزيالك وجوس ميسرت وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بريغ )كلية استوكهومل لالقتصاد / املعهد الهولندي للعالقات الدولية، كلينغيندايل(

ال بد من فهم دور رأس املال االجتامعي يف حياة الالجئني السوريني وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما يؤول عىل انهياره. وبتحقيق 
هذا الفهم، نأمل أن نثري النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييامت املخصصة واالستهداف وإقامة الربامج يف هذا الوضع ويف 

لة األخرى. أوضاع التَّهجري املطوَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/uzelac-meester-goransson-vandenberg

من االستضعاف إىل اللدونة: تحسني االستجابة اإلنسانية
إميا بريس وبورام يل )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

مُيِْكْن للدروس املستفادة من االستجابات ألزمة التهجري السورية أْن ُتْثِي النقاشات العامة حول كيفية بناء االستجابات بطريقة تتصدى 
رين من نساء وأطفال وشباب يف كل تنوعاتهم. م الدعم للدونة، وتتضمن املهجَّ عىل وجه أمثل لالستضعاف، وُتَقدِّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/pearce-lee

الالجئون السوريون: التفكري فيام وراء الصور النمطية الجندرية
ميشيل لوكيت )مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية، لندن(

يقوم الخطاب الرسدي السائد بني املنظامت غري الحكومية املستجيبة لالجئني السوريني وتدخالتها الالحقة يف بعض األحيان عىل 
طة التي تفهم بها طبيعة األرسة السورية ’التقليدية‘ والعوامل الحركية للقوى يف األرسة. الطريقة امُلبسَّ

www.fmreview.org/ar/syria2018/lokot

كيف تؤثر الهجرة إىل أوروبا يف امُلخلَّفني
ميغان بايس )مستشارة مستقلة(

كثرياً ما يحدث االنفصال بني أفراد األرسة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجري من الرشق األوسط إىل أوروبا، لكنَّ املساعدات اإلنسانية 
غالباً ما تكون صعبة املنال وغري كافية لتلبية حاجات امُلخلَّفني.

www.fmreview.org/ar/syria2018/passey

تربية السالم والدعم النَّفيس-االجتامعي نحو تحقيق التامسك االجتامعي
ُروث سمبسون )منظمة التنبيه الدولية(

رين السوريني  ُتظِهر األدلة املستمدة من برنامج التعليم من أجل السالم القائم عىل أساس تقديم الدعم النفيس واالجتامعي للُمَهجَّ
التي تحول دون تحقيق التامسك  النفسية  النِّزاع للتغلب عىل العوائق  الناجمة عن  النفسية  األهمية القصوى ملعالجة الصدمات 

االجتامعي.

www.fmreview.org/ar/syria2018/simpson-r

مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني
زينا زخريا وفرانسني مينايش )جامعة ماساشوسيتس بوسطن(

تستحق مشاركة القطاع الخاص يف توفري التعليم لالجئني السوريني الثناء لكنَّنا نحتاج إىل االنتباه أكث إىل املخاوف األخالقية والعملية 
التي قد تثار حول تلك املشاركة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zakharia-menashy

رعاية الذكور والـ )إل جي يب يت آي( الناجني من العنف الجنيس: تعلم الدروس من املنظامت املحلية
سارة شينويذ )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات(

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ) إل جي يب يت آي( الناجني من العنف 
الجنيس يف املنطقة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/chynoweth

زواج األطفال يف األردن: كرس الحلقة
جورجيا سوان )اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن(

يف خضم الجهود املبذولة ملناهضة ظاهرة زواج األطفال بني الالجئني السوريني، ال بد من إرشاك نطاق واسع من الفاعلني املعنيني، وال 
بد أيضاً من اإلقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة عىل التعامل مع هذه املشكلة يف مجتمعاتهم املحلية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/swan

توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املطوَّل
 مييك تاكاهايش وميشال موروز وجوناثان بيرتز وجاسون برونيتش وريتشارد بارليرتوب )مرفق االستجابة دون اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ /

متطوعو األمم املتحدة / مستشار(

الفرص  زيادة  أجل  من  املضيفة  البلدان  وحكومات  الدوليون  املانحون  قطعها  التي  االلتزامات  تحقيق  يف  به  ُمَرَحب  تقدم  أُحِرَز 
االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة. بيد أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً 

من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة أن تقوم عىل األدلة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/takahashi-moroz-peters-pronyk-barltrop

تعلم الدروس من العقد مع األردن
كاتارينا ليرن ولويس ترينر )مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن / جامعة باث(

م لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي أنَّ املوافقة الحكومية رضورية لكنَّها ال تكفي، وأنَّ إرشاك  يقدَّ
أصحاب األصوات املهمة أمر أسايس، وأنَّ التوصل إىل األرقام املستهدفة ال يحقق بالرضورة األهداف املرجوة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lenner-turner

تصميم عقود اجتامعية لالجئني: دروس من األردن
سيندي هوانغ ونزانني آش وكاتيلني غو والورين بوست )لجنة اإلنقاذ الدولية / مركز التنمية العاملي(

يؤكد تحليل التقدم املحرز حتى هذا التاريخ مبوجب الِعْقِد مع األردن عدداً من أوجه القصور التي ال بد من التصدي لها إذا ما 
أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل يف أماكن أخرى من العامل.

www.fmreview.org/ar/syria2018/huang-ash-gough-post

تركيا: بني حسن الضيافة والعداء
الهجرة األورويب،  القانون وقانون  التحركات ورئيسة قسم  الهجرة ودراسات   مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان )املركز الوطني للكفاءة يف بحوث 

جامعة فريبورغ(

 أحدثت املستجدات السياسية األخريى والتغريات يف قانون اللجوء يف تركيا أثراً ضاراً جداً يف سالمة الالجئني ويقينهم القانوين 
يف تركيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zoeteweijturhan

يعمل هذا الالجئ السوري اآلن لدى مزارع أردين بعد أن حصل )مبساعدة من صاحب العمل( عىل ترصيح للعمل من الحكومة.
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مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة QR الستخدامها يف 

مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.
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العدد 57

فرباير/شباط 2018

www.fmreview.org/ar/syria2018

شباب الالجئني والبطالة واإلرهاب: الخرافة ومواجهتها
درو ميخائيل وجويل نورمان )جامعة كوينز يف بلفاست(

يرتبط ذكر الشباب الالجئني بارتفاع مخاطر اإلرهاب و/أو االستغالل، لكنَّ األبحاث تشري إىل أنَّ البطالة ما هي إال واحدة من 
مجموعة من العوامل التي ُتنِتج اإلحباط بني الالجئني الشباب.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mikhael-norman

رين السوريني تثبيت الُهِويَّة القانونية للُمَهجَّ
مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس )املجلس الرنويجي لالجئني(

بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطري واقع عىل كثري من السوريني ويحد من قدرتهم عىل إثبات ُهِويَّتهم القانونية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis

متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء يف لبنان
آمي كيث ونور شوَّاف )أوكسفام لبنان(

يجب أال يكون قرار الالجئ السوري يف لبنان بالعودة إىل سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب ذلك من ضغوطات 
جسدية واجتامعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً ال خياراً.

www.fmreview.org/ar/syria2018/keith-shawaf

موازنة الحقوق بني النَّازحني والعائدين والباقني: دروس من العراق
يِقي )االستقصاء االجتامعي( ناديا ِصدِّ

ُينَظر إىل عودة بعض من 3.1 مليون شخص من النَّازحني داخلياً يف العراق إىل أماكنهم األصلية عىل أنَّها مؤرش للنجاح يف أعقاب 
الحرب األهلية التي دارات مؤخراً. ومع ذلك، فالوضع معقد بسبب بعض املسائل الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق املتنافسة 

وحاجات الحامية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/siddiqui

التعويض فيام يخص املمتلكات يف سوريا ما بعد الّنزاع
مارتن كالترباك )املجلس الرنويجي لالجئني(

ال شك يف أنَّ التعويض عن املمتلكات ميثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع، لكنَّ هذه العملية يف سوريا ستكون معقدة 
للغاية، وال بد من االمتثال ملبادئ بينريو لألمم املتحدة يف هذا الصدد.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck

وجهات نظر حول عودة الالجئني السوريني
ليىل فيغنال )جامعة رينيه الثانية(

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة لالجئني السوريني بأعداد كبرية أمراً سابقاً ألوانه.

www.fmreview.org/ar/syria2018/vignal

نتقدم بالشكر لكل من لينا أيب رافع )الجامعة اللبنانية األمريكية( وريبيكا كارتر وكارين إيريكسن )برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي 
للرشق األوسط( عىل مساعدتهم بصفتهم مستشارين لهذا العدد. ُنرِش هذا العدد مبساعدة من برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي للرشق 
األوسط، وهو مبادرة أوروبية مشرتكة تدعم الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف لبنان واألردن والعراق ميوله االتحاد األورويب وجمهورية 

http://rdpp-me.org/RDPP/index.php التشيك وإيرلندا وهولندا والرنويج وسويرسا واململكة املتحدة والدامنارك

جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أنَّها تعرّب عن آراء املانحني الداعمني لهذا العدد. 

)www.fmreview.org/ar/donors( وكل االمتنان للامنحني الحاليني والسابقني عىل دعمهم لنرشتنا 
.)www.fmreview.org/ar/advisors( واملستشارين الدوليني 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  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 
 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

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 57 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

املحيط  ومنطقة  وغامبيا  ميامنار  حول:  مقاالت  إىل  إضافة 

الهادئ وإيطاليا وهونغ كونغ والعقد العاملي حول الالجئني.

ر ماليني  مع مرور الذكرى السابعة يف عام 2018 عىل النزاع الذي هجَّ

السوريني، نستكشف أفكاراً مستنرية جديدة وتحديات مستمرة.

صورة الغالف األمامي:

بعض العائالت الفارَّة من سوريا وقد أحرضوا معهم طيور الحامم 

الزاجل العزيزة عىل قلوبهم. »أنظر إليها وأتذكر الوطن«، هذا ما 

يقوله أحد الالجئني يف املخيم غري الرسمي يف مرج الخوخ يف لبنان 

حيث يشيع رؤية طيور الحامم الزاجل تحوم فوق رؤوس الناس. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

   سوف يتضمن عدد نرشة الهجرة القرسية يف شهر يونيو/حزيران 

راً حول العالقة ما بني اإلنسان والحيوان يف مخيامت  موضوعاً مصغَّ

الالجئني.

مقاالت عامة
رؤية الستعادة املمتلكات يف ميامنار

خوسيه أرايزا وسكوت لييك )حلول التَّهجري / املجلس الرنويجي لالجئني، ميامنار(

رهم النزاع املدين قبل عقود وغريهم من حديثي التهجري إىل مسارات ومساعدات قانونية متاحة  يحتاج الناس يف مينامار ممن هجَّ
ليك يتمكنوا من الدخول إىل أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميامنار عىل رؤية واضحة حول استعادة امللكية إلنهاء حروبها 

األهلية والتَّهجري الناتج عنها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/arraiza-leckie

غامبيا: هل هي مالذ لالجئني؟
فرانزيسكا زانكر )معهد أرنولد بريغشرتاسري(

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي ميكن أن تخطر بالبال عند التفكري بدولة تقدم مالذاً آمنا لحامية الالجئني، فهي مع ذلك تستضيف 
عدداً كبرياً نسبياً من الالجئني وُتطِلق أطر عمل قانونية وآليات حامية معقدة يف سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّال نقلل من السياق السيايس 

لحامية الالجئني يف غامبيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zanker

تعزيز حامية النِّساء والفتيات من خالل العقد العاملي حول الالجئني
إيلني بيتاوي وليندا بارتولوماي )جامعة نيو ساوث ويلز، أسرتاليا(

الجندر ضمن  يف  املساواة  لتضمني  نادرة  فرصة  الالجئني  حول  العاملي  العقد  تأسيس  إطار  يف  املنتهجة  االستشارية  العملية  تقدم 
املكّونات املحورية لهذا اإلطار الجديد للسياسات الدولية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/pittaway-bartolomei

قانون ‘زامبا’ اإليطايل: زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني
جوزيف ليليوت )جامعة كوينزالند(

َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شاِماًل لحاميِة حقوِق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا، ومع أنَّ هناك عيوباً يف الطريقة التي 
ُتعاِمُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة، تؤسس املقاربة اإليطالية القامئة عىل الحامية ملثاٍل ُيحتَذى به يف الدول األخرى.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lelliott

العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ
كارول فاربوتكو )منظمة كومونولث البحوث العلمية والصناعية(

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص املتأثرين بالتغري املناخي. لكنَّ 
كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

www.fmreview.org/ar/syria2018/farbotko

دور املجتمع املدين يف هونغ كونغ
روي إنجوايب )منظمة فاين لخدمات املجتمع املحدودة(

مبقدور املنظامت املحلية أن تساعد كثرياً يف توفري الخدمات ويف جهود الدمج واملنارصة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/njuabe 

السوريون يف التَّهجري

األعداد القادمة  
• العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية: االقتصادات والعمل والتَّهجري )يونيو/حزيران 2018(

• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل

  تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية عرب الرابط التايل 
 .www.fmreview.org/ar/request/alerts

هل أنت مهتم بكتابة مقالة لنرشها يف نرشة الهجرة القرسية؟
http:// نرحب باملقاالت التي تتعلق بأي جانب من جوانب الهجرة القرسية. يرجى قراءة اإلرشادات التوجيهية للمؤلفني عىل الرابط التايل

www.fmreview.org/ar/writing-fmr وبعدها ميكنك مراسلة املحررين عىل العنوان fmr@qeh.ox.ac.uk وعرض مقرتحك عليهم.
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فرباير/شباط 2018

www.fmreview.org/ar/syria2018

شباب الالجئني والبطالة واإلرهاب: الخرافة ومواجهتها
درو ميخائيل وجويل نورمان )جامعة كوينز يف بلفاست(

يرتبط ذكر الشباب الالجئني بارتفاع مخاطر اإلرهاب و/أو االستغالل، لكنَّ األبحاث تشري إىل أنَّ البطالة ما هي إال واحدة من 
مجموعة من العوامل التي ُتنِتج اإلحباط بني الالجئني الشباب.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mikhael-norman

رين السوريني تثبيت الُهِويَّة القانونية للُمَهجَّ
مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس )املجلس الرنويجي لالجئني(

بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطري واقع عىل كثري من السوريني ويحد من قدرتهم عىل إثبات ُهِويَّتهم القانونية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis

متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء يف لبنان
آمي كيث ونور شوَّاف )أوكسفام لبنان(

يجب أال يكون قرار الالجئ السوري يف لبنان بالعودة إىل سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب ذلك من ضغوطات 
جسدية واجتامعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً ال خياراً.

www.fmreview.org/ar/syria2018/keith-shawaf

موازنة الحقوق بني النَّازحني والعائدين والباقني: دروس من العراق
يِقي )االستقصاء االجتامعي( ناديا ِصدِّ

ُينَظر إىل عودة بعض من 3.1 مليون شخص من النَّازحني داخلياً يف العراق إىل أماكنهم األصلية عىل أنَّها مؤرش للنجاح يف أعقاب 
الحرب األهلية التي دارات مؤخراً. ومع ذلك، فالوضع معقد بسبب بعض املسائل الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق املتنافسة 

وحاجات الحامية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/siddiqui

التعويض فيام يخص املمتلكات يف سوريا ما بعد الّنزاع
مارتن كالترباك )املجلس الرنويجي لالجئني(

ال شك يف أنَّ التعويض عن املمتلكات ميثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع، لكنَّ هذه العملية يف سوريا ستكون معقدة 
للغاية، وال بد من االمتثال ملبادئ بينريو لألمم املتحدة يف هذا الصدد.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck

وجهات نظر حول عودة الالجئني السوريني
ليىل فيغنال )جامعة رينيه الثانية(

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة لالجئني السوريني بأعداد كبرية أمراً سابقاً ألوانه.

www.fmreview.org/ar/syria2018/vignal

نتقدم بالشكر لكل من لينا أيب رافع )الجامعة اللبنانية األمريكية( وريبيكا كارتر وكارين إيريكسن )برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي 
للرشق األوسط( عىل مساعدتهم بصفتهم مستشارين لهذا العدد. ُنرِش هذا العدد مبساعدة من برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي للرشق 
األوسط، وهو مبادرة أوروبية مشرتكة تدعم الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف لبنان واألردن والعراق ميوله االتحاد األورويب وجمهورية 

http://rdpp-me.org/RDPP/index.php التشيك وإيرلندا وهولندا والرنويج وسويرسا واململكة املتحدة والدامنارك

جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أنَّها تعرّب عن آراء املانحني الداعمني لهذا العدد. 

)www.fmreview.org/ar/donors( وكل االمتنان للامنحني الحاليني والسابقني عىل دعمهم لنرشتنا 
.)www.fmreview.org/ar/advisors( واملستشارين الدوليني 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  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 
 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

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 57 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

املحيط  ومنطقة  وغامبيا  ميامنار  حول:  مقاالت  إىل  إضافة 

الهادئ وإيطاليا وهونغ كونغ والعقد العاملي حول الالجئني.

ر ماليني  مع مرور الذكرى السابعة يف عام 2018 عىل النزاع الذي هجَّ

السوريني، نستكشف أفكاراً مستنرية جديدة وتحديات مستمرة.

صورة الغالف األمامي:

بعض العائالت الفارَّة من سوريا وقد أحرضوا معهم طيور الحامم 

الزاجل العزيزة عىل قلوبهم. »أنظر إليها وأتذكر الوطن«، هذا ما 

يقوله أحد الالجئني يف املخيم غري الرسمي يف مرج الخوخ يف لبنان 

حيث يشيع رؤية طيور الحامم الزاجل تحوم فوق رؤوس الناس. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

   سوف يتضمن عدد نرشة الهجرة القرسية يف شهر يونيو/حزيران 

راً حول العالقة ما بني اإلنسان والحيوان يف مخيامت  موضوعاً مصغَّ

الالجئني.

مقاالت عامة
رؤية الستعادة املمتلكات يف ميامنار

خوسيه أرايزا وسكوت لييك )حلول التَّهجري / املجلس الرنويجي لالجئني، ميامنار(

رهم النزاع املدين قبل عقود وغريهم من حديثي التهجري إىل مسارات ومساعدات قانونية متاحة  يحتاج الناس يف مينامار ممن هجَّ
ليك يتمكنوا من الدخول إىل أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميامنار عىل رؤية واضحة حول استعادة امللكية إلنهاء حروبها 

األهلية والتَّهجري الناتج عنها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/arraiza-leckie

غامبيا: هل هي مالذ لالجئني؟
فرانزيسكا زانكر )معهد أرنولد بريغشرتاسري(

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي ميكن أن تخطر بالبال عند التفكري بدولة تقدم مالذاً آمنا لحامية الالجئني، فهي مع ذلك تستضيف 
عدداً كبرياً نسبياً من الالجئني وُتطِلق أطر عمل قانونية وآليات حامية معقدة يف سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّال نقلل من السياق السيايس 

لحامية الالجئني يف غامبيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zanker

تعزيز حامية النِّساء والفتيات من خالل العقد العاملي حول الالجئني
إيلني بيتاوي وليندا بارتولوماي )جامعة نيو ساوث ويلز، أسرتاليا(

الجندر ضمن  يف  املساواة  لتضمني  نادرة  فرصة  الالجئني  حول  العاملي  العقد  تأسيس  إطار  يف  املنتهجة  االستشارية  العملية  تقدم 
املكّونات املحورية لهذا اإلطار الجديد للسياسات الدولية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/pittaway-bartolomei

قانون ‘زامبا’ اإليطايل: زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني
جوزيف ليليوت )جامعة كوينزالند(

َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شاِماًل لحاميِة حقوِق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا، ومع أنَّ هناك عيوباً يف الطريقة التي 
ُتعاِمُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة، تؤسس املقاربة اإليطالية القامئة عىل الحامية ملثاٍل ُيحتَذى به يف الدول األخرى.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lelliott

العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ
كارول فاربوتكو )منظمة كومونولث البحوث العلمية والصناعية(

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص املتأثرين بالتغري املناخي. لكنَّ 
كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

www.fmreview.org/ar/syria2018/farbotko

دور املجتمع املدين يف هونغ كونغ
روي إنجوايب )منظمة فاين لخدمات املجتمع املحدودة(

مبقدور املنظامت املحلية أن تساعد كثرياً يف توفري الخدمات ويف جهود الدمج واملنارصة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/njuabe 

السوريون يف التَّهجري

األعداد القادمة  
• العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية: االقتصادات والعمل والتَّهجري )يونيو/حزيران 2018(

• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل

  تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية عرب الرابط التايل 
 .www.fmreview.org/ar/request/alerts

هل أنت مهتم بكتابة مقالة لنرشها يف نرشة الهجرة القرسية؟
http:// نرحب باملقاالت التي تتعلق بأي جانب من جوانب الهجرة القرسية. يرجى قراءة اإلرشادات التوجيهية للمؤلفني عىل الرابط التايل

www.fmreview.org/ar/writing-fmr وبعدها ميكنك مراسلة املحررين عىل العنوان fmr@qeh.ox.ac.uk وعرض مقرتحك عليهم.
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فرباير/شباط 2018

www.fmreview.org/ar/syria2018

شباب الالجئني والبطالة واإلرهاب: الخرافة ومواجهتها
درو ميخائيل وجويل نورمان )جامعة كوينز يف بلفاست(

يرتبط ذكر الشباب الالجئني بارتفاع مخاطر اإلرهاب و/أو االستغالل، لكنَّ األبحاث تشري إىل أنَّ البطالة ما هي إال واحدة من 
مجموعة من العوامل التي ُتنِتج اإلحباط بني الالجئني الشباب.

www.fmreview.org/ar/syria2018/mikhael-norman

رين السوريني تثبيت الُهِويَّة القانونية للُمَهجَّ
مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس )املجلس الرنويجي لالجئني(

بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطري واقع عىل كثري من السوريني ويحد من قدرتهم عىل إثبات ُهِويَّتهم القانونية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis

متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء يف لبنان
آمي كيث ونور شوَّاف )أوكسفام لبنان(

يجب أال يكون قرار الالجئ السوري يف لبنان بالعودة إىل سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب ذلك من ضغوطات 
جسدية واجتامعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً ال خياراً.

www.fmreview.org/ar/syria2018/keith-shawaf

موازنة الحقوق بني النَّازحني والعائدين والباقني: دروس من العراق
يِقي )االستقصاء االجتامعي( ناديا ِصدِّ

ُينَظر إىل عودة بعض من 3.1 مليون شخص من النَّازحني داخلياً يف العراق إىل أماكنهم األصلية عىل أنَّها مؤرش للنجاح يف أعقاب 
الحرب األهلية التي دارات مؤخراً. ومع ذلك، فالوضع معقد بسبب بعض املسائل الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق املتنافسة 

وحاجات الحامية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/siddiqui

التعويض فيام يخص املمتلكات يف سوريا ما بعد الّنزاع
مارتن كالترباك )املجلس الرنويجي لالجئني(

ال شك يف أنَّ التعويض عن املمتلكات ميثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع، لكنَّ هذه العملية يف سوريا ستكون معقدة 
للغاية، وال بد من االمتثال ملبادئ بينريو لألمم املتحدة يف هذا الصدد.

www.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck

وجهات نظر حول عودة الالجئني السوريني
ليىل فيغنال )جامعة رينيه الثانية(

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة لالجئني السوريني بأعداد كبرية أمراً سابقاً ألوانه.

www.fmreview.org/ar/syria2018/vignal

نتقدم بالشكر لكل من لينا أيب رافع )الجامعة اللبنانية األمريكية( وريبيكا كارتر وكارين إيريكسن )برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي 
للرشق األوسط( عىل مساعدتهم بصفتهم مستشارين لهذا العدد. ُنرِش هذا العدد مبساعدة من برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي للرشق 
األوسط، وهو مبادرة أوروبية مشرتكة تدعم الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف لبنان واألردن والعراق ميوله االتحاد األورويب وجمهورية 

http://rdpp-me.org/RDPP/index.php التشيك وإيرلندا وهولندا والرنويج وسويرسا واململكة املتحدة والدامنارك

جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أنَّها تعرّب عن آراء املانحني الداعمني لهذا العدد. 

)www.fmreview.org/ar/donors( وكل االمتنان للامنحني الحاليني والسابقني عىل دعمهم لنرشتنا 
.)www.fmreview.org/ar/advisors( واملستشارين الدوليني 

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  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 
 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

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 57 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

املحيط  ومنطقة  وغامبيا  ميامنار  حول:  مقاالت  إىل  إضافة 

الهادئ وإيطاليا وهونغ كونغ والعقد العاملي حول الالجئني.

ر ماليني  مع مرور الذكرى السابعة يف عام 2018 عىل النزاع الذي هجَّ

السوريني، نستكشف أفكاراً مستنرية جديدة وتحديات مستمرة.

صورة الغالف األمامي:

بعض العائالت الفارَّة من سوريا وقد أحرضوا معهم طيور الحامم 

الزاجل العزيزة عىل قلوبهم. »أنظر إليها وأتذكر الوطن«، هذا ما 

يقوله أحد الالجئني يف املخيم غري الرسمي يف مرج الخوخ يف لبنان 

حيث يشيع رؤية طيور الحامم الزاجل تحوم فوق رؤوس الناس. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

   سوف يتضمن عدد نرشة الهجرة القرسية يف شهر يونيو/حزيران 

راً حول العالقة ما بني اإلنسان والحيوان يف مخيامت  موضوعاً مصغَّ

الالجئني.

مقاالت عامة
رؤية الستعادة املمتلكات يف ميامنار

خوسيه أرايزا وسكوت لييك )حلول التَّهجري / املجلس الرنويجي لالجئني، ميامنار(

رهم النزاع املدين قبل عقود وغريهم من حديثي التهجري إىل مسارات ومساعدات قانونية متاحة  يحتاج الناس يف مينامار ممن هجَّ
ليك يتمكنوا من الدخول إىل أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميامنار عىل رؤية واضحة حول استعادة امللكية إلنهاء حروبها 

األهلية والتَّهجري الناتج عنها.

www.fmreview.org/ar/syria2018/arraiza-leckie

غامبيا: هل هي مالذ لالجئني؟
فرانزيسكا زانكر )معهد أرنولد بريغشرتاسري(

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي ميكن أن تخطر بالبال عند التفكري بدولة تقدم مالذاً آمنا لحامية الالجئني، فهي مع ذلك تستضيف 
عدداً كبرياً نسبياً من الالجئني وُتطِلق أطر عمل قانونية وآليات حامية معقدة يف سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّال نقلل من السياق السيايس 

لحامية الالجئني يف غامبيا.

www.fmreview.org/ar/syria2018/zanker

تعزيز حامية النِّساء والفتيات من خالل العقد العاملي حول الالجئني
إيلني بيتاوي وليندا بارتولوماي )جامعة نيو ساوث ويلز، أسرتاليا(

الجندر ضمن  يف  املساواة  لتضمني  نادرة  فرصة  الالجئني  حول  العاملي  العقد  تأسيس  إطار  يف  املنتهجة  االستشارية  العملية  تقدم 
املكّونات املحورية لهذا اإلطار الجديد للسياسات الدولية.

www.fmreview.org/ar/syria2018/pittaway-bartolomei

قانون ‘زامبا’ اإليطايل: زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني
جوزيف ليليوت )جامعة كوينزالند(

َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شاِماًل لحاميِة حقوِق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا، ومع أنَّ هناك عيوباً يف الطريقة التي 
ُتعاِمُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة، تؤسس املقاربة اإليطالية القامئة عىل الحامية ملثاٍل ُيحتَذى به يف الدول األخرى.

www.fmreview.org/ar/syria2018/lelliott

العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ
كارول فاربوتكو )منظمة كومونولث البحوث العلمية والصناعية(

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص املتأثرين بالتغري املناخي. لكنَّ 
كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

www.fmreview.org/ar/syria2018/farbotko

دور املجتمع املدين يف هونغ كونغ
روي إنجوايب )منظمة فاين لخدمات املجتمع املحدودة(

مبقدور املنظامت املحلية أن تساعد كثرياً يف توفري الخدمات ويف جهود الدمج واملنارصة.

www.fmreview.org/ar/syria2018/njuabe 

السوريون يف التَّهجري

األعداد القادمة  
• العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية: االقتصادات والعمل والتَّهجري )يونيو/حزيران 2018(

• العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل

  تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية عرب الرابط التايل 
 .www.fmreview.org/ar/request/alerts

هل أنت مهتم بكتابة مقالة لنرشها يف نرشة الهجرة القرسية؟
http:// نرحب باملقاالت التي تتعلق بأي جانب من جوانب الهجرة القرسية. يرجى قراءة اإلرشادات التوجيهية للمؤلفني عىل الرابط التايل

www.fmreview.org/ar/writing-fmr وبعدها ميكنك مراسلة املحررين عىل العنوان fmr@qeh.ox.ac.uk وعرض مقرتحك عليهم.


