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كام يتضمن هذا العدد أيضاً تسعة مقاالت حول األوجه املتنوعة للهجرة القرسية.
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وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة تقدميية ورابط
للمقال كام ًال عىل اإلنرتنت.
تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم  40بالصيغة
 htmlعىل www.fmreview.org/ar/young-and-out-of-place
بالعربية والفرنسية و بالصيغتني  htmlو pdfباإلنجليزية واألسبانية.

كلمة أرسة التحرير

“ال ميكننا التنبؤ مبستقبلنا” يقول الجئ شاب من الكونغو املقيمني يف أحد املخيامت يف
تغي املوقع املادي للمرء فحسب ،بل إنها تتضمن
ماالوي .فتجربة النُّزوح ال تقترص عىل رّ
أيضاً االنفصال عن كثري من مظاهر الحياة الطبيعية ،وقد يتعرض الشباب -ونقصد بهم يف
سياق هذا العدد األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني املراهقة املبكرة وأواخر العرشينيات-
ُّ
“الترشد” املادي واالجتامعي خالل هذه املرحلة من حياتهم .ويتمزق النسيج األرسي
إىل
وتنفصم األوارص االجتامعية و ُيعاق التعليم وتنعدم إمكانية االعتامد وال ِعول عىل الوصول
إىل األماكن االجتامعية وفرص العمل يف الوقت ذاته الذي تواجه فيه فئة الشباب تغيريات
مهمة.
لكن الحياة تستمر ،سواء أكان الشباب نازحني يف أحد املخيامت أم يف بيئة حرضية غري
مألوفة لهم أو ُأعيد توطينهم يف دولة جديدة ،ويتعني عىل الشباب محاولة البحث عن
طرق إلعادة إيجاد ما فقدوه أو السعي وراء البدائل له عندما يصبحون بالغني راشدين
ملتزمني ومسؤولني .ومن هنا ،تستعرض مقاالت املوضوع الرئييس لهذا العدد من نرشة
الهجرة القرسية الضغوط التي تفرضها حقيقة أن يكون املرء “شاباً َّ
ومرشداً” ،كام تستكشف
احتياجات الشباب وإسرتاتيجيات التأق ُّلم الخاصة بهم ،وتتساءل أيضاً عن سبب عدم إيالء
كثري من االهتامم نسبياً لحقوق واحتياجات املراهقني وشباب البالغني.

كام يتضمن هذا العدد أيضاً عدداً من املقاالت حول األوجه املتنوعة للهجرة القرسية منها:
النزوح املط ّول وخدمات املعلومات التي يديرها الالجئون و”املكوث املتسامح به” واملرونة

النفسية واالجتامعية وإعادة توطني الالجئني يف األرجنتني والصحة العقلية يف مخيامت
الالجئني اللبنانيني وسياسة النازحني داخلياً يف نيجرييا والسبب يف متكن بعض القضايا من
احتالل مكان لها عىل األجندة الدولية وفشل بعضها اآلخر يف ذلك ،ورسم سياسة النازحني
داخلياً يف أفغانستان.
وال يفوتنا أن نشكر سيسل مازاكورايت (صندوق األمم املتحدة للسكان) وجاسون هارت
خاصني حول املوضوع الرئييس لهذا العدد.
(جامعة باث) ملساعدتهام الق ّيمة كمستشارين َّ
كام نتقدم بخالص الشكر إىل منظمة إنقاذ الطفل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف)
ومنظمة  Invisible Childrenواملجلس الرنويجي لالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.
ولألسف ،فقد عجزنا عن جمع أي متويل مخصص لهذا املوضوع ،ولذلك السبب ،فلم نتمكن
من طباعة النسخ الورقية لهذا العدد بغري اللغة اإلنجليزية ،دون اللغات األخرى التي اعتدنا
عىل نرش املقاالت بها .لكنَّ العدد سيتاح عىل اإلنرتنت باللغات األخرى :الفرنسية والعربية
واإلسبانية باإلضافة إىل اإلنجليزية .ونود أن نعتذر لكل من اعتاد عىل استخدام اإلصدارات
املطبوعة بتلك اللغات األخرى يف املشاركة بالبحوث ويف التعليم والحوارات يف املناطق غري
الناطقة باللغة اإلنجليزية حول العامل.
.
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الرتكيز عىل املراهقني واليافعني

إذا كان عىل اليافعني أن يعيشوا حياة مثمرة يلبون فيها مطالبهم الحياتية ،فعىل املجتمع
الدويل إيالء مزيد من االهتامم إىل نواحي استضعافهم وإمكاناتهم وحقوقهم.

سارة ماغواير (استشارية)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/maguire

العجز عن التنبؤ باملستقبل :الشباب الالجئون
عبون عن مكنوناتهم
يف ماالوي ُي رّ

يف بيئات اللجوء املط ّول كام الحال يف زاليكا ،حيث تولد األجيال املتعددة وتنشأ فيها
وترتعرع ،يناضل الالجئون الشباب للتمسك بآمالهم وأحالمهم يف مستقبل ال يتضمن
وسمهم “بالالجئني”.
لورين هييل (الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/healy

ليس املايض إرثاً

تحدي بعض االفرتاضات السائدة
حول “الالجئني اليافعني”

يبني اليافعون املهاجرون دون صحبة ذويهم شبكات لألقران وقد ال يكونوا أكرث استضعافاً
بطبيعتهم من أقرانهم املشرتكني يف الشبكات العابرة لألجيال.
كريستينا كالرك-كازاك (جامعة يورك ،يف كندا)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/clarkkazak

ومهجراً
ما معنى أن تكون شاباً َّ

يق ّيم أحد الشباب البالغني من املناطق الريفية الكولومبية أحاسيس الضياع والعزلة التي
غمرته جراء إرغامهم عىل الفرار إىل كوستا ريكا.

تامارا فيالسكويز (الجئة سابقة)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/velasquez

يافع ومتعدد األعراق يف رواندا

يعد االنتقال من مرحلة الطفولة إىل البلوغ أمراً معقداً خاصة بالنسبة لليافعني من
الخلفيات العرقية املختلطة “فعزلتهم” تفرض عليهم معاناة مزدوجة :مرة ألنهم شباب
بالغون ومرة ألنهم من مختلطي األعراق .والتحديات واضحة يف رواندا.
جيورجيا دونا (بجامعة رشق لندن)

يتعلم الالجئون اللبنانيون اليافعون من الجيل الثاين أال “يرثوا غضب أسالفهم”.

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/dona

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/maasri

الضغوط غري امللموسة يف جامو وكشمري

يارا روماريز مارسي (لنرشة املساعدة القانونية لالجئني)

الزواج بال َد ّين :عبء املهر عىل الشباب الالجئ

ميكن للشباب السوداين الالجئ االستفادة من الحرية والفرص األكرب يف املخيامت ،لكن
الحاجة إىل دفع املهر عند عودتهم إىل مواطنهم قد تفرض قيوداً مشددة عىل اختياراتهم
وإمكانات اندماجهم.
كاتارزينا غرابسكا (املركز الوطني للكفاءة يف البحوث ،جامعة نورث ساوث)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/grabska

مشاركة املراهقني يف الحامية :هناك أدوار للجميع

من أجل املحافظة عىل أمن األطفال واملراهقني وزيادة فرصهم يف عيش حياة متكاملة،
علينا اإلصغاء إىل وجهات نظرهم وآرائهم حول املوضوعات التي تؤثر عليهم واالستجابة
لها.
آنا سكيلز ومونيكا ساندفيك نايلند (املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/skeels-sandviknylund

يافعون ومنفصلون عن عوائلهم يف رشق الكونغو

باإلضافة إىل املعاناة من اآلثار الجانبية كفقدان حنان الوالدين وإرشادهم ،يعاين اليافعني
غري املصحوبني ببالغني أيضاً من تعرضهم للوسم من قبل أبناء املجتمعات املضيفة.
غلوريا ليهيمو ( Medairيف جمهورية الكونغو الدميقراطي)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/lihemo

من أرياف كولومبيا إىل اإلقصاء الحرضي

العالقة بني الفقر وعدم املساواة والنزاع تزيد من تفاقم أوضاع هجرة اليافعني من
املناطق الريفية .يحتاج صانعو السياسات إىل مراعاة عدد من املجاالت حيث ُتستلزم
الجهود للتعامل مع األثر عىل اليافعني – يف املدن واملناطق الريفية.
أليخاندرو فالنسيا أرياس (جامعة كولومبيا الوطنية يف مديلني)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/arias

للتاريخ والرتاث والشك أثر عىل تجربة أن يكون اإلنسان ذكراً يافعاً أو شاباً ونازحاً يف
جامو وكشمري .لقد ّ
أرض النزوح بخططهم الحياتية ،وتتضح الفجوة بني حقيقتهم الواقعية
وطموحاتهم.
أنكور داتا )مبركز دراسة املجتمعات النامية(

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/datta

موضوعات سياسية جديدة :أطفال األكراد النازحني

لقد لعب أطفال األكراد النازحني دوراً هاماً يف املظاهرات السياسية ،محتجني ضد التمييز
واإلذالل الذي عانوا منه.
يسيم يابراك يلدز (جامعة ووريك)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/yildiz

اختيار الشارع أثناء األزمة

يف أوقات األزمات ،غالباً ما يختار األطفال الشوارع ثم ما يلبثوا أن يعلقوا فيها .توضح
األبحاث التي ُاجيت مؤخراً يف كينيا أن عدد كبري من األطفال املرتبطني بالشوارع هم من
النازحني داخلياً.
وزيفانيا أوينو (كان سابقاً من أطفال الشوارع) بريجيت ستيفني (جامعة ويتس)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/steffen-owino

الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقني
يف املحيطات اإلنسانية

تتفاقم صور استضعاف املراهقني خالل أوقات األزمات والطوارئ نتيجة عدم الحصول عىل
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية .وميكن أن يساعد رفع مستوى االهتامم باحتياجات
املراهقني واستخدام املناهج اإلبداعية إلرشاك تلك الفئة يف التخفيف من اآلثار التي غالباً
ما تهدد حياتهم.
براد كرينر وسيام مانوهار وسيسيل مازاكورايت وميهوكو تانايب )صندوق األمم املتحدة للسكان و مؤسسة
إنقاذ الطفل(

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/kerner-et-al

الكوستاريكيون والالجئون والشباب
العاملون معاً من أجل االندماج

التجارب األوىل لليافعني السودانيني
ا ُملعاد توطينهم يف فنلندا

ميكن للشباب إن أتيحت لهم الفرصة العمل معاً بصورة فاعلة لتعزيز االندماج املحيل.
تقدم شبكة يافعني بال حدود مجموعة من اإلنشطة الرتفيهية واإلدماجية يف كوستا ريكا.

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/echeverri

كان التحدي بالنسبة للعديد من اليافعني السودانيني هو الخوض يف مسار التعليم
والتقاليد والعادات الفنلندية .أما عائالتهم ،فالتحدي بالنسبة لهم هو القيام بالرحلة
معهم.
سايجا نييمي (جامعة هلسنيك)

مساعدة الالجئني اليافعني عىل تجنب وقوعهم
ضحية لرتتيبات املعيشة االستغاللية

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/niemi

اليافعون وعالقات القوى

فالنتينا دويك إشيفريي (املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بكوستا ريكا)

يف البيئة الحرضية ،متثل العالقة بني الالجئ اليافع غري املصحوب ببالغني مع عائلته
املضيفة عنرصاً حاس ًام والذي غالباً ما ُيحدث فرقاً بني حياة متنحه الحامية وحياة تجعله
ضحية لالستغالل.
مارتن أندرسون وكلري بيستون (ريفيوج بوينت)

املهاجرون القرسيون الشباب يف لندن يتحدون عالقات القوى القامئة ويسعون إىل إعادة
التفاوض بشأنها .مع العمل معاً ،فإن بإمكانهم جلب التغيريات البسيطة التي قد تكون
لها آثار جذرية.
تروبتي ماغيشا وشامسري سينها وأليكس ساتون (برايرت فيوترشز و هوامش االتحاد األورويب)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/magecha-et-al

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/anderson-beston

إعادة اندماج األمهات الشابات

تواجه األمهات الشابات الساعيات إلعادة اندماجهن َبع َد انقضاء مدد زمنية يف العيش مع
القوات املقاتلة والجامعات املسلحة العزلة والوصم بالعار بدالً من الدعم الذي يحتجنه
بشدة هن وأطفالهن.
مريندا ورثني وسوزان ماكاي وأنجيال فيايل ومايك ويسيلز (جامعات والية سان خوسيه و وايومنغ و
كورك و كولومبيا)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/worthen-et-al

التأمالت الثقافية للشباب األفغاين املقيم يف كندا

ّ
املتوطن اآلن يف كندا يف تأثري املعايري االجتامعية الغربية
يفكر الشباب األفغاين الالجيء
عىل العالقات بني األجيال وكيفية اعتناقهم الفرص الجديدة مع املحافظة عىل الروابط
األرس ّية الوثيقة.

الرحيم موىس (مؤسسة فوكاس للمساعدة اإلنسانية)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/moosa

مشاركة الفتيات النازحات يف الحياة الشبابية املحلية

رغم املامرسات الثقافية ذات الصلة واللغة املشرتكة ،تجد النازحات داخلياً يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية أنه من الصعب قبولهم من ِقبل الشباب املحيل.
نيكالس ستورب أغرياب (املجلس الرنويجي لالجئني)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/agerup

مساعدة اليافعني غري املصحوبني
ببالغني عىل االندماج

عندما ميتع اليافعون الالجئون غري املصحوبني ببالغني بحق املساعدة والدعم ،فإنهم
سيتمكنون من التكيف والتعايش يف بلد جديد مع ضامن عدم املساس بهويتهم
الثقافية.
نتايل لومريت (مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/lummert

دعم االندماج االجتامعي لليافعني من ضحايا اإلتجار

عند الجمع بني ضحايا اإلتجار اليافعني ،فسيكون بإمكانهم استرشاف مستقبلهم ولن
التمسك باملايض.
يحتاجوا إىل ُّ
كلري كودي )كلية بريث ،جامعة األرايض املرتفعة والجزر ،اسكتلندا)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/cody

دور الثقافة يف التوجيه

ميكن للموجهني من نفس الخلفية الثقافية أن يلعبوا دوراً هاماً يف دعم الالجئني اليافعني
وأرسهم.
بريناديت لودفيغ )(Culture Connect, Inc.

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/ludwig

توجيه اليافعني املعاد توطينهم

غالباً ما تجعل تجربة إعادة التوطني التوقعات الكبرية ترتطم عىل صخور الواقع املر،
وغالباً ما تكون مامرسة الضغوط األكرب “للنجاح” يف هذا العامل الجديد ملقاة عىل عاتق
جيل اليافعني ،لكن التوجيه الفردي من قبل املتطوعني يف املجتمع املحيل ميكن أن يدعم
هؤالء اليافعني بعدة طرق.
لورين ماركام (مدارس أوكالند املوحدة يف كاليفورنيا)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/markham

مساحات آمنة للمراهقات يف هايتي

يوفر أعضاء شبكة مراهقات هايتي األماكن اآلمنة التي تلتقي بها الفتيات بشكل دائم
وتجدن القرينات وتبني مهاراتهن.
شبكة مراهقات هايتي

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/nieradka

Nadia Todres

نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب
واالهتامم .ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات ،والتي ميكنكم إرسالها
عىل الربيد اإللكرتوين للمحررينfmr@qeh.ox.ac.uk :

www.fmreview.org/ar/young-and-out-of-place/hijra40listing.pdf
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حلحلة التَّهجري ا ُملط َّول

إذا أصبحت أوضاع التَّهجري ُمط َّولة ومنسية يف الغالب فيحب عندها السعي “لحلحلتها”
ويجب عىل املجتمع الدويل االلتفاف عىل رصامة الحلول القامئة والبحث عن اسرتاتيجيات
جديدة أكرث إبداعاً.
روجر زيرت وكايتي لونغ (مركز دراسات الالجئني)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/zetter-long

عىل نيجرييا االضطالع باملسؤولية
تجاه نازحيها الداخليني

التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مساعدة النازحني داخلياً وحاميتهم يف نيجرييا.
سنت الحكومة النيجريية سياسة وطنية حول النازحني داخلياً ،لكن مل يتم تنفيذها بشكل
رسمي.
باغوين الحاجي بوكار (جامعة مايدوغوري ،نيجريي)

كانريي :صحافة حرة لالجئني يف كينيا

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/bukar

تطلب إنشاء هيئة إعالمية يقودها الالجئون يف مخيم كاكوما التصدي لعدة تحديات مبا
فيها التهديدات باالعتداءات الجسدية إذا ما أرادت تلك الهيئة أن تكون صوتاً لالجئني وأن
تتعامل مع مختلف القضايا مبا فيها املتعلقة باالنفالت األمني والفساد يف املخيم.
أرسة تحرير مجلة Kakuma News Reflector

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/kanere

“املكوث املتسامح به” :ما الحامية
التي تقدمه هذه الصفة؟

الصحة العقلية يف مخيامت الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان

تواجه الوكاالت الصحية تحدياً مزدوجاً يتمثل يف أمرين :فأوالً البد من إقناع سكان املخيم
واملجتمع الدويل َّ
بأن االضطرابات الصحية العقلية تستحق العالج كبقية األمراض األخرى،
وثانياً البد من بناء القدر الكايف من الثقة لتشجيع الناس عىل طلب ذلك العالج.
فابيو فورجيوين )أطباء بال حدود(

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/forgione

حتى لو تشارك األشخاص بأسس الحامية ذاتها فقد تختلف الحقوق التي يتمتعون بها
من شخص آلخر وذلك حسب الصفة التي تمُ نح لهم وحسب البلد الذي يلجئون إليه يف
االتحاد األورويب.
آينس مكسيمو بيستانا (البعثة األوروبية)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/pestana

املرونة النفسية واالجتامعية بني الالجئني البوتانيني
املعاد توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية

يستدعي التعامل مع ارتفاع معدالت االنتحار بني الالجئني البوتانيني املعاد توطينهم
مناهج مالمئة ثقافياً ومجتمعية تجاه الرعاية الصحية النفسية.
ليانا تشيس (جامعة ماكغيل)

أفغانستان تطلب االستشارات بخصوص
سياسة للنزوح الداخيل

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/chase

يعد االلتزام التي أعلنت عنه مؤخراً الحكومة األفغانية من أجل وضع سياسة وطنية حول
النزوح الداخيل مناسباً من حيث التوقيت .وإذا تم تنفيذه عىل أفضل نح ٍو منذ البداية
وحتى الفرتة االنتقالية ،فسيساعد الحكومة يف حامية واستيفاء احتياجات املجتمعات
النازحة داخلياً عرب البالد.
نينا رشيبفر ودان تايلر )مجلس الرنويجي لالجئني ومركز رصد النزوح الداخيل التابع(

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/schrepfer-tyler

إعادة توطني الالجئني ضمن سياق سياسة
الهجرة املفتوحة يف األرجنتني

لقد ساعدت سياسة الهجرة القامئة عىل حقوق اإلنسان يف تنظيم تدفقات املهاجرين
اإلقليميني كام أفادت الالجئني من ذوي الحاجات الحامئية الخاصة .وبعيداً عن مسألة
تهديد املهاجرين والالجئني املعاد توطينهم لالقتصاد املحيل أو تقويضهم للتامسك
االجتامعي ،فقد كان لهؤالء دور مهم يف االنتعاش االقتصادي الرسيع لألرجنتني خالل
السنوات املاضية.
باولو كافالريي (املهمة الدامئة لألرجنتني يف جنيف)

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/cavaleri
IRIN/Abdul Majeed Goraya

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات العملية واملعلومات
واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً 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
+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

انعدام الجنسية وظهور قضيتها أو عدم ظهورها

تؤكد قضية انعدام الجنسية عىل سؤال مهم هو :ملاذا تجد بعض القضايا طريقها لتتصدر
األجندة الدولية يف حني تخفق القضايا األخرى يف ذلك؟

لينديس كنغستون )جامعة وبسرت(

www.fmreview.org/young-and-out-of-place/ar/kingston

جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية متاحة دون مقابل مايل عىل
اإلنرتنت عىل  www.fmreview.org/arلقراءتها أو تنزيلها .وإذا رغبتم يف
معرفة موعد إصدار عدد جديد عىل شبكة اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع
جديد ،فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد اإلل��ك�تروين الخاصة بنا عىل
 www.fmreview.org/ar/request/alertsأو مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين
.fmr@qeh.ox.ac.uk
ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر
مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن أو إىل املقالة
املعينة .ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم
النرشة  -الرجاء االتصال بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين
املبني أعاله.
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