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العملية  الخربات   لتبادل  منتدى  القرسية  الهجرة  نرشة  تشكل 

واملعلومات واآلراء بشكل منتظم بني الباحثني والالجئني والنازحني 

عن  النرشة  وتصدر  بقضاياهم.  يهتم  أو  معهم  يعمل  من  ولكل 

هي  لغات  وبأربع  أكسفورد  جامعة  يف  الالجئني  دراسات  مركز 

العربية واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية.

أسرة التحرير

ماريون كولدري - د. تيم موريس

محرر النسخة العربية

مصعب حياتيل

تنسيق النشرة

هايدي املجرييس

مساعدة االشتراكات
شارون إليس

نشرة الهجرة القسرية
Forced Migration Review
Refugee Studies Centre

Department of International Development
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK

nhq@qeh.ox.ac.uk :بريد إلكتروني
هاتف وفاكس: 280700 1865 44+

fmreview :سكايب

حقوق النشر والتنازل عن احلقوق:

ال تعكس اآلراء الواردة يف هذه النرشة بالرضورة أراء محرري النرشة 

أو مركز دراسات الالجئني أو جامعة أكسفورد. وميكن اقتباس أية 

مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان النرشة 

أمكن. كام  إذا  املعنية  املقالة  إىل  إضافة  اإلنرتنت،  وموقعها عىل 

نرحب بأية تعليقات واقرتاحات حول محتويات املجلة ومواضيعها 

باقرتاحاتكم حول مواضيع  التقديم، ونرحب  وتصميمها وطريقة 

ميكن أن نتطرق إليها يف األعداد القادمة. ميكنكم االتصال بنا عىل 

رقم الهاتف أعاله أو سكايب أو عن طريق الربيد اإللكرتوين.
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