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يف هذا العدد:

دعوة للمساهمة يف نرشة الهجرة 
القرسية

ليس من الرضوري أن تكون ماهراً أو خبرياً 

يف الكتابة لتساهم يف نرشتنا. كل ما عليك 

فعله مراسلتنا باقرتاحاتك أو مبسودة عن 

مقاالتك أو تقاريرك الداخلية، وسوف نعمل 

معك يف صياغة املقال لغايات النرش. يالحظ 

أن الخربة املتحصل عليها من امليدان فغالباً 

ما تكون محصورة بالتقارير الداخلية التي 

تعمم ضمن املكاتب أو املنظامت حرصاً.  

وغالباً ما تنرش البحوث عىل شكل مقاالت 

أكادميية طويلة مكلفة يف املجالت العلمية.

أما نرشة الهجرة القرسية فتهدف إىل ردم 

الفجوة بني البحوث واملامرسات إليصال 

البحوث املوجهة باملامرسة إىل صانعي 

السياسات وللميدان ومتكني التشارك عىل 

أكرب قدر ممكن يف الخربات امليدانية 

والدروس املستفادة ومناذج عن املامرسات 

الناجحة.

ونحن نشجع القراء الباحثني عىل إرسال 

مساهامتهم املكتوبة حول أي محور من 

محاور الهجرة القرسية املعارصة.  ويف كل 

عدد من أعداد النرشة هناك محور أسايس 

مع إتاحة املجال للكتابة يف أي موضوع 

آخر يخص الالجئني أو النازحني أو عدميي 

الجنسية.

ميكن تقديم املقاالت باللغة االنجليزية أو 

اإلسبانية أو العربية أو الفرنسية، ولالطالع 

عىل املزيد من ا ملعلومات الرجاء النقر عىل 
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