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باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية
عن مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد وتم
تأسيسها عام  1998بالتعاون مع املجلس الرنويجي
لالجئني.
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إخالء املسؤولية
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.
حقوق الطبع:
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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الهاربات من النزاع يف ل�يبرييا
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فيكتوريا إيجيوما نووغو

مركز بيانات النازحني داخلياً يف كيفو الشاملية
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ماريا ستافروبولو

تحديات الحامية

إميا فانينغ
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أكرث من مشكلة

اإلبداع يف برمجة القسائم النقدية

 35صفحة مركز دراسات الالجئني
توفري الحامية يف أوضاع الكوارث الطبيعية

تدريب ا ُملدربني يف قضايا الصحة اإلنجابية

إليزابيث فرييس
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بوباكار تور وهيلني هاروف -تافيل وساره كييس وتيغان كولر

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.
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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
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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
الرابط التايل:
 www.hijra.org.uk/writing.htmأو
مراسلتنا عىل العنوان التايل:
fmr@qeh.ox.ac.uk
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الصفحة األخرية

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.
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لوتشيا تشيبولو وجيف كريسب

كوكويفي سوسويف
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إمكانية تحريف معنى وضع الالجئ

آنا باوال بنشازاده

اتحاد غولو للنازحني من ذوي اإلعاقة
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ني اإلشاعات واملعلومات

تغريد هاشم أحمد

 11الشباب النازح :تهجري من الديار حتى بعد الحرب!
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األمل الذي ينتظره النازحون داخلياً يف السودان الجديد
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