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ينظر كثري من الناس لعام  2014عىل أنه نقطة تحول مهمة يف أفغانستان بعد  35عاماً من النزاع وبعد أن أصبحت
الدولة األوىل يف العامل من ناحية عدد السكان املهجرين يف التهجري املطول .فقد بدأت القوات العسكرية الدولية
باالنسحاب وبدأت البالد دخول مرحلة انتقالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وكذلك من ناحية املكانة الدولية ألفغانستان.
وكان الرتفاع معدالت املشاركة يف االنتخابات السياسية يف البالد التي أجريت مؤخراً إشارة مرحب بها حول مستقبل
أفغانستان ،ومع ذلك ما زال هناك بعض الغموض الذي يلم بقدرة البالد عىل مواجهة تحديات العودة وإعادة
االندماج والحامية والوصول إىل الحقوق والنزوح املستمر.
يأتيكم هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باللغتني الدارية والبشتوية باإلضافة إىل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية.
ويتضمن هذا العدد أيضاً موضوعاً فرعياً حول “فقدان الجنسية” مبناسبة مرور الذكرى الستني لتبني اتفاقية عام
 1954حول وضع فاقدي الجنسية واستعداداً للمنتدى العاملي لفقدان الجنسية املزمع عقده يف هولندا يف سبتمرب/
أيلول القادم.
نتقدم بالشكر واالمتنان لسوزانا شاميدل من مكتب االرتباط (أفغانستان) وإىل دان تايلر من املجلس الرنويجي
لالجئني عىل مساعدتهام االستثنائية التي قدماها وعىل تعليقاتهام املرثية بصفتهام مستشاران خاصان للموضوع
الرئييس يف هذا العدد .ونشكر أيضاً املنظامت التالية عىل دعمهم السخي لنا :املجلس الرنويجي لالجئني ،والهيئة
السويرسية لإلمناء والتعاون-مكتب التعاون السويرسي-أفغانستان ،ومنظمة املستوطنات البرشية (موؤل) التابعة
لألمم املتحدة ،ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف أفغانستان ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية.
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ونود أن نشكر أيضاً ك ًال من لورا فان فاس من برنامج انعدام الجنسية يف جامعة تيلبورغ ،كلية الحقوق ،عىل تعاونها
يف املوضوع الفرعي املتعلق بفقدان الجنسية ،ونشكر مبادرة العدالة للمجتمع املنفتح وقسم الحامية الدولية يف
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل تقديم التمويل يف هذا العدد.

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.

العدد الكامل واملقاالت الفردية متاحة عىل اإلنرتنت بنسقي  htmlو pdfوكذلك هناك تسجيل صويت للمقاالت
اإلنجليزية عىل الرابط التايل  www.fmreview.org/ar/afghanistanوسوف تتاح املقاالت أيضاً عىل اإلنرتنت وطباع ًة
باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية ،والدارية والباشتوية .وهناك قامئة للمحتويات القابلة لالمتداد
متاحة عىل الرابط www.fmreview.org/ar/afghanistan/hijra46listing.pdf

إخالء املسؤولية

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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يرجى املساعدة يف توزيع هذا العدد عىل أكرب نطاق ممكن بتعميمه عىل الشبكات ونرش الروابط وذكره عىل كل
من تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر .يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukيف حالة
الرغبة بالحصول عىل النسخ املطبوعة.
بالنسبة للتفاصيل املتعلقة باألعداد القادمة وهي حول :سوريا واالستجابة املبنية عىل العقيدة للتهجري ،والتغري املناخي
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