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مه َّجروا أفغانستان:
 2014وما بعده
باإلضافة إىل موضوع

فرعي حول انعدام الجنسية

رشة للتوزيع املجاين فقط
الن

نرشة الهجرة القرسية 46

مايو /أيار 2014

باإلضافة إىل موضوع فرعي حول انعدام الجنسية
وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة تقدميية ورابط للمقال كام ًال
عىل اإلنرتنت.
تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم  46عىل الرابط التايل
 www.fmreview.org/ar/afghanistanبالصيغتني  htmlو pdfبالنسبة للغات العربية
والفرنسية واإلسبانية ،وبالصيغ  htmlو  pdfوبامللفات الصوتية بالنسبة للغة االنجليزية.

كلمة أرسة التحرير

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.
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.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/editors

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.
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.
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َّ
عام  2014وما بعده :اآلثار املرتتبة عىل النزوح الداخيل
إيدان أولريي (مكتب األمم املتحدة لتنسيق شؤون املساعدات اإلنسانية)

ُيثل عام  2014نقطة تح ّول ألفغانستان ،فمع انسحاب قوة املساعدة األمنية الدولية بعد
ميض اثني عرش عاماً عىل تواجدها هناك ،واملخاطر الحقيقية التي يفرضها هذا االنسحاب
عىل قدرات الدولة األفغانية ملواجهة التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي تعاين
منها البالد ،تأيت هذه التحديات لتك ّون مضمونات ذات أهمية عىل األفغان النازحني داخلياً
والعائدين منهم وكذلك إحتاملية النزوح داخلياً يف املستقبل.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/oleary

استمرار التهجري بسبب العمليات العسكرية :ماذا عن املستقبل؟
رحمة الله عمريي (مستشار مستقل)

مع احتامل استمرار القتال واالنفالت األمني عىل مشهد أفغانستان يف املستقبل املنظور،
سوف يستمر التهجري باالرتفاع واالنخفاض.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/amiri

منعدمو الجنسية يف أفغانستان

إرساء العودة :دور اسرتاتيجية الحلول

بيريفرانشيسكو ماريا ناتا (مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني)

ُيعد توفري الحد األدىن من مستوى املعيشة وفرص كسب الرزق بقصد تقديم املساعدة
لتوطني العائدين أمراً حاس ًام الستقرار وأمن أفغانستان املستقبيل .وهو الهدف األول ضمن
األهداف الرئيسية الثالثة السرتاتيجية الحلول لعام  2012لالجئني األفغان.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/natta

تعزيز أمن حيازة األرايض للنازحني داخلياً

شوبها راو (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل) يف أفغانستان)
ويان تريكسرتا (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل) يف أفغانستان)

ُتع ّد حالة مخيم املسلخ يف غرب أفغانستان مثاالً عىل ترجمة السياسة الجديدة للنازحني
داخلياً يف أفغانستان إىل واقع ملموس ، .وسيضمن املرشوع يف حال نجاحه أمن حيازة
األرايض للنازحني داخلياً يف املناطق الحرضية ،وبالتايل سيكون سابقة لالندماج املحيل
للنازحني داخلياً يف مختلف أنحاء أفغانستان .لكن هذه القضية ،حتى اآلن ،مسألة مثرية
للجدل وتخضع لالعتبارات السياسية.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/rao-turkstra

مايرا كوبرس (مكتب االرتباط أفغانستان)

تفيد التقارير مؤخراً َّأن مجموعة من األشخاص ممن يعيشون حياة البدو يف رشقي افغانستان
ُأجربوا عىل االنتقال إىل أماكن أخرى نظراً الفتقارهم لوثائق التعريف الشخصية ،وهذا ما
ينذر بسبب آخر للنزوح يف أفغانستان ويتطلب ح ًال عادالً ومستداماً.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/kuppers

سياسة للنازحني داخلياً ألفغانستان :من مسودة مرشوع إىل واقع
لوري أس وايزبريغ (مرشوع قدرة الحامية االحتياطية)

يكتنف وضع سياسة وطنية ملعالجة احتياجات النازحني داخلياً يف أفغانستان عقبات
وتحديات .ورغم َّأن السياسة املتعلقة بالنازحني داخلياً هي اآلن حقيقة واقعة فمن املرجح
أن تواجه عملية تنفيذها تحديات ذات طبيعة متشابهة.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/wiseberg

إعادة تأطري الحلول لالجئني األفغان
دان تايلر (مجلس الالجئني الرنويجي)

يجب أن ُتصاغ الربامج وجهود حشد الدعم اإلقليمية املعنية بالالجئني األفغان عىل نحو
يدعم مشاكل التَّهجري ا ُملط َّول ويستجيب لها بدالً من محاوالت إيجاد «حلول» لها.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/tyler

سياسات الالجئني الوطنية الباكستانية

محمد عباس خان (املفوضية الرئيسية املعنية بالالجئني األفغان ،إسالم أباد)

يف إطار االستعداد لعام  2014وآثر «املرحلة االنتقالية» التي متر بها أفغانستان ،تسعى
سياسة الالجئني الوطنية الباكستانية الجديدة ملعالجة كل من الشكوك والحقائق التي تواجه
الالجئني األفغان يف باكستان.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/khan

العنف وحاالت االستضعاف :األفغان يف باكستان
سناء أليميا (كلية الدراسات الرشقية واالفريقية  ،لندن)

مبا أنه من غري املرجح عىل معظم األفغان الذين يعيشون يف باكستان اليوم العودة اىل
أفغانستان فال بد من بذل مزيد من الجهود ملعالجة نقاط استضعافهم ولحاميتهم من
املضايقات والعنف .

www.fmreview.org/ar/afghanistan/alimia

العودة من إيران

أرماندو غيلري وماسيج م التيك ()Scensei

يعد فهم العوامل التي لها أثر عىل اتخاذ الالجئني لقراراتهم حول العودة وقدرة األشخاص
عىل إعادة االندماج فور عودتهم من األمور الحاسمة يف التخطيط لربامج ما قبل العودة وما
بعدها املناسبة لالجئني األفغان يف إيران.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/geller-latek

حامية ذوي اإلعاقة يف أفغانستان
أندرياس دميوبولوس (جامعة برونيل)

عىل صنَّاع القرار عند النظر يف ادعاءات اللجوء َّأن يتعاملوا عىل وجه الخصوص مع شواغل
طالبي اللجوء من ذوي اإلعاقة من أفغانستان ومستقبالتهم يف حالة ُأعيدوا إىل بالدهم.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/dimpoloulos
دمحأ دازهاش /نيئجالل يجيورنلا سلجملا

ناتسناغفأ .اناميام .نمزلا نم تاونس رورم دعب ررضتملا هتيب ءانب ديعي دئاع ئجال

تغري طبيعة الهجرة العائدة إىل أفغانستان

كايتي كوسشاميندر وميليسا سيغل (جامعة ماسرتيخت)

(مؤسسة صمويل هول لالستشارات /معهد الدراسات السياسية بباريس) ونسيم مجيدي
عىل الجهات املانحة واملامرسني مجاراة الطبيعة املتغرية للهجرة والهجرة العائدة عندما
تستهدف جهودهم األفغان األكرث احتياجاً للمساعدات.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/kuschminder-siegel-majidi

وجهة نظر من الشتات األفغاين

األطفال األفغان غري املصاحبني ببالغني :االنتقال من جديد؟

لقد عشت أغلب حيايت يف كندا ،لكنَّ أفغانستان تبقى وطن عائلتي ،وتجاه ذلك الوطن،
أمتسك وغريي من الكنديني بااللتزام بدعم استشفائه.

تقدم النتائج التي توصل إليها مرشوع بحثي تعاوين مصدراً مرثياً من املعلومات حول
األسباب التي تجعل بعض القارصين األفغان العائدين يرغبون يف الرشوع مجدداً يف رحلتهم
خارج البالد رغم التحديات املتعددة.

تبسم أكسري (جامعة كوينز يف كنغيسنت-أونتاريو)
ُّ

www.fmreview.org/ar/afghanistan/akseer

وحدة البحوث والتقييم األفغانية

www.fmreview.org/ar/afghanistan/AREU

لعائدون األفغان كعنرص من عنارص التغيري؟
مارييك فان هاوتة (جامعة ماسرتخت ،هولندا)

ُيتوقع من األفغان العائدين من البلدان الصناعية أن يساهموا يف عجلة التنمية يف أفغانستان
وبناء السالم فيها ،لكنَّ السؤال الذي غالباً ما يبقى دون إجابة اً هو :أي فئة من العائدين
ُيتوقع أن يكون لها أثر يف التغيري ،وما نوع التغيري الذي يتوقع أن يحدثونه؟

www.fmreview.org/ar/afghanistan/vanhoute

الحقائق الحرضية للشابات واليافعات ا ُملهج َّرات

دان تايلر (مجلس الالجئني الرنويجي) و سوزان شاميدل (مكتب اإلرتباط (أفغانستان))

تعيش أعداد متنامية من النازحني يف املستوطنات غري الرسمية يف املراكز الحرضية الرئيسية
يف أفغانستان .لكن األساليب التي تتعرض فيها الشابات واليافعات النازحات يف مثل تلك
البيئات لالستضعاف غري مفهومة أو مل ُيتطرق إليها مبا يكفي بعد.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/tyler-schmeidl

النزوح والعنف ضد النساء يف أفغانستان
كاميل هينيون (مؤسسة صمويل هول لالستشارات)

استمرار الخطر :عمليات اإلخالء القرسي
يف املناطق الحرضية بأفغانستان

يبدوا َّأن سوء الظروف االجتامعية واالقتصادية وفقدان آليات الدعم العوامل الرئيسية يف
زيادة استضعاف النساء النازحات وتعرضهن للعنف.

كارولني هوارد وجيلينا مادزاريفيتس (املجلس الرنويجي لالجئني)

الصعد
العنف الجنيس :أمر غري مقبولٍ عىل جميع ُ

www.fmreview.org/ar/afghanistan/howard-madzarevic

www.fmreview.org/ar/afghanistan/hennion

ليدا أحمد (منظمة املساعدات اإلنسانية للمرأة واألطفال يف أفغانستان)

عىل مدى عقو ِد الرصاع يف أفغانستان ،أغتصبت النساء واستهدفت جنسياً .وصدرت املوافقة
عىل القانون الجديد للقضاء عىل أشكال العنف ضد املرأة ،لكنه يحتاج للتطبيق.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/ahmad

الشباب الحرضي النازح يف كابول

نسيم مجيدي (مؤسسة صمويل هول لالستشارات  /معهد الدراسات السياسية يف باريس)

ميثل العدد الكبري للنازحني األفغان تحدياً لقضية الحامية والتنمية الحرضية أمام الحكومة
واملجتمع الدويل.

عدم إغفال إشارات التحذير :تو ّقع التَّهجري مجدداً يف أفغانستان
سوزان شاميدل (مكتب اإلرتباط أفغانستان  /جامعة أسرتاليا الوطنية)

هناك حالياً كثري من األدلة التي تشري إىل احتامل انطالق موجة جديدة من التهجري يف
أفغانستان .وإهامل تلك اإلشارات التحذيرية املبكرة ،واإلخفاق يف الترصف إزاءها قد يعنيان
دفع تكاليف أكرب يف املستقبل من الناحيتني املالية والبرشية .

www.fmreview.org/ar/afghanistan/schmeidl

ينتظر الشباب النازح يف كابل رؤية ما ستأيت به األعوام املقبلة من مستجدات عىل أفغانستان
قبل أن يتخذوا قراراتهم بالبقاء أو التنقل من جديد .ويتيح انتظارهم هذا الفرصة إلعداد
الربامج املناسبة للشباب.

خالد كورس (مركز جنيف للسياسة األمنية)

 2004ماع يف ناتسناغفأ ىلإ نودئاع ناغفأ نوئجال

www.fmreview.org/ar/afghanistan/koser

www.fmreview.org/ar/afghanistan/majidi

املرحلة االنتقالية والتهجري

سوف تواجه أفغانستان يف عام 2014مبجموعة من املراحل االنتقالية األمنية والسياسية
واالقتصادية ،وستكون استجاباتها لهذا الواقع جوهرية يف تحديد درجة أيِّ تهجري قد يحدث
الحقاً للشغب األفغاين عىل مدى األعوام القادمة.

ةيلودلا يعولا/شتيزيلس .ل /نيئجالل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم

www.fmreview.org/ar/afghanistan/hijra46listing.pdf
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إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت
أو إعالننا للموضوعات القادمة ،يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد
اإللكرتوين من خالل الرابط www.fmreview.org/ar/request/alerts
أو اتصل بنا عىل العنوان التايلfmr@qeh.ox.ac.uk :

انعدام الجنسية

شاكأ ب م ج /نيئجالل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم

استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ  60عاماً
فولكر تورك (املفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني)

متثل الذكرى الستون لالتفاقية املتعلقة بأوضاع األشخاص معدومي الجنسية لعام
 1954فرصة لجذب االنتباه للجانب اإلنساين لقضية انعدام الجنسية ولزيادة
الوعي بأثرها عىل كل من حياة األفراد واملجتمعات عىل نطاق أوسع.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/tuerk

نزع الجنسية القضايئ للدومينيكيني
املنحدرين من أصل هاييتي

ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي (مبادرة العدالة يف املجتمع املنفتح)

إذا ما ُطبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن املحكمة الدستورية يف
الجمهورية الدومينيكية عىل النحو الذي صيغ عليه ،فسيكابد آالف الدومينيكيني
مشاكل انعدام الجنسية وستُبعث رسالة إىل الدول األخرى مفادها أن عمليات
إزالة الجنسية الجامعية التعسفية مقبولة طاملا أنها أجريت بأمر قضايئ.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/gamboa-harrington

توجه نحو الغاء التمييز القائم عىل الجندر
يف قوانني الجنسية
زهرة الربازي ولورا فان فاس (كلية الحقوق ،جامعة تيلبورغ)

ميثل التمييز القائم عىل الجندر عنرصاً ال يستهان فيه يف توليد وتأبيد حالة
انعدام الجنسية ،وال تزال هناك حاجة ملحة ملعالجة هذا النوع من التمييز
ضمن قوانني الجنسية.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/albarazi-vanwaas

ملحات عن فاقدي الجنسية يف أوروبا

الشبكة األوروبية لفاقدي الجنسية

هناك كثري من األشخاص معدومي الجنسية يف أوروبا ممن تتعرض حقوقهم
اإلنسانية إىل االنتهاك يومياً بدءاً بالعوز يف الشوارع وانتها ًء مبكوثهم مدداً طويلة
يف أماكن احتجاز املهاجرين .هذه القصص تأيت من الشبكة األوروبية حول
انعدام الجنسية.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/ENS

التمييز واألمن البرشي ملعدومي الجنسية
أمل دي تشيكريا وجوانا وايتامن )منظمة الحقوق املتكافئة(

يقدم لنا استكشاف الروابط املشرتكة بني انعدام الجنسية والتمييز أفكاراً ّنية
مفيدة حول أوجه االستضعاف املتعددة املرتبطة بانعدام الجنسية وإطاراً عاماً
مي ِّكننا من معالجة أوجه االستضعاف تلك.
www.fmreview.org/ar/afghanistan/dechickera-whiteman

حبصأ دقو شيدالغنب يف نآلا هتيسنج ديكأت دعب سيراهيب
.ءاصقإلا نم تاونس دعب ةيداع ةايح شيعي نأ يف لمألا هيدل

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.
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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
اإللكرتوين الخاصة بنا عىل  www.fmreview.org/ar/request/alertsأو مراسلتنا عىل الربيد
اإللكرتوين .fmr@qeh.ox.ac.uk
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.
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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