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سال 2014 میالدی نقطه عطفی برای افغانستان به عنوان کشوری است که 35 سال 
مناقشه را پشت رس گذشته و بزرگرتین جمعیت بیجاشدگان داخلی را در سطح دنیا 
تشکیل میدهد. در این سال نیروهای امنیتی بین املللی افغانستان را ترک منوده و 
از نگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین جایگاه بین املللی، رشایطی »انتقالی« 

را تجربه می کند.

رشکت گسرتده و وسیع مردم در انتخابات ریاست جهموری سال 1393 نشانه مثبتی 
برای آینده افغانستان محسوب می گردد ولی هنوز هم در باره ظرفیت این کشور 
استقرار  آوارگان، جذب و  از برگشت  ناشی  در قسمت رفع چالش ها و مشکالت 
مجدد آنان، حامیت از آنها و دستیابی به حقوق شان و همچنین ادامه بیجاشدن 

افراد شک و تردیدهایی وجود دارد.

این نرشیه به زبانهای های دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیوی و عربی تهیه 
شده است.

ما از محرتمه سوسانی سشمیدل کارمند ارشد دفرت ارتباطات ) افغانستان( و محرتمه 
نظریات  ارایه  همچنین  و  شان  استثنائی  کمکهای  برای  ناوری  کمیته  از  تیلیر  دن 
تخنیکی منحیث مشاورین خاص برای تهیه و ترتیب این شامره نرشیه اظهار سپاس 

و قدرانی مینامییم.

ما همچنین از ادارات و سازمان های ذیل برای ارایه حامیتهای مالی سخاومتندانه 
شان قدردانی مینامییم: شورای پناهندگان ناوری، اداره انکشافی و همکاری سویس/ 
عالی  ملل متحد، کمیساریای  ، دفرت هبیتات  افغانستان  در  اداره همکاری سویس 
برای همکاریهای  متحد  ملل  و دفرت  افغانستان  در  ملل متحد  پناهندگان  سازمان 

برشدوستانه. 

نسخه کامل و متامی مقاالت نویسنده گان به صورت اچ.تی.ام و پی.دی.اف از طریق 
 .www.fmreview.org/afghanistan-dari :ویب سایت ذیل قابل دریافت است

از متام شام خواهشمندیم تا ما را در قسمت توزیع و تکثیر این نرشیه  از طریق 
شبکه های اجتامعی مانند تویرت و فیسبوک و شبکه های اینرتنتی و وبسایتها یاری 

رسانید. 
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2014 و پس از آن: عواقب  برای بی جا شدن
 آیدن اولیری 

با خروج قوای کمک به امنیت بین املللی آیساف بعد از دوازده سال ، سال 2014  نقطه عطفی برای افغا نستان 
به شامر می رود ، و خطر وا قعی را این خروج  به ظرفیت حکو مت افغا نستان در توانایی اش برای مقابله 
با سایر چالش های داخلی و خارجی که این کشور به آن مواجه خواهد شد متوجه می سازد.این چالش ها 
پیامدهای چشمگیری برای  بیجا شدگان و عودت کننده گان افغان و برای بیجا شدن های  بالقوه  در آینده دارد.

تا زمان نوشنت این مقاله هنوز مشخص نیست که آیا بعد از 2014 
و   ، افغانستان حضور خواهند داشت ویا خیر  املللی در  بین  قوای 
روابط   و   اطمینان  عدم  از  مملو  زمانی  دیر  از  دیپلوماتیک  فضای 
تیره میان دولت افغا نستان و دولت های کمک کننده قوات نظامی 
در این کشور است. روی هم رفته این ها متویل کنند ه گان اصلی 
ساحه توسعه هستند  و مگر اینکه فضای همکاری بهبود یابد ، دقیقاً 
وقابل  باثبات  همکاران  به   افغانستان  که  وحیاتی   مهم  زمان  در 
می  کمرنگ  دراین کشور  کنندها  متویل  قۀ  عال  نیازدارد  بینی  پیش 
شود  .این  می تواند دستاورد های مهم  سیا سی و انکشافی  دهۀ 
گذشته را تضیف کند1..واقعا خروج ایساف به ذات خود یک فر صت 
مثبت برای تغییر محسوب می شود، طوری که مذاکرات صلح و حل 
و فصل سیاسی در میان افغان ها  به خروج قوای نظامی خارجی از  
افغانستان وابسته است . در صحنۀ برش دوستانه انتقال در امنیت ، 
سیاست ، و فضای  اقتصادی ممکن تا ثیرات مخربی ثا بت براوضاع  
داشته با شد و تاثیر چشمگیری  بر عوامل بیجاشدن خواهد داشت 

که مردم افغانستان را متاثر می سازد. 

افغا نستان بزرگرتین عملیات بازگشت مهاجرین در جهان است. در 
ده سال  گذشته اضا فه  از ۵٬۷ میلیون نفر در به کشور عودت منو 
ده اند که تقریبا یک چهارم نفوس موجودی 28 میلونی افغانستان  
را تشکیل می دهد و چالش قا بل مالحظۀ بر ظرفیت جذب کشور 
تحمیل می منا ید. تا زمانی که وضعیت  توسعه در موقعیت نیست 
که بتواند متام بازگشت کننده ها را به طور دوامدار  جذب کند ٬ 
این جا به جایی  نفوس  به گونه نا گزیر  به حجم کاربرش دوستانه 

می افزاید. 

درسال 2013 تقریباً 1243۵0 افغان به اثر جنگ از خانه های شان 
جنگ  شده  ثبت  های  شده  بیجا  شامر  بطورکلی  اند2.  شده  بیجا 
شهری  مناطق  به  آنها   40% جمله  ازاین  که  میرسد)2(٬  به631000 
پیوندند. افزون فقرای شهری می  به شامر روز  کنند  که  کوچ می 

است٬  به کمک های برشدوستانه  آنها  اولیه  نیازهای   که  در حالی 
که  کند  می  ایجاب  مناطق  شهری   به  دار  دنباله  بیجاشدگی  ولی 
حکومت  به نیاز های  دراز مدت انکشافی نیز پاسخ دهد. دالیل 
عمده بیجاشدن مردم عبارت از   جنگ های مسلحا نه ، وخامت کلی 

اوضاع امنیت، و اذیت و آ زار مردم توسط عنارص ضد دولتی می با 
شند.واکرثیت مردم درصدد یافنت پناهگاه امن درولسوالی  شان  ویا 
در ولسوالی های هجوار   ویا عمدتاً درمرکزولسوالی ووالیت هستند.

اجندای برش دوستانه بعد از خروج آیساف 
در  حالی که  قوای خارجی افغا نستان را ترک می کنند ، جامعۀ 
برش دوستانه برای حفظ ادامۀ حضور خود، دسرتسی به مردم نیازمند 
واینکه  اطمینان حاصل کنند که مردم نیازمند به کمک و محا فظت 
دسرترسی می داشته باشند٬ نیاز به یک رویکرد جدید دارد. درحالی 
که افغانستان یک دوره ای را پشت رس می گذارد  که در آن کمک 
، خروج  بود  نظامی شده  اغلباً  این کشور شدیدٌا سیاسی  و  به  ها 
نیروهای آیساف فرصتی را به وجود می آورد تا بی طرفی و استقالل 
تامین گردد. مرحله ای بعدی احتامالً  فعا لیت برشدوستانه دوباره 
دوره ای خواهد بود که در آن منا بع مالی محدود می شود و توجۀ 
سیاسی  جهان غرب نیز کا هش خواهد یا فت. یکی از  نکات کلیدی 
برای  تضمین اعتبار و موثریت کمک های برش دوستانه بعد از دوره 
حضور آیساف٬ شفافیت و روشنی در کمک ها و رساندن کمک ها 

برا اساس نیازمندی  است. 

کشورمتمرکز  شامل  به  بیشرت  دوستانه  برش  های  برنامه  گذشته  در 
بود٬ جایی که جمع آوری کمک و فعالیت در آنجا آسانرت بود . با این 
حال٬  تحلیل های جدید نشان می دهند که با در نظرداشت شدت 
نیازمندی های شناسایی شده از جمله شیوع دوباره  بیجا شدن مردم 
در مناطق جنوبی و رشقی ٬خدمات کمرتی در جنوب و رشق کشور 
صورت گرفته است. یکی از  چالش های عمده٬ شناسایی و رسمایه 
گذاری روی بازیگرانی خواهد بود که قادر به انجام فعالیت در این 
ساحه اند و برای  انجام این کار متایل دارند. این بازیگران میتوانند 

افغان باشند یا بازیگران بین املللی. 

جامعه   ٬  2014 سال  برای  عمومی  دوستانه  برش  اقدام  درطرح 
نیازمندی  مقابل   در  را  نیازمندی های حاد  توانستند  برشدوستانه 
های  مزمن در هر جایی که اتفاق می افتند به شمول مناطق مورد 
مناقشه  که دسرتسی به آنجا دشوار است  الویت بند ی کند. با آنکه 
این اقدام منطقی می مناید ٬ اما تطبیق و  اجرای  این اسرتاتیژی در 
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یک مهاجرعودت کننده بعد از چند سال خانه خویش را اعامر مجدد مینامید. میمنه، افغانستان 

عمل  به ایجاد یک رسی  تغییرات ذهنی و فکری در میان بازیگران 
فعالیت های  برش دوستانه نیازمند است. اول این که٬ هم سازمان 
های امدادرسانی وهم متویل کننده های آنها بایست نشان دهند 
این  و  برخوردار هستند  بیشرتی   مقاومت  از  مقابل خطر  در  که 
باید روی دست گیری تدابیری مناسب برای کاهش خطر را نیز به 
همراه داشته باشد. دوم٬ زمینه قابل توجه برای آزمایش و رویکرد 
نوآورانه برای ساخت برنامه های مناسب با رشایط افغانستان٬ از 
از راه  برنامه ها  بر پول نقد٬ مدیریت  جمله کمک رسانی مبتنی 
  ٬ سوم  دارد.  وجود  ها  برنامه  این  از  سوم  جناح  نظارت  و  دور  
فعاالن امور  برش دوستانه هم به صورت فردی و هم جمعی باید 
گروهی وسیعی از جوانب ذیدخل را شناسایی و با آنها ارتباط برقرار  
کنند . یکی از  الویت های  اساسی انجام گفتگو و مذاکره با  متام 
گیرد  صورت  امن  دسرتسی  مورد  در   جنگ  در  دخیل  های  گروه 
برنامه  و  دیگر طرح  از  را  مذاکرات  این  که  است  ) هر چند الزم 
باید جداگانه نگهداشت.( آنچه برای فعاالن امور برش دوستانه  در 
زمینه ای فراهم سازی  کمک های رضوری برای نجات زندگی مردم 
ها  نیازمندی  از  درست  درک  بر  تواند  می  اصل  در   است  هویدا 
مبتنی باشد . و این تنها زمانی در  عمل قابل اجرا است که دیگر 
بازگیران این ساحه نیز به درک مشابه رسیده باشند.  تطبیق عملی 
امنیت فعالیت ها خیلی  اصول بیطرفی٬ انصاف و استقالل  برای 

ها رضوری است . 

بر بنیادٰ چارچوب پاسخگویی متقابل  توکیٰو کشورهای  متویل کننده 
16 میلیارد دالر کمک توسعه ای را برای  افغانستان برای سال های 
2012 تا 2016 وعده سپردند )4( . اما تحقق و عملی شدن این کمک 
ها مرشوط  به پیرشفت افغانستان در برخی از زمینه های  معیار 
های  توسعه ای  است که هنوز پیرشفتی در آن ساحات حاصل نشده 
است. این باعث شده است که بودیجه  کمکی در غرب  نسبت به 
افغانستان کاهش یابد ٬ با در  نظر داشت ان که در این خصوص در  
سال 2013  کمک های  خارجی ۷0% عواید  ناخالص ملی افغانستان 
را تشکیل  میداد٬ این  یعنی  افغانستان  در بخش کمک های خارجی 
قرار  انچه  درست  درک  برای   است.  مواجه  کاهش چشمگیری   با 
آمریکا  کانگرس   2014 جنوری  در    ٬ بیافتد  اتفاق  اینده  در  است 
پیشنهاد کرد تا کمک های ملکی از ساالنه 2 میلیارد دالر به ساالنه 
یک میلیارد دالر کاهش یابد . این امر می تواند دولت را مجبور سازد 
تا در  اولویت بندی  های  خود مصارف نظامی را بر مصارف ملکی 
ارجحیت دهد ٬ و این  موضوع می تواند منجر به تضعیف  ارائه 

خدمات ابتدایی به شهروندان شود. 

انتقال سیا سی و امنیتی      
با وجود کمک های منظم در بیش از دوازده سال گذشته نهاد های 
سیاسی و اداری کشور به طور عمو می ضعیف ماندند و اغلباً  به 
دلیل فساد اداری ٬ رقابت های  گروهی و  خصومت های شخصی 

N
RC

/S
ha

hz
ad

 A
hm

ad



6 نرشیه بررسی مهاجرت اجباری 46مردمان بیجاشده افغانستان در سال 2014 و بعد از آن 6

می 2014

در  حیت  صال  قدرت  بیشرت  متمرکز  حکومت  اند.درمدل  شده  فلج 
دفرت رئیس جمهور مترکز منوده ،در حالی که وزارت خا نه ها و  منا 
بنا  ، زیر  از ناحیۀ منا بع برشی  یندگی های دولتی به طور دایمی 
و محصول کاری شان با ضعف جدی روبرو هستند.یکی از عواقب 
عمده این مسئله این است که ظرفیت جذب کمک های مالی برای 
توسعه ای  که به عنوان حامیت مستقیم از بودجۀ صورت می گیرد 
عمده   های  ضعف  از  .یکی  است  شده  زده  تخمین   40% حدود  
به عنوان  ادرۀ مرکزی  میا ن  افغا نستان  عدم هامهنگی  حکومت 
عنوان  به  یتی  وال  نهادهای  و  خارجی  های  کمک  مدیر  و  گیرنده 
مسئول  ارایۀ خدمات به مر دم  است. بی کفا یتی متذکره  اداره 
همراه با اتکا و وابستگی به حضور قوت های نظامی خارجی مانع 

احیای مرشوعیت دولت شده است .

از  پس  عمده   عوامل  از   یکی  کشور   امنیتی  وضعیت  بــرای   
در  نظامی  اقتصاد  تشکیل   2001 در  ایساف  استقرارنیروهای 
دالر  میلیارد   22 امریکا  دولت  سال 2012  در  تنها  بود3.  افغانستان 
به مرصف  ها  داد  قرار  در  خود  عملیا ت  ادامۀ  برای  را  امریکایی 
رسانده است .تیم های  بازسازی وال یتی یا PRT   و برنامه وا کنش 
رسیع قوماندان های نظامی یا CERPs((  تنها دو  ابزار ملکی بودند 
می  تالش  جامعه  انکشاف  طریق  از  ثبات  سازی   فراهم  برای  که 
کردند. اما تا رشوع  سال 2014 %90 تیم های کمکی نظامی – ملکی  
مسدود شدند.انتقال امنیت  نشانده پایان مصارف نظامی در ساحه 
توسعه خواهد بود . با آنکه اکرث این مصارف در  مقایسه به مقدار 
پول به مرصف رسیده بی ارزش بودند اما از جانب دیگر دست کم  
فعالیت حکومت را حفظ  کردند و باعث شد تا والیان والیات یک 

سلسله  خدما ت اندک را ارایه  دهند.

. در بهار سال 2014  بازیگران مسلح غیر دولتی )ANSAs( و قوت 
ها ی طرفداردولت هنوز هم در بن بست با قی ماند ه اند. با کا 
هش حضور ایساف انکشاف نیروهای اردوی ملی  افغانستان  برای 
تحرکات  دفع  برای  ولی   است   فی  کا  عمده  امنیت شهرها  تامین 
کافی  توان  افغان  نیروهای  محالت،  در  دولتی  غیر  مسلح  گروهای 
برای مبا رزه را ند ارند. مذاکرات صلح به کدام نتیجۀ نرسید و در 
عدم مو جو دیت یک راه حل سیاسی مر دم ملکی در معرض حا 
دثات  تصادفی یا عمدی  قرار داشته ، آ وارگی موقت ویا دایمی ادمه 
خواهد داشت ،  چشم انداز ادغام دوباره مهاجرین و بیجاشد گان 

داخلی مخاطره آمیز است.

خته  سا  مختل  را  کشوری  آشکارانکشاف  طور  به  ساله   3۵ جنگ   
است .افزایش نسل جوان افغا نستان و پائین بودن امید به زندگی 
و اوسط عمر)49سال ( باعث شده است که ۷0% نفوس افغانستان 
در زیر سن 2۵ سال  قرار داشته باشد  و تنها 2۵ % مردم در شهر ها 

زندگی کنند .در  مناطق روستایی میزا ن بیکاری حدود 60% است .  
در کشوری که امکان خشکسالی و دیگر آفات طبیعی خیلی باالست 
به معیشت خیلی شکننده رزاعتی متکی  تاً  مردمان روستایی عمد 
مصئونیت  عدم  با  به  افغان  میلیون  از هشت  تر   فه  اضا  هستند. 
با آنکه میلیاردها دالر برای کمک به  شدید غذایی مواجه هستند. 
مرصف رسانیده شده است  اما در عر صه های آما دگی برای مبارزه 
با حوادث ، کا هش خطر ، مدیریت منا بع طبیعی به شمول ادارۀ 
آب  رسمایه گذاری نا چیزی صورت گرفته است.  بدون پیرشفت در 
این ساحات  رشایط اضطراریبرشی با حوادث و آفات به مقیاس های 
کوچک ویا متوسط  مترضر می شود و این وضعیت ادامه خواهد 
یافت. مها جرت در داخل کشور و در خارج از رسحدات کشور  به 
عنوان یک  سرتا تیژی برای  مقابله با وضعیت  ویا آخرین راه حل   

ادامه خواهد یافت. 

برای  عمدتاْ    2001 سال  از  پس  دوران  در  انکشافی   های  هزینه 
اند و کمک  کار رفته  به  ثبات  تامین  ای   برنامه  و  براقراری صلح  
است  نداشته  فقر  سطح  کاهش  برای  ثیرچندانی  تا  خارجی  های 
.موجودیت خالها در ارایۀ  خدما ت ابتدایی نه تنها  آسیب پذیری 
شدید و توسعه اندک انسانی را حفظ  کرد بلکه همچنین به این معنا 
است که برای نجا ت زندگی دست کم  ۵ میلیون انسان به کمک 
های  مورد نیاز رضورت است.این ارقام با قضا یای دیگر تکان دهنده  
مانند افزایش نا گهانی جنگ ها  ، فاجعه های طبیعی و آوارگی می 

تواند افزایش یابد.4

یک نتیجه گیری ابتدایی
در چارچوب عملیات افغا نستان پنج گروه  از بازیگران عمده وجود 
دارد که  در دسرت سی به سهولت های برش دوستانه و  محدودیت 
آنها نقش عمده  دارد:  فعا لین برشدوستانه ، جوامع آ سیب دیده 
، دولت ، قوت ها ی مسلح غیر دولتی و متویل کنند ه گان کمک 
های برش دوستانه. فعا لین برشدوستانه در صدد تو سعۀ دسرتسی 
از طریق  حامیت و تعامل  با دیگر بازیگران هستند واقداماتی را 
که خود آنها انجام می دهند نیزخیلی ها مهم است .فعا لیت مصئ 
معه  اعضای جا  متام  تا  است  آن  نیازمند  نه  معترب برشدوستا  و  ون 
پیروی خود از اصول برشدوستا نه را تبارز دهند. تا به حال اجرا ت 
اصولی متواترنبوده است. فشار ها و فرصت ها برای انجام  کاری 
در  حامیت از اهداف غیر برشدوستانه  به صورت چشمگیری وجود 
داشت ، اما با ختم عملیا ت ایساف کمک های ما لی برش دوستانه  

نیاز دارد تا از چنگ  آجندای  وسیع سیاسی و نظامی خارج گردد. 

امنیت  ، وخامت   از جنگ های  مسلحانه  ناشی  بیجا شدن های  
از  مناطق روستایی که ۷0% نفوس  اذیت عمدتاْ  آزار و  عمومی و 
افغانسان در آن زندگی می کنند رسچشمه میگیرد، از این رو عکس 
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تداوم خشونت، تداوم بیجا شده گی 
رحمت الله امیری

از  آنجایی که احتامالً جنگ و خشونت و نا امنی در افغانستان ادامه  خواهد یافت ٬ از  این رو بیجا شدن و 
آوارگی  افراد ادامه خواهد داشت.

در این اواخر گزارش شده است که  هزاران خانواده از والیات هلمند، 
کندهار، ارزگان و یک تعداد والیات نا امن در جنوب کشور از شهر 
های که در آنجا  برای  ماه ها و یا سال ها اقامت داشتند، به قریه ها 
اصلی  خویش بازگشت منوده اند. هرچند در بیشرت ساحات رشایط 
که باعث  بیجا شدن این افرد شده بود ، به گونه ای چشمگیری پا 
برجاست، این بدین معناست که پروسه بیجا شدن مردم ادامه دارد. 
این حاالت و رشایط ادامه داشته و بعضی خانواده ها سکونت در 

شهرها را الی بهبود رشایط امنیتی ترجیح میدهند.

اکرث خانواده ها از اثر توسعه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی 
املللی روستا ها و خانه های شانرا ترک  امنیتی بین  افغان و قوای 
اثر عملیات نظامی  سال 2009 تالشی های  اند، چنانچه در  منوده 
خانه به خانه و آزار و اذیت بیشرت گردیده و سبب دستگیری بعضی 
افراد میگردید که بصورت عموم متام این موارد زنده گی روزمره را 
سخت ساخته و در قسمت کشت و زرع اراضی زراعتی شان یا از 
اثر اینکه زمین ها توسط قوای امنیتی بین املللی جهت اعامر کمپ 
نظامی ترصف گردیده ویا اینکه اجازه کشت و زار را در زمین های 
به  ندارند، مجبور   امنیتی   بنابر دالیل   اطراف کمپ های نظامی 
ترک روستا های شان شدند. عمده ترین دالیل بازگشت بیجاشدگان 

داخلی به خانه ها و قریه های شان، قیمت بلند مصارف زنده گی در 
شهرها، کمبود فرصت های کاری، ناآشنائی با محیط شهری میباشد. 
بیجاشدگان  مدت  کوتاه  اقامت  داشت  نظر  در   دلیل  به  برعالوه 

هیچگاه در  زندگی شهری دخیل منی شوند . 

در ساحات مانند ولسوالی چارچینه والیت ارزگان به محض ترک قوای 
امنیتی ملی افغانستان و قوای امنیتی بین املللی بیجاشدگان داخلی 
از شهرهای کندهار، لشکرگاه، نیمروز و حتی از کشور پاکستان به 
محالت خویش بازگشت منودند. روند بازگشت بیجاشدگان در دیگر 
خروج  منتظر  داخلی  گان  شده  بیجا  که   دهد  می  نشان  مناطق 
این  و  بوده  از  محالت شان  املللی  بین  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
موضوع را اولین گام و فکتور مهم در قسمت حصول اطمینان جهت 

بازگشت به خانه های شان محسوب مینامیند.

دورمنای درگیری و بیجا شدگان داخلی 
و  منازعات  دورمنای  اساس   بر  افراد  شدن  بیجا  ماهیت   و  روند 
جنگ های فعلی در داخل کشور متغیر میباشد. د رساحات ناامن و 
غیرمصؤن – که ساحات مورد منازع خوانده می شوند که اکرثاً در این 
ساحات میان نیروهای امنیتی داخلی و بین املللی و مخالفین مسلح 

العمل به مو قع و موثر نیازمند سوق دادن میزان مناسب فعالتی 
هر  است.  افغانستان  جنوبی   نیمه  به  به خصوص  ها  و کمک  ها 
قدری که آ وارگی طوالنی تر شود ، به هامن اندازه آوار گان افغان 
برش  های  سازمان  شوند.  ترمی  میل  بی  شان  وطن  به  بازگشت  به 
دوستانه  باید فرهنگی چگونه ماندن را در مقابل  فرهنگ چه وقت 
باید کشور را ترک کرد  رواج دهند ٬ و زمانی که برای  کاهش  خطر 
از رویکرد های  خالقانه استفاده می کنند اجازه دهند تا بازیگران 
یک مقدار قابل قبول  خطر راپذیرا شوند . و بال خره  برای  رسیدن 
به یک تفاهم با فعالین مسلح غیر حکومتی  که زمینه دسرتسی مردم 
به خدمات برش دوستانه را فراهم می سازند  و همچنین  با جامعه 

ای آسیب دیده  یک تالش هامهنگی رضورت است .

آیدن اولیری oleary@un.org ریس دفرت سازمان ملل 
متحد برای هامهنگی اموربرشدوستانه ، افغانستان 

www.unocha.org. این مقا له بر اساس ظر فیت های شخصی 

نویسنده نوشته شده و لزوماْ  بازتاب  دهنده نظریات سازمان 
ملل متحد نیست.

 Conflict-Induced Internal Displacement- Monthly Update, UNHCR .1
Afghanistan December 2013 بی جاشدن داخلی از اثر جنگ- اضافه ماهانه, یو این 

ایچ سی آر افغانستان
 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013

 Conflict-Induced Internal Displacement-Monthly Update, UNHCR .2
Afghanistan January 2014 بی جاشدن داخلی از اثر جنگ- اضافه ماهانه, یو این 

ایچ سی آر افغانستان
http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014

  https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian- .3
 action-plan-chap 

»Humanitarian Kiosk« .یا این که به صفحه افغانستان در منبع مراجعه کنید
 app http://kiosk.humanitarianresponse.info/

July 2012 www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_ .4
 conference_2012/tokyo_declaration_en2.html

mailto:oleary@un.org
http://www.unocha.org
http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013
http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014
https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian-action-plan-chap
https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian-action-plan-chap
https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian-action-plan-chap
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/tokyo_declaration_en2.html
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/tokyo_declaration_en2.html
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دولت جنگ و منازعه صورت میگیرد-میزان  بیجا شدن مردم بیشرت 
میباشد. در این ساحات خاصتاً مناطقی که روزانه جنگ و درگیری 
فرار  ها  جنگ  از  مردم  اعظیم  توده  میگیرد،  صورت  طرفین  میان 
مینامیند زیرا آنها قادر به پیشربد فعالیت های روزمره، کشت و کار 
ویا آبیاری اراضی شان منیباشد. این مناطق جنگی در  دو سال آینده 
عمده ترین ساحات را در والیت جنوب کشور تشکیل میدهد که از 
آنها بیشرت رقم بیجا شده گان داخلی رسچشمه میگیرد. ساکنین محل 
ارزیابی  را کام فی سابق مجدداً  وضعیت و رشایط ماحول خویش 
مینامیند، در صورتیکه منازعات و جنگ های داخلی به مدت زمان 
به نزدیک  بیجا شدگان داخلی   ، یابد  ادامه  الی دو هفته(   ( کوتاه 
ترین قریه یا ساحه امن همراه با فامیل و در صورت امکان همراه 
به مال و حیوانات و بعضی اجناس ابتدائی شان  سفر می منایند. از 
طرف دیگر در ساحات مورد مناقشه شدید ، ساکنین محل برای ترک 
قریه جات و خانه های شان برای طویل مدت  مدنظر میگیرند  و 
معموالً به مراکز و شهر های والیات جنوبی و حتی با کابل ویا به 
کویته پاکستان مهاجرت مینامیند. این بیجاشدگان داخلی ندرتاً قادر 

به حمل اجناس ویا مال های شان میباشند.

برعالوه اکرث خانواده ها و فامیل ها از کشته شدن در عملیات های 
باشنده محلی  با یک  در یک مصاحبه  دارند.  انتقام جویانه هراس 
نظر منود که در صورت  ابراز  کندهار چنین  ژیری والیت  ولسوالی 
ملی  اردوی  مسوولین  از  بعضی  ملی،  اردوی  عساکر  شدن  کشته 
باشنده گان  محلی را به همکاری با طالبان متهم منوده و بعد از آن 
مطابق به آن انتقام میگیرند. به همین گونه در صورت کشته شدن 
افراد طالبان، آنها در قریه جات و روستا ها برای یافنت شخص متهم 
به جاسوسی جهت مجازات وی،قریه را بازررسی و جستجو می کنند.

مواد  و  ها  ماین  از  زده  جنگ  ساحات  در  مسلح  طالبان  معموالً 
انفجاری کنار جاده1  استفاده مینامیند تا راه عبور را برای نیروهای 
در  منایند،  مسدود  املللی  بین  امنیتی  نیروهای  ویا  افغان  امنیتی 
بعضی موارد طالبان مردم محل را از ماین گذاری و جا سازی مواد 
از   اجتناب  از   را  آنها  و  میدهند  خرب  ها  جاده  کنار  در  انفجاری 
استفاده برخی از  راه ها آگاه می سازند ولی مردم نیاز به استفاده 
از آن جاده ها و رسک ها دارند و این یک فکتور دیگر در قسمت 
بیجا شدن آنها محسوب میگردد. در شامل غرب والیت کندهار از 
اوسط سال 2013 بدینسو جاده منتهی به مرکز مسدود میباشد. این 
موضوع نه تنها مانع انتقال مواد غذائی و سایر نیازمندی ها گردیده 
منیتواند  آنها  زیرا  میگردد  منطقه  از  مردم  اجباری  فرار  باعث  بلکه 
جهت رفع مشکالت صحی مانند مراجعه به شفاخانه ها از این رسک 
ها استفاده منایند. در این صورت مردم محل از اوضاع امنیتی نگران 
گردیده و میدانند که دولت به ساده گی این ساحه را به مخالفین 
مسلح تسلیم منی مناید و بنابرین احتامالً اوضاع و رشایط زنده گی 

سخت گردیده و وضع امنیتی خرابرت میگردد٬ زیرا نه مخالفین مسلح 
دولت و نه نیروهای امنیتی افغان متایل به عقب نشینی ندارند.

مردم خواهان زنده گی در ساحات  امن هستند و این که کدام گروه 
کنرتول ساحه را به عهده دارد، عالقه ندارند. در حال حارض در بعضی 
نیرو های  ساحاتی که تحت کنرتول دولت قرار داارد ودر گذشته  
دولت این ساحات را از کنرتول گروه مخالفین مسلح دولت خارج 
کرده است، امکان بروز جنگ های نا گهانی و شدیدتر وجود دارد 
زیرا مخالفین مسلح دولت تالش دارند تا در این ساحات نفوذ منوده 
بیجاشده  برای  این عمل  منایند.  دولت ترصف  نزد  از  دوباره  آنرا  و 
خواهان  که  کسانی  عده  آن  مناید؟  می  افاده  را  مطلب  کدام  گان 
بازگشت به مناطق شان هستند، از بازگشت خویش رصف نظر منوده 
و منتظر خواهند ماند  که بعد از سال 2014 چه اتفاقی رخ میدهد. 
در صورت بهبود وضعیت امنیتی اکرث بیجاشدگان داخلی به محالت 
مسکونی خویش بازگشت می منایند. اما  هرگاه اوضاع امنیتی بهبود 
نیابد و بدتر گردد، نتنها این که بیجاشدگان داخلی به مناطق  اصلی  
نیز  بیشرت  بیجاشدگان  افزایش  امکان  بلکه  کنند  بازگشت منی  شان 

وجود دارد.

عملیات  ختم  از  بعد  هلمند  والیت  مرکزی  ساحات  در  مثال  طور 
شان  های  قریه  و  ها  روستا  به  داخلی  شدگان  بیجا  اکرث  نظامی 
بازگشت منودند زیرا از یک طرف اوضاع امنیتی بهبود یافته بود و از 
طرف دیگر فرصت های کاری با نیروی های بین املللی ایجاد گردید. 
بیشرت ساکنین  این ساحات،  در صورت وقوع جنگ های جدید در 
محالت  متذکره که ازفرصت های کاری استفاده منوده بودند، بخش 
بزرگ از بیجا شدگان داخلی را در دو سال آینده تشکیل میدهند. 
در والیت هلمند در ولسوالی مارجه هزاران نفر توسط پروژه های 
دفرت کمک های مردم ایاالت متحده امریکا و سایر پروژه های متویل 
بدگامنی  تحت  محل  ساکنین  نوع  این  اند.  گردیده  استخدام  شده 
گروپ های مخالفین مسلح دولت قرار داشده و به اشکال مختلف 
مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. درولسوالی مارجه در حدود 1۵00 
شامل  شورشیان  علیه  مبارزه  گروپ  به  محلی  ذکور  طبقه  از  نفر 
امنیتی بین املللی خواهان یکجا  زمانیکه نیروهای  گردیدند و بعداً 
سازی این گروپ ها در قالب پولیس محلی گردید، وزارت داخله تنها 
قادر به جذب 4۵0 نفر بود و آن عده افرادی که در چوکات پلیس 
جذب نگردیده بودند، خویشنت را در معرض انتقام گروه های مسلح 

مخالف دولت یافتند.

ساحاتی که تحت ترصف گروه های مسلح مخالف دولت قرار دارند، 
شامر بیشرت ساکنین آنها در  معرض بیجا شدن قرار دارند ، چونکه 
در این ساحات دولت جهت ترصف دوباره آن عملیات های نظامی 
و  خطرات  افزایش  به  توجه  با  مینامید.  اندازی  راه  فوقتاً  وقتاً  را 
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امنیتی در جریان عملیات های نظامی، ساکنین محل در  مشکالت 
جریان عملیات خانه های شان را ترک میکنند. توقع میرود تا چنین 
نوع سناریو طی دو سال آینده در ساحات جنوبی افغانستان تکرار 
گردد، زیرا در این ساحات شورشیان مسلح وجود داشته و این گروه 

ها در این ساحات نفوذ دارند.

در حال حارض چنین استنباط میگردد که تعداد بیجاشدگان داخلی 
در جریان دو سال آینده افزایش یآبد زیرا دولت جمهوری اسالمی 
بیشرت  در  خویش  موقف  و  نیروها  تقویت  خواهان  افغانستان 
بیشرت  امنیتی  قوای  افزایش  طریق  از  را  عمل  این  و  بوده  ساحات 
نیروهای  خروج  از  تا  دارند  نظر  در  نیز   طالبان  میدهد،و   انجام 
امنیتی بین املللی استفاده کنند. ازآنجائی که جنگ و عملیات های 

نظامی  عمدتاً در ساحات روستائی بوقوع میپیوندد، از ایرنو بیشرت 
به  افراد  این  بیجاشدگان داخلی را مردم روستائی تشکیل میدهند، 
زنده گی شهری عادت نداشته و توانائی تامین عواید زنده گی را به 
غیر از  راه دهقانی  ندارند. از این رو  ایجاب مینامید تا یک سیستم 
از دریافت کمک  تا  ایجاد گردد  جدید راجسرت بیجاشد گان داخلی 
در  پذیر   آسیب  داخلی  بیجاشدهگان  توسط  حیاتی  و  فوری  های 

ارسع وقت اطمینان حاصل گردد.

رحمت الله امیری amiri.rahmat@gmail.com، محقق سیاسی 
و اجتامعی، خربنگار آزاد مقیم کابل

1.  مواد انفجاری 

مردمان بی رسزمین و فاقد شهروندی در افغانستان
مایرا کوپیرس

براساس گزارشها، گروهی از مردمان در مناطق رشقی افغانستان - نزد 
می  خوانده  وانگاواال  ویا  بنگریواال  منطقه  افراد  سایر  و  مسوولین 
شوند- به دلیل نداشنت اسناد هویتی به اجبار مجبور به ترک مناطق 
خود شده اند. این مردمان افراد به زنده گی چادرنشینی و کوچی 
گری عادت دارند، به دنبال فرصتهای اقتصادی و تجارتی هستند و 
از لحاظ فرهنگی از سایر بخش های اجتامع متفاوت تلقی  عموماً 
می شوند، زیرا معموالً زنان جهت کار و یا گدائی کردن به خارج از 
خانه میروند، درحالی که مردان در خانه می مانند. بر اساس گزارشها، 
تعداد زیاد زنان گدایگر در بازارها در شهر جالل آباد و قندهار باعث 
ایجاد دردرس برای اهالی محل شده. نهایتاً توافق جمعی این بوده 
که مردمان موسوم به بنگریواال شهروندان افغانستان نیستند و باید 
پاکستان  احتامالً کشور همسایه  و  این کشور  از  مناطقی خارج  به 

منتقل شوند.

بدون  باید  آن  شهروندان  متام  با  افغانستان،  اساسی  قانون  براساس 
کدام تبعیض و به شکل برابر برخورد شود. بر اساس قانون شهروندی 
پنج سال  از  بیشرت  منترششده در سال 2000 میالدی، هر کسی که 
در کشور زنده گی منوده و به هیچگونه موارد جرمی متهم نگردیده 
تابعیت  درخواست  میتواند  باشد،  سال   18 از  باالتر  وی  سن  و 
مناید. برعالوه این قانون ترصیح مینامید که اطفال متولد در داخل 
افغانستان که وضعیت شهروندی والدین شان مشخص نیست، حق 

درخواست تابعیت افغانی را دارند.

بسرت این مشکل این است که چگونه افراد بتوانند برای صدور تذکره 
ترتیب  این  به  و  کنند،  درخواست  افغانستان  شهروندی  مدرک  یا 

بتوانند از حق آموزش و تحصیالت، درمان، حقوق قانونی و نظایر 
باید  شخص  این   – محلی  متنفذ  شخص  یک  شوند..  برخوردار  آن 
بصورت رسمی منحیث مناینده محلی که متقاضی  مدعی تعلق به 
آن محل است، ثبت باشد- باید هویت شخص درخواست دهنده را 
به عنوان عضو جامعه محلی و یا به عنوان پرس و یادخرت یک عضو 
دارای  و  شده  ثبت  نظر  مورد  فهرست  در  خود  که  محلی  جامعه 
تذکره باشد، تأیید کند. چالش ها و مشکالت عملی برای بنگریواال)و 
یا دیگر مردمان چادرنشین( دوگانه میباشد. در قدم نخست بیشرت 
بزرگ ساالن محلی بصورت رسمی ثبت و راجسرت نشده اند، امری که 
اکرث  خود امکان درخواست صدور تذکره را غیرممکن میسازد. ثانیاً 
بانگریواالها از ابتدا در آرشیف ملی ثبت و راجسرت نگردیده اند و از 
این رو هیچ گونه سابقه ثبت اداری برای آنها وجود ندارد و این امر 

پروسه ثبت و راجسرت فرزندان آنها را بیشرت مشکل میسازد.

افرادی  مسئولین  سوی  از  هویت  کارت  یا  تذکره  بدون  مردمان 
این رو ممکن است مجبور به ترک  از  نامناسب تلقی می شوند و 
محل شده یا از کشور اخراج شوند. به پژوهشگران ما بارها گفته شده 
که که گروه بزرگی از بانگریواال یک ماه قبل به خارج از افغانستان 
در  بیجاشدگی  مشکل  از  دیگری  منونه  امر  این  اند:  شده  فرستاده 

افغانستان است که برای آن باید راه حلی منصفانه و پایدار یافت.

مایرا کوپیرس، maira.kuppers88@googlemail.com مشاور 
 مستقل در دفرت ارتباطات ) افغانستان( 

www.tloafghanistan.org

mailto:amiri.rahmat@gmail.com
mailto:maira.kuppers88@googlemail.com
http://www.tloafghanistan.org
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پالیسی بیجا شدگان داخلی برای افغانستان : ازطرح مسوده تا تطبیق واقعی
الیریی اس ویسبیرگ 

طرح و ترتیب پالیسی ملی به منظور برآورده سازی نیازمندی های  بیجا شدگان داخلی افغانستان با مشکالت و 
موانع زیادی مواجه شد. اگرچه اکنون  پالیسی بیجا شدگان داخلی یک واقعیت است ولی احتامالً تطبیق پالیسی 

متذکره با چالش و مشکالت هامنند مواجه شود. 

در 2۵ نوامرب 2013 دولت جمهوری اسالمی افغانستان پالیسی ملی 
دربر  را  سال  دو  آن   تهیه  که  منود1  رامنظور  داخلی  شدگان  بیجا 
گرفت. در نتیجه منازعات و جنگ های داخلی در حدود ۵00000 
یک  از  تر  اضافه  و همچنان  اند  شده  بیجا  کشور  داخل  در  افغان 
بیجا  انکشافی  اثر حوادث طبیعی و پروژه های  افغان در  میلیون 
شده اند. بر اساس یک مقاله روزنامه نیویارک تایمز مورخ فربوری 
بیجا  2012 در بعضی محالت فقیرنشین کابل اطفال خانواده های 
در   ، اند  باخته  نهایت رسد جان  بی  اثر هوای  در  داخلی  گان  شد 
این محالت فقیر نیشین حدود 3۵000 بیجاشده داخلی زیر خیمه 
استفاده  از کلبه های گلی منحیث رسپناه  ها زنده گی منوده  ویا 
میکردند. 2 در پاسخ به مشکالت متذکره، حامد کرزی رئیس جمهوری 
اسالمی افغانستان یک قوای کاری را تعین منوده که متشکل از وزارت 
مهاجرین و عودت کنندگان و اداره ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی 
افغانستان بود و هدف آن اتخاذ اقدامات مناسب در برابر وضعیت 

نابسامان بیجاشده گان داخلی میباشد.

قوای کاری متذکره یک گروپ کاری پالیسی را به منظور حامیت و 
همکاری با وزارت مهاجرین وعودت کنندگان ایجاد منود. این قوای 
کاری  دیدار گزارشگر  خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق برش 

بین  را سازمان دهی کردند و یک متخصص  داخلی   گان  بیجا شد 
املللی  بیجاشدگان داخلی را جهت کمک و همکاری در این عرصه 
استخدام منودند3. قوای کاری یک ورکشاپ مشورتی دو روزه را در 
جوالی 2012 تدویر منوده و به تعقیب آن اولین میز گرد مشورتی 
ظرفیت  پــروژه   کردند.  انــدازی  راه   )2012 سپتمرب  در  را  والیتی 
حفاظت آماده به کار )پروکپ ProCap ( یک کارمند ارشد حامیتی 
) نویسنده ( را به شکل خدمتی به کمیساریایی عالی سازمان ملل 
متحد در امور  مهاجرین  ارسال منود تا منحیث مشاور بیجاشدگان 
ایفای  افغانساان  کنندگان  عودت  و   مهاجرین  وزارت   در  داخلی 
وظیفه منوده و در قسمت پروسه مشورتی و طرح و ترتیب پالیسی 
مربوطه کمک و همکاری مناید. بیشرتی  مشکالت و چالش هایی که 
گروپ کاری در جریان طرح و ترتیب پالیسی مربوطه با آن مواجه 
و  قانونگذاری  زمینه  در  وسیع  چالش  ای   کننده  منعکس  شدند  

سیاست سازی در افغانستان است به طور  کلی :

ظرفیت دولت  و تعامل: درحالی که وزارت مهاجرین و بیجاشدگان 
دارای صدها کارمند در کابل و والیات میباشد ولی ظرفیت کاری  آنها  
پائین بوده و مهارت های کاری ویا دانش حقوقی آنها درعرصه طرح 
با دیگر وزارت های مختلف  بود. تعامل  ناکافی  پالیسی  و مسوده 
در  آنها  پیشنهادات   و  نظریات  دریافت  جهت 
قسمت طرح و ترتیب پالیسی کار واقعاً دشواری 
بود، هرچند بعضی نظریات از طریق مالقات های 
اداری  فساد  موجودیت  گردید.  دریافت  دوجانبه 
در نهاد های دولتی از جمله چالش ها و مشکالت 
اساسی در برابر پیرشفت های کاری بصورت موثر 

بود  و هنوز هم هست.

پالیسی  کاری  گروپ  وسعرت:  تعامالت  مشارکت 
همکاری  و  کمک  منظور  به  داخلی  گان  بیجاشد 
با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان  در قسمت 
پروسه تسوید و مشورت دهی تشکیل گردیده و 
اکرث اعضای این گروپ کوچک  نهاد های بین املللی 
برشدوستانه میباشند.  سعی و تالش جهت دخیل 
افغانستان،  برش  مستقل حقوق  کمیسیون  ساخنت 
اکرب )ACBAR( )سازمان هامهنگ کننده  کمک 

زمستان کابل 
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ها برای افغانستان (  ویا سازمان های غیردولتی داخلی به ناکامی 
نهاد  از تعداد محدود  پیشنهادات  مواجه گردید. بعضی نظریات و 
مشخص و خاصتاً نهادی که در عرصه تحقیقات مشغول بودند مانند 
سازمان ارتباطات )TLO( و نهاد سامویل هال دریافت گردید ولی 
این موارد  استثنایی هستند. برعالوه  اوضاع نا مناسب امنیتی و عدم 
و مسوولین  والیان  با  تعامل   برقراری   مناطق،  بعضی  به  دسرتسی 
بلندرتبه والیتی و ولسوالی ها و خاصتاً آن عده کسانی که در قسمت 

تطبیق پالیسی مهم هستند را با  مشکل و چالش مواجه ساخت.

گان  شد  بیجا  با  مشورت  و  گفتگو  داخلی:  بیجاشدگان  منایندگی 
داخلی  به خصوص مشکل و بغرنج بود زیرا آنها دارای مناینده گان 
یا وکیل مشخص جهت اظهار نظر و رشیک ساخنت پیشنهادات شان 
نیستند. از این رو هنگام تدویر جلسات با گروپ های متعدد بیجا 
مورد  و  مشخص  های  ونیاز  موضوعات  روی  ندرتاً  داخلی  شدگان 
، تعلیم و تربیه و  رضوت گروپ ها مانند آب، غذا، مسایل صحی 

اشتغال فراتر نرفت.

رفع مشکالت و مسایل کلیدی 
طرح و ترتیب اسناد جهت رفع و برطرف سازی مشکالت و مسایل 
مغلق کلیدی در افغانستان یک موضوع عمده و چالش برانگیزاست. 
از جمله چالش ها و مشکالت عمده  در حالی که والیان، شاروال ها 
و سایر مسوولین بلندرتبه خواهان حل مشکل بیجا شدگان داخلی 
برگشت   کردند   می  پیشنهاد  آنها  که  حلی   راه  یگانه  اما  هستند 
و  محلی   ادغام  مفهوم  بود.  شان  مربوطه  مناطق  به  شدگان  بیجا 
اسکان مجدد در آجندای کاری آنها قرار نداشت و تخصیص  زمین 
رهایشی برای بیجا شده گان داخلی در والیات  دیگری مفهوم قابل 
پذیرش و بغرنج برای آنها محسوب میگردید. در پالیسی بیجا شدگان 
داخلی این موضوع را آشکار ساخته است که   پذیرش سه راه حل 
درازمدت نیاز است و ادغام محلی  بیجا شدگان داخلی و مهاجرین 
عودت کننده که قادر به بازگشت به مناطق مربوطه خویش نیستند، 

موضوع حایز اهمیت میباشد.

است.   برانگیز  بحث  موضوع  یک  داخلی  بیجاشده  افراد  تشخیص 
افغان ها در قسمت درک و پذیرش بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ 
در  ندارند ولی  یا حوادث طبیعی غیرمرتقبه مشکل  و  داخلی  های 
قسمت پذیریش بیجاشد گان داخلی که از اثر حوادث طبیعی مانند 
خشکسالی شدید بیجا می شوند برایش خیلی  دشوار است زیرا در  
با بیجا شدگان داخلی دشوار  اقتصادی  همچو موارد متایز مهاجران 
محل  برگشت  به  قادر  کنندگان  عودت   ٬ حال  این  با    .. شود  می 
های  پروژه  اثر  از  شده  بیجا  افراد  و  نیستند  شان  اصلی  سکونت 
انکشافی در این پالیسی به عنوان افراد قابل نگرانی گنجانیده شده 

اند.

گان  بیجا شده  توجه  مورد  بزرگ ساحات  مراکز شهرهای  و  شهرها 
داخلی را تشکیل میدهند زیرا در  آنها محالت امنیت، فرصت های 
معیشتی ، فرصت های اشتغال و سایر خدمات ابتدائی وجود دارد. 
هرچند دولت جمهوری افغانستان و جوامع انکشافی منابع کافی را 
جهت رفع چالش های ناشی از شهری شدن رسیع افغانستان خاصتاً 
در قسمت رفع و برآورده سازی نیازمندی های کسانی که بصورت 
شهر مسکن  های  بخش  سایر  و  نشین  فقیر  ساحات  در  غیررسمی 
بیجا شدهگان داخلی  پالیسی  اند.  نگرفته  نظر  اند، در  گزین شده 
مستقیاًم روی موضوعات متذکره مترکز منوده و توجه خاص را روی 
راه های حل در محالت که نه تنها بیجا شدگان داخلی بلکه مردم 

فقیر محل نیز مستفید میگردند، مبذول داشته است.

پروسه  برابر  در  زیادی  و محدودیت های  اینکه چالش ها  باوجود 
اکنون  بیجا شدگان داخلی قرار داشت ولی  پالیسی  طرح و تسوید 
این پالیسی – وسیله ای است- که  ذریعه آن از حقوق بیجاشدگان 
ارایه  الزم  های  رهنمود  آن  اساس  به  و  میگردد،  حامیت  داخلی 
گردیده و کیفیت زنده گی افغان های بیجا شده میتواند بهبود یابد. 
برابر ترتیب کننده  پالیسی بزرگرتین چالش در  بدون شک  تطبیق 
از  اطمینان  حصول  گی  چگونه  از  میگردد:  محسوب  مسوده  های 
برنامه  اقدامات،  مورد  در  واقعاً  داخلی  گان  بیجاشد  پالیسی  اینکه 
ریزی و قانون گذاری  آگاهی  دهد نه  اینکه یک  سندغبارزده  در 
محیط بروکراتیک محسوب شود. کدام مرجع در برابر کدام اقدامات 
تعین  کافی و چشمگیر در قسمت  و تالش  دارد؟ سعی  مسوولیت 
مسوولیت های وزارت های ذیربط در عین حال متفاوت، نهاد های 
همچنان  و  محلی  و  والیتی  بلندرتبه  مسوولین  و  دهنده  انسجام 
و  حقوقی  و  برشی  املللی  بین  های  نهاد  و  جوامع  مدنی،  جامعه 
در  بیجا شدگان  اینکه  از  است.  گرفته  ذیدخل صورت  مراجع  سایر 
گردیده  منایان  مختلف  اشکال  به  کشور  مختلف  مناطق  و  نواحی 
است، مسوولیت ابتدائی در قبال تسوید پالن ها و اسرتاتیژی های 
تطبیقی  به والیان تفویض گردیده بود. وزارت مهاجرین و عودت 
کنندگان مسئوولیت تالیف و جمع آوری پالن های متذکره را تحت 
یک پالن ملی دارد. باید دید که نهاد های مسوول چگونه مسوولیت 

ها خویش را انجام میدهند. 

الویوری اس ویسیبیرگ lauriewiseberg@gmail.com کارمند 
 ارشد حامیت، دفرت بروکاپ  

 www.humanitarianresponse.info/themes/procap

 1. پالیسی ملی جمهوری اسالمی افغانستان در قبال بیجا شده گان داخلی  
 www.refworld.org/docid/52f0b5964.html

 2. رود نورلند. لینک ذیل را مطالعه منائید: 
 www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-

 afghan-refugee-camps.html?_r=0
3. پروژه تقویت ظرفیت، برنامه بین االاداره جهت ارتقای ظرفیت نهاد های مربوطه 

مبنظور ترسیع برنامه و اقدامات برشی 
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استقرار بازگشت: نقش اسرتاتیژی راه حل 
پییرفرانسیسکو ماریا ناتا

برای زنده گی و فرصت های معیشتی مبنظور کمک و همکاری در قسمت  اقل معیارهای مناسب  تهیه حد 
استقرار آن عده کسانی که به کشورشان بازگشت کرده اند  برای ثبات و امنیت آینده افغانستان خیلی ها مهم 

است. این موضوع یکی از سه هدف عمده اسرتاتیژی راه حل برای مهاجرین افغان سال 2012 است.

مهاجریـن افغـان بزرگرتیـن جمعیـت مهاجریـن را در جهان تشـکیل 
مـی دهنـد و از جملـه طوالنـی تریـن دوره هـای مهاجـرت را از رس 
گذرانـده انـد. مهاجریـن افغـان همچنیـن بزرگرتیـن رقـم بازگشـت 
کننـدگان را تشـکیل مـی دهنـد  کـه ایـن رونـد تـا هنوز هـم جریان 
دارد.  از سـال 2002 بدنیسـو اضافـه تـر از ۵.8 میلیـون مهاجر افغان 
بـه افغانسـتان بازگشـت منـوده انـد و سـالهای تبعیـد شـان خامتـه 
یافـت.   حـدود 80 فیصـد ایـن مهاجریـن بـرای اضافه تر از 20 سـال 
در تبعیـد بـرس بـرده انـد.  حـدود 4.۷ میلیـون مهاجـر افغان توسـط  
  )UNHCR(  کمیسـاریای عالـی سـازمان ملـل در امـور مهاجریـن
ذریعـه برنامـه هـای بازگشـت  دوطلبانه مهاجریـن٬ کمک و حامیت 

گردیدند.

در حالیکـه در سـالهای بیـن  2002 الـی 2008 توده بـزرگ مهاجرین 
افغان ) در حدود 4369086 بازگشـت کننده توسـط UNHCR ثبت 
و راجسـرت گردیـده اسـت( بـه کشـور شـان بازگشـت منـوده انـد ولی 
در سـه سـال گذشـته کاهش چشـمگیر در بازگشـت مهاجرین منایان 
گردیـده و در مجموع در این سـه سـال در حـدود 201284 افغان به 
کشورشـان بازگشـته اند. این روند نشـانده تغییر رشایط ٬ نسـبت به 
سـال هـای آغازیـن بازگشـت مهاجریـن را نشـان میدهـد کـه  در آن 
زمـان  بعد از سـقوط رژیم طالبان شـوق ٬ اشـتیاق و خـوش بینی که 
وجـود داشـت باعـث شـده بود تـا  مهاجرین بازگشـت کننـده موانع 
و چالـش هـای  موجـود در بازگشـت بـه  کشـوری کـه در  اثـر20 
سـال جنـگ ویران شـده بـود را نادیـده بگیرند .اکرثیت ایـن موانع و 
چالـش هـا تـا هنـوز هم پـا برجـا هسـتند، خاصتـاً عدم دسرتسـی به 
معیشـت  و عدم موجودیت خدمات ابتدائی در سـاحات و مناطقی 
کـه مهاجریـن بازگشـت کـرده انـد و همچنان تشـدید ناامنـی ها در 
بعضـی نقاط افغانسـتان - اما شـوق و اشـتیاق قبلی جـای خود را به 
یـک رویکـرد واقعبینانـه داده اسـت کـه  بیشـرت مهاجریـن افغـان از  
رویکـرد ”منتظـر مبـان و بیبیـن“ اسـتفاده مینامیند. همچنین روشـن 
اسـت  در حالـی کـه در سـال هـای گذشـته بیشـرت مهاجریـن افغـان 
دارای ارتباطـات محکـم بـا کشـوراصلی شـان  بـوده ولی نسـل سـوم 
افغـان کـه در تبعید تولـد گردیده و ارتباطات محکم با کشـور اصلی 
خویـش ندارنـد، نـگاه  واقعبینانـه  و انتقـادی  نسـبت بـه اوضـاع 
کشورشـان دارنـد  و منتظـر دالیـل محکـم در بهبـود و انکشـافات  

اوضـاع امنیتـی، اقتصـادی و ثبات در کشـور هسـتند.

در  نیز  توجه  قابل  و  مثبت  تغییرات  بعضی  که  است  ذکر  قابل 
فیصد رشد   8.2 داخلی  است: عواید رسانه  افتاده  اتفاق  افغانستان 
منوده، تعداد استادان و معلمین هفت برابر افزایش یافته، در حدود 
8۵ فیصد نفوس کشور به خدمات ابتدائی صحی دسرتسی داشته و 
مرگ و میر مادران در هنگام زایامن از 1400 به 32۷ در هر 100000 
والدت زنده  کاهش یافته است. هرچند باوجود این تغییرات مثبت 
و مصارف ملیارد ها دالر کمک های بین املللی، افغانستان هنوز هم 

فقیرترین کشور در منطقه محسوب میگردد.

از آغاز برنامه بازگشت داوطلبانه  مهاجرین به افغانستان در سال 
مهاجرین  امور  در   ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  میالدی،    2002
کننده  بازگشت  مهاجرین  به  را  الزم  و حامیت  )UNHCR( کمک 
جهت برآورده سازی نیازمندی های اولیه زنده گی و استقرار مجدد 
شان انجام داده است، این کمک ها شامل: رسپناه، آب آشامیدنی، 
پروژه های عوایدزا، آموزش مهارت ها، سواد آموزی و پول برای کار 
انتخاب  را  به وطن  بازگشت  که  مهاجرین  این،  باوجود  باشند.  می 
به  بشمول عدم دسرتسی  زیادی  و چالش های  با مشکالت  منودند 
ابتدائی،   امنیت در قسمت غضب زمین، عدم دسرتسی به خدمات 
ناامنی مواجه هستند. همچنین عدم دسرتسی به  تداوم وجنگ  و 
آبیاری  مناسب  های  سیستم  بازار،  به  دسرتسی  مصئون،  های  رسک 
و  عدم دسرتری به حفاظت در برابر سیالب و سایر حوادث طبیعی 
وجود دارد. تهیه حد اقل  معیارهای مناسب برای زنده گی و فرصت 
های معیشتی مبنظور کمک و همکاری در قسمت استقرار آن عده 
افغانستان  آینده  امنیت  و  ثبات  برای  اند  کرده  بازگشت  کسانیکه 
خیلی ها مهم و حیاتی است. در عین زمان  وضعیت مهاجرین افغان 
اند   انداخته  تعویق  به  را  بازگشت خود  که  در کشورهای همسایه 
باید بصورت درست تنظیم گردیده و یک راه حل بدیل جستجو و 
تقویت گردد. در حال حارض نیاز جدی برای دخالت یکپارچه  سازمان  
کنند  حاصل  اطمینان  تا  دارد  وجود  دولت  مسوولین  و  متحد  ملل 
که کمک های مورد نیاز برشدوستانه و انکشافی به صورت تکمیلی 

وجود دارد. 

اسرتاتیژی راه حل برای مهاجرین افغان 
بـا در نظـر داشـت اهـداف فـوق، در سـال 2011 دولـت جهمـوری 
اسـالمی افغانسـتان، جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت پاکسـتان بـا 
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کمـک و همـکاری )UNHCR( پروسـه مشـورتی چهارجانبـه را آغاز 
منودنـد که این امر سـبب تطبیق اسـرتاتیژی راه حـل مهاجرین افغان 
در مـی 2012 میـالدی گردیـد تـا از بازگشـت داوطلبانـه، اسـتقرار 
مجـدد دوامـدار حامیـت گردیـده و بـه کشـور هـای میزبـان کمـک 
صـورت گیـرد، ایـن اسـرتاتیژی توسـط بیش از ۵0 کشـور بـه تصویب 
رسـیده اسـت1. اسـرتاتیژی راه حـل مهاجریـن افغان فرصت مناسـبی 
را جهـت شناسـایی راه هـای اسـتقرار معقـول بازگشـت کننـدگان در 
داخـل افغانسـتان و جلوگیـری از تحـرکات  ثانـوی فراهـم مـی کنـد.

در مراحـل نخسـت اسـرتاتیژی راه حـل مهاجریـن افغـان روی 48 
سـاحه انتخـاب شـده کـه از میـزان بـاالی بازگشـت برخـوردار بودند 
، مترکـز منـوده اسـت تـا روی فعالیـت هـای کـه بـا اسـتقرار مجـدد 
بازگشـت کننـده گان ارتبـاط میگیرد، توجه بیشـرت مبـذول گردد. بعد 
از ارزیابـی ابتدائـی ایـن امـر واضـح گردیـد کـه بازگشـت کننـد گان 
جدیـد بـه سـاحات دیگـر کـوچ مـی کننـد و بنابریـن تصمیـم گرفتـه 
شـد تـا سـاحات  تحـت پوشـش بازگشـت مهاجریـن گسـرتش یابد  و 
کمـک و همـکاری مسـتقیم در مطابقـت بـا جریان واقعی بازگشـت 
کننـده گان فراهـم شـود. و در سـال 2014  بسـته ای از  پـروژه 
هـای پیشـنهاد شـده ذریعـه کار و فعالیـت مشـرتکانه سـه دولـت 
متذکـره، اداره هـای  سـازمان  ملل متحد، سـازمان هـای بین الدولتی 
و سـازمان هـای غیـر دولتـی بیـن املللـی و ملـی ترتیـب گردیـد، این 
ادارات از طریـق یـک چارچـوب یکپارچـه جهـت تامیـن همـکاری و 

هآمهنگـی چندجانبـه در هـر کشـور کار وفعالیـت مینامینـد.

اسـرتاتیژی راه حـل در مطابقـت بـا برنامـه های اولویـت ملی دولت 
افغانسـتان )NPPs( قـرار داشـته و ایـن اسـرتاتیژی در صـدد اسـت 
تـا تسـهیالت الزم را بـرای  انتقـال از کمـک هـای برشدوسـتانه کوتاه 
برنامـه  کنـد.  ایجـاد  درازمـدت  انکشـافی  هـای  برنامـه  بـه  مـدت 
همبسـتگی ملـی )NSP( 2  کـه یکـی از بخـش هـای اساسـی برنامـه 
اولویـت ملـی )NPPs(   اسـت یکـی از  ابزارهـای عمـده  در عرصـه 
انکشـاف دهـات و ارتقـای مناطـق روسـتایی در افغانسـتان اسـت. 
ایـن برنامـه کـه  توسـط وزارت احیـا و انکشـاف دهـات افغانسـتان 
در  سـال 2003 بـا هـدف انکشـاف و احیـا روسـتا هـا و دهـات در 
افغانسـتان راه انـدازی گردیـد و مقصـد ایـن برنامـه تقویـت جوامـع 
روسـتائی و تشـویق آنها برای رشکت در انکشـاف محلی میباشـد. به 
دلیـل پوشـش وسـیع ایـن برنامـه ٬ برنامه انکشـاف ملی ایـن ظرفیت 
را دارد تا به مشـکالت جوامع مهاجرین بازگشـت کننده رسـیده گی 

منـوده و در قسـمت بازگشـت پایـدار همـکاری منایـد.

از  جوانان  تقویت  از  عبارت  حل  راه  اسرتاتیژی  اساسی  الویت 
در  میباشد.  مسلکی  خدمات  ارائه  و  آموزشی  های  برنامه  طریق 
بهبود حضور زنان در  آنها  به پروژه های که هدف  این اسرتاتیژی 

خاص  توجه  جوامع  و  ها  خانواده  در  گیری  تصامیم  های   پروسه 
مبذول گردیده است. این پروژه ها بر افزایش آگاهی زنان در مورد 
در  شان  و ظرفیت های  عواید  تامین  در  آنها  بالقوه  های  توانایی 
شیوه  روی  حال  عین  در  و  مترکز منوده  جامعه  در  قسمت رشکت 
وسیعرت جلوگیری از خشونت های  جنسی و جنسیتی  علیه زنان 
امور   در  متحد  ملل  سازمان   عالی  کمیساریای  مناید.  می  توجه 
برنامه خویش  بندی  اولویت  و  شناسائی  به   )UNHCR(مهاجرین
ادامه میدهد تا با ساحاتی که دارای برگشت  بیشرتمهاجرین هستند 
با در نظرداشت جریان بازگشت و دسرترسی به شمول مناطق شهری 
مطابقت داشته باشد. در صورت کمبود نهاد های کمک کننده در 
دارای   مناسب  های  پروژه   UNHCR نظر،  مورد  های  موقعیت 
تاثیرات فوری را روی دست میگیرد) مثال اعامر رسک های  کوچک  
جهت بهبود فرصت های معیشت(. در ضمن از نهاد های انکشافی 
تقاضا به عمل میآید تا فرصت های پایدار و طویل املدت را مهیا 

سازند.

پروژه های که در چارچوب اسرتاتیژی راه حل  ارائه شده اند نه تنها 
روی مشکالت رسپناه و خدمات ابتدائی مترکز منوده بلکه روی شیوه 
داشته  مبذول  توجه  آمیز  و همزیستی صلح  بهبود مصونیت  های 
آمبوالنس  و  صحی  های  کلنیک  آب،  رسپناه،  تهیه  از  جدا  است. 
ها، برنامه های آموزشی مسلکی و تعلیمی و توسعه سهولت های 
اخیر نصب سیستم های  در دو سال  راه حل   اسرتاتیژی  تعلیمی، 
تنویر آفتابی را در خانه ها و رسک های ساحات برگشت مهاجرین 
ترسیع بخشیده، مصونیت زنان را بهبود و بهرت ساخته، سه فابریکه 
کوچک هایدور پاور )نیروگاه برق آبی(  به منظور بهبود دسرتسی 
ساحات  در  میزبان  جامعه  و  کنندگان  عودت  برای  برق  انرژی  به 
در  را  اجتامعی   – اقتصادی  های  زیربنا  و  منوده  ایجاد  مسکونی 
اجتامعی(  مراکز  و  آبیاری  های  سیستم  رسک،   ( مربوطه  ساحات 
دوباره احیا منوده است. مترکز اساسی متام برنامه های کمیساریای 
عالی  سازمان ملل در امور مهاجرین )UNHCR( هم روی  برنامه 
ادغام  های  برنامه  هم  و  برشدوستانه  فوری  های  کمک  های 
درازمدت  برای  بهبود و پیشربد  اصول  حامیت و حفاظت میباشد. 
امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  که  معناست  بدین  این 
مهاجرین )UNHCR( نه تنها روی ارائه کمک ها به شکل رسپناه 
ویا مواد کمکی ویا پول نقد مترکز می کند  بلکه روی مصئونیت، 
توجه می مناید. در بعضی موارد  نظر   افراد مورد  عزت و حقوق 
این برنامه ها شامل رفع نگرانی های مربوط مصئونیت ) به گونه 
مثال٬ از طریق حامیت پروژه SGBV ویا برنامه حامیوی حقوقی( 
بوده ودر سایر موارد تدابیری را روی  دست می گیرد که منجر به 
بهبود مصونیت در آینده شود ) به طور مثال٬ پروژه های معیشتی 
که باعث کاهش خطرات  بیجا شدن ثانوی گردیده ویا فرصت های 

تعلیمی که باعث کاهش خطرات ازدواج زیر سن میگردد(.
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مشارکت و هآمهنگی 

به منظور انکشاف و تطبیق برنامه ها در مطابقت  با برنامه های ملی 
وهآمهنگی و مشارکت با  برنامه های دولت مانند برنامه اولویت 
های ملی مهم و حیاتی محسوب میگردد. وزارت مهاجرین و عودت 
کننده گان و ریاست های والیتی آن در قسمت عودت داوطلبانه و 
برگشت و استقرار مجدد  پایدار مهاجرین از جمله همکاران مهم و 
  )UNHCR ( اساسی  کمیساریای عالی سازمان ملل در امو مهاجرین
به شامر می روند.  با این حال تالش برای  ایجاد تعامل وهمکاری  
بیشرت با دیگر وزارت های کلیدی و نهاد های انکشافی سازمان ملل 
متحد صورت گردیده و در نظر است تا نیازمندی های عودت کننده 
گان در برنامه انکشافی ملل متحد بعد از سال 201۵ شامل گردد. 
در حال حارض فرصت های همکاری با برنامه های انکشاف روستایی 
هدف  و  گردیده  شناسائی  آسیایی  انکشاف  بانک  و  جهانی  بانک 
انکشاف  های  برنامه  با   بازگشت  های   حل  راه  دادن  ارتباط  آن 
و   )FAO(متحد ملل  سازمان  زراعت  و  غذا  اداره   میباشد.  زراعتی 
  )UNHCR( مهاجرین  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریایی  
اند که ذریعه  را روی دست گرفته  فرامرزی  ایجاد بحث ها  ابتکار 
این برنامه ها به خانواده های مهاجرین دهقان در پاکستان  امکان 
دسرترسی به برنامه های آموزشی مساعد می شود تا آنها بتوانند در 
مورد عودت پایدار و اسقرارمجدد در افغانستان  معلومات الزم را 
دریافت کرده از چشم انداز  بهرتی در این خصوص برخوردار شوند.

دولت  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  دولت  میالدی   2013 سال  در 
پاکستان و جهموری اسالمی ایران یک اسرتاتیژی بسیج منابع مشرتک  

را  جهت هآمهنگی و جمع آوری وجوه مالی در سطح منطقوی و 
کشوری روی دست گرفتند. عنارص کلیدی این اسرتاتیژی شامل تامین 
و  راه حل   اسرتاتیژی  برای  ساله  چند  بینی  پیش  قابل  مالی  وجوه 
همچنان  توسعه مشارکت با دونر ها و کمک کننده های غیر سنتی 

و فعاالن اساسی بخش  انکشافی میباشد.

کمیته  رهربی ملی  اسرتاتیژی راه حل  پروسه تطبیق این اسرتاتیژی را 
از طریق کمیته هآمهنگی بین وزارتخانه هدایت می کند که ریاست 
آن بر عهده مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میباشد . 
این کمیته مسوولیت تنظیم یک صندوق وجهی متشکل از چند دونر 
را نیز به عهده دارد. متام  این ابتکار و برنامه های اسرتاتیژی راه حل 
برای  مترکز اساسی روی اوضاع برشدوستانه در مرحله غیر قابل پیش 
بینی انتقال در افغانستان روی دست گرفته شده است که نتها روی 
افراد بیجا شده و عودت کنندگان در داخل افغانستان اثرا گذار نبوده 
بلکه روی مهاجرین افغانی که در کشورهای همسایه وسایر نقاط 

جهان در مهاجرت برس میربند نیز تاثیر مینامید.

پییرفرانسیسکو ماریا ناتا natta@unhcr.org، معاون مناینده – 
 حفاظت، دفرت UNHCR در افغانستان است. 

www.unhcr.org

 www.unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdf  .1
www.nspafghanistan.org  .2
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بهبود وضعیت امنیتی ترصف اراضی برای بیجاشدگان داخلی 
شوبا راو و جان تورکسرتا 

قضیه مسلخ در غرب افغانستان یک مثال واضحی است که پالیسی جدید افغانستان در قبال بیجاشدگان داخلی 
را در واقعیت افاده می مناید.  در صورت تطبیق موفقانه پروژه از تامین امنیت ترصف اراضی برای بیجا شدگان 
داخلی در ساحات شهری اطمینان حاصل گردیده و یک پیشینه خوب  برای پذیرش بیجاشدگان داخلی در رسارس 
افغانستان ایجاد میگردد، چونکه تا حال این مشکالت بیجاشدگان داخلی یک موضوع کاماًل سیاسی محسوب 

میگردد.

پروسـه رسیـع شـهری شـدن در افغانسـتان بـه صـورت وسـیع بازتـاب 
جهانـی مـوارد مشـابه اسـت. در افغانسـتان نیـز بیجاشـدگان داخلـی به 
صـورت روزافـزون در شـهرها در درازمدت و کوتاه مدت جهت مسـتفید 
شـدن از وضـع امنیتـی بهـرت، دسرتسـی بـه خدمـات عامـه، فرصـت های 
معیشـتی  و شـبکه هـای قومـی ویـا روابـط اجتامعـی مسـکن گزیـن 
میگردنـد. در افغانسـتان رقـم شهرنشـین شـدن  سـاالنه ۵ فیصد تخمین 
گردیـده اسـت کـه  یکـی از بزرگرتیـن رقـم ها  در سـطح جهان میباشـد. 
یکـی از پیامـد هـای  آشـکار شـهر نشـینی رسیـع ٬ رشـد رسیـع سـاحات 
مسـکونی غیرقانونی در شهرهااسـت ، در کابل تقریباً ۷0 فیصد مردم در 

محـالت  غیرپـالن شـده و غیـر رسـمی  زنـده گـی میکنند.

خانـواده هـای بیجاشـده در افغانسـتان در وضعیت دشـوار و پرمخاطره 
زنـده گـی مـی مناینـد. بانـک جهانـی و دفـرت مهاجریـن ملـل متحد یک 
برنامـه مطالعاتـی را در سـه سـاحه شـهری افغانسـتان1 تدویـر منـود، بر 
اسـاس ایـن مطالعـات بیجاشـدگان داخلی آسـیب پذیرتـر و در وضعیت  
بدتـری  نسـبت بـه مـردم فقیرسـاکن محـل  قـرار دارنـد و خاصتـاً زمانی 
کـه  بیـکار هسـتند و بـه خانه های مناسـب دسرتسـی ندارنـد و قادر به 
تامیـن غـذا نیسـتند. تنهـا یکی از سـه حصـه افراد رسوی شـده بـه برق، 

آب آشـامیدنی و سیسـتم تخلیـه فاضالب دسرتسـی داشـتند.

یکـی از موضوعاتـی کـه در »خط مشـی ملـی« جدید افغانسـتان درباره 
بیجاشـدگان داخلی مطرح شـده، »حق برخورداری از مسـکن مناسـب« 
و »دسرتسـی بـه زمیـن« )مـاده ۷.1.3( اسـت. این خط مشـی تأکید دارد 
کـه یکـی از بزرگرتیـن موانـع روبـروی بیجاشـدگان در افغانسـتان در 
فقدان دسرتسـی به زمین و امنیت مسـکن اسـت- امری که باعث شـده 
تـا بیجاشـدگان در مسـکنهای غیررسـمی زندگـی کننـد و از همین لحاظ 
در معـرض تهدیـد و اخراج اجباری قرار داشـته باشـند. خط مشـی راجع 
بـه بیجاشـدگان داخلـی به حکومت توصیـه می کند تا زمینهای مناسـب 
را شناسـایی کـرده و ترتیبـات الزم را بـا صاحبـان آنهـا و جوامـع میزبـان 
در نظـر گرفتـه و رسپنـاه اضطـراری و موقـت بـرای بیجاشـدگان فاقـد 
خانـه، درصـورت رضورت بـا کمک نهادهای برشدوسـتانه، فراهم سـازند. 
در ایـن خـط مشـی از دولـت خواسـته شـده تـا 1( اقداماتـی را انجـام 
دهـد تـا اطمینان به دسـت آیـد که بیجاشـدگان اجازه یابنـد تا وضعیت 

خانـه خـود را بـه میزانـی بهبـود بخشـند کـه بـا اسـتاندارد جهانـی برای 
رسپناههای اضطراری سـازگار شـود، 2( ابتکاراتی در سـطوح محلی برای 
کرایـه دادن و یـا فروش زمین در مناطقی که بیجاشـدگان داخلی اسـکان 
یافتـه اند، روی دسـت بگیرد، و 3( گزینـه و راه حلهای دیگری به منظور 
دادن مصئونیـت به بیجاشـدگان برای اسـکان و از جملـه طرحهایی برای 

برخـورداری از حـق اسـتفاده از مـکان اقامت جسـتجو کند.   

د ر افغانسـتان زمیـن یـک موضـوع کامـاًل قابـل مشـاجره و منازعـه 
بـوده و جنـگ و دعـوا  بـاالی زمیـن از جملـه منازعـات و مشـاجرات 
مـروج میباشـد. دعـوا هـا و مشـاجرات و ادعا هـای چندگانـه مربوط به 
زمیـن دارای ریشـه هـای عمیـق تاریخـی بـوده ویـا از منازعـات مربوط 
بـه میـراث بـروز می منایـد. رشـد نفوس، بازگشـت دوبـاره تـوده اعظیم  
مهاجریـن و غضـب و تـرصف غیرقانونی خانه و اراضی به این مشـکالت 
افـزوده اسـت. حـل و فصـل چنین قضایا مشـکل و پیچیده بـوده و یکی 
از  دالیـل  آن نافـذ بـودن چندیـن قوانیـن در  کشـور اسـت از جملـه 
قوانیـن عرفـی افغانسـتان ٬قوانیـن رشیعـت اسـالمی، قوانیـن دولتی، که 
در قوانیـن دولتـی در مـورد موضوعـات اراضـی در سـاحات شـهری و 

روسـتائی بصـورت چشـمگیر غفلت شـده اسـت.

در افغانسـتان بعضـی قضایـا و دعـوا هـای معمـول زمیـن عبـارت انـد 
از : غضـب زمیـن توسـط افـراد بـا نفـوذ/ جنـگ سـاالران، دعـوای زمیـن 
میـان اقـوام کوچـی و سـاکنین روسـتا هـا، قضایـا زمیـن بـدون مالـک و 
مشـارات در  مـورد اینکـه ایـن زمیـن هـا تـا چه حـدی  بی صاحـب  اند، 
فـرق میـان اراضـی و مالکیـت ملـی عامـه و اینکه کـدام اراضـی ملکیت 
عمومـی محسـوب میگـردد، دعواهای چند جانبه بـاالی یک قطعه زمین 
مشـخص خاصتـاً زمانـی کـه پـای  قومندانـان و جنگ سـاالران مقتدر که  
از زمیـن بـه عنـوان عربـده سیاسـی اسـتفاده مـی کننـد در میـان باشـد. 
تـرصف اراضـی در سـاحات گرانقیمـت شـهری بیشـرت سیاسـی بـوده و 
شـاروال هـا ویا گروه های سیاسـی موقف های مختلفـی را اختیار منوده 
اند. در بیشـرت موارد  مسـپله نژاد و قوم یک فکتور اساسـی  در اینگونه 
مشـاجرات  محسـوب گردیـده و مسـوولین محلـی از  ایـن در هراس اند 
کـه افـراد منسـوب بـه دیگـر گـروه هـای قومـی باعـث تغییـر نفـوس و 

وضـع سیاسـی گردیـده و میـزان نفـوس سـاحه را برهم خواهـد خورد.
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برخی از مسایل مشرتک مربوط به زمین در افغانستان عبارتند از: غصب 
زمین توسط نخبگان/جنگساالران؛ اختالفات بر رس زمین بین کوچیها و 
ساکنان محلی؛ اختالف بر رس محدوده زمینهای بدون مالک؛ تشخیص 
بین ملکیت دولت و ملکیت »مشرتک« محلی؛ و وجود مدعیان متعدد 
مالکیت زمین، بویژه در مورد فرماندهان مقتدر و جنگساالران که از 
زمین به عنوان ابزاری برای کسب وفاداری سیاسی بهره می برند. امنیت 
ترصف زمینهای شهری باارزش حتا بیشرت با مسایل سیاسی آغشته است 
و بسیاری از شهرداران یا شارواالن و یا احزاب سیاسی شیوه های بسیار 
متفاوتی را برای اعامل نفوذ از این طریق به کار می برند. مسئله قومیت 
واضحاً یک فاکتور مهم در رشایط متعدد است و مقامات محلی نگرانند 
که تازه واردان مربوط به سایر اقوام ممکن است ترکیب جمعیتی، و به 

همین ترتیب توازن سیاسی، را در منطقه مورد نظر شان تغییر دهند.

ساحه  مسلخ و دیگر ساحات مسکونی 
غیر رسمی در والیت هرات

مسکن بیجاشدگان داخلی مسلخ در حومه شهر هرات واقع گردیده و 
بزرگرتین کمپ برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان محسوب میگردد 
بزرگرتین کمپ های مهاجرین در جهان میباشد که  از  و درعین حال 
در زمانی  در حدود 3۵0000 بیجاشده داخلی در آن جاگزین بود. در 
در حدود 120000  مسلخ  در  موجود  نفوس  میالدی  سال 2002  اوایل 
نفر تخمین گردیده بود. در اواخر 2002 برنامه های بزرگ توزیع خاصتاً 
توزیع مواد غذائی موازی به پروسه بازگشت پالن شده متوقف گردیده 
و این کمپ رساًم در سال 200۵ میالدی مسدود گردید. متعاقباً دولت 
این ساحه  ساکنین  با  تعامل  را جهت  مختلف  افغانستان شیوه  های 
مسکونی روی دست گرفت، بعضی اوقات آنها را به عنوان بیجاشدگان 
داخلی اجازه سکونت داده و بعضاً از  پذیرش آنها به عنوان  بیجاشدگان 
داخلی خودداری  می کرد ٬ این در حالی که  شناخته شدن این آوارگان 
به عنوان بیجاشدگان داخلی یک امر  کلیدی در قبال دسرتسی  آنها به 

خدمات و کمک های برشی محسوب میگردید.

برای  غیررسمی  مسکونی  ساحه  چهار  مسلخ  از  جدا  حارض  حال  در 
یجاشدگان داخلی در والیت هرات وجود دارد: ساحات شیدائی، کمپ 
های منار و فرقه در محدوده شهر هرات و کمپ کمرکله در حومه شهر 
موقعیت دارند. بر اساس احصائیه فعلی در حال حارض در کمپ مسلخ 
و  نفر(   29۵0( منار ۵81 خانواده  نفر(، کمپ   1۷933( 3648 خانواده 
ساحه شیدائی 2188 خانواده)10431 نفر( مسکن گزین میباشد. کمپ 
مسلخ در 13 کیلومرتی خارج شهر هرات باالی زمین های ملکیت اداره 
اراضی موقعیت داشته و کمپ مناره و شیدائی در محدوده شهر هرات 
باالی زمین های که قبالً ملکیت وزارت داخله و در حال حارض اراضی 
شاروالی محسوب میگردد، ایجاد گردیده اند. بیجاشده گان داخلی در 
کمپ های مناره، شیدائی و مسلخ تذکرنامه برای تخلیه ساحات مسکونی 
شان را دریافت منوده و از سال ها بدینسو در قسمت تخصیص زمین 

بحث و گفتگو منوده ویا خواهان اجازه سکونت در ساحات مسکونی 
فعلی شان بودند.

رئیس  کرزی  حامد  دفرت  به  حتی  شیدایی  کمپ  داخلی  بیجاشدگان   
کزری  جمهوری  رئیس  و  منوده  مراجعه  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
در قسمت انتقال آنها از نزدیکی رسک عمومی به اراضی بالتصدی در 
دلیل  به  هرچند  منود.  موافقت  شیدایی  های  کوه  به  نزدیک  ساحات 
موجودیت الین های برق با ولتاژ بلند  در ساحه و عدم موجودیت آب 
پائین و  با درامد  آشامیدنی، بیجاشدگان داخلی قادر به جابجا گردند. 
دسرترسی  خیلی اندک به تسهیالت زیربنایی و خدمات الزم ٬ بیجا شدگان 
داخلی در وضعیت آسیب پذیری قرار دارند .   در صورت ادامه عدم 
دسرتسی به زمین، رسپناه دایمی و عدم موجودیت امنیت ترصف زمین، 
بیجاشدگان داخلی هیچ امیدی در قسمت برطرف سازی دایره محرومیت 

های و فقر ندارند.

را  داخلی  بیجاشدگان  میالدی   2013 سال  اوایل  الی  محلی  مسوولین 
منحیث ساکنین دایمی والیت هرات محسوب منی کردند ولی ظاهراً 
تغییرات  ایجاد  باعث  داخلی  بیجاشدگان  پالیسی  قبال  در  مشورت ها 
اندک در رفتار سیاستمداران رسشناس به میان آورده است در حال حارض 
این سیاستمداران درک منوده اند که بیجاشدگان داخلی به مکان اصلی 
شان باگشت منی منایند. یگانه راه حل پایدار برای بیجاشده گان داخلی 
ادغام آنها در جامعه میباشد و رسانجام دولت متایل خویش را در قسمت 
تجدید و تنظیم کمپ مسکونی مسلخ ابراز داشت که  این به نوبه خود 

یک گام مهم محسوب میگردد.

سوالی که به وجود میاید این است که فرق میان ساحه مسکونی مسلخ با 
سایر ساحات برنامه های تخصیص زمین در افغانستان در چیست. برنامه 
تخصیص زمین عبارت از ساحات مشخصی است که به قطعات معین 
تقسیم گردیده و به  مستفیدین بفروش رسیده و یا طوریکه در فرمان 
104 ریاست جمهوری ترصیح یافته است، بصورت رایگان در اختیار شان 
)خاصتاً برای مهاجرین بازگشت کننده ویا بیجا شده گان داخلی ( قرار 
داده میشود. این برنامه در سال 200۵ به منظور جلوگیری  از  تاثیرات 
سوی  قلت زمین و خانه برای  مهاجرین عودت کننده از سوی  دولت 
راه اندازی  شد .  برنامه تخصیص زمین در والیات متعدد وجود داشته 
و وزارت عودت مهاجرین مسوولیت اداره و تنظیم آنرا به عهده دارد. 
قرار گرفته  اعرتاض  و  نقد  بنابر دالیل متعدد مورد  برنامه  این  هرچند 

است.

به صورت عموم  میزان اشغال زمین منره های رهایشی تخصصی خیلی  
پائین است و بعضی ادعاها در رابطه به عدم توزیع  زمین به فامیل های 
نیازمند و در  عوض  توزیع آن به معامله گران زمین وجود دارد . برعالوه 
ساحات  زمین ها تخصیصی در ساحات دور از شهرها موقعیت داشته 
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آب،  ابتدائی)  خدمات  به  دسرتسی  که 
فرصت   ،) غیره  و  ها  کلینیک  مکاتب، 
سازد.  می  مشکل  را  معیشتی   های 
خارجی  مالی  حامیت  به  آنها  بنابرین 
متکی میباشند که رسانجام سکونت در 
آنها ناپایدار می شود.) در والیت هرات 
ساحه تخصیص زمین  سادات در حدود 
نزدیکی  از شهر  در  کیلومرت دورتر   30
غرب  در  ایــران   – ــرات  ه شاهراهی 
هیچگونه  و  داشته  موقعیت  شهر  این 
نزدیکی  ساحات  در  کاری  های  فرصت 
اشباح  شهر  شبیه  و  ــدارد-  ن وجود  آن 
عودت  وزارت  اخیراً   برعالوه  میباشد.( 
برای  زمین  تخصیص  روی  مهاجرین 
منوده  مترکز  کننده  بازگشت  مهاجرین 
این  شامل  داخلی  بیجاشده  ــراد  اف و 
برنامه منیگردند، حتی در حال حارض از 

بیجاشدگان داخلی تقاضا میگردد تا جهت دریافت زمین از طریق برنامه 
تخصیص زمین در ساحات سکونت اصلی شان درخواست منایند  نه در 

ساحات سکونت  فعلی شان .

یکی از چالش های اساسی و بنیادی عبارت از فراهم سازی زمینه ترصف 
و  مناسب  ساحات  در  داخلی  شدگان  بیجا  های  خانواده  برای  زمین 
اقتصادی بوده و تجدید رسیع این ساحات به سیستم ها و زیربنا های 
خدمات ابتدائی یک گام مهم محسوب میگردد. کمپ مسلخ خارج از 
ساحات انکشاف یافته شهر هرات موقعیت داشته ولی از فرصت های 
اشتغال بسیار زیاد فاصله ندارد. برعالوه این کمپ باالی زمین های دولتی 
ایجاد گردیده و بنابرین  امکان بهره برداری سیاسی از  آن کمرت است. 
قابل ذکر است که در حال حارض زمین مناسب و بالتصدی در کمپ 
مسلخ به اندازه کافی جهت مسکن گزینی خانواده های بیجاشد گان از 
کمپ های شیدائی و مناره نیز وجود دارد. موقعیت مرکزی کمپ مناره 
و موقعیت اسرتاتیژیک کمپ شیدائی در امتداد شاهراه از جمله فکتور 
های است که باعث جلوگیری از تنظیم و تجدید کمپ ها میگردد زیرا 

زمین در این ساحات دارای قیمت بلند میباشد.

در حال حارض پروژه مشرتک کمیساریای عالی سازمان ملل در  امور  
 )UN-Habitat( مهاجرین  و هبیتات یا نهاد مسکن سازمان ملل متحد
در نظر دارد تا در برابر نیازمندی های فوری خانواده های بیجا شدهگان 
داخلی ساکن در کمپ مسلخ از طریق رسمی سازی عملی این کمپ و 
ابتدائی) آب آشامیدنی، رسپناه و سایر تسهیالت  ذریعه تهیه خدمات 
الزم( اقدامات الزم را اخذ منوده و در قسمت تهیه فرصت های  معیشتی 
اقدامات آغازین  از جمله  استندرد های جهانی  حامیت مناید، چنانچه 

سیاسی  ماهیت  و  حساسیت  به  توجه  با  است.  شده  گرفته  نظر  در 
دفرت  همکاری  با  را  پروژه  این  مربوط  های  نهاد  متذکره،  موضوعات 
مقام والیت، شاروالی هرات، ریاست ارگان های محلی، وزارت عودت 
مهاجرین، وزارت  شهر سازی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره 
اراضی افغانستان طرح و ترتیب منوده است. دفرت هبیتات بعضی بحث 
و گفتگو های الزم را جهت تامین و  توسعه فرصت های تصدی زمین 
برای بیجاشدگان داخلی کمپ مسلخ با مسوولین مرکزی و والیتی انجام 
داده است، این گفتگو شامل حق دایمی، اسناد قانونی )قباله(، سند فردی 
زمین ویا سایر انواع ا سناد زمین می گردد و توقع میرود تا دولت یکی از 

گزینه های فوق را مورد پذیرش قرار دهد.

پیشنهادات
 به منظور تامین پیرشفت کاری در قبال دریافت راه های حل پایدار برای 
بیجاشدگان داخلی در افغانستان، ایجاب می مناید تا موارد مهم ذیل برای 

کمپ مسلخ و سایر ساحات مربوطه در نظر گرفته شود:

تدویر برنامه های رسوی  بصورت منظم در ساحات مسکونی  ■
به   دهی  آگاهی  منظور  به  افغانستان  رسارس  در  غیررسمی 
بحث و گفتگو های دولت در رابطه راه های حل  پایدار و 

تنظیامت امور 4

پالن های امنیت ترصف زمین بشمول جزئیات پالن گسرتش  ■
خدمات ابتدائی 

تخریب رسپناهها در کمپ بیجاشده گان داخلی مسمی به مسلخ، شهر هرات، غرب افغانستان 
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ایجاد معیارهای شایسته در هآمهنگی با وزارت مهاجرین و  ■
عودت کننده گان، دفرت مقام والیت و شاروالی هرات جهت 

تخصیص زمین برای بیجاشدگان داخلی کمپ مسلخ

برنامه توزیع  بیشرتزمین ) توزیع زمین باید در موقعیت های  ■
مناسب صورت گیرد مثال در محدوده شهر ویا حاشیه شهرها( 
برای بیجاشدگان داخلی و سایر خانواده های با عواید کمرت) 

در والیت هرات و سایر والیات کشور(

داخلی  ■ بیجاشدگان  ساکنین کمپ های  با  و مشورت  گفتگو 
از طریق شورای  در مراحل پالنگذاری و تطبیق پروژه مثال 
انکشاف محلی  پیشنهادی دفرت هبیتات که زنان و مردان در  

این برنامه  شامل اند5.

موارد  ■ و  الزم  های  حامیت  با  مجدد  استقرار  های  برنامه 
تشویقی منحیث بخش از پالیسی راه حل  برای بیجاشدگان 

داخلی در ساحات مسکونی غیررسمی 

 توقع میرود تا کمپ مسلخ یک مودل یا منونه مناسب برای سایر ساحاتی 
که با چالش های مشابه مواجه هستند، محسوب گردد. از همه مهمرت 
این عمل باید رهربان و گروه های سیاسی و سایر نیرو های  ذی دخل 
درقدرت را  تشویق مناید تا بیجاشد گان داخلی را نتنها منحیث شهروند 
پذیرفته بلکه آنها را یک دارائی برای جوامع شان محسوب منایند. در حال 
حارض در افغانستان فکتورها و عوامل اساسی که باعث بیجاشدن افراد 

میگردد وجود داشته و بنابرین ایجاب مینامید تا جامعه بین املللی مترکز 
بیشرت را روی ایجاد راه های حل پایدار  برای بیجاشد گان داخلی مبذول 
دارد، فعالیت مشرتک  با دفاتر دولتی مرکز و نهادهای والیتی جهت نیل 

به اهداف  فوق رضوری است.

 شوبا راوو، shobha.rao@unhabitat-afg.org هآمهنگ کننده 
 UN-Habitat قوای کاری ملکیت ، زمین و خانه ، در 

جان ترکسرتا، jan.turkstra@unhabitat-afg.org  مشاور 
 UN-Habitat ،انکشاف شهری 

www.unhabitat.org

1.  مطالعات تحقیقاتی روی مکان های شهری بیجاشده گان داخلی ، بانک جهانی/ 
دفرتمهاجرین ملل متحد

  http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
2.  استندرد های جهانی کتاب استندرد های جهانی اصول های معمول و استندرد 

های جهانی را در قسمت پیشربد کیفیت برنامه های برشی ارایه مینامید. در استندرد 
های مربوطه چهار مورد مصونیت زنده گی برش را تحت پوشش قرار میدهد: تهیه آب 

آشامیدنی، بهبود سیستم کانالیزاسیون و حفظ الصحه;  تامین مواد غذائی و تغذیه; 
رسپناه ، مسکن و لوازم غیرغذائی; و برنامه های صحی.

 نسخه انگلیسی کتاب را از این لینک دریافت منایئد )2011(: 
www.sphereproject.org/handbook/

تنها نسخه چاپ سال 2004 آن به لسان دری و پشتو در لینک ذیل قابل دریافت است:
www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=
0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-

35=0&subcat-49=0
3.  حق افراد برای استفاده و برخورداری از ملکیت فرد دیگر، مرشوط به این که صدمه 

ای به آن وارد نشود و تغییراتی هم در آن پیش نیاید.
4.  یکجا سازی خانواده های بیجاشده گان داخلی در هرات، افغانستان مرحله 1 – 

رسوی و پالنگذاری خانوار و ملکیت ها 
www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13  .۵

تنظیم مجدد راه حل ها برای مهاجرین افغان: نقش سازمان های غیردولتی 

برشی 
دان تیلیر 

برنامه ها و  پروگرام های حامیوی منطقوی برای مهاجرین افغان باید طوری ترتیب و تنظیم گردد که حامی و 
پاسخگوی مناسب در آنها مدنظرگرفته شده و این موارد نسبت به حل مشکالت ناشی از تغییرمکان متامدی 

ارجیحت داشته شود.

امروزه افغانها طوالنی ترین دوره مهاجرت را در سطح جهان تشکیل 
ثبت  مهاجر  میلیون   2.۵ در  ایران  و  پاکستان  های  کشور  میدهند، 
توقع  درحالیکه  مینامیند.  میزبانی  را  افغان  تبعه  راجسرتنشده  و 
میرود تا به همین تعداد مهاجر افغان در کشورهای میزبان در حال 
مهاجرت به رسبرند. در حدود ۷۵ فیصد مهاجرین افغان اضافه تر 
از سه دهه در تبعید بوده و برای بیشرت مهاجرین افغان موجودیت 
بیشرت درمهاجرت باعث افزایش توانائی ها شان در قسمت ادغام در 

جوامع کشورهای میزبان نگردیده است. برای بیشرت مهاجرین دوره 
طوالنی مهاجرت باعث خرابرت شدن  رشایط زنده گی برشی شان شده 
است. و در حال حارض برنامه های تشویقی جهت عودت مهاجرین 
افغان وجود ندارد. 1 به نظر اکرثیت و توده اعظیم مهاجرین افغان 
و  غیرواقعبینانه  شان  مکان  تغییر  قبال  در  تصامیم  و  ها  حل  راه 

غیرمنصفانه میباشد. 2

mailto:shobha.rao@unhabitat-afg.org
mailto:jan.turkstra@unhabitat-afg.org
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=245
http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13
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طوالنی  دروه  در  افغان  مهاجرین  های  نیازمندی  و  چالشها  رفع 
مهاجرت مستلزم  اقدامات و پاسخ های مناسب و متامیل به انکشاف 
هست  که این امر در مغایرت با فعالیت های برشدوستانه قرار دارد. 
ایجاب مینامید تا این خال ها به گونه یی رفع گردیده و میان فعالیت 
های برشدوستانه هآمهنگی تامین گردد تا در قدم نخست نیازمندی 
های فوری مهاجرین افغان رفع گردیده و در درازمدت برنامه های 
از  اینها  متام  کل  در  که  شود  گرفته  مدنظر  جوامع  برای  انکشافی 
جمله چالش اساسی برای پالیسی سازان و تهیه کننده گان بین املللی 

محسوب میگردد.

راه حل های پایا برای چالش:
اقدامات و پاسخ به نیازمندی های مهاجرین افغان همیشه وابسته 
به راه حل های اسرتاتژیک تنظیم و گنجانیده شده است. چنانچه 
شیوه های مروج و سنتی در قسمت کمک وهمکاری تامین رفا و 
آسایش تنها اقدام مناسب برای دوره مهاجرت افغان های محسوب 
و  ها  کننده  متویل  برشی،  های  نهاد  تا  مینامید  ایجاب  گردد.  منی 
پالیسی سازان  آگاهی الزم از مشخصات و وضعیت مهاجرین افغان 
داشته و این مشخصات را در کشور های میزبان یعنی پاکستان و 
ایران و همچنان در داخل افغانستان در ارتباط به حامیت از عودت 

مهاجرین مدنظر گرفته و تطبیق منایند.

)UNHCR ( کمیساریای عالی ازمان ملل متحد در  امور مهاجرین
رفع  منظور  به  را  جامع  اسرتاتیژی  یک  خویش  اخیر  های  تالش  با 
مشکالت مهاجران افغان طرح و ترتیب منوده است که از این طریق 
به شیوه های مناسب و جامع در یک  راه رسیدن  فرا  چالش های 
میگردد.اسرتاتیژی  منایان  و  برجسته  چالش  از  پر  امنیتی  محیط 
را  مهم  اقدام   3  )SSAR( افغان  مهاجرین  مشکالت  حل  منطقوی 
در قسمت طرح و ترتیب چارچوب اقدامات توسط دفرت مهاجرین 
ملل متحد)UNHCR( و دولت جهموری اسالمی افغانستان، دولت 
پاکستان و جمهوری اسالمی ایران به منظور رفع متام مشکالت دوره 
گردیده  بیان  اسرتاتیژی  در  مینامید.  پییشنهاد  منطقه  در  مهاجرت 
از  جدا  کاماًل  وانکشافی  برشی  های  برنامه  و  موضوعات  که  است 
از  بیم  و  ترس  اندازه  موارد یک  بعضی  در  میباشد و همچنان  هم 
فعالین مربوطه ی هر دو طرف در قسمت تداخل کاری با یکدیگر 

وجود دارد.

است.  برانگیز  نوبه خود چالش  به  نوع شیوه ها  تطبیق چنین  اما 
ویا  عودت   – پایدار  حل  راه  اسرتاتیژی  سنتی  یا  مروج  چارچوب 
برگشت، تبعید و بسیج محلی – در واقعیت در صورت مترکز واقعی 
روی برگشت قابل استفاده میباشد. زیرا برگشت یگانه راه حل پایدار 
را  الزم  حساسیت  برگشت  پروسه  از  طرفداری  میگردد.  محسوب 
ها  نهاد  این  که  حالی  در  مینامید،  ایجاد  مسوول  های  نهاد  برای 

در جستجوی تطبیق شیوه های درازمدت با همکاری متقابل دولت 
های کشورهای میزبان با مساوات کامل که با عنارص محلی آگاهی 

دارند، میباشد.

هرچند در افغانستان وجود متایل به عودت  تاثیرات وسیع معکوس 
مینامید.  وارد  انکشافی  های  فعالیت  و  ها  برنامه  متام  روی  بر 
روی   2002 سال  از  افغان  مهاجر  میلیون  پنج  از  تر  اضافه  عودت 
جوامع محلی فشار بیش از حد را وارد منوده است و امروز چالش 
افغان  مهاجرین  اعظیم  توده  عودت  برابر  در  اساسی  موانع  و  ها 
پابرجاست و متام آن ناشی از موجودیت ظرفیت کاری ضعیف در 
های  برنام  توسعه  عدم  و  متداوم  های  امنی  نا  افغانستان،  دولت 
انکشافی به متام بخش های کشور میباشد. برنامه انتقال و وضعیت 
نا معلوم تحویل رهربی عملیاتی های نظامی به نیروی های امنیتی 
گزینه  و  گذاشته  مهاجرین  عودت  روند  روی  جانبی  اثرات  افغان 
برگشت به وطن یک حرست ماندگار برای آنها میباشد. مبنظور اخذ 
یک  حقوقی  و  برشی  های  نهاد  مشکالت،  این  برابر  در  اقدامات 
پیام  که  اند  گرفته  نظر  در  افغان  مهاجرین  برای  را  مناسب  برنامه 
های مشخص را ارایه منوده و جلسات روبرو را جهت بحث و گفتگو 
در مورد راه های حل پایدار تدویر منوده و روابط مصالح آمیز را دول 

کشورهای میزبان یعنی ایران و پاکستان تامین مینامید.

مفاهیم منطقوی و پالیسی محیطی مهاجرین افغان 
جهت  را  مناسب  های  فرصت  منطقوی  های  پالیسی  و  ها  برنامه 
بهبود سطح همکاری های منطقوی متام نهاد ها و فعالین متعهد به 
رفع و حل مشکالت و چالش ها ناشی از دوره طوالنی بی رسپناهی 
و مهاجرت افغان پیشنهاد مینامید. اسرتاتیژی منطقوی حل مشکالت 
مهاجرین افغان)SSAR( یک چارچوب پالیسی را به سه کشور متعهد 
ایجاد منوده که باید به اساس آن فعالیت منایند. از نگاه سیاسی این 
اسرتاتیژی عودت مهاجرین را هدف اساسی اسرتاتیژی راه حل دانسته 
است. در عمل  این اسرتاتیژی مداخالت وبرنامه های دول سه کشور 
را بهبود بخشیده و رشایط مشخص را در قبال عودت پایدار و تامین 
استقرارمجدد مناسب برای آن عده مهاجرین که از قبل به افغانستان 

برگشته اند، ایجاد مینامید.

برعالوه بعضی تغیرات مثبت بشمول تعهدات جدید مبنظور تثبیت 
موقف بلندتر برای مهاجرین افغان در آجندای دونرها و جوامع بین 
املللی ایجاد گردیده است. در قسمت بهبود برنامه های مبتنی بر 
مصیبت  و  مشکالت  رفع  و همچنان  آگاهی  و  درک  شواهد جهت 
های مهاجرین افغان و طرح برنامه و پروگرامهای اسرتاتیژیک مناسب 
عالیق جدید اظهار شده است. این امر سبب تشویق و ایجاد عالیق 
پیشربد شیوه های مشرتک برشی و انکشافی گردیده و برنامه های 
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رفاه و آسایش نهاد های برشی در قسمت ارایه حامیت و نتایج بهرت 
سوق میگردد.

جنبه های منفی شامل متایل  جانبدارانه به عودت و عدم موجودیت 
تعهدات واقعی توسط کشورهای ایران و پاکستان در قسمت الف(  
تثبیت تدابیر بدیل برای ساکن شدن مهاجرین ثبت و راجسرت شده 
در بخش گزینه های راه حل دوامدار، ب( رفع مشکالت و موضوعات 
مربوط به مهاجرین غیرراجسرتشده / بی سند بصورت مناسب  و ج(  
حامیت و همکاری برای مهاجرین افغان راجسرتناشده که در عین 

حال آسیب پذیر هستند، میگردد.

ایجاب مینامید تا نهادهای برشی و حقوقی که در عرصه ارایه پاسخ 
و اخذ اقدامات الزم جهت رفع نیازمندی های مهاجرین افغان تالش 
میورزند، تا حد امکان اهداف و اسرتاتیژی های خویش را در مطابق 
با اسرتاتیژی منطقوی حل مشکالت مهاجرین افغان بازنگری منوده، 
و  دونران  و  ساخته  مشخص  را  افغان  مهاجرین  برشی  نیازمندهای 
جهت  جدید  های  برنامه  طرح  قسمت  در  را  کننده  متویل  ماملک 

ترویج اعتامد بنفس و کاهش وابستگی تشویق منایند.

در حال حارض سازمان های غیردولتی برشی و حقوقی مراحل کلیدی 
ذیل را جهت کمک و همکاری درقسمت رفع نیازمندی ها و حامیت 
مهاجرین افغان که در مهاجرت طوالنی به رس میربند،می توانند روی 

دست گیرند:

منونه ی انجمن های مردمی 
مهاجرت  حل  راه  جستجوی  در  نباید   حقوقی  و  برشی  های  نهاد 
و  ها  برنامه  بلکه  باشد،  مشخص  پایدار  حل  های  راه  و  طوالنی  
پر  بیشرت  مشکالت  رفع  و  حل  که  نظرگیرند  در  طوری  را  اقدامات 
منفعت و سودمند بوده و توسط انجمن های مردمی رهربی گردد. 
.و  است  برنامه  اصول  از  افراد  نفس  به  اعتامد  بهبود  و  ترویج   4
عدم  روی  تا  شود  استفاده  طوری  آموزشی  و  حامیوی  های  برنامه 

متایل دولت های میزبان غالب گردد.

مهاجرین  های  برنامه  مورد  در  معلومات  تبادل  و  ارتباطات  تامین 
در  میزبان  کشورهای  و  محلی  مسوولین  میزبان،  جوامع  با  افغان 
همکاری  و  حامیت  اهمیت  مورد  در  شان  آگاهی  افزایش  قسمت 
برنامه ها  بوده و  افغان حایز اهمیت ویژه  با مهاجرین  درازمدت 
قسمت  در  حامیت  مانند  فعاالنه  اشرتاک  سطح  بهبود  جهت  باید 
دریافت معیشت در سطح جوامع ترتیب گردد. مبنظور رفع نگرانی 
های روزافزون جوامع میزبان و دول کشورهای ایران و پاکستان در 
قسمت تشخیص هویت مهاجرین افغان منحیث وزنه طاقت فرسا، 
مهاجرین  تقویت  را جهت  های مشخص  برنامه  مسوول  های  نهاد 

افغان در قسمت اشرتاک و همکاری فعاالنه در جوامع روی دست 
گیرند: پیشربد برنامه ها و شیوه ها به رهربی جوامع باعث افزایش 
برنامه  روی  درست  بصورت  اگر  و  گردیده  جوامع  اقتصادی  رشد 
و  مصلحت  برقرارگردد،  درست  ارتباطات  و  روابط  طرفین  بین  ها 
موافقت در مورد اهداف درازمدت برگشت و عودت رضوری نیست.

به دونرها بگویید چه موثر هست
اشکال  و  انواع  به  افغان  مهاجرین  با  همکاری  و  حامیت  ترویج 
مترکز  ایجاد  باعث  برشدوستانه  مالی  های  کمک  طریق  از  مختلف 
بیشرت روی فعالیت های با تولید عواید بیشرت، برنامه های کاری در 
برابر مشوق مالی ویا پول نقد و همچنان کمک و حامیت بیشرت با 
جوامع میزبان میگردد. تدویر و تنظیم برنامه های تعلیمی و مسلکی 
که در آنها روی ابعاد هر دو طرف رسحد ) مانند تصدیق نامه مهارت 
و دوره تحصیالت( مترکز صورت گیرد، باعت ایجاد تاثیرات دوجانبه 
روی حامیت و تقویت مهاجرین افغان در قسمت بهبود فرصت های 
در  و  گردیده  مهاجرت  دوره  در  کاریابی  های  مارکیت  در  اشتغال 
عین حال اهداف دول کشورهای میزبان در قبال برگشت و عودت 

مهاجرین برآورده میگردد.

اطمینان از دسرتسی به حقوق 
از طریق  مهاجرین  بنفس  اعتامد  بهبود  و  افزایش  در حالیکه روی 
برنامه ها و شیوه های مناسب مترکز گردیده است ولی رفع و اتخاذ 
و  افغان  مهاجرین  اساسی  و  رسمی  حقوق  برابر  در  الزم  اقدامات 
توانائی  ارتقای  میباشد.  ویژه  اهمیت  حایز  گان  کننده  عودت 
طریق  از  تنها  بنفس  اعتامد  سطح  افزایش  جهت  افغان  مهاجرین 
دسرتستی به متام حقوق مندرج کنوانسیون 19۵1 بشمول دسرتسی 
به کار و آزادی حرکت تامین و تطبیق گردیده میتواند. توضیح این 
اصول و عقاید و تشویق دول کشورهای میزبان از طریق شیوه های 
مناسب و حساس امکان پذیر است که این امر به نوبه خود ارزش 

بهبود رشایط و کاهش اسیب پذیری را بیان میدارد.

روش های حامیتی موثرتر 
نهاد های برشی و حقوقی باید از اهمیت بحث و گفتگو در مورد 
دوره طوالنی مهاجرت  در  آجندای نهاد های انکشافی بین املللی و 
دونرها اطمینان حاصل منایند. تامین ارتباطات متقابل میان نهاد های 
به مهاجرین  بهرت خدمات  ارایه  و  باعث تشویق  انکشافی  و  برشی 
این  در  موازی  های  سیستم  از  و  گردیده  میزبان  جوامع  و  افغان 
اداره سیاسی در قسمت گشودن مشکالت  عرصه جلوگیری شده و 
و چالش های وضعیت مهاجرت طوالنی بهرت و جالب تر  میسازد. 
رهنمود ها در مورد پارامرت های برشی روی اقدامات اتخاذ شده در 
برنامه های حامیوی،  آغاز   ( مهاجرت  دوره طوالنی  برابر مشکالت 
تداخل برنامه ها و ختم آن میان نهاد های برشی وانکشافی بصورت 
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مناسب و واضح شناسائی گردیده است( بصورت چشمگیر موثر بوده 
و در قسمت بحث و گفتگوی جاری میان دونران کمک  وهمکاری 

مینامید.

در سطح منطقه فکر کنیم
اسرتاتیژی منطقوی حل مشکالت مهاجرین افغان در قسمت پیشربد 
فواید  درمــورد  بیشرت  آگاهی  تامین  جهت  حامیوی  های  برنامه 
شناسائی و استفاده ارتباطات بین رسحدی میان افغانستان، ایران  و 
پاکستان کمک و همکاری منوده و اینکه کدام برنامه و پروگرام های 
بعدی اثرمتقابل داشته و تاثیرات مثبت را روی زنده گی مهاجرین 
و عودت کننده گان افغان وارد مینامید، مورد مالحظه قرار میدهد. 
تالش های جدید باید به خصوص شامل برنامه های انکشافی جهت 

حامیت دوره طوالنی مهاجرت در متام نواحی شهری سوق گردد.

نتیجه گیری
تا اکنون  اتکا روی برنامه های برشی، اقدامات را در برابر وضعیت 
آمیز  زمینه تالش های مصلحت  و  افغان مشخص ساخته  مهاجرین 
افزایش  است.  ساخته  فراهم  درازمدت  حل  های  راه  تامین  جهت 
عالیق جامعه بین املللی درمورد وضعیت مهاجرین افغان و چالش 
ها و مشکالت در برابر عودت مهاجرین از جمله موارد کلیدی و با 
اهمیت بوده و ایجاب مینامید تا تصامیم بازنگیری گردیده و مترکز 
ها  برنامه  آخر  مراحل  در  ها  نوع شیوه  گیرد. چنین  بیشرت صورت 
مدنظر گرفته شده و این شیوه ها از ترویج ویا تامین راه های حل 

درازمدت فاصله گیرد. در عوض برنامه ها و پروگرام های حامیوی در 
ارتباط به وضعیت مهاجرین بیشرت حامیت و اخذ اقدامات را نسبت 

حل مشکالت مهاجرت طوالنی ترجیح دهد.

و  مهم  ها  پروگرام  تطبیق  برای  ها  شیوه  چنین  ترتیب  و  طرح 
را  مواظبت  و  مراقبت  مرحله  یک  از  انتقال  زمینه  و  بوده  حیاتی 
و  بحث  میسازد.  فراهم  مساعی  ترشیک  و  تقویت  مرحله  یک  به 
گفتگو ها در سطح پالیسی در میان جوامع برشی در منطقه جهت 
بهبود افزایش آگاهی در مورد برنامه های اتکا به نفس نه تنها از 
حامیت مالی درازمدت اطمینان داده بلکه  کشور های میزبان یعنی 
به نفس  اتکا  افزایش  اینکه  را در مورد  پاکستان  ایران و  کشورهای 
یکجا سازی با نفوس محلی نباشد، مطمین میسازد و نقش مهم را 
در رشایط  مهاجرین  داوطلبانه  افزایش عودت  و  بهبود  در قسمت 

مناسب ایفا مینامید.

دان تیلر dan.tyler@nrc.no مشاور حامیت و حفاظت 
www.nrc.no .منطقوی ، کمیته مهاجرین ناروی
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پالیسی ملی پاکستان برای مهاجرین 
محمد عباس خان

به منظور اتخاذ تدابیر و آماده گی های الزم  برای سال 2014 و تاثیرات “ برنامه انتقال” در افغانستان، پالیسی 
جدید ملی پاکستان برای مهاجرین تالش می کند تا موارد نامعلوم و حقایق را که مهاجرین افغان در پاکستان 

به آنها مواجه هستند، رفع سازد.

تاثیرات جابنی خروج نیروهای امنیتی ناتو از افغانستان باالی 1.6 
افغان  مهاجر  میلیون  حدود1  در  و  شده  راجسرت  مهاجر  میلیون 
غیرراجسرتشده که تا هنوز در پاکستان زنده گی می منایند، معلوم 
و  مصون  بصورت  افغان  مهاجرین  متام  داوطلبانه  عودت  نیست. 
آبرومندانه همیشه از جمله راه های حل مناسب نزد دولت پاکستان 
محسوب میگردد ولی عدم موجودیت وضاحت الزم در باره رشایط و 
اینکه کدام اتفاقات بعد از سال 2014 بوقوع می پیوندد، مهاجرین 
افغان را در قسمت برگشت شان نا مطمئین میسازد. ده ها  سال 
جنگ و محاربه و آشفتگی های سیاسی ظرفیت جذب افغانستان را 
خاصتاً در سکتور معیشت کاهش داده است و دسرتسی به خدمات 
سیستم  و  آشامیدنی  آب  صحت،  تربیه،  و  تعلیم  مانند  ابتدائی 
محسوب  عمده  های  چالش  جمله  از  هم  هنوز  تا  کانالیزاسیون 

میگردد. 

در جوالی 2013 دولت پاکستان روی پالیسی جدید برای مهاجرین 
افغان1 موافقت منود، این پالیسی جهت اشرتاک مساعی با اسرتاتیژی 
راه های حل مهاجرین افغان)SSAR2( تسوید گردیده است که روی 
استقرار  آبرومندانه،  و  مصئون  بصورت  مهاجرین  اختیاری  برگشت 
میزبان مهاجرین  با جوامع  افغانستان و همکاری  در  پایدار  مجدد 

مترکز می مناید.

برگشت و استقرار مجدد
وکمیساریای  پاکستان  افغانستان،  میان  جانبه  سه  نامه  موافقت 
پروسه   )UNHCR( پناهندگان امور   عالی سازمان ملل متحد در  
برگشت اختیاری و تدریجی مهاجرین راجسرتشده  افغان از پاکستان 
از  تر  اضافه  بدینسو   2002 مارچ  از  مینامید.  تنظیم  و  رهنامیی  را 
3840000 مهاجرافغان بر اساس  این موافقتنامه بصورت داوطلبانه 
نامه  موافقت  این  اساس  بر  اند،  منوده  بازگشت  شان   کشور  به 
هرمهاجر بازگشت کننده مستحق دریافت 200 دالرامریکایی ازسوی 
این  حارض  حال  در  میباشد.  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 

موافقتنامه سه جابنه الی 31 دسمرب 201۵ متدید گردیده است.

ماهیت داوطلبانه عودت یا بازگشت مهاجرین اساس پالیسی جدید 
انعکاس  موضوع  این  میدهد،  تشکیل  را  پاکستان  مهاجرین  ملی 
این درک   پالیسی سازان بوده و  ایجاد واقعیت گرائی میان  دهنده 

ضعیف  های  پالیسی  سایر  و  قوانین  موجودیت  که   دارد  وجود 
برابر  در  را  عمده  مانع  دو  معیشت  تامین  های  فرصت  کمبود  و 
بازگشت و استقرار مجدد پایدار در داخل افغانستان تشکیل میدهد. 
تامین و انکشاف محیط موثر در داخل افغانستان یک امرحتمی و 
رضوری در قسمت بازگشت و استقرار مجدد مهاجرین افغان مستقر 
در پاکستان به کشورشان محسوب میگردد. بنابرین ایجاب مینامید 
تا 48 ساحه پیشنهاد شده استقرار مجدد برای مهاجرین عودت کننده 
از طرف دولت افغانستان و جامع بین املللی در اولویت قرار گیرد 
ولی تا اکنون پیرشفت های اندک در این عرصه صورت گرفته است. 
در  معلومات  سازی  موثر رشیک  سیستم  به  پاکستان  ملی  پالیسی 
قایل  اهمیت  استقرارمجدد  انکشافات در ساحات  به آخرین  رابطه 
است زیرا این معلومات میتواند با بازگشت کنند گان احتاملی رشیک 

گردد.

جوامع میزبان
از کمپ   افغان راجسرت شده خارج  فیصد مهاجرین  تراز ۷0  اضافه 
و  آن قطع کمک  دلیل عمده  مینامیند که  زنده گی  های مهاجرت 
توزیع مواد غذائی در این کمپ ها است. درگذشته روی جوامع که 
ولی  میگردد  توجه  کمرت  مینمودند،  فراهم  گاه  پناه  مهاجرین  برای 
این جوامع میزبان نقش حیاتی را ایفا مینمودند و مهاجرین را اجازه 
استفاده  آنها  از زیربنا ها و منابع محدود دست داشته  تا  میدانند 
منایند. هرچند این جوامع با منابع کم و محدود تدریجاً فراهم سازی 
حامیت به مهاجرین را عمل مشکل دریافته و بروز  اختالفات میان 
طرفین اجنتناب ناپذیر میباشد. به منظور حل و رفع همچو مشکالت 
و چالش ها،مترکز روی کمک و همکاری برای جوامع میزبان یک جزء 
جدایی ناپذیر  پالیسی ملی مهاجرین پاکستان را تشکل می دهد،از 
جمله  د رحدود 610 میلیون دالر امریکائی که تحت اسرتاتیژی راه 
انکشافی  برنامه  میشود،  پرداخته  پاکستان  به  مهاجرین  پایدار  حل 
جدید تحت نام ساحات میزبان متاثرشده در حدود 490 میلیون دالر 

امریکائی آنرا دریافت مینامید.

و  میزبان  جوامع  هم  که  بــوده  عالی  انکشافی  برنامه  یک  این 
از 1000 پروژه  از آن مستفید میگردند. اضافه تر  افغان  مهاجرین 
تربیه،  تعلیم و  کوچک و متوسط در سکتور های مختلف بشمول 
تخلیه  سیستم  و  آشیامیدنی  آب  زیست،  محیط  معیشت،  صحت، 
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فاضالب تطبیق گردیده و در حال حارض یک تعداد پروژه های بزرگ 
در حال تطبیق قرار دارند.

تعلیم و تربیه و برنامه های آموزشی 
و  تعلیم  مناسب  های  سیستم  موجودیت  عدم  که  است  ذکر  قابل 
تربیه برای مهاجرین یک عامل منفی در برابر دریافت راه ها حل 
و  پایدار  انکشاف  برابر  در  را  مانع  یک  و  گردیده  محسوب  پایدار 
اعامر مجدد کشور مبدا و کشورهای میزبان ایجاد می مناید. تعلیم و 
تربیه نه تنها برای مهاجرین مایل به برگشت به وطن جهت اشرتاک 
در اعامر و ساختار مجدد کشور مهم و  ارزنده بوده بلکه مهاجرین 
که متایل به بازگشت ندارند و عالقمند به همکاری و فعالیت مثبت 
افغان  مهاجرین  است.  اهمیت  حایز  نیز  هستند  میزبان  کشور  در 
بدون تعلیم و تربیه به عنوان باردوش جامعه دیده می شوند  زیرا 
تعلیم و تربیه در قسمت فعال بودن آنها جامعه ی که عضویت آنرا 
دارند  کمک میکند. برعالوه بر اساس معلومات و اطالعات بیطرفانه 
مهاجرین با مهارت های کاری نسبت به مهاجرین غیر مسلکی عالقه 

بیشرت به بازگشت به کشور دارند.

اضافه تر از ۵1 فیصد مهاجرین افغان در پاکستان زیر سن 18 سال 
قرار دارند) اکرثیت آنها در پاکستان متولد گردیده اند(. بدون برنامه 
های آموزشی و مسلکی این مهاجرین جوان در قسمت ایجاد زنده 
گی آبرومندانه در جوامع میزبان به مشکالت فراوان مواجه میباشند. 
در  آموزشی  تخنیکی  مراکز  نگرانی،  و  چالش  این  رفع  منظور  به 
و هم  افغان  مهاجرین  که هم  است  گردیده  ایجاد  میزبان  محالت 
دارد  نظر  پاکستان در  آن مستفید میگردد. دولت  از  میزبان  جامع 

مکاتب  های  زیربنا  میزبان  جوامع  حامیت  اسرتاتیژی  طریق  از  تا 
ابتدائی دولتی را طرح و انکشاف دهد که مهاجرین افغان و باشنده 
گان محل را یکسان جذب منوده و صنف های درسی اضافی، سیستم 

ها و وسایل بهرت آموزش و استادان ورزیده فراهم میگردد. 

نتیجه گیری
پالیسی ملی پاکستان برای مهاجرین یک سند جامع و ارزنده بوده و 
به اساس واقعیت ها و مدارک موجود طرح و ترتیب گردیده است. 
این سند یک لست از آرزو ها نبوده بکله مرکب از برنامه های عملی 
و منطقی  می باشد که برای تامین راه های حل درازمدت ترتیب 
شده است. در حال حارض وضعیت امنیتی و اقتصادی پاکستان در 
سطحی است که این کشور منبعد به تنهای قادر به میزبانی میلیون 
ها مهاجرمنیباشد، اما با آن هم پاکستان  در کنار برادران و خواهران 
افغان خود خواهد ایستاد و به کمک های خود در این زمینه ادامه 
می دهد. مهاجرین افغان  بیش از پیش به حامیت و توجه جوامع 
بین املللی نیاز دارند و دریافت راه حل برای این بحران درازمدت 
اولویت قرار گرفته و در هر گونه  تصامیم سیاسی  باید در  برشی 

آینده افغانستان روی آن غور گردد.

محمد عباس خان، comisb@hotmail.com، کمیشرن مهاجرین 
 افغان، مرکز مهاجرین افغان در اسالم آباد

  www.safron.gov.pk

1. وزیر ایاالت فدرال و مناطق رسحدی، جرنال عبدالقادر بلوچ
2. سند تهیه شده توسط ناتا را مطالعه منائید 

اطفال مهاجرین افغان در  در صنف سوادآموزی در مرکز برنامه های آموزش رسیع، کویته، پاکستان 
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خشونت و آسیب پذیری: افغان ها در پاکستان
ثنا آملیا

با توجه به اینکه در حال حارض توده کثیر افغان ها مقیم و مسکون در پاکستان برای بازگشت به افغانستان 
متایل و رضایت ندارند، ایجاب مینامید تا اقدامات الزم جهت رفع آسیب پذیری آنها اتخاذ گردد تا آنها در برابر 

خشونت و آزار و اذیت محافظت و حامیت گردند.

در حال حارض بر اساس گزارش ها و تخمین ها در حدود 1.6 میلیون 
میلیون  دو  الی  یک  و  گردیده  راجسرت  پاکستان  در  افغان   مهاجر 
گی  زنده  کشور  این  در  اسناد  بدون  و  غیرقانونی  بصورت  افغان 
را منحیث  افغان ها  از سال 2001  بعد  پاکستان  می منایند. دولت 
حامیت  هیچگونه  از  اسناد  فاقد  های  افغان  و  نپذیرفته  مهاجر 
قانونی برخودار منی باشند. اکرثیت مهاجرین افغان درایاالت  خیرب 
پشتونخواه و پلوچستان زنده گی می منایند، هرچند یک تعداد آنها 
در شهرهای کراچی، اسالم آباد و ساحات شهری ایالت پنجاب مقیم 
هستند. بیشرت مهاجرین افغان راجسرت شده در خیمه های مهاجرین 
مایند ولی  زنده گی مین  پلوچستان  و  در خیربپشتون خواه  عمدتاً 
اکرثیت مهاجرین افغان جهت زنده گی و رسپناه خویش خانه ها را 
در ساحات منظم و غیر منظم  و رسمی به کرایه گرفته ویا غیررسمی 

خریداری منوده اند.

اکرث افغان ها در دهه ای 1980 و اوایل دهه 1990 به کشور پاکستان 
مهاجرین  بیشرت  منودند.  آغاز  را  گی سخت  زنده  و  مهاجرت منوده 
افغان در قسمت رشد اقتصادی خویش در ساحات روستائی و شهری 
از  پاکستانی ها  با  را  اجتامعی  کار وفعالیت منوده و روابط عمیق 
طریق رفاقت، ازدواج، تجارت مشرتکانه ویا از طریق زنده گی مشرتک 
در همسایه گی مردم بومی ایجاد کردند. با وجود این در سال های 
اخیر عداوت و خصومت در برابر مهاجرین افغان رو به افزایش بوده 
و توسط فکتورهای جانبی مانند” میزبانی دوامدار و خسته کننده” 

و نگرانی های ملت گرایی رو به افزایش است.

و  ها  سخرنانی  در  ــزون  روزاف بصورت  ها  افغان  از  منفی  تصویر 
مطبوعات انعکاس میآبد.  زمانی افغان های قهرمان محسوب گردیده 
افغانها  پاکستان  در  اکنون  ولی  میشد  یاد  مجاهد  نام  به  آنها  از  و 
امر سبب  این  و  گرفته  قرار  مشاهده  مورد  مخرب  طالبان  منحیث 
افزایش خصومت در برابر مهاجرین افغان گردیده و تاثیرات منفی را 
نسبت به اقامت آنها برجا گذاشته است. افغان ها در قسمت تامین 
خانه و رسپناه در پاکستان حتی در ساحات غیرمنظم و خیمه های 
مهاجرین پرچالش است، به کرایه گرفنت خانه ها مشکل گردیده و 
افزایش ناگهانی کرایه خانه یک امر معمول محسوب میگردد. تهیه 
خدمات ابتدائی پایدار منی باشد زیرا بعضی سازمان های غیردولتی 
متایل  ها   افغان  مسکونی  ساحات  در  گذاری  رسمایه  قسمت  در 

ندارند، چون از بسته شدن فعالیت های شان هراس دارند. دستگیری 
روزانه، آزار و اذیت، توقیف اختیاری و حتی تبعید مهاجرین افغان 
ترس  ایجاد  باعث  امنیتی  تهدیدات  افزایش  است.  گردیده  معمول 
و حمل  گردیده  شان  روزمره  گی  زنده  در  تالشی  محالت  از  افغان 
کارت هویت یک امر رضوری محسوب میگردد، در عین حال بعضی 
مسوول  مراجع  بعضی  نزد  برعالوه  ندارند.  هویت  کارت  ها  افغان 
به   آنها  اجبار  جهت  مناسب  اسرتاتیژی  یک  افغان  قراردادن  هدف 

بازگشت  به کشور شان محسوب میگردد.

پیشنهادات برای سال 2014 و سالهای ما بعد آن 
آکرث افغان ها شیوه زنده گی مشرتکانه را میان افغانستان و پاکستان 
انتخاب منوده اند ویا متایل و عالقه کمرت به بازگشت به افغانستان 
دارند، این امر به دلیل تداوم جنگ ها و خشونت ها در افغانستان 
پاکستان  در  شان  اقتصادی  و  اجتامعی  موقف  انکشاف  اثر  از  ویا 
می باشد. دولت اسالمی پاکستان و سازمان های غیردولتی داخلی 
و بین املللی پالن های مناسب را در این زمینه طرح منوده و مطابق 

به آن عمل منایند.

های  افغان  عده  آن  برای  حامیوی  های  برنامه  تا  مینامید  ایجاب 
آسیب پذیر که دسرتسی محدود به خدمات اجتامعی، آب و خدمات 
صحی دارند، در نظر گرفته شود، و فعالین سازمان های غیردولتی 
داخلی باید در قسمت کمک و همکاری در این عرصه تشویق گردند. 
مهاجرین مقیم در کمپ های مهاجرت متکی به خویشنت گردیده و 
مانند  پرازفشار  موارد  برابر  در  و  میباشند  منظم  جامع  یک  دارای 
دسرتسی به آب آشامیدنی ایستاده گی مینامیند. تامین هآمهنگی و 
ارتباطات موثر میان سازمان های غیردولتی محلی و جوامع افغان ها 
میتواند سبب حامیت این جوامع در قسمت بهبود محیط زنده گی 

مهاجرین افغان گردد.

پاکستان(  دولت   ( آنها  نیست.  ما  برای  مصؤن  جای  پاکستان   “
فقط از ما میخواهد تا کشور شانرا ترک مناییم. از ایرنو همیشه 
ما را مورد آزارو اذیت قرار میدهند” ) مهاجر افغان که از سال 

1982 بدینسو در پاکستان زنده گی منوده است(.
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شیوه های مثبت در حین سخرنانی ها و محافل اجتامعی پاکستانی 
ها در قبال افغان ها ایجاد گردد. طورمثال پروژه آرشیف شهروندان 
در شهر کراچی در یک برنامه صوتی را در باره تاریخ مهاجرت در 
دوره  روی  تنها  برنامه  این  حارض  حال  در  مینامید،  ثبت  پاکستان 
مهاجرت جدای و استقالل پاکستان مترکز منوده است ولی باید جهت 
در نظر گرفنت تاریخ مهاجرت افغان ها در برنامه های شان، مورد 

تشویق و ترغیب قرار گیرند.1

حقوق  و  برشی  حقوق  مورد  در  تعلیمی  و  آموزشی  های  برنامه 
 ( دولتی  مسوولین  و  ها  نهاد  برای  پاکستان  در  افغان  مهاجرین 
پاکستان  پولیس  مدنی،  جامعه  فعالین  محلی(،  محاکامن  بشمول 
کمیساریای  و  پاکستان  دولت  از طرف  کشور  این  نظاملی  قوای  و 
سازمان ملل  در امور  پناهندگان  ) UNHCR( تدویر گردد. کمک 
و همکاری های قانونی توسط همکاران و نهاد های تطبیق کننده  
افغان ها  نفوس  که  ملل متحد در ساحاتی  برنامه های  مهاجرین 

بیشرت میباشد، ترتیب و انکشاف یابد.

قسمت  در  باید  پاکستان  اسالمی  جمهوری   دولت  درازمــدت  در 
پذیرش این واقعیت عینی جامعه که میلیون ها افراد غیربومی یک 
بخش جدائی ناپذیر جامعه بوده و در طویل مدت بخش از پاکستان 

به  توجه  با  گیرد.  قرار  ترغیب  و  تشویق  مورد  میگردند،  محسوب 
به  متایل  پاکستان  در  مقیم  های  افغان  اکرث  حارض  حال  در  اینکه 
باید یک برنامه پذیرش عمومی را  بازگشت ندارند، دولت پاکستان 
مورد مالحظه قرار دهد، از طریق این برنامه مهاجرین افغان تابعیت 
این کشور را حاصل منایند و بدینوسیله دولت مربوطه قادر به اداره 
و تنظیم نفوس قابل اندازه گیری می گردد  که این نفوس بطور غیر 
رسمی یک بخش از جامعه را تشکیل میدهد، و توده مردم از تامین 
حقوق کامل و حامیت الزم برخوردار میگردند. در صورتی که تطبیق 
چنین نوع اقدامات امکان پذیر نباشد، برای مهاجرین افغان فرصت 
های  کاری درازمدت ویا کارت اقامه مناسب و پایدار فراهم گردد، 
در حال حارض کارت ثبت و راجسرت مهاجرین نیاز به متدید و تجدید 
افغان ها یک  افتد.  تاخیر می  به  آنها  امکان متدید  بعضاً  و  داشته 
بخش جدا ناپذیر پاکستان را تشکیل میدهند. باید این امر در قوانین 

مربوطه رعایت گردد.

 ثنا آلیمیا sa113@soas.ac.uk یاور ارشد تدریسی درمکتب 
www.soas.ac.uk .مطالعات خاوری و افریفایی ، لندن 

این سند بر اساس کار های ساحوی طرح و ترتیب گردیده است 
و درسال 2010 در شهرهای کراچی و پیشاور آغاز گردید.

www.citizensarchive.org/oral-history-project/  .1

عودت مهاجرین از کشور ایران 
آرماندو گیلیر و ماسیج ام التیک

آگاهی از فکتورهای تاثیر گذار روی اخذ تصامیم مهاجرین جهت عودت و بازگشت و توانائی مردم در قسمت 
تجدید و رسو سامان دادن وضعیت بعد از برگشت در قسمت پالنگذاری مناسب در قبل و بعد از برنامه عودت 

مهاجرین افغان از کشور ایران مهم و حیاتی پنداشته میشود.

فکتورها و عوامل کلیدی مانع عودت و بازگشت مهاجرین ) امنیت، 
به  ابتدائی(  خدمات  و  خانه  به  دسرتسی  و  اقتصادی  های  فرصت 
صورت درست درک و شناسائی گردیده است اما  خالهای علمی در 
استقرار  مراحل  و  بازگشت  جانبی  مفاهیم  و  اجتامعی  های  عرصه 
مجدد بیجاشدگان و مهاجرین افغان وجود دارد. آگاهی مناسب و 
فرامرزی  گزینه های   و  ها  برنامه  ایجاد  باعث  این عرصه  در  بهرت 
در  هر دو سوی  رسحد گردیده تا مهاجرین افغان با مهارت های 
بازگشت و استقرارمجدد موفقانه  بهرت  و دانش مناسب به منظور 
تجهیز گردند، مخصوصاً آن عده کسانی که چندین سال را در تبعید 

سپری منوده اند.

برای  میالدی   2013 سال  اواخر  در  که   تحقیقاتی  برنامه  اساس  به 
شورای مهاجرین ناروی انجام شد به واحت نشان می دهد که در 

سال های اخیر اکرثیت عودت کننده گان افغان از کشور ایران در 
قسمت استقرار مجدد شان در افغانستان به دو وضعیت  کلیدی قبل 
از بازگشت مواجه میگردند: 1( پیوند ضعیف  اجتامعی و اقتصادی 
که با وطن شان برقار کرده اند . و 2( عدم توانائی در قسمت اخذ 

تصامیم آگاهانه و مثمر در مورد بازگشت شان به کشور. 1

ظهور فکتورهای منفی اجبار کننده
معموالً روابط قومی، خویشاوندی، روابط دوستانه و فعالیت های 
توده  میان  را  ابتدائی  ارتباط  اساس  رسحد   طرف  دو  در  تجارتی 
اعظیم افغان ها در ایران و مردم داخل افغانستان تشکیل میدهد. 
2 از مصاحبه ما با عودت کنندگان در ساحات مربوط والیات بلخ 
استنباط  چنین  بودند،  منوده  بازگشت  بیشرت  مهاجرین  که  و رسپل 
 2000 سال   به  نسبت  ها  شبکه  این  قوت  و  عملکرد  که   میگردد 

mailto:sa113@soas.ac.uk
http://www.soas.ac.uk
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که  توده های بزرگ مهاجرین افغان به افغانستان بازگشت کردند 
ایران  مقیم  افغان  های  خانواده  اندک  تعداد  است.  یافته  ٬ کاهش 
دارای رسمایه و دارایی در افغانستان میباشند و آنها قادر به فرستادن 
پول به افغانستان نیستند، چونکه نرخ پول ایران یعنی ریال در برابر 
دالرامریکانی بسیار پائین است و بحران اقتصادی و تورم شدید در 

ایران  وجود دارد.

زنده گی مهاجرین افغان در کشور ایران در اثر موجودیت بیروکراسی 
متداوم و تغییرات دوامدار در مقررات ُ مغلق و مشکل میباشد. به 
در  ها  افغان  ورود  برای  ممنوعه   ساحات  مقرره  ایجاد  مثال  طور 
ایران – این ساحات بصورت ناگهانی برای مهاجرین به اساس امنیت 
این  که  است-  شده  ساخته  محدود  صحت  و  عامه  فواید  عمومی، 
مسئله دریافت وظیفه و شغل، امتیازات اجتامعی، ارسال اطفال به 
مکاتب و یافنت رسپنا و منزل رهایشی برای مهاجرین افغان مشکل 
و  غذا  تامین  برای  انرژی  خریداری  ساحات  این  در  است.  ساخته 
سایر نیازمندی ها کاهش یافته است. این فشارها و مشکالت بیشرت 
خانواده های عودت کننده را مجبور به  اخذ تصامیم ناگهانی به جای  
یک تصمیم پالن شده مینامید که بیشرت این تصامیم ناشی از ناامیدی 

و بیزاریو رسخوردگی  گرفته می شود . 

مهاجرین افغان بعد از عودت به افغانستان این موضوع را درمیآبند 
که بعداز دور بودن ویا مهاجر بودن برای یک دوره طوالنی هفت 
و  تجارت  خویشاوندی،  روابط  از  وسیع  بصورت  آنها  سال  سی  الی 
فعالیت های کاری و روابط قومی که در ده سال قبلی از آن مستفید 
میگردیدند، جدا گردیده اند. طور مثال به اساس گفته های مهاجرین 
از طریق دوستان  به دریافت وظیفه  قادر  آنها  افغان عودت کننده 
و خویشاوندان خویش منیباشند زیرا آنها به یک شبکه قومی ارتباط 
نداشته و به کدام منابع دسرتسی ندارند. این امر نه تنها زنده گی آنها 
را از نگاه اقتصادی مختل ساخته بلکه نگرانی های دیگر را نیز میان 
عودت کننده گان ایجاد مینامید. آنها یک زمان منحیث خارجی ها در 
ایران شناسائی گردیده و در قسمت ایجاد بنیاد اساسی برای خویش 
تالش مینمودند و امروز در کشور خود  تالش دارند تا روابط اجتامعی 
خویش را دوباره احیا منایند که نه کدام مواد برای آنها تقسیم گردیده 

و نه برنامه های حامیوی ارایه میگردد.

تصامیم آگاهانه ویا خطرات حساب شده ؟
با وجود اینکه زنده گی در ایران مشکل و طاقت فرسا بوده و تبعیض 
و آزار و اذیت از جمله موارد معمول زنده روزمره محسوب میگردد 
قابل   و  تنظیم  قابل  را  موارد  این  متام  افغان  مهاجرین  ظاهراً  ولی 
تحمل میدانند. در کشور ایران امنیت تامین بوده و دریافت کار و 
وظیفه آسان میباشد و همچنان طریقه های مختلف جهت دسرتسی 
به صحت و تعلیم و تربیه وجود دارد. برعکس، زنده گی در افغانستان 

مشکل و پیچیده بوده و توانائی تنظیم آن وجود ندارد. در افغانستان 
زنده گی و رشایط نا امن بوده و وضعیت اقتصادی ضعیف میباشد و 
نیازمندی های ابتدائی خانواده ها برآورده منیگردد. مهاجرین عودت 
کننده مستلزم ایجاد مجدد و تقویت روابط خویشاوندی و اجتامعی 
خویش بوده و باید در شبکه های قومی جهت دریافت وظیفه داخل 
گردند و همچنان شیوه و استایل زنده گی افغانی را دوباره بیاموزند، 

در حالیکه زیربنا ها کامال تخریب گردیده و دولت ضعیف میباشد.

در حالی که زندگی  مادی در  ایران  قابل تنظیم و تحمل  است ولی 
از نگاه روانی این موارد باعث فلج شدن  و عدم توانائی مهاجرین 
باید  افغان  مهاجرین  میگردد.  مهم  تصامیم  اخذ  قسمت  در  افغان 
چگونه گی هدایت و تنظیم یک محیط پر از بیروکراسی و اجتامع 
و رشایط را که متام آنها در قسمت بازگشت به مهین شانرعالقه مند 
هستند، بیاموزند. در حالیکه زنده گی در افغانستان واقعاً مشکل و 
چالش برانگیز است، ظاهراً عودت کننده گان فواید را از وابستگی 
تسلیت  زمان  مرور  به  و  مینامیند  حاصل  قومی  و  اجتامعی  های 
افغانستان در کارشکنی  و فساد  میآبند، چونکه در حقیقت دولت 

اداری خویش تبعیض قایل نیست.

اخذ  به  قادر  افغان   مهاجرین  اکرث  ظاهراً  تاریخچه،  این  اساس   بر 
تصامیم قاطع و پالن های مناسب  برای عودت یا بازگشت نیستند. 
به اساس شواهد و مدارک حاصله از مصاحبه ها و مالقات های ما ، 
معموالً از داستان بازگشت مهاجرین بصورت مناسب درک و تفهیم 
نگردیده و بلکه این برداشت بر اساس مختلطی از تهدیدات، رویداد 
های ترغیبی، امید ها و افرسده گی ها میباشد. به اساس تحلیل ما 

چنین پیشنهاد میگردد:

درحالی که مهاجرین افغان در ایران با داشنت و عدم دریافت  ■
های  مکان  در  مسکونی(  حقوق  تضمین   ( آمایش  کارت 
مختلف زنده گی مینامیند) مثاًل موارد قانونی در مقایسه با 
غیرقانونی با متام تفاووت ها در آسیب پذیری و فرصت های 
که مساعد است(، بازگشت  هر دو نوع مهاجرین مشکل و 
پیچیده است. آماده گی  ها جهت بازگشت بصورت حداقل 
بوده و موارد قبل از بازگشت مانند نا امنی و مشکالت تامین 
بازگشت  پروسه  در  مرسوم  و  مروج  موضوعات  معیشت 

میباشد.

در حالیکه ظاهراً بازگشت به وطن باعث رهایی از زنده گی  ■
سخاوت  با  دیگر  کشور  در  مهاجرت  خوار  و  کننده  خسته 
دولت که مصمم  به ارسال آنها به وطن شان میباشدُ  محسوب 
می شود ولی عودت کننده گان پس از  بازگشت معمواْل در 

حرست وضع امنیتی و وظایف شان در ایران هستند.
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وضعیت روانی مهاجرین افغان در ایران و اخذ تصامیم شان  ■
بطور پیچیده به  افغانستان عمیقاً  در رابطه به بازگشت به 
یکدیگر شان ارتباط دارد. دلیل مشکل اولی  ناشی از بحران 
بودن   پیچیده  از  برخواسته  ولی مشکل دومی  است  هویتی 
این  اثر مشکالت واقعی  از  اخذ تصامیم است که مهاجرین 

پروسه مرتدد میگردند.

دو  ارتباطی  کارکرد  ابتدائی  تحقیقات  نتایج   و  معلومات  اساس  بر 
طرف رسحدات باید مورد آزمایش مجدد قرار گیرد. ایجاب مینامید تا 
متام موارد مانند فرستادن پول، قاچاقهای فرا رسحدی، خویشاوندی، 
رفاقت و شبکه های کاری و مفاهیم زنده گی آینده مهاجرین در 
وطن ُ بایدمورد تحقیق و تجسس بیشرت قرارگیرد. آگاهی و دریافت 
معلومات در مورد اینکه چرا ظاهراً اکرث عودت کننده گان قادر به 

خویش  محالت  و  وطن  در  اقتصادی  و  اجتامعی  الزامات  دریافت 
نیستند و آیا رفع چالش های برنامه ها و شیوه های  فرا رسحدی 
اخذ  به  قادر  را  افغان  مهاجرین  میتواند  روابط   تقویت  منظور  به 
تصامیم آگاهانه در باره عودت شان بسازد  و همچنان نظریات شانرا 

در قسمت استقرار مجدد پایدار بهبود میبخشد.

آرماندو گلر armando@scensei.ch و مسیج ام. التک 
maciej@scensei.ch بینانگذاران نهاد Scensei هستند. 

www.scensei.ch :وبسایت نهاد

1. برنامه تحقیقاتی شامل جمع آوری معلومات از برگشت کننده گان جدید در والیات 
بلخ  و رسپل و بهبود نفوس شامری، پروفائیل های اقتصادی و آسیب پذیر توده 

مهاجرین افغان در جوامع میزبان مانند کرمان در ایران میباشد.
 2.  برای دریافت معلومات بیشرت لینک ذیل را مطالعه منائید

 http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/1/58.full.pdf+html

حامیت از افراد معلول در افغانستان 
آندریاس دیموپوالوس 

در سال 2013 یک پناهجوی افغان که معلولیت شدیدی داشت، از بریتانیا 
به افغانستان بازگردانده شد. موصوف ادعا دارد که عدم مراقبت های 
اجتامعی برای افراد معلول در افغانستان باعث می شود که با آنان به 
شکل غیرانسانی و تحقیرآمیز برخورد شود، و این امر با ماده 3 کنوانسیون 
حقوق برش اروپا مغایرات دارد. از آنجا که افغانستان دارای پالن کاری 
ملی1 برای معلولین کشور بوده و فامیل های متقاضی در افغانستان به 
رس می برند، از این رو محکمه کنوانسیون حقوق برش اروپا نپذیرفت 
که این فرد معلول در معرض برخورد و رویه غیرانسانی ویا تحقیرآمیز 
در افغانستان قرار داشته است و از این رو درخواست پناهندگی او را 

رد کرد. 2

در این اواخر در یک قضیه دیگر)سزیلویا نیوستی، پیرت تاکاس و تاماس 
فاظیکاس هنگری( 3  متقاضیان معلول دچار اختالالت برصی بوده اند. 
آنها در افغانستان بدون کمک  وهمکاری  قادر به استفاده از کارت های 
ATM بانکی خویش نبوده اند و  »کمیته حقوق افراد معلول« مدعی 
است که  ناتوانی این افراد در استفاده از کارت  های ATM بانک  به دلیل 
اختالالت برصی حکایت از آن دارد که دولت در رعایت و تطبیق تعهدات 
و مکلفیت های خویش تحت ماده 9 »کنوانسیون حقوق افراد معلول« 
کوتاهی کرده است. کمیته مربوطه پیشنهاد منود که افغانستان توسط 
در دسرتس  بانکی که قبالً  نهادهای مالی خصوصی مربوط به خدمات 
نبود، یک چارچوب قانونی دقیق، قابل اجرا و زمان بندی شده جهت 

نظارت و ارزیابی پروسه تدریجی تغییرات و تنظیم امور ایجاد مناید.

بر اساس تحقیقات نهاد موسوم به  »معلولیت بین امللل« در سال 200۵ 
میالدی، در افغانستان در هر  ۵ خانواده یک فرد معلول و معیوب است. 

جنگ ها و بحران های داخلی – بشمول استفاده کورکورانه و جاهالنه 
از ماین ها و مواد انفجار ناشده4 – و نبود زیربناهای مناسب و کافی 
باعث شده بسیاری دچار معلولیت شوند و در  دسرتسی کافی به خدمات 
صحی، خدمات توان بخشی ، تعلیم و تربیه و فرصت های اشتغال نداشته 
باشند. درچنین رشایطی، تصمیم گیرنده گان در عرصه رسپناه  باید خاصتاً 
نگرانیهای پناهجویان معلول افغانستان و وضعیت آنها را در صورت رد 
درخواست پناهندگی و بازگردانده شدن به کشور مورد توجه قرار دهند. 
طوریکه کمیته مربوطه خاطرنشان می کند ، اگرچه دسرتسی به خدمات 
معلوالن در افغانستان یک امر تدریجی است و منی توان انتظار داشت که 
در کوتاه مدت فراهم شود، ولی نهاد های دولتی باید اقدامات مشخص 
از معلوالن  برنامه های حامیت  و زمان بندی شده ای را جهت اجرای 
انجام دهند و منابع کافی را جهت رفع موانع موجوده روی دست گیرند. 
از آن جا که تحقق چنین امری در افغانستان به زودی عملی و امکان 
پذیر نیست، باید ادعای پناهجویان معلول در مورد رفتار غیرانسانی و 
تحقیرآمیز با آنان در هنگام درخواست پناهندگی مورد توجه مسئولین 

رسیدگی به درخواست قرار گیرد.

 ،Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk آندریاس دیموپولوس
 مدرس حقوق در پوهنتون برونیل، بریتانیا  ، 

 www.brunel.ac.uk/law

 http://tinyurl.com/Afgh-DisabilityActionPlan  .1
 SHH v UK http://tinyurl.com/SHHvUK  .2

 http://tinyurl.com/Nyusti-Takacs-FazekasvHungary   .3
4.  افغانستان ازجمله کشورهایی محسوب می شود که بیشرتین تعداد ماین های 

جاسازی شده را در جهان دارد.

http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/1/58.full.pdf+html
mailto:Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk
http://www.brunel.ac.uk/law
http://tinyurl.com/Afgh-DisabilityActionPlan
http://tinyurl.com/SHHvUK
http://tinyurl.com/Nyusti-Takacs-FazekasvHungary
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ماهیت متغیر برگشت مهاجرین به افغانستان 
 کیتی کیشامیندر، میلیسا سیگیل و نسیم مجیدی

ایجاب می مناید تا دونرها  و فعالین مربوطه تغییرات اساسی را در دورمنای مهاجرت و برگشت مهاجران در 
فعالیت و تالش های کاری شان در قسمت شناسایی آن عده افغان های که به کمک های بیشرت نیاز دارند، 

ایجاد منایند.

از  افغانستان  به  کننده  بازگشت  مهاجرین  گذشته،  دهــه   در 
پناهجویان باگشت کننده به مردمانی  تغیییر کرده است که از  کار 
بعد  ایرنو٬ من  از   . برمی گردند  پناهندگی   انواع مختلف   و دیگر 
افغانستان  افراد آسیب پذیر در  از جمله  مهاجرین بازگشت کننده 
محسوب منی گردند و ایجاب می مناید تا پالیسی های مربوطه تنوع 
و تفاوت های موجود در روند بازگشت مهاجرین را در نظر بگیرد. 

از  بدینسو   2002 سال  از  افغان  مهاجر  میلیون  شش  از  تر  اضافه 
رسارس جهان به ویژه از کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران 
به کشور بازگشت منوده اند. هرچند در این اواخر میزان بازگشت 
است،  یافته  کاهش  رسعت  به  کشور  داخل  به  افغان  مهاجرین 
ادامه  افغانستان  به  افغان  مهاجرین  اختیاری  و  اجباری  بازگشت 
دارد. در جریان ده سال اخیر بازگشت مهاجرین افغان از کشورهای 
اروپایی بیشرت به یک مسئله سیاسی  مبدل  شده ، چنانچه افغان ها 
بزرگرتین گروه  پناهجویان را در این قاره تشکیل میدهند.  ساالنه  
و  مساعدتی   داوطلبانه  بازگشت  شده   مرز  رد  پناهجوی  ها  صد 
حامیت در قسمت استقرار مجدد را انتخاب می کنند ویا مجبور به 
بازگشت به افغانستان میگردند. برعالوه رویکرد سیاسی کشور ایران 
در قبال مهاجرین افغان تغییر کرده است و از سال 200۷ بدینسو 
ساالنه رقم بزرگ مهاجرین افغان  از این کشور اخراج میگردند. در 
نتیجه در ده سال گذشته در ماهیت مهاجرت و بازگشت مهاجرین 
ایجاب  و  است  گردیده  وارد  مالحظه  قابل  تغییرات  افغانستان  به 
مینامید تا پالیسی های مروبوط  این موضوع را به رسمیت بشناسند 
و در نظر بگیرند که مهاجرین برگشت کننده دیگر آسیب پذیرترین 

افراد جامعه را تشکیل منی دهند.

نتایج رسوی خانواده 
والیت  پنج  در  خانواده   200۵ حدود  در  میالدی   2011 سال  در 
کننده  بازگشت  مهاجرین  وضعیت  آزمایش  منظور  به  افغانستان 
 1100 شامل   که  گردیدند.  رسوی  مهاجرت  از  بازگشت  جوانب  و 
با داشنت  این خانواده های    ( از مهاجرت  بازگشت کننده  خانواده 
به  شان  میان  در  کننده  پناهنده عودت  یا  کننده  پناهجوی عودت 
دارای   خانواده   18۵ و  اند(  شده  تعریف  خانواده  یا  خانوار  عنوان 
مهاجر  بر حال میباشند ) آن عده کسانی  که در زمان مصاحبه  برای 

سه ماه ویا اضافه تر از آن در خارج کشور بودند به عنوان مهاجر 
تعریف شده اند(.1

بر اساس نتایج و معلومات دست داشته،  روند بازگشت مهاجرینی 
که به دلیل تغییرات ایجاد شده در وضیعت سیاسی و امنیتی کشور 
به    2011 الی    2001 سال  از  کردند   می  بازگشت  شان  وطن  به 
بصورت چشمگیری کاهش یافته است. از سال 200۷ بدینسو تعداد 
که   ٬ است  یافته  افزایش  اجباری  مرز   رد  دلیل  به  کننده  بازگشت 
بازتاب دهنده افزایش اخراج اجباری  مهاجرین افغان از ایران از سال 
200۷ بدینسو میباشد. تغییراتی که در دالیل بازگشت رومنا گردید 
در  دالیل مهاجرت اولیه نیز بازتاب یافته است   . سال 2010 میالدی 
نقطه عطفی مهمی بود  برای مهاجرین بازگشت کننده و دلیل اصلی 
. این موضوع مشخص  مهاجرت آنها کار و اشتغال بوده نه ناامنی 
می سازد که دلیل عمده  مهاجرت وبازگشت مهاجرین به افغانستان 
از سال 2009 بدینسو تغییر منوده که روند  فعلی مهاجرت بیشرت  

مهاجرت کار و مهاجرت مختلط است نه مهاجرت پناهندگی. 

مهاجرین عودت کننده به به افغانستان در سال 2004
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مهاجرت  ابتدائی  داللیل  بیشرت  های  ارزیابی  و  تحلیل  اساس  به 
اثرات اساسی را روی رفاه و آسایش خانواده ها مبحض برگشت وارد 
مینامید. بر خالف انتظارات٬ خانواده های مهاجرین برگشت کننده 
به تناسب به خانواده های مهاجرین کارگر در وضعیت بهرتی قرار  
دارند . 2 برعالوه  از مقایسه خانواده های برگشت کننده با خانواده 
قرار  مهاجرت  در  فعاْل  که  و خانواده های  نیستند  مهاجر  که  های 
در  کننده  برگشت  های  خانواده  که  میگردد  استنباط  چنین  دارند، 

وضعیت بهرتی قرار  دارند . 

اول  قدم  در  دارد.  وجود  موضوع  این  به  رابطه  در  متعدد  دالیل 
مهاجرین برگشت کننده در مورد رشایط و اوضاع ساحاتی که به آن 
برگشت مینامیند، آگاهی کامل حاصل منوده اند و بنابرین برگشت 
و  بودن رشایط  مناسب  از  آنها  که  چرا  منودند  انتخاب  را  وطن  به 
اوضاع آگاهی حاصل کردند. این امر به طور خاص  به دسته های 
نخست مهاجرین برگشت کننده صدق می کند. در قدم دوم کمک و 
همکاری  های که دریافت می کنند خاصتاً رسپناه عامل موثر دیگر 
این  نهایتاً   3 در قسمت رفاه و آسایش مهاجرین محسوب میگردد. 
امکان وجود دارد که آن عده کسانی که  مهاجرت منودند از ابتدا در 
وضعیت بهرتی قرار  داشتند ویا مهارت و تجاربی کسب کرده اند 
که آنها را برای  ادغام مجدد پس از بازگشت به وطن آمده ساخته 
است .  با درنظرداشت موارد فوق، فراهم سازی حامیت متداوم با 
قایل شدن امتیاز به مهاجرین بازگشت کننده باعث افزایش خشم 
مردم و ساکنین محل در قبال آنها گردیده و تداوم فعالیت ها جهت 

از سطح  باالتر  کننده  برگشت  مهاجرین  اقتصادی  افزایش وضعیت 
اتحاد  استقرار مجدد و  را روی  اثراث منفی  اقتصادی محل  نورم  و 

جامع وارد مینامید.

این نتایج پیامد های  مهمی برای پالیسی های  بازگشت و استقرار 
سوم  یک  تقریباْ  گان   کننده  بازگشت  دارد.  افغانستان  در  مجدد 
نفوس افغانستان را تشکیل میدهند که این یک توده اعظیم مردم 
منود  محسوب  پذیر  آسیب  افراد  منحیث  را  آنها  منیتوان  که  است 
خاصتا در حالیکه افغانستان در حال انتقال قرار داشته و کمک های 
بین املللی رو به کاهش است. افغانستان، سازمان های بین املللی 
باید آسیب پذیری را در  چوکات محلی تعریف کنند.   و دونرها   
در  کننده  بازگشت  مهاجرین  های  خانواده  و  افراد  درمیان  واضحاً 
افغانستان افراد آسیب پذیر وجود داشته ولی بدین معنا نیست که 
همه ی  مهاجرین  بازگشت کننده  افراد آسیب پذیر اند و  نسبت به 
دیگران در وضعیت بدتری قرار دارند.  از دیدگاه پالیسی و اجراات 
شناسائی  فعالین٬   سایر  و  دونرها  اساسی  های  اولویت  مربوطه 
نیازمندی های  متنوع متام برگشت کننده گان در برنامه ها و تالش 

های شان برای کمک به آسیب پذیرترین افراد است

  کیتی کوشامیندر، 
Katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl همکار 

تحقیقاتی و 

میلیسا سیگیل، 
Melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl معاون پروفیسور 

در پوهنتون ماسرتیچ هستند، 

نسیم مجیدی، Nassim.majidi@samuelhall.org رئیس 
سامویل هال http://samuelhall.org، کاندید دوکتورا در 

پوهنتون ساینس پاریس است 

1.  جمع آوری معلومات از طریق اکادمی IS صورت گرفته است: پروژه انکشافی رسوی 
مهاجرین. خانواده ها در پنج والیت ذیل مورد رسوی قرار گرفته اند: کابل، بلخ، هرات، 

کندهار و ننگرهار. در هر والیت ساحات شهری، نیمه شهری و روستائی انتخاب گردیده 
و این منونه برداری به صورت تصادفی ویا بر اساس  یک لست  ابتدائی دریافت شده  

از اداره مرکزی احصائیه صورت گرفته است )http://cso.gov.af/en(. برنامه جمع آوری 
معلومات از طرف وزارت خارجه هالند و سازمان IOM متویل گردیده است. نتایج نهای 

 را در لینک ذیل مطالعه منائید:  
  http://tinyurl.com/UNU-MERIT-migration-and-dev

2.  استفاده شیوه چند بعدی  در  جا هایی که رفاه و آسایش نتنها وابسته  به  عواید 
ویا مصارف ببوده بلکه به سایر ابعاد مانند مهارت ها، صحت، تعلیم و تربیه و امنیت و 

شمولیت های اجتامعی تعلق دارد.
3.  پوهنتون ماسرتچ و سمول هال )نومرب 2013( ارزیابی برنامه همکاری رسپناه ، 

 ،UNHCR
http://samuelhall.org/REPORTS/UNHCR%20Shelter%20Assistance%20

 Programme%20Evaluation.pdf

مهاجرین عودت کننده به به افغانستان در سال 2004

UN
H

CR
/L

 S
le

zi
c/

G
lo

ba
l A

w
ar

e

mailto:katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl
mailto:melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl
mailto:nassim.majidi@samuelhall.org
http://samuelhall.org
http://cso.gov.af/en
http://tinyurl.com/unu-merit-migration-and-dev
http://samuelhall.org/reports/unhcr%2520shelter%2520assistance%2520programme%2520evaluation.pdf
http://samuelhall.org/reports/unhcr%2520shelter%2520assistance%2520programme%2520evaluation.pdf


30 نرشیه بررسی مهاجرت اجباری 46مردمان بیجاشده افغانستان در سال 2014 و بعد از آن 30

می 2014

نظری از یک مهاجر افغان در کانادا
تبسم اکثیر

هر چند بخش عمده زنده گی من در کانادا سپری شده است٬ اما افغانستان میهن فامیل من است و همرای با 
دیگر کانادایی ها  ما به بازسازی آن متعهد هستیم.

 1989-19۷9 از  افغانستان  در  شوروی  جنگ  های  سال  جریان  در 
بیشرت از پنج ملیون افغان به شمول فامیل من به خارج فراری شدند. 
والدین من در سال 1989 در کانادا مسکن گزین  گردیدند اما مانند 
تعداد زیادی فامیل های دیگر فامیل ما نیز به منظورحفظ ورابط با 
جامعه و فامیل های ما در افغانستان به طور منظم  و  به حد ممکن 

به وطن خود برمیگردند. 

ها  فرصت  خاطر  به  و  کانادا  شهروند  حیث  به  خود  مقام  به  ما   
ما عالقمند  داده شده ممنون هستیم. در عین حال  آزادی های  و 
برگشت صلح به کشور خود هستیم تا بالخره به وطن خود برگردیم 
و به تداوم زنده ساخنت آرزو ها مختل شده خویش بپردازیم. حالت 
متحول موجوده برگشت به وطن را غیر عملی می سازد. اقدامات 
اند٬   سهیم  ها  روش  در  مهاجران  اکــرثآ  که  اند  موجود  کوچکی 
اقداماتی که تعهد جمعی را برای حفظ ٬  استقرار مجدد, امنیت و 
خوشبختی افغانستان نشان می دهد. برای ما با خاطرات و تعلقات 
نیست  زده  و یک جامعه جنگ  مثر  بی  افغانستان یک کشور   ٬ ما 
بلکه کشوریست فراموش شده که نیاز به ترمیم دارد. به طور مثال 
برای  فامیل های ما سفر های ساالنه به افغانستان دارند که بعضاْ 
ماه ها می مانند. پدر من یک داکرت است که مرصوف اخذ تخصص 
در بیامری های ساری است   و در گذشته در یک کمپ مهاجرین 
در پاکستان کار می کرد. مترکز وی باالی صحت و رفاه مردم قریه ما 
و اطراف آن است از طریق  کلینیک که سالهای قبل اعامرکرده است 
مشوره های طبی رایگان می دهد. مادر من نیز رول عمده ی را بازی 
می کند. او خدمات طبی را در دسرتس زنان روستایی قرار می دهد. 
به خانه های مراجعین می رود همراهی  را هنگامی که  پدرم  وی 
می کند و یا درکلینیک در کنار پدرم می نشیند تا به مراجعین زنانه 
محافظه کار که از حضور قریب یک شخص نامحرم احساس نا راحتی 

می کنند اطمینان دهد.

نوع خدمات صحی که در این کلینیک داده می شود بسیار ابتدایی 
و  است  برجسته  این خدمات  مردم محل  برای  عین حال  در  است 
معاینه  داکرت  توسط یک  که  است  بار  اولین  این  بعضی  برای  حتی 
می شوند. با شور و اشتیاقی که این کیلینیک توسط دو نفرمهاجر از 
کشور به پیش برده می شود نشان دهنده برجسته عالقه و آرزوی 

اکرث از افغان های در خارج نسبت به افغانستان است.

برای   شان  اکرث  شناسم  می  خارج  در  که  را  های  افغان  از  آنعده 
تنها  ابراز عالقمندی می کنند الکن  به کشوراجدادی شان  بازگشت 
باشند.ارسال  گرفتنداشته  سهم  یا  و  بازدهی  برای  چیزی  که  زمانی 
با زاگشت به منظور  ظرفیت سازی و حامیت بین  بازدهی هامره 
است.  غرب  در  ها  فغان  آشکاربازدهی   های  راه  جمله  از  املللی 
این  رسمی  غیر  ماهیت  دلیل  به  ارسالی   های  پول  دقیق  ارزیابی 
پول  که  کند  می  تخمین  جهانی  بانک  الکن  است  مشکل  سیستم  
های ارسال شده از خارج برای 1۵ فیصد ازخانواده های افغان روستا 
نشین را حامیت  می کند  که تقریبآ 20 فیصد مصارف روزانه فامیل 
رادر بر می گیرد. صندوق بین املللی برای رشد زراعت طی یک راپور 
در سال 200۷ تخمین منود  که پول ارسال شده به افغانستان در عاید 

نا خالص داخلی افغانستان 26.6 فیصد سهم دارد.1

رویا ها در مقابل حقایق:
در  را  گی خویش  زنده  از  اعظم  بخش  برادرهایم   و  ٬ خواهر  من 
کانادا سپری منوده ایم و در باره کشور که ما چند دهه پیش از آن 
فراری شده بودیم بسیار کم میدانیم. از این رو مفهوم ”بازدهی “  
به افغانستان از طریق سهم گیری در یکی از پروژه های خاص در 
]vdhk  جریان رخصتی های ما در افغانستان٬ مسلاْم بیشرت یم تصور 
خیالی بود. برای بار اول در سال 2003 زمانی که من از افغانستان 
از  حامیت  برای  برادرهایم   خواهرو  و  من  آوردم   عمل  به  دیدن 
به  خود  با  همرای  را  درسی  مواد  مقدار  یک  افغان  دخرتان  تعلیم 
رسیدیم   قریه  به  ما   که  آن  از  پس  اندکی  بدیم.  برده  افغانستان 
به  مانع دسرتسی دخرتان  که  بیشرت مشکالتی  که  این آشکار گردید 
تعلیم می شود ‘ مشکالت لوجستیکی اند مانند: مسیرهای نا امن به 
مکتب٬  ماین های نا معلوم, اطاق های درسی نا امن بدون دیوارو 
پنجره  و حتی موجودیت مردان اوباش محلی. هر چند عنعنه عمیق 
محافظه کاری مانع به مکتب رفنت بعضی ها شده است لیکن تعداد 
زیادی از دخرتان از  حامیت والدین شان برخوردار بودند و  به رشط 
این که مشکالت فوق الذکر از بین برده شود حارض اند به مکتب 
بروند. فقدان حصارو حریم در مکاتب دخرتانهُ   ابتدا با اعامر پنچره 
های فوالدی برای یکی از مکاتب محل مرفوع شد و بعدآ با موافقه 
با اعطای زمین اجدادی خویش برای ساخنت یک مکتب  والدین ما 
دخرتانه چهار دیواری دار اقدام به عمل آوردیم. در حالیکه قرطاسیه 
نظریه  بودیم یک  آورده  با خود  که  تاب های دست دومی  لپ  و 
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عملی بود لیکن به طور واقع بینانه  بسیاری از مشکالت در اصل با 
زیربنا و امنیت مرتبط بود. 

خالصه اینکه که سفر اول یک تجربه دلچسب بود. به حیث اعضای 
افغان های مهاجرما فرض کرده بودیم که متام جواب ها را میدانیم. 
ما بیشرت شبیه  کسانی بودیم که از  خارج با نیت خیر اما معلومات 
اشتباه  با اشتیاق برای آوردن تغییر و توان بخشیدن به افغانستان 
با  ها   افغان  غیر  و  مهاجر  افغانان  که  است  مهم  این   . روند  می 
های  حل  راه  از  فراتر  برشدوستانه   اهداف  برای  اشتیاق   و  شور 
رسیع نگاه کنند  و از  روش های متنوع برای راه حل های دوامدار 

استفاده کنند. 

و بعد از 2014
انتقال فعلی همراه با  پیامدهای  سیاسی ٬ امنیتی و حامیت پولی 
بین املللی اش باالی توقعات و برنامه های فامیل من تاثیر به سزا 
)ولسوالی رودات  بودیم  اکرث دخیل  ما  که  نداشته است. در ساحه 
ننگرهار( در ده سال گذشته تا حدودی بی طرفی خود را نگاه داشته 
موجود  بقایا جنگ  والیت  و  ولسوالی  تا رس  در رس  است, هرچند 
است اما برای فامیل ما کدام مانع یا تهدیدی ایجاد نکرده است. نظر 
افغان مهاجر   به اوضاع سیاسی در محالت شان دیگر فامیل های  

مقیم در خارج ممکن احساس متفاووتی داشته باشند. 

با توجه به مطالعه کیفی  انجام شده با زنان جوان افغان در کانادا2, 
به چیزی  بلکه  نیست  به صلح  آنها مرشوط  بازگشت  بنده  به نظر 
است که آنها برای  ارئه به افغانستان داشته باشند. این زنان فعال, 
هدفمند, جوان, و پر انرژی مهاجر افغان دارای شور و اشتیاق برای 
از  سوی کدام  منبع   این  به حال  تا  اما  بازسازی هستند  به  کمک 

نهادی برشدوستانه یا ترقی خواهانه بهره برداری نشده اند. 

تبسم اکثیر که ایمیل آدرسش t.akseer@queensu.ca است 
فعآل نامز دوکتورا در پروگرام مطالعات فرهنگی در پوهنتون 

www.queensu.ca .کوین در کینگسنت اوتاریو است

 Understanding Afghan migration‘, Debating )2013( .سیگل ام  .1
Development blog http://blog.qeh.ox.ac.uk/?p=147

 Identity Formation and Negotiation of Afghan Female )2011( .اکسیر تی  .2
 Youth in Ontario )Unpublished Masters of Education thesis(, Brock

University, St Catharines, Canada.

مهاجران افغان

پاکستان و ایران میزبان 2.5 ملیون مهاجر ثبت شده افغان است و 
حدس زده می شود که معادل این تعداد مهاجرین ثبت نشده نیز 
در این دو کشور میزبان موجود  باشد. در مجموع حدس زده می 
شود 300000 مهاجر افغان  در امریکا مسکن گزین شده باشند. 
حد اقل 150000 در امارات متحده عربی و شاید هم 125000 در 
جرمنی و تعدادی کمی در کانادا, آسرتالیا و در رسارس اروپا مقیم 
شده باشند. در حالی که اکرث مهاجرین افغان در امارات متحده 
عربی کارکنان موقتی هستند اما  تعدادی زیادی از مهاجران افغان 
در دیگر کشور ها ساکنین دایمی هستند که بعضآ تعلیم یافته و 
مهاجر  که 10000  زده می شود  تخمین  مهارت هستند.  صاحب 
افغان در هند به رس می برند و بیشرتشان  سیک ها و هندو های 
افغان می باشند. اهمیت اقتصادی و سیاسی مهاجران افغان بیشرت 
از  اهمیت شامر آنها است. آنها پول و کمک های مالی قابل توجه 

را به کشور ارسال می منایند تا از خانواده ها وجوامع در افغانستان 
)و کمپ های مهاجرین( حامیت کنند. آنها در افغانستان رسمایه 
گذاری کرده اند  و در دوازده سال اخیر در پروسه های سیاسی به 

طور قابل مالحظه سهم گرفته اند.

افغان:   مهاجرین  برای  ها  حل  راه  بازنگری  دی  تایلر  از:  اقتباس 
 )2014( کی  کوثر  و   21-18 در  برشدوستانه  NGO های  نقش 
حقیقت.  و  خوانی  رجز  افغانستان.  در  تحرک  و  بحران  انتقال, 

سازمان بین املللی مهاجرت. صفحه 12. 

www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/
Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.

pdf

دخرتان مهاجرین عودت کننده هنگام انجام تکلیف  خانگی.
میمنه، والیت فاریاب، افغانستان
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عودت کنندگان افغان منحیث عاملین تغییرات؟
ماریکی وان هوتی 

توقع میرود تا عودت کنند گان افغان که ازکشورهای صنعتی به وطن شان باز می گردند  در قسمت انکشاف 
و تامین صلح افغانستان کمک و همکاری منایند. هرچند  این که از  کدام طبقه مهاجرین بازگشت کننده توقع  

آواردن چه نوع تغییری میرود، همیشه تعریف ناشده باقی میامند.

املللی منحیث ثبوت  بین  عودت مهاجرین به کشور توسط جامعه 
و دلیل اساسی تامین صلح و برگشت کشور به حالت نورمال تقلی 
میگردد. هرچند  جالب اینجا است که این عودت کنند گان افغان 
عرصه  در  میتوانند  که  شوند  می  دیده  تغییرات  عامل   منحیث 
انکشاف کشور و تامین صلح کمک و همکاری منایند. عودت کنندگان 
از کشورهای صنعتی به عنوان  طبقه تحصیل کرده، ثرومتند، متشبث 
ودارای  شبکه قوی نخبه گان  پنداشته می شوند که این افراد مهارت 
ها، رسمایه و مفکوره های عالی را در خارج کشور حاصل منوده اند. 
برعالوه توقع میرود تا آنها به عنوان میانجی و واسطه میان فرهنگ 
ها باشند. در رسارس کشورهای اتحادیه اروپا، دولت ها بودجه های 
برنامه  متویل  جهت  رسمی  انکشافی  های  کمک  قسمت  در  شانرا 
بازگشت داوطلبانه مهاجرین پذیرفته نشده مورد استفاده قرار داده 
اند. هرچند عودت کننده گان از کشورهای اروپائی گروپ های غیر 
دارای چنین خصوصیات  آنها  داده و متام  را تشکیل  افراد  متجانس 
منی باشند. بر اساس یک مطالعه  در مورد  عودت کنندگان به کابل 
بازگشت چشمگیر  آنها جهت  انگیزه های  و  افراد  قانونی  وضعیت 

میباشد.

بازگشت  برعکس    - اختیاری  بصورت  افغان  مهاجرین  بازگشت 
مهاجرین AVR- حقوق دایمی آنها را در کشور میزبان که زنده گی 
مینامیند ، حفظ میکنند. این تحرکات میان کشوری یکجا با موقف 
خوب اجتامعی – اقتصادی آنها باعث افزایش اطمینان در توانائی ها 
یشان در قسمت حامیت خویش در برابر خشونت و در عین حال 
تامین، حفظ  بستگان شان در کشورهای غربی که زنده گی مین ماید 
را نشان میدهد. اکرث عودت کنندگان داوطلب از اثر آرزو های بلند 
پروازانه  خویش تحریک گردیده و باوجود اغتشاشات احتاملی بعد 
از سال 2014 خواهان بازگشت به افغانستان می باشند. آنها با خوش 
دانش،  و  علم  آنها  بیشرت  و  بازگشت منوده  به وطن  انرژی  و  بینی 
مهارت ها و تخصص را که در اروپا ویا کدام  کشوردیگر حاصل منوده 
اند، منحیث یک دارائی قابل استفاده برای مهین خویش محسوب 
که  میکنند  احساس  آنها  زمان  گذشت  از  بعد  هرچند  منایند.  می 
نظریات شان و مفکوره های خارجی شان با بدگامنی مواجه میگردد، 
از ایرنو این عمل باعث دلرسی آنها گردیده و ناامید میشوند. عودت 
کنندگان داوطلبانه  دایاًم تصامیم خویش را درمورد ماندن ویا رفنت  
را بررسی می کنند و احتامالً در صورت تغییرات منفی بعد از سال 

2014 دوباره مهاجرت منایند. هرچند این تحرک آنها را قادر می سازد 
تا خطرات متفاوت بودن را در میان جامعه تحمل منایند و دیدگاه 

های را مطرح کنند که در تضاد با گفتامن کنونی قرار  دارد.

برعکس مهاجرین بازگشت کننده اجباری٬ هیچگونه مقام حقوقی در 
کشور میزبان حاصل ننموده و به گذشته غیر قابل چشمگیری دارند 
و برای مهاجرت شان  متام پس انداز خویش را  مبرصف می رسانند  
ویا قرضه اخذ می کنند  که به این دلیل اکرث آنها بیشرت فقیر گردیده، 
نگرانی و نا امیدی شان بیشرت می شود  و و به غنای  فکری شان از 
تجربه های  دوره مهاجرت افزوده منی شود. آنها در کشورهای  که 
قباًل منحیث مهاجر زنده گی کرده ولی هیچگاه بصورت فعاالنه در 
جامعه کشور های میزبان اشرتاک نورزیده اند، آنها قادر به آموخنت 
مهارت ها و مفکوره های محدود گردیده و و از این رو آنها دارای  
دیدگاهو و برخورد محافظه کاران هستند و از  سنت های  اجتامعی 
به عنوان اسرتاتیژیی مذاکره برای  اثبات تعلق شان  به جامعه افغانی 

استفاده می کنند.

در محیط غیرقابل بیش بینی افغانستان، تحرک جهانی با ارزشرتین  
ایین موضوع  کننده گان محسوب می گردد.  بازگشت  برای  دارایی 
بیشرت در قسمت محدودیت های  آزادی  از  تا  قادر میسازد  را  آنها 
ساختارهای  ملی برخودارباشند  و در عوض محدود ماندن به این 
و  بحث  مورد  را  تغییرات  تا  دهند  ترجیح  جتامعی  ا  های  ساختار 
دایمی  بازگشت  املللی  بین  جامعه  که  درحالی  دهند.  قرار  گفتگو 
تحرک  ولی  مینامید  تقلی  صلح  تامین  اثبات  منحیث  را  مهاجرین 
متداوم آنها بیشرت به خاطر معیشت پایدار، تالش در قسمت تامین 

صلح و انکشاف موثر میباشد.

ماریکی وان هویتی یاور داکرت در مکتب ماسرتیچ، پوهنتون 
 mariekevanhoute@gmail.com .ماسرتیچ، هالند است

این سند بر اساس رساله داکرتای وی در مودر بازگشت 
مهاجرین  تهیه شده  که قرار است موصوفه در سال 2014 از 

www.maastrichtuniversity.nl .آن دفاع مناید
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بی جا شدن و خشونت در مقابل زنان در افغانستان
کامیل هینیون

رشایط بد اجتامعی, اقتصادی و از دست دادن میکانیزم حامیت عوامل کلیدی 

در افزایش آسیب پذیری زنان در مقابل خشونت  شمرده می شود.

 خشونت علیه زنان در افغانستان رایج است: از ازدواج های قبل از وقت گرفته  

تا ازدواج های اجباری, خشونت خانوادگی٬  تجاوز جنسی ٬ قتل های ناموسی 

گیرد. هر چند  زنان صورت می  علیه  که  اند  مالکیت  خشونت های  و سلب 

دریافت ارقام قابل اعتبار در رشایط  افغانستان مشکل است, اما دریافت های  

یک مطالعه حامیت بی جا شده گان داخلی 2012 1 نشان می دهد که بی جا 

شدن٬ آسیب پذیری زنان بی جا شده در مقابل خشونت علیه زنان را شدت می 

بخشد. در میان عواملی  که میان خشونت علیه زنان و بی جا شده گی رابطه 

تشکیل می دهد دو نوع عوامل بسیار حساس هستند. 

اوآل تنزل رشایط اجتامعی-اقتصادی فامیل ها در آواره گی خطر خشونت علیه 

ُخرد  دخرت  یک  که  بود  این  دهنده  تکان  مورد  یک  دهد.  می  افزایش  را  زنان 

ازدواج  برای  جاه شدگان   بی  جامعه  بیرون  اشخاص  بیجاه شده  هدف  سال 

کم مرصف قرار گرفته بود. یک رسوی نشان داده است که  26.9فیصد بی جا 

شده گان داخلی حد اقل دارای یک طفل بودند که مجبور به ازداوج اجباری 

شده است و این در مورد فامیل های که در راس آن زنان قرار داشته اند  بیشرت 

صدق می کند ) این گونه فامیل ها در میان بیجا شدگان از شامر باالی برخوردار 

هستند(.   بعضی از فامیل های بی جا شده گان داخلی به امرار معاش به پول 

مهر اتکاء می کنند.:

”ما به دلیل  گرسنگی به این عمل  دست می زنیم٬ برای کودکان ما.  در غوریان 

به این عمل آنقدر نیاز نبود به اندازه که به آن در این جا نیاز است. من )دخرت 

خود( را برایش دادم. من او را برایش سپردم زیرا من مجبور بودم.  شوهر او مارا 

پیدا کرد. آنها میدانست که مهاجرین این جا قرار دارند و نیز میدانند که دخرتان 

ما ارزان است. “ )یک خانم بی جاشده 3۵٬  ساله٬ والیت هرات(

کننده که  نگران  به محیط مزدحم و  آشنا و عادی  از محیط  ٬ جدا شدن  اوآل 

فشار را برای بدست آوردن عاید  باالی رئیس خانواده افزایش دهد ممکن است  

سبب ایجاد فضای مملو از اضطراب می شود و این خود به خود به احتامل زیاد 

خشونت داخلی را به وجود می آورد. 

به ویژه پروسه مشکل که آوره گان در هنگام  نقل مکان از محالت به شهر ها 

از رس می گذرانند باعث ایجاد خشونت خانوادگی می شود. تفاووت های  اصول 

اجتامعی که اغلب با آوره گی همراه می باشد  همیشه  هم برای زنان سودمند 

نبوده است٬زیرا  آنان زمانی رسیدن به شهر ها محافظت نسبی و آزادی های  در  

گشت و گذار  را که در  روستا داشته اند  از دست می دهند. 

ثانیآ اینکه زنان کمک و حامیت های سنتی خود را زمانی که به یک محل جدید 

و نا اشنا مسکن گزین می شوند از دست می دهند. زمانی که  زنان به رشایط 

خطرناک مانند ازدواج اجباری و یا خشونت خانوادگی مواجه می شوند٬  زنان به 

آسانی  مواجه شدن به خطر طرد شدن از  سوی  خانواده و یا مشکالت بزرگرت 

از آن منی توانند  به میکانیزم محافظت خارجی مانند پولیس و سستم قضایی 

دسرتسی پیدا کنند. 19.3 فیصد از زنان بی جا شده داخلی رسوی شده  بیوه ها 

بودند که در مقایسه 3.6 فیصد بیوه ها در سطح کشور. 2این به آن معنی است 

که در رشایط خطرناک مانند  معاملالت ازدواج یا فسخ  نامزدی زنان بی جاشده 

این نوع رشایط  نیستند و  از حامیت خویشاوندان ذکورخود  برخوردار  اغلب 

زنان را در  مقابل نتایج خشونت بار در جایگاهی  آسیب پذیر قرار می دهد.

 این دریافت ها به تحقیق بیشرت درمورد  تاثیرات آواره گی بر خشونت علیه 

زنان دعوت می مناید تا هم برای مداخالت هدفمند  اطالع رسانی الزم مناید  و 

هم بتواند کمبود  آگاهی  که در خصوص این موضوع وجود دارد را مرفوع سازد 

. طوری که پالیسی افغانستان نسبت به آواره گان و بی جا شدگان راه را برای 

محافظت بیشرت از بی جا شدگان داخلی باز می کند, این پالیسی همچنین  باید 

چارچوبی را  برای محافظت بیشرت زنان بیجا شده داخلی  در مقابل  خشونت 

علیه زنان نیز  فراهم سازد. 

 camille.hennion@samuelhall.org کامیل هینیون 
 مدیر پروژه در مرکز مشاورتی اسمول هال است

 www.samuelhall.org

 1.  سامویل هال ان آر سی-آی ډی ایم سی-جی آی پی اس )2012( 
 Challenges of IDP Protection. Research Study on the protection of

 internally displaced persons in Afghanistan. 
)چالش های محافظتی بی جا شده گان داخلی. تحقیق در باره محافظت بی جا شده 

www.nrc.no/arch/_img/9665970.pdf )گان افغان
 به مجیدی و هنیون هم مراجعه شود )2014( 

 ‘Resilience in Displacement? Building the potential of Afghan displaced
 women‘, Journal of Internal Displacement. 

)مقاومت در بی جا شدن؟ ایجاد پوتانسیل زنان بی جاشده افغان, جورنال بی جا شدن 
افغان(

http://samuelhall.org/REPORTS/Building%20the%20resilience%20of%20
Afghan%20displaced%20women.pdf

 برعالو به این هم مراجعه شود: 
 ‘Afghanistan: Women, Peace, and Security – Review of Key Reports‘

)افغانستان: زنان, امن و امنیت – بازدید از راپور های مهم( )2010-2013(راپور های 
مهم از دست آورد ها از سال 2010 بدینطرف بالخصوص در محتوی انتقال فعلی 

 أفغانستان 
  http://tinyurl.com/TLO-women-peace-security-2013
2.  بر اساس ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی حکومت افغان 

http://cso.gov.af/en/page/1726

خشونت جنسی: اسلحه جنگ، مانع صلح 

شامره 27 »نرشیه مهاجرت اجباری« در جنوری 2007 چالش ها و فرصت های فرا راه مبارزه علیه خشونت جنسی را در 
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mailto:camille.hennion@samuelhall.org
http://www.nrc.no/arch/_img/9665970.pdf
http://samuelhall.org/REPORTS/Building%2520the%2520resilience%2520of%2520Afghan%2520displaced%2520women.pdf
http://samuelhall.org/REPORTS/Building%2520the%2520resilience%2520of%2520Afghan%2520displaced%2520women.pdf
http://tinyurl.com/TLO-women-peace-security-2013
http://cso.gov.af/en/page/1726


3۵35 مردمان بیجاشده افغانستان در سال 2014 و بعد از آن  نرشیه بررسی مهاجرت اجباری 46

می 2014

خشونت جنسی: هیچ نوع خشونت جنسی علیه زنان قابل پذیرش نیست
لیدا احمد

در افغانستان در جریان ده ها سال جنگ و خشونت، زنان بارها مورد تجاوز 

و آزار جنسی قرار گرفته اند. گزارشهای سازمان های ملی و بین املللی زنان 

و حقوق برش نشان می دهند که دخرتان و زنان  در سنین مختلف از اقوام 

و طبقات گوناگون در معرض خشونت جنسی قرار گرفته اند: از تجاوز )به 

یا  اجباری  ازدواج های  تا و  اجبار به فحشا گرفته  شمول تجاوز گروهی( و 

ازدواج زیر سن قانونی.

اگرچه در جریان جنگهای داخلی و مجموعه عملیات نظامی تجاوز انفرادی 

و گروهی به زنان  به عنوان یک سالح جنگی به صورت منظم و سیستامتیک 

)چنانچه در حال حارض نیز جنگجویان مرتکب تجاوز انفرادی و گروهی به 

زنان می شوند( استفاده نشده است، اما دالیلی وجود دارد حاکی از آن که 

باالیی قرار دارند..  به طور عموم در معرض خطرات  افغان  زنان و دخرتان 

گروههای  جنگجویان  عمدتاً  زنان  بر  تجاوز  حوادث  مرتکبین  گذشته  در 

مختلف بودند، اما در حال حارض عامالن این قضایا هم جنگجویانند، نظیر 

فرماندهان نظامی و افراد مسلح شان، افراد پرقدرت، پولیس وسایر نیروهای 

و  اقوام  خانواده،  اعضای  بشمول  ملکی  وافراد  غیرنظامیان  هم  و  امنیتی؛ 

همسایه ها.

مصاحبه ها و گزارشهای سازمان دیده بان حقوق برش1 و سایر سازمان های 

انتقامجویی ناموسی در  حقوق برشی نشان می دهند که مسئله رشافت و 

افغانستان بیشرتین خطرات و چالش ها را در برابر زنان و دخرتان به وجود 

می آورند. همچنین زنان و دخرتان از این رو در معرض تجاوز قرار می گیرند 

که براساس تلقی افراد در مکان نامناسب و یا در زمان نامناسب بوده اند و 

یا تصور می شده که از آنان عمل »اشتباهی« رس زده است. در برخی مواقع، 

از تجاوز به عنوان یک شیوه مجازات قربانی و یا خانواده اش استفاده شده 

است. به عنوان مثال، سمیه در هنگام برگشت از صنف سواد آموزی توسط 

محافظین مسلح فرمانده محلی  ربوده شده و در طول ده روز از سوی آنان 

در معرض تجاوز گروهی قرار گرفت- گناه او رصفاً این بود که یگانه دخرت 

فرمانده  که  در حالی  کرد  اشرتاک می  آموزی  در صنف سواد  که  بود  قریه 

محلی رشکت دخرتان را در مکاتب و کورسهای آموزشی ممنوع کرده بود.

که  دخرتانی  و  زنــان  از  بسیاری 

مـــــورد تــجــاوز 

گرفته  قرار  جنسی 

ــد، مــجــبــور به  انـ

تــرک خــانــه هــای 

اند،  شــده  خویش 

عار  مایه  آنها  زیرا 

ــواده  ــان خ نــنــگ  و 

اند.  شده  محسوب 

بی  و  ــه  ــان خ تـــرک 

نبود  در  جاشدگی، 

حامیتی  شبکه  یــک 

یا  و  حامیت  عــدم  و 

فحشا  به  قربانیان  از  بسیاری  که  است  شده  باعث  معیشت،  تأمین  امکان 

روی آورند.  

 اقدامات نهادهای رسمی افغانستان در برابر خشونت جنسی 

برش  حقوق  از    حامی  شدت  به  کاغذ،  روی  به  افغانستان،  اساسی  قانون 

قانون  است. هرچند  افغانستان(  اساسی  قانون   22  .۷ )ماده  زنان  و حقوق 

مدنی افغانستان مصوب سال 19۷۷ و قانون جزای افغانستان مصوب سال 

زنان  درباره  انفاذ هستند-  قابل  افغانستان  در رسارس  که هنوز هم   -19۷6

دارای ابهام بوده، به روز نشده اند و به اندازه کافی روشن نیستند. با این 

وصف، دولت جمهوری اسالمی افغانستان تعدادی از میثاق ها و پیامن های 

بین املللی را، مانند پیامن محو متام انواع تبعیض علیه زنان و قطعنامه شامره 

132۵ شورای امنیت سازمان ملل، امضا کرده است، ولی قوانین داخلی اکرثاً 

مورد مالحظه و مبنای عمل قرار گرفته و از این رو منی توانند از زنان افغان 

در برابر خشونت، خاصتاً تجاوز جنسی، حامیت منایند.

در پاسخ به کمبودیهای فوق، فعاالن حقوق زن در افغانستان »قانون محو 

رییس  توسط  قانون  این  و  منودند  تهیه  را   2)EVAW( »زنان علیه  خشونت 

تابستانی  2009 در زمان رخصتی های  20 جوالی  تاریخ  در   جمهور کرزی 

پارملان امضا شد. در جریان تصویب قانون محو خشونت علیه زنان توسط 

پارملان اختالفاتی بروز کرد و  بعضی از وکالی پارملان فریاد های مخالف آمیز 

را رسدادند زیرا به نظر آنها این قانون در تناقض با احکام رشیعت اسالمی 

قرار دارد. در حال حارض بعضی موارد جنجال برانگیز در این قانون وجود 

دارد ولی دست کم در آن موارد خشونت جنسیتی و جنسی علیه زنان در 

آن ترصیح شده و وضاحت یافته است. 

از  مشخصرتی  و  واضحرت  تعریف  زنان«  علیه  خشونت  محو  »قانون  در 

ازدواج   ، فحشا  به  اجبار  زنان،  علیه  تجاوز  و  شده  ارایه  جنسی  خشونت 

اجباری، ازدواج زیر سن و بد دادن3 )دادن دخرتان و یا زنان به طرف مقابل 

به منظور حل اختالف( به رصاحت منع شده است. برعالوه، این قانون در 

این قانون روشن شده که نهاد های مختلف دولتی چه اقداماتی به منظور 

افغانستان  در  وصف،  این  با  دهند.  انجام  زنان  علیه  از خشونت  جلوگیری 

بسیار  قانون  حاکمیت  جنگزده،  یا  و  جنگ  حال  در  کشورهای  سایر  مانند 

واقعی  زنده گی  در  زنان  علیه  قانون محو خشونت  اجرای  و  بوده  ضعیف 

زنان کار ساده و آسانی نیست.

  lida.ahmad.afg@gmail.com  در حال حارض خانم لیدا احمد
استاد مسایل توسعه در دانشگاه افغانستان است و به حیث 

مشاور مسایل خشونت علیه زنان در »موسسه همکاریهای 
برشدوستانه برای زنان و کودکان افغانستان« ایفای  وظیفه می 

 www.hawca.org .مناید

 I had to run away: The Imprisonment )2012( 1. سازمان نظارت بر حقوق برش
 of Women and Girls for ”Moral Crimes“ in Afghanistan 

www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away
 2. قانون »منع خشونت علیه زنان«، منت انالین آن در منبع زیر قابل دریافت است:

 http://tinyurl.com/EVAW-Dari
3. شیوه سنتی حل اختالفات که در آن یک دخرت جوان از خانواده که ای که مجرم 

شناخته شده، برای کسب رضایت خانواده طرف مقابل به آنها داده می شود.  

خشونت جنسی: اسلحه جنگ، مانع صلح 
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زمان جنگ، بعد از جنگ و و دوره انکشاف و توسعه کشور بررسی کرده است.

نرشیه بررسی مهاجرت اجباری به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیوی و عربی به صورت الکرتونیک از از طریق لینک 
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جوانان بیجا شده شهری در کابل 
نسیم مجیدی                                                           

بارۀ جوانان بی جا شده شهری )بین سنین  نتیجۀ رسوی جدید در 
24-1۵( درکابل نشان می دهد که جوانان  بیجا شده در کابل فرصت 
های را می خوا هند تا نقش کاملرتی درکشورشان به حیث بازیگران 
اجتامعی و اقتصادی اجرا کنند.  اما انها احساس می کنند که به آنها 
فرصت و زمینه های الزم داده نشده است تا از توانایی های بالقوه 
خود استفاده کنند. از تعداد 2000پاسخ دهنده این رسوی تنها پنجاه 
نفر ذکر کردند که پالن دارند دوباره هجرت کنند که اینها عمدتاْ رد 
ّیی بودند  کسانی که یک  اروپا  مرز شده گان و عودت کنند گان 
گروه کوچک فرعی را در میان جوانان بی جا شده  تشکیل می دادند.

های  فرصت  به   کابل  در  جاده شده  بی  جوانان  مدت  تاه  کو  در 
کاری از  طریق مشاغل ناامن به صورت محلی و یا از  طریق کارهای 
موقتی وکار های  دوره ای و مو سمی در پا کستان و ایران دست 

رسی پیدا می کنند .

آنها از لحاظ اقتصادی و اجتامعی آسیب پذیرو منزوی هستند.با این 
حال٬ آنها به جای مها جرت به کشور های خارجی به نظر می رسد 
که انتظار می کشند تا ببینند در جریان یک  یا دو سال آینده در 
افغانستان جه به وقوع می پیوندد .این به سازمان ها فرصت زمانی 
می دهد تا در این مدت به صورت عموم برای تحصیالت ، مهارت 
و ادغام سازی این نسل جوان به بازار کار توجه کنند ، و به ویژه 

فرصت های مناسب را برای زنان جوان بی جا شده نیز مهیا کنند. 

در حال حارض٬  دولت افغانستان وسازمان های بین املللی و ملی در 
توسعۀ پروگرام های حساس برای جوانان عقب مانده اند. بر اسا س 

تحقیق ما ، ما یک رویکرد محله ای را برای  پروگرام ها ی حساس 
در   را  افغان  ای   بیجا شده  که جوانان  کنیم  می  پیشنهاد  جوانان  
خانه هایشان یاری رساند ) به ویژه زنان جوان که به  فعالیت های 
درامدزا در منزل رضورت دارند( و نیزبه جوانا نی یاری رسانند که در 
دا خل جوامع اغلب به حاشیه رانده شده اند  و از شبکۀ ارتبا طی 

قوی ویا منا یندگی  در جامعه برخوردار نیستند.

گروهای دخیل باید از این روزنۀ فر صت استفا ده منایند تا؛ الف( : 
تسعه پروگرام ها ی آموزشی متناسب با نیازهای جوانان بیجا شده  
اعم از ذکور و اناث ٬ به شمول مهارت های  مبتنی بر جا معه  در 
سطح محله ها.و ب( : ایجاد مراکز جوانان در شهر کا بل تا جوانان 
بتوانند با هم دیگر ارتباط برقرار کنند  و مشوره بگیرند ٬ و ان جی  
او ها یا سازمان های غیر دولتی  به آ سانی بتوانند  آموزش های 

الزم را ارائه منا یند. 

نسیم مجیدی Nassim.majidi@samuelhall.org رئیس مرکز 
مشوره دهی سموئل هال است http://samuelhall.org و نا 

مزد دوکرتا, پاریس است.

1. جوانان بی جا شده شهری در کابل, تحقیق که از طرف مرکز مشورتی ساموئل هال 
در افغانستان انجام میشود. راپور این تحقیق در سال 2014 نرش خواهد شد. 

 به همین گونه نگاه کنید :  مرکز مشورتی ساموئل هال)2013( 
 Afghanistan‘s Future in Transition: A Participatory Assessment of the

 Afghan Youth, commissioned by Afghan Deputy Ministy of Youth Affair,
 UNDP, UNFPA and UNICEF 

)آینده افغانستان در حال انتقال: ارزیابی مشارکتی جوانان افغان که توسط معینیت 
وزارت امور جوانان, یو ان دی پی ٬یو ان اف پی اه و یونیسف راه اندازی شده است(

http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013

نوجوانان افغان: آیا دوباره مهاجرتی به تنهایی در پیش است؟ مهاجرت اطفال افغان به تنهائی: آماده حرکت؟

»من موفق نشدم، اما هنوز هم می خواهم به خارج از کشور 
بروم. من باید به مقصد برسم، چرا که اینجا در افغانستان  نه کار 

است و نه تحصیل و آموزش.« ) امینی جوان 17 ساله، ننگرهار(

بسیاری از نوجوانان افغان که در گذشته افغانستان را ترک منوده 
و به کشورهای غربی رفته بودند ولی بصورت اجباری دوباره به 
کشور شان بازگردانده شده اند ، با وجود مشکالت و چالشهایی 
که در جریان سفر با آن مواجه  بوده اند، تالش می کنند تا دوباره 
بازگردانده شدن رسنوشت معمول  و  بروند. دستگیری  به خارج 
مهاجرت  تنهائی  به  که  است  افغان  جوانان  از  دسته  آن  برای 
مینامیند، . آنهایی هم که به افغانستان بازگردانده شده اند، با 
های  خانواده  که  گرینانند  به  پولی دست  بازپرداخت  مشکالت 
آنان مجبور شده اند برای سفر اولیه آنها قرض کنند. جذب مجدد 
عودت داده شدگان نوجوان در جامعه با دشواریهایی روبروست، 

بویژه از این نظر که متام عایدات و منابع مالی خانواده جهت 
تامین مصارف سفر اولیه آنها هزینه شده باشد. هامن جامعه که 
تنهایی  به  بگیرد  نوجوان تصمیم  باعث شد یک  در یک مرحله 
مهاجرت کند ، اکنون به تالشهای این نوجوان بازگردانده شده به 

کشور ارزش الزم را منی دهد.

»آنها ما را طعنه میزنند و میگویند که نوجوانانی با سن پائینرت از 
شام به مقصد شان رسیده اند ولی شام تا نتوانسته اید. آنها درک 
منی کنند که مهاجرت و سفر به تنهائی ساده و آسان نیست. آنها 
چیزی در باره خطرات و مشکالت چنین سفرهایی منی دانند.« 

)غالم، نوجوان 18 ساله، والیت ننگرهار(

اند که سعی  این عقیده  به  افغان  نوجوانان  از  بسیاری  هرچند 
و تالش دوباره شاید آسان تر بوده و بیشرت از همیشه مصممند 

mailto:nassim.majidi@samuelhall.org
http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013
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حقایق شهری برای زنان و دخرتان جوان بیجا شده 
دن تایلر و ساسنونی کمیدل

تعداد روز افزون آوره گان داخلی در اسکان های غیر رسمی در شهر های بزرگ افغانستان زندگی  می کنند. 
لیکن روش زنده گی برای دخرتان و زنان جوان بیجا شده  در این گونه رشایط  خیلی آسیب پذیر  است و این 

موضوع به درستی شناسایی و به آن پرداخته نشده است.
دخرتان  و  زنان  که  کند  می  را حامیت  باور  این  عام  های  فرضیه   
شهری به صورت عمومی نظر به محالت اطرافی که مسکن اصلی 
های  فرصت  و  خدمات  به  رسی  دست  به  قادر  بود٬  آنان  سابق  
اجتامعی زیادی هستند. روش مرتقی شهر ها و موجودیت خدمات 
تحصیلی وسیع در مناطق شهری این نظریه را تقویت داده است. اما 
تحقیقات جدید چیزی دیگر را پیشنهاد می کند1. زنان و دخرتان بی 
جا شده در کندهار, کابل و جالل آباد به چالش های برجسته کیفیتی  
مختلفی در  زمینه دست رسی به تحصیل٬ خدمات صحی و کاریابی 
تکان  بسیار  حقیقت  هستند.  روبرو  شان  مرد   همتاهان  از  بیشرت 
دهنده از دست دادن آزادی, رسمایه اجتامعی و منزوی شدن شدید 
از طرف  زنان جوان  زنان است. متام مصاحبه ها همرای دخرتان و 
زنان و دخرتان ساحات نزدیک صورت گرفته است. ابتدا از بزرگان و 
بعد از اعضای مذکر خانواده های مسکن گزین در ساحه غیر رسمی 

اجازه برای صحبت با زنان و دخرتان جوان گرفته شد.

انزوا و به حاشیه رانده شدن: زنان و دخرتان بی جا شده اغلبآ در 
دور  محل  در  تا  ندارند  اجازه  معموآل  و  شود  می  نگهداشته  انزوا 
گشت و گذار مناید و اغلبآ خارج از منزل خود نیز منی توانند بروند 
و  های صحی  مراقبت  و  تحصیل  به  رسی  به شدت دست  امر  که 
را کاهش می دهد. در جریان مصاحبه  آنها  فرصت های معیشتی 
تنها 40 فیصد پاسخ دهنده گان گفتند که دخرتان و زنان اجازه ترک 
بر  یک  اقل  حد  دارند.  را  خود  دوستان  با  مالقات  منظور  به  خانه 
به  فامیل  ذکور  اعضای  همرای  باید  آنها  که  گفتند  آنها  حصه  سه 
بیرون از منزل بروند. محدودیت تحرک نیز دست رسی به تحصیل 
موانع  دارد.  می  بر  میان  از  را  زنان  برای  معیشتی  های  فرصت  و 
فرهنگی عوامل تعین کننده در به حاشیه زنده شدن و انزوا است 

و نورم های محافظه کارانه عمیقآ به طور آشکار دراسکان های غیر 
رسمی شهری نهادینه شده است. 

“ دل ما برای دنیا خارجی  عمیقآ دق می شود و در اینجا احساس می 
کنیم که ما حیثیت بندی ها را داریم. زندانیان از ما بهرت هستند. حد 

اقل برای زندانیان غذای بهرت می رسد “. )زن 24 ساله(

از دست دادن شبکه ها: چون زنان قادر به داد و ستد با خارج از 
خانه های شان نیستند آنها از دیگران کمک خواسته منی توانند. زنان 
جوان معموآل ناتوانی خود را واگذار منوده اند تا فشار خود را همراه 
زنان دیگر همجوار شان رشیک سازند یا یک شبکه را در مساکن غیر 
رسمی و جامعه شان تاسیس منایند. اغلب همسایه ها فامیل ها را 
تهدید می کند که آن ها باید از نورم های جامعه بغاوت ننامیند و 

آزادی زنان و دخرتان را به شمول تعلیم فراهم نگردانند. 

ما  برای  اگر  نداریم.  دادن  انجام  برای  چیزی  ما  روز  متام  ”تقریبآ 
با دیگران داده می شد ما در عرصه های  فرصت تعلیم و آشنایی 
سیاسی و فرهنگی کار می کردیم. یگانه عملی را که انجام می دهیم 
این است که دخرتان از خیمه های همجوار جمع می شوند و در 
باره نوع زنده گی خویش شکایت می کنیم و چیزی بیش از این برای 

انجام دادن نداریم. “ )زن 2۵ ساله(

پریشانی و افرسدگی: در  نتیجه رشایط ناگوار زنده گی شان تعدادی 
زنان و دخرتان جوان بیجا شده شهری از افرسدگی عمیق رنج می برند 
و اغلب در باره اختتام بخشیدن به زنده گی شان صحبت می کنند. 
باره کمبود کمک های روانی  از بی جا شد گان داخلی در  بعضی 
صحبت کرده اند. آنها گفته اند که هیچ نوع از گروه های انفرادی و 

دوباره به سفر اقدام کنند.  آنها می خواهند با رسیدن به غرب 
از  و  بربند،  بهره  نسبی  آزادی  از  کنند،  تأمین  را  خود  معیشت 
تربیه  و  تعلیم  مانند  هایی  سهولت  و  ها  فرصت  به  دسرتسی 
برخوردار شوند، و به همین دلیل حارض می شوند متام خطرهای 

رسیدن به مقصد را به جان بخرند.

بعضی از یافته های تحقیقات مشرتک کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد و »واحد ارزیابی و تحقیقاتی 

افغانستان« قرار است که در اوسط سال 2014 میالدی نرش 
گردد:  جهت دریافت معلومات بیترش به ویب سایت ذیل 
مراجعه کنید: www.areu.org.af برای اطالعات بیشرت می 
توانید با جینیفر لین باگاپارو، محقق ارشد واحد ارزیابی و 

تحقیقاتی افغانستان jennefer@areu.org.af در متاس شوید. 
خانم باگاگارو در تهیه گزارش با سوفیا شهاب کار و همکاری 

.sofya.shahab@gmail.com.منوده است

http://www.areu.org.afبرای
http://www.areu.org.afبرای
mailto:jennefer@areu.org.af
mailto:sofya.shahab@gmail.com
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سازمانی برای کسانی که از  مریضی روانی ) اختالل تنش زای روانی 
پس از آسیب یا  Post-Traumatic Stress Disorder ( رنج می برند 
توجه و کمک نکرده اند. )به شمول افرادی که در صدد رساندن رضر 

برای خود هستند(

حامیت هدفمند
 تعداد زیادی زنان و دخرتان جوان اظهار رشمساری کرده تا بگویند 
را  اسفبار موجوده  زنده گی  شان  حالت  اکرثاً  و  آواره هستند  که 
با  زندگی قبلی آرام و شگوفای شان در دهات مقایسه می کردند. 
و  فرصت  کمبود  است,  مظامل  یکی  حد  از  بیش  افرسدگی  احساس 
ناتوانی دریافت راه حل نیز به این پریشانی می افزاید. شامر زیاد 
زنان و دخرتان جوان هدف مصاحبه را زیر سوال برده اند و گفتند 
این مصاحبه چه سودی  خواهد  به کمک منیاید  اگرهیچ کسی  که 
داشت و زنان و دخرتان جوان بیجا شده از والیت کندهارادعا  منوده 
اند که کمک توسط مردان آورده می شود و رصف به مردان توزیع 

می گردد.

 بخاطر پرداخنت بهرت به آسیب پذیری های مشخص زنان و دخرتان 
جوان در مساکن شهری ما سفارش می دهیم که کمک ها برای بیجا 
شدگان شامل جزء برای نیاز های صحت روانی باشد.  ) با امکانات 

ارجاع رسیع آنهایی که با خطرباال شناسایی شده اند(

باید  کارکنان محلی  به شمول  بدون تخصص  کارمندان برشدوستانه 
آموزش داده شوند تا مسایل صحت روانی را تشخیص منایند و بدانند 
که چگونه به موقع رسیده گی منایند. تحلیل جندر باید برای ارزیابی 
ساده سازی شودو به وارد بخش عمدهو اصلی اسرتاتیژی ارزیابی و 

پاسخگویی برای مساکن غیر رسمی ساخته شود. دخرتان و زنان جوان 
از خدمات  بیجا شده هدف کمک همه جانبه قرار گیرند و کمک 
تخصصی روانی گرفته تا حامیت جامعه و فامیل ذریعه ارائه خدمات 

افزایش داده شود.

تعلیامت رسمی  تهیه  که چگونه   دریابند  باید  فعالین حقوق برش 
و غیر رسمی  را  هر چه عاجل درچرخه ای  بی جا شد گی دوباره 
آغاز کنند به طور مثال  شامل  تعلیامت حرفه ای و فعالیت های  
حامیتی برای  معیشت باشند . هامهنگی و حامیت  برای بی جا شده 
گان داخلی در سکونت گاه های شهری نیاز به توسعه دارد که در 
نتیجه به ثبت سستامتیک تفصیالت بی جا شده گان شهری داخلی و 
نیازمندی ایشان و تاسیس میکانیزم پاسخ گویانه و  مراجعوی نیازمند 

است. 

دن تايلر dan.tyler@nrc.no مشاور امور محافظتي و وكالتي 
در “شوراي پناهندگان ناروي” است: www.nrc.no و سوساين 

شميدل susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org مشاور در 
“دفرت ارتباطات افغانستان” www.tloafghanistan.org و استاد 

مهامن در كالج آسيا-اقيانوسيه در دانشگاه ميل اسرتاليا است. 
 www.anu.edu.au

1. راپور قونسل مهاجرین ناروی و دفرت الیزن راپورش را در مورد بی جا شده گان 
جوان در نیمه 2014 به نرش خواهد رسانید. متامی مصاحبه ها با زنان و دخرتان جوان 

بیجاشده توسط زنان و دخرتان مناطق اطراف هامن محل انجام شده است. در این 
رابطه نخست از بزرگان محلی اجازه گرفته شده تا در داخل مجموعه مردمان ساکن در 
اقامتگاههای غیررسمی گفتگو انجام شود و بعد هم اعضای مرد خانواده ها اجازه داده 

اند تا با زنان و یا دخرتان خانواده مصاحبه صورت گیرد. 

هنوز در خطر: خروج اجباری در ساحات شهری افغانستان 
کارولین هووارد و جیلینا مادزاریویک 

رقم بزرگ افغان های بیجا شده چالش ها و مشکالت در قسمت حامیت و انکشاف شهری برای دولت و جوامع 
بین املللی ایجاد می مناید.

اثر جنگ و خشونت  از  افغان در داخل کشور  در حدود 630000 
از  تر  اضافه  مجدد  استقرار  با  هنوز  تا  کشور  و  اند  شده  بیجا  ها 
در  کند.  می  نرم  پنجه  و  دست  کننده  عودت  مهاجر  میلیون   ۵.۷
حال حارض در حدود 30 فیصد افغان در شهر ها و اکرثیت آنها در 
محالت بی نقشه ویا در اطراف و نواحی شهر های بزرگ زنده گی 
می منایند. 1رشد رسیع نفوس در شهر ها ذریعه عودت مهاجرین ،  
بیجاشده گان داخلی از اثر خشونت و جنگ ها و حوداث طبیعی 
و مهاجرت به خاطر وخامت وضعیت اقتصادی از ساحات روستائی  

غیرقابل  افغانستان  آینده  که  آنجائی  از  است.  شده  ترسیع  بیشرت 
شده  بیجا  برای  پایدار  حل  راه  دریافت  انیرو  از  میباشد،  پیشبینی 
گان داخلی و مهاجرین عودت کننده مرشوط به تهیه و تدارک خانه 
ها و مکان زیست و امنیت متصدی میباشد. عدم موجودیت گزینه 
گان  بیجاشده  تا  میگردد  باعث  مسکن  سازی  فراهم  مناسب  های 
داخلی و مهاجرین عودت کننده اراضی دولتی و خصوصی را بدون 
اجازه ویا بصورت غیرقانونی غضب منایند. این امر آنها را در معرض 
رشایط غیراستندرد زنده گی قرار داده و آنها را با خطرات ناشی از 
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تخلیه اجباری اراضی غضب شده توسط مالکین اصلی ویا نهاد ها 
و مسوولین دولتی جهت اعامر شهرک ها، رسک ها ویا دفاتر وغیره 

ُ مواجه می سازد. 

بیجاشدگان  نظارتی  مرکز  ذریعه   )NRC( ناروی  مهاجرین  شورای 
محالت  از  را  اجباری  تخلیه  قضیه   16  )IDMC( خود   داخلی  
غیررسمی و نواحی و اطراف شهر های که این کمیته دارای مناینده 
گی های والیتی میباشد، مورد مرور و بررسی قرار داده است: والیات 
کابل، هرات، ننگرهار، بلخ، میمنه و فراه شاهد همچو قضایا بوده 
اند. 2این قضایا ) بین نوامرب 2010 و جون 2013 راجسرت شده است( 
مهاجرین  های  خانواده  و  داخلی  بیجاشدگان  قضایا   این  در  که 
ویا  قبلی  اجازه  بدون  را  و خصوصی  دولتی  اراضی  کننده  برگشت 

داشنت کدام قباله رشعی   غضب منوده اند.

خالهای برنامه های حامیوی و نواقص پالیسی 
در حدود 9600 خانواده )۵۷400 نفر( در جوامع  گزینش شده از 
این نوع موارد متاثر گردیده و در حدود ۵۵۷ خانواده جرباً خانه های 
درازمدت  از  که  افرادی  و  جدید  بیجاشدگان  اند.  منوده  ترک  شانرا 
مقیم هستند، در معرض خطر قرار دارند. در حال حارض در برنامه 
نواقص و خال ها و جود  اجباری  تخلیه  های  حامیوی متام مراحل 

دارد:

عدم رعایت حقوق مشورت و اشرتاک  ■

مناسب  ■ غیر  و  متفاوت  کامال  زمانی  معیاد  و  ها  طرزالعمل 
تذکر نامه 

بدون  ■ جربان  و  اصالح  های  سیستم  موجودیت  عدم 
درنظرداشت این که آیا خانواده اخراج شده حق قانون خانه 
های خویش ویا کدام شکل قانونی حق تصدی را  دارد یا خیر 

جابه  ■ جهت  موثر  گزینه  هیچگونه  که  این  تر  مهم  همه  از 
جائی مبنظور جلوگیری از بی خامنان شدن و آواره گی افراد 
وجود نداشته و آسیب پذیری را بعد از تخلیه اجباری افزایش 

میدهند.

باوجود این که قانون اساسی افغانستان در برابر دخالت غیررضوری 
را در خانه و ملکیت اتباع تضمین مینامید، ولی این قضایا خال های 
جدی را در قوانین مربوطه آشکار می سازد. افغانستان به استندرد 
های بین املللی متعهد بوده و این امر ایجاب مینامید تا این کشور 
از این موارد جلوگیری منوده و قضایا اخراج اجباری را مجازات مناید. 
افغانستان منحیث عضو میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی 

خانه  داشنت  ابتدائی حق  عنارص  از  افراد  متام  اینکه  3از  فرهنگی  و 
حامیت  از  خود  نوبه  به  که  خانه  متصدی  امنیت  بشمول  مناسب 
قانونی در برابر اخراج اجباری برخوردار باشد  ،باید اطمینان دهد.

افغانستان منحیث عضو میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی4 
متعهد است تا از حقوق و حریم خصوصی اتباع خویش  در برابر 
دخالت غیرقانونی و اختیاری در خانه و زنده گی قطع نظر از مرشوع 
بودن سکونت حامیت و احرتام مناید. کنوانسیون محو تبعیض علیه 
زنان۵ و میثاق حقوق اطفال6 ) افغانستان از امضا کنندگان هردو سند 
است( تعهدات مشابه را در رابطه به زنان و اطفال ترصیح مینامید 

زیرا آنها قربانی های اساسی اخراج اجباری میباشند.

اداره  و  تنظیم  به سیستم های جدید  نیاز  انکشاف شهری  ترسیع  
زمین دارد- خاصتاً  تنظیم  محالت مسکونی غیررسمی که مسوولین 
بیجاشدگان داخلی  برای  این وضعیت  نیستد.  آنها  به تصدیق  مایل 
پیچیدگی های ایجاد کرده که  حقوق آنها در قسمت انتخاب محالت 
مسکونی شان ندرتاً توسط مسوولین والیتی و شاروالی ها شناسائی 
و  و محالت  ترک شهرها  به  داخلی   گان  بیجا شده  است.  گردیده 
ساحاتی که در آن زنده گی میکنند، ندرتاً میل دارند و در عین حال 
پالیسی سازان راه های حل درازمدت را جهت برگشت آنها به خانه 
های اصلی شان در نظر دارند.  دولت برنامه مقدماتی جابه جائی یا 
برنامه تخصیص زمین را برای برگشت کنندگان و بیجاشد گان داخلی 
که مجبور به ترک خانه های شان گردیده اند، در سال 200۵ روی 
دست گرفت ولی به اساس نتایج محققین جا به جائی پایداری در 
ساحات برنامه تخصیص زمین ندرتاً صورت گرفته است زیرا ساحات 
استندرد درنظر گرفته  انتخاب شده بی کیفیت بوده و معیار های 

نشده است و مهمرت اینکه قیمت زمین بسیار بلند میباشد.

نهاد های کلیدی دولت و همچنان مسوولین شاروالی ها راه حل ها 
برای بیجاشدگان داخلی  را تنها مسوولیت وزارت مهاجرین و عودت 
کننده گان تصور  می کنند. بنابرین اقدامات و واکنش ها  در برابر 
نیازمندی های درازمدت بیجاشد گان شهری در رسارس ادارات دولتی 
بصورت درست و مناسب هآمهنگ نگردیده است. در حال حارض 
نشانه های خوبی در  مورد  تغییر موقف مسوولین مروبطه وجد 
قوای  و  افغانستان  در سال 2012 کلسرت حامیت خانه سازی  دارد. 
و  کاهش خسارات  برای   را  رهنمودی  یک  اراضی  و  ملکیت  کاری 
زیان هنگام اخراج اجباری۷و پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی  تسوید 
منوده و در نوامرب 2013 توسط شواری محرتم وزیران منظور گردید 

که این رهنمود را در برمی گیرد. 

 پالیسی بیجاشدگان داخلی  موارد ذیل را ترصیح مینامید:
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به  ■ بیجاشدگان داخلی و عودت کننده گان  شناسایی حقوق 
منظور دریافت مسکن در ساحات شهری 

دربرگیرنده احکام معترب در ارتباط به اخراج اجباری و امنیت  ■
متصدی خانه 

شناسائی رشد ساحات مسکونی غیر رسمی  ■

شناسائی حقوق بیجاشده گان داخلی تحت روشنائی قانون  ■
اساسی درقسمت مسکن گزین شدن آنها در هر نقطه کشور 

تائید مسوولیت های نهاد های ملی، والیتی،  ■
حصول  منظور  به  شاروالی  و  ها  ولسوالی 
و  داخلی  بیجاشدگان  اینکه  از  اطمینان 
مهاجرین عودت کننده در ساحات مسکونی 
یا   تهدید  مورد  ساحات  سایر  و  غیررسمی 

اخراج ا قرار نگیرند .

مسوده پالیسی دولت سال 2013 در مورد تقویت 
معرفی  با  همچنین   غیررسمی   مسکونی  ساحات 
قانون جدید در برابر اخراج اجباری تامین حامیت 
به  پالیسی متذکره  می مناید.هرچند  تحویل دهی 
شورای محرتم وزیران در ختم مارچ 2014 نیز معلق 

مانده است. 

پیشنهادات
و  دولــتــی  مکلیت  تــرصف  و  غضب  ــورت  ص در 
اجباری  اخــراج  قانونی،  مجوز  بــدون  خصوصی 
اجتناب ناپذیر است . جمهوری اسالمی افغانستان 
با کمک و حامیت جوامع بین املللی باید روی موارد 

ذیل مترکز مناید:

پالیسی  ■ تطبیق  جهت  فوری  اقدامات  اتخاد 
انکشاف  طریق  از  داخلی  بیجاشدگان  ملی 
پالن فعالیت ملی و والیتی در مورد راه های 
مشخص  های  نیازمندی  بهبود  و  پایدار  حل 
 ، ارتباط به مسکن  بیجاشده گان داخلی در 

اراضی و ملکیت در شهر ها 

های  ■ پالن  و  ها  پالیسی  قوانین،  معرفی 
و  جلوگیری  مبنظور  منطقی  و  جامع  موثر، 
گان  بیجاشده  اجباری  اخراج  موارد  مجازات 

داخلی شهری، مهاجرین عودت کننده و افراد فقیر شهر های 
رسحدی. ایجاب می مناید تا رشایط  وطرزالعمل های که به 
اساس آن پروسه تخلیه محالت مسکونی اعامر شده در اراضی 
عامه و خصوصی در شهر ها صورت میگیرد، واضح گردد و از 
رعایت قانون، الزامات و متناسب بودن اقدامات برای تخلیه 
اطمینان حاصل گردد، در پروسه تخلیه خانه های مسکونی 
باید از زور بیش از حد استفاده نگردیده و تخریب خانه به 
شکل جربی و فشار صورت نگیرد. دراین خصوص  در  نظر 
گرفنت میکانیزم های جربان خسارات و برنامه های جابجایی 

کمپ بیجاشده گان داخلی در کابل 
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درخواست  امکانات  با  همراه   ( جدید  های  خانه  تهیه  و 
استیناف( مهم و اساسی می باشد.

متاثرشده   ■ جوامع  اشرتاک  و  ها  مشورت  ساخنت  نهادینه 
همراه با نهاد های برشی و انکشافی: ایجاب مینامید تا متام 
مراحل  متام  از  بزرگ ساالن   و  زنان  بشمول  متاثرشده  افراد 
باشند.  داشته  آگاهی  اجباری  ترک  یا  تخلیه  های  پروسه  و 
در صورتیکه شخص متاثرشونده در برابر تذکرنامه تخلیه به 
مراجع مربوطه عریضه یا درخواست استینافی خویش را ارایه 

مناید، پروسه تخلیه باید کامال الی اتخاذ و ابالغ رسمی تصامیم 
متوقف گردد.

حقوقی   ■ امنیت  تامین  مبنظور  اساسی  های  معیار  معرفی 
ساکنین خانه برای بیجا شدگان شهری آسیب پذیر، مهاجرین 
عودت کننده و سایر کسانیکه دسرتسی قانونی به اراضی و 
خانه ندارند: ایجاب می مناید تا فرمان 104 ریاست جمهوری 
بهرت  صورت  به  مستفیدین  های  نیازمندی  تا  گردد  تعدیل 
برآورده گردد و در صورت ایجاد تعدیالت باید روی انتخاب 
و  اراضی  قیمت  از  نظر  رصف  ویا  کاهش  مناسب،  ساحات 
واجد  منظور   به  مناسب  های  معیار  گسرتش 
مهاجرین  و  داخلی  بیجاشدگان  ساخنت  رشایط 
بازگشت کننده برای سکونت در خارج از والیت 
مناید  مترکز   شان  اصلی  سکونت  محل  یا  اصلی 
تخلیه  قانونی هنگام  باید مهلت  . در عین حال 
اجباری در نظر گرفته شده و برنامه جهت تجدید 
غیررسمی  مسکونی  محالت  سازی  قانونی  و 

توسعه یابد.

محالت  ■ تجدید  پالیسی  رسیع  پذیرش 
در  فوری  اقدامات  اخذ  و  غیررسمی  مسکونی 

قسمت تطبیق پالیسی متذکره 

فعاالن  ■ و  برشی  دونرهای  و  ها  نهاد 
نظر  در  را  ذیل  موارد  باید  املللی  بین  انکشاف 

گیرند: 

حامیت  ■ یا  و  مالی  وجوه  تامین 
ملی  پالیسی  تطبیق  قسمت  در  همکاری  و 
فعالیت های  بشمول ضبط  داخلی  گان  بیجاشد 
درک  و  آگاهی  منظور  به  داخلی  بیجاشدگان 
عمیق تر  از نیازمندی های مشخص بیجا شدن و 

بهبود اقدامات و برنامه ها

چارچوب  ■ که  این  از  اطمینان  حصول 
کمک های انکشافی ملل متحد از سال 2015 الی 
2019 روی راه های حل پایدار برای بیجاشدگان 
داخلی و مهاجرین بازگشت کننده بشمول درک 
حقوق  آنها در قسمت دریافت مسکن مناسب  
برنامه های  مبتنی  از طریق  در ساحات شهری 

بر اجتامع .

IO
M
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توجه به نشانه های خطر: احتامل وقوع آوارگیهای بیشرت در افغانستان
سوسانی شمیدل

در حال حارض شواهد زیادی حاکی از احتامل وقوع موج دیگری از آوارگی و بیجاشدگی در افغانستان وجود 
دارد. غفلت و عدم اعتنا به این نشانه ها و عدم اتخاذ اقدامات الزم ممکن است باعث شود که در آینده هم از 

نگاه مالی و هم از لحاظ انسانی خسارات هنگفت بیشرتی پرداخت گردد. 

بیشـرت از ده سـال بعـد از سـقوط رژیـم طالبـان و بعداً دخیل شـدن 
وسـیع جامعـه بیـن املللـی در هـم در عرصـه انکشـاف و توسـعه و 
هـم در زمینـه نظامـی در افغانسـتان، متـام شـواهد و مـدارک نشـان 
میدهنـد کـه ممکن اسـت ما شـاهد موج بـزرگ دیگری از بیجاشـده 
گان و آوارگان باشـیم. ایـن بـار فـرق اساسـی ایـن خواهـد بـود کـه 
بـه  آوارگـی  از  وسـیعرت  ابعـادی  افغانسـتان  داخـل  در  بیجاشـدگی 
بیـرون از مرزهـای ایـن کشـور خواهـد داشـت. در چنیـن رشایطـی 
روی  بـزرگ  شـهرهای  دیگـر  و  پایتخـت  کابـل  بـه  آوارگان  بیشـرت 
خواهنـد آورد.. عوامـل زیـر در ارزیابـی احتـامل بیجاشـدگی بیشـرت 

بایـد مـورد مالحظـه قـرار گیرنـد:

تحـرک و جابجایـی مکانیسـم مهمی برای مقابله با رشایط نابسـامان 
در افغانسـتان: براسـاس آمارهـا، از هـر چهار تن در افغانسـتان سـه 
نفـر  بیجاشـدگی و مهاجـرت اجبـاری را در زنـده گـی تجربـه منـوده 
انـد و برخـی چندیـن بـار  )در داخـل و یـا خـارج از کشـور( مهاجـر 
و یـا بیجـا شـده انـد. از ایـن رو بسـیاری از افغـان هـا دیگـر دارای 

ارتباطاتـی نیرومندبـا مهیـن خویـش منیباشـند، چـه رسـد بـه ایـن که 
زمیـن و شـیوه معیشـت بتوانـد ارتبـاط آنهـا را بـا کشورشـان تأمیـن 
کنـد. آنهـا کـه در گذشـته مجبـور به تـرک کشـور گردیـده بودند، در 
صـورت بـروز وضعیـت دشـوار ممکـن اسـت دوبـاره دسـت بـه این 
کار بزننـد. آنهـا بـه تحـرک و جابجایـی عـادت کـرده انـد، تجربه این 
کار را دارنـد و مـی داننـد کجـا برونـد؛ و دسـت کم قادر به سـنجش 

گزینـه ها هسـتند.

بـرای خـود یـک  افغـان هـا   اکـرث  احتـامل یـک جابجایـی دیگـر: 
اسـرتاتیژی تـرک کشـور را هـر زمانـی کـه رشایـط وضـع امنیتـی و 
اقتصـادی ایجـاب منایـد، در نظـر گرفتـه انـد. کسـانیکه دارای منابـع 
مالـی کافـی هسـتند، انتقـال خانـواده هایشـان بـه شـهر دوبـی آغاز 
منـوده انـد؛ تعـدادی از خانـواده هـا بـه دنبـال فرصت های اشـتغال 
و یـا تحصیـل خـارج کشـور بـوده و یـا برنامه هایـی برای پیوسـنت به 
دیگـر اعضـای خانـواده خود در کشـورهای غربی داشـته اند. بعضی 
خانـواده متـام پـس انـداز و عوایـد شـانرا جهـت فرسـتادن یـک فـرد 

تطبیق چارچوب رسمنشی ملل متحد  برای ختم بیجاشدن  در  ■
اثر جنگ و منازعات و همچنین به همین گونه  رفع مشکالت 

بیجاشدگان داخلی و مهاجرین بازگشت کننده .

تشویق و ترغیب فعالیت مشرتک نهادهای برشی و انکشافی  ■
رفع  برای  هامهنگ   های  میکانیزم  قسمت  در  املللی  بین 
شیوه  ایجاد  از  اطمینان  منظور حصول  به  داخلی  بیجاشدن 

جامع  برخورد با این چالش

بهبود ظرفیت کاری نهاد های حامیوی جهت نظارت و گزارش   ■
دهی از تخلیه  و جابه جای افراد در رسارس کشور 

برای  ■ پایدار  و  ثابت  مالی  وجوه  تامین  از  اطمینان  حصول 
در  عامه  آگاهی  فعالیت های  و  ارتقاء ظرفیت  برنامه های 
مورد تخلیه اجباری و استندرد های قانونی قابل تطبیق ) بین 

املللی( برای متام مراجع ذیدخل 

کارولین هووارد، رئیس بخش آسیا میانه، اروپا، منظقه قفقاز و 
 بخش آسیائی، مرکز نظارت بیجاشدگان داخلی،

caroline.howard@nrc.ch ،www.internal-displacement.org

  ،jelena.madzarevic@afg.nrc.no جیلینا مادزاریفک
 مشاورزمین، ملکیت و خانه ، کمیته ناوری افغانستان، 

www.nrc.no/afghanistan

1.  بیجاشده گان شهری و آسیب پذیری در کابل،  گروپ پالیسی برشی ، انستیوت 
انکشاف خارجی تهیه شده توسط میتکالف و مارتین 

www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
  files/7722.pdf

2.   جهت دریافت معلومات بیشرت و تفصیالت بیشترت در مورد پیشنهادات لینک ذیل را 
مطالعه منائید:

www.nrc.no/arch/_img/9689800.pdf
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  .3

www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  .4
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm  .۵

www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  .6
 http://tinyurl.com/Afgh-evictionguidelines-2012  .۷
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جـوان خانـواده از طریـق قاچـاق بـه کشـور هـای غربـی بـه مرصف 
مـی رسـانند بـا ایـن امیـد کـه یـک زمینـه انتقـال خودشـان بـه ایـن 
کشـورها در آینـده مهیـا گـردد. در عیـن حـال در چند سـال گذشـته 
رقـم بیجاشـده گان داخلـی بـه صـورت چشـمگیری افزایـش یافتـه 
اسـت و اضافـه تـر از 630000 نفـر خانـه هـای شـانرا تـرک منـوده 
انـد. تنهـا در سـال 2013 میـالدی در حدود 110000 نفـر و تقریباً به 

انـدازه همیـن رقـم سـال پیشـرت از آن بیجـا شـده بودنـد.

مهاجـرت و پراکنـده گـی افغـان هـا بـه مناطـق مختلـف جهـان: 
مهاجـرت افغانهـا باعـث پراکنـده گـی آنهـا در سـطحی وسـیع شـده 
اسـت.  آنهـا نـه تنها به کشـور های همسـایه مانند پاکسـتان و ایران 
مهاجـرت منـوده بلکـه بـه کشـورهای اورپائـی، امریکائـی شـاملی، 
روسـیه، آسـیای مرکزیـف آسـرتالیا مهاجـر شـده انـد. ایـن امر نشـان 
مـی دهـد کـه آنـان گزینـه هـای متعـددی بـرای مهاجـرت داشـته 
انـد.. درسـال هـای اخیـر بسـیاری از افغـان از کشـورهای اخیـر از 
امتیـاز شـهروندی متامـی امکانـات ناشـی از آن برخـوردار شـده انـد. 
در سـال هـای اخیـر پیوسـنت اعضـای خانواده فـرد پناهنـده در غرب 
و یـا ازدواج میـان افغانهـای پناهنـده بـا افرادی در داخل افغانسـتان 
باعـث شـده کـه راهـی کوتـاه بـرای اقامـت در غـرب بـرای بسـیاری 
بـا دشـواریهای  آنـان  افغانسـتان مهیـا شـود و  افـراد سـاکن در  از 
رد درخواسـت پناهندگـی روبـرو نشـوند. عـالوه بـر ایـن، تحقیقـات 
راجـع بـه پدیـده مهاجـرت نشـان داده که وجـود جامعـه مهاجر در 
کشـورهای غربـی سـبب شـده تـا تناسـبی بیـن کسـانی که از کشـور 
خـارج مـی شـوند، و آنهـا کـه سـاکن مـی شـوند، به وجـود آیـد. این 
رونـد، تثبیـت شـده و شـبکه حامیتـی الزم بـرای آن نیـز وجـود دارد.

عـدم موفقیـت و پایـداری پروسـه برگشـت: اگرچه رقـم افغان های 
برگشـت کننـده بـه کشورشـان نـا معلـوم اسـت )یـک تعـداد بیشـرت 
از یکبـار رفـت و آمـد کـرده انـد( ولـی بـر اسـاس آخریـن تخمیـن 
هـا از سـال 2001 میـالدی بدینسـو در حـدود ۵.۷ میلیـون نفـر بـه 
کشـور برگشـت منـوده انـد1. بـه اضافه ایـن رقـم، تاهنـوز در حدود 
2.۷ میلیـون افغـان در کشـور هـای ایـران و پاکسـتان مهاجرهسـتند 
و ایـن افـراد هیـچ گونـه متایلـی بـه برگشـت به کشـور شـان ندارند، 
مگراینکـه بعضـی اقدامـات اجبـاری توسـط کشـورهای میزبـان روی 
دسـت گرفتـه شـود کـه میتـوان آنـرا بازگردانـدن اجبـاری نامیـد. امـا 
بـرای بسـیاری از افـراد بازگشـت بـه کشـور یـک رونـد پایـدار نبوده 
اسـت، چـرا کـه بـرای آنـان حتـا یافـنت خانـه و رسپنـاه در کشـور 
دشـوار بـوده اسـت، چـه رسـد بـه دسرتسـی بـه خدمـات اولیـه و یـا 
برخـورداری از حامیـت و امنیـت بسـیاری دیگـر هـم از قبـل بـدون 

خانـه و کاشـانه بـوده انـد.

فشـارهای ناشـی از افزایـش جمعیـت: پیـش بینـی هـا حکایـت از 
آن دارنـد کـه جمعیـت افغانسـتان بـا در نظـر داشـت میـزان بـاالی  
تولـد )2.4 درصـد( تـا سـال 2030 بـه 40 میلیـون نفـر بالغ شـود. به 
ایـن ترتیـب یافـنت منابـع ماننـد زمیـن، خدمـات و اشـتغال در داخل 
کشـور دشـوارتر خواهـد شـد؛ چرا کـه تأمین چنیـن نوع منابـع برای 
نفـوس فعلـی کشـور یعنـی بـرای حـدود 28 میلیـون نفـر هـم کافی 
نیسـت. احتامل دارد این نوع فشـار ها و رشایط آسـیب پذیر سـبب 
بیجاشـدگی جمعیـت بیشـرتی شـده و ایـن امـر بـه افزایـش میـزان 
پناهنـدگان در خـارج از کشـور و بیجاشـدگان داخلـی منجـر خواهـد 

. شد

ناامنـی عامـل کلیدی بیجاشـدگی: در این اواخـر افزایش ناامنی ها و 
خشـونت ها در افغانسـتان امیـدواری چندانی برجـای منی گذارد که 
بـرای مشـکالت یادشـده بـه زودی راه حلی پیدا شـود. در چند سـال 
اخیـر قتـل غیرنظامیـان و افـراد ملکـی و حـوادث نـا امنی به شـکلی 
پیوسـته افزایـش یافتـه و احتـامالً در ادامـه سـال 2014 ایـن رونـد 
ادامـه مـی یابـد. با این وصـف، باید در نظر داشـت که تلفـات افراد 
ملکـی تنهـا بخشـی از واقعیتهـا را بازگـو مـی کنـد، و بایـد عواملـی 
چـون افزایـش مـوارد تهدیدهـا، ارعـاب و نقض حقوق بـرش، افزایش 
مـوارد معافیـت از جرایـم و عـدم حامیـت دولت افغانسـتان و قوای 
امینـی ایـن کشـور نیـز مـورد مالحظـه قـرار گیـرد. گزینه هـای پیش 
روی افـراد بـه شـکل روزافـزون محدودتـر می شـود: یعنـی وضعیت 
بـه گونـه ای اسـت که باید نسـبت به کسـانی که در قدرت هسـتند، 
مطیـع و فرمانـربدار بـود، در غیر ایـن صورت باید کشـور را ترک کرد 
و یـا خطـرات احتاملـی و حتـا مرگ را بـه جان خرید. بـه این ترتیب، 
آوارگـی و تـرک خانـه گزینـه مناسـب تـری بـرای کسـانی اسـت کـه 

بتواننـد زمینـه الزم را بـرای آن مهیـا کنند.

عـدم رشـد اقتصـادی و فقـدان فرصـت هـای تامین معیشـت بدیل: 
منـی تـوان انـکار کـرد کـه افغانسـتان بعـد از 12 سـال کمـک هـای 
از جملـه کشـورهای  املللـی هنـوز هـم  بیـن  انکشـافی  و  توسـعه 
بـا  مختلـف  سـطوح  در  و  گردیـده  محسـوب  نیافتـه  انکشـاف 
دشـواریهایی دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد. افغانسـتان مقـام 1۷۵ را 
از 18۷ در زمینـه شـاخص انکشـاف بـرشی و مقـام 14۷ را از 148 
در عرصـه شـاخص نابرابـری جنسـیتی یـا عـدم تسـاوی حقـوق زن 
افغانسـتان همچنیـن در زمینـه دو  اسـت.   و مـرد حاصـل منـوده 
شـاخص مهـم،  مـرگ و میـر اطفال زیر سـن پنج سـال و مـرگ و میر 
مـادران هنـگام تولـد نـوزادان، بلندتریـن ارقـام را در جهـان تشـکیل 
مـی دهـد. در حالـی کـه بیشـرت آوارگیها و مهاجـرت مسـتقیاًم از اثر 
ناامنـی و نقـض حقـوق بـرش صورت منی گیرد، اشـتباه اسـت اگر این 

بیجاشـدگیها را »اختیـاری« قلمـداد کنیـم.
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اتخـاد  قسـمت  در  افغانسـتان  دولـت  ناکافـی:  و  کنـد  واکنـش 
اقدامـات و برنامـه هـای الزم جهـت رفـع نیازمنـدی هـای برگشـت 
کننـده گان بسـیار بصـورت کنـد و آهسـته عمـل منـوده اسـت و 
انتظـار دارد کسـانی کـه بـه کشـوربر مـی گردنـد، بـه سـادگی در 
مناطـق اولیـه خـود دوبـاره اسـکان یابنـد.. در ایـن اواخـر دولـت 
»برنامـه تامیـن مـواد غدائی و تغدیه افغانسـتان« و »پالیسـی ملی 
بیجاشـده گان داخلـی« را امضـا منوده اسـت. هرچند ایـن تعهدات 
تـا هنـوز در قالـب سـند مانـده و اجـرا نشـده انـد، و الزم اسـت با 
توصیـه هایـی دقیـق و ارائه چارچوبی مشـخص زمینه عملی شـدن 
ایـن سیاسـتها فراهـم گـردد. بسـیاری از برنامـه هـای کمکـی آینده 
بـرای افغانسـتان متکـی بـه »چارچـوب دوجانبه حسـابدهی توکیو 
)توافقـات توکیـو( مـی باشـد، و ماملـک متویـل کننـده بـه صـورت 
روزافـزون از رسازیـر منـودن وجـوه مالـی بیشـرت بـه یـک دولـت 
فاسـد و فاقـد کارایـی در هـراس انـد. این موضوع همـراه با کاهش 
میـزان فعالیـت نهادهـای برشدوسـتانه و بازیگـران عرصـه توسـعه 
و انکشـاف، باعـث ادامـه فشـارها روی جوامـع آسـیب پذیـر شـده 
و از همیـن رو سـبب آوارگـی و بیجاشـدگی بیشـرت مـی گـردد. در 
صورتـی کـه خدمـات و کمـک هـا جهـت رفـع نیازمنـدی هـا تامین 
نگـردد، مردمـان نیازمنـد بـه مناطقـی می روند کـه بتوانند بـه آنها 

دسرتسـی پیـدا کنند.

مردمان بیجاشده به کجا میروند؟
اگـر بتـوان بـرآورد کـرد کـه افـراد و خانـواده هـا، دسـت کم شـامر 
بیشـرت آنهـا، احتـامالً بـه کجـا روی مـی آورنـد، مـی تـوان کمکهـا را 
نیـز در هـامن عرصـه ها متمرکز سـاخت و همچنین از بیجاشـدگی 
و آوارگـی بیشـرت جلوگیری کـرد. مهاجرت به سـمت مقاصد معمول 
اکنـون دشـوارتر شـده )کشـور پاکسـتان ناامن اسـت و در قسـمت 
پذیـرش مهاجریـن ناشـکیبا و ایـران هـم دیگـر پذیـرای مهاجریـن 
بیشـرتی نیسـت( ومهاجـرت و پناهنـده شـدن به کشـورهای دورتر 
نیازمنـد منابـع قابـل مالحظـه )هـم منابـع مالـی و هـم تحصیالت( 
دارد، و از ایـن رو رفـنت بـه خـارج افغانسـتان بـه شـکلی روزافـزون  
دشـوار شـده اسـت. این امر سـبب افزایش بیجاشـدگان داخلی می 

گردد.

در ده سـال اخیـر بصـورت کل افغانسـتان و خاصتـاً پایتخـت ایـن 
کشـور رشـد رسیـع شـهری را تجربـه منـوده اسـت و در سـال 2011 
در حـدود ۷.2 میلیـون نفـر) 2۵ فیصد نفوس کشـور2( در شـهر ها 
زنـده گـی میکـرده اسـت؛ و ایـن رقـم بلندتـر از سـطح اوسـط در 
آسـیا محسـوب میگـردد. شـهر کابـل از نـگاه نفوس جزو شـهرهایی 
بـوده کـه رسیـع ترین رشـد را در سـطح منطقه داشـته و در جوالی 
اسـت،  گردیـده  تخمیـن  غیررسـمی  مسـکونی  سـاحه   ۵3  ،2013
درحالیکـه در واقـع شـاید ایـن رقـم بلندتـر باشـد.  سـایر شـهر هـا 

رشـد مشـابه را از نـگاه افزایـش نفـوس شـهری تجربـه منـوده انـد، 
و در ایـن سـاحات بیجاشـده گان داخلـی در کنـار برگشـت کننـده 
گان، مردمـان فقیـر شـهری و کوچـی هـا زندگـی مـی کننـد. آنان به 
صـورت عمـوم روی اراضـی دولتی یا خصوصی مسـکن گزین شـده 
انـد. درحالـی کـه اکـرث آنهـا از نـگاه دسرتسـی بـه خدمـات اساسـی 
و تامیـن معیشـت بـا مشـکالت و چالـش هـای روزافـزون مواجـه 
هسـتند ولـی بیشـرت آنهـا از این وضعیـت راضی بـوده  )که حد اقل 
زنـده گـی شـان مصؤن اسـت( و به زنـده گی در این سـاحات ادامه 
مـی دهنـد. بر اسـاس تجارب کشـورهای مشـابه، چنین نـوع تجمع 
مـردم باعـث افزایـش فشـار جمعیتـی شـده و ایـن امـر بـه نوبـه 

خویـش سـبب آوارگـی و بیجاشـدن بیشـرت افـراد میگردد.
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چرا به واقعیت ها توجه منی شود؟ 

افغانسـتان در رشایـط حسـاس رونـد انتقـال سیاسـی و امنیتـی قـرار 
دارد، و ایـن دو عامـل بـا وضعیـت اقتصـادی دوره انتقـال نیز مرتبط 
اسـت؛ و متامـی ایـن عوامـل  هـم  در داخـل و هم خارج افغانسـتان 
وضعیتـی را بـه وجـود آورده کـه همـه »منتظرند ببینند چـه خواهد 
شـد«. کسـانی کـه واقعیـت هـای را مینگرنـد، از نـگاه اسـرتاتیژیکی 
و عملـی مایـل بـه انجـام هیـچ کاری نبـوده و یـا توانائـی اجـرای آن 

ندارند. را 

بایـد بـه عوامـل فـوق ایـن عنـرص را نیـز اضافـه کـرد کـه کسـی منی 
خواهـد ناکامیهـا را بپذیـرد. چرا کـه پذیرش یک بحـران دیگر آوارگی 
و بیجاشـدگی بـه معنـای قبـول ناکامـی و شکسـت اسـت و مفهـوم 

آن دسـت کـم ایـن اسـت کـه گفـه شـود پـروژه دولـت سـازی کـه 
بیـش از یـک دهـه بـا حامیـت بیـن املللـی بـه راه افتـاده، موفقیـت 
چندانـی نداشـته اسـت. اگـر کشـورهای غربـی چنیـن وامنـود کننـد 
کـه در حـال حـارض هیـچ گونـه بحرانـی ناشـی از بیجاشـدن مـردم 
وجـود نـدارد، آنهـا از مسـوولیت هـای خویـش شـانه خالی منـوده و 
بعـداً دولـت افغانسـتان را در این عرصه مقرص محسـوب می منایند. 
برعـالوه اگـر دولتهـای غربـی بپذیرنـد کـه در ایجـاد چنیـن بحرانـی 
سـهم داشـته انـد و یـا دسـت کـم مانع بـروز آن نشـده انـد، باید در 

عرصـه پناهندگـی نیـز مسـئولت بـه دوش گیرنـد.

و رسانجـام، چـه بپذیریـم و یـا نـه، واقعیـت ایـن اسـت کـه  در حال 
حـارض سـوریه مـورد توجـه جهانیان قـرار گرفته و افغانسـتان از فکر 
و اندیشـه آنهـا خـارج شـده اسـت. اگرچـه کشـورهای اروپائـی کـه 
شـاهد بحـران برخاسـته از بیجاشـدن و مهاجـرت تـوده هـای عظیـم 
از افغـان هـا در سـالهای اخیـر بـوده  انـد، ولـی سـوریه کـه از نظـر 
جغرافیایـی بـه اروپا نزدیکرتاسـت، توجه آنها را در مـورد هرآنچه در 

در افغانسـتان و پیرامـون آن جریـان دارد، دور کـرده اسـت.

باجـود ایـن وضعیـت  وجـود دالیلی که دیگـر کشـورهای غربی منی 
خواهنـد خـود را بیشـرت بـه مسـایل افغانسـتان درگیر سـازند، ما باید 
هنـوز هـم پرسـش هـای ذیـل را مطـرح سـازیم: اگـر به نشـانه های 
اولیـه چنیـن هشـدارهایی بی توجهی شـود، منتظر چـه عواقبی باید 
بـود ؟ در صـورت عـدم اتخـاذ اقدامـات الزم و عـدم آمـاده گـی و 
تهیـه کمـک هـای الزم، آیـا مـا  مجبـور نخواهیـم شـد در آینـده چه 
از نـگاه مالـی و چـه از همـه مهمـرت از لحاظ انسـانی بهای بیشـرتی 
پرداخـت کنیـم ؟ نگاهـی به گذشـته نشـان می دهد کـه وقتی غرب 
در گذشـته افغانسـتان را رهـا کـرد و بـه حـال خـود گذاشـت، تنها با 
تهدیـد تروریسـم در ایـن کشـور از خـواب غفلـت بیـدار شـد. چـه 
چیـزی بایـد مـا را وادار کنـد تـا بیندیشـیم کـه ترکیب عواملـی نظیر 
بحران حل ناشـده بیجاشـده گان داخلی، رشـد شـهری و نفوس روبه 
افزایـش جـوان کـه زمینـه کار و تحصیـالت بـرای آنان فراهم نیسـت، 

یـک روز رفـع گردیـده و وضعیـت بهـرت خواهد شـد؟

سوسانی سشمیدل مشاور ارشد و از بنیانگذاران »دفرت 
ارتباطات در افغانستان« و همکار  در کالچ دیپلامسی آسیا- 

 اقیانوسیهدر پوهنتون ملی آسرتلیا
susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org 

 www.tloafghanistan.org www.anu.edu.au

1.  برنامه برگشت اختیاری و استقرار مجدد، دفرتمهاجرین ملل متحد سال 2012
www.unhcr.org/4fedc64b9.html

2.   بر اساس منابع مختلف نفوس افغانستان بصورت کل بین 25 الی 30 میلیون نفر و 
بر اساس تخمین UNFPA بیش از 30 میلیون برآورده شده است. بنابراین نفوس شهری 

در حدود 25 الی 30 فیصد نفوس کل کشور تخمین می شود.
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انتقال و بیجاشدن 
خالد کوثر 

افغانستان در سال 2014 ترکیبی از انتقاالت امنیتی سیاسی و اقتصادی را تجربه خواهد کر د ، که نحوه برخورد 
با آنها در تعیین میزان بیجا شدن بعدی مردم افغانستان در سال های آینده بنیادین و تعیین کننده خواهد بود. 

 در پیش بینی دورمنا برای افغانستان در جریان و بعد از سال 2014 
از  املللی  بین  نیروهای  خروج  ثیر  برتا  عمدتاْ   املللی  بین  توجه   ٬
افغانستان تا اواخر این سال معطوف بوده است . با این حال٬ انتقال 
سیا سی در سال 2014 که  با انتخا بات ریاست جمهوری آغاز می 
شود در کوتاه مدت به هامن پیامنه  دارای اهمیت برای امنیت و 
انتقال  ثبات خواهد بود .تشویش های وجود دارند که یک پروسۀ 
اقتصادی منجر به  نا امنی و یا ورشکستگی  سیاسی شود که این 
تعداد  برای  پایدار  معیشت  به  رسی  دست  کاهش  عث  با  میتواند 
حد  شود.  بیشرت  جرت  مها  سبب  ممکن  واین  شده  ها  افغان  زیاد 
اقل کشورهای همسایۀ افغانستان طوریکه معلوم می شود انتقال با 
ثبات سیاسی را به عنوان یک  اولولیت می نگرند و احتامل منی رود 

که اینها پروسه را به نا کامی بکشانند.  

مهاجرت یک اسرتاتیژی بنیادین مبارزه  و یک راه  بقا در سال های 
متامدی  برای افغان ها بوده است و بی گامن تجارب مهاجرت های  
گذشته آنها در اسرتاتیژی مهاجرت آینده آنها تاثیرگذار خواهد بود .   

در این مورد  موافقت عمومی وجود دارد که به احتامل زیاد یکی از 
پیامدهای  انتقال کنونی در زمینه بیجا شدن افراد ٬ آوره گی داخلی 
گان  جاشده  بی  شامر  افزایش  بزرگ  چالش  ویژه  به  بود.  خواهد 
داخلی در شهرها خواهد بود که در نتیجه تورمی در تعداد فقرای 
شهری به ویژه در شهر کابل بوجود خواهد آمد. هر بیجا شده گی 

داخلی جدید بحران موجوده را مغلق تر خواهد ساخت.

بیجاشدگان ممکن  برای  حتی طوریکه رضورت محافظت و کمک  
افزایش یابد ؛ دسرتسی به کمک های برشدوستانه و امنیت احمتاآل 
دشوارتر خواهد شد. اما اکنون ساختارهای حقوقی ٬ نهادی و برنامه 
ریزی  برجسته ) گرچه نه چندان جامع( در ساحه موجود اند تا با 
آواره گان افغان کمک کنند. در حالی که ممکن  است محدودیت 
هایی در ظرفیت, هامهنگی و موثریت این ساختار ها موجود باشد, 
جدید  تحرکات   به  دهی  پاسخ  برای  اساسی  و  بنیاد  اقل   حد  اما 

موجود است. 

افغان  کثیر  تعداد  از  که  زمانی 
آنها  اکــرث  پــرســیــده شــد,  هــا 
مترکز  مــورد  در  را  مالحظاتی 
در  املللی  بین  جامعه  اساسی 
اصلی   محور  بــه   2014 ســال 
شان  کشور  فوری  انــداز  چشم 
 ٬ دالیل  از  یکی  داشتند.  اظهار 
خطر به حال  تعلیق  درآوردن 
زمانیکه  در  ــت  اس ــراات  ــ اج
شدن  آشکار  انتظار  در  همگان 
اولویت  امــروز  هستند.  آینده 
وجود  مختلف  ساحات  در  ها 
حقوق  در   فساد  مانند  دارنــد 
ظرفیت  بیکاری,  افزایش   , زنان 
و  محلی  های   حکومت  سازی 
جلب اعتامد رسمایه گذاران. این 
همچنین برای بی جا شده گان 
در حالی که  کند؛  نیزصدق می 
شدن  بیجا  ممکن    2014 سال 
اما  باربیاورد  به  را  بیشرت  های  

آغاز کارهای ساختامنی شفاخانه جدید در والیت غزنی، افغانستان 
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مشاورین بین املللی نرشیه بررسی مهاجرت اجباری 
مشاورین ما همکاری فردی با این مرکز داشته اند و لزوماً 

از سازمان مربوطه خود منایندگی منی کنند. 

 سپاسگزاری از متام کمک کنندگان مالی در سال 
2014 – 2013

از متام سازمان ها و افرادی که برای »نرشیه بررسی مهاجرت اجباری« در سال 
2013 الی 2014 وجوه مالی فراهم منوده اند، سپاسگزاری می شود. ما کاماًل 

به متویل وجوه مالی و کمک های خارجی جهت تأمین مصارف پروژه بشمول 
استخدام کارمندان متکی بوده ايم. ما عمیقاً از متویل کننده گان ذیل در 

قسمت ذیل در قسمت حامیت و همکاری شان قدرانی مینامییم.

Arcus Foundation • Danish Refugee Council • DHL • 
ISIM, Georgetown University • Lex Justi • Luxembourg 

Ministry of Foreign Affairs • John D and Catherine T 
MacArthur Foundation • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs • Norwegian 
Refugee Council/Internal Displacement Monitoring 

Centre • Oak Foundation • Open Society Justice 
Initiative • Oxfam • Refugees International • Swiss 

Agency for Development and Cooperation/Swiss 
Cooperation Office - Afghanistan • Swiss Federal 

Department of Foreign Affairs • UNDP Evaluation 
Office • UN-Habitat • UNHCR • UNOCHA• US Dept of 
State’s Bureau of Population, Refugees, and Migration 

• Women’s Refugee Commission

Lina Abirafeh
UN Rapid Response 
Team

Guido Ambroso
UNHCR

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Dawn Chatty
Refugee Studies Centre

Jeff Crisp
Refugees International

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam GB

Lucy Kiama
Refugee Consortium  
of Kenya 

Khalid Koser 
Geneva Centre for 
Security Policy

Erin Mooney
ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

این به هیچ وجه منیتواند باعث شود که با ابعاد بحران موجود مقابله 
صورت نگیرد .

گویا رسنوشت  که  است  مفکوره  برابراین  در  مقاومت  دیگر٬  دلیل 
درعوض  دارد.  قرار  املللی  بین  جامعه  دست  در  عماْل   افغانستان 
افغان ها سال 2014 را به عنوان مرحله گذار در پروژه دراز مدت  
می  آینده  و  گذشته  میان  وسیع  انتقال  از  بخشی  و  سازی  دولت 
باور به تحقق  این حس  وجود دارد  که فضای  نگرند. در نهایت٬ 
این پیشگویی ها  خلق گردیده است. عدم اطمینان در  مورد آینده 
افغانستان که با  توجه بین املللی در سال 2014 افزایش یافته  است 
از حاال بر مهاجرت و تصمیم گیری های امروزی  برای  بازگشت به 

وطن تاثیر فراوان گذاشته است. 

بازگشت  پایداری  به  و  آینده  به  اطمینان  عدم  داشت  نظر  در  با 
داوطلبانه و استقرار مجدد پناهندگان؛انتظار منی رود که عودت قابل 
مالحظه مهاجرین موجود در جریان و یا بالفاصله  بعد از انتقال در 
ویا   مهاجرت  اما همچنین جریان عظیم   . بیافتد  اتفاق  سال 2014 
مهاجرت های فرامرزی به طور عموم پیش بینی منی شود. به دالیل 
اقتصادی و سیاسی و برای  امنیت دسته های معین همچنان امکان 
و میل به رفنت به سوی ایران و پاکستان ممکن در سال آینده کاهش 

یابد. هر چند احتاماْل روند مهاجرت آن عده از کسانی که در صدد 
به  میخواهند   و  منطقه هستند  از کشورهای  در خارج  پناهجویی 
ترکیه, اروپا و آسرتالیا بروند  ادامه یابد . در  عین حال  تعداد زیادی 
افغان ها به ساخنت آینده کشورشان متعهد هستند و بعضی آنها  پس 
از  بازگشت منابع زیادی را در کشورشان رسمایه گذاری منوده واند 
آنها شاید نخواهند ترک وطن منایند مگر  اینکه  وضعیت غیر قابل 

جلوگیری شود و خارج شدن از کشور اجتناب  ناپذیر گردد. 

خالد کوثر k.koser@gcsp.ch معاون رئیس و رئیس علمی 
در مرکز جینیوا برای پالیسی امنیتی. www.gcsp.ch. و محقق 
ارشد غیر مقیم در پروژه Brookings-LSE برای بی جا شده 

www.brookings.edu/about/project/IDP گان داخلی

این مقاله از قسمت های از گزارشی  تهیه شده تسط نویسنده 
برای سازمان مهاجرت بین املللی MOI  تحت عنوان انتقال, 
بحران و تحرک در افغانستان:گفتار و واقعیت؛ گزینش شده 

 است .  
www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/

 Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.pdf

mailto:k.koser@gcsp.ch
http://www.brookings.edu/about/project/IDP
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.pdf
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.pdf
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