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ينظر كثري من الناس لعام 2014 عىل أنه نقطة تحول مهمة يف أفغانستان بعد 35 عاماً من النزاع وبعد أن أصبحت 

الدولية  العسكرية  القوات  التهجري املطول. فقد بدأت  السكان املهجرين يف  العامل من ناحية عدد  الدولة األوىل يف 

باالنسحاب وبدأت البالد دخول مرحلة انتقالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وكذلك من ناحية املكانة الدولية ألفغانستان. 

وكان الرتفاع معدالت املشاركة يف االنتخابات السياسية يف البالد التي أجريت مؤخراً إشارة مرحب بها حول مستقبل 
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االندماج والحامية والوصول إىل الحقوق والنزوح املستمر.

يأتيكم هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باللغتني الدارية والبشتوية باإلضافة إىل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية 

والعربية.
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عام 4102 وما بعده: اآلثار املرتتبة عىل النزوح الداخيل
إيدان أولريي

مُيثل عام 2014 نقطة تحّول ألفغانستان، فمع انسحاب قوة املساعدة األمنية الدولية بعد ميض اثني عرش عاماً عىل 
تواجدها هناك، واملخاطر الحقيقية التي يفرضها هذا االنسحاب عىل قدرات الدولة األفغانية ملواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية العديدة التي تعاين منها البالد، تأيت هذه التحديات لتكّون مضمونات ذات أهمية عىل األفغان 

النازحني داخلياً والعائدين منهم وكذلك إحتاملية النزوح داخلياً يف املستقبل.

حتـى وقـت كتابـة هـذا املقـال، ال يـزال مـن غـري الواضـح مـا 
سيسـتمر  أفغانسـتان  يف  الـدويل  العسـكري  الوجـود  كان  إذا 
بعـد عـام 2014، فقـد اتسـمت أجـواء الدبلوماسـية، منـذ فـرتة 
طويلـة، بعـدم التيقـن والعالقـات املتوتـرة بني الحكومـة والدول 
املسـاهمة بقواتهـا. ويف نهاية األمر، فهذه هي الجهات الرئيسـية 
املانحـة للتنميـة، وما مل يتحسـن منـاخ التعاون، سـيتبخر اهتامم 
الجهـات املانحـة يف املخاطـر التـي تواجههـا البـالد، يف حـني أنَّ 
هـذا هـو الوقـت الذي تحتـاج فيه أفغانسـتان رشاكات مسـتقرة 
السياسـية  املكاسـب  تقويـض  شـأنه  مـن  وهـذا  ومتوقعـة. 
والتنمويـة  املهمـة التـي تحققـت عـىل مـدى العقـد املايض. ويف 
حقيقـة األمـر، ميثـل انسـحاب قـوات املسـاعدة الدوليـة الرسـاء 
االمـن يف أفغانسـتان )إيسـاف( بحـد ذاتـه فرصـة إيجابيـة مـن 
أجـل التغيـري، فمحادثـات السـالم والتوصـل إىل تسـوية سياسـية 
األجنبيـة  القـوات  رحيـل  عـىل  مبنيـة  األفغـان  بـني  مسـتقبلية 
املقاتلـة. ومـع ذلـك، عـىل الصعيـد اإلنسـاين، فمـن املرجـح أن 
يكـون للتحـوالت يف املجـاالت األمنيـة والسياسـية واالقتتصاديـة 
أثـراً عـىل التدهـور املطـرد عـىل الوضـع، وكذلـك أن يكـون لهـا 
أثـراً بـارزاً عـىل حركة النـزوح والتي تؤثـر عىل الشـعب األفغاين. 

ومتثـل أفغانسـتان أكـرب عمليـة إلعـادة الالجئـني يف العـامل. فقـد 
عـاد أكـرث مـن 5.7 مليـون شـخص يف السـنوات العـرش األخـرية، 
وهـو مـا ميثـل قرابـة ربـع السـكان الحاليـني والبالـغ 28 مليـون 
القـدرة  عـىل  كبـرية  تحديـات  يشـكل  الـذي  األمـر  نسـمة، 
االسـتيعابية للبـالد. وطاملـا أنَّ أحـوال التنميـة ليسـت يف وضـع 
يسـمح باسـتيعاب عـودة الالجئـني عـىل نحٍو ُمسـتدام، فـإنَّ نقل 

السـكان حتـاًم يزيـد مـن عـبء عـدد القضايـا اإلنسـانية.

ر عـدد األفغـان الذيـن نزحـوا داخليـاً مـن ديارهـم يف عام  ويقـدَّ
2013 كنتيجـة مبـارشة للـراع مبـا يقـارب 124,350 شـخصا1ً. 
وعمومـاً، فقـد بلـغ العـدد اإلجـاميل املسـجل للنازحـني داخليـاً 
بسـبب الـراع 631,0002 منهـم مـا يقـرب مـن 40% ينتقلـون 
املتزايـدة  األعـداد  إىل  ينضمـون  حيـث  الحرضيـة  املناطـق  إىل 
مـن الفقـراء فيهـا. ويف الوقـت الـذي تتمثـل احتياجـات هـؤالء 
النازحـني الفوريـة باالحتياجـات اإلنسـانية، يتطلـب أيضـاً هـذا 

النـزوح الـذي طـال أمـده يف املناطـق الحرضيـة مـن الحكومـة 
االسـتجابة الحتياجـات التنميـة ذات األمد البعيـد. واألكرث أهمية 
مـن ذلـك، تشـمل األسـباب الرئيسـية للنـزوح الداخـي الـراع 
التـي  واملضايقـات  والرتويـع  لألمـن  العـام  والتدهـور  املسـلح 
متارسـها العنـارص املناوئـة للحكومـة. وتبحـث الغالبيـة العظمـى 
مـن النـاس عن السـالمة يف املناطق نفسـها أو يف األحيـاء القريبة 
مركـز  يف  ذلـك  عـىل  للحصـول  تسـعى  األغلبيـة  ولكـن  منهـا، 

املنطقـة أو مركـز الواليـة.

األجندة اإلنسـانية عقب إنسحاب قوات )إيساف)
أفغانسـتان،  االجنبيـة  القـوات  فيـه  تغـادر  الـذي  الوقـت  يف 
يطلـب املجتمـع اإلنسـاين نهجـاً جديـداً للحفـاظ عـىل وجـوده، 
وتأمـني الوصـول إىل املحتاجـني، وضامن حصولهم عىل املسـاعدة 
والحاميـة. ويف حـني أنَّ أفغانسـتان تخـرج مـن فـرتة كانـت فيهـا 
م ضمـن إطار عسـكري  املسـاعدات ُمسيَّسـة إىل حـدٍّ كبـري وُتقـدَّ
يف كثـري مـن األحيـان، ميثـل انسـحاب قـوات )إيسـاف( فرصـة 
ومسـتقل.  محايـد  نحـٍو  عـىل  اإلنسـاين  العمـل  إلعـادة صياغـة 
ومـن املتوقـع أن تكـون املرحلـة املقبلـة مرحلـة متتاز بالوسـائل 
املاليـة املحـدودة وتضـاؤل االهتـامم السـيايس من العـامل الغريب. 
وسـيكون املفتـاح لضـامن مصداقيـة املسـاعدة اإلنسـانية التـي 
وفعاليتهـا  )إيسـاف(  قـوات  تـي  التـي  الحقبـة  يف  سـتقدم 
الصياغـة الواضحـة وتقديـم املسـاعدة عـىل أسـاس االحتياجات. 
ويف املـايض، كانـت الربامـج اإلنسـانية تركـز، إىل حـد كبـري، عـىل 
املناطـق الشـاملية حيـث كانـت نسـبياً وبوضـوح موجهـة لجمع 
العمليـات. ومـع ذلـك، فقـد أظهـرت  التربعـات واالسـتمرار يف 
التحليـالت األخـرية أنَّ مناطـق الجنـوب والـرشق محرومـة مـن 
املسـاعدات، نظـراً لشـدة االحتياجات املحددة، مبـا يف ذلك حالة 
التحـدي  ويتمثـل  املناطـق.  تلـك  تسـود  التـي  املتكـرر  النـزوح 
الرئيـيس يف تحديـد الجهـات الفاعلـة املسـتعدة والقـادرة عـىل 
العمـل يف هـذه املجـاالت، سـواء كانـت األفغانيـة أم الدوليـة، 

واالسـتثامر يف ذلـك.

ويف خطـة العمل اإلنسـانية املشـرتكة لعام 20143، قـرر املجتمع 
اإلنسـاين تحديـد أولويـات االحتياجـات الحـادة وكذلـك املزمنـة 



55 روا أفغانستان: 2014 وما بعده مهجَّ نرشة الهجرة القرسية 46

يجوز/ مايو 2014

الجئ عائد يعيد بناء بيته املترضر بعد مرور سنوات من الزمن. ماميانا. أفغانستان

والتـي  عليهـا  املتنـازع  املناطـق  يف  ذلـك  يف  مبـا  تكـون،  أينـام 
يصعـب الوصـول إليهـا. ويبـدو هـذا منطقيـاً ولكـن وضـع هذه 
االسـرتاتيجية موضـع التنفيـذ يتطلـب سلسـلة مـن التحـوالت يف 
اعتبـارات الجهات اإلنسـانية الفاعلة نفسـها. أوالً، عىل املنظامت 
اإلنسـانية وكذلـك الجهـات املانحة إظهـار تحمل أكـرب للمخاطر، 

إىل جانـب إيجـاد تدابـري مالمئـة للتخفيـف مـن املخاطـر.

مبتكـرة  منهجيـات  لتجربـة  واسـع  نطـاق  هنـاك  ثانيـاً، 
السـتخدامها مـع الربامـج  يف السـياق األفغاين، مبـا يف ذلك تقديم 
األطـراف  ومراقبـة  ُبعـد،  عـن  واإلدارة  النقديـة،  املسـاعدات 
األخـرى. ثالثـاً، عـىل املنظـامت اإلنسـانية، سـواء أكانـت تعمـل 
عـىل نحـو فـردي أم جامعـي، تحديـد وإرشاك مجموعـة أوسـع 
مـن أصحـاب املصلحـة. ومـن األولويات الرئيسـية هنـا التفاوض 
مـع جميـع أطـراف النـزاع لتأمني الوصـول اآلمن )ومـن الرضورة 
عـن  مبنـأى  تبقـى  أن  املفاوضـات  هـذه  عـىل  الحفـاظ  مبـكان 
غريهـا مـن املبـادرات ومسـتقلة(. وال ميكـن تفّهـم األمـور التـي 
تجدهـا الجهـات اإلنسـانية الفاعلـة واضحـة مـن حيـث تقديـم 
املسـاعدات إلنقـاذ الحيـاة اعتـامداً فقـط عـىل الحاجـة وجعلهـا 
الفاعلـة  الجهـات  تصـل  مل  مـا  العمليـة-  الناحيـة  مـن  ممكنـة 
األخـرى إىل املسـتوى نفسـه مـن التفهـم. ويعد التطبيـق العمي 

ملبـادئ الحياديـة والنزاهـة واالسـتقالل أمـراً أساسـياً للقدرة عىل 
العمـل يف وضـع آمـن نسـبياً.

وعـدت  املتبادلـة،  للمسـاءلة  طوكيـو  عمـل  إطـار  ومبوجـب 
الجهـات املانحـة بتقديـم 16 مليـار دوالر أمريـيك يف مسـاعدات 
التنميـة املقدمـة ألفغانسـتان اعتبـاراً مـن 2012 وحتـى 20164. 
ولكـنَّ تنفيـذ هذه الوعـود بتقديم املسـاعدات مرهـون بالتقدم 
املحـرز ألفغانسـتان يف سـياق عـدد مـن معـامل التنميـة التـي مل 
تتحقـق بعـد. وهـذا األمـر يعنـي، إىل جانـب تقلـص موازنـات 
املعونـة يف العـامل الغـريب، أنَّ أفغانسـتان سـتواجه انخفاضـاً كبرياً 
يـدل  الـذي  السـياق  ضمـن  الخارجيـة-  املسـاعدات  حجـم  يف 
عـىل أنـه بنهايـة عـام 2013 كانـت املسـاعدات الخارجيـة متثـل 
70% مـن الناتـج املحـي اإلجـاميل ألفغانسـتان. وكمـؤرش عـىل ما 
هـو متوقـع أن يحـدث، اقـرتح الكونغـرس األمريـيك يف ينايـر/ 
كانـون الثـاين 2014 الحـد مـن املسـاعدات املدنية لتصبـح مليار 
دوالر أمريـيك بـدالً مـن 2 مليـار دوالر سـنوياً. وقـد يـؤدي هـذا 
قـد  املسـاعدات،  يف  األخـرى  التخفيضـات  إىل  باإلضافـة  األمـر، 
يجـرب الحكومـة عـىل تقديـم أولويـة اإلنفـاق عـىل األمـن عـىل 
أولويـة اإلنفـاق عـىل املدنيني، مـام يـؤدي إىل اإلرضار بالخدمات 

األساسـية املقدمـة للسـكان.
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التَّحول السيايس واألمني

رغـم الدعـم املنتظـم عـىل مـدى السـنوات اإلثني عـرش املاضية، 
مـا زالـت املؤسسـات السياسـية واإلداريـة يف البالد عمومـاً تعاين 
الفسـاد  بسـبب  األحيـان  مـن  كثـري  يف  والشـلل  الضعـف  مـن 
النمـوذج  ويتَّسـم  الشـخصية.  والعـداوات  النفـوذ  ومعـارك 
املركـزي للحكومـة برتكيـز السـلطة يف مكتـب رئيـس الدولـة، يف 
حـني ال تـزال الـوزارات والهيئـات تعـاين مـن ضعـف مزمـن يف 
الناتجـة.  املعطيـات  وبالتـايل  التحتيـة  والبنيـة  البرشيـة  املـوارد 
وإحـدى النتائـج الرئيسـية لهـذا األمر بأنَّـه تقدر قـدرة الحكومة 
عـىل اسـتيعاب التمويـل اإلمنـايئ املقـدم كدعـم مبـارش للميزانية 
الرئيسـية  الضعـف  نقطـة  وتتمثـل   .%40 عـىل  تزيـد  ال  بنسـبة 
للحكـم يف أفغانسـتان بضعـف القـدرة عـىل املواءمة بـني اإلدارة 
املركزيـة، التـي تـؤدي دور املتلقـي الرئيـيس ومديـر املسـاعدات 
الخارجيـة، واملؤسسـات اإلقليميـة التـي تتمثل مهمتهـا يف تقديم 
الخدمـات األساسـية للسـكان. إنَّ عـدم كفـاءة اإلدارة املرتسـخ 
يف أذهـان النـاس، إىل جانـب اعتامدهـا الواضـح عـىل الوجـود 

العسـكري األجنبـي، أعـاق مهمـة بنـاء رشعيـة الدولـة.

ومبـا يخـص الوضـع األمنـي  ، هنـاك عامـل رئيـيس يتعلق بـه منذ 
نـرش القـوة الدوليـة يف عـام 2001 أال وهـو اسـتحداث االقتصـاد 
أنفقـت  وحـده،   2012 ـام  ع ففـي  أفغانسـتان.  يف  العسـكري 
الحكومـة األمريكية 22 مليار دوالر أمرييك عىل عقود لالسـتمرار 
بعملياتهـا. وتعـد فـرق إعـادة إعامر الواليـات األفغانيـة بإرشاف 
العسـكريني وبرامـج االسـتجابة لحاالت الطـوارئ التابعـة للقادة 
العسـكريني منوذجـني فقـط مـن األدوات املدنية التـي تهدف إىل 
فـرض  االسـتقرار مـن خـالل التنمية. إال أنَّـه يف بداية عام 2014، 
اسـتغني عـن فرق املسـاعدات املدنية والعسـكرية. وبنـاًء عليه، 
يعـد هـذا التحـول األمني نهايـة لإلنفاق العسـكري األجنبي عىل 
التنميـة. يف حـني أنَّـه ميكننـا القـول بـأنَّ جـزءاً كبـرياً مـن هـذا 
اإلنفـاق كان ليـس ذا قيمـة مقارنـة بقيمـة األمـوال، إال أنَّـه كان 
الواليـات  إىل متكـني حـكام  باإلضافـة  الحوكمـة،  يغـذي عمليـة 

األفغانيـة مـن تقديـم بعـض الخدمات.

غـري  املسـلحة  املنظـامت  تـزال  ال   ،2014 عـام  ربيـع  ومنـذ 
الحكوميـة والقـوات املوالية للحكومة تخوض يف طريق مسـدود. 
ومـع التناقـص  املنتظـم لقـوات إيسـاف، يبـدو أنَّ زيـادة قـوات 
األمـن الوطنيـة األفغانيـة كافيـاً لتوفـري األمـن للمراكـز الحرضية 
الرئيسـية، إال أنهـا ال تـزال غـري كافيـة لـردع املنظـامت املسـلحة 
غـري الحكوميـة يف املناطـق الريفيـة. ويف الوقـت نفسـه، أخفقت 
محادثـات السـالم يف إحـراز أي تقـدم ملمـوس. ويف ظـل غيـاب 
املدنيـني  السـكان  تعـرض  إحتـامالت  سـتبقى  سياسـية،  تسـوية 
إىل الـرضر العـريض وكذلـك الـرضر املبـارش مرتفعـًا. وستسـتمر 

القصـري أم  النـزوح ذا األمـد  الداخـي- سـواء  النـزوح  عمليـات 
املتكـرر أو لفـرتات طويلة- وسـتكون آفاق عمليـة إعادة اإلدماج 

املسـتدامة لالجئـني والنازحـني العائديـن محفوفـة باملخاطـر.

ومـن الواضـح أنَّ خمسـة وثالثـني عامـاً مـن النـزاع قـد أعاقـت 
وانخفـاض  أفغانسـتان  يف  الشـباب  فمعانـاة  التنميـة.  عمليـة 
متوسـط   العمـر املتوقـع )49 سـنة( يعنيـان أنَّ 70% من السـكان 
هـم تحـت سـن 25 وأنَّ 25% فقـط مـن السـكان يعيشـون يف 
املناطـق الحرضيـة. ووصلـت نسـبة البطالـة يف املناطـق الريفيـة 
سـكان  مـن  الغالبـة  الفئـة  هـذه  وتعتمـد   .%6 0 مسـتوى  إىل 
هشـة  الزراعـة  مجـال  يف  عيـش  سـبل  عـىل  يفيـة  ر ال املناطـق 
للغايـة، يف بلـد عرضـة للجفـاف وغريهـا مـن الكـوارث. فأكـرث 
مـن 8 ماليـني أفغـاين يعانـون مـن انعـدام األمن الغـذايئ املزمن. 
ورغـم املليـارات التـي أنفقـت عـىل املسـاعدات، مل يكـن هنـاك 
أي اسـتثامر ُيذكـر يف مجـال االسـتعداد  هناك ملواجهـة الكوارث 
والحـد مـن املخاطـر وإدارة املـوارد الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك إدارة 
امليـاه. ودون إحـراز أي تقدم يف هذه املجاالت، ستسـتمر حاالت 
الطـوارئ اإلنسـانية الناشـئة عـن الكـوارث ذات النطـاق الصغري 
واملتوسـط، وسـتبقى الهجـرة داخـل البـالد وخـارج حدودها ألن 

تكـون اسـرتاتيجية التكيـف واملـالذ األخـري.

وُترجـم اإلنفـاق عـىل التنميـة يف الفـرتة مـا بعـد عـام 2001 إىل 
أجنـدة أساسـية تتعلـق ببنـاء السـالم وتحقيق االسـتقرار، التي مل 
يكـن فيهـا للمسـاعدات األجنبيـة أي أثـر ُيذكـر عـىل مسـتويات 
الفقـر. ومل ُيسـهم وجـود الثغـرات يف تقديم الخدمات األساسـية 
يف اسـتمرار الضعـف املزمـن وانخفاض مسـتوى التنميـة البرشية 
فحسـب، بـل ُترجـم إىل حاجـة ماسـة للمسـاعدة إلنقـاذ الحيـاة 
ملـا ال يقـل عـن 5 ماليـني نسـمة. وتتفاقـم هـذه األرقـام بسـبب 
الراعـات  يف  املفاجئـة  ت  ا د ا الزيـ مثـل  املتوايـدة،  الصدمـات 

والكـوارث الطبيعيـة والنـزوح.

االستنتاج األويل
يف سـياق العمليـات األفغانيـة، هنـاك خمس مجموعات رئيسـية 
مـن الجهـات الفاعلـة تحدد الفـرص وكذلـك القيود التـي ُتفرض 
عـىل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية: الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية 
غـري  واملنظـامت  والحكومـة؛  املتأثـرة؛  واملجتمعـات  نفسـها؛ 
الحكوميـة املسـلحة؛ والجهـات اإلنسـانية املانحـة. ويف الوقـت 
الـذي تسـعى فيـه الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية إىل توسـيع نطاق 
مـع  واملشـاركة  منـارصة  خـالل  مـن  املسـاعدات  هـذه  وصـول 
جميـع الجهـات الفاعلـة األخـرى، تعد اإلجـراءات التـي تتخذها 
هـذه الجهـات نفسـها حاسـمة. ويتطلـب العمل اإلنسـاين اآلمن 
واملوثـوق بـه أن ُيظهـر جميـع أفـراد املجتمـع قبولهـم للمبـادئ 
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استمرار النزاع واستمرار النزوح يف جنوب أفغانستان
رحمة الله عمريي 

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

تشـري التقاريـر إىل أن آالف العائـالت من أقاليـم هلمند وقندهار 
إىل  مؤخـراً  عـادت  أفغانسـتان  جنـوب  يف  وغريهـا  وأوروزجـان 
بيوتهـا مـن املـدن التـي لجـأت إليها ألشـهر ورمبـا لسـنوات ومع 
ذلـك مـا زالـت الظروف ذاتهـا التـي أجربتهم عىل الفـرار منترشة 
يف كثـري مـن األماكـن ولدرجـة كبـرية ويعنـي ذلـك أن كثـرياً مـن 
النـاس مـا زالـوا نازحـني. وسـوف يسـتمر هـذا النمـط وسـوف 
تختـار بعـض العائالت البقـاء يف املدن اىل حـني معالجة املخاوف 

الرئيسـية. األمنية 

لقـد هاجـرت كثـري مـن العائالت أصـاًل بسـبب توسـع العمليات 
العسـكرية لقـوات األمـن األفغـاين الوطنـي والقـوات العسـكرية 
وارتفـاع   2009 لعـام  العسـكرية  العمليـات  نتيجـة  الدوليـة 
واملضايقـات  آخـر  إىل  بيـت  مـن  والتفتيـش  البحـث  عمليـات 
بـت  وصعَّ لالعتقـال  التعـرض  مخـاوف  جميعهـا  أثـارت  التـي 
مـن الحيـاة اليوميـة أمـام النـاس وأفقـدت النـاس القـدرة عـىل 
زراعـة أراضيهـم إمـا بسـبب مصـادرة هـذه األرايض مـن جانـب 

القـوات الدوليـة لتأسـيس القواعـد العسـكرية أو بعدم السـامح 
ألسـباب  العسـكرية  للقواعـد  املجـاورة  حقولهـم  بزراعـة  لهـم 
ـا بالنسـبة ملـن عـاد لديـاره فقـد عـاد بسـبب ارتفـاع  أمنيـة، أمَّ
التكاليـف املعيشـية يف املدينـة وعـدم وجـود فـرص العمـل يف 
بيئـة حرضيـة غـري مألوفـة لهم وباإلضافـة إىل ذلـك كان كثري من 
النـاس يتوقعـون أنَّ إقامتهـم لـن تكـون طويلة وهذا مـا جعلهم 

يرفضـون االندمـاج بالكامـل يف الحيـاة املدنيـة.

فأماكـن مثـل مقاطعـة “جهار جينـة” يف إقليم أوروزجـان تلقت 
أفواجـاً مـن النازحـني مـن مدينـة قندهـار ومدينـة لشـكركاه و 
منـروز. بـل تلقت أفواجاً منهم من باكسـتان وذلك عند انسـحاب 
القـوات األمنيـة الوطنيـة األفغانيـة وقـوات التحالف العسـكرية 
الدوليـة مـن املنطقـة. وإضافـة إىل ذلك يشـري منـط العائدين إىل 
عـدد مـن املناطـق األخـرى إىل أن النازحـني ينتظـرون انسـحاب 
هـذه القـوات العسـكرية مبثابـة خطـوة أوىل نحـو تحقيـق الثقة 

يف رحلـة عودتهـم إىل ديارهم.

اإلنسـانية. ومـع ذلـك فقـد كان العمـل القائـم عـىل املبـادئ يف 
املـايض بعيـداً كل البعـد عـن  اإلتسـاق. فقـد كانـت الضغوطات 
وفـرص العمـل عـىل دعـم األهداف غـري اإلنسـانية كبـرية، ولكن 
مـع قـرب إنتهـاء عمليات إيسـاف، فقـد تنفصل عمليـة التمويل 
والعسـكرية  السياسـية  األجنـدة  عـن  اإلنسـانية   واملسـاعدات 

األوسع.

وتتطلـب عمليـة  النـزوح الناجـم عـن النـزاع املسـلح، وتدهـور 
األمـن العـام واملضايقـات والرتويـع الناشـئ يف املناطـق الريفيـة 
حيـث يعيـش أكرث مـن 70% من سـكان أفغانسـتان؛ واالسـتجابة 
اإلنسـانية الفعالـة يف حينهـا انفتـاح القـوات وعـىل نحـو متسـاٍو 
يف النصـف الجنـويب مـن أفغانسـتان تحديـداً. فكلـام طـال أمـد 
إىل  العـودة  يف  األفغـان  النازحـني  رغبـة  عـدم  تـزداد  النـزوح، 
“كيفيـة  ثقافـة  بنـاء  إىل  اإلنسـانية  الـوكاالت  تحتـاج  ديارهـم. 
للجهـات  يسـمح  مـام  املغـادرة”،  تحـني  “متـى  وليـس  البقـاء” 
الفاعلـة تحمـل مخاطـر مقبولـة عندمـا هنـاك ما يربرهـا، عالوًة 
عـىل اسـتخدام األسـاليب اإلبداعيـة للحـدِّ مـن املخاطـر. وأخرياً، 
للوصـول إىل  بـذل جهـود متضافـرة  سـتكون هنـاك رضورة إىل 

تفاهـامت مـع املنظـامت غـري الحكومية املسـلحة والتي تسـمح 
بوصـول آمن وسـلس للمسـاعدات اإلنسـانية لألفغـان املحتاجني 

وكذلـك املجتمعـات املتـرضرة نفسـها.

إيدان أولريي  oleary@un.org رئيس مكتب األمم املتحدة 
 لتنسيق شؤون املساعدات اإلنسانية، أفغانستان. 

www.unocha.org كتب هذا املقال بصفة شخصية وال يعكس 
بالرضورة وجهة نظر هيئة األمم املتحدة.

1. النزوح الداخي الناجم عن النزاعات – النرشة الشهرية، املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني- أفغانستان، ديسمرب/كانون األول 2013

 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013
2. النزوح الداخي الناجم عن الراعات – النرشة الشهرية، املفوضية العليا لشؤون 

الالجئني- أفغانستان، ديسمرب/كانون األول 2013
 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014

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

 أو صفحة أفغانستان لتطبيق نافذة املساعدات اإلنسانية:  
 http://kiosk.humanitarianresponse.info/

4. يوليو/متوز 2012 
http://tinyurl.com/TokyoMAF

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
http://kiosk.humanitarianresponse.info/
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تختلـف أمناط النزوح وشـيوعه بحسـب مشـهد النـزاع الحايل. 
ففـي املناطـق التـي تعـد مناطـق متنـازع عليهـا، أي متنـازع 
عليهـا بـني القـوات العسـكرية الوطنيـة والقـوات العسـكرية 
الـدول  غـري  مـن  املسـلحني  والفاعلـني  جهـة  مـن  الدوليـة 
مـن جهـة أخـرى، يكـون فيهـا النـزوح كبـرياً جـداً. ويف هـذه 
املناطـق التـي يحـدث فيهـا القتـال يوميـاً تعمـد أعـداد كبرية 
مـن األشـخاص إىل الهـرب ليـس مـن القتـال فحسـب ولكـن 
زراعـة  أو  العمـل  إىل  الذهـاب  عـىل  قدرتهـم  عـدم  بسـبب 
أراضيهـم أو سـقايتها. ومـن املحتمل أن تسـتمر هـذه املناطق 
املتنـازع عليهـا مصـدراً لخـروج النازحني يف السـنتني القادمتني 
يف جنـوب أفغانسـتان وسـوف يعيـد املقيمون تقييـم وضعهم 
باسـتمرار كـام فعلـوا يف املـايض. فإذا شـعروا أنَّ القتال سـوف 
يسـتمر ملـدة قصـرية مـن الزمـن )مبـا ال يزيـد عـن أسـبوعني( 
فسـوف يذهبـون إىل أقـرب قريـة آمنة مع أرسهـم، ويف بعض 
األحيـان قـد يأخـذون ماشـيتهم وبعـض التموينات األساسـية.
أمـا فيـام يخـص األماكـن املتنـازع عليها التـي يدور فيهـا قتال 
عنيـف فسـوف يسـتعد النـاس هنـاك إىل مغـادرة قراهم ملدة 
طويلـة ثـم يتوجهـون فيالعـادة إىل مركز من املراكـز الحرضية 
أو كويتـا يف  كابـل  إىل  أيضـا رمبـا  بـل  الجنـوب  الرئيسـية يف 
باكسـتان. وهـؤالء النازحـون نـادراً مـا سـيكونون قادرين عىل 

اصطحـاب ممتلكاتهـم أو ماشـيتهم معهـم.

أماكنهـم  العائـالت  مـن  كثـري  تغـادر  ذلـك،  إىل  وباإلضافـة 
خوفـاً مـن تعرضهـم للقتل بسـبب األعـامل االنتقاميـة. فأثناء 
مقابلـة املقيمـني املحليـني مـن مقاطعـة زاري يف قندهـار تبني 
توجـه  فسـوف  الحكوميـون  الجنـود  أحـد  ُقتـل  مـا  إذا  أنَّـه 
القـوى الحكوميـة االتهـام إىل السـكان املحليني بأنهـم تعاونوا 
مـع حركـة طالبـان أو سـاعدوها يف قتـل ذلـك الجنـدي ومـن 
هنـا سـوف ينتقمـون مـن هؤالء السـكان. وباملثـل، إذا ما ُقتل 
أحـد أعضـاء حركـة طالبـان فسـوف تبحـث تلـك الحركـة يف 
هـذه القريـة عـن أي شـخص تتهمـه بأنـه جاسـوس لتعاقبـه. 

ويف املناطـق املتنـازع عليهـا، غالبـاً مـا تـزرع قـوات طالبـان 
الذخائـر املتفجـرة املرتجلـة عـىل الطرق األساسـية ملنع وصول 
قـوات األمـن الوطنـي أو التحالـف العسـكرية الدوليـة. ومـع 
أنَّهـا قـد تخرب السـكان املحليـني بهذه الطـرق لتجنبهـا، يحتاج 
السـكان املحليـني إىل تلـك الطـرق أيضـاً وهذا سـبب آخر من 
أسـباب نزوحهـم. ففـي املنطقـة الشـاملية الغربيـة مـن إقليم 
قندهـار، ُأغلقـت الطـرق املؤديـة إىل املركز منـذ منتصف عام 
2013 ومل مينـع ذلـك مـن إيصـال الغـذاء و التموينات األخرى 
فحسـب بـل أجـرب النـاس أيضـاً عـىل الهـرب ألنهـم مل يتمكنوا 
مـن نقـل محاصيلهـم الزراعيـة أو سـفرهم عىل الطـرق بأمان 

للوصـول اىل املستشـفى عـىل سـبيل املثـال. ويف هـذه الحالـة، 
كـام يف حـاالت غريهـا، يعلم املحليـون أن الحكومـة لن تتخىل 
عـن اإلقليـم للجامعـات املسـلحة ولذلـك يتوقـع كثـري منهـم 
أن الوضـع سـوف يصبـح أكـرث سـوءاً يف املسـتقبل ألن أيـاً مـن 

الطرفـني لـن يستسـلم للطـرف اآلخر.

يسـتطيعون  مبـكان  سـالم  يف  بالعيـش  املواطنـون  يرغـب 
ـن يحكـم هـذا املـكان. وهنـاك  فيـه العمـل بغـض النظـر عمَّ
التـي تخضـع  مـن األماكـن  بـأنَّ كثـرياً  احتامليـة كبـرية جـداً 
الجامعـات  عليهـا  اسـتولت  والتـي  الحكوميـة  للسـيطرة 
املسـلحة يف املايض سـوف تشـهد رصاعـًا عنيفـًا ألنَّ الجامعات 
تلـك  عـىل  نفوذهـا  مامرسـة  إىل  تسـعى  سـوف  املسـلحة 
أمـام  خرستهـا  التـي  األقاليـم  اسـتعادة  أجـل  مـن  املناطـق 
الحكومـة. فـام الـذي يعنـي ذلـك بالنسـبة للنازحـني؟ يعنـي 
سـوف  بالعـودة  يفكـرون  كانـوا  الذيـن  األشـخاص  أن  ذلـك 
ينتظـرون إىل مـاال يقـل عـن أواخـر عـام 2014 للتأكـد مـن 
مـاذا سـيحدث. فـإذا تحسـن الوضـع األمنـي، فسـوف يكـون 
مل  إذا  ـا  أمَّ األصليـة.  مواطنهـم  اىل  عائـدون  نازحـون  هنـاك 
يتحسـن الوضـع األمنـي أو إذا سـاء وازداد سـوءاً فلـن يحجـم 
ـرون إىل  النازحـون فحسـب عـن العـودة ولكنَّهـم سـوف يهجَّ

مـكان آخـر.

هنـاك  املثـال، حدثـت  سـبيل  عـىل  الوسـطى،  هلمنـد  ففـي 
عمليـة عسـكرية كبـرية أدت إىل عـودة كثـري مـن النازحني إىل 
قراهـم بسـبب تحسـن الوضـع األمنـي ووجود ظـروف العمل 
وُفرَِصهـا مـع القـوات العسـكرية الدولية. ومع احتـامل تجدد 
القتـال يف تلـك املناطق، من املحتمل جداً أن يصبح األشـخاص 
مـن موجـة  تلـك األماكـن جـزءاً  الذيـن عملـوا يف  املقيمـون 
جديـدة مـن النازحـني خـالل العامـني القادمـني. فهنـاك آالف 
مـن األشـخاص مـن مقاطعة مارجـا وحدها الذيـن عملوا لدى 
مختلـف مرشوعـات الوكالـة األمريكيـة لإلمناء الـدويل وغريها 
مـن املرشوعـات التـي ميولهـا املانحـون يف مقاطعـة هلمنـد. 
وبذلـك ُينظـر إىل هـؤالء املقيمـني بنـوع مـن الريبـة والشـك 
مـن جانـب الجامعـات املسـلحة وقـد يتعرضـوا للعقـاب عىل 
أيديهـم بطـرق عـدة. وهنـاك مـا يقـارب 1500 رجـل محـي 
املسـلحة  الجامعـات  مـن  جـزءاً  أصبحـوا  أو  شـاركوا  ـن  ممَّ
املعاديـة للمسـلحني يف مارجـا، ويف وقـت الحـق عندما أرادت 
القـوات العسـكرية الدوليـة إدمـاج هـؤالء الرجـال يف الرشطة 
املحليـة األفغانيـة مل تتمكـن وزارة الداخليـة مـن االلتـزام إال 
بدمـج 450 رشطيـاً أمـا بالنسـبة لألشـخاص الذيـن مل ُيدمجـوا 
يف القـوات املحليـة فيجـدون أنفسـهم اآلن ُمعرَّضـني لألعـامل 

االنتقاميـة عـىل يـد الجامعـات املسـلحة.
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وفيـام يخـص املناطـق الخاضعـة لسـيطرة الجامعـات املسـلحة 
أنَّ  خاصـة  النـزوح  توليـد  إىل  خاصـة  بصـورة  معرضـة  فهـي 
الحكومـة ُمصممـة عـىل إعـادة السـيطرة عـىل تلـك املناطـق أو 
إجـراء العمليـات العسـكرية مـن وقـت إىل آخـر. وبالنَّظـر إىل 
ـر  املخاطـر التـي تنتـرش كثـرياً خـالل العمليـات العسـكرية، ُهجِّ
كثـري مـن املقيمـني املحليـني خـالل األعـامل العسـكرية، وُيتوقـع 
ظهـور العوامـل املشـابهة لذلـك خالل عامني مـن اآلن يف املناطق 
الواقعـة يف جنـوب أفغانسـتان التـي يسـيطر عليها املسـلحون أو 

التـي متـارس فيهـا تلـك الجامعـات سـلطتها ونفوذهـا.

هنـاك مـؤرشات واضحـة أن عـدد النازحني ُيتوقـع أن يزداد خالل 
لوضعهـا يف  األفغانيـة  الحكومـة  تعزيـز  مـع  القادمـني  العامـني 

معظـم املناطـق وذلـك عـن طريـق إدخـال مزيـد مـن القـوات، 
رحيـل  مـن  تسـتفيد  أن  فُيتوقـع  طالبـان  لحركـة  بالنسـبة  ـا  أمَّ
النـزاع معظمهـا  الدوليـة. ومبـا أن مناطـق  العسـكرية  القـوات 
مناطـق ريفيـة، فسـوف يكـون النازحـون بطبيعـة الحـال مـن 
مناطـق ريفيـة ومبـا أنَّهـم غـري معتـادون عـىل الحيـاة يف املدينة 
وغـري قادريـن عـىل الكسـب إال مـن الزراعـة فمـن املهـم إذاً ان 
يكـون هنـاك نظام لتسـجيل النازحـني الجدد وذلك بغيـة تقديم 
ممكـن  وقـت  بـأرسع  النازحـني  مـن  للمسـتضعفني  املسـاعدة 

ومسـاعدتهم عـىل البقـاء عـىل قيـد الحيـاة.

رحمة الله عمريي amiri.rahmat@gmail.com باحث 
اجتامعي وسيايس وصحفي مستقل يعمل يف كابل. 

منعدمو الجنسية يف أفغانستان
مايرا كوبرس

السلطات  تعرفهم  الناس  من  أفغانستان جامعة  تعيش يف رشقي 
تلك  وأفادت  الفانغاواال،  أو  البنغريواال  باسم  اآلخرون  ويعرفهم 
امتالك  نتيجة عدم  القرسي  لإلجالء  تعرضت مؤخراً  أنها  الجامعة 
الجامعة  تلك  أفراد  بالشخصية. ويعيش  التعريف  لوثائق  أفرادها 
حياة البدو ويتقفون أثر الفرص االقتصادية والتسويقية وغالباً ما 
ُينظر إليهم عىل أنهم مختلفون ثقافياً عن بقية أفراد املجتمع ألنَّ 
نساء تلك الجامعة اعتدن عىل الغياب مدد متأخرة خارج البيت 
أعداد  ارتفاع  أنَّ  وُيذكر  منازلهم.  يف  فيبقون  الرجال  أما  للتسول 
يزعج  بدأ  وقندهار  أباد  الشعبية يف جالل  األسواق  يف  املستوالت 
املواطنني. ويف نهاية املطاف، ُحلت املشكلة باعتبار ما ُيطلق عليهم 
اسم البنغريواال عىل أنهم ليسوا مواطنني أفغان وأنه يجب ترحيلهم 

إىل مكان مجهول، يحتمل أن يكون قرب الحدود مع باكستان.

من الناحية القانونية، ينص دستور أفغانستان عىل وجوب معاملة 
قانون  ويقيض  متييز.  دون  املساواة  قدم  عىل  األفغان  املواطنني 
الجنسية لعام 2000 أنَّ أي شخص يعيش يف البالد أكرث من خمس 
سنوات ومل يرتكب أي جناية ويزيد عمره عىل 18 عاماً ميكنه أن 
يتقدم للحصول عىل الجنسية، باإلضافة إىل أن القانون يذكر رصاحة 
أنَّ جميع األطفال املولودين داخل أفغانستان لوالدين غري معروف 

جنسيتهام من حقه أن يتقدم بطلب للحصول عىل الجنسية.

لكن املشكلة تكمن يف كيفية تقدم الناس بطلب الحصول عىل ما 
ُيعرف محلياً مبصطلح “تذكرة” وهي الوثيقة التي تثبت أنَّ حاملها 
مواطن أفغاين وتتيح له حق الوصول إىل خدمات التعليم والرعاية 
الصحية والتمثيل القانوين وغري ذلك من خدمات. وإضافة إىل ذلك، 

املسجلني  املحليني  الوجهاء  أحد  من  تصديق  عىل  الحصول  يجب 
إليه صاحب  ينتمي  الذي  املحي  للمجتمع  ممثل  أنه  عىل  رسمياً 
أفراد  من  الطلب  أنَّ صاحب  املسؤول  ذلك  يفيد  بحيث  الطلب، 
تذكرة  ومعه  املجتمع  إىل  ينتمي  ابن/ابنة شخص  أنه  أو  املجتمع 
ل رسمياً. وهذا ما يثري مشكلتني عىل  أرض الواقع بالنسبة  ومسجَّ
معظم  أنَّ  أولهام   . البدوية(  املجتمعات  )أي  البنغريواال  لجامعة 
املستحيل  من  يجعل  ما  رسمياً،  مسجلني  غري  املحليني  وجهائهم 
عليهم أن يصادقوا عىل أحقية صاحب الطلب. وثانيهام أنَّ معظم 
يوجد  ال  هنا  ومن  الوطنية  األرشيفات  يف  يتسجلوا  مل  البنغريواال 
لهم أثر يف سجالت الدوائر الحكومية البريوقراطية، ما يصّعب عىل 

أبنائهم وأحفادهم التسجل أيضاً.

ودون التذكرة، قد يتعرض األشخاص الذين تنظر إليهم السلطات 
عىل أنهم ال يستوفون معايري املواطنة إىل الرتحيل أو التهجري من 
كبرية من  أنَّ مجموعة  بعدة طرق  باحثونا  كافة. وقد علم  البالد 
البنغريواال ُرّحلت قبل شهر تقريباً لتمثل بذلك سبباً إضافياً للتهجري 

والنزوح يف أفغانستان يستحق حاًل عادالً ومستداماً.

 maira.kuppers88@googlemail.com مايرا كوبرس
 مستشارة مستقلة يف مكتب االرتباط )أفغانستان) 

www.tloafghanistan.org

انظر املوضوع الفرعي حول انعدام الجنسية يف هذا العدد 
 والعدد 32 من نرشة الهجرة القرسية عىل الرابط التايل: 

www.fmreview.org/ar/stateless
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سياسة للنازحني داخلياً ألفغانستان: من مسودة مرشوع إىل واقع
لوري أس وايزبريغ

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

متشابهة. 

وافقـت  حكومـة أفغانسـتان بتاريـخ 25 نوفمـرب/ ترشيـن الثـاين 
2013 عـىل السياسـة الوطنيـة للنازحـني داخليـا1ً التـي اسـتغرق 
صياغتهـا مـا يقـرب مـن عامـني. وضمـن سـياق نـزوح مـا يقـرب 
مـن 500000 أفغـاين داخليـاً نتيجـة للـراع، مـع أكـرث مـن مليون 
نـازٍح داخـي آخريـن نتيجة للكـوارث الطبيعية ومشـاريع التنمية، 
ذكـرت جريـدة نيويـورك تاميز يف مقـال لها يف فرباير/ شـباط 2012 
أنَّ األطفـال النازحـني داخلياً يتجمدون برداً حتـى املوت يف األحياء 
الفقـرية يف كابـول، حيث عـاش ما يقارب مـن 35,000 نازح داخي 
يتخـذون مـن الخيـام فقـط أو أكواخ الطني مـأوًى لهـم2. ورداً عىل 
ذلك، أنشـأ الرئيس كرزاي فريق عمل شـمل وزارة شـؤون الالجئني 
والعـودة إىل الوطـن وهيئـة إدارة الكوارث الطبيعية يف أفغانسـتان 

التخـاذ مـا يلـزم مـن اإلجـراءات حيال وضـع النازحـني داخلياً. 

اسـتحدث فريـق العمـل مجموعـة لعمل السياسـات بهـدف دعم 
وزارة شـؤون الالجئـني والعـودة إىل الوطـن. ونظمـت املجموعـة 
زيـارة للمقـرر الخـاص لألمـم املتحـدة لحقـوق اإلنسـان للنازحـني 
داخليـاً  النازحـني  مجـال  يف  خارجيـُا  خبـرياً  وأرشكـت  داخليـاً، 

للمسـاعدة يف وضـع السياسـة، وعقـدت املجموعـة  ورشـة عمـل 
وطنيـة استشـارية عىل مدار يومني يف يوليـو/ متوز 2012، ثم تبعها 
جولـة أوىل مـن املشـاورات اإلقليميـة يف سـبتمرب/ أيلـول 2012. 
ويف أكتوبـر/ ترشيـن األول 2012 أعـار مـرشوع قـدرات الحاميـة 
االحتياطيـة3 مسـؤول الحامية األقدم )املؤلـف( إىل املفوضية العليا 
لشـؤون الالجئـني ليعمـل مستشـاراً  لشـؤون النازحـني داخليـاً يف 
وزارة شـؤون الالجئـني والعـودة إىل الوطـن للمسـاعدة يف عمليـة 
التشـاور وصياغـة السياسـة. وتعكـس العديـد من التحديـات التي 
واجهتهـا املجموعـة يف صياغـة السياسـة التحديـات األوسـع مـن 
حيـث سـنِّ القوانـني ووضـع السياسـات يف أفغانسـتان، وعمومـاً 

فهـي تشـمل مـا يي:

قـدرة الحكومـة واملشـاركة: رغم أنَّ وزارة شـؤون الالجئني والعودة 
إىل الوطـن لديهـا مئات املوظفـني يف كابول وكذلـك يف املحافظات، 
تبقـى قدراتهـم الفعليـة دون املسـتوى، وال ميتلكـون املهـارات أو 
املعرفـة القانونيـة الكافيـة لصياغـة سياسـة معينة. وكانـت عملية 
صعبـة  للسياسـة  مدخـالت  لتوفـري  املختلفـة  الـوزارات  إرشاك 
تحققـت  ذلـك  ومـع  للغايـة، 
خـالل  مـن  املدخـالت  بعـض 
والفرديـة  الثنائيـة  االجتامعـات 
الفسـاد  وكان  لوجـه.  وجهـاً 
املسـترشي يف الدوائر الحكومية، 
وال يـزال، عقبة إلحـراز أي تقدم 

 . كفؤ

كانـت  أوسـع:  مشـاركة رشائـح 
املعنيـة  العمـل  مجموعـة 
النازحـني  سياسـة  بوضـع 
بهـدف  أنشـئت  التـي  داخليـاً، 
مسـاعدة وزارة شـؤون الالجئني 
والعـودة إىل الوطـن يف عمليـة 
مجموعـة  والصياغـة،  التشـاور 
كبـري  حـد  إىل  تتألـف  صغـرية 
اإلنسـانية  املنظـامت  مـن 
محـاوالت  تحقـق  ومل  الدوليـة. 

الشتاء يف كابل
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إرشاك لجنـة حقـوق اإلنسـان األفغانيـة وهيئـة تنسـيق اإلغاثـة يف 
أفغانسـتان أو املنظـامت غـري الحكوميـة الوطنية األفغانيـة نجاحاً 
كبـرياً. وتوافرت بعـض املدخالت من عدد محـدود من املجموعات 
التـي جـرى التواصـل معهـا تحديـداً، ال سـيام تلـك التـي تعمـل يف 
مجـال البحـث مثل مكتـب االرتبـاط وصمويل هول لالستشـارات، 
إال أنَّ هـذه املنظـامت كانـت اسـتثناًء. باإلضافـة إىل ذلـك، أدى 
الوضـع األمنـي   ومحدوديـة الوصـول إىل مناطـق كثـرية إىل صعوبة 
التعامـل مـع املحافظـني وغريهـم مـن املسـؤولني املحليـني عـىل 
لغايـات  مهمـة  مشـاركتهم  كانـت  الذيـن  املحافظـات،  مسـتوى 

ة.  السياسـ تنفيـذ هـذه 

متثيـل النازحـني داخليـاً: كان مـن الصعوبـة مبكان عقد مشـاورات 
مجديـة مـع النازحـني نتيجـة لعـدم امتالكهـم عمومـاً ألي هيـاكل 
متثيليـة لتجميـع أو حتـى التعبري عـن آرائهم. ولذلـك، وخالل عقد 
اجتامعـات مـع العديـد مـن مجموعـات مـن األشـخاص النازحـني 
توفـري  مـن طلـب  أبعـد  قاشـات  ن ل ا تجـاوزت  مـا  نـادراً  داخليـاً، 
مثـل  معينـة،  تقدمهـا مجموعـة  احتياجـات محـددة وملموسـة 

امليـاه والغـذاء والرعايـة الصحيـة والتعليـم وفـرص العمـل.

معالجة القضايا الرئيسية
القضايـا  تعقيـدات  ملعالجـة  وثيقـة  أنَّ وضـع  عمليـاً  ثبـت  لقـد 
الرئيسـية يف أفغانسـتان متثـل تحديـاً كبـرياً. واألكـرث وضوحـاً كانت 
الحقيقـة أنَّـه يف الوقـت الـذي كان املحافظـون ورؤسـاء البلديـات 
وغريهـم مـن السـلطات يريـدون معالجة قضيـة النازحـني داخلياً، 
إال أنَّ الحـل الوحيـد الـذي كان ميكـن أن يطرحـوه هـو “العودة”. 
التوطـني  إعـادة  أو  املحـي  االندمـاج  فكـرة  تكـن  مل  وببسـاطة، 
أراٍض  تقديـم  فكـرة  أنَّ  وثبـت  أعاملهـم،  جـدول  عـىل  مدرجـة 
للنازحـني داخليـاً مـن محافظـة أخـرى أنَّهـا مفهـوم صعـب جـداً. 
لقـد بينـت سياسـة النازحـني داخليا بوضـوح أنَّه يلـزم قبول جميع 
مهـاًم  أمـراً  ُيعـد  املحـي  االندمـاج  وأنَّ  الدامئـة،  الثالثـة  الحلـول 
بالنسـبة للحـاالت التـي طـال أمد عالجهـا وكذلك بالنسـبة لالجئني 

العائديـن وغـري القادريـن عـىل العـودة إىل مواطنهـم األصليـة.

وُتعـدُّ قضيـة تعريـف من هو النـازح داخلياً سـابقاً، وال يزال الحال 
كذلـك بالنسـبة لـه، أمـراً مثرياً للجـدل. فمن السـهل لألفغـان فهم 
وقبـول النازحـني داخليـاً واملهجريـن جراء نـزاع أو كـوارث طبيعية 
مفاجئـة، ولكـن الحالـة األكـرث صعوبة عندمـا يكون النـزوح نتيجة 
لكـوارث متتـاز ببـطء الحـدوث، وال سـيام الجفـاف، وهنـا يصبـح 
التمييـز بينهـم وبـني النازحـني ألسـباب اقتصادية غري واضـح. ومع 
ذلـك، فقـد شـملت هـذه السياسـة العائديـن غـري القادريـن عـىل 
العـودة إىل مواطنهـم األصليـة، والنازحـني داخليـاً نتيجـة ملشـاريع 

التنميـة كأشـخاص محـط اهتـامم لها. 

وتجتـذب املـدن واملراكـز الحرضية عـىل نحٍو كبري النازحـني داخلياً 
والخدمـات  العيـش  األمـن وفـرص كسـب  مـن  توفـره  ملـا  نظـراً 
واملجتمـع  األفغانيـة  الحكومـة  تكـرس  مل  ذلـك،  ومـع  األساسـية. 
التنمـوي فكرهـا كفايـة أو توفـر مـوارد كافيـة ملعالجـة التحـرض 
الرسيـع ألفغانسـتان، وتحديـداً لتلبيـة احتياجـات النازحـني الذين 
اسـتقروا يف مسـتوطنات غـري رسـمية، وضمـن املناطـق العشـوائية 
عـىل أطـراف املدن. وتوجه هذ السياسـة االنتبـاه إىل هذه القضية، 
مـع الرتكيـز تحديـداً عـىل الحلـول املسـتندة إىل املنطقـة والتـي ال 
تشـمل النازحـني فقـط، وإمنا الفقـراء يف املناطق الحرضيـة عموماً. 

ومهـام كانـت القيـود والتحديـات التـي صادفتهـا عمليـة صياغـة 
أن  ميكـن  التـي  اآلن  أداة-  سياسـة-  منتلـك  أننـا  إال  السياسـة، 
نسـتخدمها للدفـاع عـن حقـوق النازحني داخليـاً، وتوفـري التوجيه 
بشـأن األمور املسـتقبلية، وتحسـني نوعية الحياة لألفغـان النازحني 
داخليـاً. ولقـد كان التحـدي األكـرب الـذي واجـه واضعـي التنفيـذ، 
دون أدىن شـك، هـو كيفيـة ضامن تغذيـة العمل عـىل أرض الواقع 
وليـس  بهـا،  الخـاص  والترشيـع  الربامـج  ووضـع  السياسـة  بهـذه 
االكتفـاء فقـط بجمـع الغبـار مـن درج مكتب شـخص بريوقراطي. 
مـن سـيكون مسـؤوالً، وعـن ماذا سـيكون مسـؤوالً؟ لقد اسـتثمرنا 
قـدراً كبـرياً مـن الطاقة يف تحديـد املسـؤوليات املختلفـة للوزارات 
التنسـيق والسـلطات اإلقليميـة واملحليـة، ناهيـك عـن  وهيئـات 
الدوليـة،  والتنميـة  اإلنسـانية  واملجتمعـات  املـدين،  املجتمـع 
وأصحـاب املصلحـة اآلخريـن. وإدراكاً بـأن النـزوح الداخـي يـربز 
عـىل نحـو مختلـف يف مناطـق مختلفـة مـن البـالد، فقـد أعطيـت 
املسـؤولية الرئيسـية عـن صياغـة خطـط واسـرتاتيجيات التنفيـذ 
الالجئـني  لـوزارة شـؤون  تاركـني  املقاطعـات،  بيـد حـكام  لتكـون 
والعـودة إىل الوطـن مهمـة توحيـد هـذه الخطـط اإلقليمية ضمن 
خطـة وطنيـة واحـدة. وال تزال هناك حاجة ملموسـة لبيـان كيفية 

تطبيـق هـذه السياسـة عـىل أرض الواقـع. 

لوري أس وايزبريغ lauriewiseberg@gmail.com، مسوؤلة 
 الحامية الرئييس، مرشوع قدرة الحامية االحتياطية. 

www.humanitarianresponse.info/themes/procap
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 2. رود نوردالند “الهجرة بسبب الحرب تعطلنا بسبب برد الشتاء”، جريدة نيويورك 
تاميز، 3. فرباير/ شباط 2012. 

’Driven Away by a War, Now Stalked by Winter’s Cold
www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-

afghan-refugee-camps.html?_r=0
3. مرشوع حامية القدرة االحتياطية هو مبادرة مشرتكة بني املنظامت لبناء قدرات الجهات 

الفاعلة املعنية من أجل تعزيز االستجابة للحامية اإلنسانية.
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إرساء العودة: دور اسرتاتيجية الحلول
بيريفرانشيسكو ماريا ناتا

ُيعد توفري الحد األدىن من مستوى املعيشة وفرص كسب الرزق بقصد تقديم املساعدة لتوطني العائدين أمراً حاساًم 
الستقرار وأمن أفغانستان املستقبي. وهو الهدف األول ضمن األهداف الرئيسية الثالثة السرتاتيجية الحلول لعام 

2012 لالجئني األفغان.

مـن  األكـرب  العـدد  بعيـد،  أمـد  منـذ  األفغـان،  الالجئـون  ميثـل 
الالجئـني يف العـامل وكذلـك إحـدى أكـرث الحاالت التي طـال أمدها 
يف العـامل. وكانـوا أيضـاً عرضـة ألكـرب حمـالت اإلعـادة للوطـن تمَّ 
تنفيذهـا أكـرث مـن أي وقـت مىض- وال تزال مسـتمرة لـآن. ولقد 
عـاد أكـرث مـن 5.8 مليـون الجـئ إىل أفغانسـتان منـذ عـام 2002 
منهـون بذلـك سـنوات مـن املعيشـة يف املنفى؛ حيـث أمىض %80 
منهـم أكـرث مـن 20 عامـاً يف املنفـى. وقد سـاعدت مفوضية األمم 
املتحـدة السـامية لالجئـني نحـو 4.7 مليـون الجئ يف العـودة من 

خـالل برنامجهـا للعـودة الطوعيـة إىل الوطن.

ويف حـني ُسـجلت حـاالت عـودة هائلـة بـني عامـي 2002- 2008 
شـهدت  حالـة(،   4369086 مجموعـه  مـا  املفوضيـة  )سـجلت 
السـنوات الثـالث املاضيـة انخفاضـاً ُمضطـرداً يف أرقـام إجـاميل 
العائديـن حيـث بلـغ مجمـوع العائديـن خـالل السـنوات الثالث 
201284 عائـداً. ويعكـس هـذا التوجـه الظـروف املتغـرية مقارنة 
مـع السـنوات األوىل إلعـادة الالجئـني األفغـان، حيـث كان مـن 
الواضـح أنَّ الحـامس والتفـاؤل بسـقوط نظـام طالبـان هـو مـا 
قادهـم للتغـايض عـن عقبـات وتحديـات العـودة إىل بلـد دمرته 
العقبـات  تلـك  مـن  العديـد  يـزال  وال  الحـرب.  مـن  عامـاً   20
موجـوداً عـىل أرض الواقـع- وهـي تحديـداً االفتقـار إىل القـدرة 
عـىل الحصـول عىل سـبل العيـش والخدمات األساسـية يف مناطق 
العـودة، و انعـدام األمـن يف بعـض أطـراف أفغانسـتان- ولكـن 
الحـامس السـابق للعـودة تـالىش ليحـل محله نهـج أكـرث واقعية، 
حيـث تبنـى العديد مـن الالجئـني منهجيـة “راقب وتابـع”. ومن 
الواضـح أيضـاً أنَّ للعديـد مـن العائدين خـالل السـنوات املاضية 
صـالت قويـة مـع بلدهم حيث نشـأوا، يف حـني أنَّ الجيـل الثالث 
مـن األفغـان الذيـن ولـدوا يف املنفـى ال ميتكلون صالت ملموسـة 
أقـل مـع بلدهـم األصـي ينظـرون للموقـف بنظـرة أكـرث واقعية 
األمنـي    الوضـع  لتحسـن  راسـخة  إشـارات  وينتظـرون  وناقـدة، 

واالسـتقرار االقتصـادي. 

 ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ هناك أيضـاً بعض االتجاهـات اإليجابية 
واملثـرية لإلعجـاب حقـًا، وتشـمل: منـو الناتـج املحـي اإلجـاميل 
بنسـبة 8.2%، وزيـادة مبقـدار سـبعة أضعـاف يف عـدد املدرسـني، 
وإمكانيـة الحصـول عىل الخدمات الصحية األساسـية ملا مجموعه 

85% مـن السـكان، وانخفـاض معـدل وفيـات األمهات مـن 1400 
إىل 327 لـكل 100000 حالـة والدة. ومع ذلك، ال تزال أفغانسـتان 
الدولـة األكـرث فقـراً يف دول املنطقة رغـم هذه النتائـج اإليجابية، 

ومليـارات الـدوالرات املقدمـة كمسـاعدات دولية.

ومنـذ بدايـة برنامج العودة الطوعية يف أفغانسـتان يف عام 2002، 
املسـاعدة  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  قدمـت 
احتياجاتهـم  تلبيـة  يف  مسـاعدنهم  بقصـد  للعائديـن  األوليـة 
تقديـم  ذلـك:  وشـمل  اإلندمـاج،  وإعـادة  للعيـش  الفوريـة 
والتدريـب  للدخـل،  رة  امُلـدِّ واملشـاريع  امليـاه،  ونقـاط  املـأوى، 
عـىل املهـارات، والتدريـب ملحـو األميـة، والحصـول عـىل املـال 
مقابـل العمـل. ومـع ذلـك، ال يـزال أولئك الذيـن أختـاروا اللجوء 
إىل العـودة يواجهـون تحديـات هائلـة، مثـل عـدم توفـري األمـن 
األساسـية،  الخدمـات  وانعـدام  ميتلكونهـا،  التـي  األرايض  ضمـن 
والـراع الدائـر، وانعـدام األمـن. ويضـاف إىل ذلـك عـدم توافـر 
طـرق آمنـة، وعـدم القدرة عـىل الوصـول إىل األسـواق، والحصول 
عـىل أنظمة الـري والحامية مـن الفيضانـات والكـوارث الطبيعية 
األخـرى. وميثـل توفـري الحـد األدىن مـن مسـتوى املعيشـة وفرص 
كسـب العيش للمسـاعدة يف توطني أولئك العائدون أمراً حاسـاًم 
بالنسـبة السـتقرار وأمـن البـالد. ويف الوقـت نفسـه، يجـب إدارة 
أوضـاع الالجئـني األفغـان يف البلـدان املجـاورة بانتظـار عودتهـم 
وتعزيـز الحلـول البديلة. وهناك حاجة ماسـة لتدخـالت متكاملة 
لألمـم املتحـدة والسـلطات األفغانيـة لضـامن توفـري املسـاعدات 

اإلنسـانية واإلمنائيـة الرضوريـة وعـىل نحـو تكامـي.

اسرتاتيجية الحلول لالجئني األفغان
عـام  يف  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  دول  حكومـات  بـدأت 
2011، آخذيـن باالعتبـار تلـك األهـداف، وبدعـم مـن مفوضيـة 
األمـم املتحـدة السـامية لالجئـني بعمليـة املشـاورات الرباعيـة، 
لدعـم  األفغـان  لالجئـني  الحلـول  اسـرتاتيجية  بإطـالق  متخضـت 
العـودة الطوعيـة وإعـادة اإلدمـاج املسـتدامة وتقديم املسـاعدة 
للـدول املضيفـة يف مايـو/ أيـار 2012 والتـي أقرتهـا أكـرث مـن 50 
بلـداً.1 وتقـدم إسـرتاتيجية الحلـول فرصـة لتحديـد سـبل توطـني 
العائديـن وعـىل نحـو مجـٍد داخـل أفغانسـتان ومنـع التحـركات 

الثانويـة.
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وركزت اسـرتتيجية الحلـول بدايًة االنتباه عـىل 48 منطقة مختارة 
تركيـز  أجـل  مـن  العائديـن”  مـن  الكـربى  األعـداد  “السـتقبال 
إجـراء  بعـد  إدماجهـم. ومـع ذلـك،  بإعـادة  املرتبطـة  األنشـطة 
التقييـم األويل، كان مـن الواضـح أنَّ العائدين الجـدد ينتقلون إىل 
مناطـق أخـرى، ولذلـك فقـد تقرر توسـيع عدد مناطـق العائدين 
الفعليـة  التدفقـات  مـع  املسـاعدة متشـياً  املسـتهدفة، وتوجيـه 
للعائديـن. ولقـد أُعـدَّ ملـف املشـاريع املقرتحـة 2014 اعتـامداً 
عـىل الجهود املشـرتكة للحكومـات الثالث، ومنظـامت هيئة األمم 
العابـرة للحكومـات، واملنظـامت  املتحـدة، واملنظـامت الدوليـة 
الدوليـة والوطنيـة غـري الحكوميـة حيـث عملـوا مـن خـالل إطار 

متكامـل للتعـاون والتنسـيق املتعـدد األطـراف يف كل بلـد.

تسـعى اسـرتاتيجية الحلـول، التـي تتوائـم عـىل نحـو وثيـق مـع 
تسـهيل  إىل  األفغانيـة،  للحكومـة  الوطنيـة  األولويـات  برامـج 
إىل  القصـري  األمـد  ذات  اإلنسـانية  املسـاعدات  مـن  االنتقـال 
مبـادرات تنمويـة ذات األمـد الطويـل. وُيعـدُّ الربنامـج الوطنـي 
للحكومـة  الوطنيـة  األولويـات  برامـج  أحـد  وهـو  للتضامـن،2 
األفغانيـة، وسـيلة من الوسـائل الرئيسـية لتعزيز التنميـة الريفية 
يف أفغانسـتان. ويهـدف الربنامـج الـذي أطلقته وزارة االسـتصالح 
والتنميـة الريفيـة يف عـام 2003 لغايـات تطويـر وإعـادة تأهيـل 
املحليـة  املجتمعـات  متكـني  إىل  أفغانسـتان  يف  الريفيـة  القـرى 
الريفيـة وتعزيـز مشـاركتها يف التنميـة املحليـة. وميثـل برنامـج 
التـي  الواسـعة  الجغرافيـة  املناطـق  الوطنـي، التسـاع  التضامـن 
يشـملها، برنامجـاً للتنميـة الوطنية مع إمكانية كبـرية للوصول إىل 
مجتمعـات العائديـن يف جميـع أنحـاء أفغانسـتان واملسـاهمة يف 

تحقيـق عـودة مسـتدامة.

وتتمثـل الفكـرة الرئيسـية ألولويـة اسـرتاتيجية الحلـول يف متكـني 
الشـباب مـن خـالل التعليـم والتدريـب عـىل املهـارات. وأعطيت 
املشـاريع التـي تتعلـق بتمكـني املـرأة التـي تهـدف إىل تحسـني 
عمليـات دمـج املـرأة يف عمليـات صنـع القـرار يف املنـزل وداخـل 
رفـع  عـىل  املشـاريع  هـذه  وتركـز  خاصـاً؛  اهتاممـًا  املجتمـع 
مسـتوى الوعـي لـدى النسـاء يف قدرتهـنَّ املحتملـة عـىل توفـري 
الكسـب والقـدرة عـىل املشـاركة، وذلـك متشـياً مـع نهـج أوسـع 
نطاقـاً للوقايـة مـن العنـف الجنـيس والعنـف القائـم عـىل النوع 
االجتامعـي. وسـتواصل مفوضيـة األمـم املتحدة السـامية لالجئني 
تحديـد وترتيـب أولويـات تدخالتهـا بحيـث تتـالءم مـع املناطـق 
ذات النسـب األعـىل للعائديـن مبـا يتعلـق بسـهولة الحصول عىل 
الخدمـات وتوجهـات العائديـن، مبـا يف ذلـك املناطـق الحرضيـة. 
وسـتوفر املفوضيـة يف املواقـع التـي تعـاين مـن نقـص واضـح يف 
تواجـد الجهـات الفاعلـة فيها املشـاريع ذات األثـر الرسيع )مثل، 
سـبل  فـرص  تحسـني  أجـل  مـن  الصغـرية  الوصـول  طـرق  بنـاء 

العيـش(، ويف الوقـت نفسـه توجـه الدعـوة إىل الجهـات الفاعلـة 
يف مجـال التنميـة السـتحداث فـرص أكـرث اسـتدامة وطويلـة األمد.

وال تركـز املشـاريع امُلنفـذة ضمـن إطـار اسـرتاتيجية الحلـول عـىل 
توفـري املـأوى والخدمـات األساسـية فقـط، وإمنـا تركـز أيضـاً عـىل 
توفري سـبل تعزيـز الحامية والتعايش السـلمي. وعـالوة عىل توفري 
املـأوى وامليـاه والعيـادات الصحيـة وسـيارات اإلسـعاف والتدريب 
املهنـي/ املهـارات وتوسـيع املرافـق التعليميـة، عملت اسـرتاتيجية 
الحلـول أيضـاً خـالل العامـني املاضيـني عـىل متكـني تركيـب نظـم 
اإلضـاءة الشمسـية يف املنـازل والشـوارع يف املناطـق ذات النسـب 
املرتفعـة يف اعـداد العائديـن وتعزيـز سـالمة النسـاء، وبنـاء ثـالث 
محطـات صغـرية لتوليـد الكهربـاء لتحسـني فـرص الحصـول عـىل 
الكهربـاء لـكل من العائديـن واملجتمعات املضيفـة، وإعادة تأهيل 
البنيـة التحتيـة االجتامعيـة واالقتصاديـة )الطـرق وشـبكات الـري 
تدخـالت  لجميـع  األسـايس  الرتكيـز  ومتثـل  املجتمعيـة(.  واملراكـز 
املفوضيـة، سـواء يف مجـال تقديـم املسـاعدة اإلنسـانية العاجلة أم 
إيجـاد التكامـل عـىل األمـد الطويـل، يف تحسـني مبـادئ الحاميـة. 
وهـذا يعنـي أنَّ مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لالجئـني لن تركز 
فقـط عىل تقديم املسـاعدة ضمـن إطار توفري املأوى أو املسـاعدة 
املاديـة أو النقديـة، وإمنـا يتعدى ذلك ليشـمل أيضاً سـالمة وكرامة 
وحقـوق األشـخاص محـط اهتاممهـا. وسيشـمل ذلـك، يف بعـض 
الحـاالت، املعالجـة املبـارشة للمخـاوف املتعلقـة بتوفـري الحاميـة 
)مثـال عـىل ذلك، مـن خالل مشـاريع دعم الناجـني والناجيات من 
العنـف القائـم عـىل أسـاس الجنـس والنـوع االجتامعـي أو برامـج 
املسـاعدة القانونيـة(؛ يف حـاالت أخـرى، قد تنطوي هـذه املعالجة 
عـىل تنفيـذ أنشـطة مـن شـأنها أن تـؤدي إىل مكاسـب مسـتقبلية 
لتوفـري الحاميـة )مثـال عـىل ذلـك، مشـاريع توفـري سـبل العيـش 
التـي تـؤدي إىل تقلـل مـن خطـر التعـرض للتهجـري، أو توفري فرص 
التعليـم الثانـوي التـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن مخاطـر الـزواج 

املبكر(.

الرشاكة والتنسيق
برامـج  مثـل  الحكوميـة،  الربامـج  مـع  والرشاكـة  التنسـيق  يعـد 
األولويـات الوطنيـة للحكومـة األفغانيـة أمـراً حيويـاً لغايات وضع 
وتنفيـذ التدخـالت ضمـن توافـق وثيـق مـع الربامـج الوطنيـة. وال 
تـزال وزارة شـؤون الالجئني والعـودة إىل الوطـن واإلدارات املحلية 
التابعـة لهـا النظـري الحكومـي الرئيـيس للمفوضيـة فيـام يتعلـق 
بالعـودة الطوعيـة والعودة املسـتدامة وإعادة اإلدمـاج. ومع ذلك، 
هنـاك حاجـة ملزيـد مـن املشـاركة الفعالة مـن الوزارات الرئيسـية 
األخـرى، واملنظـامت اإلمنائيـة التابعة لألمـم املتحـدة، وأيضاً هناك 
حاجـة لشـمول احتياجات العائديـن ضمن أولويـات التنمية لألمم 
فـرص  استكشـاف  عـام 2015. ويجـري حاليـاً  بعـد  ملـا  املتحـدة 
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التعـاون مـع برنامـج التنميـة الريفيـة التابـع للبنك الـدويل والبنك 
اآلسـيوي للتنميـة بقصـد ربط حلول العـودة مع التنميـة الزراعية. 
ولقـد رشعـت منظمـة األغذيـة والزراعـة ومفوضية األمـم املتحدة 
السـامية لالجئـني مبناقشـات حـول مبـادرة عابـرة للحـدود تهـدف 
إىل إعطـاء األرس الزراعيـة مـن الالجئني يف باكسـتان فرصة الحصول 
عـىل التدريـب لتعزيـز فرصهم لعـودة مسـتدامة وإعـادة اإلدماج 

يف أفغانسـتان.

لقـد اعتمـدت حكومـات أفغانسـتان وإيـران وباكسـتان يف عـام 
2013 اسـرتاتيجية مشـرتكة لتعبئـة املوارد للتنسـيق وجمع األموال 
الرئيسـية  العنـارص  والقطـري. وتشـمل  اإلقليمـي  املسـتوى  عـىل 
لالسـرتاتيجية ضـامن التمويـل املتوقـع ومتعـدد السـنوات لدعـم 
اسـرتاتيجية الحلـول، ناهيـك عـن تطويـر الـرشاكات مـع الجهـات 

املانحـة غـري التقليديـة والجهـات التنمويـة الفاعلـة.

وتوجـه اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة السـرتاتيجية الحلـول عمليـة 
بـني  املشـرتكة  التنسـيق  لجنـة  خـالل  مـن  االسـرتاتيجية  تنفيـذ 
الوزارات برئاسـة وزارة شـؤون الالجئني والعـودة إىل الوطن. وتدير 
اللجنـة أيضـاً الصنـدوق اإلئتـامين الجديـد للامنحـني املتعدديـن. 
وتتمثـل القضيـة الكـرث أهميـة لهـذه املبـادرة يف ضـامن الرتكيـز 
املقبلـة  االنتقاليـة  الفـرتة  اإلنسـاين خـالل  الوضـع  املسـتمر عـىل 
والتـي ال ميكـن التنبـؤ يف أفغانسـتان- التي قد يتجـاوز تأثريها عىل 
النازحـني والعائديـن داخل أفغانسـتان لتشـتمل عـىل أولئك الذين 

مـا زالـوا يف املنفـى يف دول الجـوار ومختلـف أنحـاء العـامل.

بيريفرانشيسكو ماريا ناتا natta@unhcr.org هو املمثل 
املساعد- شؤون الحامية يف مفوضية األمم املتحدة السامية 

 .www.unhcr.org .لالجئني يف أفغانستان

www.unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdf  .1
 www.nspafghanistan.org  .2

قرية مهاجري كيسالك يف والية بالخ وقد بنيت من أجل الالجئني العائدين من باكستان وتعتمد يف اإلنارة عىل الطاقة الشمسية.
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تعزيز أمن حيازة األرايض للنازحني داخلياً
شوبها راو ويان توركسرتا

ُتعّد حالة مخيم املسلخ يف غرب أفغانستان مثاالً عىل ترجمة السياسة الجديدة للنازحني داخلياً يف أفغانستان إىل 
واقع ملموس. ، وسيضمن املرشوع يف حال نجاحه أمن حيازة األرايض للنازحني داخلياً يف املناطق الحرضية، وبالتايل 
سيكون سابقة لالندماج املحي للنازحني داخلياً يف مختلف أنحاء أفغانستان. لكن هذه القضية، حتى اآلن، مسألة 

مثرية للجدل وتخضع لالعتبارات السياسية. 

مـع  متامـاً  أفغانسـتان  يف  الرسيـع  التحـرض  اتجاهـات  تتشـابه 
يف  داخليـاً  النازحـون  ويتخـذ  العامليـني.  نظرائهـم  اتجاهـات 
أفغانسـتان أيضـاً، عـىل نحـو متزايـد، املـدن ملجـأً لهـم سـواًء لفرتة 
قصـرية أم طويلـة األجـل بحثـاً عـن األمـن، وفـرص أكـرب للحصـول 
عـىل الخدمـات العامـة، وفـرص كسـب العيـش، وشـبكات القرابـة 
أو العالقـات االجتامعيـة. ويبلـغ معـدل التحـرض يف أفغانسـتان مـا 
نسـبته 5% سـنوياً، وهـي إحـدى أعـىل املعـدالت يف العـامل. وتتمثل 
إحـدى مظاهـر هـذا التحـرض الرسيـع يف منـو املسـتوطنات غـري 
الرسـمية؛ ففـي كابـول يعيـش مـا يقـرب مـن 70% مـن السـكان يف 

أحيـاء غـري رسـمية.

تعيـش العائـالت النازحـة داخليـاً يف املناطـق الحرضيـة يف مختلف 
أنحـاء أفغانسـتان يف ظـروف محفوفـة باملخاطـر. ولقـد وجـدت 
دراسـة أجراهـا كلٍّ مـن البنـك الـدويل ومفوضيـة األمـم املتحـدة 
أنَّ  أفغانسـتان1  يف  حرضيـة  مناطـق  ثـالث  يف  لالجئـني  السـامية 
النازحـني يف املناطـق الحرضيـة كانـوا أكـرث عرضـة وأسـوأ حـاالً من 
فقـراء الحـرض غري النازحـني داخلياً، ومن املرجـح أنَّ أولئك النازحني 
هـم مـن العاطلـني عـن العمـل بصفـة خاصـة، وغـري قادريـن عـىل 
الحصـول عـىل السـكن املناسـب، ويتناولـون طعامـاً غـري آمـن. ومل 
ـن أكـرث مـن ثلث الذين شـملهم االسـتطالع مـن الحصول عىل  يتمكَّ

الكهربـاء، وإمـدادات كافيـة مـن امليـاه ومرافـق اإلصحـاح.

الوطنيـة  أفغانسـتان  سياسـة  تناولتهـا  التـي  القضايـا  وإحـدى 
املالئـم  السـكن  الحـق يف  النازحـني داخليـاً هـي  الجديـدة حـول 
والحصـول عـىل األرايض )املـادة 7.1.3(. وتؤكـد السياسـة عـىل أنَّ 
إحـدى أكـرب العقبات التي تواجـه النازحني داخلياً يف أفغانسـتان يف 
بحثهـم عـن السـكن املالئـم هـي عـدم الحصـول عـىل األرض وأمن 
النازحـني داخليـاً  الـذي يفـرض عـىل  حيـازة تلـك األرايض- األمـر 
العيـش يف مسـتوطنات غري رسـمية حيـث يتعرضـون لخطر اإلخالء 
القـرسي والتحـرش. وتفـرض سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة الجديدة 
عـىل الحكومـة تحديـد األرايض املتوافـرة، واتخـاذ ترتيبـات واضحة 
مـع أصحـاب األرض املعنيـني واملجتمعات املضيفـة، وتوفري املالجئ 
األمـر  لـزم  املرشديـن، وإذا  للنازحـني داخليـاً  الطارئـة واالنتقاليـة 
مبسـاعدة مـن املجتمـع اإلنسـاين. وتحـث هـذه السياسـة الحكومة 

عـىل أ( اتخـاذ التدابـري لضـامن أنَّ النازحـني داخلياً يف املسـتوطنات 
غـري الرسـمية سُيسـمح لهـم برفـع مسـتوى سـكنهم لتلبيـة معايـري 
لتوفـري املـأوى يف حـاالت الطـوارئ2؛  إسـفري املتفـق عليهـا دوليـاً 
ب( استكشـاف املبـادرات عـىل مسـتوى املجتمـع املحـي إلقـراض، 
أو إيجـار أو بيـع األرايض يف املناطـق التـي اسـتقر فيهـا النازحـني 
داخليـاً؛ ج( تحديـد الخيـارات األخـرى التـي مـن شـأنها أن توفـر 
األمـن للنازحـني داخليـاً لحيـازة األرايض، مبـا يف ذلـك مشـاريع حق 

االنتفـاع.3

هنـاك نـزاع هائل عىل ملكيـة األرايض يف أفغانسـتان، وتعد نزاعات 
األرايض النـوع األكرث انتشـاراً مـن أنواع النزاعات. ومتتـاز اإلدعاءات 
املتعـددة بخصـوص األرايض املتنـازع عليها بأنَّ لها جـذوراً تاريخية 
أو تنشـأ عـن خالفـات حـول املـرياث. وزادت هـذ املشـاكل نتيجـة 
للنمـو السـكاين، وعـودة أعـداد كبـرية مـن الالجئـني، واالحتالل غري 
الرشعـي و/ أو الثانـوي للسـكن واألرض. وأصبـح حـل مثـل هـذه 
النزاعـات يف أفغانسـتان أمـراً معقداً نتيجة لتطبيـق كل من القانون 
العـريف والرشيعـة اإلسـالمية وقانـون الدولة معـاً يف الوقت نفسـه، 
حيـث شـاب هـذا األخـري وعـىل نحـٍو ملحـوظ إغفالـه للعديـد من 
النواحـي املتعلقـة بـكلٍّ مـن األرايض الحرضيـة والريفيـة عـىل حد 

سواء.

الشـائعة يف أفغانسـتان: اسـتيالء  وتتضمـن بعـض قضايـا األرايض 
النخـب القويـة/ أمـراء الحرب عـىل األرايض؛ النزاعـات عىل األرايض 
بـني بـدو الكوتـي والقرويـني املقيمـني؛ الخالف حـول إىل أي مدى 
تعـد األرايض غـري اململوكـة يف حقيقـة األمـر غـري مملوكـة؛ التمييـز 
بـني امللكيـة العامـة الوطنيـة ومـا ُينظـر إليـه أنهـا ملكيـة محليـة 
“مشـاع”؛ واالدعـاءات املتعـددة املتعلقـة بـاألرايض، وخاصـة تلـك 
التـي تشـمل القـادة وأمـراء الحـرب األقويـاء الذيـن يسـتخدمون 
حيـازة  أمـن  ويخضـع  السياسـية.  للمحسـوبية  كوسـيلة  األرايض 
نحـو  وعـىل  الحرضيـة  املناطـق  يف  العاليـة  القيمـة  ذات  األرايض 
أكـرب للنواحـي السياسـية، ويتشـدد العديـد مـن رؤسـاء البلديـات 
أو األحـزاب السياسـية للغايـة يف اتجاهاتهـم بهـذا الخصوص. ويربز 
عامـل الِعـرق بوضوح يف كثـري من الحاالت، حيث تخىش السـلطات 
املحليـة مـن أنَّ األشـخاص القادمـني ومـن جامعـات عرقيـة أخـرى 
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قـد يـؤدي إىل تغيـري دميوغـرايف، وعليـه يتغـري التوازن السـيايس يف 
. ملنطقة ا

مخيم املسلخ واملستوطنات غري الرسمية 
األخرى يف مدينة هريات

يقـع مخيـم املسـلخ للنازحـني داخليـاً يف ضواحـي مدينـة هـريات، 
للنازحـني داخليـاً  أفغانسـتان  للنازحـني داخـل  أكـرب مخيـم  وكان 
ويعـد مـن أكـرب املخيـامت يف العـامل، حيـث كان موطنـاً ألكـرث مـن 
350000 مـن النازحـني الداخليـني. وبحلـول بدايـة عـام 2002 كان 
عـدد سـكان مخيـم املسـلخ يقـدر بحـوايل 120000 شـخص. ويف 
أواخـر عـام 2002 بـدأت عمليـة توزيـع املسـاعدات عـىل نطـاق 
واسـع، وخاصـة املـواد الغذائيـة تتـالىش تدريجيـاً ومبـا يتـامىش مع 
عمليـة العـودة املخطـط لهـا4، ومـن ثـمَّ أُغلق املعسـكر رسـمياً يف 
عـام 2005. ولقـد تبنـت الحكومـة يف وقـت الحـق نهجـاً مختلفـاً 
يف التعامـل مـع سـكان هـذه املسـتوطنة، فأحيانـا متنحهـم وضـع 
كان  والـذي  أخـرى  تـارة  منهـا  وتحرمهـم  الداخليـني  النازحـني 
ميثـل لهـم املفتـاح إلمكانيـة الحصـول عـىل املعونـة أو الخدمـات 

اإلنسـانية.

وباسـتثناء مخيـم املسـلخ، هنـاك أربـع مسـتوطنات غـري رسـمية 
مدينـة هـريات:  الداخليـني يف  النازحـني  حاليـاً  تسـتضيف  أخـرى 
شـيداي، واملنـارة وفرقـة داخـل حـدود مدينـة هـريات وكامـاراكاال 
مخيـم  أنَّ  إىل  الحاليـة  السـكانية  البيانـات  وتشـري  الضواحـي.  يف 
املسـلخ يسـتضيف 3648أرسة )17933 شـخصاً(، املنـارة 581 أرسة 
) 2950 شـخصاً( و وشـيداي 2188 أرسة )10431 شـخصاً(. يقـع 
مخيـم املسـلخ عىل بعـد 13 كم خـارج حدود مدينـة هريات وعىل 
األرايض التـي متلكهـا سـلطة األرايض األفغانيـة، يف حـني أنَّ املنـارة 
وشـيداي يقعـان داخـل حـدود املدينـة: األول عـىل األرايض التـي 
متلكهـا وزارة الداخليـة، والثـاين مقـام عـىل أرض البلديـة. واسـتلم 
والشـيداي  املنـارة  مـن  كل  يف  جميعهـم  الداخليـون  النازحـون 
السـنني ضغطـوا  مـيض  مـع  ولكنهـم  إخـالء،  إشـعارات  واملسـلخ 
لتخصيـص أرض لهـم أو أن ُيسـمح لهم بالبقاء حيـث هم. وتواصل 
النازحـون داخليـاً يف الشـيداي مـع الرئيـس كـرزاي، الـذي بـدوره 
وافـق عـىل نقلهـم بعيـداً عـن الطريـق الرئيـيس إىل قطعـة أراض 
شـاغرة عـىل مقربـة مـن الجبـال يف الشـيداي. ولكـن نظـراً لوجود 
كابـالت كهربـاء الضغـط العايل يف املنطقة وعـدم وجود املياه، وجد 
النازحـون أنهـم غـري قادريـن عـىل االنتقـال إىل هذا املوقـع. وبقي 
النازحـون الداخليـون معرضـون لخطـر شـديد مـع دخـل منخفض 
التحتيـة  البنيـة  إىل  للوصـول  جـداً  محـدودة  وامكانيـات  جـداً 
والحصـول عـىل الخدمـات. ومـع عـدم وجـود فرص للحصـول عىل 
األرايض أو املـأوى الدائـم واالفتقـار إىل أمـن حيـازة األرايض، ليـس 
لـدى هـؤالء األشـخاص فرصـة للخروج مـن دائـرة اإلقصـاء والفقر. 

مل تنظـر السـلطات إىل هؤالء النازحـني كمواطنني دامئني يف مدينة 
هـريات حتـى أوائل عام 2013، ولكن يبدو أن مشـاورات سياسـة 
النازحـني داخليـاً أدت إىل بعـض التغيـريات الطفيفـة يف توجهات 
النخبـة السياسـية الذيـن باتـو يدركـون اآلن أنَّ هـؤالء النازحـني 
الداخليـني لـن يعـودوا إىل أماكنهـم األصليـة. وعليه يكـون الحل 
الدائـم لهـم هـو االندمـاج املحـي فقط، وأخـرياً بـدأت الحكومة 
تظهر بعض االسـتعداد للقبول برفع مسـتوى مسـتوطنة املسـلخ 

وتنظيمهـا- وهو تقـدم كبري. 

والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا إىل أي مـدى تعـد مسـتوطنة 
املسـلخ مختلفـة عـن املخطـط اآلخـر لتخصيـص مواقـع األرايض 
يف أفغانسـتان. يف حقيقـة األمـر، متثـل املواقـع ضمـن مخطـط 
إىل  مقسـمة  األرايض  مـن  مناطـق  األرايض  مواقـع  تخصيـص 
قطـع مخصصـة سـوف ُتعطـى أو ُتبـاع للمسـتفيدين )ال سـيام 
النازحـني داخليـاً( وكـام هـو محـدد يف  أو  العائديـن  الالجئـني 
املرسـوم الرئـايس رقـم 104. وعملـت الحكومـة عـىل  التعريـف 
بهـذا املخطـط يف عـام 2005 للتخفيـف مـن األثر السـلبي لندرة 
األرايض واملسـاكن لالجئـني العائديـن. وتتواجـد مواقـع مخطـط 
تخصيـص األرايض يف مختلـف املحافظـات وبـإدارة كاملـة مـن 
وزارة شـؤون الالجئـني والعـودة إىل الوطـن لهـذه املواقـع. ومـع 
ذلـك، فقـد تعـرض هـذا املخطـط النتقـادات عـىل نطـاق واسـع 

وللعديـد مـن األسـباب.

مخطـط  مواقـع  مواقـع  إشـغال  نسـبة  كانـت  فقـد  وعمومـاً 
بـأنَّ  مـا، وهنـاك مزاعـم  إىل حـدٍّ  األرايض منخفضـة  تخصيـص 
مواقـع هـذا املخطـط قـد ُخصصـت لـألرس التـي ليسـت بحاجة 
لهـا، وإمنـا ألشـخاص يعملـون يف مجـال املضاربـة عـىل األرايض. 
وإضافـة إىل ذلـك، تقـع مواقـع مخطـط تخصيـص األرايض كلهـا 
عـىل مسـافة بعيـدة مـن املدن، وهـو األمر الـذي يتطلـب توفري 
الخدمـات األساسـية )امليـاه واملـدارس والعيـادات، وغريهـا مـن 
الخدمـات( وفـرص كسـب العيـش؛ وهي بالتـايل تعتمـد إىل حدٍّ 
بعيـد عـىل الدعـم املـايل الخارجي، وهـي أمور غري مسـتدامة يف 
نهايـة املطـاف. )ويف مدينـة هريات تقع مواقـع مخطط تخصيص 
الرئيـيس  الطريـق  ُيطلـق عليـه سـادات، عـىل  األرايض، والـذي 
املـؤدي إىل إيـران ويبعـد أكـرث من 30 كـم إىل الغرب مـن مدينة 
هـريات مـع عـدم وجـود فـرص لكسـب العيـش يف مـكان قريب 
لـه- يبـدو املوقـع وكأنَّـه مدينة أشـباح(. وعالوة عىل ذلـك، تركز 
وزارة شـؤون الالجئـني والعـودة إىل الوطن يف اآلونـة األخرية عىل 
الالجئـني العائديـن وليـس النازحـني الداخليـني لتخصيـص هـذه 
املواقـع. وحتـى اآلن ُيطلـب مـن النازحـني داخلياً التقـدم بطلب 
للحصـول عـىل موقـع ضمن مواقـع مخطط تخصيـص األرايض يف 

مواطنهـم األصليـة بـدالً مـن املـدن التـي يعيشـون فيهـا حالياً.
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ويتمثـل التحـدي األسـايس هنـا يف توفـري أمـن حيـازة األرايض لألرس 
النازحـة داخليـاً وضمـن موقـع ُمجـدٍّ اقتصاديـاً ومالئـم، وكذلـك 
رفـع مسـتوى هـذه املناطـق تدريجيـاً مـن خـالل توفـري الخدمـات 
األساسـية والبنيـة التحتيـة لها. وميتلك مخيم املسـلخ ميـزة إيجابية 
يف كونـه يقـع خـارج املنطقـة العمرانيـة مـن مدينة هـريات، ولكنه 
يف متنـاول الحصـول عـىل فـرص للعمـل. وعـالوة عـىل ذلـك، فهـو 
وجـود  فـرص  مـن  يقلـل  مـام  للدولـة،  عامـة/  أراض  عـىل  ُمقـام 
املعارضـة السياسـية املحليـة لـه. وإضافـة إىل ذلك، هنـاك ما يكفي 
من األرايض املناسـبة يف مخيم املسـلخ السـتيعاب العائالت النازحة 
داخليـاً التـي تعيـش حاليـاً يف املنـارة والشـيداي. ونظـراً للموقـع 
املركـزي ملخيـم املنـارة واملوقـع االسـرتاتيجي ملخيم الشـيداي الذي 
يقـع عـىل طـول الطـرق الرئيسـية فهـي تعد عوامـل تحظـر تنظيم 

وتطويـر تلـك املخيـامت نظـراً الرتفـاع قيمـة األرايض.

املتحـدة  األمـم  لربنامـج  الحـايل  املشـرتك  املـرشوع  يهـدف 
للمسـتوطنات البرشيـة )املوئل(/ ومفوضية األمم املتحدة السـامية 
لالجئـني االسـتجابة لالحتياجـات امللحـة لـألرس النازحة داخليـًا التي 
تعيـش يف مسـتوطنة املسـلخ مـن خالل فـرض األمر الواقـع بإضفاء 
الطابـع الرسـمي عـىل املسـتوطنة وتوفـري الخدمـات األساسـية )يف 
البدايـة توفـري املـاء واملـأوى ومـن ثـم غريهـا مـن املرافـق يف وقت 
الحـق( ودعـم فـرص كسـب العيـش، مـع تطبيـق الحـد األدىن مـن 
معايـري اسـفري لتكـون كنقطـة انطـالق. ونظـراً للطبيعـة الحساسـة 
لهـذه املسـألة مـن الناحيـة السياسـية، فقـد حافظـت املنظمتـان 
اللتـان خططتـا لهذ املـرشوع بالتعـاون الوثيق مع املحافـظ وبلدية 
مدينـة هـريات، واملديريـة املسـتقلة للحكـم املحي، ووزارة شـؤون 
الالجئـني والعـودة إىل الوطـن، ووزارة شـؤون التنميـة الحرضيـة، 
يف  األرايض  وسـلطة  الحيوانيـة،  والـرثوة  والـري  الزراعـة  ووزارة 

الحكوميـة  الجهـات  مـع  املناقشـات  اسـتمرار  عـىل  أفغانسـتان 
اإلقليميـة والوطنيـة عىل حد سـواء الستكشـاف إمكانيـات خيارات 
أمـن حيـازة األرايض للنازحـني داخليـاً يف مخيـم املسـلخ، مبا يف ذلك 
اإلشـغال، وسـندات  ووثائـق  املسـتخدم(،  )حقـوق  االنتفـاع  حـق 
ملكيـة األرايض الفرديـة أو أي أنـواع أخـرى مـن ملكيـة األرايض. 
ومـن املؤمـل أن الحكومة سـتوافق عـىل واحٍد من هـذه الخيارات.

التوصيات
مـن أجـل مواصلـة إحـراز التقـدم نحـو التوصـل إىل حلـول دامئـة 
يـي-  مـا  لتنفيـذ  أفغانسـتان، هنـاك حاجـة  يف  داخليـاً  للنازحـني 
تحديـداً مـا يتعلـق مبخيم املسـلخ، ولكن ميكـن تنفيذهـا أيضاً عىل 

نطـاق أوسـع:

غـري  ■ املسـتوطنات  يف  املنتظمـة  النمطيـة  تحديـد  مسـوحات 
إثـراء  يف  للمسـاعدة  أفغانسـتان  أنحـاء  جميـع  يف  الرسـمية 
املناقشـات مـع الحكومـة حـول الحلـول الدامئة وتنظيـم5 هذه 

املسـتوطنات. 

خطـط أمـن حيـازة األرايض، مبـا يف ذلـك تفاصيـل بـدء تنفيـذ  ■
تقديـم الخدمـات األساسـية.

وزارة  ■ مـع  بالتنسـيق  واملوضوعـة  الشـفافة  األهليَّـة  معايـري 
شـؤون الالجئـني والعـودة إىل الوطـن واملحافـظ و بلدية مدينة 
هـريات لتخصيـص األرايض للنازحـني داخليـًا يف مخيـم املسـلخ.

توفـري مزيـد مـن قطـع األرايض )ضمـن مواقـع مناسـبة، أي  ■
للنازحـني  املـدن(  أطـراف  عـىل  أو  املدينـة  حـدود  داخـل 

إزالة املالجئ يف مخيم مسلخ للنازحني/ مدينة هريات، غرب أفغانستان
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الداخليـني وغريهـم من األرس ذات الدخـل املنخفض )يف مدينة 
املحافظـات(. هـريات ويف غريهـا مـن 

التشـاور مـع السـكان النازحـني داخلياً يف كال مراحـل التخطيط  ■
والتنفيـذ، مثـاُل مـن خالل برنامـج األمم املتحدة للمسـتوطنات 

البرشيـة )املوئـل( التـي ُتـرشك كال من الرجال والنسـاء6.

عـرض االنتقـال إىل مـكان آخـر، مـع توفـري الدعـم والحوافـز  ■
الالزمـة، كجـزء مـن حزمة الحلـول السياسـية املتاحـة للنازحني 

الداخليـني يف املسـتوطنات غـري الرسـمية.

ومـن املأمـول أن يكـون مخيـم املسـلخ منوذجـاً لغـريه مـن املواقـع 
يف أفغانسـتان والتـي تواجـه تحديـات مامثلـة. واألكـرث أهمية هنا، 
أن يشـجع هـذا األمـر النخـب السياسـية والسـامرسة اآلخريـن مـن 
أصحـاب السـلطة للبـدء بالنظـر إىل النازحـني داخليـاً عـىل أنهـم 
ليسـوا فقـط مواطنني، وإمنـا أيضا كأصـول ذات قيمـة ملجتمعاتهم. 
وال تـزال األسـباب الهيكليـة التي تـؤدي إىل النـزوح داخلياً موجودة 
يحافـظ  أن  املهـم  مـن  فإنـه  وعليـه  اليـوم،  أفغانسـتان حتـى  يف 
املجتمـع الـدويل تركيـزه عـىل إيجـاد حلـول دامئـة للنازحـني داخلياً 
الوطنيـة  الحكومـات  مـع  ومشـاركتهم  معاناتهـم  طالـت  الذيـن 

واملحليـة لتحقيـق هـذه األهـداف.

شوبها راو shobha.rao@unhabitat-afg.org يعمل 
منسقاً لفريق عمل اإلسكان واألرايض واملمتلكات، 

وموظف معار من نوركاب إىل برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية )املوئل) يف أفغانستان. يان تريكسرتا، 

jan.turkstra@unhabitat-afg.org، ويعمل مستشاراً للتنمية 
الحرضية، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل) 
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الرف الصحي والنظافة الصحية؛ واألمن الغذايئ والتغذية؛ املأوى والسكن واملواد غري 
الغذائية؛ واإلجراءات الصحية.

www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keyw
 ords=&language=Arabic&type=0&category=22
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5. برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل( ومفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني )يرتقب نرشه الحقاً يف يف 2014( بعنوان التكامل املحي لألرس النازحة داخلياً يف 
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إعادة تأطري الحلول لالجئني األفغان: 
دان تايلر

التَّهجري  األفغان عىل نحو يدعم مشاكل  بالالجئني  املعنية  اإلقليمية  الدعم  الربامج وجهود حشد  ُتصاغ  أن  يجب 
امُلطوَّل ويستجيب لها بدالً من محاوالت إيجاد “حلول” لها.

مـا زال األفغـان ميثلـون حتـى يومنا هذا أكرث سـكان العامل تعرضاً 
ألوضـاع اللجـوء امُلطـوَّل؛ فـام زلت باكسـتان وإيران تسـتضيفان 
نحـو 2.5 مليـون الجـئ أفغـاين ُمسـجل إضافـة إىل الالجئـني غـري 
املسـجلني الذيـن يناهـزون هذا العـدد والذين ٌيتوقـع تواجدهم 
أيضـاً يف كلتـا الدولتـني. ويعيش نحـو 75% من األفغـان يف املنفى 
ألكـرث مـن ثالثـة عقـود، ومل ُيسـاهم االحتجـاز امُلطـول يف زيـادة 
قـدرة كثـري مـن الالجئـني األفغـان عـىل االندمـاج يف مجتمعاتهم 
امُلضيفـة. حتـى إن كثـرياً منهم يـرون تدهور أوضاعهم اإلنسـانية 
متامـًا بزيـادة مدة تهجريهـم مام أفقد كثرياً مـن الالجئني األفغان 
رغبتهـم يف العـودة إىل ديارهم.1وتعتقـد الغالبيـة العظمى منهم 

أن احتامليـة وجـود أي بـادرة أمـل يف إيجـاد حـل دائـم ملشـكلة 
تهجريهـم غـري واقعية وبعيـدة املنال.2

وعليـه، تسـتلزم معالجـة احتياجـات الالجئـني األفغـان يف أوقات 
ل اسـتجابة تنمويـة يف املقـام األول إال أنهـا قـد  التَّهجـري امُلطـوَّ
تبـدو متنافيـة مـع األنشـطة اإلنسـانية. ورأب هـذه الثغـرة بـني 
العاجلـة  االحتياجـات  لتلبيـة  الالزمـة  اإلنسـانية  االسـتجابات 
لالجئـني األفغـان ومتطلبـات التنميـة طويلـة األجـل عنـد هـذه 
صانعـي  أمـام  الكبـرية  التحديـات  مـن  املحليـة  املجتمعـات 

السياسـات الدوليـة ومقدمـي املسـاعدات عـىل حـد سـواء.

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/download-publications/?search=1&keywords=&language=Arabic&type=0&category=22
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Arabic&type=0&category=22
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13
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تحدي إيجاد الحلول الدامئة

جـرت العـادة عـىل تأطـري االسـتجابة لالجئـني األفغـان ضمـن 
البحـث عـن “حلـول”. وال تعـد بالـرضورة املناهـج التقليديـة 
يف تقديـم املسـاعدات القامئـة عـىل اإلغاثـة اإلنسـانية وحدهـا 
مـن  ولهـذا،  لـة.  امُلطوَّ الالجئـني  ألوضـاع  املناسـبة  االسـتجابة 
األهميـة مبـكان أن تـدرك الجهـات الفاعلـة املعنية باالسـتجابة 
الدوليـة  السياسـات  وصانعـو  املانحـة  والجهـات  اإلنسـانية 
السـامت الخاصـة بأوضـاع الالجئـني األفغـان وأن ُتوظـف هـذا 
الفهـم يف كلتـا الدولتـني املضيفتـني، إيـران وباكسـتان، وداخـل 
الالجئـني  بدعـم  يتعلـق  فيـام  سـيام  وال  أيضـاً  أفغانسـتان 

ديارهـم.  إىل  العائديـن 

وقـد اشـتملت جهـود مفوضية األمـم املتحدة السـامية لالجئني 
الالجئـني  قضيـة  ملعالجـة  شـاملة  اسـرتاتيجية  لطـرح  األخـرية 
إيجـاد  مبحـاوالت  ارتبطـت  عديـدة  تحديـات  عـىل  األفغـان 
مناهـج شـاملة ومتكاملـة ميكـن تطبيقهـا يف بيئـات إقليميـة 
مسيسـة علناً وتتسـم بتعقيدات أمنية عالية. وتعد اسـرتاتيجية 
الحلـول الخاصـة بالالجئـني األفغـان اإلقليميـة3 محاولـة مهمـة 
لوضـع إطار اسـتجابة مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لالجئني 
جميـع  ملعالجـة  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  وحكومـات 
املنطقـة. وتقـر االسـرتاتيجية أن  ل يف  امُلطـوَّ التَّهجـري  جوانـب 
قضايـا التنميـة واملسـاعدات اإلنسـانية غالبـاً وأن مثـة قـدر من 
الـرتدد لـدى الجهـات الفاعلـة يف كال الجانبـني بشـأن التعـاون 

مـع الجانـب اآلخـر.

ومـع ذلـك، مـا زال تطبيـق مثـل هـذه املناهـج تحديـاً. فعـىل 
أرض الواقـع، ُيطبـق إطـار الحلـول الدامئة التقليـدي، من خالل 
واالندمـاج  واالنتقـال  العـودة  أو  الديـار  إىل  اإلعـادة  برامـج 
املحـي، بتشـديد الرتكيـز عـىل التعامل مـع العودة كأنهـا الحل 
الدائـم العمـي الوحيـد. وهكـذا، يخلـق “تحّيـز العـودة” هذا 
حساسـية لـدى هيئـات االسـتجابة السـاعية لتطبيـق تدخـالت 
املسـاعدات طويلـة األجـل بالتعـاون مـع الحكومـات املضيفـة 
لجهـود  مكافئـة  بوصفهـا  الجهـود  هـذه  مـع  تتعامـل  التـي 

االندمـاج املحـي. 

ومـن ناحيـة أخـرى، صـار مـن املسـلامت الشـائعة رؤيـة أن 
التجـاه العـودة أثـراً سـلبياً جـداً عـىل جهـود التنميـة عمومـاً. 
فقـد أضافـت عـودة مـا يزيـد عـىل خمسـة ماليـني الجـئ منذ 
2002 ضغوطـاً جسـيمة عـىل املجتمعـات املحليـة ومـا زال مثة 
عقبـات شـديدة حتـى اآلن تحـول دون إعادة رشائـح كبرية من 
هـؤالء العائديـن إىل ديارهـم األصليـة جـراء ضعـف إمكانـات 
األمنـي  االنفـالت  أوضـاع  واسـتمرار  السـتيعابهم  أفغانسـتان 

ومحدوديـة مخصصـات التنميـة ملناطق واسـعة داخـل الدولة. 
ومـع مثـل هـذه اآلثـار املرتتبـة عـىل االنتقـال وغيـاب األمـن، 
يبقـى حـل العـودة خيـاراً غـري عمـي عنـد كثـري مـن األفغـان 
املنظـامت  تسـتمر  الخلفيـة،  هـذه  أسـاس  وعـىل  املهجريـن. 
االسـتجابة  برنامـج  تطبيـق  طريـق  عـىل  السـري  يف  اإلنسـانية 
لالجئـني األفغـان الذيـن كثـرياً مـا يواجهـون خطر بعث رسـائل 
مشوشـة إزاء حـوار الحلـول الدامئـة مـا يقـوض مـن العالقـات 

مـع الحكومـات املضيفـة يف كل مـن باكسـتان وإيـران. 

أوضاع الالجئني اإلقليمية والبيئة السياساتية
يطـرح منهـج االسـتجابة اإلقليميـة فرصـاً لتحسـني مسـتويات 
الراميـة  الفاعلـة  الجهـات  جميـع  أمـام  اإلقليمـي  التعـاون 
يجابههـا  التـي  املسـتمرة  ل  امُلطـوَّ التَّهجـري  أوضـاع  ملعاجلـة 
الالجئـون األفغـان. وقـد وضعـت اسـرتاتيجية الحلـول الخاصـة 
الـدول  بداخلـه  لتعمـل  سياسـات  إطـار  األفغـان  بالالجئـني 
الثالثـة. فسياسـياً، يؤكـد هـذا املنهـج عـىل أن خيـار العـودة 
هـو الهـدف األول املطـروح ضمـن الحلـول الدامئـة فهـو مـن 
الناحيـة العمليـة يدعـم تحسـني تدخـالت الربامـج يف جميـع 
الـدول الثالثـة ويدفعهـا لتهيئة الظروف لضامن عـودة الالجئني 
الدامئـة وبلـوغ أهـداف إعـادة اإلدمـاج عـىل نحـو أفضـل يف 

حالـة مـن عـادوا فعليـاً إىل ديارهـم يف أفغانسـتان. 

وتشـتمل التغيـريات اإليجابيـة األخـرى عـىل التزامـات جديـدة 
تجـاه اإلبقـاء عـىل قضيـة الالجئـني األفغـان مـن أوىل أولويـات 
مجتمـع الجهـات املانحـة الدوليـة وجعلهـا اهتاممـاً متجـدداً 
عنـد إرسـاء براهـني أفضـل تعزز فهـم أوضاع االسـتضعاف التي 
يجابههـا الالجئـون األفغـان ومعالجتهـا وعند وضـع برامج ذات 
اسـرتاتيجيات وأسـاليب تدخـل مناسـبة. ويعطـي هـذا بـدوره 
مناهـج  مـع  اإلنسـانية  التدخـالت  تعـاون  لتشـجيع  مسـاحة 
التنميـة وإعـادة تأطـري جهـود اإلغاثـة التـي تبذلهـا املنظـامت 
اإلنسـانية مـام يدعـم نتائـج التنميـة النهائيـة عىل نحـو أفضل. 

وتشـتمل الجوانب السـلبية عـىل التحيز الدائـم للعودة وغياب 
االلتزامـات الحقيقيـة مـن قبل إيران وباكسـتان تجـاه: أ( وضع 
إجـراءات بقـاء بديلـة لالجئـني املسـجلني بوصفهـا جـزءاً مـن 
مجموعـة خيـارات الحلـول الدامئـة املطروحـة، وب( معالجـة 
قضيـة الالجئـني غـري املسـجلني/غري الحاملـني للوثائق الرسـمية 
عـىل نحـو مناسـب، وج( تقديـم الحاميـة واملسـاعدة لالجئـني 

األفغـان غري املسـجلني واملسـتضعفني. 

وعـىل املنظـامت اإلنسـانية الباذلـة لجهـود االسـتجابة لقضايـا 
الالجئـني األفغـان حاليـًا العمـل قـدر اسـتطاعتها إلعـادة تأطري 
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أهـداف الربنامـج واسـرتاتيجياته املتعلقـة باسـرتاتيجية الحلـول 
الخاصـة بالالجئـني األفغـان وتسـليط الضـوء عـىل االحتياجـات 
اإلنسـانية الخاصـة بالالجئـني األفغان الذين يعيشـون يف أوضاع 
لـة إضافـة إىل رضورة تشـجيع الجهـات املانحة عىل  تهجـري ُمطوَّ
دعـم املناهـج الجديـدة املعـززة لالعتامد عىل النفـس وتخفض 

التبعية. مـن 

ومثـة عـدد مـن الخطـوات الرئيسـية التـي ميكـن أن تتخذهـا 
املنظـامت غـري الحكومية اإلنسـانية لتصبح قـادرة عىل معالجة 
امُلطـوَّل  التَّهجـري  يجابهـون  الذيـن  األفغـان  الالجئـني  قضايـا 

وتقديـم الدعـم لهـم، مثـل:

املحليـة:  املجتمعـات  تقودهـا  التـي  الربامـج   منـارصة 
ال ينبغـي للمنظـامت اإلنسـانية أن تسـعى )أو تطالب( “بحل” 
مشـكلة التَّهجـري امُلطوَّل وال أن تـرّوج لبعض الحلول الدامئة، بل 
عليهـا طـرح أسـاليب واقعيـة ومبتكـرة ملعاجلة هذه املشـكلة 
بطـرق تركز عـىل املنتفعـني ويقودهـا املجتمـع املحي.4ويجب 
أن يكـون هـدف الرتويـج آلليـات االعتـامد عـىل النفـس مبـدأ 
وجهـود  التعلـم  ُيسـتخدم  وأن  الربنامـج  مبـادئ  مـن  أسـايس 
حشـد الدعـم للتغلـب عـىل عـزوف الحكومـات املضيفـة التي 
متيـل لربـط االعتـامد عـىل النفـس باالندمـاج ومنح الجنسـية.

ويعـد الرتويـج الفعال أيضـاَ لربامج االسـتجابة لقضايـا الالجئني 
والحكومـات  املحليـة  والسـلطات  املضيفـة  املجتمعـات  مـع 
الوطنيـة مـن األمـور املهمـة ملـا لـه مـن دور يف زيـادة الوعـي 
املجتمعـات  يف  املقيمـني  األفغـان  الالجئـني  دعـم  بأهميـة 
التـي قـد  التدخـالت  املضيفـة منـذ مـدة طويلـة مـن خـالل 
ترتقـي مبسـتويات االندمـاج واملشـاركة الفعالـة، مثـل: دعـم 
ُسـبل العيـش املجتمعيـة. وللتخلص مـن املفهوم العالق بشـدة 
بـأن  الوطنيـة  والحكومـات  املحليـة  املجتمعـات  أذهـان  يف 
ـن منـاذج  الالجئـني األفغـان عـبء عـىل كاهلهـم، يجـب أن متكِّ
الربامـج املبتكـرة الالجئـني األفغـان مـن أداء مسـاهامت مثمرة 
للمجتمعـات املحليـة عمومـاً، فهـذه املناهـج املجتمعيـة مـن 
شـأنها دفـع عجلـة النمـو االقتصـادي املحـي ولـن تسـتلزم، إذا 
مـا أجريـت عـىل نحـو سـليم، االشـتامل عـىل أهـداف العـودة 

واإلعـادة األطـول أجـاًل. 

إعـالم الجهـات املانحـة باملامرسـات الناجحـة: قد يشـتمل 
الرتويـج ألشـكال بديلـة مـن الدعـم املقـدم لالجئـني األفغـان 
عـىل رفـع  تعقيـداً  األكـرث  اإلنسـانية  التمويـل  تيـارات  ضمـن 
مسـتوى الرتكيـز عـىل األنشـطة املـدرة للدخـل وُسـبل العيـش 
إىل  إضافـة  بالقسـائم  الدعـم  برامـج  و/أو  النقديـة  والخطـط 
زيـادة الدعـم املقـدم للمجتمعـات املضيفـة. وميكـن أن متتـاز 

الربامـج التعليميـة وبرامـج التدريـب املهنـي املهتمـة باألبعـاد 
عـرب الحدوديـة )مثـل: املهـارات واعتـامد املناهـج التعليميـة( 
بـأن لهـا أثـراً مزدوجـاً مـن حيث دعـم الالجئـني وتعزيـز فرص 
سـوق العمـل املتاحـة املطروحـة أمامهـم أثنـاء تهجريهـم مـن 
ناحيـة وتلبيـة أهـداف الحكومـات املضيفـة املتعلقـة بخطـط 

العـودة واإلعـادة مـن ناحيـة أخـرى.

حاميـة الحصـول عـىل الحقـوق: يف ظـل الرتكيـز عـىل زيادة 
الربمجـة،  مناهـج  النفـس مـن خـالل  االعتـامد عـىل  مظاهـر 
تبقـى معالجـة الحقـوق الرسـمية لالجئـني األفغـان والعائديـن 
واالسـتجابة لهـا ذات أهميـة قصوى. ولن يتـأىن لالجئني األفغان 
بلـوغ مسـتويات مرتفعـة من االعتـامد عىل النفـس إال مبنحهم 
جميـع الحقـوق التـي تنـص عليهـا اتفاقيـة 1951 مبـا فيها حق 
الحصـول عـىل العمـل وحريـة التنقـل. وميكـن إيصـال هـذه 
املبـادئ األساسـية للحكومـات املضيفـة وتشـجيعها عـىل زيادة 
تقبلهـا لهـا بإتبـاع أسـاليب إيجابيـة ومتامشـية مـع األوضـاع 
مـام ُيسـاهم يف توضيـح قيمة تحسـني الظروف القامئـة وتقليل 

مسـببات االسـتضعاف. 

زيـادة املنـارصة الفعالـة: من املهـم أيضاً أن تضمـن الجهات 
الفاعلـة املعنيـة باالسـتجابة اإلنسـانية أن تحظـى املناقشـات 
بشـأن أوضـاع التَّهجـري امُلطـوَّل باهتـامم أكـرب يف جـدول أعامل 
الجهـات الفاعلـة اإلمنائيـة والجهـات املانحة الدوليـة. وُيحتمل 
أن يسـاعد تيسـري آليات التفاعل بني الجهات الفاعلة اإلنسـانية 
واإلمنائيـة عـىل تشـجيع توفـري الخدمـات لالجئـني واملجتمعات 
املضيفـة بطـرق تتحاىش نشـوء األنظمة املوازيـة وتدعم اإلرادة 
السياسـية عـىل نحـو أكـرب مـام “يفـك خنـاق” أوضـاع التهجـري 
املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  وتعـد  الالجئـني.  عـن  املطـول 
باملحـاور اإلنسـانية الخاصـة باالسـتجابة ألوضـاع الالجئـني يف 
أوقـات التهجـري املطـول، واملعنيـة بتحديد أفضـل األماكن التي 
يجـب أن يبـدأ بهـا تقديـم الدعـم وأن يتداخـل وأن ينتهي بني 
الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائية،.مسـاهمة نافعـة ومهمة 

للمناقشـات الجاريـة حاليـاً بـني الجهـات املانحة. 

الحلـول  اسـرتاتيجية  مبقـدور  اإلقليميـة:  الجوانـب  مراعـاة 
الخاصـة بالالجئـني األفغـان اإلقليميـة دعـم الجهـود املبذولـة 
لزيـادة الوعـي مبنافـع إدراك الروابط الحدودية بني أفغانسـتان 
وإيـران وباكسـتان وتحديدهـا واالسـتفادة منهـا ملعرفـة كيـف 
آثارهـا  هـي  ومـا  املسـتقبلية  الربامـج  تدخـالت  سـتتفاعل 
اإليجابيـة عـىل حيـاة الالجئني األفغـان والعائديـن. وميكن بذل 
جهـود جديـدة عـىل نحـو خـاص يف تطويـر اسـتجابات الربامج 
ل يف املناطق الحرضية يف جميع  املبتكـرة ملشـاكل التَّهجري امُلطـوَّ

املنطقة.  أرجـاء 
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الخالصة
حتـى يومنـا هـذا، كانـت املبالغـة يف االعتـامد عـىل التدخـالت 
اإلنسـانية سـمة االسـتجابة ألوضـاع الالجئـني األفغـان وقلصـت 
جهـود إيجـاد الحلـول الدامئـة واملسـتمرة. ومـا زال االهتـامم 
لـة والتحديات  الـدويل املتزايـد بأوضـاع الالجئـني األفغـان امُلطوَّ
أمـام عـودة الالجئـني إىل ديارهم مـن األولويات الرئيسـية التي 
تتطلـب تجديـد الرتكيـز عليها باسـتمرار. ويجـب أن تكون مثل 
هذه املناهج راسـخة ضمن أساسـيات الربامـج وأن تنأى عن أي 
ترويـج علنـي لحلـول دامئـة محـددة. ويجـب أن ُتصـاغ الربامج 
وجهـود حشـد الدعـم اإلقليمية املعنيـة بالالجئـني األفغان عىل 
نحـو يدعـم قضيـة التَّهجـري امُلطـوَّل ويسـتجيب لهـا بـدالً مـن 

محـاوالت إيجـاد “حلـول” لها.

يف  مهـم  وتعزيزهـا  الجديـدة  املناهـج  هـذه  مثـل  فتطويـر 
االنتقـال مـن الرعايـة واإلعالـة إىل مزيد من التمكني واملشـاركة 
يف تقديـم املسـاعدة. ولـن تكون املناقشـات السياسـاتية داخل 
بهـدف تحسـني  املنطقـة  أرجـاء  اإلنسـاين يف جميـع  املجتمـع 
التعـرف عـىل مبـادرات الربامـج الداعمـة لالعتامد عـىل النفس 
ضـامن الحصـول عـىل دعـم مـايل أطـول أجـاًل وحسـب ولكنهـا 
سـتؤكد أيضـاً للحكومـات املضيفة يف إيران وباكسـتان أن زيادة 
االعتـامد عـىل النفـس ال تعنـي االندمـاج املحـي لتـؤدي بذلك 

دوراً مهـاًم يف تعزيـز آمـال احتامليـة العـودة الطوعيـة عندمـا 
تسـمح الظـروف بذلـك. 

دان تايلر dan.tyler@nrc.no مستشار الحامية وحشد الدعم 
www.nrc.no .اإلقليمي، مجلس الالجئني الرنويجي
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سياسات الالجئني الوطنية الباكستانية
محمد عباس خان

يف إطار االستعداد لعام 2014 وآثر “املرحلة االنتقالية” التي متر بها أفغانستان، تسعى سياسة الالجئني الوطنية 
الباكستانية الجديدة ملعالجة كل من الشكوك والحقائق التي تواجه الالجئني األفغان يف باكستان.

مل يتضـح بعـد أثر انسـحاب قوات حلف شـامل األطلـيس )الناتو( 
مسـجل  أفغـاين  الجـئ  مليـون   1.6 نحـو  عـىل  أفغانسـتان  مـن 
وقرابـة مليـون الجـئ أفغـاين غري مسـجل ممـن ما زالوا يعيشـون 
يف باكسـتان. وطاملـا كان خيـار العـودة الطوعيـة اآلمنـة والكرمية 
الحـل املفضـل لـدى حكومـة باكسـتان، لكـنَّ ضبابيـة توقعـات 
مجـرى األحـداث يف عـام 2014 ومـا بعـده تثـري شـكوك الالجئـني 
بشـأن فعاليـة برامـج إعادتهـم إىل ديارهـم. وقـد أضعفـت عقود 
عـىل  أفغانسـتان  قـدرة  مـن  السياسـية  واالضطرابـات  النـزاع 
العيـش  ُسـبل  توفـري  يخـص  فيـام  والسـيام  الالجئـني  اسـتيعاب 
والخدمـات األساسـية، مثـل: التعليـم والصحـة وامليـاه واإلصحاح 

التـي مـا زالـت جميعهـا تحديـاً يواجـه البـالد.

ويف يوليو/متـوز 2013، صدقـت حكومـة باكسـتان عـىل سياسـة 
وقـد صيغـت هـذه  األفغـان1،  الالجئـني  بشـأن  وطنيـة جديـدة 
الخاصـة  الحلـول  اسـرتاتيجية  مـع  يتـامىش  نحـو  عـىل  السياسـة 
بالالجئـني األفغـان متعـددة السـنوات التـي تركـز عـىل اإلعـادة 
داخـل  املسـتدام  اإلدمـاج  وإعـادة  الديـار  إىل  والكرميـة  اآلمنـة 
لالجئـني. املضيفـة  للمجتمعـات  املسـاعدة  وتقديـم  أفغانسـتان 

اإلعـادة إىل الديار وإعادة اإلدماج
باكسـتان وأفغانسـتان ومفوضيـة  بـني  الثالثيـة  االتفاقيـة  تنظـم 
الطوعيـة  اإلعـادة  برامـج  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم 
والتدريجيـة لالجئـني األفغـان مـن باكسـتان. وقـد أعيـد مـا يزيد 
 2002 مـارس/آذار  منـذ  طوعـاً  أفغـاين  الجـئ   3840000 عـن 
مبوجـب هـذه االتفاقيـة وحصل كل عائد عـىل 200 دوالر أمرييك 
دت  مـن قبـل مفوضيـة األمم املتحـدة السـامية لالجئني. وقـد ُمدِّ

 .2015 األول  ديسـمرب/كانون   31 الثالثيـة حتـى  االتفاقيـة 

ويظـل خيـار اإلعـادة الطوعيـة جوهـر سياسـة الالجئـني الوطنية 
الباكسـتانية الجديـدة مـام يعكـس إحسـاس صانعـي السياسـات 
يف  والنظـام  القانـون  أوضـاع  ضعـف  أن  وإدراكهـم  بالواقـع 
أمـام  بارزتـان  عقبتـان  العيـش  ُسـبل  فـرص  وقلـة  أفغانسـتان 
داخـل  املسـتدام  اإلدمـاج  وإعـادة  الديـار  إىل  اإلعـادة  برامـج 
أفغانسـتان. وإلعـادة األفغـان إىل ديارهـم وإعـادة إدماجهم عىل 
نحـو مسـتدام، يعـد تطويـر البيئة املواتيـة داخل أفغانسـتان أمر 
رضوري وال غنـى عنـه. وعليـه، عـىل أفغانسـتان واملجتمع الدويل 

العائديـن  إدمـاج  إعـادة  مواقـع  مـن  موقعـاً   48 تطويـر  وضـع 
الواقـع  أننـا ال نـرى عـىل أرض  عـىل رأس قامئـة األولويـات، إال 
الوطنيـة  السياسـة  وتركـز  الصـدد.  بهـذا  إيجابيـة  خطـوات  أي 
الباكسـتانية الجديـدة عـىل أهمية املشـاركة الفعالـة للمعلومات 
الخاصـة بتطويـر هـذه املواقـع مـام سيسـاهم بدوره يف مشـاركة 

هـذه املعلومـات مـع العائديـن املحتملـني.

املضيفة املجتمعات 
املسـجلني خـارج  األفغـان  الالجئـني  70% مـن  أكـرث مـن  يعيـش 
املسـاعدات  تقديـم  توقـف  أهمهـا  أسـباب  لعـدة  املخيـامت 
ملحـوظ  اهتـامم  مثـة  يكـن  مل  وقدميـًا،  املخيـامت.  الغذائيـة يف 
ُتـرتك  املجتمعـات  املضيفـة لالجئـني وكانـت هـذه  باملجتمعـات 
دون تطويـر بنيتهـا التحتيـة ومواردهـا املحـدودة مـع أن لهـذه 
اسـتخدام  لالجئـني  يتيـح  مـا  األهميـة  شـديد  دوراً  املجتمعـات 
بنيتهـا التحتيـة املحـدودة. ورسعان ما تـدرك املجتمعـات املحلية 
ذات املـوارد املحـدودة مـدى صعوبـة االسـتمرار يف تقديم الدعم 
النـزاع أمـراً حتميـاً. ولتخفيـف حـدة ذلـك، صـار  وهنـا يصبـح 
تقديـم املسـاعدات للمناطـق املضيفـة جزءاً أساسـياً يف سياسـات 
الالجئـني الوطنيـة الباكسـتانية الجديـدة؛ فقـد خصـص املجتمـع 
لباكسـتان  أمريـيك  دوالر  مليـون   610 نحـو  يعـادل  مـا  الـدويل 
مبوجـب اسـرتاتيجية الحلـول الخاصـة بالالجئـني األفغـان وحظت 
مبـادرة تطويـر املناطـق املتـرضرة املضيفة لالجئـني الجديدة عىل 

490 مليـون دوالر أمريـيك منهـا. 

وتعـد مبـادرة التطويـر هـذه رائعـة جـداً وسيسـتفيد منهـا كل 
مـن املجتمعـات املضيفـة والالجئـني عـىل حـد سـواء. وقـد ُنفـذ 
أكـرث مـن 1000 مـرشوع مـن املشـاريع الصغـرية واملتوسـطة يف 
قطاعـات مختلفـة، مثـل: التعليـم والصحة وُسـبل العيـش والبيئة 
طـور  يف  أكـرب  مشـاريع  مثـة  أن  عـن  فضـاًل  واإلصحـاح،  وامليـاه 

التنفيـذ حاليـاً.

والتدريب التعليم 
الجيـد  التعليـم  خدمـات  تقديـم  غيـاب  أن  إدراك  املهـم  مـن 
الدامئـة  الحلـول  تحقيـق  طريـق  عـىل  عقبـة  سـيقف  لالجئـني 
املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  أمـام  عائقـاً  وسـيكون  ملشـاكلهم 
وإعـادة بنـاء كل مـن الـدول األصليـة واملضيفـة عـىل حد سـواء. 
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يرغبـون يف  الذيـن  الالجئـني  عنـد  التعليـم  أهميـة  تنحـر  فـال 
العـودة إىل ديارهـم واملشـاركة يف إعـادة بنـاء دولتهـم وحسـب 
البقـاء يف الدولـة املضيفـة  ولكنهـا متتـد إىل مـن يريـدون أيضـاً 
أن  يف  يسـاعدهم  الـذي  التعليـم  فـدون  بإيجابيـة.  واملشـاركة 
يصبحـوا أفـراداً أكـرث إنتاجاً يف املجتمع، ستسـتمر صـورة الالجئني 
كعـبء عـىل املجتمعـات. واألهـم مـن ذلـك، مثـة مـا يكفـي مـن 
البيانـات التجريبيـة التـي تثبـت زيـادة احتامليـة إعـادة الالجئني 
الذيـن يتمتعـون مبهـارات كسـب ُسـبل العيـش أكـرث مـن أولئـك 

الذيـن ال ميتلكـون هـذه املهـارات.

الذيـن  األفغـان  الالجئـني  إجـاميل  مـن   %51 مـن  أكـرث  ويقـع 
يعيشـون يف باكسـتان تحـت سـن 18 عامـاً )ومعظمهـم ولـد يف 
باكسـتان(. ودون الحصـول عـىل التعليـم أو تدريـب املهـارات، 
يف  بكرامـة  العيـش  الشـباب  الالجئـني  هـؤالء  عـىل  سـيصعب 
هنـاك  املشـكلة،  هـذه  وملعالجـة  املضيـف.  املحـي  املجتمـع 
مراكـز تدريـب تقنيـة جديـدة قيد التأسـيس يف املناطـق املضيفة 
لالجئـني لخدمـة املجتمـع املضيـف والالجئـني عـىل حـد سـواء. 
ومـن خـالل املناطـق املتـرضرة املضيفـة لالجئـني، تتـوىل حكومـة 
باكسـتان تطويـر البنية التحتيـة يف املدارس الحكوميـة يف التعليم 
االبتـدايئ لتسـتوعب كل مـن السـكان املحليـني والالجئـني معـاً، 

وذلـك بزيـادة عدد القاعات الدراسـية وتحسـني آليـات التدريس 
املعلمـني.  وتدريـب 

الخالصة
الباكسـتانية الجديـدة وثيقـة شـاملة  سياسـة الالجئـني الوطنيـة 
أعـدت اسـتناداً إىل الحقائـق عـىل أرض الواقع. فهي ليسـت قامئة 
باآلمـال ولكنهـا تركيبـة تجمع بـني التدخـالت العمليـة واملنطقية 
وقـد صيغـت لتحقيـق الحلـول الدامئـة. ومـع أن األوضـاع األمنية 
تؤهلهـا السـتضافة ماليـني  ال  باكسـتان  الحاليـة يف  واالقتصاديـة 
باكسـتان  زالـت  مـا  لوحدهـا،  مواردهـا  عـىل  اعتـامداً  الالجئـني 
يحظـى  أن  ويجـب  وتدعمهـم.  األفغـان  األشـقاء  بجـوار  تقـف 
وأن  قبـل  ذي  مـن  أكـرث  الـدويل  باالهتـامم  األفغـان  الالجئـون 
مُتنـح الجهـود املبذولـة ملعالجـة مشـاكل هـذه األزمـة اإلنسـانية 
لـة األولويـة القصـوى عنـد التوصـل ألي اتفاقيـة سياسـية  امُلطوَّ

أفغانسـتان. بشـأن 

محمد عباس خان comisb@hotmail.com مفوض معني 
بشؤون الالجئني األفغان، يف املفوضية الرئيسية املعنية بالالجئني 

www.safron.gov.pk .األفغان، إسالم أباد

1. برعاية الوزير االتحادي للدول واملناطق الحدودية، الفريق عبد القادر البلوش.
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العنف وحاالت االستضعاف: األفغان يف باكستان
سناء أليميا

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

هنـاك مـا يقدر عـدده بـ 1.6مليـون الجئ أفغاين مسـجل باإلضافة 
إىل مـا بـني مليون ومليـوين أفغاين غـري حامل للوثائق يف باكسـتان. 
وبعـد عـام 2001، مل تعـد الحكومـة الباكسـتانية تعـرتف باألفغـان 
الداخلـني اىل بالدهـا عـىل أنهـم الجئـون، وبذلـك أصبـح األفغـان 
غـري الحاملـني للوثائـق الثبوتيـة محرومـني مـن الحاميـة القانونية. 
ويعيـش الغالبيـة العظمـى مـن األفغـان يف باكسـتان يف إقليمـي 
خيـرب باختونخـوا وبلوشسـتان، مـع أن عـدداً كبـرياً منهـم اسـتقر 
يف كراتـي وإسـالم أبـاد ومختلـف املناطـق الحرضيـة يف البنجاب. 
ويعيـش كثـري مـن األفغـان املسـجلني يف مخيامت لالجئـني يف خيرب 
باختونخـوا وبلوشسـتان، لكـنَّ غالبية االفغان يعيشـون يف مسـاكن 
مسـتأجرة أو مسـاكن يشـرتونها بطريقـة غـري رسـمية يف املناطـق 
الخاضعـة للتنظيـم وأخـرى غـري خاضعـة للتنظيـم الحـرضي )أي 

اليد(. بوضـع 

لقـد وصـل غالبيـة الالجئـني األفغـان اىل باكسـتان للمـرة األوىل يف 
مثانينيـات القـرن العرشين وأوائل تسـعينيات القرن ذاته، وأسسـوا 
هنالـك سـبل حياتهم تأسيسـاً راسـخاً، وسـاهم كثري منهـم يف النمو 
عالقـات  وأقامـوا  والحرضيـة،  الريفيـة  املناطـق  يف  االقتصـادي 
اجتامعيـة وطيـدة مـع الباكسـتانيني مـن خـالل شـبكات الصداقـة 
األحيـاء  يف  والعيـش  التجاريـة  الـرشاكات  خـالل  ومـن  والـزواج 
املشـرتكة بينهـم. ومـع كل ذلـك، ازداد العـداء تجاه األفغـان زيادة 
ملحوظـة يف السـنوات األخـرية املاضيـة بسـبب عـدة عوامـل منهـا 

إنهـاك املجتمعـات املضيفـة والتوتـرات القوميـة. 

وهناك صورة منطية سـلبية يزداد التمسـك بها حول األفغان يف كل 
مـن الخطـاب العـام ووسـائل األعـالم. فمع أنَّـه كان ُينظـر لألفغان 
نظـرة األبطـال املجاهديـن يف يـوم مـن األيـام فقد أصبحـوا اآلن يف 
بـة بنظرهـم وهـذا مـا زاد من  باكسـتان رمـزاً لحركـة طالبـان املخرِّ
العـداء تجاههـم. وكان لـكل ذلـك آثـار سـلبية عـدة عـىل األفغان، 
يف  األفغـان  إلسـكان  األمنيـة  بالنواحـي  املحدقـة  املخاطـر  منهـا: 
باكسـتان سـواء أكان ذلك يف قرى املخيامت أم يف مناطق اإلسـكان 
غـري الرسـمية أو املسـاكن امُلسـتأجرة. وحـدث هنـاك ارتفـاع حـاد 
ومفاجـئ أيضـاً يف أجـور السـكن، أمـا توفـري الخدمـات األساسـية 
فـال ميكـن العـول عليـه، وهنـاك بعـض املنظـامت غـري الحكوميـة 
التـي ال ترغـب يف االسـتثامر يف املناطـق التـي يسـكنها األفغـان 
خشـية إغـالق تلـك األماكـن يف يـوم مـا. أمـا االعتقـاالت الروتينية 

واملضايقـة واالحتجـاز التعسـفي وترحيـل األفغان أيضـاً فقد أصبح 
كل ذلـك مـن األمـور الشـائعة. ونظـراً الرتفـاع التهديـدات اليومية 
أصبـح من الشـائع رؤيـة نقاط التفتيـش األمنية يف الحيـاة اليومية 
وذلـك يتطلـب إبـراز الهوية الشـخصية التـي يفتقر إليهـا كثري من 
األفغـان. وفضـال عـن ذلـك، ُيسـتهدف األفغـان بطريقـة ُممنهجـة 
وينظـر كثـري مـن النـاس إىل ذلك عـىل انه اسـرتاتيجية” لتشـجيع” 

عـودة الالجئـني اىل بالدهـم .

التوصيات لعام 2014 وما وراءه
يعيـش كثـري مـن األفغـان يف باكسـتان حيـاة انتقاليـة فيتنقلـون 
بـني أفغانسـتان وباكسـتان، وهنـاك غريهـم ممـن ال ينـوون كثـرياً 
العـودة اىل أفغانسـتان سـواء أكان ذلـك بسـبب اسـتمرار الـراع 
يف أفغانسـتان أم بسـبب تحّسـن وضعهم االجتامعي يف باكسـتان. 
غـري  واملنظـامت  الباكسـتانية  الحكومـة  عـىل  يجـب  وعليـه، 
الحكوميـة الدوليـة منهـا واملحليـة أن ترسـم خططهـا وأن تتـرف 

وفقـاً لذلـك الواقـع.

املسـتضعفني  األفغـان  لدعـم  الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل  وينبغـي 
مـن  محـدود  قـدر  عـىل  سـوى  الحصـول  لهـم  يتـاح  ال  الذيـن 
الخدمـات الصحيـة واملـاء واإلصحـاح وينبغـي تشـجيع الفاعلـني 
املحليـني مـن املنظـامت غـري الحكوميـة عـىل املسـاعدة يف تحقيق 
ذلـك الهـدف. أمـا املقيمـون يف قـرى املخيـامت فغالباً مـا يرغبون 
يف الوصـول إىل مرحلـة االكتفـاء الـذايت وميتلكـون لجانـاً منظمـة 
للتعامـل مـع القضايـا الحرجة، مثـل: الحصول عىل امليـاه النظيفة. 
وبهـذا اإلطـار، ميكـن من خالل تحسـني التنسـيق وقنـوات االتصال 
بـني املنظـامت غـري الحكومية املحليـة واملجتمعـات األفغانية دعم 

هـذه املجتمعـات يف تحسـني بيئتهـا.

حـول  إيجـايب  لخطـاب  أكـرب  فضـاًء  إيجـاد  مـن  أيضـا  بـد  وال 
الطـرق التـي ميكـن فيهـا لألفغـان أن يسـاهموا مسـاهمة فاعلـة 
الخـاص  األرشـيف  مـرشوع  ذلـك  ومثـال  األفغـاين.  املجتمـع  يف 

لنا فالدولة هنا ال تريد إال أن نرحل  “مل تعد باكستان مالذا آمنا 
يعيش يف  باختوين  أفغاين  )الجئ   “ يضايقوننا  السبب  ولهذا  عنها 

باكستان منذ عام 1982(.
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شـفويا  املنقولـة  التواريـخ  يسـجل  الـذي  كراتـي  يف  باملواطنـني 
للمهاجريـن يف باكسـتان، ومبـا أنَّ هـذا املـرشوع ال يركـز حاليـا إال 
عـىل الهجـرات التـي وقعت خـالل مرحلـة انفصال الباكسـتان عن 
الهنـد واسـتقاللها، ميكـن تشـجيع مـرشوع يتيـح بتدويـن التواريخ 

األفغانيـة.1 الشـفوية 

املتحـدة  االمـم  ومفوضيـة  الباكسـتانية  الحكومـة  عـىل  ويجـب 
السـامية لالجئـني تشـجيع اسـتمرار تثقيـف الفاعلـني الحكوميـني 
املـدين  املجتمـع  يف  والفاعلـني  املحليـة(  املحاكـم  فيهـم  )مبـن 
والرشطـة الباكسـتانية وقـوى األمـن حـول الحقـوق األفغانيـة يف 
باكسـتان، وال بـد مـن االسـتمرار يف تعزيـز مفوضية االمـم املتحدة 
القانـوين املقـدم لألفغـان، وال بـد مـن  السـامية لالجئـني للعـون 
أن يسـتمر الـرشكاء املنفـذون ملفوضيـة االمـم املتحـدة السـامية 
لالجئـني يف توفـري العـون القانـوين لألفغـان يف املناطـق التي تشـهد 

كثافـة سـكانية أفغانيـة عاليـة. 

وعـىل املـدى البعيـد، يجـب تشـجيع الحكومـة الباكسـتانية عـىل 
االعـرتاف مبـا هـو قائـم عـىل أرض الواقـع يف باكسـتان اليـوم وهـو 
وجـود ماليـني مـن االشـخاص غـري املواطنـني وأن هؤالء األشـخاص 
جـزء ال يتجـزأ مـن الباكسـتان. ونظـرا لوجـود أغلبيـة مـن األفغان 

يف باكسـتان اليـوم مـع عـدم ترجيـح عودتهـم اىل بالدهـم فينبغي 
للحكومـة أن تنظـر يف توفـري خطـة للعفـو تتيـح مـن خاللهـا بـأن 
للدولـة  تسـمح  وأن  للدولـة  رشعيـني  مواطنـني  األفغـان  يصبـح 
بتحسـني مسـتوى حكمهـا وبسـط نفوذهـا عـىل فئـة سـكانية ال 
يسـتهان بحجمهـا والتـي تشـكل بحكـم األمـر الواقـع جـزءاً مـن 
الدولـة. وال بـد لهـا مـن ذلك ليك توفـر لهذه الفئة السـكانية كامل 
الحقـوق والحاميـة، واذا مل يكـن ذلـك متاحـاً فعـىل أقـل تقديـر 
ينبغـي منـح األفغـان أذوناً للعمل و/أو اإلقامـة بعيدة األمد بحيث 
ال تكـون عـىل أسـاس مؤقـت أو غـري متنبـأ به كـام الحال بالنسـبة 
لبطاقـة تسـجيل األفغـان الحاليـة التـي تتطلـب التجديـد املتكـرر 
لهـا والتـي ال تضمـن ذلك وغالبـا ما يؤخر إصدارهـا. وخالصة األمر 
أن األفغـان جـزء ال يتجـزأ مـن باكسـتان ويجـب االعـرتاف بذلـك 

يف القانـون . 

سناء أليميا sa113@soas.ac.uk زميلة تعليم رئيسية يف كلية 
www.soas.ac.uk الدراسات الرشقية واالفريقية ، لندن

بنيت هذه املقالة عىل عمل ميداين أجري يف كراتيش وبشاور 
منذ عام 2010

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

العودة من إيران
أرماندو غيلري وماسيج م التيك 

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

ــل  ــي تتمث ــق العــودة والت ــي تعي مــع أنَّ العوامــل الرئيســية الت
باألمــن والفــرص االقتصاديــة والحصول عــىل اإلســكان والخدمات 
ــة ال  ــرات معرفي ــاك ثغ ــا زال هن ــداً، م ــة جي ــية مفهوم الرئيس
يســتهان بهــا فيــام يخــص كثــرياً مــن الجوانــب االجتامعيــة 
ــي العــودة وإعــادة االندمــاج ضمــن حلقــة  والشــخصية ملرحلت
التهجــري املتعلقــة بالالجئــني األفغــان. وإذا مــا تحســن مســتوى 
ــراء  ــداً يف إث ــك مفي ــون ذل ــوف يك ــال فس ــذا املج ــم يف ه الفه
الخيــارات الخاصــة بعمــل الربامــج العابــرة للحــدود وذلــك 
متهيــداً لتحســني رفــد الالجئــني األفغــان الذيــن رمبــا قضــوا عــدداً 
كبــرياً مــن الســنوات يف املنفــى باملهــارات واملعــارف الرضوريــة 

ــاج. ــادة االندم ــودة وإع ــي الع ــاح عمليت إلنج

ويقــدم بحــث أجــري يف أواخــر عــام 2013 للمجلــس الرنويجــي 
لالجئــني مــؤرشات واضحــة بــأنًّ كثــرياً مــن العائديــن الجــدد مــن 

ــم  ــادة اندماجه ــام إع ــة أم ــات املاثل ــدون أنَّ التحدي ــران يج إي
ــودة  ــل الع ــا قب ــيني م ــني أساس ــف بظرف ــتان تتضاع يف أفغانس
هــام: 1( ضعــف الروابــط االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي كانــوا 
يتمتعــون بهــا ســابقاً يف موطنهــم و2( عــدم القــدرة عــىل اتخــاذ 

القــرارات املدروســة إىل درجــة معقولــة حــول خيــار العــودة.1

ظهور عوامل الدفع السلبية
غالبـاً مـا ُينظـر إىل شـبكات القرابـة والصداقـة والتجـارة العابـرة 
للحـدود عـىل أنها مـن الروابط األساسـية التي تربط بني السـكان 
األفغـان يف إيـران ويف أفغانسـتان2، لكـنَّ مقابالتنا التـي أجريناها 
يف املناطـق التـي شـهدت عـودة كبـرية يف كل مـن إقليمـي بالـخ 
وسـاري بول تشـري إىل أنَّ وظيفـة تلك الشـبكات وقوتها تضاءلت 
منـذ آخـر موجـة كبـرية للعـودة ألفغانسـتان يف منتصـف العقـد 
األول مـن األلفيـة الجديـدة، ومـن الواضـح تضـاؤل عـدد األرس 

mailto:sa113@soas.ac.uk
http://www.soas.ac.uk
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أو  أفغانسـتان  يف  أصـوالً  متتلـك  التـي  إيـران  يف  األفغانيـة 
القـادرة عـىل إرسـال الحـواالت املاليـة إىل أفغانسـتان وذلك 
بسـبب تدهـور الريـال اإليـراين تدهـوراً كبرياً مقابـل الدوالر 
األمريـيك نتيجـة التضخـم الكبـري واالنحسـار االقتصـادي يف 

يران. إ

وتتسـم حيـاة الالجئـني يف إيـران بالتعقيـد ويواجـه الالجـئ 
هنـاك بريوقراطيـة صارمـة وغالبـاً مـا يواجـه تغـريات كبـرية 
يف التعليـامت ومثـال ذلـك إنشـاء مناطـق الحظـر منـذ عـام 
ال  حـدوداً  أصبحـت  التـي  املواقـع  وهـي  إيـران  يف   2008
ميكـن لالجئـني تخطيهـا بذريعـة الحفاظ عىل األمـن الوطني 
ـب عىل الالجئني  واملصلحـة العامـة أو الصحـة، وذلك ما يصعِّ
أوارص  وإدامـة  عليهـا  واالسـتبقاء  الوظيفـة  عـىل  الحصـول 
العالقـات االجتامعيـة وإرسـال األطفـال إىل املـدارس وتحمل 
تكاليـف اإلسـكان. وتتضاعـف تلـك الضغوط بتذبـذب القوة 
الرشائيـة لـرشاء الغـذاء وغريها مـن رضورات الحيـاة وبذلك 
تجـرب هـذه الضغـوط معظم أرس العائدين عىل أن يسـتبدلوا 
بخياراتهـم املخطـط لهـا بالعـودة قـراراً مفاجئـاً يتولـد عـن 

النفيس. اإلحبـاط والتعـب 

لهـم بعـد  أفغانسـتان، يتضـح  الالَّجئـني إىل  ومبجـرد عـودة 
غيـاب دام مـا بـني سـبعة إىل ثالثـني عامـاً أنَّهـم قـد أصبحوا 
ـون مـن العالقـات القرابيـة والتجاريـة والرعائيـة التـي  مقصَّ
أن  ذلـك  املنـرم. ومثـال  العقـد  أفغانسـتان يف  نشـأت يف 
عـىل  الحصـول  عـىل  قدرتهـم  عـدم  يذكـرون  العائديـن 
الوظائـف مـن خـالل شـبكات القرابـة واألصدقـاء ألنهـم مل 
يعـودوا ينتمـوا إىل شـبكات الرعايـة التـي لهـا القـدرة عـىل 
الوصـول إىل املـوارد. وال يقتـر األمـر عـىل جعـل حياتهـم 
االقتصاديـة أمـراً صعبـاً بـل يتكّشـف ذلك جلياً عـىل عالمات 
وجـود أزمـة يف الهويـة بـني العائديـن. فقـد كانـوا يعيشـون 
يف  جذورهـم  تثبيـت  أجـل  مـن  ويعانـون  األغـراب  حيـاة 
املجتمـع اإليـراين وهـم اآلن غربـاء يف بالدهـم ويعانـون من 
أجـل إنعـاش عالقاتهـم االجتامعية الهشـة التـي ال ميكنها أن 

تقـدم لهـم أي فوائـد ماديـة أو حامئيـة.

قرارات مدروسـة أم حساب للمخاطر؟
مـع أنَّ الحيـاة يف إيـران متثل صعوبـة كبرية لالجئـني األفغان 
وتتسـم بشـيوع التمييـز واملضايقـة يف حياتهـم اليومية يبدو 
أنَّهـم ينظـرون إليهـا عـىل أنهـا ميكـن إدارتهـا. فهنـاك أمـن 
ومـن السـهل الحصـول عـىل العمـل نسـبياً وهنـاك خيـارات 
ويف  والتعليـم.  الصحيـة  الرعايـة  عـىل  الحصـول  أجـل  مـن 
املقابـل، يبـدو أنَّ الحياة يف أفغانسـتان تتسـم بعـدم القدرة 

عـىل اإلدارة فهـي غـري آمنـة وال يوجـد فيها فـرص اقتصادية. 
أمـا بالنسـبة لحاجـات السـكن األساسـية فهـي أبعـد مـن أن 
تلبـى وعـىل الالجئـني أن يعيدوا تأسـيس عراهـم االجتامعية 
والقرابيـة وتعزيزهـا ومـن ثـم االندمـاج يف شـبكات الرعاية 
ليتعلمـوا  يعـودوا  أن  وعليهـم  الوظائـف  عـىل  للحصـول 
تحتيـة  بنيـة  ضمـن  األشـياء  عمـل  يف  األفغانيـة  الطريقـة 

مدمـرة ويف ظـل حكومـة ضعيفـة.

واملثـري يف األمـر أنَّ الحيـاة املاديـة يف حـني أنه ميكـن إدارتها 
يف إيـران فعـىل مـا يبـدوا أنهـا مـن الناحيـة النفسـية تؤثـر 
فعـىل  قراراتهـم.  اتخـاذ  يف  وتشـلهم  الالجئـني  قـدرة  عـىل 
استكشـاف طـرق حياتهـم يف  كيفيـة  يتعلمـوا  أن  الالجئـني 
مجتمـع مـيء بالبريوقراطيـة لكنـه يتمتـع بالبنيـة التحتيـة 
ويقـدم الخدمـات االجتامعيـة وكلهـا موجهـة نحـو إعادتهم 
إىل بالدهـم التـي جـاؤوا منهـا. ويف حـني أنَّ الحيـاة املاديـة 
تـزداد صعوبـة يف أفغانسـتان، يبـدوا أنَّ العائديـن يضعـون 
وقـد  واالجتامعيـة  القرابيـة  العـرى  عـىل  اهتاممهـم  جـل 
األفغانيـة ال متيـز  الحكومـة  أنَّ  تعزيـة يف حقيقـة  يجـدون 
والفسـاد عـىل حـد  الخدمـات  أداء  العجـز عـىل  بينهـم يف 

ء. سوا

أنهـم  الالجئـني  جميـع  عـىل  يبـدو  ال  الواقـع،  هـذا  وإزاء 
قـادرون عـىل اتخـاذ قـرارات مدروسـة ومخطـط لهـا بشـأن 
العـودة، وهنـاك أدلـة مـن البيانـات التـي حصلنـا عليها من 
خليطـاً  تكـون  مـا  غالبـاً  العـودة  قصـة  أنَّ  تفيـد  مقابالتنـا 
مسـاء فهمـه مـن القـرس والوقائـع الدافعة واألمـل والتعب. 

وتشـري تحليالتنـا إىل مـا يـي: 

يف حـني يعيـش الالجئون يف إيران، سـواء أكانـوا يتمتعون  ■
ببطاقـات اإلقامـة املؤقتة أم ال، يف عـوامل مختلفة )بصورة 
االختالفـات يف  أو بصـورة غـري رشعيـة مـع كل  رشعيـة 
نقـاط االسـتضعاف والفـرص التـي ينطـوي عليهـا ذلـك( 
فـإنَّ عودتهـم ال تقـل إجهـاداً. فاالسـتعدادات للعودة يف 
حدهـا األدىن ويشـيع يف قصـص األشـخاص الذين خضعوا 
للمقابلـة حديثهـم عـن انعـدام األمـن وتحديـات سـبل 

العيـش إذا مـا عـادوا إىل بالدهم.

يف حـني يبـدو أنَّ العـودة فيهـا راحة من الوجـود املتعب  ■
واملحـط بالكرامـة اإلنسـانية كالجـئ يف بلد يجـدون فيه 
أنفسـهم تحـت رحمـة حكومـة مصممـة عـىل إرسـالهم 
إىل ديارهـم، يتـوق العائـدون إىل األمـن والعمـل الـذي 

كانـوا يتمتعـون بهـام يف ايران.
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هناك ارتباط وثيق بني الحالة العقلية لالجئني األفغان يف إيران  ■
أفغانستان  إىل  العودة  حول  القرارات  صناعة  عىل  وقدرتهم 
اتخاذ  عىل  القدرة  أما  الهوية  بأزمة  تتأثر  العقلية  فالحالة   .
القرارات  صنع  يف  الشلل  حالة  إىل  تكون  ما  فأقرب  القرار 

بسبب الصعوبة الكبرية لتلك املهمة.

لها سوى أن تقدم  الدراسة ال ميكن  األولية لهذه  النتائج  أنَّ  ومع 
بعض اإلشارات، فهي تشري إىل رضورة إعادة دراسة فعالية الروابط 
الحدود  بني  االنتقال  وحركة  املالية  فالحواالت  للحدود،  العابرة 
وشبكات القرابة والصداقة والتجارة ومدارك الالجئني حول الحياة 
املستقبلية يف وطنهم كلها تستحق استقصاًء أكرب. وإذا فهمنا سبب 
عدم استبقاء معظم العائدين عىل الروابط االجتامعية واالقتصادية 
العابرة  الربنامجية  املقاربات  عالجنا  ما  وإذا  بالدهم  يف  املفيدة 
ن الالجئني األفغان من اتخاذ  للحدود لتعزيز تلك العالقات فرمبا منكِّ

منظوراتهم  وتحسني  العودة  إزاء  واملعقولة  املدروسة  القرارات 
املستقبلية إلعادة االندماج املستدام.

أرماندو غيلريarmando@scensei.ch وماسيج م التيك 
 maciej@scensei.ch مؤسسان مشاركان ملؤسسة 

www.scensei.ch

تضمن البحث جميع البيانات من العائدين الجدد إىل مقاطعتي بالخ وساريبول   .1
يف أفغانستان، وبناء السامت السكانية واالقتصادية وسامت الضعف لألفغان يف إيران 

وتحديداً يف مقاطعة كريمان التي تستضيف العدد األكرب من الالجئني األفغان وذلك من 
خالل خليط مبدع من أساليب صهر البيانات واملحاكاة االجتامعية.

2. راجع عىل سبيل املثال مونسويت أ )2008( “اسرتاتيجيات املهاجرين األفغان وثالثة 
حلول ملشكلة الالَّجئني” 

 Monsutti A )2008( ’Afghan Migratory Strategies and the Three Solutions
to the Refugee Problem’,Refugee Survey Quarterly,Vol27, No 1. 

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

حامية ذوي اإلعاقة يف أفغانستان 
أندرياس دميوبولوس

يف عام 2013، أعيد أحد طالبي اللجوء من ذوي اإلعاقة الشديدة 
أنَّ  قبل  من  ادعى  وكان  املتحدة.  اململكة  من  أفغانستان  إىل 
ذوي  لألشخاص  الكافية  االجتامعية  الرعاية  تقدم  ال  أفغانستان 
اإلعاقة إىل درجة ترقى للمعاملة الالإنسانية واملحطة بالكرامة وفقاً 
للامدة )3( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ومع ذلك، نظراً 
طالب  أنَّ  ومبا  أفغانستان1  يف  لإلعاقة  وطنية  عمل  خطة  لوجود 
حكمت  أفغانستان،  يف  أرسته  أفراد  من  بعض  له  املذكور  اللجوء 
املبني عىل خطر  االدعاء  برد  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة 

التعرض للمعاملة الالإنسانية واملحطة بالكرامة. 2

تاكاش  وبيرت  نيوستي  )سيلفيا  مؤخراً  حدثت  أخرى  قضية  ويف 
وتاماس فازيكاس ضد هنغاريا3( كان املشتكون يعانون من قصور 
الراف  استخدام  مبقدورهم  يكن  فلم  الرؤية،  يف  شديد  وظيفي 
اآليل يف مصارفهم يف أفغانستان دون الحصول عىل املساعدة من 
الغري، وعىل ضوء ذلك قررت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الراف  خدمات  إىل  الوصول  من  البرية  اإلعاقة  ذوي  منع  أنَّ 
اآليل ترقى إىل إخفاق الدولة يف امتثالها اللتزاماتها مبوجب املادة 
ُتنشئ  أن  اللجنة  وأوصت  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  اتفاقية  من   9
أفغانستان إطاراً ترشيعياً ذي معايري مرجعية راسخة وقابلة لإلنفاذ 
الذي  التدريجي  والتكييف  التعديل  ورصد  لتقييم  زمنياً  ومحددة 
التي  املرفية  الخدمات  عىل  الخاصة  املالية  املؤسسات  تدخله 
تقدمها والتي مل يكن الوصول إليها متاحاً يف السابق لتحويلها إىل 

خدمات ميكن الوصول إليها.

ويف عام 2005، أجرت منظمة اإلعاقة الدولية مسحاً يف أفغانستان 
تضم  كانت  أفغانستان  يف  أرس  بني خمس  من  أرسة  أنَّ  فيه  تبني 
العشوايئ  واالستخدام  النزاع  فسنوات  اإلعاقة.  ذوي  من  شخصاً 
لأللغام4 وضعف البنية التحتية ولدت أعداداً كبرية من األشخاص 
الصحية  الخدمات  إىل  للوصول  يعانون  الذين  اإلعاقة  ذوي 
السياق، عىل  مثل هذا  والتوظيف. ويف  والتعليم  التأهيل  وإعادة 
صنَّاع القرار عند النظر يف ادعاءات اللجوء أنَّ يتعاملوا عىل وجه 
الخصوص مع شواغل طالبي اللجوء من ذوي اإلعاقة من أفغانستان 
ومستقبالتهم يف حالة أُعيدوا إىل بالدهم. وكام تالحظ اللجنة، حتى 
لو كان مبقدور الدولة توفري وصول ذوي اإلعاقة للخدمات تدريجياً، 
فعىل الدولة العضو يف االتفاقية أن تحدد أطراً ثابتة زمنية للتنفيذ 
يف  الواقع  أنَّ  ومبا  الحالية.  العوائق  إلزالة  الكافية  املوارد  وبذل 
أفغانستان ال يرقى إىل املستوى املطلوب، فيجب أن ُينظر الدعاءات 

املعاملة الالإنسانية واملحطة بالكرامة عىل أنها ادعاءات مقنعة.

 أندرياس دميوبولوس 
Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk محارض يف القانون يف 

www.brunel.ac.uk/law ،جامعة برونيل، اململكة املتحدة

 http://tinyurl.com/Afgh-DisabilityActionPlan .1
2. س ه.ه. ضد اململكة املتحدة

 http://tinyurl.com/SHHvUK
 http://tinyurl.com/Nyusti-Takacs-FazekasvHungary .3

4. تعد أفغانستان واحدة من أكرث دول العامل امللوثة باأللغام.
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تغري طبيعة الهجرة العائدة إىل أفغانستان
كايتي كوسشاميندر وميليسا سيغل ونسيم مجيدي 

عىل الجهات املانحة واملامرسني مجاراة الطبيعة املتغرية للهجرة والهجرة العائدة عندما تستهدف جهودهم األفغان 
األكرث احتياجاً للمساعدات.

عــىل مــدار العقــد املــايض، تغــريت طبيعــة الهجــرة العائــدة إىل 
أفغانســتان مــن كونهــا الجئــني معاديــن لديارهــم إىل أشــخاص 
ــام  ــة والهجــرة املختلطــة يف املق ــات العامل ــن تدفق ــن م عائدي
األول. ومل يعــد صحيحــاً افــرتاض أن الالجئــني املعاديــن إىل 
ــب أن  ــتان، ويج ــتضعافاً يف أفغانس ــات اس ــرث الفئ ــم أك دياره

ــدة.  ــات الهجــرة العائ ــوع تدفق ــز السياســات تن متي

فقــد عــاد مــا يزيــد عــىل ســتة ماليــني الجــئ أفغــاين إىل 
الــدول املجــاورة،  بالدهــم منــذ 2002 وأىت غالبيتهــم مــن 
باكســتان وإيــران. ومــع تقلــص معــدل العــودة بشــدة مؤخــراً، 
ــن  ــة للمهاجري ــة والطوعي ــودة القرسي ــالت الع ــت رح ــا زال م
ــة  ــود األخــرية، صــارت قضي إىل أفغانســتان مســتمرة. ويف العق
العــودة مــن أوروبــا إىل أفغانســتان مسيســة للغايــة نظــراً 
ــوء يف  ــاً للج ــكان طلب ــرث الس ــن أك ــان م ــون األفغ ــتمرار ك الس
القــارة. ففــي كل عــام، يختــار عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء 
العــودة  عــىل  املســاعدة  برامــج  إىل  االنضــامم  املرفوضــني 
الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج أو قــد ُيرَّحلــون قــرساً مــن أوروبــا 
إىل أفغانســتان. أضــف إىل ذلــك تغــري املنــاخ الســيايس يف إيــران 
مــن ناحيــة الالجئــني األفغــان وترحيــل أعــداداً كبــرية مــن 
ــة  ــري طبيع ــن تغ ــك ع ــفر ذل ــذ 2007. وأس ــنوياً من ــان س األفغ
الهجــرة وتدفقــات العــودة إىل أفغانســتان بشــدة عــىل مــدار 
ــني  ــا أوجــب أن تراعــي السياســات أن الالجئ ــد املــايض م العق

ــتضعافاً. ــات اس ــرث الفئ ــرضورة أك ــوا بال ــن ليس العائدي

نتائج املسح األرسي
ــا دراســة مســحية عــىل 2005 أرسة يف خمــس  يف 2011، أجرين
مقاطعــات يف أفغانســتان للتعــرف عــىل محــركات الهجــرة 
والعــودة. وقــد اشــتملت العينــة عــىل 1100 أرسة عائــدة 
ــد أو  ــر عائ ــىل مهاج ــا ع ــتمل إم ــم أرساً تش ــريوا بوصفه )اخت
ــراً  ــا مهاج ــد أفراده ــا زال أح ــن( و185 أرسة م ــني عائدي الجئ
ــة  ــذ ثالث ــن من ــىل مهاجري ــتمل ع ــم أرساً تش ــريوا بوصفه )اخت

ــة(.1 ــراء املقابل ــت إج ــرث يف وق ــهور أو أك ش

ــريات  ــن بســبب التغي ــص عــدد العائدي ــج إىل تقل وتشــري النتائ
السياســية واألمنيــة يف أفغانســتان بشــدة بــني عامــي 2001 إىل 
ــالت  ــراء الرتحي ــن ج ــدد العائدي ــزداد ع ــذ 2007، ي 2011. فمن

ــل  ــن قب ــان م ــل األفغ ــادة يف ترحي ــس الزي ــا يعك ــة م القرسي
إيــران منــذ 2007 وحتــى اآلن. ويعــود هــذا التغــري يف أســباب 
ــد  العــودة أيضــاً إىل تغــري أســباب الهجــرة يف املقــام األول. وق
املهاجريــن  الصــدد ألن  مهــاًم يف هــذا  كان 2010 منعطفــاً 
ــاً عــن عمــل وليــس فــراراً مــن  العائديــن هاجــروا أساســاً بحث
أوضــاع االنفــالت األمنــي يف بالدهــم. وهــذا مــن شــأنه تســليط 
ــتان  ــودة إىل أفغانس ــرة والع ــباب الهج ــري أس ــىل تغ ــوء ع الض
منــذ 2009 التــي خرجــت فيهــا تدفقــات مــن املهاجريــن 
ــرة  ــس هج ــة ولي ــرة املختلط ــل والهج ــرص العم ــعياً وراء ف س

ــني.  الالجئ

وأظهــرت التحليــالت األخــرى أن ألســباب الهجــرة األوليــة تأثــرياً 
عــىل رفــاه األرسة بعــد العــودة. وخالفــاً للتوقعــات، بــدت أرس 

الجئون أفغان عائدون إىل أفغانستان يف عام 2004
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الالجئــني العائديــن يف حــال أفضــل مــن أوضــاع أرس العائديــن 
الذيــن هاجــروا بحثــاً عــن العمل.2وإضافــة إىل مــا ســبق، 
ــد  ــا أح ــر منه ــي مل يهاج ــاألرس الت ــن ب ــة أرس العائدي فبمقارن
واألرس التــي تشــتمل عــىل مهاجريــن يف وقــت إجــراء الدراســة، 
ــا أن أرس العائديــن حالهــا أفضــل مــن حــال األرس التــي  وجدن
ــن يف  ــي تشــتمل عــىل مهاجري ــا أحــد واألرس الت مل يهاجــر منه

وقــت إجــراء الدراســة. 

وهنــاك أســباب عديــدة وراء هــذه الظاهــرة. أوالً، قــد يكــون 
العائــدون عــىل درايــة جيــدة باألوضــاع التــي ســيعودون 
للعيــش فيهــا ولهــذا يختــارون العــودة عندمــا يرونهــا مناســبة. 
وينطبــق هــذا األمــر خصوصــاً عــىل األمــواج الســابقة لالجئــني 
العائديــن إىل ديارهــم. وثانيــاً، قــد يكــون للمســاعدة، وال 
ســيام الحصــول عــىل املــأوى، التــي يتلقهــا كثــري مــن العائديــن 
إثــر عودتهــم أثــراً عــىل رفاههم.3أخــرياً، يحتمــل أن مــن متكنــوا 
مــن الهجــرة يف املقــام األول كانــوا يعيشــون فعليــاً يف ظــروف 
أفضــل أو اكتســبوا مهــارات وخــربات أعدتهــم لخــوض عمليــة 
إعــادة إدمــاج أكــرث فاعليــة مبجــرد العــودة. وبأخــذ هــذه 
املســائل يف عــني االعتبــار، مــن شــأن االســتمرار يف تقديــم 

ــي أن يؤجــج  ــن عــىل نحــو تفضي ــني العائدي ــم إىل الالجئ الدع
العائديــن  الالجئــني  تجــاه  العائديــن  املحي/غــري  االســتياء 
وسيســتمر يف تحســني األوضــاع االقتصاديــة لالجئــني العائديــن 
فــوق املســتوى املحــي مــا ســيولد أثــراً عامــاً ســيئاً عــىل إعــادة 

ــة.  ــة املجتمعي ــاج واللُّحم اإلدم

ولهــذه النتائــج مضمونــات مهمــة لسياســات العــودة وإعــادة 
اإلدمــاج يف أفغانســتان. فالعائــدون يشــكلون تقريبــاً ثلــث 
ســكان أفغانســتان وهــي نســبة كبــرية يصعــب اســتهدافها 
االنتقــال  وقــت  يف  ســيام  وال  املســتضعفني  مــن  بوصفهــا 
وانخفــاض معــدل التمويــل. وعــىل أفغانســتان واملنظــامت 
الدوليــة والجهــات املانحــة التــي تعمــل يف أفغانســتان تعريــف 
ــاً مثــة أرس  ــالد. وطبع ــاً للوضــع املحــي يف الب االســتضعاف وفق
ــتضعفون  ــدون مس ــون عائ ــتضعفة والجئ ــن مس ــني عائدي الجئ
يف أفغانســتان ولكــن أن تكــون عائــداً ال يعنــي تلقائيــاً أن 
ــن  ــن. وم ــن اآلخري ــتضعافاً م ــرث اس ــاالً أو أك ــوأ ح ــون أس تك
الجهــات  لــدى  فاألولويــة  والتنفيــذي،  السياســايت  املنظــور 
املانحــة تتمثــل يف أن يــدرك املامرســون االحتياجــات املتنوعــة 
لجميــع العائديــن عنــد بــذل الجهــود الســتهداف أكــرث الفئــات 

اســتضعافاً. 

كايتي كوسشاميندر 
 Katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl 

 زميلة باحثة وميليسا سيغل 
Melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl 

  أستاذ مشارك، وكالهام يعمل يف جامعة ماسرتيخت. 
www.maastrichtuniversity.nl نسيم مجيدي 

Nassim.majidi@samuelhall.org مدير, صمويل هول 
لالستشارات http://samuelhall.org ومرشح لنيل درجة 

الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية بباريس. 

1. توىل جمع البيانات مرشوع أكادميية أي. إس: دراسة مسحية ملرشوع الهجرة والتنمية. 
وقد أجري املسح األرسي يف خمس مقاطعات: كابول وبلخ وهريات وقندهار وننجرهار 

ويف كل مقاطعة، أجريت الدراسة يف منطقة حرضية وشبة حرضية وريفية واختري أفراد 
العينة عشوائياً من قامئة وضعها الجهاز املركزي لإلحصاء )http://cso.gov.af/en(. ومول 
جمع البيانات وزارة الداخلية الهولندية واملنظمة الدولية للهجرة. النتائج الكاملة متاحة 

عىل املوقع:
http://tinyurl.com/UNU-MERIT-migration-and-dev

رف فيه الرفاه ليس وفقاً ملعدل الدخل  2. باستخدام منهج متعدد األبعاد بحيث ُيعَّ
واالستهالك وحسب ولكن وفقاً لألبعاد األخرى أيضاً، مثل: املهارات والصحة والتعليم 

واألمن واالندماج املجتمعي.
3. جامعة ماسرتيخت صمويل هول لالستشارات )نوفمرب/ترشين الثاين 2013( تقييم 

برنامج مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني للمساعدة يف توفري املأوى. 
)Evaluation of the UNHCR Shelter Assistance Programme(

http://samuelhall.org/REPORTS/UNHCR%20Shelter%20Assistance%20
Programme%20Evaluation.pdf ية
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الجئون أفغان عائدون إىل أفغانستان يف عام 2004
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وجهة نظر من الشتات األفغاين
م أكسري تبسُّ

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

يف  وا1989   1979 عامي  بني  ما  املمتدة  السوفيتية  الحرب  خالل 
عائلتي  فيهم  مبن  أفغاين  ماليني  خمسة  من  أكرث  فرَّ  أفغانستان، 
املبارشة إىل خارج البالد. واستقر والداي يف كندا عام 1989، ولكن 
مثل غريهم، حاولوا قدر املستطاع اإلبقاء عىل الروابط االجتامعية 

واألرسية يف أفغانستان.

الفرص  عىل  ولحصولنا  الكندية  الجنسية  الكتسابنا  ممتنون  وإننا 
والحريات يف هذا البلد ولكننا سنبقى نناشد بالحرية لوطننا فلرمبا 
توقفت.  التي  أحالمنا  تحقيق  يف  واالستمرار  العودة  بحق  نحظى 
العودة إىل الوطن أمراً  ويف حني أن الوضع املتقلب الحايل يجعل 
غري عمي، فهناك تدابري أقل تعقيداً يشارك كثري من أهايل الشتات 
باإلصالح واالستشفاء والحفاظ عىل  الجامعي  االلتزام  فيها وُتظهر 
األمن وتحقيق االزدهار يف أفغانستان. ومع ذكرياتنا التي حملناها 
وإخالصنا إىل الوطن فإنَّ أفغانستان يف نظرنا ليست مجتمعاً قاحاًل 

مزقته الحرب بل هو مجتمع مهمل يحتاج لإلصالح.

الزيارة  أفغانستان وتستمر  فعىل سبيل املثال، تزور عائلتنا سنوياً 
أكسري  أحمد  مري  فوالدي  متواصلة.  أشهٍر  عدة  غالباً  الواحدة 
سابقاً  وعمل  املعدية  األمراض  مجال  يف  مختص  طبيب  شينواري 
يف مخيامت الالجئني يف باكستان، وكان اهتاممه يرتكز عىل الحفاظ 
املجاورة  والقرى  أجدادنا  قرية  يف  وسالمتهم  املرىض  صحة  عىل 
الصغرية  للمرىض من عيادته  املجانية  الطبية  وتقديم االستشارات 
دوراً  أيضاً  أمبارا   والديت  ومُتثل  عدة.  سنوات  قبل  أنشأها  التي 
الرعاية  الحصول عىل  الريفيات من  النساء  مهاًم من خالل متكني 
العمل  أو مساعدته يف  املنزلية  الزيارات  الطبية مرافقًة والدي يف 
النساء  يطمنئ  مام  النسايئ  العنر  وجود  لضامن  العيادة  داخل 
املحاِفَظات اللوايت ال يرتحن من االقرتاب من رجل ال تربطهن عالقة 
به. وطبيعة الرعاية الصحية املقدمة يف هذه العيادة أساسية جداً 
التي  األوىل  املرة  فإنها  وللبعض  املحليني،  للسكان  مميزة  ولكنها 
كان يكشف عليهم طبيب فيها. والعاطفة الصادقة التي تعمل بها 
التي  واآلمال  بالرغبات  دائم  تذكري  مغرتبان  يديرها  التي  العيادة 

تجتاح كثرياً من األفغانيني يف الخارج لوطنهم.

الغرب عن مدى  الذين عرفتهم يف بالد  ويعرب كثري من األفغانيني 
رغبتهم بالعودة إىل وطن أجدادهم  –لكنهم لن يتمكنوا من ذلك 
به”.  “يساهمون  أو  لوطنهم”  “يقدموه  يشء  بيدهم  يكن  مل  ما 

وتعد الحواالت، باإلضافة إىل عودة الالجئني إىل وطنهم بهدف بناء 
األكرث وضوحاً  الطرق  الدويل، من  التأييد  والحصول عىل  القدرات 
ومن  لوطنهم”.  املساعدات  الغرب  يف  األفغانيون  بها  “يقدم  التي 
الطبيعة غري  الحواالت بسبب  تقدير دقيق لحجم  إجراء  الصعب 
ر أن الحواالت  الرسمية ملثل هذه األنظمة. لكنَّ البنك الدويل يقدِّ
األفغانية  الدعم ملا تصل نسبته 15% من األرس  الخارج تقدم  من 
اليومية.  األرسية  املصاريف  من   %20 يقارب  ما  وتغطي  الريفية 
ر يف تقريره عام 2007  الزراعية فقدَّ أما الصندوق الدويل للتنمية 
املحي  الناتج  من  بـ%29.6  ساهمت  أفغانستان  إىل  الحواالت  أن 

اإلجاميل للبالد.1

تصادم األحالم بالواقع
سوى  نعرف  ومل  كندا  يف  حياتنا  أغلب  وأشقايئ  أنا  عشت  لقد 
فإن  ولذلك  عدة.  عقود  قبل  منه  فررنا  الذي  وطننا  عن  القليل 
فكرة “رد الجميل للوطن” عن طريق املساهمة يف مرشوع خاص 
مرة  فأول  رائعة جداً.  بالفعل  كانت  أفغانستان  إجازاتنا يف  خالل 
وأشقايئ  أنا  أخذنا  حني   2003 عام  يف  كانت  أفغانستان  بها  زرت 
بعد  لكن،  أفغانستان.  يف  للفتيات  التعليم  لدعم  التدريس  لوازم 
مدة قصرية من وصولنا إىل القرية، أصبح من الواضح أنَّ كثرياً من 
الريفيات عىل  الفتيات  دون حصول  تحول  كانت  التي  املشكالت 
التعليم كانت تتعلق بالعامل اللوجستي املتمثل يف: انعدام األمن 
غري  الصفية  والغرف  الخفية  واأللغام  للمدارس  املؤدية  الطرق  يف 
لحجب  )ستارة  تحيطها  أسوار  حتى  أو  جدار  وجود  دون  األمنه 
الفتيات( إضافة إىل وجود مثريي الشغب املحليني. ومع أن الثقافة 
كثري  مازال  باملدارس،  االلتحاق  من  بعضهم  تردع  جداً  املحافظة 
االلتحاق  ويستطيعون  والديهم  من  الدعم  يتلقون  الطالب  من 
التي ذكرت سابقاً.  الجهود للحد من املخاطر  ُبذلت  إذا  باملدارس 
سياج  نصب  خالل  من  الستائر  غياب  مشكلة  عولجت  وبداية، 
من  بجزء  التربع  ثمَّ  ومن  املحلية  املــدارس  من  لواحدة  فوالذي 
األرايض املوروثة مبوافقة والدينا إلنشاء مدرسة جديدة لإلناث. ويف 
حني كانت فكرة استخدام قرطاسيتنا وأجهزة الكمبيوتر املحمولة 
املستعملة كانت أمراً عملياً. أصبحت املشاكل مرتبطة بحد ذاتها 

بالبنية التحتية والسالمة.

أكسبتنا  األوىل  الرحلة  أن  أشعر  التجربة،  تلك  إىل  اسرتجع  عندما 
خربة مثرية لالهتامم. وبصفتنا جزٌء من الشتات األفغاين، كّنا نفرتض 
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َحسن  الغريب  موقف  اتخذنا  فقد  اإلجابات.  جميع  نعلم  أننا 
بإحداث  لدينا رغبة  نية( وكانت  أو يسء االطالع )بحسن  االطالع 
وغري  الشتات  داخل  لألفغان  الــرضوري  فمن  والتمكني.  التغيري 
األفغان ممن لديهم الشغف والحامس للعمل عىل خدمة األهداف 
اإلنسانية أن ينظروا إىل آفاق أوسع من مجرد البحث عن الحلول 
اإلصالحية الرسيعة واستخدام منهج أكرث دقة وتركيزاً إليجاد حلول 

طويلة األمد.

ماذا بعد عام 2014؟
السياسية  مدلوالتها  بجميع  الحالية  االنتقالية  للمرحلة  يكن  مل 
واألمنية والتمويل الدويل تأثرٌي عىل مخططات أو توقعات عائلتي. 
والية  يف  رودات  )مقاطعة  الغالب  يف  به  نشارك  الذي  فاملجال 
العرش  السنوات  خالل  الحيادية  من  درجة  عىل  حافظ  ننكرهار( 
املاضية. ورغم آثار الحرب يف املقاطعة واإلقليم لكنها مل تكن تشكل 
عقبة أو تهديداً لعائلتنا. أما العائالت األفغانية األخرى يف الشتات 
تحيط  التي  السياسية  البيئة  باختالف  مشاعرها  تختلف  فرمبا 

بديارهم األصلية.

األفغانيات  النساء  مع  أجري  الذي  النوعي  البحث  عىل  واعتامداً 
الشابات يف كندا2 أرى أن عودتهن غري مرهونة بالسالم لكنها تعتمد 
أكرث عىل ما ميكن لهن “تقدميه عند العودة”. ومتتلك هاتنَي النساء 
الشابات املفعامت بالحيوية والدافعية يف أرايض الشتات الحامس 
والشغف لدعم جهود إعادة اإلعامر، لكنّهن يبقني مورداً مل تستغله 

بعد الوكاالت اإلنسانية الدولية وهيئات اإلمناء.

م أكسريt.akseer@queensu.ca طالبة مرشحة للحصول  تبسُّ
عىل درجة الدكتوراه يف برنامج الدراسات الثقافية يف جامعة 

www.queensu.ca/ .كوينز يف كنغيسنت-أونتاريو

1. سيجل م )2013( ’فهم الهجرة األفغانية’ مدونة حوار اإلمناء
http://blog.qeh.ox.ac.uk/?p=147

)Understanding Afghan migration(
2. أكسري يت )2011( تشكيل هوية ومفاوضة الشابات األفغانيات يف أونتاريو )أطروحة 

ماجستري غري منشورة(، جامعة بروك، شارع كاثرين يف كندا.
)Identity Formation and Negotiation of Afghan Female Youth in Ontario(

الشتات األفغاين

الجئ  مليون   2.5 حوايل  معاً  وإيران  باكستان  من  كل  استضافت 
أفغاين مسجل إضافة إىل أعداد مساوية من الالجئني غري املسجلني 
املتوقع وجودهم يف كال الدولتني. وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع 
الواليات  يف  استقروا  الجئ  ألف   300.000 حوايل  هناك  يكون  أن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  األقل  عىل  ألف  و150.000  املتحدة 
وأنحاء  وأسرتاليا  كندا  يف  أقل  وأعــداد  أملانيا  يف   125.000 ورمبا 
أوروبا. ويف حني أن كثرياً من الالجئني يف اإلمارات العربية املتحدة 
األخرى  الغالبية  استقرت  مؤقتة،  ملدة  يعملون  وافدون  هم عامل 
استقراراً دامئاً وغالبيتهم متعلمون و ماهرون. وتشري التوقعات إىل 
دلهي  مدينة  يف  يستقرون  الهند  يف  أفغاين  الجئ   10.000 أنحوايل 
االقتصادية  األهمية  وتفوق  والسيخ.  الهندوس  من  كثري  فيهم  مبن 
ديارهم  إىل  الحواالت  العدديةبإرسال  أهميتها  للشتات  والسياسية 
عىل نطاق واسع مبا يدعم األرس واملجتمعات املحليةيف أفغانستان 
وقد  أفغانستان  يف  الحواالت  هذه  الالجئني(،وُتستثَمر  )ومخيامت 

ساهمت مساهمةكبريةيف العمليات السياسية خالل األعوام اإلثني 
عرشة املاضية. 

لالجئني  الحلول  تأطري  إعادة   ’ دي  تايلور  مقالة:  من  مستخرج 
األفغانيني: دور املنظامت اإلنسانية غري الحكومية يف ص .ص 21-18

 )Reframing solutions for Afghan refugees: the role of
humanitarian NGOs’(

يف  والتنقل  واألزمــة  االنتقالية  “املرحلة   )2014( ك.  وكــورس 
للهجر الدولية  املنظمة  السيايس”،  والواقع  البالغة   أفغانستان: 

)Mobility in Afghanistan: Rhetoric and Reality(

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

pdf
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العائدون األفغان كعنرص من عنارص التغيري؟
مارييك فان هاوتة 

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

التغيري الذي يتوقع أن يحدثونه؟

ــم”  ــني إىل “دياره ــودة الالجئ ــدويل إىل ع ــع ال ــر املجتم ينظ
إىل  األمــور  وعــودة  للســالم،  األقــوى  الدليــل  أنَّــه  عــىل 
مجاريهــا يف البــالد. لكــنَّ املفارقــة يف ذلــك أنهــم أيضــاً 
ُينظــر إليهــم عــىل أنهــم ســيكونون عوامــل للتغيــري، وأنَّهــم 
ســوف يســاهمون يف اإلمنــاء وبنــاء الســالم. والعائــدون 
ــكلون  ــم يش ه ــىل أنًّ ــم ع ــر إليه ــة ُينظ ــدول الصناعي ــن ال م
ــادًة وتشــبيكاً مبــا لديهــم  الصفــوة األكــرث تعلــاًم وغنــًى وري
ــوا  ــا كان ــكار اكتســبوها عندم ــال وأف ــارات ورأس م ــن مه م
خــارج البــالد. وباإلضافــة إىل ذلــك، ُيتوقــع منهــم أن يكونــوا 
ــات. ويف شــتى أنحــاء االتحــاد األورويب،  ــني الثقاف وســطاء ب
تســتخدم الحكومــات موازناتهــا ضمــن بنــد املســاعدات 
اإلمنائيــة الرســمية لتمويــل مــا يســمى بربامــج العــودة 
ــع  ــم. وم ــري املرغــوب به ــن غ ــة ملســاعدة للمهاجري الطوعي
ذلــك، يبقــى العائــدون مــن أوروبــا يشــكلون مجموعــة 
ــا.  ــص ذاته ــاركون بالخصائ ــال يتش ــاً، ف ــة مطلق ــري متجانس غ
وتشــري دراســة حــول العائديــن إىل كابــل إىل أهميــة الوضــع 

ــودة. ــم للع ــخاص ودوافعه ــوين لألش القان

القرسيــني،  للعائديــن  خالفــاً  الطوعيــون،  فالعائــدون 
ــة.  ــالد املضيف ــش يف الب ــم يف العي ــم الدائ ــون بحقه يحتفظ
الوضــع  لــه  للقوميــات، وُيضــاف  العابــر  التنقــل  وهــذا 
االجتامعــي واالقتصــادي الجيــد، مينحهــم الثقــة يف قدرتهــم 
كان،  وقــت  أي  يف  العنــف  مــن  أنفســهم  حاميــة  عــىل 
ــريب.  ــامل الغ ــم يف الع ــد إقامته ــني يف بل ــم آمن ــاء أرسه وإبق
ــم  ــن يدفعه ــني اللذي ــن الطوعي ــن العائدي ــري م ــاك كث وهن
االضطرابــات  رغــم  أفغانســتان  إىل  العــودة  إىل  الطمــوح 
ــاؤل  ــم يعــودون بتف ــا بعــد عــام 2014، فه ــع حدوثه املتوق
وطاقــة، وقــد يــرون أنَّ املعــارف واملهــارات والتوجهــات 
عــىل  آخــر  مــكان  أي  أو يف  أوروبــا  اكتســبوها يف  التــي 
ــا إىل  ــن أن ُيقدموه ــي ميك ــرية الت ــرثوات الكب ــن ال ــا م أنَّه
األفــكار  أنَّ  يجــدون  ذلــك  ومــع  أفغانســتان.  بلدهــم 
ــة  ــا بريب ــر إليه ــا ُينظ ــاً م ــا غالب ــي ميتلكونه ــة” الت “األجنبي
وشــك، ورسعــان مــا يشــعروا باإلحبــاط وخيبــة األمــل.
تقييــم  إعــادة  إىل  الطوعيــون  العائــدون  يعمــد  ولذلــك 
ــودوا  ــد يع ــال، وق ــاء أو االنتق ــتمرار يف البق ــم باالس قراراته

ــام  ــد ع ــا بع ــريات م ــة تغي ــرى ملواجه ــرًة أخ ــرة م إىل الهج
ذاتــه يف  التنقــل  لهــم هــذا  يســمح  ذلــك  ومــع   .2014
ــائد،  ــع الس ــن املجتم ــني” ع ــوا “مختلف ــأن يكون ــرة ب املخاط
ومبنــارصة األفــكار التــي تخالــف األفــكار العامــة والشــائعة 

يف مجتمــع بالدهــم.

ال  الذيــن  الطوعيــني  غــري  العائــدون  هنــاك  وباملقابــل، 
املســتضيفة،  البــالد  قانونيــة يف  لديهــم أي صفــة  يوجــد 
ــات أقــل كفــاءة ورمبــا  ــون مــن ذوي خلفي ــاً مــا يكون وغالب
ــرية  ــون كب ــم دي ــت عليه ــم وتراكم ــع مدخراته ــوا جمي انفق
مــن أجــل متويــل هجرتهــم، فيعــودوا إىل بالدهــم أكــرث 
ــاء بســبب  فقــراً وإحباطــاً ويأســاً بــدالً مــن أن يكونــوا أغني
الخــربة التــي حصلــوا عليهــا بالهجــرة. ومبــا أنهــم عاشــوا يف 
البلــدان املســتضيفة، مــع أنهــم مل يشــاركوا يف أي يشء فيهــا، 
ــوا عــىل بعــض املهــارات أو األفــكار التــي ميكــن  فقــد حصل
أن تكــون محافظــة أو تقليديــة لتكــون اســرتاتيجية لهــم 
ــاين. ــع األفغ ــامء إىل املجتم ــاوض حــول االنت ــن أجــل التف م

ويف بيئــة دولــة أفغانســتان ال ميكــن التنبــؤ بهــا ، ُيعــدُّ 
لــدى  قيمــة  ذا  رصيــد  أكــرث  للقوميــات  العابــر  التنقــل 
ــاً غــري  ــك التزام ــي ذل ــدالً مــن أن يعن ــن. فب معظــم العائدي
ــن أن  ــر م ــل العاب ــم  التنق نه ــتان، ميكِّ ــاه أفغانس ــت تج ثاب
ــة  ــة الوطني ــددات الهيكلي ــن املح ــتقالالً ع ــرث اس ــوا أك يكون
والتفــاوض مــن أجــل التغيــري. ويف حــني يــرى املجتمــع 
الــدويل العــودة الدامئــة لالجئــني عــىل أنَّهــا الدليــل األقــوى 
للســالم، فقــد يكــون انتقالهــم املســتمر هــو  مــا سيســاهم 
يف معظــم الحــاالت إىل اســتدامة ســبل العيــش والســالم 

ــالد. ــاء يف الب واالمن

مارييك فان هاوتة mariekevanhoute@gmail.com زميلة 
دكتورة يف كلية ماسرتخت للدراسات العليا للحوكمة، جامعة 

ماسرتخت، هولندا ww. بنيت هذه املقالة عىل أطروحة 
الدكتوراه للباحثة مارييك حول الهجرة العكسية ويتوقع مناقشة 

www.maastrichtuniversity.nl .2014 أطروحتها يف عام
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النزوح والعنف ضد النساء يف أفغانستان
كاميل هينيون

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

للعنف.

العنف ضد النساء ظاهرة متأصلة يف أفغانستان تتجىل بعدة أشكال، 
منها الزواج املبكر والزواج القرسي وتصل اىل العنف األرسي وما يسمى 
الحصول عىل  أنَّ  ومع  املمتلكات.  ونزع  واالغتصاب  الرشف  بجرائم 
بيانات موثوق بها حول العنف املامرس ضد النساء ما زال صعباً يف بلد 
مثل أفغانستان، تشري النتائج التي توصلت إليها دراسة حامية النازحني 
يف عام 2012 1إىل دعم فكرة زيادة النزوح الستضعاف النساء النازحات 
وتعرضهن للعنف وأنَّ هناك عدة عوامل تربط بني العنف ضد النساء 

والنزوح ومنها عامالن شديدا الحدة هام:

أوالً تدهور الظروف االجتامعية واالقتصادية يف األرس النازحة وزيادة 
مخاطر العنف ضد النساء. ومن األمثلة املثرية يف هذا املجال استهداف 
وذلك  النازحني  مجتمع  عىل  الغرباء  قبل  من  النازحات  القارصات 
الثمن.  مكلف  غري  الفتيات  بتلك  الزواج  أنَّ  الناس  هؤالء  العتقاد 
عىل  فيها  النازحني  أرس  من   %26.9 أنَّ  املسحية  الدراسة  وأظهرت 
قائم عىل وجه  الواقع  الزواج وهذا  أُجربت عىل  األقل طفلة واحدة 
الخصوص يف األرس التي تقودها إناث وهي أرس متثل نسبة عالية من 
سكان النازحني، وهناك من أرس النازحني من يعتمد عىل مهر العروس 

كاسرتاتيجية لكسب الرزق: 

“نحن نفعل ذلك بسبب الجوع وألجل أطفالنا، مل نكن نحتاج ذلك 
يف جوريان بالقدر الذي نحتاج إليه هنا، لقد تخليت عنها ألنه مل يكن 
نا الجئون وعرفوا  لديَّ حل آخر، لقد وجدنا زوجها، جاؤوا ألنهم عرفوا أنَّ

أنَّ بناتنا رخيصات الثمن” )نازحة عمرها 35 عاماً من إقليم هريات(.

وقد يؤدي انتزاع األشخاص من بيئة مألوفة ومعروفة لهم أو زيادة 
االكتظاظ أو الضغوط عىل رب األرسة من ناحية جلب الدخل لألرسة 
إىل إيجاد بيئة غري مستقرة يرجح فيها العنف األرسي أكرث من غريها. 
املواءمة  عملية  من  األرسي  العنف  ينشأ  قد  الخصوص،  وجه  وعىل 
الصعبة التي يخوضها النازحون عندما ينتقلون من مكان ريفي إىل 
يصاحب  الذي  االجتامعية  األدوار  عىل  التفاوض  يكون  وال  املدينة 
التهجري دامئاً مفضالً لدى النساء اللوايت قد يفقدن الحامية النسبية 

وحرية الحركة التي كانت لديهن يف قراهم فور وصولهن إىل املدينة.

وثانياً، غالباً ما تفقد النساء آليات الدعم والحامية التقليدية عندما 
ينتقلن إىل مكان جديد غري مألوف لهن وعندما يواجهن ظروفاً خطرة 

مثل الزواج القرسي أو العنف األرسي فلن يستطعن بسهولة التمتع 
بآليات الحامية الخارجية، مثل: الرشطة والنظام القضايئ، دون مواجهة 
خطر النفي أو أسوأ من ذلك التعرض للعنف عىل يد أفراد أرستها. 
األرامل  من  الدراسة  لهذه  الخاضعات  النساء  من   %19.3 وشكلت 
أنه يف األوضاع  الوطني2، وذلك يعني  بـ 3.6% عىل املستوى  مقارنة 
الخطرة، مثل: التفاوض عىل الزواج أو محاولة االنفصال، غالباً ما ال 
تحصل املرأة النازحة عىل دعم أقربائها الذكور ما يجعلهن أكرث عرضة 

لنتائج العنف.

أكرب يف  تقٍص وتحقيق  إجراء  يتبني رضورة  النتائج  ومن خالل هذه 
االستجابات  تغذية  للمساعدة يف  املرأة  العنف ضد  النزوح عىل  أثر 
والتدخالت املستهَدفة من جهة، ولتجسري الفجوة املعرفية التي تحيط 
الوطنية  النازحني  سياسة  فتح  ومع  أخرى.  جهة  من  املوضوع  بهذا 
األفغانية الطريق أمام مزيد من حامية النازحني يجب عليها أيضا أن 

توفر إطاراً عاماً لتعزيز الحامية للنساء النازحات ضد العنف.

كاميل هينيون camille.hennion@samuelhall.org مديرة 
 املشاريع يف مؤسسة صمويل هول لالستشارات.

www.samuelhall.org

1. صمويل هول، املجلس الرنويجي لالجئني-مركز رصد النزوح الداخي-اإلدارة املشرتكة 
لتنميط النازحني، تحديات حامية النازحني، دراسة بحثية حول حامية النازحني يف 

www.nrc.no/arch/_img/9665970.pdf .أفغانستان
انظر أيضاً: مجيدي ن، وهينيون س )2014( “اللدونة يف النزوح؟ بناء إمكانات الشابات 

 النازحات األفغانيات”، مجلة النزوح الداخي 
http://samuelhall.org/REPORTS/Building%20the%20resilience%20of%20

Afghan%20displaced%20women.pdf
انظر أيضاً: “أفغانستان: النساء والسالم واألمن – مراجعة للتقارير الرئيسية )2010-

2013(: مراجعة لألدبيات املتعلقة بأهم النتائج من التقارير من عام 2010 خاصة عىل 
ضوء املرحلة االنتقالية األمنية يف أفغانستان”

http://tinyurl.com/TLO-women-peace-security-2013
2. بحسب التقييم الوطني األحدث حول املخاطر الوطنية والضعف لحكومة أفغانستان. 

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

مانع  وعائق  الحرب  أسلحة  من  ســالح  الجنيس:   العنف 
يف وجه السالم

)يناير/كانون  القرسية  الهجرة  العدد 37 من نرشة  استكشف 
العنف  مبحاربة  املتعلقة  والفرص  التحديات   )2007 الثاين 

الجنيس يف سياقات النزاع وما بعد النزاع واإلمناء واالستشفاء.

واإلنجليزية  العربية  باللغات  االنرتنت  عىل  متاح  العدد 
والفرنسية واإلسبانية عىل الرابط التايل:

 www.fmreview.org/ar/sexualviolence
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العنف الجنيس: أمر غري مقبوٍل عىل جميع الُصعد
ليدا أحمد

عىل مدى عقوِد الراع يف أفغانستان، أغتصبت النساء واستهدفت 
اإلنسان  حقوق  منظامت  عن  الصادرة  التقارير  وتظهر  جنسياً. 
وحقوق املرأة بأنَّ النساء والفتيات من جميع األعامر والجامعات 
ذلك:  وشمل  الجنيس،  للعنف  تعرضَن  قد  والطبقات  العرقية 
باإلكراه  والبغاء  الجامعي(،  االغتصاب  ذلك  يف  )مبا  اإلغتصاب 

والزواج باإلكراه أو زواج القارصات.

منهجي  نحٍو  عىل  الجامعي  واالغتصاب  االغتصاب  ُيستخدم  ومل 
كان  كام  األخرية،  العسكرية  العمليات  خالل  للحرب  كسالح 
الحال خالل سنوات الحرب األهلية )رغم أنَّ املقاتلني الحاليني قد 
ارتكبوا جرميتي االغتصاب واالغتصاب الجامعي(، ولكن عدداً من 
األفغانيات  والفتيات  النساء  تعريض  يف  تساهم  األخرى  العوامل 
السابق  يف  الجناة  كان  الحاالت  أغلب  ويف  كبرية.  ملخاطر  عموماً 
الجناة من  الوضع اآلن أصبح مييل ألن يكون  املقاتلني؛ ولكن  من 
املقاتلني السابقني، مثل القادة واملسلحني التابعني لهم، واألشخاص 
من ذوي النفوذ، والرشطة وغريها من قوات األمن، واألشخاص من 

غري املقاتلني مبن فيهم أفراد األرسة واألقارب والجريان.

وتبني املقابالت والتقارير الصادرة عن هيومن رايتس ووتش1 وغريها 
من منظامت حقوق اإلنسان أنَّ مفاهيم الرشف والثأر هي القوى 
األخرى،  الحاالت  ويف  كبرية.  ملخاطر  النساء  تعرض  التي  الرئيسية 
الوقت  الخطأ ويف  املكان  ُكنَّ يف  ألنهنَّ  والفتيات  النساء  اغتصبت 
الحاالت  بعض  ويف  “خاطئاً”.  فعاًل  ارتكنب  أنهنَّ  افرتاضاً  أو  الخطأ 
استخدم االغتصاب كعقوبة للضحية أو ألرستها. فقد تعرضت سامية 
لإلختطاف يف طريق عودتها إىل البيت بعد إنهائها درس محو األمية، 
واغتصبها جامعياً حراس القائد املحي جامعياً عىل مدى عرشة أيام- 
ليس لشئ إال ألنها كانت الفتاة الوحيدة يف قريتها التي تذهب إىل 
دروس محو األمية، يف الوقت الذي كان القائد املحي يحظر عىل 

الفتيات االلتحاق باملدرسة وكذلك دورات محو األمية. 

تعرضنَّ  الاليت  والفتيات  النساء  من  العديد  وتضطر 
الذي لحق بأرسهن.  العار  املنزل بسبب  لإلغتصاب ملغادرة 
اضطررن  إلنهنَّ  الدعارة  مامرسة  عىل  منهن  العديد  وأجرب 
للهجرة حيث ال وجود لشبكات الدعم وال ميتلكن القدرة عىل 

الحصول عىل الحامية، أو حتى مصدر للرزق. 

املؤسسات األفغانية يف مواجهة العنف الجنيس
اإلنسان  حقوق  وبقوة  الورق،  عىل  األفغاين،  الدستور  يدعم   
وحقوق املرأة )الدستور، املادة 7.22(. ومع ذلك، ال يزال القانون 

العقوبات  وقانون   1977 لعام  املدين(  )القانون  األفغاين  املدين 
األفغاين لعام 1976- وكالهام ساري املفعول يف جميع أنحاء البالد- 
غامضان وقد عفا عليهام الزمن ويفتقران إىل الوضوح الكايف فيام 
يتعلق بحقوق املرأة. ورغم أنَّ الحكومة األفغانية قد وقعت عدداً 
القضاء عىل جميع  اتفاقية  الدولية مثل  والقرارات  االتفاقيات  من 
أشكال التمييز ضد املرأة وقرار مجلس األمن الدويل رقم 1325، فام 
زال القانون الوطني هو القانون السائد، وال يتضمن ما ميكن من 
خالله الدفاع عن النساء األفغانيات وحاميتهنَّ من العنف، وتحديداً 

العنف الجنيس.

ورداً عىل ذلك، أعدَّ الناشطون يف مجال حقوق املرأة يف أفغانستان، 
أقره  الذي   ،2 املرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع  عىل  القضاء  قانون 
العطلة  حالل  وذلك   2009 يوليو/متوز   20 بتاريخ  كرزاي  الرئيس 
الصيفية للربملان األفغاين. واندلعت الخالفات عندما جرت محاوالت 
عام  يف  القانون  هذا  عىل  األفغاين  الربملان  مصادقة  عىل  للحصول 
القانون  هذا  مواد  من  عدد  إىل  النواب  بعض  ينظر  حيث   ،2013
عىل أنَّها تتناقض مع الرشيعة اإلسالمية. وتبقى هناك العديد من 
م، عىل األقل، الكثري  النقاط املثرية للجدل يف هذا القانون، ولكنه يقدَّ
والعنف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  بشأن  التوضيح  من 
وأكرث وضوحاً  أكرث تحديداً  تعريفاً  القانون  الجنيس. ويتضمن هذا 
ملفهوم العنف الجنيس ويحظر رصاحًة االغتصاب، والبغاء باإلكراه، 
والزواج باإلكراه، وزواج األطفال والبعاد3. وعالوًة عىل ذلك، يحدد 
مؤسسات  تتخذها  أن  يجب  التي  اإلجراءات  ماهية  القانون  هذا 
الدولة املختلفة لغايات منع العنف ضد املرأة. ومع ذلك، وكام هو 
أو تلك  الحرب  التي تعاين من ويالت  الحال يف جميع املجتمعات 
التي تعاين من فرتة ما بعد الحرب، فإنَّ سيادة القانون يف أفغانستان 
حياة  يف  القانون  بهذا  االلتزام  سهاًل  وليس  للغاية  تزال ضعيفة  ال 

النساء الحقيقية.

ليدا أحمد lida.ahmad.afg@gmail.com تعمل حالياً 
محارضة يف الدراسات اإلمنائية يف جامعة أفغانستان ومستشارة 

يف مجال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي لدى منظمة 
 املساعدات اإلنسانية للمرأة واألطفال يف أفغانستان. 

www.hawca.org
1. هيومن رايتس ووتش )2012( كان عي أن أهرب: سجن النساء والفتيات بسبب 

“الجرائم األخالقية” يف أفغانستان
 I had to run away: The Imprisonment of Women and Girls for ”Moral(

 i-had-run-away/28/03/Crimes“ in Afghanistan( www.hrw.org/reports/2012
2. نص قانون القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة عىل موقع اإلنرتنت

http://tinyurl.com/EVAW-Dari
3. مامرسة تقليدية لتسوية النزاعات تقدم من خاللها عائلة الجاين فتاًة إىل عائلة املجني 

عليه لتسوية نزاع تسبب فيه أقاربها قدمياً.

plus:

n Massive displacement in Iraq

n	 Forgotten Kosovo IDPs

n Somalis risk death crossing Red Sea

n Misrepresenting Sudan’s Lost Boys

n Voices of displaced Colombians

Published by the Refugee Studies Centre in association  

with the United Nations Population Fund (UNFPA)

issue 27
January 2007

Sexual violence:  

weapon of war,  

impediment to peace

FMR_27_sexual violence + moc.ind1   1

27/3/07   15:55:56

mailto:lida.ahmad.afg@gmail.com
http://www.hawca.org
http://www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away
http://www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away
http://tinyurl.com/EVAW-Dari


36 روا أفغانستان: 2014 وما بعده36 نرشة الهجرة القرسية 46مهجَّ

يجوز/ مايو 2014

الشباب الحرضي النازح يف كابول
نسيم مجيدي

عىل  مؤخراً  أُجريت  التي  املسحيَّة  الدراسات  إحدى  نتائج  تشري 
 -15 من  العمرية  )الفئة  الحرضية  املناطق  يف  النازح  الشباب 
الحصول  إىل  يتوقون  النازح  هناك  الشباب  أنَّ  إىل  كابل1  24( يف 
فاعلون  أنَّهم  عىل  البيت  يف  بالكامل  دورهم  لتمثيل  فرصة  عىل 
اقتصاديون واجتامعيون. ولكنهم يشعرون بأنهم مل يعطو الفرصة 
لتحقيق ذلك، أو املساحة الكافية لتحقيق طاقاتهم الكامنة. ومن 
أنَّ  فقط  منهم  شخصاً   50 ذكر  الدراسة،  يف  مشارك   2,000 أصل 
أو  لني  املرحَّ من  معظم هؤالء  وكان  مجدداً،  للرَّحيل  لديه خططاً 
لون مجموعة صغرية ثانوية محددة  العائدين من أوروبا الذين ُيشكِّ

بني الشباب النازح.

ميكنهم  فرصاً  كابل  يف  النازح  الشباب  يجد  القصري،  األمد  وعىل 
أو  املضمونة محلياً  الوظائف غري  بعض  الحصول عىل  من خاللها 
الوظائف املؤقتة والدورية واملوسمية يف كٍل من إيران وباكستان، 
عن  ومعزولني  واجتامعياً  اقتصادياً  مستضعفني  ذلك  مع  وَيبقون 
اآلخرين. لكنهم بدالً من الهجرة إىل ما وراء البحار، فإنهم ينتظرون 
عىل ما يبدو رؤية ما سيحدث يف أفغانستان خالل العام القادم أو 
القليل من الوقت الذي  القادَمني. ومينح ذلك للمنظامت  العاَمني 
واملهارات  التعليم  أثر  يف مجاالت  لها  يكون  أن  ميكن من خالله 
وإدماج هؤالء األشخاص يف سوق العمل عموماً، وتوفري الخيارات 

املناسبة للشابات النازحات عىل وجه الخصوص.

الوقت  الدولية والوطنية يف  أفغانستان واملنظامت  تشهد حكومة 
الحايل تراجعاً كبرياً يف مجال وضع الربامج اإلمنائية الخاصة بالشباب. 
ووفقاً للبحث الذي أجريناه، نود أن نويص  بانتهاح مقاربة مبنية 

داخل  النازح  الشباب  برامج  مع  للتعامل  السكنية  األحياء  عىل 
منزلية   نشاطات  اىل  بحاجة  ُهنَّ  اللوايت  الشابات  )خاصة  بيوتهم 
يكونون  ما  غالباً  التي  املحلية  مجتمعاتهم  وضمن  للدخل(  مدرة 

شني ويفتقرون إىل شبكات العالقات القوية والتمثيل. فيها مهمَّ

أ(  الفرصة ملا يي:  وينبغي ألصحاب املصلحة أن يستخدموا هذه 
واإلناث  الذكور  حاجات  لتلبية   املخصصة  التدريبية  الربامج  بناء 
املبنية  املهارات  تطوير  برامج  ذلك  يف  مبا  النازح،  الشباب  من 
افتتاح  ب(  السكنية،  األحياء  مستوى  عىل  املحي  املجتمع  عىل 
املراكز الشبابية يف مدينة كابل حيث يتفاعل الشباب فيام بينهم 
ويتبادلون النصح واملشورة وحيث ميكن للمنظامت غري الحكومية 

أن تقدم التدريب بسهولة ويرس.

نسيم مجيدي Nassim.majidi@samuelhall.org مدير 
 http://samuelhall.org مؤسسة صمويل هول لالستشارات
ح لنيل درجة الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية يف  ومرشَّ

باريس.

1. الشباب النازح الحرضي يف مدينة كابل، بحث أُجري بقيادة صمويل هول لالستشارات 
يف أفغانستان، تقرير يتوقع نرشه يف 2014.

)Urban displaced youth in Kabul city(
انظر أيضاً: صمويل هول لالستشارات )2013( مستقبل أفغانستان يف املرحلة االنتقالية: 

تقييم تشاريك حول الشباب األفغان، ُنفَذ التقرير بتكليف من وكيل وزارة شؤون الشباب 
األفغانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم 

املتحدة للطفولة.
 )Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment of the

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

األطفال األفغان غري املصاحبني ببالغني: االنتقال من جديد؟

“أخفقت لكني ما زلت أريد السفر إىل الخارج. أريد أن أصل إىل 
وجهتي ألنني هنا يف أفغانستان ال أجد عماًل وال تعلياًم” )أميني، 

17 عاماً، نانغارهار(

السابق  يف  أفغانستان  غادروا  الذين  األفغان  القارصين  من  كثري 
الرشوع  يف  يرغبون  بالدهم  إىل  قرساً  أعيدوا  لكن  الغربية  للدول 
يف رحلة الهجرة مجدداً رغم التحديات التي واجهتهم يف رحالتهم.  
فاالعتقال والرتحيل من األمور الشائعة التي يتعرض لها اليافعون 
ُيجربون  من  أما  البالغني،  صحبة  دون  الهجرة  إىل  يسعون  الذين 
عىل العودة إىل أفغانستان فيواجهون مشكلة سداد الديون التي 
استدانتها أرسهم لتمويل رحلتهم األوىل. وهناك تحد آخر يتمثل 
والفشل،  اإلخفاق  تصور  بسبب  املجتمع  يف  االندماج  صعوبة  يف 
لتغطية  املالية  خاصة عندما تكون األرسة قد بذلت كل مواردها 

ع اليافع من  تكاليف سفر االبن. وهكذا، يصبح املجتمع الذي شجَّ
املجتمع  ذاته  الخارج  ببالغني إىل  املصحوبة  الهجرة غري  قبل عىل 
غري  املهاجرون  األطفال  بذلها  التي  الجهود  قيمة  من  يقلل  الذي 

املصاحبني ببالغني.

كانوا  الذين  اآلخرين  األطفال  إنَّ  ويقولون  بنا  يتهكمون  “إنهم 
من  أنَّه  .....يعتقدون  ففشلنا  نحن  أما  وجهتهم  بلغوا  منا  أصغر 
يعرفون  ال  البالغني.  أحد  دون مصاحبة  رحلة  الذهاب يف  السهل 
 18 )غالم،  واجهناها.”  التي  املصاعب  عن  وال  املخاطر  عن  شيئاً 

عاماً، نانغارهار(

الثانية سوف تكون  اليافعني يعتقدون أنَّ املحاولة  لكنَّ كثرياً من 
أسهل، فهم بذلك أكرث عزماً عىل خوض التجربة مجدداً يحدوهم يف 
ذلك األمل يف الحصول عىل فرصة لكسب العيش والتمتع بالحرية 

mailto:Nassim.majidi@samuelhall.org
http://samuelhall.org
http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013
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الحقائق الحرضية للشابات واليافعات امُلهجرَّات
دان تايلر و سوزان شاميدل

تعيش أعداد متنامية من النازحني يف املستوطنات غري الرسمية يف املراكز الحرضية الرئيسية يف أفغانستان. لكن 
األساليب التي تتعرض فيها الشابات واليافعات النازحات يف مثل تلك البيئات لالستضعاف غري مفهومة  أو ملُ يتطرق 

إليها مبا يكفي بعد.
والفتيات  النساء  بأن  االعتقاد  تدعم  قد  شائعة  افرتاضات  هناك 
إىل  للوصول  قدرة  أكرث  العموم،  وجه  عىل   ، يكنَّ قد  الحرضيات 
الخدمات والفرص االجتامعية مقارنة باملناطق األصلية التي ينتمون 
اتجاهات  إىل  بذلك  الفضل  ويعود  الريف،  يف  النزوح  قبل  اليها 
الريف،   سكان  من  للمرأة  نظرتهم  يف  تقدماً  األكرث  الحرض  سكان 
الخدمات( يف  التعليمية )ومزودي  الخدمات  أكرب من  ر قدرٍاً  وتوفُّ
املراكز الحرضية الرئيسية األكرث أمناً. لكنَّ األبحاث الجديدة تشري 
املستوطنات  يف  النازحات  واليافعات  فالشابات  ذلك1  عكس  إىل 
أباد يواجهن تحديات  الحرضية يف كٍل من كابل وقندهار وجالل 
أكرث أهمية، وأكرث عدداً من ناحية الوصول إىل التعليم والخدمات 
األبرز  واألمر  الذكور.  من  بُنظرائهم  مقارنة  والتوظيف  الصحية 
اىل  والتعرض  االجتامعي  املال  للحرية ورأس  الكبري  افتقارهم  كان 

التهميش الشديد.

يف  النازحات  والفتيات  الشابات  ُترتَك  ما  غالباً  والعزلة:  التهميش 
 ، بيوتهنَّ عن  بعيدة  أماكن  إىل  باملغادرة  لهنَّ  يسمح  وال  عزلة، 
للتعليم والرعاية الصحية وفرص  وهذا ما يحد كثرياً من نفاذهنَّ 
 %40 عىل  يزيد  ال  ما  أنَّ  املقابالت  خالل  لنا  وتبني  الرزق.  كسب 
النساء والفتيات كنَّ قادرات  من املشاركني يف املقابالت قالوا: إنَّ 
عىل الحصول عىل إذن ملغادرة البيت لزيارة األصدقاء، وذكر الثلث 
يكون  أن  الواجب  من  كان  الحالة  هذه  يف  أنَّه  األقل  عىل  منهنَّ 
ذلك بصحبة أحد أفراد العائلة الذكور. ويبدو أنَّ العوائق الثقافية 
إىل  بالنظر  خاصة  والعزلة،  التهميش  لهذا  دافعا  عاماًل  أصبحت 
املستوطنات  يف  عميقاً  املتأصلة  أنَّها  يبدو  التي  املحافظة  املعايري 

الحرضية غري الرسمية أيضاً.

بل  هنا،  سجينات  أننا  نشعر  إننا  كثرياً،  الخارجي  العامل  “نفتقد 
)شابة  السجن”.  يف  جيًدا  يطعمونك  األقل  عىل  أفضل؛  السجن 

عمرها 24 عاما(.

من  الخروج  للنساء  ُيسمح  ال  أنَّه  مبا  العالقات:  شبكات  فقدان 
، فلن يستطعَن السعي للحصول عىل املساعدة من االخرين.  بيوتهنَّ
ويف أغلب األحيان، كانت الشابات تعربنَّ عن أسفهنَّ عىل انعدام 
الحي  يف  األخريات  النساء  مع  همومهنَّ  مشاركة  عىل  قدرتهنَّ 
السكني أو املجتمع املحي، وكذلك عدم قدرتهنَّ عىل بناء شبكات 
من العالقات ضمن مجتمعات املستوطنات غري الرسمية. فالجريان 
املجتمعية  املعايري  خالفوا  ما  إذا  بالطرد  األرس  يهددون  ما  غالبا 
املتبعة يف املجتمع املحي، وإذا ما منحوا النساء واليافعات الحرية 

)مبا يف ذلك التعليم(.

عىل  الحصول  لنا  ُسمح  ما  إذا  نعمله.  لدينا  ال يشء  اليوم  “طيلة 
الثقافية  امليادين  يف  نعمل  فقد  اآلخرين،  إىل  والتعرف  التعليم 
من  البنات  اجتامع  هو  نفعله  الذي  الوحيد  اليء  والسياسية.... 
الخيم املجاورة وإبداء التذمر حول الحياة التي يعيشونها، وال يشء 

أكرث من ذلك” )شابة عمرها 25 عاما(.

النازحات  اليافعات والشابات  اإلحباط والكآبة: يبدو أنَّ كثرياً من 
الحرضيات، عىل ضوء هذا الوضع، يشعرن بكآبة شديدة، وغالباً ما 
يتحدثنَّ عن متنياتهنَّ باملوت عىل االستمرار يف أوضاعهم الحياتية 
الحالية. بل ذكرت بعض النازحات أنَّه ال يوجد هناك رعاية صحية 
نفسية، وال يوجد أيُّ فرٍد أو منظمة ميكن أن تساعد األشخاص لعالج 
االضطرابات  من  ذلك  غري  أو  الصدمة،  بعد  ما  اإلجهاد  اضطراب 

النفسية مبن يف ذلك األفراد اللذين يفكرون يف إيذاء أنفسهن.

استهداف الدعم
بالخجل  مشاعرهنَّ  عن  واليافعات  الشابات  من  العديد  وعربت 
الحياة  مع  الحايل  لوضعهنَّ  مقارنتهنَّ  عند  خاصة  نازحات  بأنهنَّ 
األكرث راحة التي كنَّ يتمتعنَّ بها يف قراهنَّ يف الريف. أما الشعور 
وعدم  الفرص،  توفري  االضطهاد،وعدم  فهو  بينهنَّ  شيوعا  األكرث 

النسبية وفرصة الوصول إىل املنشآت كالتعليم ما يستحق بنظرهم 
خوض املخاطر التي سوف تواجههم.

هذه املقالة تقدم بعض النتائج التي توصل إليها مرشوع 
بحثي تعاوين بني كل من مفوضية األمم املتحدة السامية 

لالجئني ووحدة البحوث والتقييم األفغانية ويتوقع نرشها 

يف منتصف عام 2014. انظر www.areu.org.af. ملزيد من 
املعلومات، يرجى االتصال بـ جينيفري لني باغابورو، وهي 

 مسؤولة بحث رئيسية يف الوحدة املذكورة 
jennefer@areu.org.af وعملت عىل التقرير مع صوفيا 

sofya.shahab@gmail.com شهاب
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القدرة عىل الخروج من املأزق الحايل. وتساءلت كثري من الشابات 
شخص  أي  هناك  يكن  مل  إذا  املقابالت  هذه  من  الهدف  عن 
من  النازحات  الشابات  الفتيات  إحدى  قالت  بل  سيساعدهّن، 
قندهار: إنَّ املساعدة حتى عندما وصلت كانت مساعدة يأيت بها 

الرجال ويقدمونها للرجال فقط.

الشابات  لها  تتعرض  التي  املحددة  للمخاطر  أفضل  وملعالجة 
واليافعات يف البيئات الحرضية،نويص بأن تتضمن جميع تقييامت 
اإلحاالت  )مع  العقلية  الصحة  حاجات  حول  مكوناً  النازحني 
بدَّ  كبرياً(. وال  استخطاراً  للمستخطرين  بالنسبة  املحددة  الرسيعة 
مبن  املتخصصة،  غري  اإلنسانية  الكوادر  بني  مستوىالوعي  رفع  من 
تتطلب  التي  القضايا  لتحديد  وتدريبهم  املحلية  الكوادر  فيهم 
بالطريقة  الحاالت  تلك  إحالة  كيفية  وفهم   ، عقلية  رعاية صحية 
الصحيحة. وكذلك البدَّ من تعميم تحليل الجندري عىل التقييامت 
من  بد  وال  الرسمية،  غري  للمستوطنات  االستجابة  واسرتاتيجيات 
استهداف النساء واليافعات مبوجب حزمة مختلطة من املساعدة 
خالل  ومن  واملتخصصة،  الداعمة  النفسية  الخدمات  خالل  من 

زيادة الدعم املجتمعي واألرسي بتقديم الخدمات الرئيسية لهن .

البدء  إعادة  طرق  تستكشف  أن  اإلنسانيني  الفاعلني  عىل  ويجب 
بتوفري التعليم الرسمي وغري الرسمي يف أقل وقت ممكن من بدء 
دائرة النزوح، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، التدريب املهني البيتي، 
ومنارصة  التنسيق  جهود  وتحتاج  الرزق.  سبل  دعم  ونشاطات 
يتطلب  وذلك  الحرضية،  البيئات  يف  توسيعها  من  النازحني  قضايا 
السكانية  للفئات  األساسية  املنهجية  السامت  تحديد  ذاته  بحد 
خاصة  آليات  ووضع  احتياجاتهم،  وتحديد  للنازحني،  الحرضية 

باإلحالة واالستجابة.

دان تايلر dan.tyler@nrc.no مستشار الحامية اإلقليمية 
واملنارصة، املجلس الرنويجي لالجئني www.nrc.no  سوزان 

 susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org شاميدل
 مؤسسة مشاركة ومستشارة رئيسية ملكتب اإلرتباط )أفغانستان)  

www.tloafghanistan.org وهي أيضا زميلة زائرة يف كلية 
 آسيا الباسيفيك للدبلوماسية يف جامعة أسرتاليا الوطنية 

.www.anu.edu.au

1. تقرير املجلس الرنويجي لالجئني ومكتب االرتباط حول الشباب النازح الحرضي يف 
أفغانستان. مقرر نرشه يف 2014.  جميع املقابالت مع الشابات واليافعات أجرتها النساء/

الفتيات من املنطقة املحيطة بعد الحصول عىل إذن من الوجهاء بإجراء املقابالت يف 
املجتمع املحي واملستوطنات غري الرسمية ثم بعد الحصول عىل موافقة الذكور يف األرسة 

للحديث إىل النساء/الفتيات يف عائلتهن.

استمرار الخطر: عمليات اإلخالء القرسي يف املناطق الحرضية بأفغانستان
كارولني هوارد وجيلينا مادزاريفيتس

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

تسـبب النـزاع يف نـزوح قرابـة 630000 أفغاين داخليـاً وما زالت 
الدولـة تكافـح إلعـادة إدمـاج مـا يزيـد عـىل 5.7 مليـون الجـئ 
سـابق. ويعيـش حاليـاً مـا يناهـز 30% مـن األفغـان يف املناطـق 
رسـمية  غـري  مخيـامت  يف  غالبيتهـم  يعيـش  بينـام  الحرضيـة، 
داخـل املـدن الكبـرية أو حولها.1 ويدعـم النمو الحـرضي الرسيع 
النـزاع  مـن  فـروا  الذيـن  داخليـاً  والنازحـني  الالجئـني  إعـادة 
والكـوارث وجـراء الهجـرة االقتصاديـة مـن الريـف إىل ديارهـم. 
ومبـا أن أفغانسـتان تنتظـر مسـتقباًل غـري متوقـع، سـيظل بلـوغ 
الحلـول الدامئـة ملشـاكل النازحـني داخليـاً والالجئـني العائديـن 
معتمـداً عـىل توفـري املسـكن املناسـب وامتـالك ضـامن الحيازة. 
داخليـاً  النازحـون  يشـغل  التكلفـة،  ميسـور  املسـكن  فبغيـاب 
دون  والخاصـة  العامـة  األرايض  العائديـن  وأرس  واملسـتضعفون 
إذن أو دون امتالك سـندات األرايض الرسـمية املسـجلة. يضعهم 
ويعرضهـم  املسـتوى  دون  معيشـية  ظـروف  يف  التـرف  هـذا 
باسـتمرار لخطـر اإلخـالء القـرسي جـراء سـعي مـالك األرايض أو 

السـلطات الحكوميـة إلخالئهـم بهـدف بنـاء املنـازل أو الطـرق أو 
املكاتب.

وقـد راجـع مجلـس الالجئـني الرنويجـي مـن خـالل مركـز رصـد 
اإلخـالء مـن  لـه 16 قضيـة مـن قضايـا  التابـع  الداخـي  النـزوح 
املخيـامت غـري الرسـمية القامئـة يف املـدن وحولهـا حيـث ملجلـس 
الالجئـني الرنويجـي وجـود ميداين هنـاك، وهذه املدن هـي: كابول 
وهـريات وجـالل آبـاد ومـزار رشيـف، وميمنـة وفـرح 2.واشـتملت 
القضايـا )املسـجلة بني نوفمرب/ترشين الثـاين 2010 ويونيو/حزيران 
2013( عـىل قضايـا نازحـني داخليـاً وأرس عائديـن يحتلـون أراٍض 

خاصـة أو عامـة دون إذن أو بسـندات امتـالك غـري رسـمية. 

ثغرات الحامية ونقاط الضعف السياسية
ـدر أن نحـو 9600 أرسة )57400 فـرد( يف املجتمعـات املحليـة  قُّ
التـي كانـت عينـة الدراسـة قد تـرضرت بالكامل ومنهـم 557 أرسة 
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خضعـت لإلخـالء القـرسي. فقـد كان كل مـن السـكان الواصلني 
مؤخـراً واملوجـودون فعليـاً منـذ مـدة طويلـة معرضـني للخطـر 
عـىل حـد سـواء. ويوجـد كثـري مـن ثغـرات الحاميـة يف جميـع 
مراحـل اإلخـالء، من بينهـا: إغفال حقوق التشـاور أو املشـاركة؛ 
عـدم كفايـة مهـل اإلنـذار واإلجـراءات وشـدة تفاوتهـا؛ عـدم 
وجود سـبل انتصـاف قانونيـة فعالة وتعويضات سـواء أكان من 
ُيجـرى إخالءهـم يحملـون سـندات ملكيـة قانونيـة ملنازلهـم أم 
أي أشـكال أخـرى مـن مسـتندات الحيـازة أم ال؛ قبـل كل يشء، 
اإلخفـاق يف طـرح خيـارات انتقـال فعالـة ملنع تعرضهـم للنزوح 

وزيـادة اسـتضعافهم عقـب تنفيـذ اإلخـالء.

عـىل الرغـم من وجـود الضامنـات الدسـتورية التـي تكفل عدم 
التدخـل غـري املالئم يف السـكن واملمتلكات متثـل القضايا ثغرات 
جسـيمة يف القانـون الوطنـي. فأفغانسـتان دولـة عضـو موقعـة 
عـىل املعايـري الدوليـة امللزمـة لهـا باإلحجـام عـن إجـراء اإلخالء 
أفغانسـتان  وبوصـف  املامرسـات.  لهـذه  واملجرمـة  القـرسي 
بالحقـوق  الخـاص  الـدويل  العهـد  عـىل  امُلصدقـة  الـدول  مـن 
أفغانسـتان ضـامن  عـىل  والثقافيـة،3  واالجتامعيـة  االقتصاديـة 
متتـع جميـع األفـراد داخلهـا بالعنـارص األساسـية - عـىل األقـل 
- لحقـوق الحصـول عـىل املسـكن املناسـب، مثـل: “امتـالك أي 
يشء يكفـل ضامن الحيـازة الذي يؤمن بـدوره الحامية القانونية 
ضـد التعـرض لخطـر اإلخالء القـرسي”. وأفغانسـتان أيضـاً دولة 
عضـو يف العهـد الدويل الخـاص بالحقوق املدنية والسياسـية4 ما 
ُيلزمهـا باحـرتام حـق الخصوصيـة وبـرضورة تجنـب التدخل غري 
املـرشوع أو التعسـفي يف الحيـاة الشـخصية أو العائليـة، مبـا يف 
ذلـك االعتـداء عىل املسـاكن بغض النظـر عام إذا كانـت اإلقامة 
مرشوعـة أم ال. وتنـص كل مـن اتفاقيـة القضـاء عـىل جميـع 
أشـكال التمييـز ضـد املـرأة5 واتفاقيـة حقـوق الطفـل6 )وقعـت 
أفغانسـتان عـىل كلتا االتفاقيتـني( عىل التزامات مشـابهة تتعلق 
تـرضراً  الفئـات  أوىل  مـن  بوصفهـام  والطفـل  املـرأة  بحقـوق 

بعمليـات اإلخـالء.

وتتطلـب وتـرية التحرض وجود أنظمة جديـدة إلدارة األرايض وال 
سـيام فيـام يتعلـق بتنظيـم املخيامت غري الرسـمية التـي تعزف 
السـلطات عـن االعـرتاف بها. ويسـوء هـذا الوضع مـع النازحني 
داخليـاً الذيـن نـادراً ما متنحهم السـلطات املحليـة والبلدية حق 
اختيـار املخيـم. وقلـام رغـب النازحون يف تـرك البلـدات واملدن 
التـي يعيشـون فيها حاليـاً، ومع ذلك فام زال صانعو السياسـات 
خيـار  وأول  “الديـار”.  إىل  بالعـودة  الدامئـة  الحلـول  يربطـون 
يتعرضـون  الذيـن  والعائديـن  داخليـاً  النازحـني  يقابـل  انتقـال 
لإلخـالء نظـام توزيـع األرايض الذي وضعتـه الحكومة عام 2005 
ولكـن الباحثـني وجدوا أن قلام كان االنتقال مسـتداماً يف املواقع 

التابعـة لنظـام توزيـع األرايض جـراء سـوء اختيـار هـذه املواقـع 
وعـدم مناسـبتها للعيـش بهـا وارتفـاع رسـوم اإلقامة بها نسـبياً.

وتـرى الهيئـات الحكوميـة الرئيسـية والسـلطات البلديـة أن إيجاد 
الحلـول للنازحـني مـن املناطـق الحرضيـة مسـؤولية وزارة شـؤون 
الالجئـني والعـودة إىل الوطـن وحدهـا. وقـد أدى ذلـك إىل سـوء 
تنسـيق االسـتجابات الحتياجـات النازحـني مـن املناطـق الحرضيـة 
طويلـة األجـل بـني املؤسسـات الحكوميـة. ومـع هذا، مثة إشـارات 
ترحيبيـة بتغيـري االتجاهـات الرسـمية. ففـي 2013، صاغـت فرقـة 
عمل مجموعة حامية اإلسـكان واألرايض واملمتلكات يف أفغانسـتان 
املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف الـرضر واملعانـاة يف حـاالت اإلخـالء 
القـرسي7 وصـارت السياسـة الوطنيـة ملعالجـة مشـاكل النازحـني 
داخليـاً املميـزة، التـي صـدق  عليهـا مجلـس الـوزراء األفغـاين يف 
نوفمرب/ترشيـن الثـاين 2013، جـزءاً مـن هـذه املبـادئ التوجيهيـة. 
تعـرتف  داخليـاً:  النازحـني  مشـاكل  ملعالجـة  الوطنيـة  فالسياسـة 
بحـق النازحـني والالجئـني العائديـن يف امتـالك املسـكن املناسـب 
يف املناطـق الحرضيـة؛ تشـتمل عـىل أحـكام دقيقة تتعلـق باإلخالء 
القـرسي وضـامن الحيـازة؛ تعـرتف بنمـو املخيـامت غـري الرسـمية؛ 
تعـرتف بحـق النازحـني مبوجـب الدسـتور األفغـاين يف اإلقامـة يف 
أي مـكان بالدولـة؛ تـدرك مسـؤولية السـلطات الوطنيـة واملحليـة 
النازحـون  يتعـرض  أال  ضـامن  يف  الواليـات  وسـلطات  والبلديـة 
والالجئـون العائـدون الذيـن يعيشـون يف املخيـامت غـري الرسـمية 

واملناطـق األخـرى لإلخـالء القـرسي وأال يكونـون مهدديـن بـه. 

وينـص مرشوع سياسـة الحكومـة لالرتقاء باملخيامت غري الرسـمية 
لعـام 2013 أيضـاً عـىل رشط الحاميـة مـن اإلخـالء القـرسي مبـا يف 
ذلـك وضـع ترشيعـات جديـدة تكفـل هـذا األمـر. إال أن تسـليم 
السياسـة ملجلـس الـوزراء لـن يتم قبـل نهايـة مـارس/آذار 2014. 

التوصيات
العامـة أو  السـيطرة عـىل األرايض أم املمتلـكات  سـواء يف حالـة 
القـرسي  اإلخـالء  عمليـات  تكـون  أال  يجـب  إذن،  دون  الخاصـة 
حتميـة. وعـىل حكومـة أفغانسـتان، يف ظـل الدعـم الـدويل، أن:

تتخـذ خطـوات رسيعة لتنفيـذ السياسـة الوطنية ملعالجة مشـاكل 
النازحـني داخليـاً مـن خـالل وضـع خطـط عمليـة وطنيـة ومحلية 
توفـري  وتحسـني  ملشـاكلهم  الدامئـة  الحلـول  إيجـاد  تسـتهدف 
االحتياجـات الخاصـة بالنازحـني داخليـاً املتعلقـة بالحصـول عـىل 

املسـكن واألرض واملمتلـكات يف املناطـق الحرضيـة. 

تسـن قوانـني وسياسـات وخطـط شـاملة وفعالـة ومتامسـكة ملنـع 
عمليـات اإلخـالء القـرسي للنازحـني والالجئـني العائديـن والفقـراء 
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يف  يعيشـون  الذيـن 
الحرضيـة  املناطـق 
ويجـب  وتجرميهـا: 
الـرشوط  تفـرس  أن 
واإلجـراءات التي تحكم 
الذيـن  املقيمـني  إخـالء 
خاصـة  أراٍض  يشـغلون 
املناطـق  يف  عامـة  أو 
الحرضية هـذه القوانني 
وأن تضمـن مرشوعيتهـا 
رضورتهـا  ومـدى 
أن  ويجـب  وتناسـبها، 
يشـتمل ذلـك عىل حظر 
للقـوة  اسـتخدام  أي 
املفرطـة أثنـاء عمليـات 
ذلـك  يف  مبـا  اإلخـالء 
كنـوع  املنـازل  تدمـري 
الضغـط.  أنـواع  مـن 
إغفـال  عـدم  ويجـب 
االنتقـال/ خيـارات 
إعـادة اإلسـكان وآليـات 
املناسـبة  التعويـض 
السـامح  إىل  )إضافـة 
بالقـرارات(.  بالطعـن 

تضـع قاعـدة مؤسسـية 
للتشـاور مع املجتمعات 
ومشـاركتها  املتـرضرة 
مـع  جنـب  إىل  جنبـاً 
اإلنسـانية  الهيئـات 
ويجـب  واإلمنائيـة: 
األفـراد  جميـع  إعـالم 
فيهـم  مبـن  املترضريـن 
السـن  وكبـار  النسـاء 
وإجـراءات  بخطـوات 

إشـعارات  ضـد  األفـراد  طعـن  مـا  وإذا  اإلخـالء.  مراحـل  جميـع 
اإلخـالء، يجـب إيقـاف إجـراءات اإلخـالء حتـى الفصـل رسـمياً يف 

العطـن. نتيجـة 

تضـع إجـراءات تكفـل توفـري ضـامن الحيـازة القانونيـة للنازحـني 
داخليـاً والعائديـن وغريهـم مـن غـري الحاملـني للوثائـق القانونيـة 
التـي تسـمح لهـم بامتـالك األرايض واملنـازل يف املناطـق الحرضيـة 

املسـتضعفني: يجـب مراجعـة املرسـوم الرئـايس 104 لتلبيـة أفضل 
الحتياجـات املسـتفيدين منه من خـالل الرتكيز عـىل اختيار املوقع 
املناسـب وتقليل رسـوم األرايض أو إلغائها ووضع معايري اسـتحقاق 
أكـرث شـمولية للنازحـني والالجئـني العائدين الذين يعيشـون خارج 
قـرار  يصـدر  أن  يجـب  نفسـه،  الوقـت  ويف  األصليـة.  مناطقهـم 
رسـمي بوقـف عمليـات اإلخـالء القـرسي وبتوسـيع برامـج تطوير 

املخيـامت غـري الرسـمية وترشيـع إقامتها.
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مخيم للنازحني يف كابل
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الرسـمية واتخـاذ  املخيـامت غـري  تتبنـى برسعـة سياسـة تطويـر 
التنفيـذ. إجـراءات فوريـة عـىل طريـق 

عىل الجهات الفاعلة والجهات املانحة اإلنسانية واإلمنائية:

متويـل تنفيـذ السياسـة الوطنيـة ملعالجـة مشـاكل النازحـني  ■
داخليـاً ودعمهـا، مبـا يف ذلك األنشـطة التي تسـاعد النازحني 
الخاصـة  النـزوح  الحتياجـات  أعمـق  لفهـم  الوصـول  عـىل 

وتحسـني االسـتجابات.

ضـامن تركيـز إطار عمـل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائية  ■
ملعالجـة  املطروحـة  الدامئـة  الحلـول  عـىل   2019-2015
مشـاكل النازحـني داخليـاً والالجئـني العائديـن مبـا يف ذلـك 
املناطـق  يف  املناسـب  املسـكن  عـىل  الحصـول  حـق  إدراك 

املجتمعيـة. الربامـج  مبسـاعدة  الحرضيـة 

تنفيـذ إطـار األمـني العـام لألمم املتحدة بشـأن إنهـاء النزوح  ■
يف أعقـاب النـزاع لعـام 2011 الـذي يعالج مشـاكل النازحني 

داخليـاً والالجئـني العائدين.

اإلنسـانية  ■ الفاعلـة  للجهـات  التعاونيـة  املشـاركة  تشـجيع 
واإلمنائيـة يف تنسـيق آليـات معالجـة النـزوح الداخي سـعياً 

لضـامن وجـود منهـج شـامل. 

الحاميـة  ■ بقضايـا  املعنيـة  الفاعلـة  الجهـات  قـدرة  تحسـني 
يف عمليـات الرصـد الوقـايئ واإلبـالغ عـن عمليـات اإلخـالء 

البـالد أرجـاء  واالنتقـال يف جميـع 

ضـامن اسـتمرار متويل أنشـطة بنـاء القدرات وزيـادة الوعي  ■
بشـأن عمليـات اإلخالء القـرسي واملعايـري القانونيـة املطبقة 

)الدوليـة( لجميع أصحـاب املصلحة.

كارولني هوارد caroline.howard@nrc.ch رئيسة مركز رصد 
 النزوح الداخيل يف الرشق األوسط وأوروبا والقوقاز وآسيا 

www.internal-displacement.org وجيلينا مادزاريفيتس 
jelena.madzarevic@afg.nrc.no مستشار قضايا اإلسكان 
 واألرايض واملمتلكات، املجلس الرنويجي لالجئني، أفغانستان 

www.nrc.no/afghanistan

ميتكالف ف. وهايسم س. ومارتن إ. )2012(، املأوى يف املدينة: النزوح الحرضي   .1
واالستضعاف يف كابول، فريق السياسات اإلنسانية/معهد التنمية الخارجية، ص. 6. 

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

2. انظر املجلس الرنويجي لالجئني/مركز رصد النزوح الداخي )فرباير/شباط 2014( الخطر 
ما زال قامئاً: أمن حيازة األرايض واإلخالء القرسي للنازحني والعائدين األفغان يف أفغانستان 

الحرضية
 Still at risk: Security of tenure and the forced eviction of IDPs and refugee(

 returnees in urban Afghanistan ( www.nrc.no/arch/_img/9689800.pdf
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .3
 www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .4

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .5
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .6

  http://tinyurl.com/Afgh-evictionguidelines-2012 .7

عدم إغفال إشارات التحذير: توّقع التَّهجري مجدداً يف أفغانستان 
سوزان شاميدل 

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

املالية والبرشية . 
عــرب عقــد مــن الزمــن بعــد ســقوط طالبــان، ومــا تــىل ذلــك مــن 
ــتان،  ــني يف أفغانس ــكري الكثيف ــل العس ــدويل والتدخ ــاء ال اإلمن
تشــري جميــع األدلــة إىل أننــا سنشــاهد عــىل األرجــح أزمــة 
ــرة  ــات األساســية هــذه امل تهجــري رئيســية أخــرى، لكــن الفروق
ــري  ــاًم التهج ــوق حج ــوف يف ــي س ــزوح الداخ ــأنَّ الن ــتكون ب س
الخارجــي، وأنَّ خيــار اللجــوء الرئيــيس ســيكون يف العاصمــة 
كابــول يليهــا املــدن اإلقليميــة الكــربى. وهنــاك عــدد مــن 
ــم احتامليــة  ــا عنــد تقيي ــب أن ننظــر فيه ــي يج ــل الت العوام

ــتقبي. ــري املس ــوع التهج وق

ــة مــن  ــة مهمــة للتكيــف لألفغــان: لقــد عــاىن ثالث التنقــل  كآلي
ــل  ــن مراح ــا م ــة م ــري يف مرحل ــن التهج ــني م ــة أفغاني كل أربع
ــن التهجــري يف مراحــل متعــددة  ــم م ــري منه ــاىن كث ــم، وع حياته
ــَد كثــري  )نزوحــاً إىل الداخــل أو تهجــرياً إىل الخــارج( وهكــذا َفَق
ــن األرض  ــك ع ــع بلدهــم ناهي ــة م ــم القوي ــان صلته ــن األفغ م
وســبل كســب الــرزق التــي فقدوهــا أيضــاً ودونهــا لــن يتمكنــوا 
ــن  ــم م ــادرة بالده ــة مغ ــوا تجرب ــم عاش ــا أنه ــاء. ومب ــن البق م
قبــل، فمــن املرجــح أنهــم ســيتبعون اإلجــراء ذاتــه عندمــا 
تصعــب عليهــم الحيــاة.  فمقاومتهــم إلغــراء  التنقــل منخفضــة، 

mailto:caroline.howard@nrc.ch
http://www.internal-displacement.org
mailto:jelena.madzarevic@afg.nrc.no
http://www.nrc.no/afghanistan
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7722.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7722.pdf
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ولديهــم الخــربة فيــام ميكــن فعلــه وإىل أيــن يذهبــون، أو عــىل 
األقــل لديهــم القــدرة  عــىل املوازنــة بــني الخيــارات املطروحــة.

تنقــل النــاس مــن جديــد: لــدى معظــم األفغــان اآلن اســرتاتيجية 
ــا  ــل ليتبعوه ــىل األق ــا ع ــدة منه ــروا بواح ــا فك ــروج، أو رمب للخ
عندمــا تقتــيض ظروفهــم التنقــل. وبالنســبة ملــن ميتلــك املــوارد، 
ــاك آخــرون يبحثــون عــن  ــدأ بنقــل عائلتــه إىل ديب، وهن فقــد ب
فــرص الدراســة والعمــل يف الخــارج يف حــني يســعى غريهــم إىل 
ملِّ شــمل أرسهــم يف الــدول الغربيــة، وهنــاك منهــم مــن ينفــق 
جميــع مدخــرات األرسة ويدفعهــا للمهربــني وذلــك ليتمكــن 
مــن إرســال أحــد أفــراد العائلــة الشــباب إىل الخــارج عــىل أمــل 
أن يفتــح ذلــك فرصــاً جديــدة لتلــك العائلــة. ويف الوقــت نفســه، 
ــة  ــرب الســنوات املاضي ــزداد باضطــراد ع ــزوح الداخــي ي كان الن
فوصــل عــدد األفــراد الذيــن نزحــوا عــن بيوتهــم 630,000  
منهــم 110,000 يف عــام 2013 وحــده، وتكــرر العــدد ذاتــه 

ــي ســبقتها . ــا يف الســنة الت تقريب

ــري  ــة التهج ــن تجرب ــج ع ــدة: نت ــن ع ــاين يف أماك ــتات األفغ الش
التــي مــر بهــا األفغــان جاليــات كبــرية نســبياً يف الشــتات، 
ليــس يف دول الجــوار فحســب كباكســتان وإيــران بــل يف أوروبــا 
أيضــاً وأمريــكا الشــاملية وروســيا وآســيا الوســطى وأســرتاليا 
أيضــاً. وذلــك مــا زاد مــن خيــارات دول املقصــد. وحصــل كثــري 
ــىل  ــيتها وع ــىل جنس ــر ع ــالفة الذك ــدول س ــان يف ال ــن األفغ م
ــات إدخــال أفــراد عائلتهــم اليهــا. واتســمت  امتيازاتهــا وإمكاني
الســنوات املاضيــة بإعــادة ملِّ الشــمل األرسي أو الــزواج بــني 
األفغــان يف الشــتات واألفغــان داخــل البــالد، ويرجــح أن تــزداد 
ــالد  ــا مــن الب ــا تقــدم فرصــة تنقــذ أصحابه هــذه الظاهــرة ألنه
ومتكنهــم مــن تجــاوز اإلجــراءات املطولــة يف طلــب اللجــوء 
أظهــرت  ذلــك  إىل  وباإلضافــة  طلباتهــم  رفــض  واحتامليــة 
ــا  ــا م ــتات دامئ ــات الش ــرة أن وجــود جالي البحــوث حــول الهج
ــك نظــراً إىل تأســيس  ــة، ذل ــة الهجــرة الخارجي تخفــض مــن عتب

ــم. ــبكات الدع ــود ش ــاك ووج ــؤدي إىل هن ــار امل املس

ــول:  ــو املأم ــىل النح ــتدامة ع ــة وال مس ــت ناجح ــودة ليس الع
ــن  ــري م ــودة كث ــة ع ــداً كيفي ــح تحدي ــري الواض ــن غ ــه م ــع أن م
األفغــان إىل ديارهــم )بعضهــم ألكــرث مــن مــرة( منــذ عــام 2001، 
ــه مــن أحــدث  ــون عــىل أن ــم 5.7 ملي ــه ميكــن األخــذ برق إال أنَّ
ــا  ــن م ــون مم ــدد 2.7 ملي ــك الع ــاف إىل ذل ــرات. 1 ويض التقدي
ــح  ــن ال ترج ــخاص الذي ــن األش ــران وم ــتان و إي ــوا يف باكس زال
عودتهــم إىل بيوتهــم مــا مل يكــن هنــاك حافــز قــرسي قــوي مــن 
ــل. لكــن  ــد التســفري والرتحي ــدان املســتضيفة وهــي بالتحدي البل
العــودة مل تكــن مســتدامة لكثــري مــن األشــخاص إن مل نقــل 

ــكان  ــىل م ــول ع ــول الحص ــر ح ــراع الدائ ــبب ال ــة بس األغلبي
ــك عــن الوصــول إىل  ــش، ناهي ــه وكســب ســبل العي ــش في للعي
الخدمــات الرئيســية والتمتــع باألمــن والحاميــة، وكثــري مــن 
ــة مــن التهجــري الثانــوي. ــاً اآلن يف حال العائديــن يعيشــون فعلي

الضغوطــات الســكانية املضافــة : مــع ارتفــاع معــدل الــوالدات 
االســتثنايئ يف أفغانســتان الــذي يبلــغ 2.4%، يتوقــع أن يزيــد 
ــول عــام 2030،  ــون بحل ــح 40 ملي عــدد الســكان األفغــان ليصب
وازديــاد التنافــس حــول املــوارد كاألرض والخدمــات والوظائــف 
يف بلــد يعــاين فعليــاً مــن  القــدرة عــىل توفــري الخدمــات لســكان 
ــادة  ــبب زي ــح أن تتس ــن املرج ــون. وم ــم 23 ملي ــغ عدده يبل
ــداد  ــاج أع ــري بإنت ــتضعاف يف التهج ــاالت االس ــات وح الضغوط
ســكانية أكــرب، وســيعني التهجــري املســتقبي أيــا كان ارتفــاع 

ــا . ــني والنازحــني داخلي ــدد الالجئ ع

االنفــالت األمنــي عــىل أنــه محفــز أســايس للتهجــري: ليــس 
مــن شــأن ازديــاد العنــف الحــاد يف أفغانســتان مؤخــراً أن 
ــاً.  يــزرع الثقــة بــأن عوامــل الدفــع ســوف ُتحــلُّ يومــاً مــا قريب
خــالل  ارتفاعــاً  ازدادا  املدنيــني  ومقتــل  األمنيــة  فاألحــداث 
ــك النهــج مســتمراً يف  ــزال ذل ــة، ومــا ي ــة املاضي الســنوات القليل
2014، لكــن الضحايــا املدنيــني ال يخربوننــا إال جــزءاً مــن القصــة، 
ــع  ــب م ــا إىل جن ــار، جنب ــم يف االعتب ــذ قصصه ــب أن تؤخ ويج
ــوق  ــاكات حق ــة وانته ــات االنتقامي ــدات والعملي ــاع التهدي ارتف
االنســان وارتفــاع حــاالت إفــالت املجرمــني مــن العقــاب وغيــاب 
ــة.  ــا األمني ــة وقواته ــة األفغاني ــا الحكوم ــي توفره ــة الت الحامي
والخيــارات ضعيفــة للغايــة، فإمــا التعــرف عــىل شــخص  يف 
الســلطة أو مغــادرة البــالد أو تعريــض األنفــس لخطــر اإلصابــة 
أو الوفــاة. وهــذا مــا يجعــل التهجــري آليــة التكيــف األكــرث 

ــا. ــل تكاليفه ــىل تحم ــادٌر ع ــا ق ــا دام منتهجه ــاًل م تفضي

انعــدام النمــو االقتصــادي وفــرص كســب العيــش املرتبطــة بــه: 
ــه بعــد 12 عامــاً مــن املســاعدات  ــكار أن مــن الصعــب جــداً إن
ــاين  ــاً ويع ــداً متخلف ــتان بل ــزال أفغانس ــا ت ــة، م ــة الدولي اإلمنائي
 175 الرتبــة  تحتــل  فأفغانســتان  متعــددة.  مســتويات  عــىل 
ــن  ــة 147 م ــرشي، والرتب ــايئ الب ــؤرش اإلمن ــل 187 يف امل ــن أص م
أصــل 148 يف مــؤرش عــدم املســاواة بــني الجنســني. وكذلــك 
األمــر بالنســبة ملــؤرشي نســبة الوفيــات بــني األطفــال دون ســن 
الخامســة ووفيــات األمهــات عنــد الــوالدة، فتلــك املعــدالت 
ــرياً مــن الهجــرة غــري  ــع أنَّ جــزءاً كب ــامل. وم هــي األعــىل يف الع
ــوق االنســان،  ــاك حق ــي وانته ــالت األمن ــارشة باالنف ــوع مب مدف
ــا  ــىل أنه ــرة ع ــك الهج ــف تل ــداً أن نص ــاً أب ــون صحيح ــن يك فل

ــة” . ــرة “طوعي هج
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كانــت  لقــد  كفايتهــا:  وعــدم  السياســات  اســتجابة  بــطء 
بــرضورة معالجــة  االعــرتاف  بطيئــة يف  األفغانيــة  الحكومــة 
ــاس  ــك الــرضورة، ألنهــا توقعــت أنَّ الن التهجــري واالســتجابة لتل
ــروا  ســوف يعــودون، بــكل بســاطة، إىل األماكــن التــي ُهجِّ
ــدة  ــراً األجن ــة مؤخ ــت الحكوم ــد وّقع ــتان. وق ــا يف أفغانس منه
األفغانيــة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة، وكذلــك السياســة الوطنيــة 
ــان حــرباً  للنــزوح الداخــي. ومــع ذلــك، مــا زالــت تلــك الوثيقت
عــىل ورق ومل تدخــال حيــز التنفيــذ، وهــذا يتطلــب تقديــم 
ــة وإطــار عمــل الزم لرتجمــة السياســة واقعــاً  ــات حقيقي توصي
ملموســاً. وهنــاك كثــري مــن املســاعدات املســتقبلية ألفغانســتان 
عــىل أولويــات إطــار عــام املســاءلة املشــرتكة يف طوكيــو، لكــن 
ــالت  ــد مــن التموي ــه مزي ــزداد خوفهــم بشــأن توجي املانحــني ي
إىل الحكومــة األفغانيــة التــي تتســم بانعــدام الكفــاءة والفســاد، 
ــانيني  ــني اإلنس ــول الفاعل ــرص وص ــص ف ــك تقل ــاف إىل ذل ويض
ــىل  ــط ع ــتمرار  الضغ ــيؤدي إىل اس ــر س ــذا األم ــني وه واإلمنائي
ــد  ــة إىل مزي ــيقود بالنتيج ــاً،  وس ــتضعفة حالي ــات املس املجتمع
ــن  ــاعدات إىل م ــات واملس ــل الخدم ــإذا مل تص ــري. ف ــن التهج م
ــكان  ــاس إىل الذهــاب إىل م ــا، فســوف يضطــر الن هــم بحاجته

ــاعدات. ــك املس ــىل تل ــول ع ــه الحص ــتطيعون في يس

إىل أين سيذهب الناس؟
إذا مــا متكنــا مــن التنبــؤ باألماكــن التــي يرجــح أن يتوجــه اليهــا 
ــداد  ــا بأع ــيتوجهون إليه ــي س ــك الت ــل تل ــىل األق ــاس، أو ع الن
كبــرية، فســوف نتمكــن مــن تركيــز املســاعدات ومنــع أي تهجــري 
الحــق. ومبــا أن الصعوبــة أصبحــت تســم الخيــارات التقليديــة 
للخــروج )باكســتان مل تعــد آمنــة صبــورة عــىل األفغــان، وإيــران 
مل تعــد صبــورة ايضــاً( والخيــارات الجديــدة التــي تتطلــب 
بالــرضورة الوصــول إىل مــوارد ال بــأس بهــا )ماليــة أو تعليميــة(، 
فقــد أصبــح الخــروج إىل الــدول األخــرى مــن األمــور الصعبــة، 
وتــزداد صعوبتهــا يومــاً بعــد يــوم. ومــن هنــا، ميكــن القــول إنَّ 

التهجــري ســوف يرتكــز عــىل النــزوح الداخــي.

ــاً،  ــول خصوص ــا كاب ــاً، وعاصمته ــتان عموم ــت أفغانس ــد عان لق
ــغ  ــابق، وبل ــد الس ــالل العق ــع خ ــرضي الرسي ــو الح ــن النم م
عــدد الســاكنني الحرضيــني فيهــا مــا يقــدر بـــ 7.2 مليــون يف عــام 
ــك 25% مــن إجــاميل عــدد الســكان2( وهــو  ــي ذل 2011 )ويعن
مــا يفــوق املعــدل اإلقليمــي لقــارة آســيا. وتعــد كابــول واحــدة 
مــن املــدن األرسع منــواً يف املنطقــة، ويف يوليــو/ متــوز 2013 كان 
ــمية  ــري رس ــتوطنة غ ــن 53 مس ــل ع ــا ال يق ــول م ــاك يف كاب هن
وفقــاً للدراســات، مــع أنَّ العــدد أكــرب بكثــري عــىل أرض الواقــع. 
ــام  ــك في ــبيهة بذل ــو ش ــبة من ــهد نس ــرى تش ــدن أخ ــاك م وهن
ــا النازحــون،  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــق بالعشــوائيات الحرضي يتعل

جنبــا إىل جنــب مــع العائديــن، وهنــاك أيضــاً الفئــات الفقــرية 
ــة  ــش يف مناطــق وأراٍض مرشذم ــي تعي ــة الت ــة الحرضي والبدوي
متلكهــا الحكومــة أو ميلكهــا املواطنــون. ومــع أن هــذه املناطــق 
ــات  ــال الخدم ــة إيص ــن ناحي ــرية م ــات كب ــن ضغوط ــاين م تع
وإيجــاد ســبل العيــش، مــا يــزال هنــاك كثــري مــن النــاس 
يشــعرون أنهــا ســتبقى أفضــل )أو عــىل األقــل أكــرث أمانــاً( 
ــرى  ــالد أخ ــابهة يف ب ــرى مش ــارب أخ ــاك تج ــا. وهن ــاء فيه للبق
تشــري إىل أن تركيــز النــاس هــذا ال يتســبب إال بإضافــة ضغــوط 
ســكانية كبــرية قــد تــؤدي إىل مزيــد مــن التهجــري يف املســتقبل.

مــا الذي مينعنــا من رؤية الكتابة عىل الحائط ؟
الصعيديــن  انتقاليــة مهمــة عــىل  أفغانســتان مبرحلــة  متــر 
انتقاليــة  مبرحلــة  يرتبطــان  وكالهــام  واألمنــي،  الســيايس 
ــة مــن  ــة ودولي ــة داخلي ــه بيئ ــك كل ــة. وينشــأ عــن ذل اقتصادي
النــوع الــذي يعتمــد مبــدأ “لننتظــر ونــرى”. وقــد ُيحجــم 
ــوا  ــد يكون ــط أو ق ــة عــىل الحائ ــرون الكتاب ــن ي االشــخاص الذي
غــري قادريــن عــىل  فعــل أي يشء حيالهــا ال مــن الناحيــة 

العمليــة. أو  االســرتاتيجية 

وهنــاك عنــر آخــر يتمثــل يف عــدم الرغبــة باالعــرتاف بالفشــل. 
االعــرتاف  يعنــي  تهجــري جديــدة  أزمــة  بوقــوع  فاالعــرتاف 
باإلخفــاق، أو عــىل األقــل بضعــف ومحدوديــة النجــاح ملــرشوع 
ــدويل عــىل مــدى أكــرث  ــذي يقــوده املجتمــع ال ــة ال ــاء الدول بن
مــن عقــد مــن الزمــن. وإذا مــا ادعــى الغــرب اآلن بعــدم 
ــن  ــص م ــن التمل ــيتمكن م ــا س ــري، فعنده ــة للتهج ــود أزم وج
ــه  ــاً لتوجي ــة الحق ــينتهز الفرص ــم س ــؤوليته، ث ــاركته أو مس مش
رمبــا  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  األفغانيــة.  الحكومــة  إىل  اللــوم 
يتضمــن االعــرتاف باملشــاركة يف أزمــة تهجــري جديــدة أو عــدم 
ــري  ــؤولية لتوف ــول املس ــر، قب ــل تقدي ــة، يف أق ــك األزم ــع تل من

ــكانها. ــوء لس اللج

وأخــريا ســواء أقبلنــا أم ال، أصبحــت ســوريا اآلن يف املنطقــة 
ــك الســتار عــىل أفغانســتان  ــدة، وأســدلت بذل الســاخنة الجدي
وأبعدتهــا عــن املشــهد. فســوريا أقــرب إىل أوروبــا، وتعــاين مــن 
ــني  ــنوات األوىل  لالجئ ــم الس ــا حج ــبه حجمه ــري تش ــة تهج أزم
أفغانســتان ضمــن  محــل  ســوريا  حلــت  وهكــذا  األفغــان. 
االهتــامم الــدويل، وشــتت االنتبــاه عــن أفغانســتان ومــا يحــدث 

ــا.  فيه

ــذرع  ــن أن يت ــي ميك ــباب الت ــتيتات واألس ــذه التش ــع كل ه وم
ــرر طــرح الســؤال  ــدم املشــاركة، ينبغــي أن نك ــا الغــرب لع به
ــا هــذه  ــي ســتحدث إذا تجاهلن ــا التبعــات الت عــىل أنفســنا: م
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املرحلة االنتقالية والتهجري
خالد كورس

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

القادمة.

ــا  ــام 2014 وم ــالل ع ــتان خ ــتقبل أفغانس ــؤ مبس ــل التنب ــن أج م
بعــده، انصــبَّ الرتكيــز الــدويل عــىل أثــر انســحاب القــوات 
ــع  ــام. وم ــذا الع ــة ه ــتان بنهاي ــن أفغانس ــة م ــكرية الدولي العس
ذلــك، هنــاك املرحلــة االنتقاليــة السياســية يف عــام 2014 والتــي 
تبــدأ باالنتخابــات الرئاســية، فهــي ســتكون محطــة ال تقــل أهميــة 
ــاك  ــب. وهن ــدى القري ــىل امل ــتقرار ع ــن واالس ــي األم ــىل ناحيت ع
مخــاوف أخــرى أيضــاً مــن أنَّ املرحلــة االنتقاليــة االقتصاديــة قــد 
تزيــد مــن تضــاءل قــدرة العديــد مــن األفغــان عــىل الوصــول إىل 
ســبل كســب الــرزق املســتدامة ،وهــذا مــا ســيكون عــىل االرجــح 
محــركاً مهــاًم للهجــرات املســتقبلية، وال يقــل أهميــة عــن االنفالت 
األمنــي أو تقهقــر العمليــة السياســية. وعــىل األقــل يبــدو أنَّ 
االنتقاليــة  املرحلــة  إىل  تنظــر  ألفغانســتان  املجــاورة  الــدول 
ــح أن  ــري املرج ــن غ ــة، وم ــا أولوي ــىل أنَّه ــتقرة ع ــية املس السياس

ــة. ــك العملي ــوض تل تق

ــا  ــي ينتهجه ــد كان التنقــل  أحــد االســرتاتيجيات األساســية الت لق
األفغــان ملواكبــة الظــروف والنجــاة عــرب عــدٍد مــن الســنني، 
وال شــك أنَّ خربتهــم يف الهجــرة الســابقة ســوف تؤثِّــر عــىل 
اســرتاتيجيات الهجــرة التــي ســوف ينتهجهــا األفغــان يف املســتقبل. 
وهنــاك إجــامع عــام أن النتيجــة األكــرث احتــامالً وأهميــًة للتهجــري 
للمراحــل االنتقاليــة الحاليــة ســتكون عــىل صــورة نــزوح داخــي 
ــني  ــدد النازح ــاد ع ــل يف ازدي ــاص يتمث ــدٍّ خ ــاك تح ــيظهر هن وس

الحرضيــني، األمــر الــذي ســوف يضاعــف مــن أعــداد الفقــراء يف 
األماكــن الحرضيــة خاصــة يف كابــل. وبنــاًء عليــه، فــإنَّ أي موجــة 
نــزوح داخليــة جديــدة ســوف تزيــد مــن حــدة األزمــات الحاليــة.

ــى لــو كان مــن املرجــح أن يكــون هنــاك زيــادة يف الحاجــة  وحّت
ــة أعــداد أكــرب مــن النازحــني ومســاعدتهم ،فمــن املتوقــع  لحامي
أن تصبــح عمليــة الحصــول عــىل املســاعدات اإلنســانية   واألمــن 
أكــرث صعوبــة، بــل هنــاك حاليــاً بنيــة مهمــة  قانونيــة ومؤسســية 
وبرامجيــة )مــع أنَّهــا ليســت شاملة(ملســاعدة األفغــان النازحــني، 
ورغــم محدوديــة قدراتهــا تنســيقها وفعاليتهــا، فهــي عــىل األقــل 

ــل أساســاً لالســتجابات ألي تحــركات جديــدة.  مُتثِّ

وعنــد ســؤال األفغــان حــول هــذا املوضــوع، عــرّبَ كثــري منهــم عــن 
ــدويل عــىل عــام  ــز الرئيــيس مــن املجتمــع ال ــه إزاء الرتكي تحفظات
ــارش. وإحــدى  ــالد املب ــام حاســم ملســتقبل الب ــه ع ــىل أنَّ 2014 ع
األســباب هــي خطــر تعليــق العمــل أثنــاء ترقــب مــا ســيحدث، 
ــرتاوح  ــوم ت ــاة الي ــاالت الحي ــن مج ــري م ــات يف كث ــاك أولوي فهن
مــا بــني الفســاد وحقــوق املــرأة وارتفــاع البطالــة والقــدرات 
الحكوميــة املحليــة وبنــاء الثقــة للمســتثمرين يف البــالد، وينطبــق 
األمــر نفســه عــىل النــزوح. ففــي حــني أنَّ عــام 2014 قــد يجلــب 
مزيــداً مــن النــزوح، فــال يوجــد أي ســبب مينــع مــن التعامــل مــع 

ــاً. أبعــاد االزمــة القامئــة حالي

ــوم ومل  ــا مل نتــرف الي ــو أّنن ــة املبكــرة؟ ول اإلشــارات التحذيري
نكــن مســتعدين لتوفــري املســاعدة، فهــل مــن املمكــن أن ندفــع 
تكلفــة أكــرب بكثــري يف املســتقبل عــىل الصعيــد املــايل بــل األهــم 
مــن ذلــك عــىل الصعيــد البــرشي؟ لقــد أنكــر الغــرب وتجاهــل 
ــىل  ــتيقظ ع ــا اس ــان م ــم رسع ــن ث ــن الزم ــرتة م ــتان لف أفغانس
ــا  ــذي يدعون ــام ال ــا. ف ــتان ذاته ــن أفغانس ــاب م ــد اإلره تهدي
للتفكــري بــأن تضافــر أزمــة نــزوح داخــي غــري محلولــة وارتفــاع 
ــباب  ــكان الش ــدد الس ــاع ع ــة وارتف ــوائيات الحرضي ــو العش من
غــري القادريــن عــىل الحصــول عــىل التعليــم والتوظيــف ســوف 
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ــدر  ــرة أنَّ ق ــاس لفك ــة الن ــل يف مقاوم ــر يتمث ــبب آخ ــاك س وهن
ــب  ــل يرغ ــدويل، ب ــع ال ــدي املجتم ــاً يف أي ــو عملي ــتان ه أفغانس
ــه محطــة  األفغــان بــدالً عــن ذلــك النظــر إىل عــام 2014 عــىل أنَّ
ــزء  ــالد، وج ــاء الب ــد لبن ــل األم ــرشوع طوي ــن م ــتعداد ضم االس
ــة األوســع نطاقــاً بــني املــايض واملســتقبل.  ــة االنتقالي مــن العملي
وأخــرياً، فإنَّــه مــن املنطقــي  يف هكــذا حالــة تكويــن نبــوءة ذاتيــة 
التحقــق. فعــدم معرفــة مــا ســيحدث يف املســتقبل األفغــاين الــذي 
يعــززه االهتــامم الــدويل بعــام 2014، عــىل ســبيل املثــال لــه أثــره 

عــىل الهجــرة وصناعــة قــرار العــودة يف يومنــا هــذا.

وال ُيتوقــع حــدوث موجــات كبــرية مــن العــودة لالجئــني الحاليــني 
خــالل املرحلــة االنتقاليــة يف عــام 2014 وبعيدهــا، وذلــك بســبب 
العــودة  اســتدامة  مــدى  معرفــة  وعــدم  املســتقبل  غمــوض 
ــة واالندمــاج يف املجتمــع األفغــاين. وال ُيتوقــع يف الوقــت  الطوعي
ــرة للحــدود.  ــدة مــن الالجئــني العاب نفســه وقــوع موجــات جدي
ببعــض  خاصــة  وملخــاوف  واقتصاديــة،  سياســية  وألســباب 
املجموعــات التــي تخــىش عــىل ســالمتها أيضــاً، قــد تنخفــض 
احتامليــة التنقــل إىل أي مــن إيــران وباكســتان خــالل العــام 
القــادم. ومــع أنَّــه مــن املتوقــع اســتمرار الهجــرة ملــن يبحــث عــن 

ــا  ــا أو أوروب ــه إىل تركي ــاورة والتوج ــة املج ــارج املنطق ــوء خ اللج
أو أســرتاليا، فســيكون هنــاك أيضــاً كثــري مــن األفغــان امللتزمــون 
بصناعــة مســتقبل بالدهــم واللذيــن اســتثمروا فيهــا قــدراً ال بــأس 
ــني يف  ــوا غــري راغب ــد يكون ــم، وق ــه مــن مواردهــم بعــد عودته ب

ــه. ــر من ــراً ال مف ــال ام ــا مل يكــن االنتق ــال مجــدداً م االنتق

خالد كورس k.koser@gcsp.ch نائب املدير والعميد للشؤون 
 www.gcsp.ch األكادميية يف مركز جنيف للسياسة األمنية

وهو رئيس غري مقيم يف مرشوع بروكنجز ل س ي حول النزوح 
 الداخيل

  www.brookings.edu/about/projects/idp

هذه املقالة مقتبسة عن تقرير بعنوان املرحلة االنتقالية واألزمة 
مه املؤلف إىل  والتنقل يف أفغانستان: البالغة والحقيقة وقدَّ

 املنظمة الدولية للهجرة.
www.iom.int/files/live/sites/iom/files/

Country/docs/Transition-Crisis-and-Mobility-in-
Afghanistan-2014.pdf

البدء بأعامل اإلعامر يف مستشفى جديد يف جازين، أفغانستان
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استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ 06 عاماً
فولكر تورك

االنتباه  لجذب  فرصة   1954 لعام  الجنسية  معدومي  األشخاص  بأوضاع  املتعلقة  لالتفاقية  الستون  الذكرى  متثل 
للجانب اإلنساين لقضية انعدام الجنسية ولزيادة الوعي بأثرها عىل كل من حياة األفراد واملجتمعات عىل نطاق 

أوسع.

ــتمل  ــي تش ــة الت ــدول القومي ــامل ال ــارخ يف ع ــض ص ــة تناق مث
عــىل ماليــني األفــراد غــري املعــرتف بانتامئهــم ألي دولــة. 
فمنــذ ســتني عامــاً، اتفــق املجتمــع الــدويل عــىل أول معاهــدة 
دوليــة لتقنــني أوضــاع األشــخاص معدومــي الجنســية )املوقــع 
عليهــا حاليــاً نحــو 80 دولــة( وعــىل اتفاقيــة عــام 1961بشــأن 
ــاً  خفــض حــاالت انعــدام الجنســية. إال أن العــامل مــازال مبتلي
بقضيــة انعــدام الجنســية التــي تؤثــر ســلباً عــىل حيــاة األفــراد 

ــه. ــع أرجائ ــات يف جمي واملجتمع

فــأن تكــون معــدوم الجنســية يعنــي أال تكــون مواطنــاً يف 
ــياء أخــرى  ــني أش ــن ب ــل. وم ــا امُلفع ــة مبوجــب قانونه أي دول
ــة.  ــة الدول كثــرية، تكفــل الجنســية للفــرد حــق التمتــع بحامي
وهكــذا، أن يصبــح الشــخص معــدوم الجنســية يقتــيض عــادة 
حرمانــه مــن معظــم حقوقــه األساســية ومــن امتالكــه وثائــق 
تضمــن لــه هــذه الحقــوق ومــن عنــارص أخــرى كثــرية رضوريــة 
ــدام الجنســية أيضــاً ســبب كاٍف  ــة. وانع ــاة طبيعي ــش حي لعي
ــك  ــني أطفال ــة وللطــخ جب ــه بعنري ــرد ومعاملت ــش الف لتهمي

ــال القادمــة بوصمــة عــار. واألجي

وهــذا ال يعنــي أن األشــخاص معدومــي الجنســية ال ميتلكــون 
روابــط مــع دولــة بعينهــا. ولكــن ميكــن القــول أنــه إمــا 
بســبب  أو  العمــل  عــن  لتقاعســها  أو  الدولــة  لترفــات 
الثغــرات القامئــة يف القوانــني واإلجــراءات أو ببســاطة بســبب 
التقــارب املؤســف للظــروف، نجــد أن مثــل هــؤالء األشــخاص 
ــك مطلقــاً جــراء أي  يقعــون مــن قعــر القفــة. وال يحــدث ذل

ــم.  ــن ناحيته ــري م تقص

ــة  ــدد مفوضي ــية، تش ــراد بالجنس ــع األف ــع جمي ــامن متت ولض
األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني بقــوة عــىل رضورة االنضــامم 
ــق  ــة تطبي ــة بشــأن كيفي ــة 1961 وتقــدم مشــورة تقني التفاقي
معايــري حقــوق  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  االتفاقيــات  هــذه 
نعمــل  العقبــات  وجــدت  فأينــام  ذلــك،  ومــع  اإلنســان. 
للتأكــد مــن منــح األشــخاص معدومــي الجنســية حــق اإلقامــة 
القانونيــة املامثــل لذلــك الــذي يتمتــع بــه الالجئــون ويضمــن 
ــاً  ــذا أيض ــل ه ــية. ولع ــات األساس ــىل الخدم ــم الحصــول ع له

ســبب التــزام مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني 
بتعزيــز االنضــامم التفاقيــة 1954 التــي تقنــن آليــات معاملــة 

ــية. ــي الجنس ــخاص معدوم األش

ــة إىل  فمنــذ 2011، انضمــت عــىل نحــو غــري مســبوق 33 دول
ــة يف  ــم 22 دول ــن بينه ــية م ــدام الجنس ــأن انع ــني بش اتفاقيت
ــت  ــراً، تراجع ــني. ومؤخ ــا االتفاقيت ــت إىل كلت ــارات انضم 4 ق
كل مــن املجــر واملكســيك عــن تحفظاتهــا تجــاه اتفاقيــة 
ــريو ومونتينيغــرو وســاحل العــاج  1954، وانضمــت كل مــن ب
وليتوانيــا التفاقيــة أو اتفاقيتــني منهــام، يف حــني ســنت كل 
ــي  ــة الت ــات الالزم ــا الترشيع ــا وكولومبي ــا وغامبي ــن جورجي م
االحتفــال  حملــة  مــن  الهــدف  وكان  لالنضــامم.  تؤهلهــا 
ــن  ــد م ــق مزي ــم تحقي ــة 1954 دع ــتني التفاقي ــرى الس بالذك

ــم. ــذا الزخ ه

إيجابية خطوات 
ــف  ــادي املواق ــة لتف ــراءات الوقائي ــاذ اإلج ــني اتخ ــىل املعني ع
ــامن  ــية ولض ــق الجنس ــن ح ــي م ــان الجامع ــة للحرم املحتمل
اتخــاذ الــدول خطــوات جديــدة فّعالــة عقــب انضاممهــا 
لالتفاقيــة ال ُتســفر عــن مشــاكل انعــدام الجنســية عــىل ســبيل 
ــني الجنســية  ــل قوان ــك، يجــب تعدي ــال. وعــالوة عــىل ذل املث
ــري  ــز العن ــات التميي ــر مامرس ــة لتحظ ــراءات اإلداري واإلج
ــاالت  ــور ح ــول دون ظه ــة تح ــراءات أمني ــاع إج ــن إتب وتضم
هــذه  األطفال.ولتحقيــق  بــني  والســيام  الجنســية  انعــدام 
ــني  ــامية لالجئ ــدة الس ــم املتح ــة األم ــددت مفوضي ــة، ش الغاي
عــىل تقديــم النصيحــة التقنيــة وتعزيــز اإلصالحــات القانونيــة 
ــني  ــة يف قوان ــرات القامئ ــة الثغ ــعياً ملعالج يف 2012 و2013 س
منــح الجنســية والترشيعــات املتصلــة بهــا يف 56 دولــة وخاصــة 
ــا زال  ــال. وم ــة األطف ــة وحامي ــن منظــور املســاواة الجندري م
مثــة ســبعة وعــرشون دولــة متــارس التمييــز ضــد املــرأة بعــدم 
ــاء،  ــن أســوة باآلب ــح جنســيتهن ألطفاله ــات مبن الســامح لألمه
إال أن كينيــا والســنغال وتونــس متكنــت جميعهــا مــن تعديــل 
ترشيعــات الجنســية لديهــا يف الســنوات األخــرية لتضمــن 
بذلــك تحقيــق املســاواة الجندريــة مــام ســيزيل العقبــات 

ــيتهن. ــة بجنس ــاء املتعلق ــام النس أم
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املــدين،  التســجيل  مثــل:  البســيطة،  اإلجــراءات  فاتخــاذ 
مصحوبــاً بالتعديــالت الترشيعيــة آليــات غــري كافيــة الكتســاب 
ــة  ــي حال ــة. فف ــق املواطن ــية ح ــي الجنس ــخاص معدوم األش
ماليــني األفــراد حــول العــامل، الحصــول عــىل شــهادات ميــالد، 
التــي تعــد أمــراً اعتياديــاً لــدى كثــري منــا، حلــم ومفتــاح 
ــاً عــىل وجــه كل  التمتــع مبســتقبل أفضــل. ويتضــح ذلــك جلي
ــد  ــالد يف كل مــن تايالن ــه عــىل شــهادة مي فــرد فخــور بحصول
ــذ إجــراءات االعــرتاف بحقوقهــم مؤخــراً.  ــاء تنفي والفلبــني أثن

ــوق  ــج املخــاوف بشــأن حق ــد خاصــة ال يعال فتســجيل املوالي
انعــدام  لقضايــا  ميتــد  ولكنــه  وحســب،  الطفــل  حاميــة 
الجنســية وإعــادة اإلدمــاج أيضــاً. وقــد نفــذ كل مــن جورجيــا 
ــة التســجيل  ــدات بشــأن احــرتام أنظم ــرويس تعه ــاد ال واالتح
ــات  ــن أولوي ــد م ــجيل املوالي ــيبقى تس ــق وس ــدين والتوثي امل

ــني.  ــامية لالجئ ــدة الس ــم املتح ــة األم مفوضي

ونظـراً لعـدم امتـالك األشـخاص معدومـي الجنسـية يف معظـم 
األحيـان وثائـق شـخصية مـام يسـقطهم مـن عمليـات التعـداد 
مقـدار حـاالت  تحديـد  مرئيـني، صـار  غـري  ويجعلهـم  السـكاين 
هـذه  معالجـة  طريـق  عـىل  جسـيمة  عقبـة  الجنسـية  انعـدام 
القضيـة. ولكـن، ال يجـب أن نغفـل التقـدم املحـرز بهـذا الصـدد 
عندمـا نـرى دوالً تـرشع يف أبحـاث ودراسـات مسـحية وتقـدم 
تقاريـر بشـأن قضية انعدام الجنسـية عىل أراضيهـا. ولعل الفلبني 
مـن الـدول التـي تتصـدر املشـهد بهـذا الشـأن، يف حـني وضعـت 
عـدد مـن الـدول، مثـل: جورجيـا ومولدوفـا واململكـة املتحـدة، 
إجـراءات تحديـد انعـدام الجنسـية لتحسـني آليـات التعرف عىل 
وطاملـا  لهـم.  الحاميـة  وتقديـم  الجنسـية  معدومـي  األشـخاص 
دعـت مفوضيـة األمـم املتحدة السـامية لالجئني لوضـع إجراءات 
تحديـد انعـدام الجنسـية بسـيطة ولكـن فّعالـة وقدمت اإلرشـاد 
التقنـي بهـذا الصـدد يف 39 دولـة مـن بينهـا الواليـات املتحـدة 

األمريكيـة والربازيـل وأوروغـواي وكوسـتاريكا وبنـام.

عائلة بورمية تسجل طفلها للحصول عىل شهادة ميالد تايلندية يف عيادة ماي تاو يف مدينة ماي سوت يف تايلندا
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تقليل حاالت انعدام الجنسية

ــة  ــاج، وجمهوري ــل: ســاحل الع ــدول، مث ــن ال ــري م أحــرزت كث
قريغيزســتان وتركامنســتان ورسيالنــكا وبنغالديــش واالتحــاد 
ــية  ــدام الجنس ــاكل انع ــل مش ــاً يف ح ــاً ملحوظ ــرويس تقدم ال
طويلــة األجــل مــن خــالل منــح الجنســية لألشــخاص معدومــي 
الجنســية. وقــد ازداد عــدد الــدول املدركــة للخســائر املرتتبــة 
ــوق  ــا حق ــص قضاي ــام يخ ــية في ــدام الجنس ــاكل انع ــىل مش ع
ــي  ــي الت ــوع االجتامع ــة والتن ــو والتنمي ــؤ النم ــان وتباط اإلنس
تــؤدي يف حــاالت اســتثنائية إىل نشــوب النــزاع يف أرايض البــالد. 
ــني  ــل قوان ــادرة لتعدي ــدول مب ــن ال ــدد م ــت ع ــذا، تبن وهك
منــح الجنســية لديهــا وسياســاتها املتبعــة يف ذلــك خــالل 
العقــد األخــري. فعــىل ســبيل املثــال، اعرتفــت بنغالديــش بحــق 
املواطنــة لكثــري ممــن كانــوا ســابقاً معدومــي الجنســية، بينــام 
تتخــذ ســاحل العــاج خطــوات مهمــة عــىل طريــق حــل أوضــاع 
لــة عندهــا وتســعى ملنــع نشــوء أجيــال  انعــدام الجنســية امُلطوَّ

ــي الجنســية. ــن األشــخاص معدوم ــدة م جدي

بــني  الكبــري  االهتــامم  نالحــظ  أن  املحفــزة  األمــور  ومــن 
للقضــاء عــىل  الجهــود  الحكوميــة لحشــد  املنظــامت غــري 
االهتــامم  هــذا  مثــل  ظــل  ويف  الجنســية.  انعــدام  قضيــة 
ــم  ــة األم ــزم مفوضي ــد، تلت ــئ واملتزاي ــدين الناش ــي امل املجتمع
املتحــدة الســامية لالجئــني بدعــم حركــة املجتمــع املــدين 
ــن  ــرب م ــدر أك ــز عــىل ضــامن ق ــي ترك ــد عاملــي الت عــىل صعي
الخطــوات الفعالــة للتصــدي لقضيــة انعــدام الجنســية. وســعياً 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــتمر مفوضي ــرض، ستس ــذا الغ ــق ه لتحقي
الســنوي  الرتاجــع  إجــراءات  تســهيل  يف  لالجئــني  الســامية 
لحــاالت انعــدام الجنســية التــي تجمــع مشــاركني ينتمــون 
ــز التنســيق  ــة لتعزي ــل عــن 25 منظمــة غــري حكومي ــا ال يق مل
ــبكة رشكاء  ــة ش ــعياً لتقوي ــدين س ــع امل ــامت املجتم ــني منظ ب
ــيع  ــية وتوس ــدام الجنس ــة انع ــني بقضي ــدين املعني ــع امل املجتم

ــبكة.  ــذه الش ه

املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  زادت  األخــرية،  الســنوات  ويف 
الســامية لالجئــني عــىل نحــو ملحــوظ مــن أنشــطتها ملكافحــة 
القانونيــة،  باملبــادرات  مدعومــة  الجنســية  انعــدام  قضيــة 
ــح  ــب ملن ــار املناس ــدد اإلط ــة تح ــادئ توجيهي ــع مب ــل: وض مث
الجنســية لألطفــال1 ودليــاًل بشــأن حاميــة األشــخاص معدومــي 
العــون  برامــج  بوضــع  أيضــاً  املفوضيــة  وتهتــم  الجنســية. 
ــوا  ــية ليتمتع ــي الجنس ــخاص معدوم ــاعدة األش ــوين ملس القان
بالحقــوق املدنيــة وليمتلكــوا وثائــق هويــة مــن خــالل توفــري 
الخدمــات وبــذل جهــود الدعــم لألشــخاص معدومــي الجنســية 
ســعياً منهــا لتغيــري القوانــني والسياســات املتبعــة يف 25 دولــة.

وعــىل الصعيــد العاملــي، تعمــل مفوضيــة األمــم املتحــدة 
األمــم  منظمــة  مــع  جنــب  إىل  جنبــاً  لالجئــني  الســامية 
املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( عــىل القضايــا املتعلقــة 
بتســجيل املواليــد يف الوقــت الــذي تســعى فيــه لتعزيــز 
آليــات التنســيق بــني فــرق دول األمــم املتحــدة املعنيــني 
ــل  ــدة ملث ــة جي ــا انعــدام الجنســية، وميكــن ملــس أمثل بقضاي
هــذا التعــاون يف اإلجــراءات املشــرتكة املتخــذة لحــل قضيــة 
لــة يف قريغيزســتان واملشــورة التقنيــة  انعــدام الجنســية امُلطوَّ

املقدمــة للجمعيــة التأسيســية يف نيبــال.

ومــا زلنــا نشــهد تطــوراً ملموســاً يف محــاوالت التصــدي 
لقضيــة انعــدام الجنســية مــن خــالل بحــث الــدول عــن 
أســاليب جديــدة ومبتكــرة لالشــرتاك يف هــذه املحــاوالت 
التــي تظهــر يف جهــود الواليــات املتحــدة، عــىل ســبيل املثــال، 
ــدول  ــل ودعــم ال ــع املحاف ــارصة حقــوق اإلنســان يف جمي ملن
األخــرى لتقليــل حــاالت انعــدام الجنســية لديهــا والتــي 
ــة  ــة ملجموع ــورة التقني ــر للمش ــم املج ــاً يف تقدي ــر أيض تظه
ــق تشــري إىل وجــود  ــذا الصــدد. إال أن الحقائ ــدول به مــن ال
مــا ال يقــل عــن 20 حالــة تشــتمل كل منهــا عــىل مــا ال يقــل 
ــرث  ــية ألك ــدام الجنس ــن انع ــون م ــخص يعان ــن 25000 ش ع

مــن قــرن.

ــم املتحــدة الســامية  ــة األم ــام مفوضي ــد شــنت هــذا الع وق
لالجئــني حملــة تشــتمل عــىل مجموعــة مــن الحــوارات 
ــرش  ــية ون ــي الجنس ــخاص معدوم ــن األش ــات م ــع مجموع م
شــهاداتهم ونــرش مجموعــة مــن املامرســات الجيــدة وأعــامل 
املنتــدى العاملــي األول املعنــي بقضيــة انعــدام الجنســية 
واإلقليميــة.  الوطنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  واالجتامعــات 
ــة  ــنوات القادم ــرش س ــالل الع ــدي خ ــة للتص ــدف الحمل وته
ــراز أشــخاص  ــي تســتمر يف إف ــدام الجنســية الت لظاهــرة انع
غــري مرئيــني قانونيــاً ومعرضــني ملامرســات التمييــز العنــري 
واالســتغالل والتحــرش وعــدد مــن تحديــات الحاميــة األخــرى.

فولكر تورك turk@unhcr.org مدير مكتب الحامية الدولية يف 
املقر الرئييس ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف جنيف. 

www.unhcr.org

1. املبادئ التوجيهية بشأن انعدام الجنسية رقم 4: ضامن حق كل طفل يف اكتساب 
الجنسية يف املواد من 1-4 التي تنص عليها اتفاقية 1961 بشأن خفض حاالت انعدام 

www.refworld.org/docid/50d460c72.html .الجنسية
 )Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child’s Right to
 Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention 

on the Reduction of Statelessness(
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توجه نحو الغاء التمييز القائم عىل الجندر يف قوانني الجنسية
زهرة الربازي ولورا فان فاس

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

طـرق.  بعـدة  النـاس  حيـاة  التمييزيـة  الجنسـية  قوانـني  ُتعطـل 
املشـاكل  مـن  خوفـاً  األطفـال  إنجـاب  عـدم  يختـارون  فالنسـاء 
التـي سـيواجهها هـؤالء األطفـال. يف حـني أنَّ الشـباب األكفيـاء 
غـري قادريـن عـىل العثـور عـىل زوجـة خوفـاً مـن تبعـات انعـدام 
الجنسـية عـىل أرسهـم، ليـس أقلهـا انتقـال انعـدام الجنسـية إىل 
أطفالهـم. وكذلـك األزواج الذيـن جمعتهـم املحبـة يخضعـون إىل 
ضغـوط تدفعهـم للطـالق أمـاًل يف أن يفتح هذا لهم بابـاً للحصول 
عـىل الجنسـية، ومسـتقباًل أكرث أمانـاً ألطفالهم. وأطفـال معدومي 
عـىل  الحصـول  أو  تعليمهـم،  إكـامل  يسـتطيعون  ال  الجنسـية 
الرعايـة الصحيـة، أو العثـور عىل وظيفة الئقة عندمـا يكربون، وال 
يسـتطيعون الحصـول عـىل مرياثهـم من املمتلـكات، أو السـفر أو 
التصويـت يف االنتخابـات. وال تتعـدى هـذه اآلثـار يف كونهـا آثـاراً 
غري مقصودة لقوانني الجنسـية التي تسـمح للرجال، دون النسـاء، 
منـح جنسـيتهم ألطفالهـم. وحقيقـة األمـر غـري ذلـك متامـاً: فمنذ 
القـدم كان القصـد مـن األنظمـة، التـي مبوجبهـا تكـون جنسـية 
األب حاسـمة بالنسـبة ألبنائـه، تحقيـق الوحدة واالسـتقرار لألرس. 
ومـع ذلـك، ففـي الواقـع، يكـون األثـر أكـرث قسـوًة1 عندمـا يكون 
الطفـل غـري قـادٍر عـىل الحصول عىل جنسـية أمه بسـبب القوانني 
التمييزيـة. وتحديـداً، قـد ُيـرتك الطفـل دون جنسـية إذا كان األب 
عديـم الجنسـية أو غـري معـروف أو ُمتـوىف أو غـري قـادر أو راغب 

يف منـح جنسـيته ألبنائـه. 

تلـك  انتقـال  بإمكانيـة  ُيقـر  ترشيـع  سـوى  األمـر  يحتـاج  وال 
الجنسـية، سـواًء جنسـية األب أم األم، إىل الطفـل. ويكـون ذلـك 
بإضافـة بسـيطة ولكنهـا فعالـة تشـمل كلمتـني، هـام- “أو األم”- 
وهنـا تكمـن واحـدة من قصـص نجاح مكافحـة انعدام الجنسـية. 
ويـزداد الوعـي بأهميـة قواعـد الجنسـية املحايدة لكال الجنسـني، 
ومـن خـالل ذلـك تتوافـر جهـود التعبئـة لهـذه القضيـة. وتتزايـد 
الضغـوط اآلن عـىل تلـك الـدول التـي ال تـزال تطبـق الترشيعـات 

التمييزيـة.

وهنـاك العديـد مـن الـدول التـي يعيـش فيهـا عـدد كبـري مـن 
التمييزيـة.  القوانـني  تـزال تطبـق  الجنسـية، ال  السـكان عدميـي 
فمثـاًل، يف الكويـت وسـوريا وماليزيـا يـرث األطفـال آلبـاء عدميـي 
الجنسـية حالـة انعـدام الجنسـية تلـك واملشـاكل املتعلقـة بهـا، 
حتـى لـو كانـت أمهاتهـم يتمتعـن بالجنسـية؛ أمـا إذا كان والـد 

الطفل يتمتع بالجنسـية فسـوف يكون مبنأى عن هذه املشـكالت 
حتـى لـو كانـت أمـه معدومة الجنسـية. وهنـاك 27 بلـداً يصُعب 
أو يسـتحيل فيهـا عـىل الطفل أْن يكتسـب جنسـية األم2. ولو أنهم 
ولـدوا وعاشـوا يف تلـك البلـد عـىل الـدوام، فهـم عرضـة لخطـر 
الرتحيـل، ويفتقـرون إىل إمكانيـة الحصـول عـىل الخدمـات التـي 
متولهـا الحكومـة، مثـل الرعايـة الصحيـة والتعليـم، ومُيتنـع عليهم 
يـؤدي  وقـد  املهـن.  بعـض  مامرسـة  أو  العقـارات  امتـالك  حـق 

بيهاريس بعد تأكيد جنسيته اآلن يف بنغالديش وقد أصبح لديه 
األمل يف أن يعيش حياة عادية بعد سنوات من اإلقصاء.
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اسـتثنائهم مـن الحصـول عـىل جنسـية األم أيضـاً إىل معاناتهم من 
مشـاكل نفسـية كبـرية تتعلـق بتشـكيل هويتهـم وانتامئهـم.

وتلقـى اليـوم فكـرة أنَّ الرجـال والنسـاء متسـاوون أمـام القانـون 
القبـول عمومـاً يف جميـع أنحـاء العامل-  حتى أنهـا محمية مبوجب 
دسـاتري العديـد مـن الـدول. ولكن هذا ليس سـوى تطـور حديث 
نسـبياً، وال يـزال هناك عمل ينبغي االضطالع بـه لضامن أن ُيرتجم 
مبـدأ املسـاواة بـني الجنسـني عـىل مسـتوى القوانـني واملامرسـات 
والسياسـات التـي ال متيـز بـني رعايـا الدولـة عـىل أسـاس الجنـدر. 
وقبـل إقـرار اتفاقيـة القضـاء عـىل جميـع أشـكال التمييـز ضـد 
املـرأة عـام 1979، كانت العـرشات من الدول ال تراعـي التكافؤ يف 
حقوق الجنسـية بني النسـاء والرجال. فاملرأة التي تحمل جنسـية 
هولنـدا أو باكسـتان أو تايالنـد أو سـاحل العـاج مل يحـق لهـا منح 
تلـك الجنسـية إىل أطفالهـا عـىل قـدم املسـاواة مع الرجـال وذلك 

حتـى األعـوام 1985، 1987، 1992، 1998 عـىل التـوايل.

منـذ ذلـك الحـني، سـقطت قوانـني الجنسـية القامئـة عـىل التحيـز 
إىل جنـس معـني يف جميـع أنحـاء العـامل تباعـاً كأحجـار الدومينو، 
فظهـرت موجـات مـن اإلصـالح يف أكـرث مـن عرشين بلـد منذ عام 

2000. وكانـت السـنغال مـن أواخر الـدول التي حـذت حذو تلك 
الـدول بتعديـل قانـون الجنسـية يف يونيو/حزيـران 2013. وهناك 

عـدد مـن الـدول األخرى تناقـش بالفعـل تغيـري قوانينها.

النقاط العالقة 
مـن  القـدر  بذلـك  تحظـى  ال  أخـرى  دول  يف  القضيـة  أنَّ  يبـدو 
االهتـامم. فرغـم األمثلـة عـىل اإلصـالح يف جميـع أنحـاء العـامل، مل 
ُيلـَغ التمييـز القائـم عـىل الجنـدر متامـاً يف قوانني الجنسـية لديها. 
واإلجابـة عـىل السـؤال “ملَ ال؟” يختلـف حتاًم من دولـة إىل أخرى، 
تعـرتض  التـي  املشـرتكة  العوامـل  بعـض  أنَّ هنـاك  يبـدو  ولكـن 
طريـق التغيـري. وتتمثـل إحـدى الُحجج التـي تقدمها الـدول مراراً 
وتكـراراً يف سـعيها لتسـويغ اإلبقـاء عـىل القوانـني التمييزيـة فيهـا 
أنَّ السـامح  للنسـاء ملنـح جنسـيتها ألبنائهـا مخالـف ملنـع تلـك 
الجنسـية: وحقيقـًة، يسـتطيع  إزدواجيـة  الدولـة مواطنيهـا مـن 
األطفـال يف بعـض الحـاالت الحصـول عىل جنسـيتني عنـد الوالدة. 
ومـع ذلـك، فالحـال نفسـه ميكـن أن ينطبق عـىل الرجـل املواطن 
تسـتخدم  الـدول  مـن  والعديـد  أجنبيـة.  بامـرأة  يتـزوج  عندمـا 
وسـائل أخـرى لضـامن أنَّ األطفـال يحتفظـون يف نهايـة املطـاف 

بجنسـية واحـدة فقـط.

الطريق إىل اإلصالح يف مرص 

أن يكون ذلك فقط  الجنسية  قانونها ملنح  يف  أوردت مر قدمياً 
من األب إىل أوالده. ومتثل تسويغ الحكومة لهذا التمييز يف منع 
جنسيتني  يحمالن  أبواه  يكون  حيث  لجنسيتني  الطفل  “اكتساب 
مختلفتني، وهذا األمر سيؤدي إىل اإلرضار مبستقبله ]و[ أنَّ اكتساب 
الطفل لجنسية أبيه هو اإلجراء األمثل للطفل3”. وجاء التغيري يف 
عام 2004، عندما أدرجت مر تعدياًل بإضافة عبارة “أو والدة” 
يف البند الذي ُينظم عملية اكتساب الجنسية عن طريق النسب4. 
املجتمع  قادها  التي  الناجحة  املنارصة  لحملة  تتويجاً  هذا  وكان 

املدين.

غري  املنظامت  عملت  وطني  ائتالف  تشكل   ،1998 عام  ويف 
“تقرير  تجميع  عىل  خالله  من  املرأة  بحقوق  املعنية  الحكومية 
الظل” للمجتمع املدين وتقدميه للجنة القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة حول التقدم الذي تحرزه 
االتفاقية؛  تلك  مبوجب  التزاماتها  بتنفيذ  يتعلق  مبا  الحكومة 
املنارصة  وجهود  املشرتكة  البحوث  إجــراء  عملية  أرســت  وقد 
يف  التعاون  من  ملزيد  األسس  التحالف  هذا  مظلة  تحت  العاملة 
منظامت  العديد من  عام 2002، رشعت  وبحلول  القضية5.  هذه 
حقوق املرأة بحملة “يسقط قانون الجنسية” داعني مجموعة من 
منظامت حقوق اإلنسان، ال سيام الجهات الفاعلة يف مجال حقوق 

االحتجاجات  املجموعات  هذه  وأقامت  القضية.  لدعم  الطفل، 
قضيتهم.  عىل  الضوء  لتسليط  اإلعالم  وسائل  واستخدمت  العامة 
وهي  التنموي،  للعمل  والتدريب  االبحاث  مجموعة  وتزعمت 
منظمة مقرها لبنان، حمالت حقوق املرأة مبا يخص هذه القضية 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ونرشت تقريراً وثقت من خالله 
بعضاً من مشاكل حقوق اإلنسان التي نجمت عن قوانني الجنسية 
واصلت  يف حني  الحملة،  األدلة  هذه  وأثارت  مر.  يف  التمييزية 
القانون غري دستوري، ألنه  بأن  القول  الوقت نفسه  املنظامت يف 

مبوجب الدستور املري الرجال والنساء متساوون.

وبعد انقضاء عام عىل تنظيم الحملة، أكدت الحكومة أنها ستدرس 
هذه القضية، وأعلنت يف وقت الحق رغم أنَّ الحكومة ستتوقف 
مريات،  ألمهات  املولودين  لألطفال  الجنسية  منح  عن  مؤقتاً 
بها  يتمتع  التي  لتلك  مامثلة  حقوقا  ستمنحهم  الحكومة  أنَّ  إال 
املرأة مل تكن راضية عن هذا  انَّ منظامت حقوق  إال  املواطنون. 
اإلجراء غري املكتمل، واستمرت بالضغط عىل الحكومة. وبعد فرتة 
ل  وجيزة، أقرت الحكومة بالحاجة إىل اإلصالح. ويف عام 2004 ُعدِّ
القانون بأثر رجعي، ويحق مبوجبه ألي طفل ُولد ألم مرية، قبل 

أو بعد تاريخ رسيان التعديل، الحصول عىل الجنسية املرية.

http://crtda.org.lb/ar
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دون  تحـول  التـي  العقبـات  تجـاوز  يف  الطـرق  إحـدى  وتتمثـل 
تحقيـق اإلصـالح القانـوين يف فهـم العمليـة التـي مبوجبهـا تحقـق 
ذلـك اإلصـالح يف مـكان آخـر. ولغايـات مواجهـة مقاومـة الـدول 
للتغيـري، يبـدو أنَّ هنـاك حاجـة إىل إيجـاد جهـود ضغـط موحدة، 
كـام الحـال بالنسـبة ملـر )انظر الصنـدوق النيص(. ومـع ذلك، مل 
تتبلـور جهـود مبـادرات املنـارصة يف بعـض الـدول بالقدر نفسـه. 
أوسـاط  لـدى  الوعـي  انعـدام  إىل  ذلـك  السـبب يف  يعـود  وقـد 
املجتمـع املدين ووسـائل اإلعـالم والجمهور بأنَّ القوانـني التمييزية 
الخاصـة بالجنسـية قـد تجعـل األطفـال عدميـي الجنسـية وغـري 
األساسـية. ومتثـل  الحقـوق  العديـد مـن  قادريـن عـىل مامرسـة 
هـذه الفجـوة املعرفيـة تحديـاً، وتحـول دون املشـاركة اإليجابيـة 
وجـه  عـىل  التمييـز-  يف  املسـتمرة  الـدول  بعـض  يف  للجمهـور 
الخصـوص، عندمـا يعـزف الخطاب السـيايس عىل نغمـة املخاوف 

األمنيـة أو العوامـل الدميوغرافيـة.

ورغـم اهتـامم املجتمـع املـدين وجهـود التعبئـة، ال يشـمل هـذا 
االهتامم دامئاً الجهود الرامية إىل إرشاك عدميي الجنسـية أنفسـهم 
يف مثـل هـذه الجهـود، وتركهـم يعانـون مـن مـرارة شـعور أنهـم 
محرومـون. ومثـال عـىل هكـذا حالة، عندمـا يركز املجتمـع املدين 
عـىل هـذا املوضـوع حراً عىل أنـه ال يتعدى أن يكـون من قضايا 
حقـوق املـرأة، يف حني أنَّ النسـاء اللوايت يعنيهنَّ األمر يشـعرون يف 
الغالـب بالقلـق إزاء حيـاة أطفالهـم، ذكـوراً وإناثاً عىل حدٍّ سـواء. 
وقـد تعـود األسـباب املؤدية إىل عدم مشـاركة السـكان املترضرين 
مـن خوفهـم مـن أن تتعرف عليهـم السـلطات املسـؤولة التي قد 

متـارس ضدهـم بعض أنـواع املضايقات الرسـمية.

ويف الوقـت الـذي تـربز فيـه أهميـة تحديد العقبـات واإلقـرار بها 
كعائـق إللغـاء قوانـني الجنسـية القامئـة عـىل التمييـز عىل أسـاس 
الجنـدر، ال ميكـن إنـكار تنامـي الزخـم الداعـي إىل القضـاء عـىل 
التمييـز القائـم عـىل الجنـدر يف حق منـح جنسـية األم إىل طفلها. 
وهنـاك بالفعـل عـدد مـن الـدول التـي تعهـدت بإصـالح قوانينها 
أو تناقـش حاليـاً آليـات اإلصـالح. ومـن املرجـح أن يتناقـص عـدد 
مـن  أقـل  إىل  اإلشـكالية    القوانـني  تطبـق  تـزال  ال  التـي  الـدول 
عرشيـن دولـة يف املسـتقبل املنظـور. ومـن املتوقع أن يرسـل هذا 
األمـر بحـد ذاتـه رسـالة قويـة إىل تلـك الحكومـات التـي مل تلتـزم 

بإحـداث التغيـري.

ويف الوقـت نفسـه، تتوسـع عمليـة إرشاك املجتمع املـدين جغرافياً 
الضغـط  جهـود  وُتغـذي  ومعقـد.  متزايـد  نحـو  عـىل  وتتنامـى 
الوطنيـة واإلقليميـة حملـة منـارصة عامليـة ناشـئة إلنهـاء جميـع 
التمييـز يف قوانـني الجنسـية. وتتضافـر قـوى املنظـامت  أشـكال 
قضيـة  وطـرح  التمييـز  ومحاربـة  املـرأة  بدعـم حقـوق  املعنيـة 

رفـع  يف  املتمثـل  املشـرتك  الهـدف  لتحقيـق  الجنسـية  انعـدام 
مسـتوى الوعـي بأثـر قوانـني الجنسـية القامئـة عـىل التمييـز بـني 
الجنسـني، والدفـع بإلغائهـا عامليـا6ً. وأصبحت اآلن أصوات النسـاء 
أنحـاء  جميـع  يف  مسـموعة  القوانـني  بهـذه  املتأثريـن  وأرسهـن 
العـامل. ويجـري العمـل عـىل اسـتخالص الـدروس املسـتفادة مـن 
النجاحـات التـي تحققت حتـى اآلن، كام انَّ جـدول أعامل التغيري 

قـد أصبـح واضحـاً.

زهراء الربازي Z.Albarazi@uvt.nl باحثة يف برنامج انعدام 
الجنسية ولورا فان فاس Laura.vanWaas@uvt.nl باحث أول 
ومديرة برنامج انعدام الجنسية، كلية الحقوق، جامعة تيلبورغ. 
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نزع الجنسية القضايئ للدومينيكيني املنحدرين من أصل هاييتي
ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي

إذا ما ُطبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن املحكمة الدستورية يف الجمهورية الدومينيكية عىل النحو الذي 
أن  األخرى مفادها  الدول  إىل  الجنسية وسُتبعث رسالة  انعدام  الدومينيكيني مشاكل  صيغ عليه، فسيكابد آالف 

عمليات إزالة الجنسية الجامعية التعسفية مقبولة طاملا أنها أجريت بأمر قضايئ.

صـــار التمتـــع بالجنســـية والحقـــوق املرتتبـــة عليهـــا يف 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة أمـــراً مســـتحيل املنـــال عنـــد 
ـــم  ـــرتاوح تعداده ـــن ي ـــي الذي ـــل هاييت ـــن أص ـــن م املنحدري
بـــني 250000 و500000 شـــخص مـــن بـــني كل عـــرشة 
ماليـــني نســـمة تقريباً.1وقـــد عكســـت التغيـــريات األخـــرية 
التـــي طـــرأت عـــىل دســـتور الجمهوريـــة الدومينيكيـــة 
ومـــا تبعهـــا مـــن تفســـريات خاطئـــة مـــن قبـــل املحكمـــة 
ـــه  ـــذي يواج ـــد ال ـــبتمرب/أيلول 2013 التهدي ـــتورية يف س الدس
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي والتـــي تنتـــزع منهـــم 
جنســـيتهم كليـــة مثلـــام جـــاء يف القانـــون الـــدويل بالرغـــم 
ــه.  ــتور البـــالد نفسـ ــم مواطنـــني مبوجـــب دسـ مـــن كونهـ

ـــني  ـــش الدومينيكي ـــية وراء تهمي ـــباب الرئيس ـــن األس ـــل م ولع
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي عـــزوف الدولـــة مـــن 
الدومينيكيـــة.  االعـــرتاف بجنســـيتهم  قديـــم األزل عـــن 
فمنـــذ 1929 وحتـــى يناير/كانـــون الثـــاين 2010، منـــح 
الدومينيكيـــة لجميـــع  الجنســـية  الدومينيـــيك  الدســـتور 
األطفـــال الذيـــن ولـــدوا عـــىل األرايض الوطنيـــة واســـتثنى 
منهـــم أبنـــاء الدبلوماســـيني و”العابريـــن أرايض البـــالد” يف 
ـــة  ـــة الدومينيكي ـــد أرصت الجمهوري ـــل. وق ـــت والدة الطف وق
ـــي  ـــل هاييت ـــن أص ـــن م ـــال املنحدري ـــىل أن األطف ـــنوات ع لس
املولوديـــن يف الجمهوريـــة الدومينيكيـــة ال يحـــق لهـــم 
أباءهـــم  ألن  الدومينيكيـــة  الجنســـية  بحقـــوق  التمتـــع 
ـــى إن  ـــم حت ـــت والدته ـــالد يف وق ـــن للب ـــرد عابري ـــوا مج كان

ــدة.  ــال عديـ ــة يف البـــالد ألجيـ ــم قابعـ كانـــت عائالتهـ

البلـــدان  محكمـــة  كانـــت   ،2005 ســـبتمرب/أيلول  ويف 
ــل  ــة تصـ ــة دوليـ ــان أول محكمـ ــوق اإلنسـ ــة لحقـ األمريكيـ
مبـــا ال يـــدع مجـــاالً للشـــك أن الحظـــر عـــىل أســـاس 
ـــم  ـــي حك ـــية. فف ـــا الجنس ـــد إىل قضاي ـــري ميت ـــز العن التميي
تاريخـــي يف قضيـــة بـــني يـــني وبوســـيكو ضـــد الجمهوريـــة 
الدومينيكيـــة، حكمـــت املحكمـــة بـــأن التطبيـــق العنـــري 
لدســـتورها  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  تجريـــه  الـــذي 
وقوانـــني املواطنـــة وتســـجيل املواليـــد واللوائـــح الخاصـــة 
األطفـــال  جنســـية  انعـــدام  يف  تتســـبب  لديهـــا  بذلـــك 

ــع  ــن التمتـ ــم مـ ــي ومتنعهـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ املنحدريـ
باملســـاواة يف حـــق الحاميـــة أمـــام القانـــون. فقـــد أقـــرت 
املحكمـــة مبـــا يـــي” “بالرغـــم مـــن أن تقريـــر مـــن هـــم 
مواطنـــي دولـــة مـــا مـــازال ضمـــن نطـــاق سياســـة هـــذه 
للـــدول  التقديريـــة  الســـلطة  تحديـــد  يجـــب  الدولـــة، 
بحقـــوق اإلنســـان الدوليـــة القامئـــة لحاميـــة األفـــراد ضـــد 
اإلجـــراءات التعســـفية التـــي تتخذهـــا الـــدول. فليـــس 
ــة يف  ــورة مطلقـ ــة بصـ ــلطتها التقديريـ ــة سـ ــدول مامرسـ للـ
منـــح الجنســـية نظـــراً اللتزاماتهـــا بضـــامن املســـاواة يف 
ــاكل  ــدوث مشـ ــول دون حـ ــون وللحـ ــام القانـ ــة أمـ الحاميـ

انعـــدام الجنســـية وتجنبهـــا وتقليلهـــا”.2

ــم  ــوين، كان لحكـ ــزم قانـ ــرار ملـ ــه قـ ــك، فبوصفـ ــع ذلـ ومـ
املحكمـــة أثـــر معاكـــس للهـــدف املقصـــود منـــه عـــىل 
ــيكو،  ــني وبوسـ ــة يـ ــل قضيـ ــى قبـ ــي. فحتـ ــد الوطنـ الصعيـ
توســـع  للهجـــرة  قانونـــاً   2004 يف  الحكومـــة  ســـنت 
“غـــري  ليضـــم  البـــالد”  ألرايض  “العابريـــن  تعريـــف  يف 
ـــىل أي  ـــتمل ع ـــعة تش ـــة واس ـــي فئ ـــم وه ـــني” جميعه املواطن
ـــن  ـــالد. وم ـــة يف الب ـــه الرشعي ـــات إقامت ـــىل إثب ـــادر ع ـــرد ق ف
ــوارد يف  ــية الـ ــح الجنسـ ــري معنـــى منـ ــذا املنطلـــق، يتغـ هـ
ـــني  ـــة ي ـــد قضي ـــه. وبع ـــلوب صياغت ـــري أس ـــتور دون تغي الدس
وبوســـيكو، ســـار تطبيـــق هـــذا القانـــون بخطـــى حثيثـــة. 
وعـــىل الرغـــم مـــن وجـــود نيـــة لتطبيـــق ذلـــك مســـتقبلياً، 
ــه  ــة يف تفعيلـ ــدين الدومينيكيـ ــجيل املـ ــة التسـ ــدأت هيئـ بـ
الدومينيكيـــني  مـــن  الجنســـية  لســـحب  رجعـــي  بأثـــر 
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي الذيـــن قـــد اعرتفـــت 

الســـلطات مســـبقاً بصحـــة جنســـيتهم. 

ففـــي 26 يناير/كانـــون الثـــاين 2010، صدقـــت الجمهوريـــة 
ــري ال  ــو كبـ ــىل نحـ ــدل عـ ــتور معـ ــىل دسـ ــة عـ الدومينيكيـ
مينـــح الجنســـية إال ألطفـــال “املواطنـــني” املولوديـــن عـــىل 
األرض الدومينيكيـــة. وهكـــذا، ال يتمتـــع مـــن ولـــدوا يف 
ـــاين 2010  ـــون الث ـــب يناير/كان ـــة عق ـــة الدومينيكي الجمهوري
وال ميلكـــون وثائـــق ثبوتيـــة لجنســـية أبائهـــم الدومينيكيـــة 
أو إلقامتهـــم الرشعيـــة يف البـــالد بحـــق الحصـــول عـــىل 
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أعـــني  يف  أباءهـــم  ألن  وذلـــك  الدومينيكيـــة  الجنســـية 
الســـلطات غـــري مواطنـــني بـــرف النظـــر عـــن املـــدة 
التـــي قضوهـــا أو قضتهـــا عائالتهـــم عـــىل أرايض البـــالد 

ــدة.  ــال عديـ ــد إىل أجيـ ــد متتـ ــي قـ ــة والتـ الدومينيكيـ

ولعـــل مـــن األمـــور املزعجـــة أيضـــاً أن الوثائـــق الثبوتيـــة 
ــدد الرئيـــيس للحقـــوق  ــة املحـ ــة الرشعيـ ــة لإلقامـ الحكوميـ
ــداث  ــت األحـ ــرد وليسـ ــا الفـ ــع بهـ ــب أن يتمتـ ــي يجـ التـ
ـــع  ـــاء فـــرد مـــا أو ألجـــداده جمي ـــة. وقـــد تجـــد أن آلب الواقعي
ـــيك  ـــتور الدوميني ـــا الدس ـــص عليه ـــي ن ـــة الت ـــوق املواطن حق
ــك  ــت ذلـ ــا يثبـ ــون مـ ــه ال ميتلكـ ــت عينـ ــم يف الوقـ ولكنهـ
جـــراء اإلخفاقـــات البريوقراطيـــة أو اللوجســـتية للدولـــة أو 
جـــراء مامرســـات التمييـــز العنـــري املتبعـــة بهـــا. وبهـــذا، 
ـــة  ـــات التاريخي ـــة املامرس ـــن قيم ـــد م ـــتور الجدي ـــي الدس ُيع
للدولـــة، حتـــى إن كانـــت خاطئـــة أو ناقصـــة يف وقـــت 
تنفيذهـــا، لتصبـــح العوامـــل املحـــددة لحقـــوق األفـــراد 

حاليـــاً يف البـــالد. 

ـــني  ـــح الدومينيكي ـــدين من ـــجيل امل ـــة التس ـــض هيئ ـــب رف وعق
ــل:  ــة، مثـ ــق الهويـ ــي وثائـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ املنحدريـ
دون  امليـــالد  وشـــهادات  الوطنيـــة  الهويـــة  بطاقـــات 
ــىل  ــدل عـ ــة تـ ــاً ثبوتيـ ــمياً أو أوراقـ ــاً رسـ ــم اعرتافـ امتالكهـ
أوضاعهـــم  تدهـــور  مـــن  كثـــريون  عـــاىن  جنســـيتهم، 
ـــا “املدخـــل  ـــة عـــىل أنه املعيشـــية. فبالنظـــر إىل ســـمة املواطن
ــىل  ــية عـ ــىل الجنسـ ــول عـ ــق الحصـ ــد حـ ــاة”، مل يعـ للحيـ
املحـــك وحســـب بـــل امتـــد ذلـــك أيضـــاً ليشـــمل التمتـــع 
بحقـــوق الشـــخصية االعتباريـــة واملســـاواة أمـــام  القانـــون 
والحيـــاة األرسيـــة والتعليـــم واملشـــاركة السياســـية وحريـــة 
قانونيـــاً،  عـــىل جنســـيتهم  الحصـــول  فبـــدون  التنقـــل. 
ستســـتمر نظـــرة الحكومـــة للدومنيكيـــني املنحدريـــن مـــن 
ــني  ــري رشعيـ ــكان غـ ــاً سـ ــم دامئـ ــىل أنهـ ــي عـ ــل هاييتـ أصـ

ــم.  ــىل أرايض بالدهـ عـ

األخرية التطورات 
جـــاءت الصفعـــة األخـــرية عـــىل يـــد حكـــم املحكمـــة 
التـــي   2013 ســـبتمرب/أيلول   23 الصـــادر يف  الدســـتورية 
قضـــت بـــأن جوليانـــا ديجـــاس بيـــري، التـــي ولـــدت يف 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة عـــام 1984، قـــد ســـجلت خطـــأً 
ـــررت  ـــد ق ـــا. فق ـــد مولده ـــيك عن ـــل دوميني ـــن أص ـــا م بوصفه
املحكمـــة الدســـتورية أن والديهـــا، الذيـــن مل يتمكنـــا مـــن 
ــة كانـــت  ــة الدومينيكيـ ــات أن هجرتهـــم إىل الجمهوريـ إثبـ
“نظاميـــة”، “أجانـــب عابريـــن ألرايض البـــالد” مبوجـــب 

يكـــن  مل  وبهـــذا،  الدومينيكيـــة.  املحليـــة  الترشيعـــات 
ـــا  ـــد والدته ـــه عن ـــد ُمنحت ـــذي ق ـــة ال ـــق املواطن ـــا ح لجوليان
ـــرت  ـــد أم ـــق. وق ـــذا الح ـــلبها ه ـــة رضورة س ـــرت املحكم وأق
املـــدين  التســـجيل  هيئـــة  أيضـــاً  الدســـتورية  املحكمـــة 
بفحـــص جميـــع شـــهادات امليـــالد جميعهـــا الصـــادرة منـــذ 
ــأً  ــجلني خطـ ــخاص املسـ ــع األشـ ــذف جميـ ــام 1929 وحـ عـ

ــني.  ــني دومينيكيـ ــم مواطنـ ــم بوصفهـ ــرتف بهـ واملعـ

ـــتورية.  ـــة الدس ـــل املحكم ـــن قب ـــبوقاً م ـــري مس ـــراراً غ وكان ق
فبـــادئ ذي بـــدء، مـــن حيـــث أعـــداد املترضريـــن، زعـــم 
بعضهـــم أن هـــذا القـــرار ســـيتمخض عـــن فقـــدان مـــا 
ــبق  ــرتاف املسـ ــيته. فاالعـ ــخص لجنسـ ــز 200,000 شـ يناهـ
بهـــم بوصفهـــم دومينيكيـــني جردهـــم مـــن أحقيتهـــم 
يف الجنســـية الهايتـــة إال إذا مـــا متكنـــوا مـــن اكتســـاب 
الجنســـية الهايتـــة التـــي لـــن تتـــأىن لهـــم إال باإلقامـــة 

مجـــدداً يف هاييتـــي.  

ــو  ــىل نحـ ــتورية عـ ــة الدسـ ــرار املحكمـ ــل قـ ــاً، يتجاهـ ثانيـ
صـــارخ حكـــم قضيـــة يـــني وبوســـيكو امللـــزم قانونيـــاً 
وينتهـــك الدســـتور الدومينيـــيك الـــذي ينـــص عـــىل رضورة 
عـــدم تطبيـــق أحكامـــه بأثـــر رجعـــي ويؤكـــد عـــىل أنـــه 
عنـــد تعـــارض ســـلطتني قانونيتـــني يجـــب أن يســـود املبـــدأ 
ـــداً  ـــريه. وبعي ـــن غ ـــرث م ـــة أك ـــوق الفردي ـــل الحق ـــذي يكف ال
عـــن محكمـــة البلـــدان األمريكيـــة والدســـتور الدومينيـــيك، 
ترشيـــع  تؤطـــر  إنســـان  حقـــوق  مبـــادئ  ثـــالث  مثـــة 
املواطنـــة، هـــي: حظـــر مامرســـات التمييـــز العنـــري، 
وحظـــر أســـباب انعـــدام الجنســـية، وحظـــر الحرمـــان 
التعســـفي للتمتـــع بحـــق املواطنـــة. إال أن قـــرار املحكمـــة 

ــة.  ــادئ الثالثـ ــذه املبـ ــك هـ ينتهـ

ردود الفعـــل تجاه هذا القرار
ـــة  ـــالد واملنطق ـــاء الب ـــع أرج ـــادم يف جمي ـــر ص ـــرار أث كان للق
ـــذ  ـــى أن تتخ ـــام معن ـــع. ف ـــان األوس ـــوق اإلنس ـــع حق ومجتم
الهيئـــة املعنيـــة بتفســـري الدســـتور قـــراراً متنافيـــاً مـــع 
معنـــى النـــص الدســـتوري نفســـه؟ ومـــا هـــو دور القانـــون 

يف هـــذه الحالـــة؟ 

ـــة  ـــة الدومينيكي ـــه يحـــق للســـلطة التنفيذي ـــم أن ـــن الزع وميك
عـــدم تنفيـــذ هـــذا القـــرار انطالقـــا مـــن احـــرتام الدســـتور 
ـــن  ـــري م ـــاع كث ـــه اقتن ـــت نفس ـــد يف الوق ـــا نج ـــه، ولكنن نفس
الدومينيكيـــني بأهميـــة احـــرتام هـــذا القـــرار ألنـــه صـــدر 
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عـــن أعـــىل محكمـــة يف الدولـــة حتـــى إن كانـــوا يشـــعرون 
ـــرار.  ـــذا الق ـــاء ه ـــهم بأخط ـــراره أنفس يف ق

وقـــد أعـــرب كل مـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية 
واالتحـــاد  املتحـــدة  والواليـــات  واليونيســـيف  لالجئـــني 
ــجبت  ــد شـ ــة. وقـ ــذه القضيـ ــم بهـ ــن اهتاممهـ األورويب عـ
ــأن علقـــت  ــرار بـ ــذا القـ ــة هـ ــة براحـ ــة الكاريبيـ الجامعـ
االنضـــامم  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  طلـــب  يف  النظـــر 
للجامعـــة الكاريبيـــة وطالبـــت بـــرضورة مناقشـــة الوضـــع 
ــة.  ــدول األمريكيـ ــة الـ ــم ملنظمـ ــس الدائـ ــني يف املجلـ مرتـ
ــدة  ــات املتحـ ــيك يف الواليـ ــتات الدومينيـ ــد الشـ ــد انتقـ وقـ
ـــؤول  ـــد ت ـــا ق ـــم م ـــك لتخيله ـــود ذل ـــد يع ـــرار وق ـــاً الق عموم
ـــة  ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــررت الوالي ـــا ق ـــم إذا م ـــه حياته إلي

إتبـــاع املبـــدأ نفســـه. 

ــس  ــا، رئيـ ــا إىل مدينـ ــول جميعهـ ــني تتحـ ــي األعـ ــا هـ وهـ
حكومـــة الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، املعنـــي بتنفيـــذ قـــرار 
اعتـــذار  بتقديـــم  ســـارع  فقـــد  الدســـتورية.  املحكمـــة 
ـــداً  ـــور صـــدوره مؤك ـــرار ف ـــذا الق ـــن ه ـــن م ـــع املترضري لجمي
أنـــه لـــن ُيســـلب أي شـــخص جنســـيته ثـــم مـــا لبـــث أن 
تراجـــع عـــن اعتـــذاره وبـــرر ذلـــك بـــرضورة احـــرتام قـــرار 
ــانية  ــار اإلنسـ ــه إزاء اآلثـ ــن قلقـ ــم مـ ــىل الرغـ ــون عـ القانـ
التـــي قـــد ترتتـــب عـــىل مثـــل هـــذا القـــرار، ورسعـــان مـــا 
ـــا  ـــرار وتقييمه ـــذا الق ـــن به ـــاع املتأثري ـــل أوض ـــب بتحلي طال
قبـــل أن يعلـــن نهائيـــاً بـــأن الحكومـــة ســـائرة قدمـــاً عـــىل 

طريـــق تنفيـــذ هـــذا القـــرار. 

املحكمـــة  قـــرار  إصـــدار  مـــن  أشـــهر  ثالثـــة  وعقـــب 
ــوق  ــة لحقـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــرت لجنـ ــتورية، أجـ الدسـ
ـــا،  ـــاء مهمته ـــة. وأثن ـــة الدومينيكي ـــارة للجمهوري ـــان زي اإلنس
ــا طـــرح مـــرشوع قانـــون للتجنيـــس  أعلـــن الرئيـــس مدينـ
ــية للمترضريـــن مـــن  ــاع الجنسـ ــواب إلرجـ إىل مجلـــس النـ
هـــذا القـــرار الذيـــن ســـبق أن اعرتفـــت هيئـــة التســـجيل 
ـــون  ـــرشوع قان ـــم. إال أن “م ـــوق مواطنته ـــاً بحق ـــدين فعلي امل

ــرياً.  ــذا تعطـــل كثـ ــية الخـــاص” هـ ــاب الجنسـ اكتسـ

وبعـــد انتهـــاء مهمتهـــا، قـــررت اللجنـــة رضورة أن تشـــتمل 
ـــىل: ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار املحكم ـــذ ق ـــراءات تنفي إج

ضـــامن حـــق التمتـــع بالجنســـية لـــدى األفـــراد الذيـــن  ■
يحظـــون فعليـــاً بهـــذا الحـــق مبوجـــب النظـــام القانـــوين 

املحـــي املفعـــل منـــذ 1929 إىل 2010.

انُتزَعـــت  ■ الذيـــن  األشـــخاص  عـــىل  االشـــرتاط  عـــدم 
جنســـيتهم  فنيـــاً، مبوجـــب القـــرار للتســـجيل بوصفهـــم 
أجانـــب وجعلـــه رشطـــاً أساســـياً لالعـــرتاف بحقوقهـــم.

التأكـــد مـــن أن ضامنـــات متتـــع املترضريـــن مـــن قـــرار  ■
املحكمـــة الدســـتورية بحـــق الجنســـية عامـــة وتلقائيـــة 

وأال تكـــون تقديريـــة أو تنفـــذ بطريقـــة متييزيـــة.

ضـــامن أن آليـــات اســـتعادة حـــق املواطنـــة أو ضـــامن  ■
التمتـــع بهـــذا الحـــق ميـــرسة ماليـــاً.

ــرار  ■ ــن يف قـ ــي املترضريـ ــدين وممثـ ــع املـ إرشاك املجتمـ
املحكمـــة.3

فـــإذا مـــا تجلـــت هـــذه املبـــادئ يف “خطـــة تقنـــني أوضـــاع 
األجانـــب غـــري النظاميـــني يف الجمهوريـــة الدومينيكيـــة”، 
ــاف  ــدم اإلنصـ ــن عـ ــزء مـ ــادي جـ ــن تفـ ــن مـ ــد نتمكـ فقـ

ــتورية.  ــة الدسـ ــرار املحكمـ ــل يف قـ املتأصـ

ــة  ــدويل طريقـ ــع الـ ــد املجتمـ ــت ألن يجـ ــان الوقـ ــد حـ وقـ
للتعبـــري عـــن أن “ســـيادة القانـــون” ال تشـــري إىل أي يشء أو 
ـــاً  ـــيادة مضمون ـــذه الس ـــن له ـــة ولك ـــره املحكم إىل كل يشء تق
ـــة  ـــع التكلف ـــدويل أن يرف ـــاً وعـــىل املجتمـــع ال مســـتقاًل وإجرائي
ــة إذا  ــة الدومينيكيـ ــتتكبدها الجمهوريـ ــي سـ ــية التـ السياسـ
ـــىل هـــذا  ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار املحكم ـــذ ق ـــا رشعـــت يف تنفي م
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ملحات عن فاقدي الجنسية يف أوروبا
القصص التالية1 ترويها الشبكة األوروبية لفاقدي الجنسية وهي تحالف بني منظامت املجتمع املدين تضم حالياً 35 عضواً يف 33 بلداً. وتعمل 
الشبكة عىل جمع دراسات الحالة من أجل حملة تسعى إىل إضفاء الطابع اإلنساين عىل فقدان الجنسية وإظهار األسباب الداعية لتحسني حامية 
فاقدي الجنسية. وتنظم الحملة عريضة )متاحة عىل اإلنرتنت بدءاً بتاريخ 28 مايو/أيار 2014( تدعو القادة األوروبيني إىل االنضامم إىل اتفاقية 
 عام 1954 املتعلقة بوضع األشخاص فاقدي الجنسية )يف البلدان التي مل تنضم بعد( وااللتزام بتأسيس إجراء لتحديد صفة انعدام الجنسية. 

www.statelessness.eu

هناك كثري من األشخاص فاقدي الجنسية يف أوروبا ممن يواجهون انتهاكات يف حقوقهم اإلنسانية كل يوم بدءاً بالفقر والعوز يف الشارع إىل 
إطالة مدد االحتجاز يف مراكز الهجرة. ومع ذلك، ما زال الحل بسيطاً للغاية وهو ال يزيد عىل تأسيس اجراء فاعل لتحديد وضع انعدام الجنسية.

لت يف هذه املقالة. 1. جميع األسامء ُبدِّ

عيىس

ُولد عيىس يف كوسوفو وهرب إىل رصبيا بعد نزاع عام 1999 لكنه مل يكن ميلك أي أوراق ثبوتية شخصية ومل يتسجل عىل أنه نازح. 
ومل يذهب إىل املدرسة ومل يتمكن من الحصول عىل تأمني صحي. والدليل الوحيد عىل إقامته كان إفادات زوجته التي تزوجها عرفياً 

وجريانه. وكانت أول شهادة ميالد له صدرت عام 2013 عندما كان عمره 29 عاماً، وما كان ذلك ممكناً لوال إدخال إجراء جديد عام.

ومع أنه متكن من تسجيل والدته، بقي دون جنسية. فال يستطيع أن “يرث” جنسية أبيه )ألن أبيه أيضاً ال ميتلك أي جنسية( وال جنسية 
أمه )التي غادرت األرسة عندما كان عمره أسبوعني وال يعرف إذا كانت أمه تحمل جنسية أم ال وقت والدته(. ودون جنسية، يبقى 

عيىس محروماً من الحقوق والخدمات.

قانونية، وال  العمل بطريقة  أبويت ألطفايل، وال أستطيع زيارة أرسيت يف كوسوفو. وال أستطيع  إثبات  الزواج، وال أستطيع  “ال أستطيع 
أستطيع تلقي املساعدة يف الرفاه االجتامعي وال التسجل يف التأمني الصحي. الناس يعاملوين كأنني غري موجود أو كأنني مجرم.”

ال يوجد حالياً يف رصبيا أي إجراء لالعرتاف بفاقدي الجنسية وتنظيم وضع عيىس ما يرتك خياراً وحيداً لعيىس وهو الحصول عىل الجنسية 
املتطلبات  اإلقامة من أهم  فإثبات  إقامته،  أن يقدم دلياًل خطياً عىل  لكنَّ عيىس ال ميكنه لسوء حظه  التجنيس.  الربية من خالل 

القانونية. وهذا ما يجعله عالقاً يف فراغ النسيان.

سارة

ُولدت سارة وترعرعت يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ألب رواندي وأم كونغولية. ويف عام 2011، خالل النزاع بني البلدين املتجاورين، 
اعُتقل والدا سارة التي وجدت نفسها وحيدة يف سن الخامسة عرشة. وبعد عام من حبس والديها، قررت الفرار إىل هولندا.

عندما وصلت سارة إىل هولندا، تقدمت بطلب للحصول عىل إذن باإلقامة عىل اعتبارها طالبة لجوء قارص غري مصحوبة ببالغ لكن 
طلبها قوبل بالرفض وبدأت إجراءات إعادتها إىل بالدها. ومع ذلك، قبل يومني من موعد إعادتها إىل جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
رصحت السلطات الهولندية أنَّ وثيقة السفر التي منتحتها السلطات الكونغولية للفتاة قد ُسحبت ودون تلك الوثيقة ال ميكن ترحليها. 
ومن هنا، توقفت عملية الرتحيل وُسمح لسارة بالبقاء. ثم تقدمت سارة بطلب الحصول عىل “إذن باإلقامة  لسبب خارج عن إرادة 
صاحب الطلب” لدى السلطات الهولندية لغايات تنظيم وضعها، وهذا اإلذن يبقى ساري املفعول سنة كاملة ملن ال يستطيع مغادرة 
هولندا ألسباب ال تتعلق به. ويف هذه اللحظة، كان عىل سارة أن تتقدم بإثبات للشخصية من السلطات الكونغولية، وهنا تبني لسارة 

للمرة األوىل أنها فاقدة للجنسية.

لقد أبلغتها السفارة الكونغولية يف هولندا أنها فقدت الجنسية الكونغولية تلقائياً فور وصولها لسن الثامنة عرش نظراً ألن القانون يفرض 
عىل مزدوجي الجنسية أن يختاروا جنسية واحدة فقط. ومل تكن سارة تعلم بذلك، أما السفارة الرواندية فأخربتها إنه ال ميكن اعتبارها 

رواندية ألنها مل تولَد يف رواندا وال صلة قامئة لها بالبالد.

http://www.statelessness.eu
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التمييز واألمن البرشي ملعدومي الجنسية
أمل دي تشيكريا وجوانا وايتامن

االستضعاف  أوجه  حول  مفيدة  نرّية  أفكاراً  والتمييز  الجنسية  انعدام  بني  املشرتكة  الروابط  استكشاف  لنا  يقدم 
ننا من معالجة أوجه االستضعاف تلك.  املتعددة املرتبطة بانعدام الجنسية وإطاراً عاماً ميكِّ

النعدام الجنسية أثر ال ميكن تجاهله عىل األمن البرشي والوصول 
منظمة  تتناولها  قضية  وهي  اإلنسان.  بحقوق  والتمتع  النامء  إىل 
املساواة  منظور  من   )Equal Rights Trust( املتكافئة  الحقوق 
ونبذ التمييز. فحق جميع البرش، مبن فيهم معدومو الجنسية، يف 
جميع  يف  محمي  الحياة  جوانب  جميع  يف  للتمييز  التعرض  عدم 
وال  اإلنسان.  لحقوق  واإلقليمية  الدولية  الرئيسية  املعاهدات 
ينطوي حق نبذ التمييز عىل امتناع الدول عن مامرسة التمييز ضد 
األفراد فحسب، بل يلقي واجبات إيجابية معينة أيضاً عىل الدول 

ويفرض عليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية ذلك الحق. وتتضمن 
معدومي  األفراد ضد  ميارسه  الذي  التمييز  تحديد  الواجبات  تلك 
القانونية  اإلجراءات  باتباع  التمييز  ذلك  مع  والتعامل  الجنسية 

والسياساتية املناسبة ملنع مثل تلك الترفات ومعاقبة مرتكبيها. 

ملعدومي  الكاملة  املساواة  توفري  من  بد  ال  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الجنسية، وعليه يجب عىل الدول أن تتخذ اإلجراءات اإليجابية يف 
التحقق من التهميش الذي تتعرض إليه تلك الفئة من األشخاص، 

ومر اثنا عرش عاماً، وبقيت سارة عاجزة عن الحصول عىل وثائق شخصية من الكونغو أو رواندا، ومبا أنَّ هولندا ال متتلك إجراء لالعرتاف 
بصفة فاقدي الجنسية مل يكن لدى سارة أي حل منظور ملشكلتها.

“أثناء تقدمي لطلب اإلقامة، كان يل عىل أقل تقدير فرصة يف الدراسة وإقامة الصداقات. أما اآلن، فأشعر بالعزلة يف البيت يومياً. أمتنى 
أن أكّون أرسة لكنني ال أستطيع بالنظر إىل وضعي هذا.”

لوكا

“كل ما أريد هو العمل. ملاذا ال مينحوين إذن اإلقامة للسامح يل بالعمل؟ إنهم يجربوين عىل العمل بطريقة غري قانونية. لقد تعبت.”

ولد لوكا يف أوكرانيا عندما كانت جزءاً من االتحاد السوفييتي. وترعرع يف دار األيتام ثم انتقل إىل سلوفاكيا عام 1991 حني كان يبلغ من 
العمر 15 عاماً. ومل يكن لوكا يحمل أي أوراق من الحكومة األوكرانية تثبت جنسيته.

وتعرض لوكا لالحتجاز عدة مرات يف سلوفاكيا كان آخرها عام 2012 عندما قىض يف مركز االحتجاز 14 شهراً. ثم أطلق رساحه بعد أن 
قررت املحكمة أن طرده من سلوفاكيا مل يكن ممكناً وُمنح إذناً بالبقاء املتسامح به. وسجلت السلطات السلوفاكية جنسيته بعبارة “غري 
محددة” مع أن جميع اإلثباتات تفيد أنه بالفعل فاقد للجنسية. وعندما حاول لوكا التقدم بطلب لتمديد اإلقامة، طلب إليه أن يقدم 
وثائق جديدة يؤكد فيها عدم قبول السفارة األوكرانية منحه وثيقة سفر بديلة. ومع أنَّ الرشطة كان لديها إثبات أنَّ أوكرانيا لن تقبل 
لوكا عىل أنه مواطن أوكراين، فقد رفضت طلبه وأصدرت بحقه غرامة مقدارها 80 يورو بسبب جنحة اإلقامة غري القانونية. وبعد أسبوع 

حررت بحقه غرامة أخرى مبقدار 160 يورو.

لقد عاش لوكا أكرث من 20 عاماً يف سلوفاكيا، وبعد هذه املدة ما زالت السلطات مل تعرتف به عىل أنه فاقد للجنسية وال يتيح له نوع 
اإلقامة املمنوحة له العمل وال الحصول عىل التأمني االجتامعي. وال يستطيع الزواج من رشيكة حياته وهي أم ابنه البالغ من العمر 8 

سنوات الذي حصل عىل الجنسية السلوفاكية ويعيش معه ومع أمه. 

أي  أمتلك  ال  ألنني  الشهادة  يف  يكتبوه  أن  رفضوا  لقد  ابني.  ميالد  شهادة  عىل  موجوداً  ليس  اسمي  البني.  بأبويت  رسمياً  ُيعرتف  “ال 
مستندات تثبت هويتي.”
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دليل املصور أبو الكالم يشري إىل بيته يف الناحية الثانية من نهر ناف الذي يفصل بورما عن بنغالدبش. وكالم من الروهينغيا فاقدي 
الجنسية ُولد يف بورما لكنه عاش يف مخيم لالجئني يف بنغالدبش سنوات عدة. مدينة كوكس بازار، بنغالديش، 2009.

مبعنى أنَّه ينبغي للدول النظر إىل بعض الحاجات الخاصة ملعدومي 
الجنسية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتلبيتها مع ضامن كامل الحرية 
واألمن والتعليم والرعاية الصحية والوصول إىل العمل عند الرضورة. 
لكنَّ الطريق ما زال طوياًل قبل أن يصبح لدينا دولة ُيحتذى بها من 

ناحية الوفاء بتلك االلتزامات.

أن  ميكن  فبدايًة،  واضحة.  والتمييز  الجنسية  انعدام  بني  والعالقة 
معاملة  أي  املبارش  التمييز  نتيجة  الجنسية  انعدام  ظاهرة  تطرأ 
“الخصائص  كل  أو  بعض  بسبب  رعايًة  أقل  معاملًة  ما  شخص 
الجندر. وهكذا، ما إن يصبح  املحمية” كالعرق واألصل اإلثني أو 
الشخص معدوماً للجنسية، حتى يصبح معرضاً عىل وجه الخصوص 
بسبب  مهمشاً  يصبح  أنه  أي  املبارش،  وغري  املبارش  التمييز  إىل 
توجيه معني أو معيار أو مامرسة ال ميكن تسويغ أي منها تسويغاً 

موضوعياً.

بانعدام  التمييز  كيفية تسبب  التي توضح  األمثلة  هناك كثري من 
الجنسية أولها القوانني التمييزية التي تحرم املرأة من منح جنسيتها 
حني  ويف  الدول،  خالفة  عن  الجنسية  انعدام  ينتج  وقد  ألطفالها. 
الجنسية،  انعدام  يف  “فنياً”  سبباً  التاريخ  عرب  الظاهرًة  تلك  كانت 
تشري التحليالت األدق إىل أنَّ التمييز ميّثل دوراً مهاًم يف ذلك، وأنَّ 
ينتمون  الدول  نتيجة خالفة  للجنسية  غالبية األشخاص املعدومني 

األصول  ذوي  من  األشخاص  مع  حدث  كام  عرقية  أقليات  إىل 
الروسية العرقية يف التفيا أو األريترييني يف إثيوبيا. 1

دراسة حالة: الروهينجا
يعد التمييز العرقي واإلثني املبارش سبباً رئيسياً النعدام الجنسية، 
كام يف حالة الروهينجا الذين تعدهم بلدهم ميامنار مهاجرين غري 
أجيال،  منذ  ميامنار  يف  يعيشون  أنهم  مع  بنغالديش  من  رشعيني 
وهم معدومو الجنسية مذ نزعت ميامنار الجنسية عنهم عام 1982 
عىل أساس أصولهم اإلثنية، وأصبحوا معرضني للمعاملة التمييزية 
واالضطهاد يف جميع نواحي حياتهم بدءاً من حرية التنقل والزواج 
التعسفي  التعسفية واالحتجاز  الرضائب  العيش إىل فرض  وكسب 

والتعذيب.

بحثاً  الروهينجا من ميامنار  ونتيجة ذلك، هرب مئات اآلالف من 
عن األمن، لكنهم ما لبثوا أن واجهوا الواقع الذي يواجهه معظم 
معدومي الجنسية الذين يعيشون يف بيئة الهجرة، املتمثل تحديداً 
بزيادة يف التمييز ضدهم. فمعدوم الجنسية، بصفته عضو يف أقلية 
و”طرف خارجي غريب” يف البلد املضيف يواجه التمييز واالضطهاد 
واملامرسات  والسياسات  القوانني  عليه  وُتطبيق  اآلخرين  من 
التمييزية. ومن املامرسات الثابتة بني الدول الحد من وصول هؤالء 
الصحية،  والرعاية  والعمل  كالتعليم  الحقوق  نطاق واسع من  إىل 

ى
وم

ق ا
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من  به  مسموحاً  قدراً  هناك  بأنَّ  مغلوطة  مسلَّامت  أيضاً  وهناك 
التمييز يحق للدولة أن متارسه كام تشاء، لكنَّ الحقيقة أنَّ أي متييز 
متارسه الدولة يجب أن يكون موضوعياً ومسوغاً له امتثاالً لقانون 
حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، حتى لو كان حق الوصول إىل 
تلك الحقوق متاحاً من حيث املبدأ ملعدومي الجنسية، فقد متنع 
املامرسة عىل أرض الواقع ذلك الوصول بهدف مامرسة التمييز غري 
املبارش عىل معدومي الجنسية. ومثال ذلك أنَّ طلب إظهار الوثائق 
الشخصية الثبوتية كرشط ملراجعة الطبيب ميثل ناحية استضعاف 

خاصة ملعدوم الجنسية الذي ال يرجح حيازته ملثل هذه الوثائق.

“ليس لدينا أي وثيقة قانونية. ليس لدينا أي بلد.”

عام  ميامنار  من  هرب  الجنسية.  معدومي  الروهينجا  من  طارق 
االسرتقاق  ضحية  وقع  ثم   2  .1991 عام  ماليزيا  إىل  وُهرِّب   1989
بالدين يف تايالندة مدة ثالثة أشهر إىل أن متكن من سداد ديونه. 
واستمرت معاناته من التمييز يف ماليزيا ما أثر عىل متتعه بحقوقه 
الرئيسية مبا يف ذلك الحرية واألمن الشخيص وغريها من الحقوق 
أنه  عىل  يعامله  كان  املاليزي  فالقانون  واالقتصادية.  االجتامعية 
اعُتقل عىل  ثم  العمل،  من  يتمكن  مل  وبذلك  “الجئ غري رشعي” 
ل” ليقع مجدداً  خلفية عمله بصورة غري قانونية ثم احُتجز و”ُرحِّ

ضحية بيد املتجرين بالبرش يف ثالث حاالت منفصلة. 

قوله.  حد  عىل  بذلك”،  رغبت  متى  اعتقالنا  الرشطة  “مبقدور 
“نحن  وهوية.  وانتامء  أمن  مسألة  إنَّها  قائاًل  طارق  ويضيف 
الروهينجا ال نتمتع بأمٍن يف هذا البلد. نحن ال وطن لنا. كل شخص 
يضطهدنا هنا. الحياة صعبة جداً علينا يف ماليزيا ويف بورما....املكان 
الذي ُولدت فيه أصبح أجنبياً بالنسبة يل. ال نستطيع أن ندعي أن 
ليسوا  أطفايل.  مستقبل  إزاء  قلق  وطننا....إنني  هو  والدتنا  مكان 

ماليزيني وال بورميني. ال أعرف ماذا سيحدث لهم.”

وهكذا، انتقل استضعاف طارق بصفته معدوماً للجنسية غري حامل 
أطفاله  إىل  تلك  صفته  أثر  وانتقل  عائلته،  إىل  ثبوتية  وثيقة  ألي 
الذين ُحرموا من التعليم، فبعد التحاقهم باملدارس املاليزية سنتني 
طارق  بدأ  ذلك،  ونتيجة  ثبوتية.  وثائق  ميتلكوا  مل  ألنهم  ُطردوا 
)دينية(  رسمية  غري  مدرسة  بإنشاء  الروهينجا  من  جريانه  وبعض 

لتعليم أطفالهم.   

تلك  وانتقلت  ميامنار.  يف  للجنسية  معدوماً  طارق  أصبح  لقد 
قائم  ُيعرث عىل حل مستدام  مل  وما  ماليزيا.  أطفاله يف  إىل  الصفة 
عىل الحقوق، هناك احتامل قوي أنَّ أحفاده سيكونون معدومني 
للجنسية أيضاً. طارق متعلم لكنَّ أطفاله غري قادرين عىل الحصول 
عىل التعليم الرسمي، ولوال جهوده االستثنائية ملا حصلوا عىل أي 

قدر من التعليم. وقد ال يتمكن أطفال طارق أيضاً من التعويض 
عن التعليم املدريس الرسمي إذا ما لقي أطفالهم أيضاً اإلقصاء ذاته 
من حق التعليم. وباملثل، كان طارق قد متتع بدرجة أساسية من 
فهم  أطفاله  أما  كان صغرياً،  عندما  واالقتصادي  االجتامعي  األمن 
املستقبل  يف  أطفالهم  يواجه  أن  املتوقع  ومن  الفقر  يف  يعيشون 
قدراً أكرب من الفقر وأن ال يحظون باألدوات املناسبة لتجاوز تلك 

املرحلة. وبهذا، ُيورَّث انعدام الجنسية جياًل بعد جيل.

الخالصة
الحقوق  من  قامئة  بناء  السهل  من  اإلنسان،  حقوق  منظور  من 
والسياسية  املدنية  الحقوق  منها  وأرسته،  طارق  منها  ُحرم  التي 
كحرية الحركة وحق الحرية واألمن الشخيص والحقوق االجتامعية 
الناحية  ومن  الــرزق.  كسب  وحق  التعليم  كحق  واالقتصادية 
اإلمنائية، ميثل تحقيق املساواة محوراً رئيسياً يف األجندة اإلمنائية ملا 
بعد عام 2015. ومن ناحية األمن البرشي، يستحوذ الدول موضوع 
يف  املضطهدين  املستضعفني  هجرة  إىل  تنظر  فال  الوطني  األمن 
الغالب من باب من يحتاج إىل الحامية بقدر ما تنظر إليهم من 
منظور السيطرة عىل الحدود، وهذا ما يزيد األمور سوءاً ويضاعف 

استضعاف معدومي الجنسية من أمثال طارق. 

زالت  ما  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  املبذولة  الجهود  بعض  ورغم 
استكشافاً  الجنسية  انعدام  موضوع  الستكشاف  قامئة  الرضورة 
البرشي.  األمن  منظور  من  بالقضية  املهتمني  جانب  من  كاماًل 
واألمر نفسه ينطبق عىل أعضاء املجتمع اإلمنايئ، وبالفعل تشارك 
بأن  السعي  يف   Equal Rights Trsut املتكافئة  الحقوق  منظمة 
يتصدر تحقيق املساواة األجندة اإلمنايئ ملا بعد عام 2015. لكن، 
بغض النظر عن العدسات التي ينظر من خاللها املرء يف التعامل 
ذلك يف  أكان  سواء  الجنسية  معدومي  يواجه  الذي  التهميش  مع 
األمن البرشي أم يف اإلمناء أو حقوق اإلنسان، فمن األمور املحورية 
معالجة العالقة املركزية للتمييز يف هذا السياق وصوالً إىل القضاء 

عىل دورة التهميش املتوارثة.

  amal.dechickera@equalrightstrust.org أمل دي تشيكريا
رئيس مرشوعات الجنسية وانعدام الجنسية، وجوانا وايتامن 

joanna.whiteman@equalrightstrust.org مسؤولة قانونية 
 ،Equal Rights Trust يف منظمة الحقوق املتكافئة 

www.equalrightstrust.org

1. راجع ساوثويك ك )2009( “إثيوبيا-أريترييا: انعدام الجنسية وخالفة الدول”، العدد 32 
من نرشة الهجرة القرسية

 pdf.17-15/www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32
 Equal Rights Trust 2. اسم مستعار. خضع ملقابلة مع منظمة الحقوق املتكافئة 

يف أكتوبر/ترشين األول 2012.

mailto:amal.dechickera@equalrightstrust.org
mailto:joanna.whiteman@equalrightstrust.org
http://www.equalrightstrust.org/
http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/15-17.pdf
http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/15-17.pdf
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الهجرة  نرشة  يف  الجنسية  انعدام  حول  الفرعي  املوضوع  صدر 
حول   1954 عام  اتفاقية  لتبني  الستني  الذكرى  مبناسبة  القرسية 
العاملي  املنتدى  سياق  ويف  الجنسية  منعدمي  األشخاص  وضع 
 17-15 املدة  خالل  هولندا  يف  عقده  املزمع  الجنسية  النعدام 

سبتمرب/أيلول

الخاصة  والسياسات  البحوث  يف  جديدة  توجهات  لبحث   ،2014  
بانعدام الجنسية.

املؤكد  باملتحدثني  قامئة  ذلك  يف  مبا  أوىف  تفاصيل  عىل  للحصول 
ل يف املنتدى، زر الرابط التايل:  مشاركتهم أو للتسجَّ

www.tilburguniversity.edu/statelessness2014

ُتعد نرشة الهجرة القرسية النرشة األكرث قراءة يف مجال الهجرة القرسية وتتوافر إصداراتها 
بنسختيها  مجاناً  متاحة  وهي  والعربية  واإلسبانية  والفرنسية  اإلنجليزية  باللغات 

املطبوعة واإللكرتونية عىل اإلنرتنت.

املنرب  العامل  أنحاء  جميع  من  فيها  املشاركني  للمؤلفني  القرسية  الهجرة  نرشة  وتوفر 
لتحليل األسباب الدافعة للتهجري وآثارها ومناقشة السياسات والربامج واملشاركة بنتائج 
البحوث والتحدث عن الخربات الواقعية يف إطار التهجري وعرض األمثلة عن املامرسات 

الجيدة والتوصيات بشأن السياسات واإلجراءات.

وهي  والعربية  والفرنسية  واإلسبانية  اإلنجليزية  باللغات  القرسية  الهجرة  نرشة  ُتنرش 
متوافرة مجاناً بإصداريها املطبوع واإللكرتوين.

نبقيك عىل  اإللكرتوين وعندها سوف  الربيد  تنبيهاتنا عرب  للحصول عىل  سّجل دخولك 
إطالع باألعداد الجديدة لنرشة الهجرة القرسية وبامللخصات فور صدورها كام سرنسل 
إلينا عىل  إىل االنضامم  أيضاً  القادمة. وندعوك  لك دعواتنا للمساهمة مبقاالت األعداد 
موقعي التواصل االجتامعي فيسبوك وتويرت للحصول عىل التحديثات والروابط املفيدة.

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم 

الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة  يف 
عامي 2013-2014

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كي عىل التمويل والتربعات 

لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها. ونود التعبري عن امتناننا 
الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:

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

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نرشة الهجرة القرسية ونرشها من خالل 

تربعاتهم الفردية التي قدموها من خالل صفحة التربعات عىل موقعنا عىل اإلنرتنت  

 www.fmreview.org/ar/online-giving

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

العدد 32
نيسان/أبريل 2009

عدميو الجنسية

النشرة للتوزيع اجملاني فقط

محرومون من الحقوق، مخفيون عن األنظار، وبدون هوية قانونية ... منسيون!

إضافة إىل مقاالت حول:

انعدام الجنسية يف العامل العربـي، عدميو الجنسية يف 

إرسائيل، سياسات الهجرة يف أوروبا، التعاون األورويب 

اإلفريقي،  النازحون جراء الكوارث، الصحة اإلنجابية 

يف حاالت الطوارئ، املنح املالية لالجئني، وغريها ...

العدد 33
سبتمرب/أيلول 2009

الـنـزوح الـمـطـّول

النشرة للتوزيع اجملاني فقط

يعاين العديد من النازحني بشكل متزايد من أوضاع نزوح مطّولة تدوم سنني أو حتى عقود. ونركز يف هذا 

العدد عىل تقييم أثر ووقع النزوح املطّول عىل حياة النازحني ومجتمعاتهم، سواء التي غادروها أو املضيفة. 

كام نسعى يف هذا العدد إىل البحث عن الحلول املمكنة السياسية واإلنسانية والشخصية منها.

إضافة إىل:

 تسليط الضوء عىل رسيالنكا

 ملحق صغري حول مراكز اإليواء الجامعي

إضافة إىل مقاالت تركز عىل: دارفور وكولومبيا، 

وتهريب البرش يف جنوب إفريقيا ومحادثات 

اتفاقيات تغري املناخ ووساطات السالم

العدد 38
ديسمرب 2011

النشرة للتوزيع اجملاني فقط

يف  التغيريات  تأثريات  وتقييم  فهم  يف  تفاوت  هناك  يكون  ما  معهم. وسنجد بهذا العدد بعض هذه التغيريات وآثارها.التكنولوجيا، خاصة يف تكنولوجيا االتصاالت، عىل النازحني ومن يعملون غالبًا 

 وعنف القرين، والعدالة االنتقالية يف كينيا، واالندماج املحيل.القاهرة، والالجئني بعد زلزال اليابان، وإسرتاتيجية املناطق الحرضية، عالوة عىل املقاالت حول: وفيات املهاجرين يف البحر، والهجرة من 

التكنولوجيا

العدد 39
يونيو/حزيران ٢٠١٢

 شامل أفريقيا والتهجري

يف عامي 2012-2011

النرشة للتوزيع املجاين فقط

يوليو/متوز  2013

العدد 43
يوليو/متوز  2013

ة دول هشَّ

النرشة للتوزيع املجاين فقط

العدد 44
نوفمرب/ترشين الثاين 2013

النرشة للتوزيع املجاين فقط

 االحتجاز 
 وبدائل االحتجاز 

والرتحيل
ميثل احتجاز الالجئني وطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين واحدة 

من املامرسات شائعة االستخدام يف كثري من الدول ضمن اسرتاتيجية 

كل منها إلدارة الهجرة، وعادة ما يكون االحتجاز متهيداً للرتحيل. ومع 

ذلك، هناك بدائل لالحتجاز أكرث إنسانية وأطوع للتطبيق.

 إضافة إىل:
موضوع فرعي حول األزمة السورية

 ومقاالت حول:
الالجئون األفغان يف إيران، املوقف الرافض يف املجتمعات املحلية يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، واملساعدات النقدية والقسائم الغذائية، 
والجئو جمهورية أفريقيا الوسطى يف الكامريون، وحق الالجئني يف العمل، 

باإلضافة إىل معلومات حول وقف ترحيل الالجئني الروانديني.
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