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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.
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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.
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 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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