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القدرة عىل الخروج من املأزق الحايل .وتساءلت كثري من الشابات
عن الهدف من هذه املقابالت إذا مل يكن هناك أي شخص
سيساعدهنّ  ،بل قالت إحدى الفتيات الشابات النازحات من
قندهارَّ :إن املساعدة حتى عندما وصلت كانت مساعدة يأيت بها
الرجال ويقدمونها للرجال فقط.
وملعالجة أفضل للمخاطر املحددة التي تتعرض لها الشابات
واليافعات يف البيئات الحرضية،نويص بأن تتضمن جميع تقييامت
النازحني مكوناً حول حاجات الصحة العقلية (مع اإلحاالت
الرسيعة املحددة بالنسبة للمستخطرين استخطاراً كبرياً) .وال ب َّد
من رفع مستوىالوعي بني الكوادر اإلنسانية غري املتخصصة ،مبن
فيهم الكوادر املحلية وتدريبهم لتحديد القضايا التي تتطلب
رعاية صحية عقلية  ،وفهم كيفية إحالة تلك الحاالت بالطريقة
الصحيحة .وكذلك الب َّد من تعميم تحليل الجندري عىل التقييامت
واسرتاتيجيات االستجابة للمستوطنات غري الرسمية ،وال بد من
استهداف النساء واليافعات مبوجب حزمة مختلطة من املساعدة
من خالل الخدمات النفسية الداعمة واملتخصصة ،ومن خالل
زيادة الدعم املجتمعي واألرسي بتقديم الخدمات الرئيسية لهن .

ويجب عىل الفاعلني اإلنسانيني أن تستكشف طرق إعادة البدء
بتوفري التعليم الرسمي وغري الرسمي يف أقل وقت ممكن من بدء
دائرة النزوح ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ،التدريب املهني البيتي،
ونشاطات دعم سبل الرزق .وتحتاج جهود التنسيق ومنارصة
قضايا النازحني من توسيعها يف البيئات الحرضية ،وذلك يتطلب
بحد ذاته تحديد السامت املنهجية األساسية للفئات السكانية
الحرضية للنازحني ،وتحديد احتياجاتهم ،ووضع آليات خاصة
باإلحالة واالستجابة.
دان تايلر  dan.tyler@nrc.noمستشار الحامية اإلقليمية
واملنارصة ،املجلس الرنويجي لالجئني  www.nrc.noسوزان
شاميدل susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org
مؤسسة مشاركة ومستشارة رئيسية ملكتب اإلرتباط (أفغانستان)
 www.tloafghanistan.orgوهي أيضا زميلة زائرة يف كلية
آسيا الباسيفيك للدبلوماسية يف جامعة أسرتاليا الوطنية

.www.anu.edu.au

 .1تقرير املجلس الرنويجي لالجئني ومكتب االرتباط حول الشباب النازح الحرضي يف
أفغانستان .مقرر نرشه يف  .2014جميع املقابالت مع الشابات واليافعات أجرتها النساء/
الفتيات من املنطقة املحيطة بعد الحصول عىل إذن من الوجهاء بإجراء املقابالت يف
املجتمع املحيل 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  630000أفغاين داخليـاً وما زالت السـلطات الحكوميـة إلخالئهـم بهـدف بنـاء املنـازل أو الطـرق أو
الدولـة تكافـح إلعـادة إدمـاج مـا يزيـد على  5.7مليـون الجـئ املكاتب.
سـابق .ويعيـش حاليـاً مـا يناهـز  %30مـن األفغـان يف املناطـق
الحرضيـة ،بينما يعيـش غالبيتهـم يف مخيمات غير رسـمية وقـد راجـع مجلـس الالجئين الرنويجـي مـن خلال مركـز رصـد
داخـل املـدن الكبيرة أو حولها 1.ويدعـم النمو الحضري الرسيع النـزوح الداخلي التابـع لـه  16قضيـة مـن قضايـا اإلخلاء مـن
إعـادة الالجئين والنازحين داخليـاً الذيـن فـروا مـن النـزاع املخيمات غير الرسـمية القامئـة يف املـدن وحولهـا حيـث ملجلـس
والكـوارث وجـراء الهجـرة االقتصاديـة مـن الريـف إىل ديارهـم .الالجئين الرنويجـي وجـود ميداين هنـاك ،وهذه املدن هـي :كابول
ومبـا أن أفغانسـتان تنتظـر مسـتقب ًال غير متوقـع ،سـيظل بلـوغ وهيرات وجلال آبـاد ومـزار رشيـف ،وميمنـة وفـرح .2واشـتملت
الحلـول الدامئـة ملشـاكل النازحين داخليـاً والالجئين العائديـن القضايـا (املسـجلة بني نوفمرب/ترشين الثـاين  2010ويونيو/حزيران
اض
معتمـداً على توفير املسـكن املناسـب وامتلاك ضمان الحيازة )2013 .على قضايـا نازحين داخليـاً وأرس عائديـن يحتلـون أر ٍ
فبغيـاب املسـكن ميسـور التكلفـة ،يشـغل النازحـون داخليـاً خاصـة أو عامـة دون إذن أو بسـندات امتلاك غير رسـمية.
واملسـتضعفون وأرس العائديـن األرايض العامـة والخاصـة دون
إذن أو دون امتالك سـندات األرايض الرسـمية املسـجلة .يضعهم ثغرات الحامية ونقاط الضعف السياسية
هـذا التصرف يف ظـروف معيشـية دون املسـتوى ويعرضهـم ُّقـدر أن نحـو  9600أرسة ( 57400فـرد) يف املجتمعـات املحليـة
باسـتمرار لخطـر اإلخلاء القسري جـراء سـعي ملاك األرايض أو التـي كانـت عينـة الدراسـة قد تضررت بالكامل ومنهـم  557أرسة
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خضعـت لإلخلاء القسري .فقـد كان كل مـن السـكان الواصلني التابعـة لنظـام توزيـع األرايض جـراء سـوء اختيـار هـذه املواقـع
مؤخـراً واملوجـودون فعليـاً منـذ مـدة طويلـة معرضين للخطـر وعـدم مناسـبتها للعيـش بهـا وارتفـاع رسـوم اإلقامة بها نسـبياً.
على حـد سـواء .ويوجـد كثير مـن ثغـرات الحاميـة يف جميـع
مراحـل اإلخلاء ،من بينهـا :إغفال حقوق التشـاور أو املشـاركة؛ وتـرى الهيئـات الحكوميـة الرئيسـية والسـلطات البلديـة أن إيجاد
عـدم كفايـة مهـل اإلنـذار واإلجـراءات وشـدة تفاوتهـا؛ عـدم الحلـول للنازحين مـن املناطـق الحرضيـة مسـؤولية وزارة شـؤون
وجود سـبل انتصـاف قانونيـة فعالة وتعويضات سـواء أكان من الالجئين والعـودة إىل الوطـن وحدهـا .وقـد أدى ذلـك إىل سـوء
ُيجـرى إخالءهـم يحملـون سـندات ملكيـة قانونيـة ملنازلهـم أم تنسـيق االسـتجابات الحتياجـات النازحين مـن املناطـق الحرضيـة
أي أشـكال أخـرى مـن مسـتندات الحيـازة أم ال؛ قبـل كل يشء ،طويلـة األجـل بين املؤسسـات الحكوميـة .ومـع هذا ،مثة إشـارات
اإلخفـاق يف طـرح خيـارات انتقـال فعالـة ملنع تعرضهـم للنزوح ترحيبيـة بتغيير االتجاهـات الرسـمية .ففـي  ،2013صاغـت فرقـة
عمل مجموعة حامية اإلسـكان واألرايض واملمتلكات يف أفغانسـتان
وزيـادة اسـتضعافهم عقـب تنفيـذ اإلخلاء.
املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف الضرر واملعانـاة يف حـاالت اإلخلاء
على الرغـم من وجـود الضامنـات الدسـتورية التـي تكفل عدم القسري 7وصـارت السياسـة الوطنيـة ملعالجـة مشـاكل النازحين
التدخـل غير املالئم يف السـكن واملمتلكات متثـل القضايا ثغرات داخليـاً املميـزة ،التـي صـدق عليهـا مجلـس الـوزراء األفغـاين يف
جسـيمة يف القانـون الوطنـي .فأفغانسـتان دولـة عضـو موقعـة نوفمرب/ترشيـن الثـاين  ،2013جـزءاً مـن هـذه املبـادئ التوجيهيـة.
على املعايير الدوليـة امللزمـة لهـا باإلحجـام عـن إجـراء اإلخالء فالسياسـة الوطنيـة ملعالجـة مشـاكل النازحين داخليـاً :تعترف
القسري واملجرمـة لهـذه املامرسـات .وبوصـف أفغانسـتان بحـق النازحين والالجئين العائديـن يف امتلاك املسـكن املناسـب
مـن الـدول ا ُملصدقـة على العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق يف املناطـق الحرضيـة؛ تشـتمل على أحـكام دقيقة تتعلـق باإلخالء
االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة 3،على أفغانسـتان ضمان القسري وضمان الحيـازة؛ تعترف بنمـو املخيمات غير الرسـمية؛
متتـع جميـع األفـراد داخلهـا بالعنـارص األساسـية  -على األقـل تعترف بحـق النازحين مبوجـب الدسـتور األفغـاين يف اإلقامـة يف
 لحقـوق الحصـول على املسـكن املناسـب ،مثـل“ :امتلاك أي أي مـكان بالدولـة؛ تـدرك مسـؤولية السـلطات الوطنيـة واملحليـةيشء يكفـل ضامن الحيـازة الذي يؤمن بـدوره الحامية القانونية والبلديـة وسـلطات الواليـات يف ضمان أال يتعـرض النازحـون
ضـد التعـرض لخطـر اإلخالء القسري” .وأفغانسـتان أيضـاً دولة والالجئـون العائـدون الذيـن يعيشـون يف املخيمات غير الرسـمية
عضـو يف العهـد الدويل الخـاص بالحقوق املدنية والسياسـية 4ما واملناطـق األخـرى لإلخلاء القسري وأال يكونـون مهدديـن بـه.
ُيلزمهـا باحترام حـق الخصوصيـة وبضرورة تجنـب التدخل غري
املشروع أو التعسـفي يف الحيـاة الشـخصية أو العائليـة ،مبـا يف وينـص مرشوع سياسـة الحكومـة لالرتقاء باملخيامت غري الرسـمية
ذلـك االعتـداء عىل املسـاكن بغض النظـر عام إذا كانـت اإلقامة لعـام  2013أيضـاً على رشط الحاميـة مـن اإلخلاء القسري مبـا يف
مرشوعـة أم ال .وتنـص كل مـن اتفاقيـة القضـاء على جميـع ذلـك وضـع ترشيعـات جديـدة تكفـل هـذا األمـر .إال أن تسـليم
أشـكال التمييـز ضـد املـرأة 5واتفاقيـة حقـوق الطفـل( 6وقعـت السياسـة ملجلـس الـوزراء لـن يتم قبـل نهايـة مـارس/آذار .2014
أفغانسـتان على كلتا االتفاقيتين) عىل التزامات مشـابهة تتعلق
بحقـوق املـرأة والطفـل بوصفهما مـن أوىل الفئـات تضرراً التوصيات
سـواء يف حالـة السـيطرة على األرايض أم املمتلـكات العامـة أو
بعمليـات اإلخلاء.
الخاصـة دون إذن ،يجـب أال تكـون عمليـات اإلخلاء القسري
وتتطلـب وتيرة التحرض وجود أنظمة جديـدة إلدارة األرايض وال حتميـة .وعلى حكومـة أفغانسـتان ،يف ظـل الدعـم الـدويل ،أن:
سـيام فيما يتعلـق بتنظيـم املخيامت غري الرسـمية التـي تعزف
السـلطات عـن االعتراف بها .ويسـوء هـذا الوضع مـع النازحني تتخـذ خطـوات رسيعة لتنفيـذ السياسـة الوطنية ملعالجة مشـاكل
داخليـاً الذيـن نـادراً ما متنحهم السـلطات املحليـة والبلدية حق النازحين داخليـاً مـن خلال وضـع خطـط عمليـة وطنيـة ومحلية
اختيـار املخيـم .وقلما رغـب النازحون يف تـرك البلـدات واملدن تسـتهدف إيجـاد الحلـول الدامئـة ملشـاكلهم وتحسين توفير
التـي يعيشـون فيها حاليـاً ،ومع ذلك فام زال صانعو السياسـات االحتياجـات الخاصـة بالنازحين داخليـاً املتعلقـة بالحصـول على
يربطـون الحلـول الدامئـة بالعـودة إىل “الديـار” .وأول خيـار املسـكن واألرض واملمتلـكات يف املناطـق الحرضيـة.
انتقـال يقابـل النازحين داخليـاً والعائديـن الذيـن يتعرضـون
لإلخلاء نظـام توزيـع األرايض الذي وضعتـه الحكومة عام  2005تسـن قوانين وسياسـات وخطـط شـاملة وفعالـة ومتامسـكة ملنـع
ولكـن الباحثين وجدوا أن قلام كان االنتقال مسـتداماً يف املواقع عمليـات اإلخلاء القسري للنازحين والالجئين العائديـن والفقـراء
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الذيـن يعيشـون يف
املناطـق الحرضيـة
وتجرميهـا :ويجـب
أن تفسر الشروط
واإلجـراءات التي تحكم
إخلاء املقيمين الذيـن
اض خاصـة
يشـغلون أر ٍ
أو عامـة يف املناطـق
الحرضية هـذه القوانني
وأن تضمـن مرشوعيتهـا
رضورتهـا
ومـدى
وتناسـبها ،ويجـب أن
يشـتمل ذلـك عىل حظر
أي اسـتخدام للقـوة
املفرطـة أثنـاء عمليـات
اإلخلاء مبـا يف ذلـك
تدمير املنـازل كنـوع
مـن أنـواع الضغـط.
ويجـب عـدم إغفـال
خيـارات االنتقـال/
إعـادة اإلسـكان وآليـات
التعويـض املناسـبة
(إضافـة إىل السماح
بالطعـن بالقـرارات).

املنظمة الدولية للهجرة

تضـع قاعـدة مؤسسـية
للتشـاور مع املجتمعات
املتضررة ومشـاركتها
جنبـاً إىل جنـب مـع
الهيئـات اإلنسـانية
واإلمنائيـة :ويجـب
إعلام جميـع األفـراد
املترضريـن مبـن فيهـم
النسـاء وكبـار السـن
مخيم للنازحني يف كابل
بخطـوات وإجـراءات
جميـع مراحـل اإلخلاء .وإذا مـا طعـن األفـراد ضـد إشـعارات املسـتضعفني :يجـب مراجعـة املرسـوم الرئـايس  104لتلبيـة أفضل
اإلخلاء ،يجـب إيقـاف إجـراءات اإلخلاء حتـى الفصـل رسـمياً يف الحتياجـات املسـتفيدين منه من خلال الرتكيز على اختيار املوقع
نتيجـة العطـن.
املناسـب وتقليل رسـوم األرايض أو إلغائها ووضع معايري اسـتحقاق
أكثر شـمولية للنازحين والالجئين العائدين الذين يعيشـون خارج
تضـع إجـراءات تكفـل توفير ضمان الحيـازة القانونيـة للنازحين مناطقهـم األصليـة .ويف الوقـت نفسـه ،يجـب أن يصـدر قـرار
داخليـاً والعائديـن وغريهـم مـن غير الحاملين للوثائـق القانونيـة رسـمي بوقـف عمليـات اإلخلاء القسري وبتوسـيع برامـج تطوير
التـي تسـمح لهـم بامتلاك األرايض واملنـازل يف املناطـق الحرضيـة املخيمات غير الرسـمية وترشيـع إقامتها.
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تتبنـى برسعـة سياسـة تطويـر املخيمات غير الرسـمية واتخـاذ ■ ■تحسين قـدرة الجهـات الفاعلـة املعنيـة بقضايـا الحاميـة
إجـراءات فوريـة على طريـق التنفيـذ.
يف عمليـات الرصـد الوقـايئ واإلبلاغ عـن عمليـات اإلخلاء
واالنتقـال يف جميـع أرجـاء البلاد
عىل الجهات الفاعلة والجهات املانحة اإلنسانية واإلمنائية:
■ ■ضمان اسـتمرار متويل أنشـطة بنـاء القدرات وزيـادة الوعي
■ ■متويـل تنفيـذ السياسـة الوطنيـة ملعالجـة مشـاكل النازحين
بشـأن عمليـات اإلخالء القسري واملعايير القانونيـة املطبقة
(الدوليـة) لجميع أصحـاب املصلحة.
داخليـاً ودعمهـا ،مبـا يف ذلك األنشـطة التي تسـاعد النازحني
على الوصـول لفهـم أعمـق الحتياجـات النـزوح الخاصـة كارولني هوارد  caroline.howard@nrc.chرئيسة مركز رصد
وتحسين االسـتجابات.
النزوح الداخيل يف الرشق األوسط وأوروبا والقوقاز وآسيا
 www.internal-displacement.orgوجيلينا مادزاريفيتس
■ ■ضمان تركيـز إطار عمـل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائية  jelena.madzarevic@afg.nrc.noمستشار قضايا اإلسكان
 2019-2015على الحلـول الدامئـة املطروحـة ملعالجـة واألرايض واملمتلكات ،املجلس الرنويجي لالجئني ،أفغانستان
مشـاكل النازحين داخليـاً والالجئين العائديـن مبـا يف ذلـك www.nrc.no/afghanistan
إدراك حـق الحصـول على املسـكن املناسـب يف املناطـق  .1ميتكالف ف .وهايسم س .ومارتن إ ،)2012( .املأوى يف املدينة :النزوح الحرضي
واالستضعاف يف كابول ،فريق السياسات اإلنسانية/معهد التنمية الخارجية ،ص.6 .
الحرضيـة مبسـاعدة الربامـج املجتمعيـة.
■ ■تنفيـذ إطـار األمين العـام لألمم املتحدة بشـأن إنهـاء النزوح
يف أعقـاب النـزاع لعـام  2011الـذي يعالج مشـاكل النازحني
داخليـاً والالجئين العائدين.
■ ■تشـجيع املشـاركة التعاونيـة للجهـات الفاعلـة اإلنسـانية
واإلمنائيـة يف تنسـيق آليـات معالجـة النـزوح الداخيل سـعياً
لضمان وجـود منهـج شـامل.

www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles/7722.pdf
 .2انظر املجلس الرنويجي لالجئني/مركز رصد النزوح الداخيل (فرباير/شباط  )2014الخطر
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 :تو ّقع 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 الترصف إزاءها قد يعنيان دفع تكاليف أكرب يف املستقبل من الناحيتني
املالية والبرشية .
عــر عقــد مــن الزمــن بعــد ســقوط طالبــان ،ومــا تــى ذلــك مــن
اإلمنــاء الــدويل والتدخــل العســكري الكثيفــن يف أفغانســتان،
تشــر جميــع األدلــة إىل أننــا سنشــاهد عــى األرجــح أزمــة
تهجــر رئيســية أخــرى ،لكــن الفروقــات األساســية هــذه املــرة
ســتكون َّ
بــأن النــزوح الداخــي ســوف يفــوق حجــ ًا التهجــر
َّ
الخارجــي ،وأن خيــار اللجــوء الرئيــي ســيكون يف العاصمــة
كابــول يليهــا املــدن اإلقليميــة الكــرى .وهنــاك عــدد مــن
العوامــل التــي يجــب أن ننظــر فيهــا عنــد تقييــم احتامليــة
وقــوع التهجــر املســتقبيل.

التنقــل كآليــة مهمــة للتكيــف لألفغــان :لقــد عــاىن ثالثــة مــن
كل أربعــة أفغانيــن مــن التهجــر يف مرحلــة مــا مــن مراحــل
حياتهــم ،وعــاىن كثــر منهــم مــن التهجــر يف مراحــل متعــددة
(نزوح ـاً إىل الداخــل أو تهجــراً إىل الخــارج) وهكــذا َف َق ـ َد كثــر
مــن األفغــان صلتهــم القويــة مــع بلدهــم ناهيــك عــن األرض
وســبل كســب الــرزق التــي فقدوهــا أيضـاً ودونهــا لــن يتمكنــوا
مــن البقــاء .ومبــا أنهــم عاشــوا تجربــة مغــادرة بالدهــم مــن
قبــل ،فمــن املرجــح أنهــم ســيتبعون اإلجــراء ذاتــه عندمــا
تصعــب عليهــم الحيــاة .فمقاومتهــم إلغـراء التنقــل منخفضــة،
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