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شوبها راو ويان توركسرتا

Jairo Munive

تعزيز أمن حيازة األرايض للنازحني داخلياً

ُتع ّد حالة مخيم املسلخ يف غرب أفغانستان مثاالً عىل ترجمة السياسة الجديدة للنازحني داخلياً يف أفغانستان إىل
واقع ملموس ، .وسيضمن املرشوع يف حال نجاحه أمن حيازة األرايض للنازحني داخلياً يف املناطق الحرضية ،وبالتايل
سيكون سابقة لالندماج املحيل للنازحني داخلياً يف مختلف أنحاء أفغانستان .لكن هذه القضية ،حتى اآلن ،مسألة
مثرية للجدل وتخضع لالعتبارات السياسية.
تتشـابه اتجاهـات التحضر الرسيـع يف أفغانسـتان متامـاً مـع
اتجاهـات نظرائهـم العامليين .ويتخـذ النازحـون داخليـاً يف
أفغانسـتان أيضـاً ،على نحـو متزايـد ،املـدن ملجـأً لهـم سـوا ًء لفرتة
قصيرة أم طويلـة األجـل بحثـاً عـن األمـن ،وفـرص أكبر للحصـول
على الخدمـات العامـة ،وفـرص كسـب العيـش ،وشـبكات القرابـة
أو العالقـات االجتامعيـة .ويبلـغ معـدل التحضر يف أفغانسـتان مـا
نسـبته  %5سـنوياً ،وهـي إحـدى أعلى املعـدالت يف العـامل .وتتمثل
إحـدى مظاهـر هـذا التحضر الرسيـع يف منـو املسـتوطنات غير
الرسـمية؛ ففـي كابـول يعيـش مـا يقـرب مـن  %70مـن السـكان يف
هنـاك نـزاع هائل عىل ملكيـة األرايض يف أفغانسـتان ،وتعد نزاعات
أحيـاء غير رسـمية.
األرايض النـوع األكرث انتشـاراً مـن أنواع النزاعات .ومتتـاز اإلدعاءات
تعيـش العائلات النازحـة داخليـاً يف املناطـق الحرضيـة يف مختلف املتعـددة بخصـوص األرايض املتنـازع عليها َّ
بأن لها جـذوراً تاريخية
أنحـاء أفغانسـتان يف ظـروف محفوفـة باملخاطـر .ولقـد وجـدت أو تنشـأ عـن خالفـات حـول امليراث .وزادت هـذ املشـاكل نتيجـة
دراسـة أجراهـا ٍّ
كل مـن البنـك الـدويل ومفوضيـة األمـم املتحـدة للنمـو السـكاين ،وعـودة أعـداد كبيرة مـن الالجئين ،واالحتالل غري
1
َّ
السـامية لالجئين يف ثلاث مناطـق حرضيـة يف أفغانسـتان أن الرشعـي و /أو الثانـوي للسـكن واألرض .وأصبـح حـل مثـل هـذه
النازحين يف املناطـق الحرضيـة كانـوا أكثر عرضـة وأسـوأ حـاالً من النزاعـات يف أفغانسـتان أمـراً معقداً نتيجة لتطبيـق كل من القانون
فقـراء الحضر غري النازحين داخلياً ،ومن املرجـح َّأن أولئك النازحني العـريف والرشيعـة اإلسلامية وقانـون الدولة معـاً يف الوقت نفسـه،
هـم مـن العاطلين عـن العمـل بصفـة خاصـة ،وغير قادريـن على حيـث شـاب هـذا األخير وعلى نحـ ٍو ملحـوظ إغفالـه للعديـد من
الحصـول على السـكن املناسـب ،ويتناولـون طعامـاً غير آمـن .ومل النواحـي املتعلقـة ٍّ
بـكل مـن األرايض الحرضيـة والريفيـة على حد
يتم َّكـن أكثر مـن ثلث الذين شـملهم االسـتطالع مـن الحصول عىل سواء.
الكهربـاء ،وإمـدادات كافيـة مـن امليـاه ومرافـق اإلصحـاح.
وتتضمـن بعـض قضايـا األرايض الشـائعة يف أفغانسـتان :اسـتيالء
وإحـدى القضايـا التـي تناولتهـا سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة النخـب القويـة /أمـراء الحرب على األرايض؛ النزاعـات عىل األرايض
الجديـدة حـول النازحين داخليـاً هـي الحـق يف السـكن املالئـم بين بـدو الكوتشي والقرويين املقيمين؛ الخالف حـول إىل أي مدى
والحصـول على األرايض (املـادة  .)7.1.3وتؤكـد السياسـة على َّأن تعـد األرايض غير اململوكـة يف حقيقـة األمـر غير مملوكـة؛ التمييـز
إحـدى أكبر العقبات التي تواجـه النازحني داخلياً يف أفغانسـتان يف بين امللكيـة العامـة الوطنيـة ومـا ُينظـر إليـه أنهـا ملكيـة محليـة
بحثهـم عـن السـكن املالئـم هـي عـدم الحصـول على األرض وأمن “مشـاع”؛ واالدعـاءات املتعـددة املتعلقـة بـاألرايض ،وخاصـة تلـك
حيـازة تلـك األرايض -األمـر الـذي يفـرض على النازحين داخليـاً التـي تشـمل القـادة وأمـراء الحـرب األقويـاء الذيـن يسـتخدمون
العيـش يف مسـتوطنات غري رسـمية حيـث يتعرضـون لخطر اإلخالء األرايض كوسـيلة للمحسـوبية السياسـية .ويخضـع أمـن حيـازة
القسري والتحـرش .وتفـرض سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة الجديدة األرايض ذات القيمـة العاليـة يف املناطـق الحرضيـة وعلى نحـو
على الحكومـة تحديـد األرايض املتوافـرة ،واتخـاذ ترتيبـات واضحة أكبر للنواحـي السياسـية ،ويتشـدد العديـد مـن رؤسـاء البلديـات
مـع أصحـاب األرض املعنيين واملجتمعات املضيفـة ،وتوفري املالجئ أو األحـزاب السياسـية للغايـة يف اتجاهاتهـم بهـذا الخصوص .ويربز
الطارئـة واالنتقاليـة للنازحين داخليـاً املرشديـن ،وإذا لـزم األمـر عامـل ال ِعـرق بوضوح يف كثير من الحاالت ،حيث تخىش السـلطات
مبسـاعدة مـن املجتمـع اإلنسـاين .وتحـث هـذه السياسـة الحكومة املحليـة مـن َّأن األشـخاص القادمين ومـن جامعـات عرقيـة أخـرى

على أ) اتخـاذ التدابير لضمان َّأن النازحين داخلياً يف املسـتوطنات
غير الرسـمية س ُيسـمح لهـم برفـع مسـتوى سـكنهم لتلبيـة معايير
إسـفري املتفـق عليهـا دوليـاً لتوفير املـأوى يف حـاالت الطـوارئ2؛
ب) استكشـاف املبـادرات على مسـتوى املجتمـع املحلي إلقـراض،
أو إيجـار أو بيـع األرايض يف املناطـق التـي اسـتقر فيهـا النازحين
داخليـاً؛ ج) تحديـد الخيـارات األخـرى التـي مـن شـأنها أن توفـر
األمـن للنازحين داخليـاً لحيـازة األرايض ،مبـا يف ذلـك مشـاريع حق
3
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قـد يـؤدي إىل تغيير دميوغـرايف ،وعليـه يتغير التوازن السـيايس يف
املنطقة.

مخيم املسلخ واملستوطنات غري الرسمية
األخرى يف مدينة هريات

يقـع مخيـم املسـلخ للنازحين داخليـاً يف ضواحـي مدينـة هيرات،
وكان أكبر مخيـم للنازحين داخـل أفغانسـتان للنازحين داخليـاً
ويعـد مـن أكبر املخيمات يف العـامل ،حيـث كان موطنـاً ألكثر مـن
 350000مـن النازحين الداخليين .وبحلـول بدايـة عـام  2002كان
عـدد سـكان مخيـم املسـلخ يقـدر بحـوايل  120000شـخص .ويف
أواخـر عـام  2002بـدأت عمليـة توزيـع املسـاعدات على نطـاق
واسـع ،وخاصـة املـواد الغذائيـة تتلاىش تدريجيـاً ومبـا يتماىش مع
ثـم ُأغلق املعسـكر رسـمياً يف
عمليـة العـودة املخطـط لهـا ،4ومـن َّ
عـام  .2005ولقـد تبنـت الحكومـة يف وقـت الحـق نهجـاً مختلفـاً
يف التعامـل مـع سـكان هـذه املسـتوطنة ،فأحيانـا متنحهـم وضـع
النازحين الداخليين وتحرمهـم منهـا تـارة أخـرى والـذي كان
ميثـل لهـم املفتـاح إلمكانيـة الحصـول على املعونـة أو الخدمـات
اإلنسـانية.

مل تنظـر السـلطات إىل هؤالء النازحين كمواطنني دامئني يف مدينة
هيرات حتـى أوائل عام  ،2013ولكن يبدو أن مشـاورات سياسـة
النازحين داخليـاً أدت إىل بعـض التغييرات الطفيفـة يف توجهات
النخبـة السياسـية الذيـن باتـو يدركـون اآلن َّأن هـؤالء النازحين
الداخليين لـن يعـودوا إىل أماكنهـم األصليـة .وعليه يكـون الحل
الدائـم لهـم هـو االندمـاج املحلي فقط ،وأخيراً 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
تخصيـص مواقـع األرايض مناطـق مـن األرايض مقسـمة إىل
قطـع مخصصـة سـوف ُتعطـى أو ُتبـاع للمسـتفيدين (ال سـيام
الالجئين العائديـن أو النازحين داخليـاً) وكما هـو محـدد يف
املرسـوم الرئـايس رقـم  .104وعملـت الحكومـة على التعريـف
بهـذا املخطـط يف عـام  2005للتخفيـف مـن األثر السـلبي لندرة
األرايض واملسـاكن لالجئين العائديـن .وتتواجـد مواقـع مخطـط
تخصيـص األرايض يف مختلـف املحافظـات وبـإدارة كاملـة مـن
وباسـتثناء مخيـم املسـلخ ،هنـاك أربـع مسـتوطنات غير رسـمية وزارة شـؤون الالجئين والعـودة إىل الوطـن لهـذه املواقـع .ومـع
أخـرى تسـتضيف حاليـاً النازحين الداخليين يف مدينـة هيرات :ذلـك ،فقـد تعـرض هـذا املخطـط النتقـادات على نطـاق واسـع
شـيداي ،واملنـارة وفرقـة داخـل حـدود مدينـة هيرات وكامـاراكاال وللعديـد مـن األسـباب.
يف الضواحـي .وتشير البيانـات السـكانية الحاليـة إىل َّأن مخيـم
ً
املسـلخ يسـتضيف 3648أرسة ( 17933شـخصاً) ،املنـارة  581أرسة وعمومـا فقـد كانـت نسـبة إشـغال مواقـع مواقـع مخطـط
حـد مـا ،وهنـاك مزاعـم َّ
بـأن
(  2950شـخصاً) و وشـيداي  2188أرسة ( 10431شـخصاً) .يقـع تخصيـص األرايض منخفضـة إىل ٍّ
مخيـم املسـلخ عىل بعـد  13كم خـارج حدود مدينـة هريات وعىل مواقـع هـذا املخطـط قـد ُخصصـت للأرس التـي ليسـت بحاجة
األرايض التـي متلكهـا سـلطة األرايض األفغانيـة ،يف حين َّأن املنـارة لهـا ،وإمنـا ألشـخاص يعملـون يف مجـال املضاربـة على األرايض.
وشـيداي يقعـان داخـل حـدود املدينـة :األول على األرايض التـي وإضافـة إىل ذلـك ،تقـع مواقـع مخطـط تخصيـص األرايض كلهـا
متلكهـا وزارة الداخليـة ،والثـاين مقـام على أرض البلديـة .واسـتلم على مسـافة بعيـدة مـن املدن ،وهـو األمر الـذي يتطلـب توفري
النازحـون الداخليـون جميعهـم يف كل مـن املنـارة والشـيداي الخدمـات األساسـية (امليـاه واملـدارس والعيـادات ،وغريهـا مـن
واملسـلخ إشـعارات إخلاء ،ولكنهـم مـع مضي السـنني ضغطـوا الخدمـات) وفـرص كسـب العيـش؛ وهي بالتـايل تعتمـد إىل ح ٍّد
لتخصيـص أرض لهـم أو أن ُيسـمح لهم بالبقاء حيـث هم .وتواصل بعيـد على الدعـم املـايل الخارجي ،وهـي أمور غري مسـتدامة يف
النازحـون داخليـاً يف الشـيداي مـع الرئيـس كـرزاي ،الـذي بـدوره نهايـة املطـاف( .ويف مدينـة هريات تقع مواقـع مخطط تخصيص
وافـق على نقلهـم بعيـداً عـن الطريـق الرئيسي إىل قطعـة أراض األرايض ،والـذي ُيطلـق عليـه سـادات ،على الطريـق الرئيسي
شـاغرة على مقربـة مـن الجبـال يف الشـيداي .ولكـن نظـراً لوجود املـؤدي إىل إيـران ويبعـد أكثر من  30كـم إىل الغرب مـن مدينة
كابلات كهربـاء الضغـط العايل يف املنطقة وعـدم وجود املياه ،وجد هيرات مـع عـدم وجـود فـرص لكسـب العيـش يف مـكان قريب
النازحـون أنهـم غير قادريـن على االنتقـال إىل هذا املوقـع .وبقي لـه -يبـدو املوقـع وكأ َّنـه مدينة أشـباح) .وعالوة عىل ذلـك ،تركز
النازحـون الداخليـون معرضـون لخطـر شـديد مـع دخـل منخفض وزارة شـؤون الالجئين والعـودة إىل الوطن يف اآلونـة األخرية عىل
جـداً وامكانيـات محـدودة جـداً للوصـول إىل البنيـة التحتيـة الالجئين العائديـن وليـس النازحين الداخليين لتخصيـص هـذه
والحصـول على الخدمـات .ومـع عـدم وجـود فرص للحصـول عىل املواقـع .وحتـى اآلن ُيطلـب مـن النازحين داخلياً التقـدم بطلب
األرايض أو املـأوى الدائـم واالفتقـار إىل أمـن حيـازة األرايض ،ليـس للحصـول على موقـع ضمن مواقـع مخطط تخصيـص األرايض يف
لـدى هـؤالء األشـخاص فرصـة للخروج مـن دائـرة اإلقصـاء والفقر .مواطنهـم األصليـة بـدالً مـن املـدن التـي يعيشـون فيهـا حالياً.
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إزالة املالجئ يف مخيم مسلخ للنازحني /مدينة هريات ،غرب أفغانستان

ويتمثـل التحـدي األسـايس هنـا يف توفير أمـن حيـازة األرايض لألرس
النازحـة داخليـاً وضمـن موقـع ُمجـ ٍّد اقتصاديـاً ومالئـم ،وكذلـك
رفـع مسـتوى هـذه املناطـق تدريجيـاً مـن خلال توفير الخدمـات
األساسـية والبنيـة التحتيـة لها .وميتلك مخيم املسـلخ ميـزة إيجابية
يف كونـه يقـع خـارج املنطقـة العمرانيـة مـن مدينة هيرات ،ولكنه
يف متنـاول الحصـول على فـرص للعمـل .وعلاوة على ذلـك ،فهـو
ُمقـام على أراض عامـة /للدولـة ،مما يقلـل مـن فـرص وجـود
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 االستراتيجي ملخيم الشـيداي الذي
يقـع على طـول الطـرق الرئيسـية فهـي تعد عوامـل تحظـر تنظيم
وتطويـر تلـك املخيمات نظـراً الرتفـاع قيمـة األرايض.

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

التوصيات

مـن أجـل مواصلـة إحـراز التقـدم نحـو التوصـل إىل حلـول دامئـة
للنازحين داخليـاً يف أفغانسـتان ،هنـاك حاجـة لتنفيـذ مـا يلي-
تحديـداً مـا يتعلـق مبخيم املسـلخ ،ولكن ميكـن تنفيذهـا أيضاً عىل
نطـاق أوسـع:

■ ■مسـوحات تحديـد النمطيـة املنتظمـة يف املسـتوطنات غير
الرسـمية يف جميـع أنحـاء أفغانسـتان للمسـاعدة يف إثـراء
يهـدف املشروع املشترك الحـايل لربنامـج األمـم املتحـدة
املناقشـات مـع الحكومـة حـول الحلـول الدامئة وتنظيـم 5هذه
للمسـتوطنات البرشيـة (املوئل) /ومفوضية األمم املتحدة السـامية
املسـتوطنات.
لالجئين االسـتجابة لالحتياجـات امللحـة للأرس النازحة داخليـ ًا التي
تعيـش يف مسـتوطنة املسـلخ مـن خالل فـرض األمر الواقـع بإضفاء
الطابـع الرسـمي على املسـتوطنة وتوفير الخدمـات األساسـية (يف ■ ■خطـط أمـن حيـازة األرايض ،مبـا يف ذلـك تفاصيـل بـدء تنفيـذ
تقديـم الخدمـات األساسـية.
البدايـة توفير املـاء واملـأوى ومـن ثـم غريهـا مـن املرافـق يف وقت
الحـق) ودعـم فـرص كسـب العيـش ،مـع تطبيـق الحـد األدىن مـن
معايير اسـفري لتكـون كنقطـة انطلاق .ونظـراً للطبيعـة الحساسـة ■ ■معايير األهل َّيـة الشـفافة واملوضوعـة بالتنسـيق مـع وزارة
شـؤون الالجئين والعـودة إىل الوطـن واملحافـظ و بلدية مدينة
لهـذه املسـألة مـن الناحيـة السياسـية ،فقـد حافظـت املنظمتـان
هيرات لتخصيـص األرايض للنازحين داخليـ ًا يف مخيـم املسـلخ.
اللتـان خططتـا لهذ املشروع بالتعـاون الوثيق مع املحافـظ وبلدية
مدينـة هيرات ،واملديريـة املسـتقلة للحكـم املحيل ،ووزارة شـؤون
الالجئين والعـودة إىل الوطـن ،ووزارة شـؤون التنميـة الحرضيـة■ ■ ،توفير مزيـد مـن قطـع األرايض (ضمـن مواقـع مناسـبة ،أي
داخـل حـدود املدينـة أو على أطـراف املـدن) للنازحين
ووزارة الزراعـة والـري والثروة الحيوانيـة ،وسـلطة األرايض يف
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الداخليين وغريهـم من األرس ذات الدخـل املنخفض (يف مدينة
شوبها راو  shobha.rao@unhabitat-afg.orgيعمل
هيرات ويف غريهـا مـن املحافظـات).
ً
منسقا لفريق عمل اإلسكان واألرايض واملمتلكات،
وموظف معار من نوركاب إىل برنامج األمم املتحدة
■ ■التشـاور مـع السـكان النازحين داخلياً يف كال مراحـل التخطيط للمستوطنات البرشية (املوئل) يف أفغانستان .يان تريكسرتا،
والتنفيـذُ ،
مثلا مـن خالل برنامـج األمم املتحدة للمسـتوطنات  ،jan.turkstra@unhabitat-afg.orgويعمل مستشاراً للتنمية
6
ُ
البرشيـة (املوئـل) التـي تشرك كال من الرجال والنسـاء .
الحرضية ،برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)
يف أفغانستانwww.unhabitat.org .
■ ■عـرض االنتقـال إىل مـكان آخـر ،مـع توفير الدعـم والحوافـز
 .1البنك الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني (مايو /ايار  )2011دراسة بحثية
الالزمـة ،كجـزء مـن حزمة الحلـول السياسـية املتاحـة للنازحني عن النازحني يف املناطق الحرضية -أفغانستان
http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
الداخليين يف املسـتوطنات غير الرسـمية.
ومـن املأمـول أن يكـون مخيـم املسـلخ منوذجـاً لغيره مـن املواقـع
يف أفغانسـتان والتـي تواجـه تحديـات مامثلـة .واألكثر أهمية هنا،
أن يشـجع هـذا األمـر النخـب السياسـية والسمارسة اآلخريـن مـن
أصحـاب السـلطة للبـدء بالنظـر إىل النازحين داخليـاً على أنهـم
ليسـوا فقـط مواطنني ،وإمنـا أيضا كأصـول ذات قيمـة ملجتمعاتهم.
وال تـزال األسـباب الهيكليـة التي تـؤدي إىل النـزوح داخلياً موجودة
يف أفغانسـتان حتـى اليـوم ،وعليـه فإنـه مـن املهـم أن يحافـظ
املجتمـع الـدويل تركيـزه على إيجـاد حلـول دامئـة للنازحين داخلياً
الذيـن طالـت معاناتهـم ومشـاركتهم مـع الحكومـات الوطنيـة
واملحليـة لتحقيـق هـذه األهـداف.

 .2معايري إسفري .يقدم دليل معايري إسفري مجموعة من املبادئ املشرتكة والحد األدىن
من املعايري العاملية لتقديم استجابة إنسانية ذات جودة .ويتضمن املعايري الدنيا أربعة
مجاالت أساسية للمساعدات اإلنسانية املخصصة إلنقاذ الحياة ،وهي :توفري املياه وتعزبز
الرصف 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
 .3حق الفرد يف استخدام والتمتع مبمتلكات تعود لفرد آخر ،رشيطة عدم اإلرضار بها أو
إحداث التغيريات فيها.
 .4أعطي النازحون داخلياً يف مخيم املسلخ الفرصة حتى سبتمرب /أيلول  2004للتسجيل يف
عملية العودة ،وانتهت بحلول ربيع .2005
 .5برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل) ومفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني (يرتقب نرشه الحقاً يف يف  )2014بعنوان التكامل املحيل لألرس النازحة داخلياً يف
هريات ،أفغانستان :املرحلة  1أ -مسح املساكن واملمتلكات والتخطيط لها
UN-Habitat/UNHCR (forthcoming 2014) Local Integration of IDP
families in Herat, Afghanistan: Phase 1a - Household and property survey
and planning
www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13 .6

إعادة تأطري الحلول لالجئني األفغان:
دان تايلر

يجب أن ُتصاغ الربامج وجهود حشد الدعم اإلقليمية املعنية بالالجئني األفغان عىل نحو يدعم مشاكل التَّهجري
ا ُملط َّول ويستجيب لها بدالً من محاوالت إيجاد “حلول” لها.
مـا زال األفغـان ميثلـون حتـى يومنا هذا أكرث سـكان العامل تعرضاً أن احتامليـة وجـود أي بـادرة أمـل يف إيجـاد حـل دائـم ملشـكلة
2
ألوضـاع اللجـوء ا ُملطـ َّول؛ فما زلت باكسـتان وإيران تسـتضيفان تهجريهـم غير واقعية وبعيـدة املنال.
نحـو  2.5مليـون الجـئ أفغـاين ُمسـجل إضافـة إىل الالجئين غير
املسـجلني الذيـن يناهـزون هذا العـدد والذين ٌيتوقـع تواجدهم وعليـه ،تسـتلزم معالجـة احتياجـات الالجئين األفغـان يف أوقات
طـول اسـتجابة تنمويـة يف املقـام األول إال أنهـا قـد
أيضـاً يف كلتـا الدولتين .ويعيش نحـو  %75من األفغـان يف املنفى التَّهجير ا ُمل َّ
ألكثر مـن ثالثـة عقـود ،ومل ُيسـاهم االحتجـاز ا ُملطـول يف زيـادة تبـدو متنافيـة مـع األنشـطة اإلنسـانية .ورأب هـذه الثغـرة بين
قـدرة كثير مـن الالجئين األفغـان على االندمـاج يف مجتمعاتهم االسـتجابات اإلنسـانية الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات العاجلـة
ا ُملضيفـة .حتـى إن كثيراً منهم يـرون تدهور أوضاعهم اإلنسـانية لالجئين األفغـان ومتطلبـات التنميـة طويلـة األجـل عنـد هـذه
متامـ ًا بزيـادة مدة تهجريهـم مام أفقد كثرياً مـن الالجئني األفغان املجتمعـات املحليـة مـن التحديـات الكبيرة أمـام صانعـي
رغبتهـم يف العـودة إىل ديارهم1.وتعتقـد الغالبيـة العظمى منهم السياسـات الدوليـة ومقدمـي املسـاعدات على حـد سـواء.

