
3737 روا أفغانستان: 2014 وما بعده مهجَّ نرشة الهجرة القرسية 46

يجوز/ مايو 2014

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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