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املهاجزون األفغان؛ الححدياث والحلىل

نرشخ إداسج املهاحشًن اًػاملٌح  IOMدلشًشا رذًثا ًفٌذ ؤن نزى  053ؤًف مىاػن ؤفغاين مهاحش غادوا إىل ؤفغانعذان
من ةاهعذان وإًشان ةاخذٌاسهم ،ؤو كرساً .ا د ُشي إىل ؤي ٍ
رذ ًػاين هؤالء اًػائذون من املهخش من اًصػىةاخ األمنٌح
واالكذصادًح املىحىدج يف اًتٌذ؟ هٍ ادخزخ اًزوىمح األفغانٌح خؼىاخ مؤثشج يف هزا اًصذد؟ ملارا ال ًشغث
املهاحشون األفغان ةاًػىدج إىل ةٌذهم؟ يف هزا اًذزٌٌٍ ظنل ٌّم اظذػذاداخ اًزوىمح رٌاي مٌف املهاحشًن ،هام
ظنٌلٍ اًظىء غىل اًذزذًاخ واًصػىةاخ اًذٍ ًػانىن منها.

عىدة املهاجزين األفغان إىل بلدهم
منز دإظٌغ اًزوىمح األفغانٌح غاَ  َ1332كامر ؤغذاد هتريج من األفغان ةاًػىدج إىل وػنهم هٍ غاَ ،وماصاًر هزه
اًزشهح معذمشج مؼ انخفاض واسدفاع يف اًػذد .وفم إرصائٌاخ وصاسج املهاحشًن واًػائذًن فئن غذد املىاػنني اًزًن
غادوا إىل ؤفغانعذان من ةالد املهخش منز غاَ ً َ1331تٌغىن ( 3618770دعػح مالًني وظتػمئح ومثانٌح وغرشًن ٍ
ؤًف
وظذمئح وثالثح وظذني شخصا) .غذد هتريج من هؤالء املهاحشًن هانىا ةتاهعذان ،هام ؤن إًشان دٌٌها من رٌث
اًػذد ،وما صاي اًوثري من املىاػنني األفغان ًػٌشىن يف اًتٌذان املزهىسج .اًػائذون إما ؤنهم غادوا ةاخذٌاسهم ؤو دم
دهخريهم كرسا سغم غذَ سغتذهم ةاًػىدج ملا يف اًتٌذ من مصاغث ودزذًاخ.
من حمٌح اًػائذًن غذ ُج مالًني دم إخشاحهم كرسا من ةاهعذان غاَ  َ1327رٌث اطؼشهم حهاص اًرشػح اًتاهعذانٌح
ةاًػىدج إىل ؤفغانعذان ةشوٍ حامغٍ ،وةػذ مذج كتٌر ةاهعذان ةإن ًوىن املهاحشون األفغان حضءا من اكذصادهم
وًزا دم إًلاف اًذهخري اًلرسي .ؤما يف إًشان فمؼ ؤن غذد املهاحشًن األفغان ؤكٍ من املهاحشًن ةتاهعذان إال ؤن
اًزوىمح اإلًشانٌح كذ ؤحربخ املهاحشًن األفغان غىل اًخشوج يف وكر ًٌغ ًذًهم فٌه ؤي اظذػذاد ًٌػىدج إىل
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اًىػن ،ووفم دلشًش إداسج املهاحشًن اًػاملٌح فئن غذد  078,863مهاحشا ؤفغانٌا غادوا من ةاهعذان وإًشان إىل
ؤفغانعذان وغذد اًناصرني من ةاهعذان ًتٌغ  001,772شخص ،وًشمٍ هزا اًػذد املهاحشًن املعخٌني وغري
املعخٌني .وكذ كامر اإلداسج املزهىسج  IOMةئغانح ةػظهم ةاألدواخ واملعاغذاخ اًرضوسًح وكذ خفف رًى من
مػانادهم إىل رذ ما.
املهاجزين والىضع االقحصادي واألمني بالبلد
املشوالخ االكذصادًح واألمنٌح هٍ اًذٍ وكفر رخشا غرثج يف ػشًم غىدج املهاحشًن إىل وػنهم .اًصػىةاخ
املزهىسج دشوٍ كظاًا مهمح حذا ًٌمهاحشًن رٌث إن هثريا منهم ًػٌشىن ؤوطاغا مادًح صػتح يف اًخاسج ،ومؼ رًى
فئن رٌادهم هنان آمنح من مخاػش اًزشوب هام ؤنهم ًلذسون غىل دىفري ارذٌاحادهم األظاظٌح ةنزى ما .وإرا
ظتث ًه – فشمبا ًن ًُلشس
اظذمشخ ؤوطاع ؤفغانعذان غىل هزه اًزاي املرتدًح  -واًذٍ ًُػذرب االخذالي األمنٍ ؤهم ٍ
املهاحشون اًػىد َج ؤةذا .والًاخ غذًذج ةإفغانعذان دىاحه دزذًاخ ؤمنٌح صػتح ،هام ؤن هنان ناصرني داخٌٌني نضرىا
ةعتث اًزشوب وًُشوٌىن غتئا غىل اًزاًح االكذصادًح يف اًتٌذ واسدفؼ ةعتث رًى مػذي اًتؼاًح اًذٍ ةعتتها ًخاف
املهاحشون من اًػىدج رذى ال ًُػشطىا معذلتٍ ؤوالدهم ًٌخؼش .اًذزذي اآلخش هى انػذاَ األمن ؤو دذهىسه رٌث ًػىق
ُزعن هزه األوطاع فئن املىاػنني األفغان
هزا األمش دون غىدج املهاحشًن .ويف راي اظذؼاغر اًزوىمح ؤن د ّ
اًزًن ًػٌشىن يف ةالد املهخش وًعذثمشون فٌها ظريحػىن وًعذثمشون ةإمىاًهم يف ؤفغانعذان مام ظٌوىن ًه دإثري
إًخايب يف دزعني اًىطؼ االكذصادي.
الىعىد واالسحعداداث من الجهاث الداخليت واألجنبييت
مؼ ؤن هنان إداساخ مػنٌح مبٌف املهاحشًن ظانذخ اًػائذًن يف فرتاخ مخذٌفح مثٍ إداسج اًهخشج اًػاملٌح ،وموذث
 UNHCRووصاسج املهاحشًن واًػائذًن وةػع املؤظعاخ اًخريًح واًذوي اًذاغمح ،إال ؤن ؤوطاع املهاحشًن
االكذصادًح واألمنٌح واملػٌشٌح دذًنا غىل ؤن هنان راحح إىل مضًذ من اإلغاثح واملعاغذاخ .يف اًعاةم وغذخ وصاسج
املهاحشًن ةذلذًم كؼؼ ؤساض ظونٌح ًٌمهاحشًن ،وكذ نُفز حضء من هزا اًربنامد يف ةػع اًىالًاخ ،إال ؤن غذَ
وحىد فشص اًػمٍ يف مناػم اإلظوان وهزًى اًذذهىس األمنٍ دعتتا يف غذَ إكتاي املهاحشًن غىل ؤخز رصصهم،
ؤمن نعتٍ ًُالرظ ؤن األسايض د ُغصث من ِكتٍ روي اًنفىر املزٌٌني ،ونذٌخح ًزًى نشي
وإرا ُوحذخ منؼلح ةها ٌ
املهاحشًن اًػائذًن ًػٌشىن راًح نضوذ ودرشد داخٍ وػنهم ،وهزا ًذفؼ املهاحشًن اًلاػنني ةتاهعذان وإًشان إىل
اًتلاء هنان رذى ال ًىاحهىا املصري املش اًزي ًىاحهه اًػائذون إىل ؤفغانعذان.
كتٍ دإظٌغ روىمح اًىرذج اًىػنٌح ،ؤهذ اًشئٌغ ؤرشف غنٍ يف اًزمالخ االنذخاةٌح مشاسا غىل رٍ كظٌح
املهاحشًن ،إال ؤن اًعنني اًخمغ املاطٌح مل دشهذ دزلٌم ؤي من دٌى اًىغىد ،ودفٌذ ةػع اًذلاسًش ؤن ةػع
اًػائذًن اطؼشوا ًٌهخشج مخذدا غرب اًىالًاخ اًخنىةٌح ةادخاه ةاهعذان ،غرب منؼلح هىًذه وحمن اًتاهعذانٌذني.
هنان ادفاكٌح ُغلذخ ةني وصاسج املهاحشًن األفغانٌح وةاهعذان دذظمن دعهٌٍ إحشاءاخ دعخٌٍ املهاحشًن هنان ،إال
ؤن غالماخ اظذفهاَ ؤُثريخ غىل ظٌاظاخ اًزوىمح دخاه املهاحشًن ومل دلذَ اًزوىمح إحاةاخ غٌٌها رذى اآلن.
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وةاًنظ ش يف غذَ اظذػذاد اًزوىمح ًٌذصذي ًٌذزذًاخ املزهىسج وغذَ دنفٌز ما وغذخ اًزوىمح ةذؼتٌله؛ ًتذو ؤن ما
ًُلذمه املششزىن راًٌا يف املنافعاخ االنذخاةٌح ًن ًػذو معذىي اًشػاساخ ،وًن د ُنفز ةشامد غمٌٌح ًزٍ مشوٌح
املهاحشًن.

النحائج
وفم ؤرذ اًذلاسًش املنشىسج من موذث  UNHCRفئن هنان نزى  2.7مٌٌىن مهاحش ؤفغاين ُمعخٍ يف ةاهعذان ،هام
ؤن هنان غذدا من املهاحشًن ًػٌشىن يف إًشان .إرا اظذؼاغر اًزوىمح األفغانٌح وطؼ ودنفٌز ظٌاظاخ ناحزح
كصريج املذي وػىًٌح املذي إلغادج املهاحشًن إىل ؤفغانعذان فئن رًى ظٌٌػث دوسا يف دنمٌح اًتٌذ ،رٌث إن ةني
هؤالء املهاحشًن مهاساخ ومىاهث غذًذج ومعذثمشون ومثلفىن ةئموانهم دغٌري وطؼ اًتٌذ نزى األفظٍ .وألحٍ هزا
اًهذف غىل اًزوىمح األفغانٌح ؤن دعذفٌذ من دخاسب اًذوي األخشي اًذٍ دػامٌر مؼ مٌف املهاحشًن ًػذج غلىد،
وؤن ال ًعمزىا ًخريان ؤفغانعذان ةإن ًعذغٌىا املهاحشًن األفغان ملأسةهم ،ؤو ًظغؼىا مبٌف املهاحشًن غىل
ؤفغانعذان روىم ًح وشػتا.
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الحعليم يف أفغانسحان ،من الشعار إلی الحطبیق

اًذػٌٌم سهني سهني يف رٌاج اًترش وًه دوس ؤظايس يف دلذَ املخذمػاخ اًترشًح .املخذمػاخ اًذٍ اهذمر ةهزا
املخاي وغمٌر غىل دؼىًشه اظذؼاغر ؤن دخؼى نزى اًذلذَ ةشوٍ رسًؼ ،ؤما املخذمػاخ اًذٍ ؤغفٌر اًذػٌٌم فئنها
مل د ُترص اًنىس ومل دلذزم مٌادًن اًذؼىس واًذلذَ.
نظاَ املػاسف (اًنظاَ اًذػٌٌمٍ املذسيس) يف ؤفغانعذان ظاس ظريا صػىدًا من اًنارٌح اًومٌح منز  28غاما .هنان
اسدفاع يف مػذي دعخٌٍ اًؼالب يف املذاسط ،إال ؤن هنان دزذًاخ هربي دهذد هزا اًلؼاع مثٍ اًذذهىس األمنٍ،
ودناءج اًخىدج ،واًفعاد يف اإلداساخ اًذػٌٌمٌح وغريها من اًذزذًاخ.
يف هزا امللاي ظٌوىن اًزذًث غن وطؼ اًذػٌٌم يف ؤفغانعذان منز اًفرتج اًذٍ دٌر غاَ  َ1332مؼ دعٌٌؽ اًظىء
غىل اًىغىد اًذٍ مل د ُنفز يف هزا املخاي ،واًذزذًاخ اًذٍ دػرتض ػشًم اًذػٌٌم املذسيس ةإفغانعذان.

وضع الحعليم بعد عام 2332م
ةػذ ظلىغ روىمح ػاًتان ودشوٌٍ اًزوىمح اًخذًذج رذثر دزىالخ يف كؼاع اًذػٌٌم وافذذزر املػاسف صفزح
حذًذج .دم دفػٌٍ آالف املذاسط يف هٍ والًاخ ؤفغانعذان واًذزم ةها آالف اًذالمٌز .يف غاَ  َ2001نشؼر 0083
مذسظح يف ؤفغانعذان وهان غذد اًذاسظني ةها مٌٌىن مذػٌم ًُذسظهم  13ؤًف مذسط ،وهان غذد اًؼاًتاخ كشًتا من
اًصفش.
ؤما يف اًضمن اًزارض فئن غذد املذاسط – رعث إرصائٌاخ وصاسج املػاسف – ًتٌغ  28333مذسظح وًذسط ةها كشاةح 3
مالًني ػاًث وػاًتح ،وغذد املذسظني نزى  233ؤًف مػٌم ،وةهم نعتح مػٌمني اررتافٌني ةنعتح  ،%07يف رني ؤن
غذد املذسظني املِهنٌني يف غاَ  َ2001هان كٌٌال حذا ،وًشحؼ اًعتث يف كٌح املػٌمني املِهنٌني يف دٌى اًفرتج إىل
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كٌح دوس دذسًث املػٌمني رٌث هان يف ؤفغانعذان  7حامػاخ ًذذسًث املػٌمني فلؽ وهان غذد اًخشًخني من هزه
اًوٌٌاخ ال ًذػذي  733مذسط .ؤما اًٌىَ فهنان  71هٌٌح ًذذسًث املػٌمني ةوٍ والًاخ ؤفغانعذان.
مؼ ؤن كؼاع املػاسف دؼىس هثريا يف هزه املذج ةإفغانعذان رٌث ؤُنشئر آالف املذاسط واًذزم ةها مئاخ اآلالف من
اًذالمٌز ،إال ؤن هنان راًٌا نزى  0.6مٌٌىن ػفٍ يف ظنٍ وراي ُمهٌئح ًٌذساظح وًونهم مزشومىن من املذاسط.
ًُظاف إىل رًى ؤن كؼاع املػاسف ةإفغانعذان ًىاحه دزذًاخ غذًذج غىل سؤظها اًزشب واًذذهىس األمنٍ واًفعاد
اإلداسي .هام ؤن من مشوالخ وصاسج املػاسف كٌح املذسظني املزرتفني ،وشس املتاين ًٌمذاسط ،وكٌح اًوذث اًذساظٌح
وةلٌح األدواخ اًذساظٌح وغذَ مؼاةلح االمذزاناخ ًٌمػاًري ،واملذاسط امل ُعخٌح ةاًذضوًش – املذاسط اًىهمٌح – واملشاهٍ
يف املناهد اًذساظٌح ،وطػف اإلداسج واًوثري من اًذزذًاخ األخشي يف مخاي اًذػٌٌم.

الىعىد الحي مل جُنفذ بعد
دزعني وطؼ املػاسف هى ؤرذ اًشػاساخ اًتاسصج اًذٍ ؤغٌنها اًشئٌغ مزمذ ؤرشف غنٍ يف فرتج االنذخاةاخ ،ومؼ
اغذالئه ًوشيس اًزوم حذد وغىده يف مناظتح االرذفاي مبناظتح ًىَ املػٌم.
وغذ اًشئٌغ غنٍ ةضًادج االظذثامس يف سفؼ هفاءج املػٌمني ألحٍ دؼىًش راًح اًذػٌٌم وًيك ًوىن خشًخى اًصف
اًعادط واًصف اًذاظؼ واًصف اًثاين غرش كادسًن غىل اًػمٍ واًوعث واًزٌاج اًوشميح .هام وغذ ةئصاًح اًفخىج
ةني املذاسط اًذًنٌح واملذاسط اًػادًح مؼ صًادج اًرتهٌض غىل اًذػاًٌم اًذًنٌح.
رعث وغىد اًشئٌغ فئن هٍ ُمػٌم ُظٌعٌم كؼػح ؤسض يف مزافظذه ،وؤطاف اًشئٌغ كائال "هٌام متر موافزح
اًفعاد وصاد دخٍ اًزوىمح نذٌخح ملنؼ اًفعاد؛ ظذضداد سوادتوم".
مؼ ؤن هزه اًىغىد يف ةذاًح روىمح اًىرذج اًىػنٌح خٌلر آماال ةذزعني كؼاع املػاسف ،إال ؤن اًشئٌغ غنٍ ةػذ ةذء
روىمذه ةعنح كذَ اغذزاسا ًٌمػٌمني ،ووغذ يف غاَ  َ2017ةإنه ظٌظؼ املػاسف واًذػٌٌم غىل سؤط ةشامخه .اًشئٌغ
غنٍ هشس وغىده يف ةذاًح اًػاَ اًذسايس  ،َ2018ورصذ ةإنه ظٌذم ةناء متاين حذًذج ًػذد  7333مذسظح ،وظٌذم
دىصٌٍ املذاسط يف اًػاصمح واملزافظاخ ةاإلنرتنر ،هام وغذ ةإنه ظٌنفز وغذه ةضًادج سوادث املػٌمني رذى داسًخ
 ،August/18/1328إال ؤنه يف ةذاًح اًػاَ اًذسايس  َ2019كاي "دىفري املٌضانٌح واإلموانٌاخ ًعذح آالف مذسظح ًٌغ
ؤمشا ظهال ،إال ؤن اًخؼىاخ األظاظٌح كذ اد ُّخزخ ،وران مىغذ اًذنفٌز اًوامٍ".
غضا اًشئٌغ غنٍ ؤظتاب غذَ دنفٌز وغىده يف مخاي اًذػٌٌم إىل اًذزذًاخ املفاحئح ،وكاي "ًُتنى راًٌا غذد 2133
مذسظح ،وظٌذم دخصٌص مٌضانٌح ًتناء  1633مذسظح يف اًػاَ اًزايل".
وكذ مشخ ظذح شهىس غىل وغىد اًشئٌغ غنٍ األخريج ،إال ؤن املػاسف ماصاًر غىل ما هانر غٌٌه ،وال دىحذ مؤرشاخ
دذي غىل دؼىساخ مٌزىظح .واًذلشًش األخري املنشىس من موذث اًٌىنٌعف ووصاسج املػاسف األفغانٌح ؤظهش دًٌٍ غىل
وطؼ اًذػٌٌم املرتدي يف اًتٌذ.

جحليل األسبىع023-
مزكز الدراساث االسرتاجيجيت واإلقليميت

أكرب الححدياث الحي جىاجه الحعليم يف أفغانسحان
مؼ ؤن اًزوىمح كذمر وغىدا موشسج ةذزعني وطؼ املػاسف يف اًتٌذ ،إال ؤن هنان اًوثري من اًذزذًاخ اًذٍ د ُهذد
هزا اًلؼاع اًهاَ .من حمٌح  27ؤًف مذسظح ،هنان ظتػح آالف مذسظح ًٌغ ًها متنى مزذد ،وًذسط ةها اًؼالب
داخٍ اًخٌاَ ؤو يف اًػشاء .وصاسج املػاسف دنتٍ ظنىًا نزى ؤًف مذسظح حذًذج ،وإرا كاسنّا هزه اًػذد ةػذد املذاسط
اًفاكذج ًٌمتاين فئن ؤًف مذسظح ًٌغ غذدا هافٌا ،رٌث إن اًذزاق اًؼٌتح اًخذدج ًضداد هٍ غاَ .من اًذزذًاخ
هزًى انػذاَ األمن ،فاًزشوب د ُػذ ؤهرب غائم ؤماَ اًذػٌٌم .وفم اًذلشًش األخري املنشىس من موذث األمم املذزذج
إلغادج إنشاء ؤفغانعذان  ،UNAMAفئن اًػاَ املايض  َ1328هان األشذ دمىًح ًٌشػث األفغاين رٌث كُذٍ و ُحشذ فٌه
ؤهرث من  23آالف مىاػن ؤفغاين.
وفم مػٌىماخ وصاسج املػاسف األفغانٌح ،هنان راًٌا نزى  733مذسظح ُمغٌلح يف ؤفغانعذان .اًفعاد اإلداسي ٍ
دزذ آخش
ًىاحه كؼاع اًذػٌٌم .يف ةذاًح اًػاَ اًذسايس  َ1323ؤغٌنر اًٌخنح املعذلٌح ًذلٌٌم موافزح اًفعاد ةإن كؼاع اًذػٌٌم
ماصاي مٌٌئا ةاًثغشاخ اًذٍ إرا مل د ُذذاسن فعٌوىن ًها دإثرياخ ظٌتٌح فادرح غىل اًذػٌٌم .هزه اًٌخنح نرشخ دلشًشا
ً 2018ذظمن اًذززًش من همٌح اًفعاد اًوتريج يف وصاسج املػاسف ،ومن رًى اًفعاد يف دىظٌف املذسظني ،وةٌؼ
اًوذث اًذساظٌح يف اًعىق ،ومشاهٍ يف دىصًؼ سوادث املػٌمني يف اًىالًاخ وغري رًى.
غذَ وحىد متاين يف املذاسط ًشحؼ هزًى ًلظٌح اًفعاد ،رٌث إن هنان اًوثري من املذاسط اًىهمٌح وكذ دم
االرذٌاي واًنهث من مٌضانٌادها .ةاإلطافح إىل اًذذهىس األمنٍ واًفعاد فئن دناءج املعذىي اًذػٌٌمٍ ًُػذ دزذًا آخش
ًىاحه كؼاع اًذػٌٌم .وفم إرصائٌاخ وصاسج املػاسف األفغانٌح فئن نعتح  %16فلؽ من إحامًٌٍ  233ؤًف مذسط راصوا
غىل ؤكٍ شهادج مؼٌىةح ًٌذذسًغ وهٍ شهادج اًذخشج من اًصف اًشاةؼ غرش.
وهزا اًػامٍ ةاإلطافح إىل اًػىامٍ األخشي ًؤثش ظٌتا غىل راًح اًذػٌٌم يف اًتٌذ .وفم ةٌاناخ وصاسج املػاسف فئن هنان
نلصا ةلذس  33مٌٌىن هذاب دسايس و  63ؤًف مذسط .اًذزذي اآلخش يف كؼاع اًذػٌٌم هى طػف اًلذسج اًذنفٌزًح ًهزا
اًلؼاع يف اًػاصمح واًىالًاخ .كؼاع املػاسف ًُػاين من ظىء اإلداسج وظىء اإلرشاف يف اًػاصمح ومػظم اًىالًاخ
ةعتث طػ ف اًوىادس واًفعاد يف اًذىظٌفً .زا فئن كؼاع املػاسف ًزذاج ؤوال إىل نظاَ إداسي وثانٌا إىل إظرتادٌخٌح
وػنٌح منظمح وشامٌح كامئح غىل املػاًري املػذربجً ،ذليض غىل اًذزذًاخ اًذٍ دػرتض معريج اًذػٌٌم يف ؤفغانعذان.
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