برگزاری وسط زمین:

تجارب آوارگی ,روابط جامعه و درگیری بین آوارگان ,بازگشت کنندگان و جوامع میزبان در هرات ,ننگرهار
و تخار
افغانســتان در ســطح جهــان بــا یکــی از طوالنــی تریــن و پیچیــده ترین
چالــش هــای بیجاشــده گــی جمعیــت روبــه رو اســت .در ســال 2019
م 578,000 ،تــن از افغانــان یــا بــه دلیــل درگیــری ،خشــونت و یــا هــم
حــوادث طبیعــی از خانــه هــای خــود بیجــا شــده انــد .در همیــن حــال،
 490,000تــن از افغانــان در همیــن ســال از خــارج از کشــور عــودت
کــرده انــد کــه اغلــب شــان تحــت رشایــط ناگــوارای ق ـرار داشــتند و
تعــداد بیشــری آنهــا پــس از بازگشــت بــه خانــه ،بازهــم بــه زندگــی
آواره گــی و بیجاشــده گــی ادامــه دادنــد؛ زیـرا آنهــا مایــل یــا قــادر بــه
بازگشــت بــه محــل اصلــی خــود نبودنــد یــا اینکــه بــه تــرک منطقــۀ
اصلــی زندگــی خــود مجبــور شــدند .در ســال  2019م ،تخمیــن زده
مــی شــد کــه  4.2میلیــون افغــان در داخــل کشــور بیجاشــده باشــند.
بحـران طوالنــی مــدت بیجاشــده گــی نــه تنهــا بــر بیجاشــده گان ،بلکــه
بــر جوامعــی میزبــان ،نیــز تأثیــر مــی گــذارد .در رشایطــی تــوأم بــا
عمــق ناامنــی ،شــکنندگی اقتصــادی وضعیــت نــا معلــوم سیاســی مانند
افغانســتان ،بحـران طوالنــی مــدت بیجاشــده گــی رونــد ارائــۀ خدمــات
عامــه را تضعیــف کــرده و مــی توانــد رقابــت را در راســتای فرصــت
هــای معیشــتی تشــدید کنــد .بیجاشــده گــی همچنیــن باعــث ایجــاد
جوامــع جدیــد و در عیــن حــال ســیال و از هــم گســیختۀ مهاج ـران
جدیــد ،مهاج ـران ســابق و جوامــع میزبــان مــی شــود کــه ایــن امــر
اعضــای جامعــۀ بیجاشــده و میزبــان را مجبــور بــه مذاکــره در مــورد
یــک محیــط جدیــد مــی کنــد .پالیســی ســازان ملــی و بیــن املللــی
در تــاش درک ســیالیت و وســعت بیجاشــده گــی داخلــی اجبــاری در
میــان یــک درگیــری مســلحانه طوالنــی مــدت بــوده انــد کــه کمبــود

آمــار و معلومــات و مشــکالت هامهنگــی در راســتای پاســخگویی آنهــا
در برابــر ایــن بح ـران روز افــزون مانــع گردیــده اســت.
ایــن گــزارش یــک بررســی عمیــق پیرامــون واقعیــت هــا و تأثیــر
بیجاشــده گــی بــر اجتــاع بیجاشــده گان و میزبــان هــر دو در ســه
والیــت افغانســتان بــا بیشــرین تعــداد بیجاشــده گان داخلــی ماننــد
هــرات ،ننگرهــار و تخــار ،ارائــه مــی کنــد .ایــن گــزارش بــر ســه
زمینــه :درک تجربــۀ بیجاشــده گــی ،دینامیــک بیــن جمعیــت میزبــان
و جوامــع بیجاشــده و تجــارب گــروه هــای آســیب پذیــر بــه ویــژه
زنــان و جوانــان ،متمرکــز شــده اســت .کار تحقیــق در راســتای ایــن
مطالعــه از اکتوبــر  2019تــا جنــوری  2020طــی پنــج مــاه انجــام شــده
اســت .یافتــه هــای تحقیــق ،براســاس معلومــات جمــع آوری شــده از
نظــر ســنجی هــا ،مصاحبــه هــا و بحــث هــای گروهــی انجــام شــده بــا
بیجاشــده گان داخلــی ،عــودت کننــده گان ،اعضــای جوامــع میزبــان
و مقامــات محلــی و کارمنــدان موسســات بــری در تخــار ،ننگرهــار
و هــرات و مصاحبــه هــای اصلــی معلوماتــی بــا پالیســی ســازان و
کارمنــدان بــری بیــن املللــی در کابــل ،بــه دســت آمــده و تدویــن
شــده اســت .تیــم تحقیــق بــا اتخــاذ رویکــردی از پاییــن بــه بــاال بـرای
درک بهــر ایــن پویایــی از روش هــای تحقیــق مبتنــی بــر اجتــاع و
مشــارکتی اســتفاده کــرده اســت .بنابرایــن ،در حالــی کــه پالیســی
ســازان و کارمنــدان بــری در کار ایــن تحقیــق گنجانــده شــده انــد،
امــا بخــش عمــدۀ گـزارش بــر دیــدگاه هــا و تجربیــات اجتــاع متمرکــز
بــوده اســت.
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یافته های کلیدی
چارچوب های پالیسی:

پالیســی ســال  2017م .عــودت کننــده گان و بیجاشــده گان گام بــزرگ
و دســتاورد مهمــی ب ـرای دولــت افغانســتان اســت .ایــن پالیســی ،بــه
بســیاری از موضوعاتــی هامننــد امــکان انتخــاب گزینــه هــای دیگــر
فراتــر از بازگشــت بــرای بیجاشــده گان کــه پالیســی هــای قبلــی
نتوانســته بــه آن بپردازنــد ،رســیده گــی کــرده اســت .بــا ایــن وجــود،
بـرای تحقــق ایــن ظرفیــت ،بــه یــک دفــر دولتــی کارآمــد نیــاز اســت،
تــا ایــن رهنمودهــای جدیــد تطبیــق و بــر آن نظــارت کنــد و ارتباطــات
و راهنامیــی هــای شــفاف تــری از تطبیــق آن در ســطح محلــی و
هامهنگــی بهــر میــان فعــاالن ملــی و بیــن املللــی در ایــن راســتا
فراهــم ســازد.

بیجاشده گی:

وضعیــت نامعلــوم سیاســی  ،ناامنــی و آســیب پذیــری مشــخصۀ
حــرکات بیچاشــده گــی داخلــی در هــر ســه والیــت اســت .عــودت
کننــده گان و بیجاشــده گان داخلــی در ســفر بــه محــل جدیــد ،بــا
حالتــی مملــو از ناامنــی و سوءاســتفاده مواجــه بودنــد .ب ـرای عــودت
کننــدگان ،یعنــی کســانی کــه اخ ـراج شــده انــد و کســانی کــه خــود
برگشــته انــد ،ایــن امــر شــامل آزار و اذیــت پولیــس ،بازداشــت و آزار
جســمی اســت .بســیاری از افـراد بیجاشــدۀ داخلــی مــورد رسقــت قـرار
گرفتنــد ،منابــع خــود را از دســت دادنــد و گاهــی هــم با ســوء اســتفاده
روبــرو شــدند .اگرچــه ایــن یکــی از خطرناکرتیــن زمــان بیجاشــده گــی
بــود ،امــا کمکــی بــه ایــن خانــواده هــا صــورت نگرفتــه اســت .تجربــۀ
حــل و فصــل بــه طــور قابــل توجهــی تحــت تأثیــر رویدادهایــی بــود
کــه پــس از تــرک خانــه بــه وقــوع پیوســت .تــرس ،فشــار روحــی و
منابــع انــدک ،معمــوالً رشکــت کننــده گان را پــس از رســیدن بــه محــل
جدیــد ،در معــرض خطــر بیشــر اســتثامر ق ـرار داده و بــه بیجاشــده
گــی هــای بعــدی و چندگانــۀ آنــان کمــک کــرده اســت.
عوامل بیجاشده گی:
ناامنــی ،فقــر ،و عــدم امنیــت مــواد غذایــی بــه عنــوان عوامــل اصلــی
بیجاشــده گــی ذکــر شــده اســت .نتایــج حاصلــه از نظرســنجی خانــواده
هــا ،بحــث هــای گروهــی متمرکــز و مصاحبــه هــای انجــام شــده بـرای
ایــن گــزارش ،منعکــس کننــدۀ ایــن امــر کــه اکــر رشکــت کننــدگان
اظهــار داشــتند کــه در ایــن میــان ایــن عوامــل البتــه جنــگ عامــل
اصلــی بــود کــه منجــر بــه ایــن شــد تــا آنــان خانــه هــای شــان را تــرک
کننــد .ماهیــت جنــگ متفــاوت اســت ،و اغلــب عوامــل متعــددی
باعــث بیجاشــده گــی مــی گــردد و البتــه آغــاز جنــگ مشــکالت
موجــود را تــوأم بــا عــدم امنیــت غذایــی ،تنــش هــای قومــی و مــوارد
سوءاســتفاده و آزار و اذیــت و حــوادث طبیعــی بیشــر مــی کنــد.

کمک و مساعدت:

هــم رشکــت کننــدگان از جامعــۀ میزبــان و هــم بیجاشــده گان داخلــی
هــر دو نســبت بــه کمبــود کمــک فعــاالن ملــی و بیــن املللــی ب ـرای
بیجاشــده گان اب ـراز نگرانــی کردنــد .بســیاری از خانــواده هــای بیجــا
شــده کمــک دریافــت نکــرده انــد و در ایــن میــان بــه کســانی کــه
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کمــک هــای اضط ـراری ارائــه شــده ،ایــن کمــک هــا حتــا ب ـرای رفــع
نیازمنــدی هــای کوتــاه مــدت آنهــا نیــز کافــی نبــوده اســت .واکنــش
کنــد و ناکافــی دولــت و ســازمان هــای بــری در ایــن راســتا نــه تنهــا
خانــواده هــای بیجــا شــده را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت ،بلکــه
فشــار بیشــری را بــه آن دســته از جوامــع میزبــان وارد مــی کنــد کــه
بــا فقــر و بیــکاری دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد .بنابرایــن ،کمبــود
کمــک بــه هــر دو اجتــاع ،کاتالیــزوری بــود کــه بــه تنــش هــای درون
جامعــه دامــن مــی زد .در حالــی کــه مشــخص بــود ،اکــر خانــواده
هــا بــا طیــف وســیعی از مســایل از جملــه فقــر ،ناامنــی غذایــی و
عــدم دسرتســی بــه زمیــن ،آب و حفــظ الصحــه مواجــه انــد ،امــا زنــده
گــی در یــک منطقــۀ امــن در ایــن زمینــه تعــادل بــه وجــود مــی آورد
و دسرتســی بــه خدمــات بهبــود مــی یابــد .بــا ایــن وجــود ،امنیــت،
مشــکالت بیجاشــده گــی و عــدم کمــک فعــاالن محلــی و بیــن املللــی را
نفــی نکــرد .عــدم وجــود دولــت ،وجــود فســاد و کمــک ناکافــی همــه
بــه عنــوان یكــی از رشایــط غیرقابــل تحمــل ،بیجاشــده گان و جوامــع
میزبــان را زیــر تأثیــر خــود ق ـرار مــی دهــد.

تنش های اجتامعی:

تنــش هــای درون اجتــاع از آنچــه توســط تیــم تحقیــق پیــش بینــی
شــده بــود ،یــا آنچــه در گ ـزارش ســازمان هــای سیاســی و موسســات
بــری ذکــر مــی شــود ،بســیار کمــر بــود .خانــواده هــای بیجاشــده
گاهــی اوقــات تــوأم بــا تــرس مشــاهده مــی شــدند و از اینکــه عاملیــن
افزایــش میــزان جــرم پنداشــته مــی شــدند ،رسزنــش مــی گردیدنــد.
منابــع اصلــی تنــش در مــورد زمیــن ،عــدم پرداخــت اجــاره و دســتمزد
و اختالفــات فرهنگــی غالبـاً پیرامــون زنــان بــود .اختالفــات فرهنگــی و
منطقــه یــی منشــأ تنــش بیــن دو اجتــاع بــود و ایــن امــر بهانــه یــی
بـرای تبعیــض در زندگــی روزمــره ،اشــتغال ،مســکن یــا محــدود کــردن
دسرتســی بــه شــبکه هــای اجتامعــی مــی شــد .یــک درک مشــرک در
جوامــع میزبــان وجــود داشــت مبنــی بــر اینکــه افزایــش جمعیتــی کــه
بــه دلیــل ورود خانــواده هــای بیجــا شــده اســت ،موجــب فشــار بــر
خدمــات صحــی و آموزشــی و محدودیــت دسرتســی بــه فرصــت هــای
کاری را افزایــش مــی دهــد .در حالــی کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد
برخــی از احساســات منفــی نســبت بــه بیجاشــده گان داخلــی مــی
شــد ،بســیاری از ســاکنان محلــی اذعــان داشــتند کــه فقــر در جوامــع
بیجاشــده وخیــم تــر از آن اســت کــه در جوامــع میزبــان دیــده مــی
شــود و آنــان حامیــت کاری و ایجــاد فرصــت هــای کاری را بــه عنــوان
یــک زمینــه مهــم بـرای کمــک هــای فعــاالن بیــن املللــی و ملــی جهــت
حامیــت از بیجاشــده گان بــه منظــور حامیــت از خانــواده هــای
بیجاشــده مــی دانســتند.

کارهای جمعی اجتامعی و انعطاف پذیری:

شــواهد و مدارکــی از هــر ســه والیــت موجــود بــود کــه بــه جــای
تنــش و اختــاف فراگیــر درون اجتــاع ،بــه وجــود تــاش هــا و ترشیــک
مســاعی جهــت تقویــت انعطــاف پذیــری مشــرک اجتامعــی اشــاره
دارد .جوامــع محلــی علــی رغــم کمبــود منابــع ،خدمــات عامــۀ نارســا
و اختالفــات قومــی ،بــه کمــک بــه خانــواده هــای بیجاشــده وارد عمــل
مــی شــدند .ایــن تغییــر کــه در ســطوح مختلــف در هــر ســه والیــت
ذکــر شــده اســت ،تــا حــدی بــه دلیــل اســتقبال روزافــزون جوامــع
میزبــان نســبت داده مــی شــود کــه بیجاشــده گــی داخلــی را یــک

اتفــاق معمــول مــی پنداشــتند .خانــواده هــای بیجــا شــده بــه دلیــل
تجربــۀ مشــرک خشــونت ،ناامنــی و فقــر کــه خانــواده هــای افغــان را
در رسارس کشــور تحــت تأثیــر ق ـرار داده ،رنــج مــی برنــد و بنابرایــن،
وظیفــۀ جوامــع میزبــان ایــن اســت کــه در صــورت امــکان ،بــه
بیجاشــده گان و عــودت کننــده گان کمــک کننــد .بــه همیــن ترتیــب،
در متــام ســاحه هــای تحقیقاتــی شــواهدی وجــود داشــت کــه نشــان
مــی دهــد ،خانــواده هــای بیجــا شــده در راســتای رفــع نیازمنــدی هــای
اساســی روزانــۀ خــود ،از ســایر خانــواده هــای بیجاشــده و اعضــای
جامعــۀ میزبــان حامیــت بــه دســت مــی آوردنــد .بــدون چشــم پوشــی
از وجــود تنــش درون اجتــاع ،ایــن مطالعــه نشــان داد کــه نــورم هــای
فرهنگــی جامعــه محلــی کــه اغلــب در اســناد و گـزارش هــای سیاســی
بــه عنــوان عامــل ایجــاد اختالفــات قومــی و خشــونت پنداشــته مــی
شــود ،در واقــع انگیــزه یــی بـرای یــک منبــع مهــم و رو بــه رشــد کمــک
غیــر رســمی برشدوســتانه بــه خانــواده هــای بیجاشــده و تالشــی در
راســتای تقویــت انعطــاف پذیــری کلــی جامعــه در برابــر خشــونت و
بــی ثباتــی اســت.

چالش های زیست محیطی:

کیفیــت پاییــن مــواد غذایــی ،آب ناپــاک ،روش هــای پخــت و پــز
و ذخیــره ســازی مــواد غذایــی ،اثــرات مخربــی بــر صحــت زنــان و
خانــواده هــای آنهــا داشــت .مــوادی کــه بـرای تولیــد آتــش بــه منظــور
پخــت و پــز اســتفاده مــی شــود ،ماننــد بــری هــای پالســتیکی و
ظــروف پالســتیکی وغیــره اغلــب مــواد غذایــی را آلــوده مــی کنــد،
منجــر بــه شــیوع انــواع امــراض مــی شــود و دارای اثــرات مخــرب
زیســت محیطــی مــی باشــد.

در افغانســتان بســیار مهــم اســت ،بــا ایــن حــال ،تعامــل فــوری بــا
کمــک و حامیــت از اهــدا کننــدگان بــه شــبکه هــای حامیتی غیررســمی
امــری رضوری اســت و مــی توانــد ،تأثیــر بسـزایی در بهزیســتی روانــی
اجتامعــی زنــان آواره داشــته باشــد .حامیــت از گــروه هــای زنانــی کــه
علــی رغــم آنکــه خــود بــا کمبــود منابــع رو بــه رو انــد ،و در جامعــۀ
میزبــان کمــک مــی کننــد ،یــک امــر حیاتــی شــمرده مــی شــود.

جوانان کوشا:

جوانــان بیجاشــده و میزبــان دارای تجربــه هــای مختلفــی از تحصیالت،
خشــونت ،تعهــدات خانــواده گــی و تعهــدات داوطلبانــه بودنــد
کــه اغلــب در ســطح بــاالی آســیب پذیــری اقتصــادی ق ـرار داشــتند.
بزرگرتیــن مــوارد تنــش و اختــاف میــان جوانــان وجــود داشــت ،امــا
همچنیــن در میــان آنــان یــک تعهــد قاطــع وجــود داشــت مبنــی بــر
اینکــه شــخصاً و بــه عنــوان یــک ملــت رو بــه جلــو حرکــت کنــد و بــه
رشــد برســند .بــا ایــن حــال ،میــل و اشــتیاق بــه یــک افغانســتان صلــح
آمیــز و آینــدۀ بهــر در میــان جوانــان ،وجــود داشــت کــه ایــن امــر را
از تجــارب مــداوم بیجاشــده گــی اجبــاری ،می ـراث جنــگ و تــرس بــه
دســت آورده بودنــد.

پیشنهادها
حرکت فراتر از موانع هامهنگی و پیچیده گی:

صحت روانی و زنان:

شــبکه هــای محلــی و گــروه هــای اجتامعــی نقــش مهمــی در ارائــۀ
حامیــت روانــی  -اجتامعــی از زنــان و اطفــال بیجاشــده و کمــک بــه
ایجــاد انعطــاف پذیــری جامعــه دارنــد .زنــان و اطفــال بیجاشــده پــس
از زندگــی چندیــن دهــه بــا جنــگ ،بیجاشــده گــی و فقــر ،بــا چالــش
هــای قابــل توجهــی در راســتای صحــت روانــی مواجــه انــد .حامیــت
از صحــت روانــی در سیســتم مراقبــت هــای صحلــی ملــی در بهرتیــن
حالــت بازهــم نارساســت و بــه دلیــل وجــود محدودیــت در نــورم هــای
اجتامعــی و جنســیتی غالب ـاً ایــن خدمــات غیرقابــل دسرتســی اســت.
بــا ایــن وجــود ،گــروه هــای مســتقر در اجتــاع ب ـرای ارائــۀ حامیــت
جهــت رفــع ایــن مشــکل وارد عمــل مــی شــوند .رسمایــه گــذاری در
خدمــات مبتنــی بــر تســهیالت صحــت روانــی و آمــوزش هــای مســلکی
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فعــاالن ملــی و بیــن املللــی بایــد گام هــای جــدی یــی را در مــوارد
بردارنــد کــه از ده ســال بــه اینســو در راســتای ارائــۀ کمــک بــری بــه
بیجاشــده گان بــه عنــوان مانــع قــد علــم کــرده اســت .دیگــر بایــد از
پیچیــده گــی بــه عنــوان واکنــش و پاســخگویی ناکارآمدتــر و غیرموثــر
یــا توجیــه شکســت اســتفاده نشــود.

بهبود روند هامهنگی:

در ایــن بخــش در ایــن اواخــر پیرشفــت هــای خوبــی صــورت گرفتــه
اســت ،امــا مشــارکت در ســطح ملــی و بیــن املللــی بایــد تقویــت شــود
و ظرفیــت ســازمان هــای دولتــی درراســتای ثبــت معلومــات مربــوط
بــه بیجاشــده گــی بــه ویــژه در زمینــۀ جمــع آوری معلومــات بهبــود
یابــد.

بر نوآوری ها باید رسمایه گذاری صورت گیرد و انتقال
مهارت ها باید در اولویت قرار گیرد:

معلومــات او آمــار بایــد بــه گونــۀ منظــم و حتــا در امتــداد رسحــدات
جمــع آوری شــود .بــه منظــور بهبــود رونــد جمــع آوری معلومــات و

ارقــام بایــد از رویکردهــای خالقانــه اســتفاده شــده و در ادارات مرکــزی و رسمایه گذاری بر خدمات صحت روانی جامعه محور:

محلــی بــه مهــارت هــای خــوب توجــه صــورت گیــرد ،تــا میــان بیجاشــده گــی تأثیـرات چالــش هــای صحــت روانــی در جوامــع محلــی بــه ویــژه در جوامــع
و حــرکات در امتــداد رسحــدات ارتبــاط آشــکار و یــک راه حــل مــداوم بــه بیجاشــده بــه ایــن نیــاز دارد کــه ایــن امــر بــه طــور کامــل درک گردیــده و در
دســت آیــد.
امــر برنامــه ریــزی کمــک هــا در مقــام اولویــت باشــد .در راســتای خدمــات
صحــت روانــی جامعــه محــور بـرای شــبکه هــای زنــان و جوانــان بایــد رسمایــه
گــذاری صــورت گیــرد ،تــا در ایــن راســتا حامیــت قابــل دســرس و فــوری بــه
تعامل با انعطاف پذیری محلی:
صــدای مــردم آســیب دیــده ،بایــد یــک تأثــر و تأثیــر نباشــد ،بلکــه در رونــد جوامــع محلــی فراهــم شــود.
پاســخ دهــی و واکنــش جمعــی و یکپارچــه بازتــاب یابــد ،تــا در افغانســتان بــه
مشــکل بیجاشــده گــی رســیده گــی شــود .رشیــکان بایــد برنامــه هــای شــان را رسمایه گذاری در راستای درک زنده گی جوانان:
طــوری آمــاده و طراحــی کننــد کــه تــا حــد زیــاد پاســخگوی نیازهــای محلــی رونــد رو بــه رشــد جوانــان ،بیجاشــده گــی و اف ـراد محــروم مــی توانــد بــه
باشــد .فعــاالن بیــن املللــی بایــد بــر ایــن مترکــز مناینــد کــه ســازمان هــای بیــن طــور مســتقیم حکومتــداری ،امنیــت و دیــدگاه انکشــاف را تحــت تأثیــر قـرار
املللــی بـرای ایــن جوامــع چــه کاری را انجــام داده مــی تواننــد و از انعطــاف دهــد .الزم اســت کــه ایــن قــر جامعــه در تناســب بــه پروگ ـرام ســازی در
پذیــری حامیــت مناینــد کــه در جوامــع میزبــان و بیجاشــده هــر دو منایــان راســتای مقابلــه بــا افـراط گرایــی و رادیکالیــزم جــدی مــورد توجــه قـرار گیــرد.
باشــد.
تحقیــق در راســتای زنــده گــی و اولویــت هــای جوانــان بایــد در اولویــت قـرار
داشــته باشــد و رسنــخ هایــی بایــد فراهــم شــود کــه همــکاران بیــن املللــی
بــه گونــۀ بهــر بتواننــد از میلیــون هــا جــوان کــه بــا ناامنــی ،بیجاشــده گــی و
اقدامات در راستای پاسخگویی تقویت گردد:
رونــد مســوولیت پذیــری و پاســخگویی بــه ایــن نیــاز دارد کــه بــر مســیر خشــونت دســت و پنجــه نــرم و مبــارزه مــی کننــد ،حامیــت کننــد.
اهداکننــده گان و فعــاالن سیاســی حرکــت صــورت گیــرد .بــا ایــن وجــود ،اهــدا
کننــده گان مــی تواننــد از نفــوذ خــود اســتفاده کــرده تــا ســازمان هــای بــری
را بــه ایــن تشــویق منایــد تــا بــا اســتفاده از فــوروم هــای مشــارکتی و ارزیابــی
جامعــه محــور ،در راســتای جوامــع محلــی بیشــر مســوولیت پذیــر و پاســخگو
باشــند.
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