ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

ادﻏﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻣﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮدﺑﺎش و زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ادﻏﺎم ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ و
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﺦ ،ﺟﻮزﺟﺎن
و ﺳﻤﻨﺎن

وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ادﻏﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IDP

ﺟﻨ و ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻼﺷ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺎن ﻣ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻓﺪرال اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن

ﺗﺨﻤﯿﻨﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در
ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎی ﺑﻮدوﺑﺎش اﻧﺪ .ﺧﺸﺴﺎﻟ ﻣﺘﺪاوم ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ

ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﺮان ﺣﺪود  ۷۷۰٬۰۰۰ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche :
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ﻧﺮخ ارزان زﻣﯿﻦ اﻏﻠﺒﺎً ﻫﻢ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪن

 :Provincesﺑﻠﺦ،

ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ رﻗﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻓﺰود .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎد
ﺷﺎن ﻋﻮدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﺣﻮﻣﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ رﻫﻨﻤﻮن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻔﻮس و در ﻧﯿﺘﺠﻪ

,

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺷﻮد .ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻼت رﻫﺎﯾﺸ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﯿﺎﺗ ﻏﺬا و آب ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ رﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻋﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺟﺪی اﯾﻦ رﺷﺪ واﻓﺮ ﻧﻔﻮس ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻊ اﻏﻠﺒﺎً ﺗﺸﻨﺠﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت را ﻣﯿﺎن
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﯾ ﺟﺎﻧﺐ و ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﺮ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورد.

ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻣﻨﺎزﻋﺎت

 :Provincesﺟﻮزﺟﺎن
,
 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﯾﺮ ﻣﺆﺛﺮ ادﻏﺎم ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ
و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 :Overall termﺟﻨﻮری  – ۲۰۱۷ﻣ
۲۰۲۰

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺮای ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮﭘﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻤﺎس

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ادﻏﺎم ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ،

Georg Fritzenwenger GIZ GmbH

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اراده ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﺮان ﻣﺆﺛﺮ از

رﯾﯿﺲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺤﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺛﺒﺎت را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

) ،(CPAﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش و
ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠ

اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪۀ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺣﻮﻣﺖ
آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن وزارت ﮐﻮرﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷ را ﮐﻪ ﻫﺪف از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻫﺮاﻧﮥ آﻣﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺖ ،ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺳﺮوی ﻫﺎی ﻣﺴﻠ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ذﯾﺪﺧﻞ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻊ در دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳ ﻣ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﻣﻨﺎزﻋﻪ را در درازﻣﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺤﻼت دﯾﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺮد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺛﻤﺮ ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای  ۵۵۵ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺤﻼت رﻫﺎﯾﺸ اﻋﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای
 ۶۰۰ﺧﺎﻧﻮادۀ دﯾﺮ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﺎن ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺟﺮا
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺮوم در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .در اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﯿﮥ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ،زﯾﺮﺑﻨﺎ
و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻤﺎر و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺎﺗﺐ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺤﻠ در زﻣﺮۀ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .از ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل ﻧﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺳﺮﮐﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﺣﺪود
 ۴۰٬۰۰۰ﺗﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

) ،(PCPادﻏﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ))IDP
georg.fritzenwenger@giz.de

