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جوزا ۱۳۹۶

مقدمه
با توجه به شدت گرفنت پدیدۀ بیجا شدن که سکتور خدمات عامۀ افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته ،مدیریت پدیدۀ مهاجرت
به یک اولویت عمده برای حکومت افغانستان و رشکای بین املللی آن مبدل گردیده است .هرچند مهاجرت و بیجا شدن از ممیزه های
شاخص جامعۀ افغانی و دولت سازی در طول دهه های گذشته بوده است ،دامنه و پیچیده گی موج اخیر بیجا شدن ها خطر جدید را
متوجه ثبات و انکشاف کشور ساخته است .با رشوع سال  ۲۰۱۵تخمین ًا حدود  ۲۵۰٫۰۰۰افغان کشور را ترک گفته که این مسئله تا
حدودی به بحران مهاجرت اروپا افزوده است .البته از قرار معلوم ،فیصدی قابل مالحظه یی از درخواست پناهجویان مذکور انتظار
می رود که رد شده و دوباره به کشور برگردانده شوند .این وضعیت مصادف است با برگشت کتلوی و بی سابقۀ مهاجرین افغان از کشور
پاکستان که تنها در سال  ۲۰۱۶تعداد شان بیشرت از  ۶۰۰٫۰۰۰تن رسید .پدیدۀ بیجا شدگان داخلی هم نسبت به هر زمان دیگری
تشدید یافته و در اوج خود قرار دارد چنانچه تعداد آنها در رسارس کشور حدود یک میلیون تخمین گردیده است .با توجه به وضعیت
پرآشوب فعلی روند دولت سازی در افغانستان ایجاب میکند تا یک پاسخ فوری و جامع به بحران مها جرت جهت کاهش اثرات آن
داده شود.
با در نظر داشت این مسئله ،رشکای افغان و آملانی به طور مشرتک حکومتداری مهاجرت را به عنوان یکی از شش موضوع کلیدی
پروژۀ مجمع حکومتداری افغانستان انتخاب کردند .تیم تحقیقاتی طی یک پروسه مشارکتی ،تحلیل پالیسی فعلی و چارچوب نهادی
پاسخگو به بحران مهاجرت و همچنین شناسایی خالهای ظرفیت موجود را هدف قرار دادند .پالیسی نامه حارض ،فرشدۀ یافته ها و
پیشنهادات نرش شده در تحقیق تحت عنوان «حکومتداری مهاجرت :تکامل مفاهیم و چارچوب نهادی» را پیشکش می مناید.

روش شناسی
برای تهیۀ تحلیل حارض پیرامون حکومتداری مهاجرت ،هر دو نوع اطالعات دست اول و دست دوم مورد استفاده قرار گرفته است .تحقیق
کتابخانه ای شامل مطالعۀ اسناد حقوقی و پالیسی ها ،اسرتاتیژی های وزارت ها ،گزارش های مراجع ذیربط و آثار علمی بوده است .اطالعات
دست اول بین عقرب و حوت  ۱۳۹۵طی چندین دور مصاحبه با اشخاص معلومات دهندۀ کلیدی گردآوری شدند .مصاحبه ها در مرحلۀ نخست
با مسؤولین ادارات حکومتی و مراجع ذیدخل بین املللی در کابل و در مرحلۀ دوم در والیت ننگرهار صورت پذیرفت .عالوه بر آن ،در این تحقیق
نتایج حاصله از دو جلسۀ مشورتی با مراجع ذیدخل که به ترتیب در ماه های جدی  ۱۳۹۵و حمل  ۱۳۹۶برگزار گردیدند ،نیز مورد استفاده قرار
گرفته است.

•

•معیار های انتخاب محل

•

•محدودیت های تحقیق

برای انجام این تحقیق والیت های کابل و ننگرهار انتخاب شدند .از آنجاییکه مترکز تحقیق باالی میکانیزم های حکومتداری بود ،کابل به عنوان
مرکز سیاسی جایی بود که اکرثیت مراجع مرتبط با موضوع این تحقیق در آن قرار داشتند .والیت ننگرهار بدان جهت شامل گردید تا اطمینان
حاصل شود که متام سطوح حکومتداری شامل مطالعه شده اند .والیت ننگرهار مرکز مهم معلومات راجع به روال های اخیر در پیوند با پدیدۀ
مهاجرت و حکومتداری آن بوده و اکرثیت عودت کننده گان در این والیت استقرار یافته اند.
یک سلسله محدودیت هایی وجود دارند که باید حین استفاده از این تحقیق مد نظر قرار گیرند؛ مهمرتین آنها تغییرات بسیار رسیع حکومتداری
مهاجرت در افغانستان است؛ از همین روی ،تحقیق حارض بیشرت باالی پروسۀ انتقال و عوامل شکل دهندۀ آن مترکز دارد تا ساختار هایی که
نهایت ًا به آن منتهی خواهد گردید .این تحقیق همچنین ،بنا به پالیسی محور بودن آن بیشرت بر کیفیت اطالعات دست دوم متکی بوده است .در
مواردی هم که خالی معلوماتی وجود دارد ،این خالها البته برای فهم حکومتداری مهاجرت در افغانستان مهم است و مطالعه ناگزیر به آن اشاره
کرده است.
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یافته های کلیدی
در ابتدای امر ،حکومتداری مهاجرت به مثابۀ بخشی از مساعی انکشافی عمومی تکامل یافته و باالی بازگشت داوطلبانۀ مهاجرین افغان از ایران،
پاکستان و سایر کشورها مترکز داشت .متعاقب ًا تصویب پالیسی بیجا شده گان داخلی در سال  ۲۰۱۳مهمرتین گام در ایجاد یک سیستم ادارۀ مؤثر
مهاجرت دانسته شد .با این حال ،تطبیق آن از طریق وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان مکرر ًا به تعویق افتاد که در قبال آن اتهامات فساد
و کم کاری هم مطرح شدند .در دسامرب سال  ۲۰۱۶حکومت افغانستان «چارچوب پالیسی برای عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی» را به
منظور افزایش کارایی ادارۀ مهاجرت و ایجاد سیستم های مورد نیاز جهت پاسخگویی به مسایل جدید مهاجرت معرفی منود.
چارچوب پالیسی برای عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی از نظر رویکرد مفهومی آن در قبال ادغام مجدد تفاوت چندانی با اصول پالیسی
قبلی بیجاشده گان داخلی ندارد .هامنند پالیسی قبلی بیجاشده گان داخلی ،چارچوب جدید نیز ادغام مجدد را چالشی فرا راه عرضۀ خدمات عامه،
که نیازمند رسیدگی همه جانبه و درازمدت است ،میداند .در عوض ،چارچوب پالیسی جدید باالی اختصاص یافنت مجدد وظایف ،عمدت ًا در پیوند
با نقش وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ،مترکز دارد .یک ادارۀ هامهنگی دیگر – موسوم به کمیتۀ اجراییۀ بیجاشده گان و عودت کننده
گان ( )DiRECکه در دفرت رییس اجراییۀ کشور موقعیت دارد – وظایف پالیسی سازی و هامهنگی را که قب ً
ال در زمرۀ وظایف وزارت امور مهاجرین
و عودت کننده گان قرار داشت ،سازماندهی مجدد منود .سایر مسؤولیت های عمدۀ سکتوری ،مانند تخصیص زمین و ارایۀ راه حل های پایدار،
از وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به وزارت های سکتوری انتقال یافته اند .در واقع ،چارچوب پالیسی برای عودت کننده گان و بیجاشده
گان داخلی تالش می کند تا امور ادارۀ مهاجرت را از طریق تجدید ساختاری میکانیزم های هامهنگی بهبود میبخشد.
این امر قس ً
ام بازتاب دهندۀ درس های آموخته شده از سالهای گذشته است ،زیرا وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بصورت متفق القول
از طرف مراجع ذیدخل به مثابۀ یک مانع بزرگی بر رس راه حکومتداری مهاجرت شناخته شده و اتهام های دخیل بودن در فساد نیز بر آن وارد
گردیده است .در نتیجه ،وزارت مذکور اعتبار خود را نزد مراجع ذیدخل از دست داده و به گونۀ فزاینده ی در مسایل پالیسی و برنامه ریزی ها به
حاشیه رانده شده است.
به هر حال مترکز باالی همرتاز سازی مجدد وظایف در سطح پالیسی از چالش های دیگری که در گذشته تطبیق پالیسی را محدود ساخته و حتی
بیشرت مرتبط بوده است ،چشم پوشی میکند .بصورت اخص ،نبود ظرفیت در سطح والیتی ،هامنند ادغام ضعیف میان سطوح مرکزی و محلی ،به
عنوان مانع بزرگ شناخته شده است .چالش های مذکور به حال خود باقی هستند و نگرانی هایی از این قبیل را به میان آورده که چارچوب پالیسی
جدید در کاهش بحران مهاجرت در کوتاه مدت تا میان مدت چه اندازه مؤثر خواهد بود.
به حاشیه رفنت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و معرفی کمیتۀ اجراییۀ بیجاشده گان و عودت کننده گان سؤاالتی را به صورت عموم
در مورد حکومتداری در افغانستان نیز به وجود آورده است .ایجاد ساختار های موازی تصمیم گیری به عوض اولویت دادن به تقویت نهاد های
موجود یکی از مثال های روال مرکزی ساخنت است که تا حال بر سکتور اداری کشور سایه افگنده است .بررسی اقتصاد سیاسی موجود در
عقب تصمیم گیری هایی که به چارچوب پالیسی جدید منتهی می شوند نشان میدهد که این امر ناشی از زد و بند های سیاسی میان طرفین
سهیم در تشکیل حکومت وحدت ملی است که تغییرات در اولویت های جامعۀ جهانی نیز باعث تشدید آن میگردد .درحالیکه ممکن متمرکز
ساخنت تصمیم گیری ها در مراکز سیاسی در کوتاه مدت ممکن است بیشرت مؤثر باشد ،اما مراجع ذیدخل نباید تاثیرات درازمدت این شیوه
باالی ثبات سیاسی را دست کم بگیرند.
فضای سیاسی فعلی گزینه های چندانی را برای وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان جهت اعادۀ موقف آن باقی منیگذارد .با توجه به بحران
اعتامد که این وزارت با آن مواجه است و باعث محدود شدن دسرتسی آن به منابع نیز گردیده است ،این وزارت مجبور است تا ساحاتی را که باید
در آنها رسمایه گذاری مناید ،اولویت بندی کند ،که میتواند شامل رسیده گی به معضل مهاجرت باشد که در حال حارض پالیسی و سیستم های
هامهنگی جدید از آن چشم پوشی کرده اند.
تحقیق نشان می دهد که هرچند ادارۀ امور مهاجرت دستخوش تغییرات رسیع گردیده است ،الزم است توقعات از مؤثریت آن در پاسخدهی به
بحران مهاجرت مدیریت شوند .الزم است توجه بیشرت به موضوعات تطبیق پالیسی مبذول گردد تا تدوین پالیسی در سطح مرکزی .در این زمینه،
بحران فعلی مهاجرت نیز نیاز برای تقویت برنامه ریزی عمومی و میکانیزم های حکومتداری بخصوص در سطح محلی را به مثابۀ پیش رشطی
برای مدیریت مؤثر پاسخ خدمات عامه به مهاجرت ،برجسته تر میسازد.
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پیشنهادات تحقیق
به اساس یافته های تحقیق حارض ،پیشنهادات ذیل ارایه میگردند:
پیشنهادات برای حکومت

•

•انکشاف یک سرتاتیژی درازمدت برای کمیتۀ اجراییۀ بیجاشده گان و عودت کننده گان ( )DiRECو کارکردهای محولۀ آن
طوری که یا کمیتۀ مذکور نهادینه گردد و یا هم یک پروسۀ انتقال طرح ریزی شود که طی آن کارکردهای کمیتۀ ذکر شده
دوباره به مراجع ذیربط اصلی آن برگردانده شوند؛

•

•توضیح دادن نقش کمیتۀ اجراییۀ بیجاشده گان و عودت کننده گان و ساختار حامیتی آن ،به شمول رشایط متویلی آن
در قسمت انکشاف دراز مدت ساختار های بیجاشده گان تا از تداوم آن اصمینان حاصل شود و مطابق آن اطالع دادن از
سرتاتیژی ظرفیت سازی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان؛

•

•همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در روشن ساخنت وظایف و مسؤولیت های آن با در نظرداشت چارچوب
پالیسی برای عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی و همچنان رفع اختالفات و یا تخصیص وظایف حسب لزوم.

•

•اجرای بازنگری سرتاتیژیک که مولد بررسی مشرتک پیرامون عوامل باشد که انکشاف نهادی را در گذشته متاثر ساخته است؛

•

•تعریف نقش وزارت امور مهاجرین به عنوان سازمان پیرشو که در قسمت نگرانی های پناهندگان و عودت کننده گان به عنوان
نقطه کانونی ،هامهنگی و عمل خواهد کرد .چالش بسیار بزرگ است و به جای قایل شدن مسئولیت تنها به وزارت امور
مهاجرین ،نیاز به تالش هامهنگ در میان ادارات دولتی می باشد .بنابراین ،نیاز به روشن ساخنت نقش ها و مسئولیت های
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان برای رسیدگی به مشکالت پناهندگان و عودت کننده گان وجود دارد؛

•

•اولویت دادن و تقویت تطبیق پالیسی در عمل از طریق رفع تفاوت ها میان مرکز و والیات و نزدیک شدن به جاهایی که مردم
زندگی میکنند و به بیشرتین حامیت نیاز دارند؛

•

•رسیدگی به موانع بزرگرتی که باعث تضعیف حکومتداری مؤثر به سطح ملی و محلی میشوند ،مانند ظرفیت برنامه ریزی
و ادغام سطوح مختلف حکومتداری .برگرداندن توجه از تدوین پالیسی به تطبیق آن و ترسیع روند ادغام سطوح مختلف
حکومتداری از برنامه ریزی گرفته تا سطح مدیریتی؛

پیشنهادات برای وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

•

•شناسایی و تطبیق ابتکاراتی که باعث تقویت اعتبار وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در میان مراجع ذیربط ملی و
بین املللی گردد؛

•

•تجدید نظر در پالن سرتاتیژیک جهت همرتاز ساخنت آن با چارچوب پالیسی برای عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی،
و همچنان اولویت دادن به وظایف تعیین شده توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان.

•

•همرتاز ساخنت پروگرام های ادغام مجدد با رویکرد های جامع حکومت در خصوص شامل ساخنت ادغام مجدد در عرضۀ
خدمات و معطوف ساخنت توجه به تقویت منودن سیستم های نهادی که خدمات مذکور را ارایه می کنند؛

•

•بهره گیری از حکومتداری مهاجرت به عنوان منونه موردی جهت مرور کلی رویکرد سرتاتیژیک در قبال نهادسازی و انکشاف
در افغانستان؛

پیشنهادات برای جامعۀ جهانی

•

•بازنگری موقف فعلی مبنی بر محدودیت روابط با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تا دیده شود که آیا هنوز هم جای
برای همکاری وجود دارد به گونه یی که با وزارت مذکور کمک شود تا سیکل موجودۀ عدم اعتامد و نبود ظرفیت را بشکند؛

•

•ارزیابی سیستامتیک تالش های گذشته در زمینه ظرفیتسازی جهت مجادله با برداشتهای ذهنی با درک جامع از پتانسیل
ها و محدودیت های آن و همچنان مؤثریت روشها و ابزار مربوطه.

•

•اجرای مطالعات راجع به حکومتداری مهاجرت به سطح محلی ،به خصوص در والیاتی که تعداد عودت کننده گان در آنها
بیشرت است.

مطالعات بیشرت در رابطه با موضوع

•

•بررسی بیشرت کارکردهای دوگانۀ هامهنگی و تطبیق جهت تدوین سرتاتیژی برای اداراتی مانند وزارت امور مهاجرین که باالی
سیاستگذاری و هامهنگی مترکز دارند و توسعه سرتاتیژی های که موجب افزایش مؤثریت آنها شود.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

این پالیسی نامه تحت پروژه مجمع حکومتداری افغانستان آماده شده است .این پروژه توسط رشکای آملانی و افغان راه اندازی شده تا بسرتی
را برای گفتگوی پالیسی محور باالی موضوعات حکومتداری که برای افغانستان بسیار مرتبط شناخته شده باشد ،ایجاد مناید .این پروژه دو
ساله محققین ،مقامات حکومتی و تصمیم گیرندگان را جهت بحث و انکشاف بیشرت مکانیزم های حکومتداری با هم نزدیک ساخته که این
امر دولت سازی را هدایت ساخته و همچنین باعث باال بردن درک کلی از زمینه حکومتداری در افغانستان می شود .در این زمینه واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان به عنوان یک رشیک کنرسسیوم اجرای پروژۀ مجمع حکومتداری افغانستان مجموعۀ کامل از مقاالت پژوهشی مرتبط به
موضوع حکومتداری در افغانستان را منترش کرده است.

کد نرشیه

۱۷۰۹D

مرتجم

روح الله عزیزی

ویراستار منت

سید مهدی موسوی

در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان ،مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه تحقیقات با كيفيت مرتبط
به پاليىس و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله آنها جهت آگاهی دهى و تاثري گذارى روى پاليىس ها و فعاليت هاى گوناگون و همچنین تقويت
فرهنگ تحقیق و مطالعه ميباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت رسیدن به این هدف با پالیسی سازان ،جامعۀ مدنی ،محققین و
دانش آموزان ارتباط برقرار مینامید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد ،ظرفیت تحقیق خویش را تقویت بخشد و فرصت
ها را برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان در سال  2002با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای هیئت مدیره ایست
متشکل از مناينده هاى سازمان های متویل کننده ،ملل متحد و دیگر ادارات چندجانبه و سازمان های غیردولتی.
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