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مقدمه
این گزارش نتیجه کنفرانسی است که در اروپا، از جانب شورای مهاجرین دنمارک )DRC(، به منظور توزیع و بحث پیرامون 
گزارش »دیاسپورای افغان در اروپا: راهنمای مشارکت در دنمارک، آلمان، سویدن و انگلستان« دایر گردیده بود. این گزارش 

توسط مرکز تحصیالت ماستری حکومتداری ماستریخت )MGSoG( / دانشگاه سازمان ملل - میریت تهیه شده است. 
همچنین این گزارش درباره برخی مسایل اساسی مربوط به سازمان و موثریت دیاسپورای افغان در دست یافتن به انکشاف 
و کمک های بشردوستانه در کشورهای میزبان و خارج از آنها بحث می کند. با حمایت دنیدا و GIZ، در این کنفرانس ۹۳ 

اشتراک کننده از ۱۱ کشور اروپایی و افغانستان در تاریخ ۱۵ نوومبر ۲۰۱۹ و در مرکز معماری دنمارک گرد هم آمدند.

این کنفرانس با هماهنگی ادارات مختلف به شمول IOM و GIZ دایر گردید که هر کدام، به ترتیب، تحقیقات تکمیلی و 
ورکشاپ هایی را تنظیم  کرده اند. این کنفرانس به همراه کنفرانس انستیتوت وین برای دیالوگ و همکاری )VIDC( تحت 

عنوان  »انتقال دانش و کمک: نقش دیاسپورای افغان در اروپا« )۲ الی ۳ دسمبر ۲۰۱۹(، به دنبال تضمین برگزاری پنل های 
تکمیلی پیرامون تمویل مالی، حقوق زنان، ادغام و آموزش مسلکی و علمی بود.

کنفرانس شامل دو قسمت بود. بخش اول، بر بررسی محتویات گزارش دیاسپورای افغان در اروپا و ارائه مسوده پالیسی ملی 
برای مشارکت دیاسپورا توسط حکومت افغانستان تمرکز داشت. این  دو ارایه، در تهیه معلومات جدید و به روز درباره اوضاع 

عینی مکمل یکدیگر بودند و بر اهمیت دیاسپورا در اروپا و افغانستان تاکید داشتند و همچنین بحث دربارۀ آیندۀ مشارکت 
دیاسپورا را تسریع بخشیدند. بخش دوم کنفرانس شامل چهار پنل گفتگو دربارۀ موضوعات گزارش بود؛ این پنل ها توسط 

پروگرام دیاسپورای شورای مهاجرین دنمارک،  پلتفورم راه حل برای بیجاشدگان در افغانستان، و چاتم هاوس مدیریت شدند. 
اعضای پنل ها شامل رهبران سازمان های دیاسپورای افغان  و سازمان های جامعۀ مدنی افغانستان بودند. موضوعات پنل ها 

شامل این موارد بودند: دادخواهی موفق از حقوق پناهندگان افغان، تقویت مشارکت دیاسپورا در فعالیت های بشردوستانه و 
انکشافی، پیشبرد همکاری ملی و اروپایی، و کمک های دیاسپورا به گردهمایی جهانی پناهندگان. این کنفرانس، پلتفورمی 

برای گفتگو و شبکه سازی مؤثر فراهم ساخت که برای پیشبرد برنامه ریزی آتی دیاسپورای افغان به کار گرفته خواهد شد. البته 
هنوز موانعی هستند که باید از میان برداشته شوند تا دیاسپورای افغان به صدایی واحد و مؤثر در سطح ملی و اروپایی دست 

یابند.

فهرست مخففات
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پیشنهادات
ضرورت همکاری با دیاسپورا و سازمان های دیاسپورا به طور گسترده و مکرر از سوی دولت افغانستان، دول اروپایی، 

سازمان های غیر دیاسپورا )ملی و بین المللی( و همچنین در درون خود دیاسپورا مطرح گردید. بطور خاص، 
اشتراک کننده گان و اعضای پنل ها بر ضرورت حضور و اشتراک پناهندگان و دیاسپورا در فوروم های مهم پالیسی و 

دادخواهی تاکید داشتند. نمایندگی دایم و شایسته به عنوان بنیانی برای همکاری قوی تر میان دیاسپورا تلقی گردید تا به کمک 
آن، بتوان به صدایی هماهنگ و عملی واحد در مورد مسایل کلیدی مربوط به دیاسپورا، به شمول حمایت های اساسی و 

تقویت ادغام، دست یافت. در  این مورد،  بنا بر تنوع دیاسپورا، باور بر این بود که بحث دربارۀ مسایل اساسی که به یک نحو 
بر قومیت های مختلف،  نسل ها، جنسیت ها و اعضا با مذاهب مختلف اثر می گذارند، باید در اولویت قرار گیرند تا مسایل 

مشترکی که دیاسپورا می توانند گرد آن جمع شده و متحد گردند، شناسایی گردد. پیشنهادات خاص مربوط به موضوعات 
کنفرانس در زیر آمده اند:

تقویت دادخواهی برای مهاجران )به شمول پناهجویان( در اروپا

اتحاد میان سازمان های دیاسپورای افغان امری ضروری است تا به یک صدای واحد برای ارتقای حمایت از حقوق 	 
اساسی دست یابند. تالش های مشترک جهت دادخواهی که از تجارب و تخصص های متنوع در درون و فراتر از دول 

اروپایی و همچنین آنانی که در حوزۀ مسایل مربوط به عودت در افغانستان کار می کنند، موثریت ابتکارعمل های 
موجود را ارتقا خواهند بخشید.

سازمان های دیاسپورای افغان باید با سازمان های مختلف هم فکر در کشورهای میزبان و دیگر کشورهای اروپایی که 	 
مسایل مشابهی را دنبال می کنند، برای دادخواهی همکاری نمایند.

در کنفرانس های مهمی که حول دیاسپورا، پناهجویان و مهاجرت در اروپا تشکیل می شوند، پناهندگان و دیاسپورا 	 
 اشتراک داده نمی شوند. سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی باید برای دادخواهی از حقوق و تامین 

ْ
عموما

پلتفورمی برای شمول صدای دیاسپورا در این کنفرانس ها، در هر جایی که ممکن است، از هیچ تالشی دریغ نکنند. 
در خصوص پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است، دولت افغانستان باید پیش از آنکه در خصوص 	 

عودت های اجباری با دول اروپایی وارد مذاکره شود، از سازمان های دیاسپورای فعال در حمایت از این پناهجویان 
مشورت بگیرد. 

پیام های دادخواهی هم باید بر روایت های مثبت از چگونگی کمک افغان ها به جامعۀ میزبان و غلبه آنها بر موانع در 	 
راستای استقرار زندگی بهتر برای خود و فرزندان شان تمرکز کنند. 

پیام ها درباره مسایل »منفی« باید واضح و متمرکز بر مسایلی باشند که قابلیت حمایت بیشتر را داشته باشند به شمول 	 
تعیین خطوط قرمز برای عودت های اجباری اطفال، کسانی که هرگز در افغانستان زندگی نکرده اند و آنانی که ناتوانی ها 

و آسیب پذیری های خاص دارند )پیران، مریضان، یتیمان و غیره(.

تقویت مشارکت دیاسپورا در فعالیت های 
انکشافی و بشردوستانه در افغانستان

در مورد برنامه ریزی در افغانستان، هماهنگی چندانی بین سازمان های دیاسپورای افغان و بین این سازمان ها، 	 
سازمان های بشردوستانه و دولت افغانستان وجود ندارد. سازمان های دیاسپورای افغان، به جای راه اندازی پروژه های 

جدید، باید پیوستن به ابتکارات موجود و باال بردن کمیت و کیفیت آنها را در نظر بگیرند زیرا این امر، اثربخشی منابع 
محدود را باال خواهد برد.

اختالفات در اجتماع دیاسپورا )مثال اختالفات قومی، نسلی و غیره( موانعی بر سر راه همکاری هستند. سازمان های 	 
دیاسپورای افغان برای حفظ گفتگو مؤثر در میان خود، باید بر اهداف مشترک تخنیکی یا کیفیت محور تمرکز کنند. 

تشکیل سازمان های چتر یا دیگر میکانیزم های هماهنگی به عنوان یکی از جوانب کلیدی تضمین ادامۀ تالش ها شناخته شد.	 



بهبود همکاری دیاسپورا در سطح ملی و اروپایی

هماهنگی باید بر ابتکارات کوچکی استوار باشد که سازمان های هم فکر را گرد هم آورده و فرصت افزایش عضویت و 	 
حوزۀ فعالیت ها را فراهم بیاورد. 

عدم شفافیت پیرامون موضوعاتی که به تعریف نیاز دارند )بطور مثال، سازمان چتر، شبکه،  هماهنگی(،  باعث فقدان 	 
بیشتر گفتگوهای مؤثر در مورد آیندۀ یک دیاسپوای هماهنگ می گردد. توافق در مورد ترمینولوجی و تمرکز اصلی چنین 

ساختارهایی به گفتگوها و مباحثات مؤثرتر کمک خواهد کرد. 
سازمان های افغان باید  با سازمان های دیاسپورای دیگر )مثل سومالیا( و مجموعه های هماهنگ کننده در ارتباط باشند 	 

تا شیوه های مختلف همکاری را فهمیده و از موفقیت های آنها بیاموزند. 
گاهی و ظرفیت در کار با میکانیزم های تمویل مالی یکی از موانع اساسی برای برنامه ریزی مؤثر و پایدار است. 	  عدم آ
در مباحثات مربوط به هماهنگی های آینده، به خاطر جزییات مطرح در گفت وگوها و حساسیت بعضی موضوعات، از 	 

تسهیل کنندگان بیرونی استفاده شود تا اصل بی طرفی رعایت و حمایت گردد.
در درازمدت، یکی از خدمات اساسی یک سازمان چتر می تواند فراهم کردن فرصت های مربوط به کمک مالی و 	 

دسترسی به حمایت های الزم برای ارتقای ظرفیت و جلوگیری از رقابت های غیر ضروری بر سر منابع باشد.

نقش دیاسپورا در  حمایت از گردهمایی جهانی پناهندگان 

سازمان های تسهیل کننده، به شمول شورای مهاجرین دنمارک، باید میکانیزمی را جهت پخش متواتر معلومات درباره  	 
پروسه های گردهمایی جهانی پناهندگان و فرصت های آن برای مشارکت دیاسپورا برقرار سازند. 

سازمان های تسهیل کننده، به شمول شورای مهاجرین دنمارک، باید از طریق مشوره ها و در صورت امکان مشارکت 	 
مستقیم، باید به اشتراک دیاسپورا پروسۀ گردهمایی جهانی پناهندگان ادامه دهند.  

سازمان های دیاسپورای افغان باید بر پیمان های غیر تعهدآوری که توسط دولت ها تصویب می شوند، نظارت کنند و در 	 
مورد میزان پیروی از این پیمان ها گزارش بدهند تا   مسئولیت پذیری و تحرک و اقدام بیشتر تضمین گردد. 

فرصت های مربوط به کار و دادخواهی جمعی میان سازمان های دیاسپورای محلی، ملی و بین المللی و دیگر 	 
سازمان های هم فکر باید پس از کنفرانس شناسایی و ذینفعان مربوطه شریک  گردد. 

راه پیش رو

یش و همچنین دیگر جمعیت های دیاسپورای 	   باید مطالعات بیشتری دربارۀ دیاسپورا در کشورهای فرانسه و اتر
افغان بر مبنای گزارش دیاسپورای افغان در اروپا صورت گیرد.

اشتراک کننده گان کنفرانس به طور گسترده از برگزاری نشست های دیگر حمایت کردند تا اینگونه، فرصت حفظ اقدام و 	 
تمرکز بر مسایل کلیدی ذکرشده در گزارش دیاسپورای افغان فراهم آید. این نشست ها بهتر است شامل دولت های ملی 

گاهی از مسایل اساسی تضمین گردد. میزبان و خاستگاه نیز باشد تا آ
پروگرام دیاسپورای شورای مهاجرین دنمارک باید تنظیم کنفرانس های تعلیمی بین دیاسپورای افغان و دیگر 	 

گروه های دیاسپورا را که در  راستای هماهنگی پیشرفت چشمگیری داشته اند، تحت غور و بررسی قرار دهد. 
رویدادهای شبکه سازی در میان گروه های دیاسپورا نیز فرصت هماهنگی در مورد مسایل مورد عالقۀ گروه های متعدد را 

فراهم می کنند مثل حمایت و تقویت دفاع از پناهجویان در اروپا.
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ین  مالحظات  آغاز

ین و عودت کننده گان افغانستان محترمه داکتر عالمه، معین وزارت مهاجر
داکتر عالمه در ابتدا از شورای مهاجرین دنمارک برای تنظیم کنفرانس و همچنان از نماینده گان سازمان های دیاسپورا به 

خاطر اشتراک شان اظهار امتنان نمود. وی اظهار داشت که در اثر چهل سال جنگ در افغانستان و نیاز مداوم کسانی که به 
 جای گرفته است. 

ً
خاطر تهدیدهای موجود به دنبال فرصت در جاهای دیگر بوده اند، مهاجرت در فرهنگ افغان ها عمیقا

در حالی که دولت و وزارت مهاجرین و عودت کننده گان به طور خاص تالش ورزیده اند که از بیجاشدن اجباری و همچنین 
عودت های اجباری جلوگیری به عمل آید، اغلب اوقات فشارهای داخلی و خارجی این پالیسی ها را با چالش مواجه 

می سازند. عالوه بر مدیریت مسأله بیجاشدگی و عودت ها، این وزارت بر جوانب مثبت مهاجرت نیز تمرکز دارد؛ به شمول 
اینکه آن عده از افغان هایی که به طور دایم در خارج از افغانستان مقیم شده اند، چگونه می توانند به بهبود وضعیت آنهایی که 

در افغانستان باقی مانده اند، کمک کنند. داکتر عالمه، مسوده پالیسی ملی افغانستان برای مشارکت دیاسپورا معرفی کرد که 
در جلسه بعدی، توسط مشاور ارشد دیوید مجید ارایه خواهد گردید. داکتر عالمه بر اهمیت کمک های دیاسپورا که تاکنون 

در خارج از چوکات رسمی صورت می گیرند، به شمول مبالغ ارسالی از جانب دیاسپورا و همچنان تبادالت اجتماعی و 
فرهنگی اشاره نمود. او از کمک افغان های متخصص استقبال نمود که به طور دایم یا موقت به افغانستان برگشته اند و در 

خدمات عامه کار می کنند،  تجارت شان را آغاز نموده یا مهارت های تخنیکی خود را در اختیار شفاخانه ها و دانشگاه ها قرار 
می دهند. در حالی که افغانستان به یک موافقتنامه صلح نزدیک می گردد، داکتر عالمه بر اهمیت نقش سازمان های محلی 
و بین المللی در تطبیق صلح دایمی اشاره نمود و اضافه کرد که دیاسپورا نباید از چنین روندی جدا باشد. صلح به  معنای 

فضای بیشتر برای سازمان های دیاسپورا، توریزم، سرمایه گذاری تجاری و عودت های موقت و دایمی، به خصوص برای 
اشخاص مسلکی، خواهد بود. ایشان بر موقف بی نظیر دیاسپورا در دادخواهی برای حمایت از حقوق زنان تاکید ورزیدند 

و اضافه کردند که زنان مستحق فرصت برای کمک های برابر به جامعه هستند. دیاسپورای افغان به کمک های خود در 
عرصه های ورزش، رسانه ها و هنر ادامه خواهد داد که این امر، به ارایۀ تصویری مثبت از کشور منجر خواهد شد. داکتر 

عالمه در پایان اظهارات خویش، آرزوی گفتگوهای موثر و ثمر بخش در مذاکرات صلح افغانستان نمود. 

ین دنمارک ییس  بخش پروگرام، شورای مهاجر پیتر کالنزو، ر
پیتر کالنزو سخنان خود را با ابراز تشکر از داکتر عالمه و  خوشامدگویی به اشتراک کننده گان آغاز نمود. او سپس اشاره نمود 

که چطور شاهد قدرت دیاسپورا در دنمارک در راستای دفاع از حقوق اجتماعات شان هم در وطن و هم در خارج بوده است. با 
درنظرداشت تجربه اخیر از دیاسپورای سومالی، وی اظهار داشت که نفوذ و قدرت دفاع و دادخواهی آنها از شور و عالقه  شان 

نسبت به دنمارک و سومالیا، هر دو، نشات می گرفت و همچنین بر قابلیت و توانایی دیاسپورا به عنوان یک عامل مهم تغییر 
در کشورهای خاستگاه شان تاکید کردند. پیتر کالنزو همچنین به تنش و فشار موجود در کار با دیاسپورا اشاره نمود. او اظهار 

داشت که شورای مهاجرین دنمارک در کشورهای بسیاری کار می کند که در آنجا، خطر تروریزم داخلی و فراملی جدی است؛ 
مبالغ ارسالی می توانند منبع مهمی برای اجناس مورد نیاز و منبع مالی حیاتی تجارت، تحصیل و نیازهای روزانه برای اعضای 

فامیل باشند؛ اما،  به همین نحو، می توانند فعالیت های منفی را تمویل کنند. به این مفهوم، بعضی فعالیت های دیاسپورا 
می تواند برای کشورهای خاستگاه و کشورهای میزبان جنبه تخریبی داشته باشد. این فعالیت ها می توانند برای کل دیاسپورا که 
از محیط محدود سیاسی و مالی رنج میبرند، مخرب باشد )بطور مثال، پالیسی های بانکداری(. باید بپذیریم که این حقیقت 

مانع مشارکت دیاسپورا می شود و از همکاری شرکا با دیاسپورا نیز جلوگیری می کند. پیتر کالنزو به گزارش ساالنه مرکز 
مهاجرت مختلط )۲۰۱۹( تاکید کرد که به تغییرات جمعیتی و اقتصادی در نتیجه الگوهای مهاجرت جهانی نگاه می کند. این 

گزارش نقش مهاجرت در کمک به تقویت نفوس های رو به  کاهش در جهان شمال و همچنین رشد اقتصادی آن را بررسی 
می کند؛ ولی  با این حال، مهاجرت تشویق نمی شود. این امر را می توان در افزایش پالیسی های کنترل مرزی و محدودیت 

مهاجرت دید. ایشان اظهار داشت که دیاسپورا می تواند به تصویرسازی الگوهای مهاجرت جهانی و نشان دادن جوانب مثبت 
مهاجرت کمک کند و همچنین از کاهش دادن نتایج منفی حمایت نماید؛ به هر حال، چشم انداز دیاسپورا برای آینده و اینکه 

چگونه می تواند به رفاه جهانی کمک کند، برای پی بردن به این قابلیت ضروری است. پیتر کالنزو خاطر نشان ساخت که 
پالیسی مشارکت دیاسپورا یک آغاز مثبت است ولی یک پالیسی تکمیلی از سوی دولت دنمارک و دیگر دول اروپایی می تواند 
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ارزش بسیار بیشتری به این پالیسی بدهد؛ پالیسی ای که معرف دیدگاه و رویکرد استراتیژیک دنمارک نسبت به ارزش مشارکت 
سازنده و موثر دیاسپورا باشد و به تسهیل و حمایت از آن متعهد باشد. همچنین  واضح گردید که دیاسپورا برای حصول این 

اهداف، باید رویکردی استراتیژیک تر در کار با یکدیگر داشته باشند.

دیاسپورای افغان در اروپا: راهنمای مشارکت 
یتانیا در دنمارک، آلمان، سویدن و بر

یت  یخت و سازمان ملل - میر میلیسا سیگل،  پروفیسر مطالعات مهاجرت، دانشگاه ماستر
پروفیسر میلیسا سیگل مسئولیت رهبری تیمی را بر عهده داشت که گزارش »دیاسپورای افغان در اروپا: راهنمای مشارکت 

در دنمارک، آلمان،  سویدن و بریتانیا«  را تهیه نمود. کنفرانس امروز بر پایۀ همین گزارش برگزار شده است. شناسایی 
سازمان های دیاسپورای افغان، تعیین سطح مشارکت آنها در مجموعه ای از موضوعات برنامه، و تشخیص چالش ها و 

فرصت های مشترک برای مشارکت بیشتر، از اهداف این تحقیق بودند. پروفیسر سیگل بر اهمیت فهم نیازهای ظرفیت 
کید کرد.  سازمان ها برای ارایۀ پیشنهادات مربوط و موثر جهت مشارکت بیشتر تأ

کید بر تنوع درون دیاسپورا از لحاظ قومیت، پیوندها یا دیدگاه های سیاسی، زمان رسیدن  پروفیسر سیگل سخنان خود را با تأ
به اروپا، نسل، و باورهای مذهبی آغاز نمود. در دنمارک، اختالفات بین دیاسپورای افغان واضح بودند، اما به طور خاص 
در امتداد خطوط نسلی؛ جایی که احتمال می رود جوانان، ادغام در جامعه دنمارکی را  به عنوان یک هدف اساسی خود  
می بینند. آلمان بزرگ ترین جمعیت دیاسپورای افغان در اروپا را در خود جای داده است، هرچند در میان آنانی که از دهه 

۱۹۷۰ الی ۱۹۹۰ به آنجا رسیده اند و آنانی که در سال های اخیر آمده اند، تفاوت های اقتصادی و اجتماعی بارز به مشاهده 
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می رسد. دیاسپورا در آلمان نیز به طور منحصربفردی در انزوا قرار دارد و به جای مشارکت فرادیاسپورایی خارج از فامیل، بر 
ادغام در جامعه میزبان تمرکز دارد. در سویدن، اختالفات قومی با زمان رسیدن اعضای دیاسپورا به این کشور همسو است 

و آنانی که در سال های اخیر رسیده اند، غالبا هزاره هایی هستند که از ایران مهاجرت کرده اند. سویدن همچنین از این لحاظ 
برجسته است که تقریبا ۵۰ فیصد کسانی که اخیرا به این کشور رسیده اند، کودکان پسر بدون همراه هستند. بریتانیا جمعیت 

قابل توجه و متنوعی از دیاسپورای افغان را در خود جای داده است که به لحاظ هنجارهای اجتماعی، برخوردهای فرهنگی 
روزافزونی بین دیاسپورای نسل اول و دوم را تجربه می کند. 

در مرحلۀ شناسایی، ۴۶۲ سازمان دیاسپورای افغان در دنمارک )۹۶(، آلمان )۱۲۹(،  سویدن )۱۳۳( و بریتانیا 
)۱۰۴( شناسایی شدند. اکثریت این سازمان ها بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶، بعد از  مهاجرت کالن افغان ها به دنبال خروج 

قسمت اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان تشکیل شدند. به اظهار پروفیسر سیگل، شمار سازمان های دیاسپورای 
افغان بر حسب کشور با جمعیت دیاسپورای افغان در آن کشور مطابقت ندارد؛  در آلمان، جمعیت دیاسپورای افغان 

حدود ۵ برابر جمعیت آنها در سویدن است، ولی شمار سازمان های دیاسپورای افغان در آلمان کمتر  می باشد. ایشان با اشاره 
به مشارکت سازمان های افغان بر اساس سکتور فعالیت در هر کشور، اظهار داشت که سطح فعالیت هر سازمان دیاسپورای 
افغان در کشورهای  مورد بررسی، بنا بر نیازها،  فرصت ها و ویژگی های جمعیت دیاسپورا از یکدیگر متفاوت است. به طور 

مثال، ادغام افغان ها در اجتماعات میزبان در سویدن )٪۷۴( و بریتانیا )٪۴۲( غالب تر است تا آلمان )٪۲۲( و دنمارک 
)٪۱۷(. در حالی که کل اعضای دیاسپورا گزارش داده اند که همچنان حوادث افغانستان را تعقیب می کنند، این تحقیق میزان 

مشارکت متفاوتی را در فعالیت های انکشافی و بشردوستانه یافت: سازمان های دیاسپورای افغان در آلمان و بریتانیا در این 
راستا پیش قدم هستند )٪۶۳ و ٪۴۰ به ترتیب(  در مقایسه با سازمان های موجود در سویدن )٪۷( و دنمارک )۱۹٪(.

کید ورزید که اختالفات درونی دیاسپورا بر اساس قومیت، عقاید سیاسی، نسل، زمان رسیدن  پروفیسر سیگل تأ
ین چالشی است که سازمان های دیاسپورای افغان با آن مواجه هستند؛ که  به اروپا و باورهای مذهبی، بزرگ تر
بدینگونه، سبب محدود شدن اشتیاق به هماهنگی و همکاری بین آنها می گردد. چالش ها در راستای ظرفیت سازی و 

مشکالت در دسترسی به منابع تمویل کننده، در کنار محدودیت برای کار در افغانستان به خاطر مجموعه موانعی همچون 
عدم امنیت، مشکالت بیروکراتیک و دالیل اجتماعی، به عنوان مسایل کلیدی مطرح شدند. برای پرداختن به این چالش ها، 
این گزارش چندین پیشنهاد ارایه کرده است. نخست، در میان دیاسپورای افغان باید ضرورت اتحاد اجتماعی تقویت گردید 

و جوانان برای اشتراک در فعالیت های این سازمان ها تشویق  گردند. جوانان می توانند در غلبه بر بسیاری از اختالفات 
سنتی نقش مهمی را ایفا نمایند،گرچه این امر نیازمند تغییر در شیوه کار است. به اظهار پروفیسر سیگل،  هر چند نیاز 

به میکانیزم های رسمی هماهنگی امری کامال واضح است، این میکانیزم ها باید از سطح خرد شروع به کار نمایند و بر 
موفقیت هایی که پیشتر از این شناسایی شده اند استوار گردند و بر تقویت چالش های شناسایی شده مثل انکشاف ظرفیت، 

تمویل مالی و دادخواهی تمرکز کنند.

در جریان گفتگو اشتراک کننده گان نسبت به اختالفات در درون اجتماع دیاسپورا که موثریت فعالیت های سازمان های 
دیاسپورای افغان را تحت تأثیر قرار می دهند، اظهار تأسف کردند و در عین حال، بر واقعیت این چالش خاص صحه 

گذاشتند. پروفیسر سیگل اظهار داشت که جوانان، در قیاس با نسل های بزرگسال، قابلیت و ارادۀ بیشتری برای غلبه بر موانع 
قومی دارند، هر چند بسیاری از این جوانان – مخصوصا نسل دوم -     در ایجاد موازنه بین نظریات و آرمان های والدین شان 

از یک سو و باورهای خود از سوی دیگر با دشواری هایی روبه رو هستند. ایشان اشاره کردند که سازمان هایی که در دهه های 
قبلی تأسیس گردیده اند باید به سرعت و با رویکردی باز جوانان و شیوه های جدید کار را در خود بپذیرند، در غیر آن ممکن 
است نتوانند در درازمدت دوام بیاورند. در مورد تضمین ارتباط داشتن فعالیت ها و شیوه های کار، یکی از اشتراک کننده گان 

پرسید که آیا تمرکز بر فعالیت های مربوط به فرهنگ و ادغام ناشی از شرایط تمویل مالی بوده است یا نه. پروفیسر سیگل 
تصدیق نمود که تمویل مالی می تواند یک عامل باشد، اما سیل تازه از راه رسیده ها نیز سبب خلق تقاضای ناگهانی برای 

چنین فعالیت هایی شد. چند تن از اشتراک کننده گان به ضرورت شامل ساختن چند کشور اروپایی دیگر در این تحقیق، که 
میزبان جمعیت قابل توجه دیاسپورای افغان هستند، اشاره کردند به شمول اتریش و فرانسه.1

اخیرا سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( تحقیقی مشابه را انجام داده که کشورهای هلند، کانادا و ایاالت متحده امریکا را تحت پوشش قرار داده و به زودی به   1
نشر می رسد.
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مسوده پالیسی ملی افغانستان برای 
)ANDEP( مشارکت دیاسپورا افغان

ین و عودت کننده گان دیوید مجید،  مشاور ارشد وزارت مهاجر
دیوید مجید در شروع جلسه اذعان نمود که حکومت افغانستان، دیاسپورای افغان را به حیث شرکای خود در انکشاف کشور 

می شناسد و در واقع، پالیسی ملی افغان برای مشارکت دیاسپورا انعکاس دهنده همین واقعیت است. ایشان به اشتراک کننده گان 
یادآور شد که پالیسی در حال حاضر به شکل مسوده ترتیب شده و متن نهایی تصویب شدۀ آن در جریان مدت ۱۰ سال  تطبیق، 

به روی هر گونه اصالح و تعدیل بر اساس پیشرفت شرایط زمینه ای باز  خواهد ماند. ANDEP دارای چهار بخش و ۱۳ فصل  
می باشد که دیوید مجید، در مورد هر بخش صحبت کرده و نکات اساسی هر کدام را برای بحث برشمرد. 

بخش اول ANDEP بر توضیح تعاریف و اهداف پالیسی تمرکز دارد. ANDEP فهمی بسیار لیبرال از دیاسپورا دارد: دیاسپورا 
۷ نسل را در برمی گیرد که در خارج از کشور به دنیا آمده اند، فارغ از شهروندی آنها. اهمیت وضع باثبات امنیتی در 

افغانستان، نمایندگی مثبت از افغانستان در خارج از کشور و احترام به تنوع و غنای فرهنگ افغانستان به عنوان اهدافی ذکر 
شدند که مشارکت بیشتر دیاسپورا را تشویق می کنند و اینگونه فرصت های بیشتری برای رشد و سرمایه گذاری اقتصادی خلق 
می نمایند. این پالیسی اهمیت مبالغ ارسالی را می پذیرد و به دنبال آن است که موانع و هزینۀ ارسال پول از طریق کانال های 
کید کرد که مسایل قومیت، جنسیت و مذهب از موضوعات اساسی تلقی نمی شوند و اینکه،  رسمی را تقلیل دهد. ایشان تأ
ANDEP تنوع، شمولیت، مالکیت و گفت وگو را به حیث ارزش های اصلی خود برگزیده است. به اظهار دیوید مجید، کار 

کردن با دیاسپورا  در گذشته چالش برانگیز بود زیرا این کار مستلزم مشارکت تمامی وزارت ها )به طور مثال، وزارت صنعت، 
وزارت معارف، وزارت صحت( بود. این امر یکی از اصول کلیدی رویکرد راه پیش رو خواهد بود. درک وضعیت کنونی 

دیاسپورا اساس این پالیسی را تشکیل می دهد؛ به این ترتیب، بخش دوم به توضیح فهم کنونی دولت افغانستان اختصاص 
 
ً
کید داشت که اکثریت دیاسپورای افغان در حال حاضر در آسیا زندگی می کنند، مخصوصا داده شده است. دیوید مجید تأ

در ایران و پاکستان؛ اما جمعیت های چشمگیر دیگری هم در امریکای شمالی و اروپا زندگی می کنند و از اهمیت بسیاری 
 ایاالت متحده امریکا و آلمان(. در رابطه با گفت وگوهای کلی کنفرانس، بر نقش سازمان های مستقل 

ً
برخوردارند )مثال

دیاسپورا و همچنین سازمان های چتر تاکید به عمل آمد. در مورد ابتکارات دیگر به شمول صدور کارت های دیاسپورا از 
جانب دولت برای تسهیل سفر و تجارت و همچنین حقوق رأی دهی درازمدت هم اشاره هایی شد. 

بخش سوم، قسمت اساسی پالیسی مشارکت دیاسپورا است زیرا بر قدم های مختلفی که دولت افغانستان بر اساس این 
کید می کند. دیوید مجید، بر اهمیت پیشرفت اقتصادی از طریق سرمایه گذاری دیاسپورا و  پالیسی خواهد برداشت، تأ

کید ورزید. ایشان همچنین  با توضیح بیشتر در این باره،  تجارت های متمرکز بر افغانستان )مثل شرکت های مسافرتی( تأ
تصدیق نمودند که پروژه های توسعه اقتصادی که از طرف جامعه دیاسپورا به راه انداخته شده اند، برای پیشرفت اقتصادی 

 به قدم دوم پالیسی انجامیده است، یعنی بهبود شبکه های ارتقای ظرفیت که بطور 
ً
افغانستان مهم  می باشند. این امر طبیعتا

خاص به کمک هایی اشاره دارد که از طرف متخصصین شایسته و ماهر در خارج ارایه می گردد. دیوید مجید بر اهمیت 
کید نمود که شاید عالقه برای اقامت های کوتاه یا درازمدت در  ارتقای مهارت های آن گروه از متخصصین متقاعد تأ

افغانستان داشته باشند تا جوانان را آموزش دهند. بخش های سوم و چهارم پالیسی به اهداف دادخواهی مربوط می شوند و بر 
ارتقای تصاویر مثبت از افغانستان در خارج تمرکز دارند، در حالی که اهداف مشارکت فرهنگی نیز نیازمند مشارکت مثبت 

در سپورت، هنر و رسانه ها می باشند. در اخیر جلسه، قسمت چهارم ANDEP  تحت بررسی قرار گرفت؛ این بخش بر 
تطبیق پالیسی و مشارکت مداوم با دیاسپورا تمرکز داشت. اهمیت گفت وگوی پیوسته و ایجاد فرصتهای طبیعی برای مشاوره 

و همکاری نیز مورد تأیید قرار گرفتند.

اعضای حاضر در کنفرانس از اقدامات اتخاذ شده استقبال نمودند و تأکید ورزیدند که دیاسپورا نیز باید گام هایی را در جهت 
سازماندهی خود در خارج از چارچوب میکانیزم های دولت بردارند. برخی اظهار داشتند که این پالن بسیار بلندپروازانه 

است و مدت ۱۰ سال برای تحقق اهداف آن مناسب خوانده شد. یک تن از اشتراک کننده گان اظهار داشت که، اختالفات 
همانطوری که در میان خود اعضای دیاسپورا وجود دارد، بین دیاسپورا و افغان ها در افغانستان نیز مشاهده می شود. بطور  
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خاص، برخی از اعضای حاضر باور داشتند آنانی که در طول دوران جنگ در افغانستان باقی ماندند، همیشه پذیرای بازگشت 
دیاسپورا نیستند یا بدان اعتماد کافی ندارند. به خاطر محدودیت های زمان و عالقۀ زیاد به ANDEP، یک جلسه فرعی برای 

حمایت از برنامۀ مشارکت دولت - دیاسپورا در نظر گرفته شد. خالصه ای آن جلسه در ضمیمه ۱ موجود است.

بحث گروهی: دادخواهی موفق 
از حقوق پناهندگان افغان

تسهیل کننده: انا شتاین، هماهنگ کننده، پلتفورم آسیا برای حل مسأله بیجاشده گان
اشتراک کننده گان در مباحثه:کووا سپارتاک، رئیس تنظیمات، YAAR ]آلمان[؛ رشاد جاللی، افسر پالیسی، شورای اروپایی برای 

پناهندگان و تبعیدشده گان )ECRe(، ]بلجیم[، عبدالغفور رفیعی، رئیس و مؤسس سازمان کمک رسانی و مشوره دهی برای 
مهاجرین افغان ]افغانستان[؛ فریده احمدی، عضو بورد فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا )FAROA(]ناروی[.

انا شتاین جلسه را با ذکر موانعی آغاز کرد که افغان ها در راه دسترسی به حقوق شان در اروپا با آنها مواجه هستند. بعد 
از آن، او از رشاد تقاضا نمود تا بطور خالصه پالیسی های پناهندگی در اروپا را تشریح نماید. رشاد توضیح داد که بعد 
از سال ۲۰۱۵، افزایش سریع در رقم مهاجرین موجب گردید که بعضی پالیسی ها نیز تغییر یابند و بر »بیرونی سازی« 

 سیاست های پس زدن مهاجران، توقیف مرزی و مشروط سازی کمک های انکشافی(. 
ً
مسألۀ مهاجرت تمرکز کنند )مثال

توافقنامه های غیررسمی )یعنی بدون نظارت پارلمان اروپا( با کشورهای ثالث برای بازگشت اجباری پناهجویانی در حال 
افزایش هستند در حالی که دیگران توافقنامه هایی با افغانستان برای پذیرش مجدد پناهجویانی امضا کرده اند که درخواست 

پناهندگی شان رد شده است. نرخ های اعطای پناهندگی برای افغان ها در کشورهای اروپایی یکسان نیست و بعضی دولت ها 
فقط حمایت فرعی ارایه می دهند )یعنی بدون هیچ حق الحاق خانواده یا حق تابعیت(. اعضای پنل توافق داشتند که 

پالیسی مهاجرت و تصمیم گیری به خاطر قوانینی که در سطح اروپا طرح شده اند، فاقد شفافیت است اما تخطی ها 
کید داشت و خاطرنشان ساخت که YAAR  در تالش  در سطح ملی صورت می گیرد. کاوا سپارتاک بر همین مسأله تأ

کمک رسانی برای پناهجویان بوده است اما پروسۀ تصمیم گیری قضیه های پناهندگی به گونه ای مدیریت می شود که »گویا 
یک التری برقرار است«. در رابطه با قضیه های ناموفق، عبدالغفور رفیعی اشاره کرد که عودت های اجباری بعد از امضای 

»موافقتنامه مشترک راه پیش رو« به شکل چشمگیری افزایش یافته است، ولی حمایت از این افراد محدود به مبلغ ۱۲۵۰۰ 
پول افغانی برای هر نفر است. وی اظهار داشت که هر چند مقداری حمایت مالی بهتر از عدم حمایت است، اما بسیاری 

از عودت کننده ها نخست پناهندگانی در کشورهای ثالث بودند یا از بخش های مختلف دیگر افغانستان که هیچ شبکۀ 
، وی اشاره کرد که لکۀ ننگ اجتماعی که از »ناکامی« در مهاجرت به وجود می آید، 

ً
اجتماعی در کابل نداشتند. اساسا

اغلب این افراد را تشویق به مهاجرت دوباره می کند.

نکات  مهم
سازمان های دیاسپورا می توانند راجع به مهاجرت و برگشت، بازخورد مؤثری به دولت افغانستان و دول اتحادیه 	 

اروپا ارایه نمایند. 
برای دفاع بهتر از نیازهای تمام اجتماع افغان، وحدت و همبستگی میان سازمان های دیاسپورا ضروری است. 	 

تنوع تجارب مسلکی نشان می دهد که منابع سرشار بشری موجود است، ولی از این منابع به صورت موثر 
استفاده نشده است. 

تمرکز بر سوءاستفاده ها و دفاع »منفی« یک امر معمول است، اما باید بر کمک های مثبت اجتماع افغان تمرکز 	 
شود تا روایت های غالب تغییر یابند.
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گردانندۀ پنل تالش ورزید تا نکات مهم دادخواهی را که می توان بر آنها تمرکز کرد کنار هم آورد، اما از بحث های مطرح 
در پنل مشخص بود که مسایل تجربه شده در سراسر چرخۀ مهاجرت، همگی مهم و اساسی هستند. ایشان برای آنکه 

بحث را بر سر مسایل دادخواهی متمرکز سازد، از اعضای بورد سؤال نمود که آیا با تمرکز بر نیازهای فوری پناهجویان، 
مسایل استراتیژیک دادخواهی اهمیت خود را از دست می دهند یا نه. کاوا سپارتاک با این گفته موافق بود و اظهار داشت که 
- حتی در عمل – سازمان ها بر تعدادی کمی از پناهجویان در جریان پروسه جلسات استماعیه شان تمرکز می کنند در حالی 

که ده ها هزار پناهجوی دیگری که برای دسترسی به خدمات اولیه و ادغام تالش می کنند، نادیده گرفته می شوند.

اعضای حاضر در جلسه بر اهمیت دادخواهی که سراسر چرخۀ مهاجرت را شامل شود اصرار ورزیدند. بعضی اعضا 
خاطرنشان ساختند که پناهجویان اغلب آمادگی چندانی برای مواجهه با پروسۀ پناهندگی را ندارند؛ زنان به خاطر ناتوانی 
 ناشی از موانع اجتماعی و فرهنگی است، نرخ اعطای پناهندگی کمتری دارند. 

ْ
در دادخواهی مناسب برای خود، که عمدتا

دیگران اشاره کردند که به گمان آنها، سازمان ها برای حمایت مهاجران بالقوه از افغانستان از طریق دادن اطالعات درست، 
کار چندانی نمی کنند. برخی از حاضرین احساس کردند که بسیاری از پناهجویان با توقعات غیر واقع بینانه به اروپا می آیند 

 خود را در وضعیتی دشوار  می یابند. عبدالغفور رفیعی موافق بود که دادخواهی برای شفافیت بیشتر در پروسه های 
ً
و بعدا

پناهندگی برای کسانی که هنوز در افغانستان هستند، به معنای تشویق مردم به ترک کشور نیست؛ بلکه برعکس آسیب ها 
را برای کسانی که اقدام به سفرهای خطرناک بر مبنای اطالعات غلط یا نادرست می کنند، کاهش می دهد. رشاد از تمرکز 
 ظرفیت 

ً
 بدین خاطر که سازمان های دیاسپورای افغان معموال

ً
بر پروسه های پناهندگی و عودت های اجباری دفاع کرد صرفا

محدود دارند؛ بناًء مجبور هستند بر روی مسایلی کار کنند که از »زیان بیشتر جلوگیری به عمل آید « و در این راستا 
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موفقیت هایی مشاهده می شود. به طور خاص، او باور داشت که سازمان های دیاسپورا افغان قابلیت بسیاری دارند که 
متحد شوند و بر جمع آوری توافقات در میان دول اروپایی نسبت به »خطوط قرمز« عودت های اجباری تمرکز کنند: 

 اشخاص دارای امراض مزمن 
ْ
کودکان، آنانی که با افغانستان آشنایی ندارند، افرادی که آسیب پذیر هستند )مثال

و   کهنساالن(. او اذعان داشت که برای تغییر کالن تر، داشتن نماینده در کنفرانس ها و گردهمایی هایی بزرگ، جایی که 
پناهندگان بتوانند برای خود دادخواهی کنند – نه اینکه اروپایی ها و سازمان های غیردولتی به جای شان سخن بگویند 

– بسیار مهم است.

اعضای حاضر بر طرزالعمل های مثبت دیگر هم تأکید داشتند شامل تضمین اینکه دادخواهی فقط بر موضوعات »منفی« 
متمرکز  نیست، بلکه توانایی ها و کمک های افغان ها در اروپا را هم برجسته سازد. کاوا سپارتاک با توضیح یافته های گزارش 
ین قابلیت را برای خلق یک صدای  دیاسپورای افغان در اروپا، اشاره کرد که وی احساس می کند جوانان دیاسپورا بیشتر
واحد بر مبنای همکاری و مسایل همه شمول دارند. در ختم جلسه، گرداننده از اعضای پنل خواهش نمود تا نکات مهم 

جلسه را یادآوری کنند. همگی اعضا بر نیاز به همکاری با یکدیگر، با یک صدای واحد، تأکید داشتند تا از پروسه های عادالنه 
درخواست پناهندگی حمایت شود و برای دسترسی بهتر به خدمات در میان کسانی که تازه از راه  رسیده اند، دادخواهی گردد.

بحث گروهی: تقویت مشارکت دیاسپورا 
در فعالیت های بشردوستانه و انکشافی

ین دنمارک مینگو هیدوک،   رئیس بخش مشارکت جامعۀ مدنی، شورای مهاجر
اعضای پنل: فیونا گال، رئیس موسسه اکبر؛ راحله صدیقی، بنیاد فرخنده برای تعلیم زنان افغان؛ داکتر یحیا وردک، افغان ای 

وی؛ مینا عباسی، زینب همام، مدیر اجرایی، فعالیت افغان بریتانیا.

این پنل که توسط مینگو هیدوک مدیریت می شد، فرصت مناسبی بود برای بحث پیرامون فرصت ها و چالش هایی که 
سازمان های افغان در هنگام تأمین کمک های بشردوستانه و انکشافی در افغانستان با آنها مواجه هستند. این بحث بر 

اساس یافته های گزارش دیاسپورای افغان در اروپا صورت گرفت. بر اساس یافته های گزارش، هر چند بسیاری از سازمان ها 
عالقه مند به حمایت از اجتماعات در افغانستان هستند، ولی مشکالت بورکراتیک، امنیت ناپایدار، و فقدان رویکردهای 

مشترک با سازمان های غیردولتی و دولتی موجود، موثریت این مداخالت را محدود کرده است. فیونا گال با توضیح ادراک 
کید کرد که، علیرغم مشکالتی که افغانستان  موسسه اکبر از قوت ها و ضعف های کار در افغانستان، بحث را آغاز کرد. او تأ

با آنها مواجه است، این کشور یک چشم انداز بسیار واضح حکومتداری برای سازمان های غیردولتی فراهم آورده 
است؛ به شمول پالیسی های ملی مربوطه، پروسه های ثبت و گردهمایی های سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی. به هر 

نکات  مهم
دیاسپورا، از طریق پیوندهای از پیش موجود فرهنگی، زبانی و اجتماعی، پل ارتباطی مهمی با افغانستان است. 	 
نبود بودجه چالش مهمی برای پایداری بسیاری از پروژه ها است زیرا بسیاری از و سازمان های بین المللی غیر 	 

دولتی و ادارات دولتی نمی خواهند پروژه های کوچک را تمویل کنند. 
نبود اتحاد در درون دیاسپورا چالش هایی را بر سر تطبیق پروژه های هماهنگ شدۀ بشردوستانه و انکشافی ایجاد 	 

می کند که این امر، نیاز به تعدیل گفت وگوها بر مبنای اهداف مشترک و راه حل های تخنیکی را نشان می دهد.
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حال، همانند دیگر کشورهای منطقه، کمک های مالی در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بر پروژه های 
کید شده است، شرایط  بشردوستانه و  تأمین نیازهای اساسی متمرکز شده است. همان طور که در گزارش افغان ها در اروپا تأ
امنیتی نیز همچنان چالش های متعددی را پیش روی سازمان هایی که حتی حضور قوی و درازمدت در کشور دارند، 

قرار می دهد؛ به خصوص سازمان هایی که عالقه مند به فعالیت در نواحی روستایی هستند. ایشان به طور ضمنی اشاره 
کردند که سازمان های دیاسپورا باید تضمین کنند که پروژه های آنها کمبودهای موجود را تحت پوشش قرار می دهند 

و نه اینکه تالش های ۲۳۰۰ سازمان ثبت شده در کشور را تکرار کنند. راحله صدیقی با اشاره به این تبصره، اشاره نمود که 
عدم هماهنگی در فعالیت ها، سبب کاهش یافتن اثربخشی تالش های دیاسپورا در کشور می گردد؛ ولی ظرفیت هماهنگی 

در افغانستان، به علت فقدان هماهنگی در بین دیاسپورا – حتی در اروپا - ، محدود است. در مورد مدیریت فقدان 
هماهنگی، داکتر یحیا وردک و زینب همام، هر دو، اشاره کردند که ابتکارات خرد قابلیت کمک به جوامع در افغانستان را 

دارند، مثل ابتکاراتی مربوط حوزۀ صحت و حمایت از تشبثات کوچک؛ با این حال، از آنجایی که سازمان ها در افغانستان 
تأسیس شده اند، هر دوی آنها به کمک مالی محدود برای اجرا و حفظ پروژه های خود اشاره نمودند. مینگو هیدوک از 
اعضای پنل خواست که در مورد شرایط موجود تمویل مالی برای سازمان های دیاسپورا توضیح بدهند. اعضای پنل بر 

کید کردند. چالش های کار در سازمان هایی که به کمک های مالی بالعوض یا بخشش های کوچک وابسته هستند، تأ

از آن جایی که بخش اعظم کار به شکل داوطلبانه صورت می گیرد، این امر سبب محدودیت قابلیت اقدامات سازمان ها 
می شود. نبود ظرفیت الزم برای تکمیل پروپوزال های تمویل رسمی بودجه و تعقیب کارهای اداری الزم برای حفظ 
کمک های مالی، یک مانع جدی است. به همین نحو، ظرفیت برای دادخواهی موثر از حقوق و نیازهای دیاسپورا و 

افغان هایی که در کشور باقی مانده اند نیز محدود می باشد. 
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 در اثنای مباحثه روی پالیسی مشارکت دیاسپورا، به مدیریت دیوید 
ً
اعضای حاضر به چالش هایی اشاره کردند که قبال

 اشاره شده بود. بطور خاص، اعضای دیاسپورا به سوءظن و بدگمانی اشاره کردند که برخی افغان ها 
ً
مجید، به آن تلویحا

نسبت به سازمان های دیاسپورا دارند. داکتر یحیا اظهار داشت که گرچه این بدگمانی همیشه وجود خواهد داشت، دیاسپورا 
همچنان نسبت به سازمان های دیگر ارجحیت دارد، زیرا مسایل مختلف را در سطح محلی می فهمند و با زبان و لهجۀ 

کید ایشان، بسیاری از افغان ها نسبت به  محلی آشنا هستند؛ که می توان به نوبۀ خود اعتماد را باال ببرد. عالوه بر این، به تأ
کید بر این واقعیت، به  فعالیت جامعۀ بین الملل در افغانستان طی دو دهۀ گذشته احساس ناامیدی می کنند. فیونا گال با تأ
روند بازگشت اعضای مسلکی و ماهر دیاسپورا اشاره کرد که امتیاز بسیاری کالنی برای افغانستان به شمار می رود. زینب 

همام بر این نکته اشاره کرد که عالقه و احساس باید از هر دو سو باشد: کسانی که در کشور باقی مانده اند می توانند از 
کمک های دیاسپورا بهره مند گردند، اما برای دیاسپورا نیز مهم است که قابلیت ایجاد تحول در کشور خاستگاه خود را دارند. 
بحث بر روی شیوه های مشارکت ادامه یافت؛ اعضای پنل اظهار داشتند که نیاز به مشارکت دیاسپورا وجود دارد، اما نبود 

راه های روشن برای مشارکت دیاسپورا سبب خلق موانعی در این راستا و همچنین زمینه های فساد می شود.

اعضای حاضر جلسه با ادامۀ بحث دربارۀ موضوعات مطرح شده در جلسۀ صبح، به موضوع چالش هماهنگی بین 
سازمان های دیاسپورا در افغانستان، به خاطر اختالفات قومی در درون اجتماع، اشاره کردند. راحله صدیقی اظهار داشت 
که همانند دیگر رویکردهای همکاری، نهادهای هماهنگ کننده بر آن نیستند که پروژه های خاصی را به اجرا درآورند بلکه 

بر مبنای موضوعات یا بخش های تخنیکی پروژه، سازمان ها را گرد هم می آورند؛ هماهنگی باید به حیث یک پروسۀ 
تخنیکی درک شود و نه محصول یک اجندای سیاسی خاص. اعضای پنل با اشاره به تبصره پروفیسر میلیسا سیگل در 
جلسۀ صبح، نسبت به رویکردی که جوانان دارند خوش بین بودند؛ رویکردی که در آن اختالفات جای خود را به ارزش ها 
و اهداف مشترک افغان ها در خارج از کشور می دهد. بعضی  از اعضای حاضر، از توسعۀ یک پالن عملی برای ارتقای 

هماهنگی استقبال کردند. فیونا گال اظهار داشت که سازمان های چتر دیاسپورا باید خارج از کنترل و رهبری دولت ایجاد 
شوند؛ اینها فرصت ها و گردهمایی هایی هستند که توسط سازمان های غیردولتی و برای این سازمان ها فراهم می گردند، بناًء 

دیاسپورا باید نقش رهبری آنها را برعهده بگیرد.

بحث گروهی:  بهبود همکاری ملی و اروپایی

حمید حکیمی،  دستیار تحقیق، چاتم هاوس
اعضای پنل: خان آغا داودزی، رییس ادارۀ انکشاف بر مبنای حقوق؛ آسیه مژگان امینی، اکادیمی بین المللی افغان؛ علی 

افتخاری،  شورای جهانی هزاره ها؛ ولی شاپور، اتحادیه سازمان های افغان در هالند.

نکات  مهم
اختالفات قومی و نسلی از عوامل مهم محدودکنندۀ هماهنگی سازمان های دیاسپورای افغان است.	 
سازمان های منفرد دیاسپورای افغان شاید به نسبت ترس از دست دادن استقاللیت خویش از پیوستن به 	 

پروسه های جمعی خودداری کنند؛  از اینرو، تمرکز باالی تعریف شبکه ها،   هماهنگی و گروه های چتر باید در 
گام نخست بطور شفاف و جمعی صورت گیرد. 

با در نظرداشت موفقیت های محدود در کار  هماهنگی در اروپا، سازمان های دیاسپورای افغان و دیگر 	 
سازمان های هم فکر باید در مورد امکان عمل در گفت وگوهای خود و سپس »آغاز کار در سطح خرد« با 

یکدیگر همکاری کنند.
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حمید حکیمی  بحث را با اشاره به نبود تالش های هماهنگی موفق در میان جامعۀ دیاسپورای افغان آغاز نمود. ایشان 
کید کردند تا اینگونه، راه پیش رو تعیین  همچنین بر لزوم بررسی علل ناکامی ها - و بر موفقیت های اندک در بین آنها – تأ

شود. سپس، ایشان فرصت را به دیگر اعضای پنل دادند و از هر کدام دعوت کردند تا دربارۀ تجربۀ خود دربارۀ هماهنگی 
صحبت کنند. خان آغا داودزی صحبت خود را با اشاره به تجربۀ موفق هماهنگی بین دیاسپورای سومالی در اروپا آغاز کرد 

و اظهار داشت که آموختن از تجربۀ این اجتماع بسیار مفید خواهد بود؛ از جمله فهمیدن اینکه چگونه مسایل مربوط 
یف اصطالحات، مانند تفاوت بین »سازمان چتر« و »شبکه«، گاهی اوقات سبب دشواری در ارتقای  به تعر

هماهنگی می شوند. او خاطرنشان ساخت که نگرانی ها و فرصت های دادخواهی مشترک برای ارتقای ظرفیت و پروگرام ها 
از مسایل مشترک در چشم انداز سازمان های دیاسپورای افغان هستند و همین  موارد باید اهداف بنیادین سازمان ها باشند. 

کادیمی بین المللی افغان در بین سازمان های دیاسپورای افغان اولین سازمان بود که در  کید ورزید که آ آسیه مژگان امینی تأ
گاهی آغاز نمود و با تهیه کننده گان خدماتی دیگر هم  دهۀ ۱۹۸۰در بریتانیا تأسیس گردید و کار خود را با رسانه ها و پخش آ
همکاری دارند. به اذعان ایشان، با شکل گیری سازمان های بیشتر، چشم انداز موجود پیچیده تر شده و همکاری غیررسمی 

دیگر ممکن نیست. ایشان به تالش های محدود اما مفید برای همکاری اشاره کرد و اینکه، گرایش غالب به سمت 
باالرفتن رقابت ها بین این سازمان ها می باشد که این امر، صدای جمعی موردنیاز جهت دادخواهی موثر برای حقوق 

افغان ها در اروپا را با چالش مواجه می سازد. علی افتخاری توضیح داد که شورای جهانی هزاره ها بر مسایل اجتماعی که 
 در اتریش، بلجیم و سویدن. هر چند تجربۀ هماهنگی 

ً
جامعۀ هزاره ها در اروپا را متأثر می سازد، تمرکز می کند، مخصوصا

در این گروه تازه است، آنها درس هایی را آموخته اند که می توانند با کل اجتماع افغان ها به اشتراک بگذارند. ولی شاپور گفت  
که اتحادیۀ سازمان های افغان در هالند بر اساس ضرورت تأسیس گردیده است؛  رقم باالی پناهجویان در سال ۲۰۰۳ به 

این معنا بود که ۳۶ سازمانی که اکنون اتحادیه مذکور را تشکیل می دهند، باید با هم همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود 
که طیف گسترده ای از برنامه های گوناگون در دسترس افراد نیازمند قرار می گیرد. ایشان موضوع فعالیت جوانان را مطرح 

ساخت و گفت که جوانان اکثر اوقات ابتکارات را به پیش می رانند و قادرند به آسانی اختالفات سنتی در جامعه را 
کنار بگذارند و از اینرو، شامل ساختن سازمان های جوانان در فعالیت های هماهنگ کننده بسیار مهم است. 

حاضرین در جلسه و اعضای پنل بحث مفصلی دربارۀ اهمیت و ارتباط میکانیزم های هماهنگی قومیت محور داشتند. یکی 
کید داشت که تا زمانی که در خارج از افغانستان هستند، دولت های میزبان آنها را به طور یکسان دیده  از حاضران تأ
و تمام افغان ها با تبعیض های مشابهی مواجه هستند؛ از اینرو سازمان های چتری که بر قومیت های خاص تمرکز 

دارند با اقدام جمعی که نیاز بزرگتر است مقابله می کند. دیگران بر اصل شرعی کار با همدیگر اشاره نمودند: قران 
کریم از اهمیت مساوات و تنوع یاد می کند، در حالی که  اختالفات پذیرفته می شوند و هر کس از نفع جمعی آن مستفید 

می گردد. بعضی یادآور شدند که سازمان های چتر اختالف عقیده را تشویق می کنند در حالی که به باور دیگران، شبکه های 
هدفمند می توانند »موفقیت های« اولیۀ هماهنگی را حمایت و تقویت کنند و نسبت به طرز تفکر برخی اجتماعات در این 
مورد حساس تر باشند. گردانندۀ پنل از اعضای پنل تقاضا نمود تا درباره قابلیت سازمان های ملیت محور چه نظری دارند. 

خان آغا داودزی و آسیه مژگان امینی اظهار داشتند که همکاری به سطح ملی و حتی همکاری با آنهایی که خارج از اجتماع 
کید داشت که یکی  دیاسپورا هستند می تواند موثرترین نتایج را به بار آورد؛ ولی این کار زمان گیر خواهد بود. داودزی تأ

از موانع اساسی این است که سازمان های دیاسپورای افغان احساس می کنند اگر هرگونه مرجعیت و صالحیتی که به یک 
سازمان چتر داده شود، سازمان های انفرادی دیاسپورای افغان اهمیت خود را از دست خواهند داد. ایشان اضافه نمودند 

که برای جلوگیری از چنین درکی، تالش های زیادی باید صورت گیرد. عالوه بر این، ایشان خاطرنشان کردند که ناامیدی 
نسبت به نبود هماهنگی سبب تشکیل تعداد زیادی مجموعه های هماهنگ کنندۀ کوچک گردیده است که به جای کار بر 

روی اهداف دادخواهی مشترک، با یکدیگر به رقابت برخواسته اند. 

آسیه مژگان امینی اضافه نمود که بسیاری از این سازمان ها از صفر شروع نموده اند و از این رو، اگر حتی قسمت کوچکی 
از کنترول شان بر برنامه ریزی را از دست بدهند، احساس ناخوشنودی می کنند. همچنین این احساس نیز وجود دارد که 

سازمان ها، به خاطر فقدان اعتماد بین خود، باید بر سر منابع محدود با یکدیگر به رقابت برخیزند.

 دیاسپورا،  داد خواهی، چتر، شبکه، تنوع، 
ً
حمید حکیمی در جمع بندی گفت وگو به مسایل مربوط به زبان و تعریف ها )مثال

شمولیت، برابری( اشاره نمود که ممکن است توجهات را از هدف کلی به دست آوردن نتایج خوب برای افغان ها منحرف 
سازد. عالوه بر آن، او خاطرنشان ساخت که اعضای پنل و حاضرین جلسه، هر دو، تالش کردند بحث را به جلو ببرند زیرا 
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سازمان های دیاسپورای افغان، اغلب اوقات دارای طرزالعمل ها و احکامی )بشری و مالی( هستند که به خوبی تعریف 
نشده اند و به خاطر منابع موجود، دایم در حال  تغییر اند. حمید حکیمی اظهار داشت که پیام عمدۀ گفت وگوی حاضر این 

بود که انجمن های سیاسی از گفت وگوهای هماهنگی بیرون نگهداشته شوند تا مانع هدف کلی هماهنگی نگردند. همانطور 
که یکی از اعضای حاضر اشاره داشت، هدف کلی هماهنگی آن است که افغان ها به لحاظ قانونی در اروپا به یک چشم 
نگریسته می شوند و بناًء، باید با هم کار کنند. آقای حکیمی از اعضای پنل خواست تا در آخر جلسه، نظر خود را دربارۀ 

راه پیش رو به طور مختصر بیان دارند. تمام اعضای پنل اظهار داشتند که گام نخست، ایجاد یک احساس شمولیت،  
کید کرد که  شفافیت و صداقت در بین اجتماع سازمان های دیاسپورای افغان است. حمید حکیمی در ختم جلسه تأ

هیچ نهاد  هماهنگ کننده بدون مشکل و مسأله نیست و بنابراین باید انتظاراتی واقع گرایانه داشت. در نهایت، ایشان پیشنهاد 
داد که حفظ جریان گفت وگو دربارۀ هماهنگی بسیار اساسی بود و اینکه باید دربارۀ بسیاری از مسایل کوچکی که مانع 

اقدامات مشخص می شوند )مثل مسایل تعریفی( گفت وگو شود و سپس کار را ادامه داد.



18

کمک دیاسپورا برای راه حل پایدار

بحث گروهی: کمک های دیاسپورا 
به گردهمایی جهانی پناهندگان

یس موکوندت، هماهنگ کننده پروژه، واحد  تسهیل کننده: بیاتر

ین دنمارک مشارکت جامعه مدنی، شورای مهاجر
اعضای پنل: نادره امینووا، معاون افسر حمایوی، دفتر منطقه ای کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین در کشورهای شمالی؛ 

شهرزاد آملی، متخصص امور دادخواهی، پلتفورم راه حل برای بیجاشده گان در آسیا،  نجیب عبید بابکر خیل، مؤسس و  رئیس 
.)SWEDA( شورای مهاجرین فرانسه؛ مریم سعیدی، هماهنگ کننده پروژه، رفاه اجتماعی و انکشاف اقتصادی افغانستان

در ابتدای جلسه، بیاتریس موکوندت به بررسی سلسله ای از مشورت های شورای مهاجرین دنمارک و پلتفورم راه حل 
پایدار در آسیا پرداخت که با سازمان های جامعۀ مدنی قبل از گردهمایی جهانی پناهندگان ) ۱۷ الی ۱۸ دسمبر ۲۰۱۹( 

کید ورزیدند که بحث این پنل بر گردآوری بازخوردهای بیشتر در مورد نقایص یا چالش هایی  صورت گرفتند. ایشان تأ
متمرکز خواهد بود که در جریان این پروسه با آن مواجه هستیم. او از نادره امینووا، افسر منطقه ای UNHCR برای 

کشورهای شمالی تقاضا نمود که اطالعاتی در مورد گردهمایی جهانی پناهندگان به حضار ارایه دهد. نادره موافقتنامۀ 
جهانی برای پناهندگان )GCR( را تحت بررسی گرفت و بر اهمیت GRF در تأمین فرصت نظارت بر چگونگی 

عملکرد سازمان های ملل متحد، دولت ها و تمامی ذینفعان، گردآوردن تعهدات و کمک ها، و به نمایش گذاشتن 
کید کرد.  طرزالعمل های خوب تأ

شهرزاد آملی توضیح داد که در ورکشاپ های مشترک ADSP و موسسه اکبر در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف، 
امنیت و سالمت مهمترین نگرانی در میان ذینفعان بوده است، هر چند ادارات نیز بر بودجۀ محدود و توجه ناکافی بر 

کید داشتند. خانم آملی به نمونه های خوب عملی دسترسی به ارقام،  مسایل انکشافی )مثل بازار کار و استخدام( تأ
میثاق شهروندی، سیستم های نیرومند هماهنگی و شماره تماس تلیفونی رایگان برای شکایت ها از طرف سازمان ملل 
کید ورزید که پروسۀ پناهندگی و نبود شمولیت در روند تصمیم گیری  اشاره نمود. در اروپا، نجیب عبید بابکر خیل تأ

همچنان اولویت های اصلی دیاسپورا و پناهندگان شمرده می شوند. مریم سعیدی و بیاتریس موکوندت اظهار داشتند که 
ورکشاپ کوپنهاگن اهمیت تغییر روایت )یعنی اینکه پناهندگان ارزش اقتصادی دارند( و تمرکز به خلق شغل، دسترسی به 

کید قرار می داد.  معلومات، تعلیم و به رسمیت شناختن صالحیت ها و آموزش یک به یک را مورد تأ

نکات  مهم
استفاده از جریان گردهمایی جهانی پناهندگان، رویکرد »کل جامعه«، و دست کم نگرفتن رسانه های اجتماعی 	 

و استفاده از آنها به عنوان یک ابزار. 
اهمیت نظارت بر تعهدات دولت ها و مسوولیت پذیر نگه داشتن آنها در پیگیری، حتی اگر بدانیم که این تعهدات 	 

الزام آور نیستند. استفاده از تعهدات گردهمایی جهانی پناهندگان برای اعمال فشار بر دولت ها و پالیسی های 
ملی در کشورهای میزبان و بازگرداندن افغانستان در صدر اجندای آنها. 

نیاز به کار برای یک پروسه همه شمول جهت نظارت بر تطبیق موافقتنامۀ جهانی در مورد پناهندگان، به نحوی که 	 
تمام ذینفعان، به شمول دیاسپورا، پناهندگان و عودت کنندگان، بتوانند به طور فعال در آن اشتراک ورزند و روند 

پیشرفت CRFF را در افغانستان و کشورهای همسایه پیگیری کنند.
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در جریان گفت وگو، حاضرین نکته هایی را دربارۀ فرصت های موجود برای دادخواهی و مشارکت ذکر کردند؛ البته 
همچنین باید تصدیق کرد که سازمان ها و اجتماعات باید تالش کنند خواسته های شان را به گوش بقیه برسانند. سوال 

اول به موضوع شمولیت دیاسپورای افغان در منطقه آسیا، به خصوص در ایران  و  پاکستان، مربوط می شد. نادره 
امینووا تأیید کرد که GRF بطور کل بر مشارکت سطح دولتی و وزارتخانه ای تمرکز می کند، ولی »رویکرد کل جامعه« به 

مشوره های گسترده تری نیاز دارد. بیاتریس موکوندت اظهار داشت که شبکۀ تحت رهبری گردهمایی جهانی پناهندگان 
گاهی نداشت. برای  مشورت هایی هم در آسیا داشته است، اما ایشان از تعهدات خاص به این جمعیت دیاسپورا آ

تشخیص اینکه  چه نوع مشورت هایی در منطقه صورت گرفته و چه نوع مشورت های دیگری هم می توانند جامه 
کید کرد که تحصیل در کشورهای خاستگاه، تنها  عمل بپوشند، نیاز به اقدامات بیشتری است. یکی از حاضرین تأ

چالش در برابر راه حل های پایدار نیست، بلکه به رسمیت نشناختن اسناد تعلیمی توسط دولت های میزبان چالشی است 
که می تواند کاریابی و فرصت های بیشتر تعلیمی را محدود سازد. نجیب عبید بابکرخیل در پاسخ گفت که این مشکل 

عمیق تر از اینهاست؛ که مدیریت پناهندگانی که تازه از راه رسیده اند و فاقد تحصیالت ابتدایی هستند همچنان یک 
چالش کالن بر سر راه حل های پایدار باقی می مانند. نادره امینووا در این رابطه اضافه کرد که این چالش به طور مستقیم 

به بازار کار و چالش های استخدام ارتباط دارد که این امر به نوبۀ خود، موجب نگرانی بسیار دولت های اروپایی می شود. 
کید قرار گیرند و اینکه   این نوع مسایل مورد تأ

ً
هر دو عضو پنل اظهار داشتند که GRF کانالی را ارایه می دهند تا دقیقا

کشورها، برای غلبه بر این مسایل، باید به راه حل های عملی و مشخص در سطح ملی و محلی دست یابند. بیاتریس 
موکوندت اظهار داشت که نکات برجسته از جلسات مشورتی در دنمارک با وزارت امور خارجه به اشتراک گذاشته شد و 

کید شد.  بر چالش هایی که پناهندگان در رابطه با تحصیل و استخدام مواجه می شدند، تأ

حاضرین راجع به تعهدات داده شده، خصوصا مسایل احتساب و پایبندی به تعهدات مربوط به مسایل روزمره، اظهار شک 
نمودند. نادره اظهار داشت که گزارش های احتساب بر اساس نظارت های انجام شده توسط UNHCR در اختیار عموم 

گذاشته خواهد شد. بیاتریس اظهار نمود که تعهدات به لحاظ قانونی جنبه الزام آور ندارند ولی می توانند مسایل دادخواهی 
از سازمان ها و افراد مربوطه را در مقابل دولت های مربوطه شان تقویت کنند. شهرزاد در این باره خاطر نشان ساخت که 

GRF یک فرصت خوب برای سازمان ها بود تا توجه و بودجه بیشتری را برای افغانستان جلب کنند به خصوص در شرایط 

حاضر که بسیاری از دونرها مایل به کمک نیستند. اعضای پنل اشاره کردند که کنفرانس هایی با این عظمت طوری جلوه 
می کنند که گویی با مسایل روزمره ای که سازمان ها و اجتماعات تجربه می کنند، ارتباطی ندارند. ولی دادخواهی می تواند 

در آشکار ساختن شرایط عینی و فرصت ها و چالش های آن نقش مهمی بازی کند. نجیب عبید بابکرخیل بر اهمیت 
کید ورزید. اعضای پنل حاضرین را تشویق کردند که در فعالیت ها اشتراک ورزند و بر کمپاین های  رسانه های اجتماعی تأ
کید کردند؛ این فشارها می تواند کشورهای عضو را مجبور به  گاهی بخشی برای تحت فشار قرار دادن دولت های عضو تأ آ

تعهدات مربوط کند و دیاسپورا و پناهندگان را به عنوان صداهای مهم در رویکرد »کل جامعه« حفظ نماید.
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کمک دیاسپورا برای راه حل پایدار

نتیجه گیری
کنفرانس با اظهارات نهایی گردانندگان پنل ها پایان یافت. آنها توافق داشتند که گفت وگوها مفید و موثر بودند اما کار 

بسیاری بیشتری نیاز است تا بتوان به اهداف مشخص شده در ابتدای روز دست یافت. تمام گردانندگان پنل ها، خواهان 
فرصت های بیشتری برای گردهم آمدن اعضای سازمان های دیاسپورای افغان و گفت وگو دربارۀ مسایل مهم مشترک بودند، 

 به شمول ادامه گفت وگوها راجع به امکانات الزم برای افزایش وحدت و هماهنگی در درون دیاسپورای افغان. 

مینگو هیدوک با اظهار مالحظات پایانی جلسه، از تمام اشتراک کنندگان و اعضای پنل ها، به خاطر اشتراک شان در کنفرانس 
و حمایت از دیاسپورای افغان در اروپا اظهار امتنان نمود. ایشان یادآور شد که اختالفاتی که در گزارش افغان ها در اروپا 

مورد تاکید قرار گرفته اند و در مباحثات گروهی نیز از آنها یاد شد، باید بیش از این مورد بحث قرار گیرد. در عین حال، در 
آینده باید قدمی به جلو برداشت و بر موضوعاتی تمرکز کرد که قادرند دیاسپورا و دیگر سازمان های هم فکر  را گرد هم آورده 

کید ورزیدند که هر چند شورای مهاجرین دنمارک می تواند جلسات را تسهیل کند اما  و متحد سازند. ایشان همچنین تأ
 بیشتر کار باید توسط خود اعضای دیاسپورا و سازمان های دیاسپورای افغان انجام گیرد. ایشان جلسه را با تأیید این 

ً
نهایتا

نکته که اشتیاق فراوان اشتراک کنندگان جهت کمک به دیاسپورا بسیار دلگرم کننده است، جلسه را خاتمه داد. 

پروگرام دیاسپورای شورای مهاجرین دنمارک در نظر دارد چندین مورد از پیشنهادات مطرح شده در جلسات امروز را برای 
برنامه ریزی های آینده  به کار گیرد، به این امید که به برنامه های وسیع تری برای حمایت از دیاسپورای افغان در سراسر اروپا 

منجر گردد.
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۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، دفتر مرکزی شورای مهاجرین دنمارک، کوپنهاگن

به کمک:

پروگرام دیاسپورا شورای

ین دنمارک مهاجر

وزارت امور خارجه دنمارک 

همکاری توسعه 
بین المللی  دانیدا



مقدمه
این گزارش نتیجه ورکشاپی است که شورای مهاجرین دنمارک )DRC( میزبان آن بود،  اما برگزاری و تسهیل آن را وزارت 

مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان )MoRR( برعهده داشت. هدف این ورکشاپ، بررسی مسوده پالیسی ملی افغانستان 
 ۶۲ تن اشتراک کننده از ۱۳ کشور در این ورکشاپ سهم گرفتند. 

ً
برای مشارکت دیاسپورا )ANDEP( بود. مجموعا

این ورکشاپ با خوشامدگویی از سوی معین وزارت، داکتر عالمه، آغاز گردید و به دنبال آن، چهار گروه کاری برای هر کدام 
 دوباره برای بحث درباره بازخوردهای خود گرد هم آمدند. در 

ً
از چهار بخش ANDEP تشکیل گردید. این گروه ها بعدا

نهایت،  داکتر عالمه ختم جلسه را اعالن نمود. این ورکشاپ بستری مناسب را برای بحث و شبکه سازی به وجود آورد و و 
فرصتی بی نظیر برای گفتگوی مستقیم بین دولت و دیاسپورا بود. اشتراک کننده گان در ورکشاپ خواستار فعالیت های مشابه 

دیگری بودند تا بدینگونه، سازگاری و ارتباط ANDEP با نیازمندی های دیاسپورا تضمین گردد و سازمان های دیاسپورای 
افغان در تطبیق آن فعاالنه سهم بگیرند، چرا که آنها در تبلیغ و ترویج ANDEP و گردآوردن اجتماع دیاسپورا در عرصه های 

مربوطه شان نقش منحصر به فردی دارند.

نظریات مطرح شده در این گزارش را نمی توان به شورای مهاجرین دنمارک، GIZ و / یا دنیدا نسبت داد. محتویات گزارش 
.ANDEP خالصه ای است از شرح مذاکرات و مباحث ورکشاپ 

ً
حاضر، صرفا

سازمان دیاسپورای افغان  ADO

پالیسی ملی افغانستان برای مشارکت دیاسپورا  ANDEP

سازمان محلی مردمی   CSO

شورای مهاجرین دنمارک  DRC

سازمان بین المللی غیردولتی   INGO

سازمان بین المللی مهاجرت    IOM

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان    MORR

سازمان غیردولتی  NGO

سازمان ملل  UN

فهرست مخففات



 پیشنهادات

در جریان ورکشاپ، ضرورت بحث و مشارکت مداوم در مورد پالیسی ملی افغانستان برای مشارکت دیاسپورا بین 
سازمان های دیاسپورای افغان و دولت افغانستان به طور متواتر مورد تاکید قرار گرفت. همچنان نمایندگان دیاسپورا بسیاری 

از پیشنهادات به دست آمده از کنفرانس دیاسپورای شورای مهاجرین دنمارک با عنوان »افغان ها در اروپا« )۱۵ دسمبر 
۲۰۱۹( را مطرح کردند، به شمول ضرورت فعال تر شدن سازمان های دیاسپورای افغان در خلق یک دیدگاه مشترک و متحد. 

پیشنهادات خاص برای موضوعات کنفرانس در ذیل بیان شده است.

انکشاف اقتصادی
دولت افغانستان باید درباره محیط تجاری و پالیسی های مربوط به آن در افغانستان، مجموعه ای از کمپاین های 	 

گاهی بخشی عامه را به راه بیاندازد. یک ویب سایت به زبان های مختلف می تواند نقطه شروع مهمی در این راستا  آ
باشد. 

سفارتخانه های افغانستان منابع خوب معلوماتی هستند و می توانند مشوق سرمایه گذاری های خارجی باشند. دولت 	 
افغانستان باید در تربیت و انتصاب اتشه های خبره و بامهارت در سفارتخانه ها سرمایه گذاری نماید. 

رد، تسهیل انتقال مبالغ ارسالی ]remittances[ با استفاده از 	 
ُ

برای تضمین رفاه اقتصادی فامیل ها و تجارت های خ
ساختارها و سیستم های پرداخت مناسب و شفاف بسیار مهم است. دولت باید کانال های وجوه ارسالی را تنظیم کند و 

زیر نظارت بگیرد. 

ارتقای ظرفیت
ANDEP باید بسته های امتیازی موجود برای عودت کنندگان دارای صالحیت را روشن بسازد و جزییات کافی درباره 	 

پروسه درخواست دادن برای امتیازات را ارایه دهد تا مشوق و انگیزه الزم برای عودت اشخاص مسلکی فراهم شود.
سفارتخانه ها باید در شناسایی اعضای شایسته و دارای صالحیت دیاسپورا نقش برجسته تری به عهده بگیرند و 	 

فرصت های کاری برای آنها را در افغانستان تضمین کنند. 
دولت می تواند همکاری هایی با دانشگاه های اروپایی روی دست بگیرد تا از مراکز تحقیقاتی در افغانستان که بر ارتقای 	 

ظرفیت در کشور تمرکز دارند، حمایت کند. 
این درک عمومی که همه اعضای دیاسپورا بسیار ثروتمند هستند، مانع مشارکت داوطلبانه دیاسپورا می شود،  زیرا خطر 	 

رشوت، فساد و  اخاذی مطرح می گردد. تالش های زیادی باید شود تا از سکتور داوطلبانه، به حیث یک حامی مهم 
برای ظرفیت سازی محلی، حمایت گردد.

دادخواهی
به منظور شفافیت، ANDEP باید تعریفی از اصطالح دادخواهی را شامل سازد. 	 
جلسات پیگیر برای بررسی پیشرفت در تطبیق ANDEP و درس های آموخته شده از مشارکت مداوم دیاسپورا حمایت 	 

خواهد کرد. در کنار این جلسات، سازمان های دیاسپورای افغان باید در جلسات سطح باالی دولتی نیز اشتراک داده 
شوند تا منافع آنها تضمین گردد. 

، شبکه ها و سازمان های 	 
ً
دیاسپورا و سازمان های دیاسپورای افغان باید خود را با موثریت بیشتری سازمان دهی کنند )مثال

چتری(. 
فشار بیشتر بر مقامات سفارتخانه ها برای مشارکت در جلسات، کنفرانس ها و رویدادهای مهم به همراه سازمان های 	 

دیاسپورای افغان، به تقویت پیام های دادخواهی دوجانبه بین دولت افغانستان و دیاسپورا کمک خواهد کرد. 



مشارکت فرهنگی و اجتماعی
رویدادهای فرهنگی و اجتماعی باید بر چشم انداز نقاط قوت هر گروه قومی تمرکز کنند؛ تنوع و غنای فرهنگی 	 

افغانستان باید تقویت یابد.
نیاز به آن است که در اعضای نسل دوم و سوم دیاسپورا سرمایه گذاری صورت گیرد. این کار می تواند شامل صنوف 	 

زبانی و فرهنگی به میزبانی سفارتخانه های افغانستان شود. 
پیام های مثبت از طریق مواد تبلیغاتی،  هنر و فیلم در اروپا باید تشویق گردند.	 

ین  مالحظات آغاز
ین و عودت کننده گان افغانستان داکتر عالمه،  معین وزارت مهاجر

ورکشاپ با تاکید بر اهمیت دیاسپورا برای دولت افغانستان در سال های اخیر آغاز شد. داکتر عالمه تاکید کرد که »با 
توجه به این حقیقت که میلیون ها اتباع ما در سراسر جهان پراکنده شده اند، اکنون وقت آن رسیده که افغانستان در جهت 
 )ANDEP( خلق شراکتی پایدار و کارآمد در سطحی باالتر تالش نماید.« پالیسی ملی افغانستان برای مشارکت دیاسپورا

به شکل مسوده ابتدایی معرفی گردید و به رییس جمهور افغانستان ارائه خواهد شد. این پالیسی برای ده سال در نظر 
گرفته شده است، ولی به اقتضای شرایط، تغییراتی خواهد دید. ایشان بر اهمیت بازخورد از جانب خود دیاسپورا در 

تقویت مسوده پالیسی، پیش از آنکه نهایی شود، تاکید ورزید؛ در واقع، هدف اصلی از برگزاری ورکشاپ مشورتی نیز 
همین بوده است. داکتر عالمه تاکید کرد که »جمعیت دیاسپورای افغان بخشی جداناشدنی از ملت ما هستند. هر عضو 

دیاسپورای افغان   برای همیشه در ملت ما جای خود را دارد و از آنها استقبال می گردد؛ جایی که در آن، احساس وطن 
را دارند.« پروسه رویداد روز مورد بحث قرار گرفت و بر اهمیت جمع آوری بازخوردهای موثر و سازنده درباره مسوده 
ANDEP تایید شد. از اشتراک کننده گان تقاضا شد افکار و تبصره های خود پیرامون پالیسی، استراتیژی یا طرزالعمل ها 

را طوری اظهار نمایند که به کمک آنها، بتوان پیشنهادات را به آسانی به چوکات مناسب ارتباط داد و بر اساس اهمیت 
و ارتباط  شان به هر یک از دسته بندی ها مورد بحث گذاشت. بعد از آن، اشتراک کننده گان به چهار گروه کاری تقسیم 

شدند:  انکشاف اقتصادی، ارتقای ظرفیت، دادخواهی و انکشاف اجتماعی و فرهنگی. هر گروه ۴۵ دقیقه وقت داشت تا 
درباره فرصت ها، چالش ها و پیشنهاد های مربوط به هر موضوع بحث کند. ورکشاپ با بحث و گفتگوی گروهی در مورد 

نتایج هر گروه کاری خاتمه یافت.



گروه کاری انکشاف اقتصادی
این گروه کار خود را با بحث در مورد موفقیت های اخیر در رابطه با بهبود کلی محیط تجاری در افغانستان آغاز نمود. بطور 

خاص، چارچوب صلح و توسعه و همچنین شفافیت و کارآمدی و موثرسازی پروسه های تجارت و سرمایه گذاری در 
افغانستان به حیث موفقیت های روشن دولت افغانستان شناسایی شدند. گروه کاری همچنین پشتیبان ابتکارات محلی بود 

شامل حمایت از اتاق های تجارت و پارک های انکشاف صنعتی در ۱۳ والیت. به لحاظ ادغام اقتصادی منطقوی، بهبود 
و ارتقای دهلیز هوایی نیز به عنوان یک گام مثبت شناسایی گردید. در حالی که در چند سال اخیر پیشرفت های مثبتی در 

افغانستان وجود داشته است، نبود امنیت به حیث یک چالش مهم در برابر انکشاف پایدار اقتصادی در افغانستان 
شناسایی گردید. نبود امنیت آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر دیگر چالش های شناسایی شده دارد، به شمول ظرفیت 
، تعلیم، مهارت های مسلکی(. از نظر اشتراک در 

ً
پایین سکتور خصوصی و بطور عموم سطح پایین منابع بشری )مثال

پیوندهای منطقوی یا بین المللی، افغانستان در رقابت با همسایگان منطقوی خویش به لحاظ کیفیت سکتور تولیدی و 
کیفیت محصوالت تولیدی نیز با مشکالتی مواجه است. فقدان اشتراک فعاالنه کارمندان سفارتخانه های خارج از کشور 

در جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نیز به حیث مانعی برای بهبود روابط منطقوی و بین المللی شناسایی گردید. 
در این شرایط، بسیاری از اشتراک کننده گان احساس کردند که دیاسپورا در رابطه با انکشاف اقتصادی افغانستان با چالش 

مواجه هستند. اشتراک کننده گان اظهار داشتند که ارسال مبالغ به افغانستان دشوار است، اگرچه یک میکانیزم مهم 
برای امنیت و سرمایه گذاری اقتصادی در تجارت های کوچک برای شهرندان معمولی افغانستان می باشد. عالوه بر این،  
دیاسپورا در مجموعه متنوعی از تجارت های رسمی و غیررسمی اشتراک دارد؛ برای آنانی که در تجارت های غیررسمی 

یق کانال های معمول و کمک آشکار به انکشاف اقتصادی دشوار است. در آخر،  مشارکت دارند، مشارکت از طر
 دارای 

ً
اشتراک کننده گان اظهار داشتند که برخی از اعضای دیاسپورا ـ بخصوص جوانان ـ پول زیادی ندارند، اما معموال

تحصیالت عالی هستند. به این مفهوم، کمک های اقتصادی آنها به افغانستان می تواند از طریق انتقال مهارت ها و دانش 
صورت بگیرد و نه بطور مستقیم از طریق سرمایه گذاری یا کمک های مالی. 

این گروه کاری، مجموعه ای از پیشنهادات را برای ادامه راه ارایه دادند. یکی از این پیشنهادات، تقویت دیاسپورا در 
سرمایه گذاری برای بهبود شرایط تجارت توسط دولت های تمویل کننده بود، به شمول سرمایه گذاری در تاسیساتی که 

، خدمات پالن گذاری یا تسهیالت(. پیشنهادات بسیاری به موضوع کمپاین های 
ً
مشوق انکشاف تجاری خواهند بود )مثال

گاهی عامه درباره شرایط تجارت در افغانستان ارتباط داشتند. نخست، گروه کاری پیشنهاد کرد که دولت باید در  آ
اتشه های تجاری فعال و ماهر در سفارتخانه های افغانستان سرمایه گذاری کند تا تضمین گردد که اطالعات صحیح 

با سرمایه گذاران خارجی بالقوه به اشتراک گذاشته می شود. مسلکی سازی بیش از پیش این موقعیت می تواند به تجارت 
مطلوب تر و بهتر و نیز افزایش اعتماد عمومی دیاسپورا در امر سرمایه گذاری منجر گردد. این گروه همچنین خاطرنشان 
ساختند که درباره اوضاع عمومی اقتصادی در افغانستان و پالیسی های دولت درباره سرمایه گذاری در کشور معلومات 
و رهنمود کافی موجود نیست. به پیشنهاد این گروه، یک ویب سایت واحد تحت مدیریت دولت افغانستان کارآمدترین 

میکانیزم برای تشریک معلومات خواهد بود. این گروه همچنین اظهار داشتند که دولت در شناسایی و تهیه معلومات درباره 
مبالغ ارسالی و سرمایه گذاری دیاسپورا فعالیت چندانی ندارد. در حالی که ثبت مداوم و یکدست معلومات می تواند یک 

گام اولیه مهم باشد، گروه کاری نیز تصدیق نمود که پیگیری مبالغ ارسالی تنها زمانی ممکن است که دولت بتواند انتقال 
پول را به شیوه ای معقول و شفاف تسهیل سازد؛ و به این ترتیب، اعضای دیاسپورا را به استفاده از این خدمات، به جای 

استفاده از خدمات خصوصی موجود، تشویق نماید.



گروه کاری ارتقای ظرفیت
بخش ارتقای ظرفیت ANDEP بر تشویق فعالیت دیاسپورا در سه عرصه تمرکز می کند: همکاری اعضای باصالحیت و متقاعدین 
دیاسپورا؛ حمایت از فاصله دور؛ تسهیل عودت اشخاص مسلکی. به اذعان تسهیل کننده این گروه، بخش ارتقای ظرفیت پالیسی 

حاضر از مسئولیت های خاص وزارت کار و امور اجتماعی شمرده می شود. درباره اهمیت تمرکز و تاکید بر کمک های بالقوه 
اعضای باصالحیت دیاسپورا برای توسعه افغانستان، بخصوص در عرصه های صحت، تجارت و تعلیم، توافق عمومی وجود 

داشت. گروه کاری تاکید کرد که چندین مانع برای عودت های کوتاه مدت و درازمدت اعضای باصالحیت دیاسپورا به افغانستان 
وجود دارد. همانطور که در کنفرانس دیاسپورای افغان در اروپا، در ۱۵ دسمبر، تاکید شد ، نبود امنیت کماکان یک چالش و 

محدودیت کالن برای مشارکت سازمان های دیاسپورای افغان و همچنین برای افراد باصالحیت است. این گروه تصدیق نمود که 
هیچ راه حل ساده ای برای این چالش وجود ندارد، اما باید به حیث یک محدودیت عمومی در تطبیق پالیسی شناخته شود. عالوه 
بر محدودیت های محیطی،  دو گروه عمده از چالش های دیگر نیز شناسایی کرد:  دسترسی محدود و نبود امتیازات یا مشوق های 

کافی برای اعضای باصالحیت دیاسپورا. 

درباره دسترسی محدود، گروه کاری تاکید ورزید که اتخاذ یک رویکرد استراتیژیک جهت شناسایی اشخاص مسلکی در 
خارج )از افغانستان( و ارسال پیام های مهم و مشخص به آنها موثر خواهد بود، گرچه در حال حاضر معلومات مشخص و 

مطمین درباره اعضای باصالحیت دیاسپورا و همچنین نیازمندی های عاجل در داخل کشور برای اشخاص باصالحیت موجود 
نیست. گروه پیشنهاد داد که برای شناسایی اشخاص مسلکی، تضمین فرصت های کاری در افغانستان )موسسه اکبر نیز 

به حیث یک پلتفورم بالقوه پیشنهاد شده است(، برنامه ریزی مشارکت اعضای جوان دیاسپورا و تشویق آنها برای بازگشت و 
حمایت موقت، و شاید فراهم آوردن فرصت های کارآموزی یا فرصت های شغلی موقت برای آن اعضای جوان دیاسپورا که به 

تازگی فارغ التحصیل شده اند، می توان از سفارتخانه ها استفاده کرد. گروه کاری وقت زیادی را صرف بحث روی این نکته کرد 
که دیاسپورا، به جز نیاز ذاتی شان برای کمک به وطن، انگیزه دیگری برای بازگشت به افغانستان ندارند. این امر سبب بروز 

چالش های عملی می گردد که می تواند موثریت این پالیسی را محدود سازد. بطور خاص، این گروه تاکید ورزید که بسیاری از 
افغان ها در اروپا استخدام گردیده اند و معاش های بسیار باالتر از شغل مشابه در افغانستان دریافت می کنند و در کل، از معیارهای 

زندگی بهتری برخوردار هستند. این امکانات شامل امتیازات غیرمستقیم هم می شود مانند تقاعد، بیمه صحی و بیمه بیکاری 
در صورتی که کارشان پایان یابد. چند تن از اشتراک کننده گان پیشنهاد کردند که دولت افغانستان باید حداقل معاشات برای 

اعضای باصالحیت و عودت کننده دیاسپورا را تضمین نماید. عالوه بر آن، اشخاص مسلکی متقاعد اغلب نگران وضعیت 
صحی خود هستند و نمی دانند که آیا امکانات تداوی مناسب در افغانستان را دریافت خواهند کرد یا بیمه مطلوب در افغانستان 

خواهند داشت که هزینه های تداوی را پوشش بدهد؛ هزینه هایی که در صورت ماندن در اروپا بر عهده خود او نخواهد بود. گروه 
خاطرنشان ساخت که این پالیسی یک بسته از امتیازات را برای عودت کننده گان باصالحیت در نظر گرفته است، با این حال فاقد 

جزییات یا تضمین های کافی برای تامین این امتیازات بدون موانع بوروکراتیک است که به همین خاطر، جذابیت خود را برای 
اعضای باصالحیت دیاسپورا از دست می دهد. نماینده گان سازمان های دیاسپورا اظهار داشتند که حتی با از میان برداشتن موانع 
عملی، موانع متعدد اجتماعی در راه بازگشت به افغانستان برای حمایت از پروژه ها یا انکشاف وجود دارند، به شمول بدنامی که 
به دیاسپورا نسبت می دهند مبنی بر اینکه وطن خود را رها نموده اند. همچنین درک عمومی دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه 
همه اعضای دیاسپورا بسیار ثروتمند هستند؛ این درک سبب محدود شدن مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و امکان رشوت، 

فساد یا اخاذی می شود. به همین منوال، گروه گزارش داد که اعضای دیاسپورا به خاطر نبود شفافیت در پروسه استخدام برای 
فرصت های کاری در افغانستان که می تواند به تبعیض یا فساد منجر گردد، احساس ناامیدی می کنند. 

بطور کل، این گروه کاری چالش های زیادی را مطرح ساخت که حل فوری شان بسیار دشوار خواهد بود؛ ولی می توان از ابتدا و از 
، بسته های امتیازی، ا ستراتیژی 

ً
طریق شفاف سازی و تعدیالت و توضیحات بیشتر در ANDEP، آنها را برطرف ساخت )مثال

دسترسی(. یکی از اعضای گروه کاری پیشنهاد کرد که به جای رقابت با اروپا برای اشخاص مسلکی باصالحیت، دولت 
افغانستان باید ایجاد و توسعه همکاری ها با دانشگاه های اروپایی را در نظر بگیرد تا از مراکز تحقیقاتی متمرکز بر ارتقای 

ظرفیت در افغانستان حمایت کنند. این مراکز می توانند معلومات ارزشمندی را تهیه کنند و همچنین امکان دسترسی به دیاسپورا 
و حمایت عملی تخنیکی برای مشارکت کوتاه و میان مدت اشخاص مسلکی را فراهم آورند. گروه پیشنهاد داد که این کار همراه با 

سرمایه گذاری بیشتر در سطح سفارتخانه ها برای دسترسی و مشارکت امکان پذیر است.



گروه کاری دادخواهی
در رابطه با شناسایی دادخواهی به حیث یک مسیر استراتیژیک مهم ANDEP، دولت افغانستان نقش دیاسپورا را به حیث 

سفرای غیررسمی افغانستان به رسمیت می شناسد. برای تاکید بیشتر بر این شبکه ها، ضروری است که ارتباط واضح و 
روشن بین دولت افغانستان و دیاسپورا برقرار شود و نقش ها و مسئولیت های هر یک به صورت مشخص تعیین گردد. بعد 

از بررسی پالیسی، گروه کاری اظهار داشت که تعریف دادخواهی در ANDEP شامل نشده است و اینکه، تضمین فهم 
مشترک و دوجانبه از اصطالحات، قبل از پیشبرد پالیسی، ضروری است. صرف نظر از این امر، گروه توانست مباحثات 

خود را درباره یک فهم کلی نسبت به دادخواهی به پیش ببرد و فرصت ها، چالش ها و پیشنهادات متعددی را شناسایی کند تا 
اجندای دادخواهی ANDEP به پیش برود. 

گروه کاری تاکید ورزید که جلساتی مانند کنفرانس دیاسپورای افغان در اروپا و این جلسه مشارکت ANDEP نمونه هایی 
از ارتباطات و مشارکت جاری و مداوم است که برای ایجاد اتحاد بین دیاسپورا ضروری هستند و همچنین می توانند مسایل 

مهم مربوط به دادخواهی را شناسایی کنند و آنها را به پیش ببرند. بطور خاص، گروه کاری خاطر نشان ساخت که باید با 
نشست های بعدی به دنبال ANDEP، دیاسپورا را از پیشرفت در تطبیق پالیسی و درس های آموخته شده باخبر بسازیم و 

همراه با تکامل زمینه کلی در افغانستان و برای افغان ها در اروپا، به شناسایی فرصت ها برای مشارکت بهتر دولت ـ  دیاسپورا 
ادامه بدهیم. همانطور که در قسمت پیشنهادات کنفرانس دیاسپورای افغان در اروپا شناسایی و اشاره شد، روشن است که 



برای تضمین فرصت های کافی جهت اشتراک سازمان های دیاسپورای افغان در جلسات به سطح باال بین اتحادیه 
، سازمان ملل، موسسات غیر دولتی بین المللی( تالش بیشتری نیاز 

ً
اروپا، دولت افغانستان و دیگر ذینفعان )مثال

است تا تضمین شود که فرصت های موثر برای دادخواهی تسهیل شده اند. گروه کاری همچنین این توصیه را تکرار نمود 
، شبکه ها، سازمان های 

ً
که دیاسپورا و سازمان های دیاسپورای افغان باید خود را با موثریت بیشتری سازمان دهی کنند )مثال

چتری( تا تضمین گردد که کانال های ارتباطی و نکات کلیدی دادخواهی در بین همه دیاسپورا یکسان است تا بدینگونه، 
بهترین نتایج به دست  آید. دوباره، این گروه بر نیاز به فرصت های آموزشی بین دیاسپورایی با دیاسپوراهایی تاکید ورزید که 

، سوریه و سومالی(. 
ً
در دادخواهی برای نیازهای دیاسپورا و کشور خاستگاه خود قوی تر و موثرتر بوده اند )مثال

سفارتخانه ها به حیث ساختارهای از قبل موجود شناخته شده اند که باید از افغان های عالقمند دفاع کنند ، با این وجود، 
 در نشست های مهم، کنفرانس ها و فرصت های 

ً
اشتراک کننده گان اظهار داشتند که مقامات سفارتخانه ها غالبا

مشارکت مستقیم با سازمان های دیاسپورای افغان در مورد مسایل کلیدی دادخواهی غایب هستند و این امر سبب 
ناامیدی و یاس دیاسپورا از سفارتخانه ها گردیده است. گروه کاری دولت افغانستان را تشویق کرد که با وارد آوردن فشار 

بر مقامات سفارتخانه ها، تضمین کنند که آنها وظایف خود را فعاالنه انجام می دهند و در هر فرصت ممکن، با دیاسپورا 
همکاری می کنند. همچنین آنها برای باال بردن مسئولیت پذیری نمایندگان ]سفارتخانه ها[، یک کانال جداگانه را توصیه 

نمودند که در آن، بتوان نمونه های عدم حضور یا عدم همکاری در چنین جلسات یا کنفرانس ها را ثبت کرد. بعضی از 
نماینده گان دیاسپورا اظهار داشتند که نبود تنوع قومی در برخی از سفارتخانه ها، اراده همکاری و مشارکت در موضوعات 
دادخواهی یا سازمان های دیاسپورای را افغان محدود ساخته است و  اینکه، کارمندان سفارتخانه ها باید از تمام جمعیت 
افغانستان نمایندگی کنند. در آخر، گروه کاری اظهار داشت که بین سفارتخانه های افغانستان و نماینده های سیاسی 

اروپایی ارتباط کافی موجود نیست، مخصوصا با آن دسته از اعضای دیاسپورای افغان که عالقه خاصی به تضمین تامین 
حقوق افغان ها در اروپا و پیشرفت افغانستان در کل دارند.

گروه کاری مشارکت فرهنگی و اجتماعی
قبل از آغاز مباحثه و پیش از آنکه به موانع پیش روی مشارکت فرهنگی و اجتماعی پرداخته شود، رهبر گروه به طور مختصر 

درباره فرهنگ،  جامعه و همچنین پالیسی دیاسپورا صحبت کرد. مهم ترین نکته ای که گروه بر آن تاکید نمود، به اختالفات 
درون دیاسپورای افغان و در نتیجه نبود اعتماد مربوط می شد که در نهایت، به جای همکاری و وحدت سبب اختالف 

می گردد. به اذعان این گروه، اختالفات بین نسلی و نبود مشارکت مداوم فرهنگی با نسل های دوم و سوم اعضای دیاسپورا، 
ارزش های فرهنگی و زبانی شان را به خطر انداخته و موجب به وجود آمدن هویت های متخاصم و متضاد در درون این 

، هویت افغان در مقابل هویت اروپایی(. اشتراک کننده گان دیگر این گروه اظهار داشتند که این امر 
ً
نسل ها می شود )مثال

یک جنبه مثبت نیز دارد: اختالف نسلی باعث تشویق غلبه بر اختالفات سنتی قومی و مذهبی در اجتماع شده و ادغام و 
پیشرفت اجتماع را تسهیل نموده است. در رابطه با موضوع ادغام، چند تن از اشتراک کننده گان اشاره کردند که یک نگرش 

 منفی نسبت به افغانستان در بین جامعه میزبان شکل گرفته است که به تبعیض و عدم احترام به فرهنگ 
ً
و درک عموما

افغانستان منجر می گردد. گاهی اوقات، این نگرش وقتی تقویت می شود که برخی از جوانب فرهنگی افغانستان که در اروپا 
، ازدواج های زودهنگام/و یا اجباری، برخورد 

ً
نامناسب تلقی می شوند، توسط بعضی اعضای دیاسپورا تداوم می یابند )مثال

نامناسب با حیوانات(. 

علیرغم چالش های بسیاری که شناسایی شدند، گروه کاری نسبت به ظرفیت دیاسپورا در اروپا احساس مثبت داشتند؛ 
به شمول مهارت ها و تجاربی که سازمان های مختلف دیاسپورای افغان کنار هم می آورند. به اذعان این گروه، هر چند 

اختالفات قومی وجود دارند، هر گروه قومی چشم انداز و غنای فرهنگی خاص خود را دارد که باید مورد تشویق قرار 
گیرد. امکان و پتانسیل باالیی برای گسترش همکاری و هماهنگی بین سازمان های دیاسپورای افغان وجود دارد تا تنوع قومی 

خود را به حیث یکی از ویژگی های مثبت و مهم افغانستان نشان دهند. به تشخیص این گروه، کنفرانس افغان ها در اروپا و 
همچنین ANDEP فرصت های مهمی برای نشان دادن سطح تجدد و ابتکار در اجتماع بودند. چندین توصیه بر نقش فعالی 



اشاره داشتند که سفارتخانه ها می توانند در تسهیل غنای فرهنگی داشته باشند. گروه کاری پیشنهاد داد که سفارتخانه ها 
می توانند کورس های مجانی زبان مادری برای اعضای عالقه مند نسل های دوم و سوم دیاسپورا ترتیب دهند و یا 
برای این کورس ها جای تهیه نمایند تا حفظ ظرفیت زبانی نسل های بعدی تضمین گردد. این گروه همچنین خاطرنشان 

ساخت که سفارتخانه ها باید در شناسایی اعضای باصالحیت دیاسپورا پیشگام باشند تا مواد تبلیغاتی و محصوالت 
فرهنگی خود را تهیه کنند. این کار می تواند شامل استفاده از تکنولوژی های جدید )مثل اپلیکیشن های موبایل( باشد که 

در نتیجه آن، مخاطبان بیشتری در کشورهای میزبان تحت پوشش قرار بگیرد. هر چند ابتکاراتی هستند که دولت افغانستان 
می تواند برعهده بگیرد، اما اشتراک کننده گان بر مسئولیت فردی اعضای دیاسپورا در قدردانی و حفظ فرهنگ خود نیز تاکید 

داشتند؛ بطور خاص، اهمیت شکل دادن یک نظر مثبت نسبت به فرهنگ افغانستان در میان اطفال و جوانان نسل دوم و 
تضمین سهم گیری سازمان های دیاسپورای افغان در غنامندسازی فرهنگی. 

اختتام ورکشاپ
دولت افغانستان از اشتراک کننده گان به خاطر کمک ها و نظرات ارزشمندشان و وقتی که برای کنفرانس تخصیص دادند، 
اظهار امتنان نمود. این ورکشاپ موفق شد محیط بازی را ایجاد کند که در آن، اعضای عالقه مند سازمان های دیاسپورای 

 با وزارت مهاجرین و عودت کننده گان به بحث و گفتگو نشستند. همانطور که در کنفرانس افغان ها در اروپا 
ً
افغان مستقیما

هم تاکید شد، در آینده از فرصت های همکاری بین دولت افغانستان و دیاسپورا در اروپا استقبال خواهد شد و مورد تشویق 
قرار خواهد گرفت تا اینگونه، دیاسپورا بتواند پلتفورمی برای بحث درباره موضوعات مربوط به اجتماعات شان داشته باشد.
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