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 مقدمه

 

طوالنی است که با جنگ، خشونت و ناامنی دست و گریبان است  و اکنون نیز هرروزه واقعات متعددی از  های  افغانستان سال

گیرد. فقرِ کمرشکن،  می نفر را قربانی ها  افتد و ده می انفجار، قتل و ویرانی در گوشه و کنار کشور اتفاقجنگ، انتحار، 

بر مشکل ناامنی و  ، حوادث طبیعی از قبیل خشکسالی و طوفانبیکاری روزافزون، فساد همه گیر در بدنه ادارات افغانستان

ه و افق آینده کشور را برای بسیاری از آنان تاریک کرده است. یکی خشونت افزوده شده و زندگی را بر شهروندان تلخ کرد

از پیامدهای تلخ این وضعیت، آوارگی بخش بزرگی از شهروندان کشور است. بسیاری از این آوارگان تن به مهاجرت داده 

گی دیگر از این و کشور را به امید پناهگاهی امن برای زندگی و در جستجوی اندکی آسایش، ترک کرده اند. بخش بزر

 های کشور آواره شده اند و در حالی که شماری ازآوارگان که نخواسته یا نتوانسته اند کشور را ترک کنند، در داخل مرز

شوند  می برند، تعدادی دیگر از شهروندان جدیداً مجبور به ترک خانه و مسکن شان سرمی سال هاست که در آوارگی به ها  آن

 گذرانند. می خلی روزگارو به صورت بیجاشدگی دا

اخیر همواره رو به افزایش بوده است. اکنون براساس  های  بنابر عواملی که در باال ذکر شد، بیجاشدگی داخلی در سال

نفر رسیده است.  میلیون 4.2بیش از آمارهای رسمی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، رقم بیجاشدگی داخلی به 

تداوم ناامنی و خشونت در مناطق مختلف کشور، فقر و بیکاری و عدم موفقیت حکومت در مدیریت و کنترول حوادث 

 افزاید.  می طبیعی و پیامدهای آن، بر میزان بیجاشدگان داخلی

دسترسی به مسکن، وضعیت فراوان مواجه اند. فقر، عدم  های  این درحالی است که بیجاشدگان داخلی با مشکالت و چالش

ناگوار محیط زیست، محدودیت دسترسی به آب و غذای صحی و کافی، بیماری و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، 

مواجه اند. بیجاشدگان در مقابل شرایط سخت سرما و  ها  محدودست دسترسی به مکتب از مشکالتی اند که بیجاشدگان با آن

تان و کنند و هنگام بارندگی ها، سرمای زمس می زندگی ها  بیجاشده در خیمه های  اکثر خانواده اند. پذیر  آسیب گرما نیز بسیار

، کودکان، سالمندانکننده دسترسی ندارند.  کننده و یا خنک یر اند و به وسایل و امکانات گرمپذ گرمای تابستان شدیداً آسیب

این باشند.  می جدی های  بیشتری دارند و نیازمند مراقبت پذیری  آسیب زنان باردار و اشخاص بیمار در میان بیجاشدگان داخلی
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 گوناگون قرار های  را در معرض بیماری ها  سازد و آن می بسیار سخت و رقت بار ها  مشکالت، شرایط زندگی را برای آن

 دهند. می را از دستبه اثر سرما یا گرما یا بیماری جان خود  پذیر  آسیب از این رو، شماری از این افراد دهد. می

وابسته اند، اما شمار  کننده  کمک دولت و نهادهای های  و مساعدت ها  رغم آنکه بیجاشدگان داخلی شدیداً به کمک علی

صورت گرفته بسیار اندک  های  مانند. از سوی دیگر، مقدار مساعدت می محروم ها  بیجاشده از مساعدت های  زیادی از خانواده

آنی بیجاشدگان  های  نیز غالباً به نیازمندی ها  این مساعدتبیجاشدگان را پاسخ بگوید.  های  تواند نیازمندی نمی و ناکافی بوده و

 مثل آموزش و کار توجه دارند.  تر  کنند و کمتر به نیازهای درازمدت می مثل آب و غذا رسیدگی

توصیفی از میزان بیجاشدگان داخلی و وضعیت بیجاشدگان -تحلیلی زارشگیک « در افغانستان وضعیت بیجاشدگان داخلی»

آن ها،  های  در افغانستان است. این گزارش عوامل بیجاشدگی، مبدأ و محل رجوع بیجاشدگان داخلی، رسیدگی به نیازمندی

نیز مورد بررسی حکومت در قبال بیجاشدگان و میزان موفقیت حکومت در اجرای این تعهدات را  های  تعهدات و مسوولیت

 قرار دهد. 

این گزارش در سه فصل تنظیم شده است. فصل یکم، که در حکم مدخل این گزارش است، به مسایل کلی مثل روش 

دوم بدنه اصلی  فصلپردازد.  می در قبال بیجاشدگان حکومت های  تحقیق، تعریف اصطالحات و بررسی تعهدات و مسولیت

به میزان بیجاشدگی داخلی، عوامل بیجاشدگی، وضعیت بیجاشدگان، مبدأ و محالت  گزارش است و با ذکر آمار و ارقام

دهد. در پایان این فصل میزان به نقد و بررسی تعهدات و  می را مورد ارزیابی قرار ها  و مساعدت به آن ها  رجوع آن

یز پرداخته شده است. فصل سوم دولت در قبال بیجاشدگان داخلی براساس پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی ن های  مسوولیت

 این گزارش حاوی جمع بندی مختصر گزارش و پیشنهادات به مراجع مسوول است. 

این گزارش  تهیهکه از همکاری تمامی افراد و نهادهایی که در جریان  داند می کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان الزم

این گزارش  کمیسیون امیدوار استذاشته اند، سپاسگزاری کنیم. ار ما گاطالعات مورد ضرورت را در اختیهمکاری کرده و 

ها  آنو مشکالتی که بیجاشدگان داخلی با  ها  بتواند تصویری قابل درک از وضعیت بیجاشدگی داخلی در افغانستان و چالش

یجاشدگی در صورت گیرد و در جهت حل بحران ب تری  جدی های  رسیدگی ها  به این چالشمواجه اند ترسیم کند تا  

 از سوی مراجع مسوول طرح و عملی گردد.  تری  افغانستان اقدامات موثری
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 خالصه گزارش

 

 

 اخیر به خاطر گسترش جنگ و ناامنی در کشور، و نیز فقر و بیکاری و وقوع  های  روند بیجاشدگی داخلی در سال

های اخیر همواره سیر  داخلی در سال حوادث طبیعی، افزایش چشمگیری داشته است. منحنی آمار بیجاشدگان

حدود  2003صعودی داشته است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بیجاشدگان داخلی را در سال 

نفر، تخمین کرده بود. براساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت  262.563خانواده، مشتمل بر  14.913

نفر بیجاشده داخلی در کشور وجود داشتند، اما در ماه اسد سال  120.665در حدود  4930کنندگان، در سال 

خانواده  203.532نفر رسیده بود که شامل  4.257.552(، تعداد بیجاشدگان به رقم تکان دهنده 2045جاری)اگست 

ه درصد از شهروندان کشور ب  1.1باشد. این رقم در مقایسه با مجموع نفوس افغانستان بیانگر این است که  می

نفر یک نفر بیجا شده اند. آمار فعلی در  22کنند. با این حساب، تقریباً از هر  صورت بیجاشدگی داخلی زندگی می

درصد افزایش  162دهد که در طول شش سال اخیر بیجاشدگی داخلی در کشور  نشان می 2003مقایسه با آمار سال 

 یافته، یعنی بیش از چهار و نیم برابر شده است.

 داخلی در افغانستان است. عاملیت  های  ت و منازعات مسلحانه عامل اصلی اکثریت باالی بیجاشدگیجنگ، خشون

اخیر، همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، همواره  افزایش یافته است. در  های  جنگ در بیجاشدگی داخلی در سال

انه از محل زندگی شان آواره شده مسلح های  و خشونت ها  به خاطر جنگ 2041نفر در جریان سال  466.000حدود 

نشان  ها  ها به خاطر جنگ و خشونت بوده است. بررسی اند. در سال جاری نیز اکثریت بسیار باالی بیجاشدگی

درصد بیجاشدگان جنگ و منازعه بوده است، اما  76خورشیدی( عامل آوارگی  4934) 2042دهد که در سال  می

 بوده است.  ها  ناشی از درگیری ها  درصد بیجاشدگی 37، حدود 2041در سال 

  براساس ارزیابی ها، وضع امنیتی کشور در سال جاری بدتر شده و بسیاری از شهروندان کشور از لحاظ امنیتی نگران

، بر وضعیت امنیتی افغانستان 2041ها در سال  اند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با پایان یافتن مأموریت آن

های جنگ  فی گذاشته و باعث گسترش جنگ و افزایش ناامنی و آوارگی داخلی شده است. گسترش دامنهتأثیر من
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به سوی والیات شمالی و شمال شرقی کشور از آغاز سال جاری، پیدایش و نفوذ گروه داعش در برخی مناطق 

رگ مالعمر به گسترش ناامنی و کشور از قبیل ننگرهار، زابل، هلمند، فراه و بادغیس، و دو دستگی طالبان بعد از م

 در مناطق مختلف کشور افزوده است.  ها  و آوارگی ها  خشونت و افزایش میزان بیجاشدگی

 والیت افغانستان بر اثر درگیری میان  91والیت از مجموع  24براساس ارزیابی ها، در جریان ماه جون و جوالی

خیلی »یا « جدی»ولسوالی کشور با تهدیدات  932باً نیمی از مسلح از جنگ متأثر شده بودند. اکنون تقری های  گروه

شوند و شورشیان همین اکنون  ولسوالی کشور عمالً توسط طالبان کنترول می 90طالبان مواجه اند و بیشتر از « شدید

 کنند. مراکز والیات جنوبی و شمالی کشور را تهدید می

 باشد که آمار بیجاشدگان داخلی را  کشور و آوارگی داخلی میموج دوباره فرار از  ها  یکی از پیامدهای این جنگ

هزار خانواده در والیات ننگرهار، پکتیا، لوگر، هلمند،  ها  بسیار فراتر از یک میلیون نفر برده است. در سال جاری، ده

 شده است. قندهار، زابل، قندز، تخار، بغالن، بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، فراه و شماری از والیات دیگر

  فقر و بیکاری عامل دیگر بیجاشدگی داخلی است. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. براساس

 2041های بانک جهانی، در سال  برند. براساس ارزیابی درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر به سر می 96ها  ارزیابی

درصد سقوط کرده و سرمایه گذاری در  4.9آن به درصد در سال قبل از  9.7رشد اقتصادی افغانستان از 

درصد پایین آمده است. این وضعیت در سال جاری نیز ادامه دارد.  50بخش خصوصی نزدیک به  های  فعالیت

 67دالر معادل  4افغانی به  50دالر معادل  4ارزش پول افغانی، در طول دو سال اخیر به شدت پایین آمده و از حدود 

 ده است.افغانی سقوط کر

 درصد نیروی کار  12تا  15دهد که حدود  بیکاری نیز در کشور نرخ بسیار باال دارد. آمارهای تخمینی نشان می

دهد که فقر و  کمیسیون نیز نشان می های  افغانستان یا مطلقاً بیکار اند و یا کار ناقص و پاره وقت دارند. ارزیابی

است. خروج جامعه جهانی از افغانستان و همزمان با آن گسترش ناامنی  اخیر رو به افزایش بوده های  بیکاری در سال

میالدی( میان دو  2041)4939و جنگ در بیشتر مناطق کشور، بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 

دین ماهه تیم رقیب و به تأخیر افتادن اعالن نتیجه انتخابات و سرانجام اختالفات بر سر تقسیم قدرت و تأخیر چن

تشکیل کابینه، بر وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیرات بسیار ناگوار گذاشت. سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

خصوصی یا  های  عالقمندی خود را برای سرمایه گذاری در کشور از دست داده اند، بسیاری از موسسات و شرکت

کاری را به شدت محدودتر ساخت  های  اد. این مسایل فرصتخود را تقلیل د های  کامالً تعطیل شد و یا دامنه فعالیت

 و باعث موج تازه بیکاری در کشور گردیده است. 

  فقر و بیکاری کمرشکن، بدترشدن وضع اقتصادی کشور و افزایش ناامنی و جنگ، در کنار فساد همه گیر در

نده کاهش یابد. از پیامدهای جدی این ادارات افغانستان، باعث شده که امیدواری شهروندان این کشور نسبت به آی

 وضعیت میزان باالی مهاجرت و آوارگی داخلی شهروندان افغانستان بوده است.
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  حوادث طبیعی جزو دیگر عوامل بیجاشدگی در افغانستان است. افغانستان هم از لحاظ ساختار جیوفزیکی و هم

-رار دارد. بسیاری از مناطق مرکزی و شمالو خطرات فراوان طبیعی ق ها  وضعیت آب و هوایی در معرض آسیب

خشک و  های  شدید دارد. تابستان های  سخت توأم با برف باری های  شرقی آن سرد و کوهستانی است و زمستان

آبی آن محدود بوده و در بسیاری  های  بیابانی وجه ممیزه بخشی عظیم از دیگر مناطق کشور است. استفاده از ذخیره

،  لرزه ب شدید قابل استفاده نیست. بدینسان، این کشور مستعد انواع حوادث طبیعی از قبیل زمینمناطق به دلیل شی

 سیالب، طوفان، خشکسالی، رانش زمین و برفکوچ است.

  از آن جا که اکثریت باالی بیجاشدگی داخلی ناشی از جنگ، خشونت و منازعات مسلحانه بوده است، نظر به

داخلی مناطق ناامن کشور است. براساس آمارهای یو ان اچ سی  های  ری از بیجاشدگیجغرافیای منازعات، مبدأ بسیا

درصد دیگر بیجاشدگان از  22.7از والیات جنوبی کشور بوده اند. بالغ بر  ها  درصد بیجاشدگی 22.2آر، حدود 

شته است. حدود درصد بیجاشدگان را دا 47.3منطقه غربی کشور بیجاشده اند و والیات مرکزی درگیر جنگ نیز 

درصد آنان نیز از والیات شمالی بیجاشده اند.  40.7درصد بیجاشدگان نیز از والیات شرقی کشور بوده اند و  46.4

 درصد بیجاشدگان بوده است. 2.6درصد و  7.2غرب کشور نیز به ترتیب مبدأ -شرق و جنوب-شمال

 داخلی مناطق  های  دأ بسیاری از بیجاشدگیجنگ به سوی والیات شمالی کشور، مب های  قبل از گسترش دامنه

جنوبی، غربی و شرقی، برخی والیات مرکزی درگیر جنگ بوده است. اما گسترش جنگ به طرف شمال، آمار 

اخیر در فاریاب، جوزجان، سرپل، قندز  های  ماه های  بیجاشدگان داخلی در این مناطق را نیز باال برد. خصوصا جنگ

از  ها  را از این والیات باعث شد. با این حال، هنوز آمار بیجاشدگی ها  ده بیجاشدگیتخار و بدخشان موج گستر

 مناطق جنوبی بسیار باال است.

 شوند. حومه شهرهای بزرگ  شغلی بهتر جابجا می های  تر و دارای فرصت بیجاشدگان داخلی معموالً در مناطق امن

اره بیشتر محل رجوع آوارگان داخلی بوده است. براساس مثل کابل، هرات، مزارشریف، قندهار و جالل آباد همو

شوند. اما  درصد بیجاشدگان داخلی در مناطق شهری شهرهای بزرگ مسکن گزین می 10ارزیابی ها، در حدود 

اکثریت بیجاشدگانی که امکان رسیدن به شهرهای بزرگ کشور را ندارند و یا به امید بازگشت دوباره به محالت 

 محل زندگی شان باقی بمانند.  های  هند در نزدیکید شان ترجیح می

  مدت بیجاشدگی و میزان امید یا تمایل به بازگشت به محالت اصلی در اختیار کردن محل بودوباش توسط

درصد  70باشند. براساس ارزیابی ها، حدود  تر می در مراکز شهرها درازمدت ها  بیجاشدگان نقش دارد. جابجایی

ده داخلی برای مدت بیش از دو سال در محالت بودوباش غیرپالنی فعلی شان به سر برده اند و بیجاش های  خانواده

بنا بر عدم  ها  درصد آن 20خواهند که به شکل دایمی در این مناطق سکونت نمایند.  درصد آنان می 30بیش از 

 ندارند. امرار معیشت  در محالت بودوباش اصلی شان تمایلی به بازگشت های  موجودیت فرصت
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 و خطرات  ها  را در معرض آسیب ها  شرایط زندگی برای بیجاشدگان داخلی بسیار سخت و طاقت فرسا است و آن

و امکانات زندگی مناسب را در کنار بسیاری از  ها  دهد. بیجاشدگان داخلی مسکن و فرصت گوناگون قرار می 

ز رفاه و آسایش، حق دسترسی به آموزش و حقوق دیگر خود از قبیل حق دسترسی به کار، حق برخورداری ا

پرورش، حق دسترسی به صحت و خدمات صحی، حق مصوونیت غذایی و دسترسی به آب صحی را از دست 

دهند. فقر شدید از معضالت بسیار جدی بیجاشدگان داخلی است. سالمندان، کودکان، زنان باردار، افراد بیمار و  می

ترین پیامدهای  گردد. مهم شوند که گاه منجر به مرگ آنان می فرسا مواجه میو مشکالت طاقت  ها  معلول با سختی

 بیجاشدگی داخلی، که بیانگر وضعیت حقوق بشری بیجاشدگان است، عبارتند از:

o داشته در محل سکونت اصلی؛ از دست دادن منابع و امکانات دست 

o محدودیت دسترسی به حق رفاه و امکانات و خدمات رفاهی؛ 

o  مصوونیت در برابر فــقــر اقتصادی؛عدم 

o های شغلی مصوون و مداوم؛ محدودیت دسترسی به حق کار و فرصت 

o محرومیت از دسترسی به حق داشتن مسکن و سرپناه؛ 

o نامناسب بودن محل سکونت و محیط زیست؛ 

o محرومیت از حق مصوونیت غذایی و محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی پاک و غذای صحی؛ 

o  دسترسی به حق صحت و قرارداشتن در معرض انواع بـیـماری؛محدودیت 

o محدودیت دسترسی به خدمات صحی؛ 

o محدودیت دسترسی به حق آموزش و پرورش؛ 

 صورت گرفته برای بیجاشدگان بسیار اندک بوده و نتوانسته  های  دهد که مساعدت نشان می ها  آمارها و ارزیابی

پاسخ بگوید. براساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت امور مهاجرین و  را ها  اساسی و اولیه آن های  نیازمندی

بهره  ها  از مساعدت های بیجاشده  درصد خانواده 72.4خورشیدی در مجموع حدود  4939عودت کنندگان، در سال 

شدگان صورت گرفته به بیجا های  درصد آنان به مساعدتی دست نیافته اند. مساعدت  27.3مند شده اند و بقیه 

مشتمل است بر مواد غذایی از قبیل آرد، گندم، برنج، روغن، نخود، لوبیا و غیره، مواد سوختی از قبیل گاز و بالن 

 نقدی. های  گاز، لباس، کمپل و خیمه و ترپال، برخی وسایل آشپزخانه و کمک

 بسیار محدود بوده است.   آنی و عاجل بیجاشدگان توجه داشته و مقدار آن های  اغلب به نیازمندی ها  این کمک

غذایی نیز در حد  های  دالر آمریکایی برای هر خانواده بوده و کمک 200دالر تا  50نقدی از حد  های  مقدار کمک

یک یا دو بوجی آرد و برنج، و مقداری نخود و لوبیا و روغن و امثال آن برای هرخانواده بوده است. این مقدار 

تواند اقدام حمایتی بسیار آنی و کوتاه  نفر عضو دارند، تنها می 6که حداوسط  کمک برای هر خانواده بیجاشده،
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بیجاشدگان از قبیل حق مسکن، حق  تر  درازمدت های  مدت به حساب آید نه بیشتر. عالوه براین، به نیازمندی

 دسترسی به آموزش و پرورش، حق صحت و حق محیط زیست و امنیت توجه جدی صورت نگرفته است.

 خود در  های  دهد که دولت افغانستان در اجرای مکلفیت ق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میتحقی

راستای اهدافی که در پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در مبارزه با بیجاشدگی داخلی و حمایت از بیجاشدگان و 

 اسکان آنان طرح شده، نتوانسته موفقانه عمل کند. 

o اخیر همواره رو به افزایش بوده و روند رو به صعود داشته  های  لی در طول سالآمار بیجاشدگان داخ

 است؛

o ترین عامل بیجاشدگی داخلی ناامنی، خشونت و منازعات مسلحانه است. وضعیت امنیتی کشور در  مهم

 اخیر همواره رو به بدی بوده است؛ های  طول سال

o  درصد نفوس کشور زیر خط فقر زندگی  96فقر و بیکاری در کشور جهت تصاعدی داشته و حدود

 کنند؛ می

o  نزدیک به نیمی از نیروی کار کشور یا مطلقاً بیکار اند و یا به کار محدود و اندکی دسترسی دارند و هر

شوند، ولی هیچ اقدام موثری در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی در  ساله شماری تازه به آن افزوده می

 کشور صورت نگرفته است؛

o لی رغم آنکه نهادهای مختلف در زمینه آمادگی وضعیت اضطراری ناشی از حوادث طبیعی در کشور ع

ایجاد شده تا با این حوادث مبارزه کند و از پیامدهای ناگوار آن بکاهد، اما این ادارات نتوانسته نتایج 

 انجام دهند؛ ها  موثری بر مدیریت حوادث طبیعی و جلوگیری از تلفات و خسارات آن

o خود در قبال حمایت از بیجاشدگان داخلی و کمک به آنها موفق  های  حکومت نتوانسته به مسوولیت

که به بخشی از  هایی  همه بیجاشدگان داخلی پاسخ بگوید. کمک های  عمل کند و به نیازمندی

ت به تواند اقدام حمایتی بسیار آنی و کوتاه مد بیجاشدگان صورت گرفته نیز محدود بوده و تنها می

بیجاشدگان از قبیل حق مسکن، حق دسترسی به  تر  درازمدت های  حساب آید، نه بیشتر. به نیازمندی

 آموزش و پرورش، حق صحت و حق محیط زیست و امنیت توجه جدی صورت نگرفته است.
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 بخش یکم

 مسایل کلی

 

 

 معرفی: -1.1

در  توصیفی است در مورد وضعیت بیجاشدگان داخلی -، گزارش تحلیلی«در افغانستان وضعیت بیجاشدگان داخلی»

را از  ها  کند و وضعیت آن می ام و قضایا توصیف و تحلیلبیجاشدگان داخلی را با ذکر آمار و ارقافغانستان. این گزارش میزان 

 دهد.  می لحاظ دسترسی به حقوق اساسی بشری شان مورد ارزیابی قرار

اخیر به صورت سرسام آوری افزایش یافته و اکنون تعداد  های  جاشدگی داخلی در سالدارد که میزان بی می این گزارش بیان

این رقم، باالترین رقم بیجاشدگی در بیجاشدگان داخلی در کشور به بیش از یک میلیون و دو صد هزار نفر رسیده است. 

 اخیر است و نسبت به دو سال قبل از این، تقریباً دوبرابر شده است.  های  سال

 ، فقر و بیکاری روزافزون ودر این گزارش به نقش مسایلی همچون گسترش سریع ناامنی و جنگ در مناطق مختلف کشور

همچنین مورد بررسی قرار گرفته است.  ها  داخلی پرداخته شده و هرکدام آن های  افزایش بیجاشدگیدر  انواع حوادث طبیعی

نیز پس از بازگشت از دسترسی به مسکن و محل زندگی ه به کشور مهاجران بازگشت کردشماری از نشان داده شده که 

 پیوندند. می مانند و در جمع آوارگان داخلی می محروم

نیز در این گزارش شرح داده شده است.  ها  داخلی و محل رجوع بیجاشدگان و عوامل و دالیل آن های  مبدأ بیجاشدگی

سی به حقوق بشری شان مسأله دیگری است که در این گزارش مورد در دستر ها  آن های  وضعیت بیجاشدگان و محدودیت

و میزان رسیدگی و مساعدت به بیجاشدگان  ها  و نیازمندی ها  همچنان در این گزارش آسیب پذیریبحث قرار گرفته است. 

 داخلی توضیح داده شده است. 
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، و به خصوص پالیسی اس قوانین و اسناد رسمیبیجاشدگان داخلی براسقبال و تعهدات حکومت افغانستان در  ها  مسوولیت

در حل  ها  تشریح شده و میزان کارایی و موفقیت حکومت نیز بر اساس این تعهدات و مسوولیت ملی بیجاشدگان داخلی،

 قرار گرفته است. و تحلیل بیجاشدگان داخلی مورد بررسی  های  خلی و رسیدگی به نیازمندیآوارگی دا معضل

های  بخش تنظیم شده است: بخش اول به مسایل کلی از قبیل تعاریف، شیوه تحقیق و تعهدات و مسوولیت این گزارش در سه

 آن ها، و ختم معضل بیجاشدگی داخلی در کشور های  حکومت افغانستان در قبال بیجاشدگان داخلی و رسیدگی به نیازمندی 

گی داخلی، مبدأ و محل رجوع بیجاشدگان داخلی، بیجاشدگی داخلی، عوامل بیجاشدپردازد. بخش دوم این گزارش  می

و جمع بندی کلی دهد و در بخش سوم نیز  می را مورد بررسی قرار ها  وضعیت عمومی بیجاشدگان داخلی و مساعدت به آن

 . پیشنهادات این گزارش ارایه شده است

 

 شیوه تحقیق: -1.1

و است  و میزان محرومیت آنان از حقوق بشری شان داخلیتوصیفی از وضعیت بیجاشدگان -این تحقیق یک گزارش تحلیلی

کند میزان بیجاشدگی و عوامل آن، و وضعیت بیجاشدگان داخلی را مورد بررسی و  می با ذکر آمار و ارقام مشخص، تالش

 تحلیل قرار دهد. 

کمیشنری عالی سازمان ملل  ونو اطالعات منتشر شده نهادهای معتبری همچ ها  ، از گزارشاین تحقیق های  در بررسی یافته

، بانک 1المللی مهاجرت ، سازمان بین9، شورای مهاجرت ناروی2، مرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلی4متحد در امور پناهندگان

استفاده شده است. همچنین وزارت امور مهاجرین  ها  و شماری دیگر از سازمان 6، وزارت اقتصاد افغانستان، بنیاد آسیا5جهانی

و عودت کنندگان اطالعات آماری مفصلی از بیجاشدگان داخلی در اختیار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داده 

                                                           
1
. United Nations High Commissionary for Refugees(UNHCR)  

2
. Internal Displacement Monitoring Center(IDMC)  

3
. Norwegian Refugee Council(NRC) 

4
. International Organizations for Migration(IOM) 

5
. World Bank 

6
. The Asia Foundation  
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 مختلف مسأله استفاده های  برای بررسی جنبه ،هم لِاست. از این اطالعات و آمارها به صورت همزمان و به صورت مکم ِّ

 صورت گرفته است. 

در  ها  و از اطالعات آنمصاحبه اختصاصی با بیجاشدگان داخلی نیز در مناطق مختلف کشور صورت گرفته   10در حدود 

و  وضعیت فعلی این بیجاشدگان عامل بیجاشدگی، جریان بیجاشدگی، ها  . این مصاحبهمتن گزارش استفاده شده است

مختلف گزارش به  های  آنان در قسمت های  دهد که قصه می را بازتاب ری شانهای دسترسی آنان به حقوق بش محدودیت

 صورت مستند و عین به عین در متن گزارش درج شده است. 

ارجاع  ها  در موارد زیادی بهره برده شده و به آن میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیزو تحقیقات منتشر شده ک ها  از گزارش

برای تکمیل موضوع   المللی بین ملی و های  خبری منتشر شده در رسانه های  همچنین، اطالعات و گزارشداده شده است. 

 استفاده شده است.

اختصاصی نیز با مسوولین و سخنگویان برخی از نهادها صورت گرفته است که در گزارش به  های  عالوه براین ها، مصاحبه

 استفاده صورت گرفته است.  ها  آن استناد شده و از اطالعات و نظریات ها  آن

از حقوق  ها آن  های ها و محرومیت ساختن مشکالت و نیازمندی تر  ساختن وضعیت بیجاشدگان داخلی و ملموس تر  برای عینی

است، نیز در متن گزارش  های آنان و محرومیت از قضایایی که بیانگر وضعیت بیجاشدگان داخلی هایی  ، نمونهبشری شان

ده است. این قضایا توسط همکاران کمیسیون از مناطق مختلف کشور مستند گردیده است. همچنین چندین قطعه آورده ش

 ها در متن درج شده است.  عکس نیز از بیجاشدگان داخلی و شرایط زندگی آن

ری بسیاری از نهاد است. اما از آنجا که اطالعات آما 4931و چند ماه اول سال  4939بازه زمانی مورد نظر این گزارش سال 

مبنا قرار داده شده است. برای اینکه اطالعات و  2045و نیم سال  2041براساس سال میالدی است، در بسیاری موارد، سال 

 این گزارش روزآمد باشد، از تازه ترین اطالعات منتشر شده نیز تالش شده استفاده صورت گیرد. های  داده

 

  این تحقیق: اهداف -1.1

ملی باعث بیجاشدگی آنان در پی آن است که نشان دهد میزان بیجاشدگان در افغانستان در چه حد است و چه عوا این تحقیق

 شده است و در رفع این عوامل آیا اقدامات موثری صورت گرفته است یا نه؟
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مشکالت و  وق بشری شان بامورد توجه این تحقیق این است که بیجاشدگان داخلی از نظر دسترسی به حقویژه نکته 

باری زندگی  اشدگان داخلی در شرایط سخت و رقتدهد که بیج تحقیق نشان میهای فراوان دچار اند. این  محرومیت

ی از اراز دسترسی به حقوق اساسی خود از قبیل حق مصوونیت در برابر فقر و بیکاری، حق برخورد بسیاری از آنان کنند و می

مصوونیت غذایی و دسترسی به آب و غذای کافی و صحی، حق دسترسی به  رفاه و آسایش و کیفیت بهتر زندگی، حق

و پرورشی، حق برخورداری از صحت و خدمات صحی و مصوونیت از بیماری و مندی از خدمات آموزشی  مسکن، حق بهره

 امثال آن محروم اند. 

داخلی کافی نبوده و نتوانسته گرفته به بیجاشدگان  های صورت خواهد نشان دهد که مساعدت همچنین این تحقیق می

های مشخصی در قبال بیجاشدگان داخلی  ها را پاسخ دهد. دولت و نهادهای مسوول دولتی مسوولیت های اساسی آن نیازمندی

ها به خوبی اجرا نشده و دولت در مبارزه با بیجاشدگی  دهد که این مسوولیت های این تحقیق نشان می دارند، ولی ارزیابی

 ها و تأمین حقوق بشری بیجاشدگان موثر و موفق عمل نکرده است.  مندیدگی به نیازداخلی و رسی

 

 تعریف اصطالحات:  -4.1

اقتصادی، بیکاری، کهولت،  های  بنا به دالیلی همچون فقر و ناتوانی ها  وضعیتی است که در آن افراد و گروه پذیری: آسیب

آوارگی، قرار گرفتن در معرض حوادث طبیعی و اتفاقات امنیتی و کودکی، وضعیت خاص اجتماعی، معلولیت، بیجاشدگی، 

 کند.  می را بیشتر از دیگران تهدید ها  غیره، در معرض خطر قرار دارد و یا خطر آن

از مرز کشور میزبان است. اخراج ممکن است به صورت قانونی و  ها  عبارت از بازداشت مهاجران و بیرون کردن آن اخراج:

شود و یا ممکن است خالف احکام  می صورت گیرد که به آن اخراج قانونی گفته  المللی بین ن و معیارهای نافذهبه حکم قوانی

 شود.  می صورت گیرد که به آن اخراج غیرقانونی گفته  المللی بین قوانین و معیارهای

 مراجعه گردد.« اخراج»به  اخراج قانونی:

 . مراجعه گردد« اخراج»به  اخراج غیرقانونی:

به دست آوردن حق اقامت در یک محل مانند سایر ساکنان آن منطقه. ساکن شدن بیجاشدگان داخلی یا  ادغام محلی:

 کرده اند. بازگشت کنندگان در محلی که به آنجا به صورت آواره زندگی می
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 شود.  می روندی است که در آن بیجاشده داخلی یا بازگشت کننده برای دایم اسکان داده اسکان دایمی:

 روند اسکان موقتی یا دایمی بیجاشدگان یا بازگشت کنندگان پس از بیجاشدگی یا بازگشت. اسکان مجدد:

های  اقتصادی و مساعدت-روندی است که در آن افراد بیجاشده، در صورتی که شرایط امنیتی، اجتماعی اسکان موقت:

شرطی که به حق افراد بیجاشده به بازگشت داوطلبانه به مناطق  و مراکز انتقال رضایت بخش نباشد، به ها  بشردوستانه در کمپ 

در رابطه به اقامت دایمی در منطقه دیگر غیر از منطقه اصلی شان  ها  اصلی شان، زمانی که شرایط مساعد شود، و یا به حق آن

 شود.  می صدمه نرساند، انتقال و به صورت موقتی اسکان داده

های  خاص مثل جنگ و منازعات، فقر و ناتوانی های  که در وضعیت هایی  افراد و گروه آسیب پذیر: های  افراد و گروه

اقتصادی، بیکاری، کهولت، کودکی، وضعیت خاص اجتماعی، معلولیت، بیجاشدگی، آوارگی، قرار گرفتن در معرض  

 پذیرتر از دیگران اند.آسیب  ها  حوادث طبیعی و غیره، در معرض خطر قرار دارند و یا در مقابل این وضعیت

مهاجر از سوی کشور میزبان به صورت  های  بازگشت اجباری نوعی از بازگشت است که افراد یا فامیل بازگشت اجباری:

گیرد. در  می شوند. بازگشت اجباری مهاجرین در مجموع به دو گونه صورت می اجباری و خالف میل خود شان اخراج

شغلی و سایر امتیازات  ها  شود که فرصت می ضرب االجل برای خارج شدن تعیینبرخی موارد از سوی کشور میزبان 

نمایند که این گونه بازگشت  می گردد. در این صورت مهاجران ناگزیر اقدام به بازگشت می شهروندی برای مهاجرین محدود

که مهاجرین از سوی شود. صورت دیگری بازگشت اجباری اخراج یا رد مرز است  می نوعی بازگشت اجباری شمرده

 شوند.  می شوند و به کشور خود شان فردستاده می موظفین امنیتی کشورها بازداشت شده و از مرز کشورها اخراج

بازگشت داوطلبانه آن است که مهاجر به هردلیلی به خواست و اراده خود دوباره به  بازگشت داوطلبانه یا خود خواسته:

 گیرد.   می کمک کننده صورت های  بازگشت داوطلبانه با مساعدت سازمانگردد. گاهی  می کشور اصلی اش باز

 شخصی که پس از دوران مهاجرت، به هر دلیلی و به شکل داوطلبانه یا اجباری، به کشور اصلی خویش بر بازگشت کننده:

 گردد تا پس از آن در کشور خود زندگی کند.  می

مسلحانه،  های  نتیجه جنگ، یا به منظور اجتناب از خسارات درگیری که در هایی  اشخاص یا گروه بیجاشدگان داخلی:

عمومی، نقض حقوق بشر یا حوادث طبیعی و یا حوادث ساخته دست بشر مجبور به فرار یا ترک منازل و  های  خشونت

 خلی نامیدهمحالت بود و باش دایمی شان گردیده اند اما مرزهای رسمی کشور شان را عبور ننموده اند، بیجاشدگان دا

 شوند.  می
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کوچ کردن ناخواسته و اجباری، یا فرار و ترک مسکن و محل زیست دایمی در اثر جنگ و منازعات  بیجاشدگی داخلی:

 مسلحانه، خشونت، حوادث طبیعی، فقر و یا اقدامات انکشافی، در داخل مرزهای یک کشور. 

ه خاطر نجات از تهدیدات و خطرات، به قصد شخصی که از سرحدات رسمی کشور عبور نموده است و ب پناهجو:

 پناهندگی و با استفاده از حق پناهجویی به کشور دیگر رفته و درخواست پناهندگی داده است.  

به علت ترس موجه از شکنجه و  بنابر تجاوز خارجی و اشغال، جنگ و منازعات مسلحانه داخلی، و یا که فردی پناهنده:

کشور خود  و دینی  های اجتماعی مشخص، و یا به دالیل عقاید سیاسی آزار بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه

 باشد. و مایل به بازگشت به آن کشور نمی را ترک کرده

را تهدید  ها  ایطی که زندگی انسانآید، یا شر می وضعیتی که در نتیجه آغاز آنی یک بحران به میان :یحالت اضطرار

، سیالب، لغزش زمین،  لرزه زمین خشونت آمیز، های  نموده و مقابله با آن فراتر از توانمندی مردم باشد. مانند درگیری

 برفکوچ، آتش سوزی، طوفان شدید، شدت سرما یا گرمای هوا، شیوع امراض، آفات حیوانی یا طاعون. 

، رانش زمین، برفکوچ، طوفان،  لرزه زمین حوادثی که در نتیجه یک رویداد طبیعی از قبیل سیالب، حوادث طبیعی:

 گردد.  می آید و سبب تلفات جانی و خسارات مالی می خشکسالی، آتس سوزی طبیعی و غیره به وجود

 مراجعه شود. « اخراج»به  ردّ مرز:

 گردد.  می برای نیازمندان فراهم« حالت اضطراری»که در  هایی  مساعدت عاجل: های  کمک

 مراجعه شود. « حالت اضطراری»به  وضعیت اضطراری:

 

  :بیجاشدگان داخلی حقوق بشری های دولت در قبال تعهدات و مسوولیت -5.1

حقوق مشخصی در قبال  های  و مسوولیت عملی تعهدات های  و پالیسی ها  دولت افغانستان براساس اسناد رسمی حقوقی و پالن

جاشدگان بیکنند، دارد.  می را تهدید ها  که آن هایی  در برابر خطرات و آسیب ها  بیجاشدگان داخلی و حمایت از آنبشری 

دولت هم  های  داخلی حق دارند که از حقوق اولیه و اساسی بشری شان در مقابل خطرات و تهدیدها حفاظت شود. مسوولیت
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قرار گرفته، هم در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ذکر شده و هم در پالیسی ملی  در اسناد حقوقی و قانونی مورد اشاره

 بیجاشدگان داخلی به صورت مفصل تشریح شده است. 

 شود.  می به صورت مختصر اشاره ها  در زیر به این مسوولیت

 

 : المللی بین اسناد حقوق بشری -1.5.1

هرکس حق دارد که سطح زندگی، سالمتی و رفاه خود و خانواده اش »که:  ق بشر آمده استاعالمیه جهانی حقو 25در ماده 

طبی و خدمات الزم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در موقع  های  را از جهت خوراک و مسکن و مراقبت

ن، وسایل امرار معاش او بیکاری، بیماری، نقض اعضاء، بیوه گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسا

اند که وسایل امرار  هایی  بیجاشدگان داخلی جزو گروه 7«از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

معاش خود را در اثر جنگ و ناامنی، فقر و بیکاری و یا حوادث طبیعی و عوامل دیگری که خارج از اراده او است، از دست 

برخوردار « شرایط زندگی آبرومندانه»داده اند و در این حال حق دارند که مورد توجه و مساعدت قرار بگیرند تا بتوانند از 

 شوند. 

های  در مادهکند، اما  نمی حقوق مدنی و سیاسی، با آنکه به بیجاشدگان داخلی به صورت مشخص، اشاره  المللی بین اقمیث

کند. ماده هفتم  می تأکید« مندی از شرایط آبرومندانه زندگی از حقوق اساسی جهت بهرهشهروندان برخورداری »مختلف به  

حق هرکس را به داشتن »سازد که  می های طرف را مکلفکشور 44ماده کند.  می این میثاق، به تأمین اجتماعی هر فرد تأکید

سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی 

های  بعدی این ماده و ماده همینطور در بندهای« به منظور تأمین این حقوق تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.»و  «به رسمیت بشناسد

، «بهره مندی از بهترین حال سالمت جسمی و روحی»، «توزیع منصفانه ذخایر و منابع غذا»، «فراغت از گرسنگی»دیگر، به  

قرار دارد،  ها  بیجاشدگان داخلی، از آنجا که در معرض این آسیب 2کند. می و غیره تأکید« بهره مندی از آموزش و پرورش»

 باید مورد توجه جدی قرار گیرد.  ها  است که در این زمینه هایی  جزو گروه

                                                           
(. نشر کمیسیون 4931حقوق بشری) های  وعه اعالمیه. برگرفته از: مجم25(. اعالمیه جهانی حقوق بشر. ماده 4312. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)7

 مستقل حقوق بشر افغانستان. 

 حقوق مدنی و سیاسی. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.   المللی (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)2
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رهنمودی مشخصی را در رابطه به حمایت از حقوق  های  نیز اصل« اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگان داخلی»

از حقوق  ها  داری آنمشخصی را نیز به خاطر برخور های  کند و مسوولیت می آن مطرح های  بیجاشدگان و توجه به نیازمندی

بیجاشدگان داخلی باید به طور مساویانه از عین حقوق »گذارد. اصل اول مشعر براین است که  می ها  برابر شان به دوش دولت

گردند، بهره مند گردند. ایشان  می از آن مستفید  المللی بین که سایر افراد یک کشور در مطابقت با قوانین ملی و هایی  و آزادی

 3«شان مورد تبعیض قرار گیرند. های  به دلیل بیجاشدگی داخلی در استفاده از حقوق و آزادی نباید

خود مورد تبعیض قرار نگیرند. بلکه  های  البته مسأله صرفاً این نیست که بیجاشدگان داخلی در برخورداری از حقوق و آزادی

خود بهره  های  شود نتوانند از حقوق و آزادی می دارند که باعثو خطراتی قرار  ها  در معرض آسیب ها  مسأله این است که آن

نقش بازی کنند. از این رو، اصل  ها  و مساعدت به آن ها  و ادارات موظف باید در حمایت از آن ها  مند شوند. از این رو، دولت

بشری به بیجاشدگان  های  تادارات ملی وظیفه و مسوولیت اولیه فراهم آوری مساعد»گوید:  می سوم این اصول رهنمودی

 44«این اصول باید بدون هرگونه تبعیض»و مطابق اصل چهارم  40«را در قلمرو خویش به دوش دارند. ها  داخلی و حمایت از آن

 تطبیق گردد.

هر انسان حق دارد تا در مقابل بیجاشدگی خودسرانه از منزل و محالت بودوباش »در اصل ششم تأکید شده است که 

بیجاشدگی نباید بیشتر از مدتی که شرایط »همچنین در ادامه این اصل آمده است که « یش حمایت گردد.همیشگی خو

 42«کند، دوام نماید. می ایجاب

دهد  می به تفصیل توضیح ها  است که در مورد حقوق بیجاشدگان داخلی و حمایت از آن اصل 90این اصول رهنمودی شامل 

سازد. پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی افغانستان نیز در روشنی  می ها  ه تأمین و رعایت آنو دولت و ادارات مربوطه را مکلف ب

 این اصول رهنمودی ساخته شده است. 

 

 

                                                           
داخلی. اصل اول. نشر شده در ضمیمه پالیسی ملی بیجاشدگان  . مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگان3

 داخلی دولت افغانستان.  

 . همان. اصل سوم. 40

 . همان. اصل چهارم.44

 . همان. اصل ششم. 42
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 استراتیژی انکشاف ملی افغانستان:  -1.5.1

مربوط شی آن رکن هفتم استیراتیژی انکشاف ملی افغانستان به موضوع مصونیت اجتماعی اختصاص داده شده است که بخ

شدگان داخلی است. در این استیراتیژی دولت متعهد به حمایت از بیجاشدگان داخلی شده اند. در عودت کنندگان و بیجا

عودت کنندگان و  های  چالش به گیدرسی منظور به»بخش سکتور عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی آمده است: 

ذیدخل در امور عودت مانند وزارت خارجه،  های  وزارت خانهبیجاشدگان داخلی دولت باید در جهت ارتقای ظرفیت 

  49«انکشاف شهری، صحت عامه، معارف و ...توجه کند.

 ازفراهم ت داخلى عبار هاى شدهبیجا و گان کننده عودت مهاجرین، مورد در افغانستان ملى انکشاف استراتیژى هدف

  .باشد می جامعه در شان مجدد استقرار و داخلى هاىشده  بیجا و نمهاجرا منظم و داوطلبانه بازگشت ساختن

 داوطلبانه منظم و عودت .سازد می هماهنگ ها  آن مجدد استقرار و ادغام راستاى در را دولت هاى تالش استراتیژى این

 و کشور ثبات و امنیت وتقویت فقر کاهش اقتصادى، رشد کمک جهت در شک بدون داخلى، هاى شدهبیجا و مهاجرین

 عواقب ناشده وپالن نامنظم غیرداوطلبانه، هاى عودت که اند حقیقت این مبین جهانى تجارب .دارد مهمى رول منطقه

  .اورند مى بار به اضطرارى حوادث بروز حین را ناگوارى

 :اند ذیل قرار در زمینه بیجاشدگان داخلی سکتورى استراتیژى سوى از دولت متوقعه نتایج

 آماده و اجتماعى مصئونیت زمینه بهبود مؤثردر و دایمى محسوس، هاى برنامه و ها  همکارى وتطبیق ساختن آماده 

 حوادث؛ برابر در گى

 ؛ها خانواده گى بیجاشده بحران دربرابر پاسخ بهبود بخاطر پالن ساختن فراهم 

 و اطفال شموله ب داخلى هاى شده بیجا و مهاجرین میان پذیر آسیب هاىگروه  مصئونیت مورد در توجه بذل 

 زنان؛

 باز میهن به که، مهاجر افغانهاى همه مجدد استقرار براى کمک و اداره پالنگذارى، براى دولت ظرفیت تقویت 

 شدگان داخلى؛بیجا و گردند می

 داخلی؛ هاى شدنبیجا به وپاسخ پالنگذارى براى دولت ظرفیت بهبود  

 

 متمایل که داخلى بیجاشدگان و مهاجرین همه ، 2010 سال پایان تاکند که  می انکشاف ملی تعیین استراتیژى برعالوه، 

 صورت بشرى الزم هاى کمک ها  آن اصلى اجتماعات شان در ادغام و مجدد استقرار مورد در نمایند، برگشت وطن به اند

 .گردد می نیزحمایت ملى انکشاف هاى برنامه سوى از مجدد استقرار روند گیرد، البته این می

                                                           
 9استیراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان. ص   49
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 پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی: -1.5.1

آنان و نیز  های  پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی سندی است که برای حمایت از بیجاشدگان داخلی و رسیدگی به نیازمندی

غیرقابل اجتناب توسط  های  آن و کاهش بیجاشدگی های  پایان داده به معضل بیجاشدگی داخلی از طریق رفع عوامل و زمینه

( توسط شورای وزیران کشور 2049نوامبر  25)برابر با  4932قوس  1ن تدوین شده است. این پالیسی در تاریخ دولت افغانستا

 رسماً به اجرا گذاشته شد.  2041به تصویب رسید و در ماه فبروری سال 

 اهداف اساسی این پالیسی عبارتند از:

 لی در افغانستان؛ارایه رهنمود برای رسیدگی به شرایط فعلی و آینده بیجاشدگی داخ 

  حصول اطمینان از اینکه رویکردها در عرصه رسیدگی به مشکالت بیجاشدگی در تمام مراحل آن، مبتنی بر

حل دایمی، طوری که  های  رعایت، حمایت و برآوردن حقوق بیجاشدگان داخلی، منجمله در مرحله جستجوی راه

ر و بشردوستانه و اصول رهنمودی ملل متحد در مورد حقوق بش  المللی بین در قانون اساسی افغانستان، قوانین

 بیجاشدگان داخلی تصریح گردیده است، باشد.

 عاجل بیجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بیجاشدگی، به شمول  های  و نگرانی های  رسیدگی به نیازمندی

 نمایند. می کسانی که از بیجاشدگان میزبانی

 اقتصادی و امرار معیشت در انتقال  های  درازمدت بیجاشدگان داخلی در رابطه به فرصت های  رسیدگی به نیازمندی

 حل دایمی. های  بشردوستانه به مرحله یافتن راه های  از مرحله فراهم آوری مساعدت

 داخلی جدید، به شمول پالنگذاری برای  های  سعی و تالش برای جلوگیری و یا کاهش و مدیریت بیجاشدگی

مترقبه و آگاهی دهی قبلی برای کاهش خطرات احتمالی حوادث جهت کاهش تأثیرات حوادث طبیعی موارد غیر

 شود.  می و لغزش زمین که سبب از بین رفتن منازل و اسباب امراب معیشت مردم ها  مانند سیالب

 مات الزم مانند جدید از طریق اقدا های  جهت جلوگیری یا کاهش و مدیریت بیجاشدگی ها  شناسایی  و ارتقا تالش

آنان اثرگذار  های  نظامی که ممکن بر زندگی افراد ملکی و ملکیت های  آگاهی دهی به موقع در مورد عملیات

 باشند؛

 حل دایمی برای بیجاشدگان داخلی؛ های  خاتمه بخشیدن به پدیده بیجاشدگی از طریق شناسایی و تطبیق راه 
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 سایر دوایر دولتی، موسسات کمک رسان و دیگر دست  و ها  وزارت های  مشخص نمودن نقش و مسوولیت

اندرکاران برای روی دست گرفتن یک روش قابل پیش بینی، سیستماتیک، هماهنگ و اصولی در قبال بیجاشدگی 

 داخلی در افغانستان، و

 مینه کاری در سطوح ملی، والیتی و محلی و سایر تدابیر که ز های  ایجاد یک مبنای مشترک و منسجم برای پالن

  41تطبیق این پالیسی را مساعد سازد.

چنانچه در باال به تشریح نقل شد، پالیسی ملی بیجاشدگان، دولت افغانستان را برای حمایت از بیجاشدگان داخلی، رسیدگی 

عاجل و درازمدت آنان، جلوگیری از بیجاشدگی داخلی ، کاهش و مدیریت بیجاشدگی داخلی و سرانجام  های  به نیازمندی

سازد. بیجاشدگی داخلی به عنوان یکی از پیامدهای بحران ناامنی و جنگ، حوادث طبیعی و  می تمه بخشیدن به آن مکلفخا

 دارد.  ها  فقر در کشور، ربطی مستقیم به توانمندی دولت در عرصه مقابله و مبارزه با این پدیده

و نهادهای غیردولتی  ها  محلی در والیات و ولسوالی های  پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی بسیاری از ادارات دولتی، حکومت

سازد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نقش رهبری کننده را  می را در امر تطبیق این پالیسی دخیل  المللی بین ملی و

حمایتی را  های  برنامهو  ها  کند و فعالیت می در تطبیق این پالیسی به عهده دارد و میان نهادهای اجرا کننده هماهنگی ایجاد

 نماید.  می برنامه ریزی و مدیریت

اداره ملی »، «کمیته بین الوزارتی هماهنگی امور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی»در این پالیسی، سه نهاد 

کننده معرفی  به عنوان نهادهای هماهنگ« کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث»و (« ANDMAآمادگی مبارزه با حوادث)

مختلف تطبیق کننده و حمایت کننده این پالیسی،  های  هماهنگی را میان ارگان های  شده است که هرکدام بخشی از فعالیت

 45کنند. می خصوصاً در حاالت اضطرار، بازی

احیا و مثل وزارت امور داخله، وزارت صحت عامه، وزارت اقتصاد، وزارت انکشاف شهری، وزارت  هایی  وزارت خانه 

انکشاف دهات، وزارت امور زنان، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت زراعت و مالداری، وزارت کار و امور اجتماعی، 

محلی و شورای امنیت املی مسوولیت اجرا و تطبیق  های  وزارت عدلیه، وزارت امور سرحدات و قبایل، اداره مستقل ارگان

                                                           
از:  4931عقرب  1. دریافت شده به تاریخ 42-44شدگان داخلی. ص. (. پالیسی ملی بیجا4932قوس  1. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)41

%20Dari.pdf-%20FINAL%20-http://morr.gov.af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20  

 .42. همان. ص 45

http://morr.gov.af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20-%20FINAL%20-%20Dari.pdf
http://morr.gov.af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20-%20FINAL%20-%20Dari.pdf
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مشخصی را به دوش مقامات والیتی و سایر مقامات محلی از قبیل  های  سی مسوولیتاین پالیسی را به عهده دارند. این پالی

گذارد تا در هماهنگی با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای تطبیق این پالیسی  می ها  و ولسواالن و شاروال ها  والی

  46نقش بازی کنند.

نوان نهاد نظارت کننده از تطبیق این پالیسی معرفی شده است. این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این پالیسی به ع

کمیسیون به همراهی واحد نظارت و ارزیابی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و واحد نظارت و ارزیابی اداره امور 

 نظارتی خود را ایفابا استفاده از یک میکانیزم نظارتی نقش   المللی بین ریاست جمهوری و سایر مراجع ذیدخل ملی و 

  47کند. می

به بیجاشدگان داخلی، کمک، حفاظت و حمایت  ها  ذی ربط در فراهم آوری مساعدت  المللی بین جامعه جهانی و موسسات

حل دایمی برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان، کمک به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در زمینه  های  از راه

و تحلیل آمار و ارقام، کمک به دولت در برنامه ریزی احتیاطی و آمادگی برای رسیدگی به جمع آوری و تجزیه 

  42کنند. می احتمالی نقش بازی های  بیجاشدگی

دولت در این زمینه حمایت نموده و بیجاشدگان داخلی را برای اشتراک در تصمیم  های  جامعه مدنی افغانستان نیز از تالش

نماید. نهادهای مدنی همچنین در  می کند و برای آنان دادخواهی می اثرگذار است کمک ها  آنکه بر زندگی  هایی  گیری

  43نظارت از تطبیق این پالیسی نقش عمده دارد.

 اقدامات ضروری برای تطبیق این پالیسی مستلزم مراحل زیر است:

شرایطی که منجر به و  ها  ادارات و مقامات ملی و محلی باید از بیجاشدگی جلوگیری از بیجاشدگی: .4

را  ها  غیرقابل اجتناب را کاهش داده، اثرات ناگوار آن های  شوند، جلوگیری نموده، بیجاشدگی می بیجاشدگی

 واقع شده بیشتر از زمان الزم ادامه نیابد.  های  بکاهند و مطمین شود که بیجاشدگی

                                                           
 . 43. همان، ص 46

 . 15. همان، ص 47

 . 24. همان، ص 42

 . 22-24. همان، ص 43
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له اضطراری بیجاشدگی، در جریان مرح در جریان بیجاشدگی: ها  حمایت و فراهم آوری مساعدت .2

مشخصی برای پاسخگویی به  های  بیجاشده ثبت نام شوند و طرح های  مورد ارزیابی قرار گیرد، خانواده ها  نیازمندی

اضطراری بیجاشدگان رسیدگی کرد. در همه این  های  بیجاشدگان طرح شود تا بتوان به نیازمندی های  نیازمندی

آسیب پذیر مانند زنان، اطفال، سالخوردگان و افراد دارای معلولیت باید در  های  خاص گروه های  اقدامات نیازمندی

 نظر گرفته شود.

تمام ادارات ذیربط اقدامات الزم را اتخاذ خواهند کرد تا شرایط  دایمی: های  ختم بیجاشدگی/ راه حل .9

این کار باید سه راه حل زیر را به حل دایمی را برای بیجاشدگان داخلی ایجاد نمایند.  های  مناسب برای یافتن راه

 صورت مساویانه در نظر بگیرد:

 الف: بازگشت به محل بود و باش اصلی؛

 ب: ادغام محلی در محل بیجاشدگی؛

 ج: انتقال به یک محل دیگر در داخل کشور؛

منحیث  دایمی باید بر مبنای تصامیم داوطلبانه، مصوون و با عزت برای بیجاشدگان داخلی های  تمام راه حل

شهروندان افغانستان روی دست گرفته شود. به عبارت دیگر این تصمیم خود بیجاشدگان داخلی خواهد بود تا از 

  20بین سه راه حال فوق، یکی را انتخاب کنند.

                                                           
(. معلومات مختصر در مورد پالیسی ملی 2045دفتر مشاوره ساموئل هال، به نمایندگی از گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی). 20

http://samuelhall.org/wp-از:  4931عقرب  9ریخ از پالیسی تا تطبیق. دریافت شده به تا -بیجاشدگان داخلی در افغانستان

Note_SH_FINAL_Dari.pdf-Briefing-Policy-content/uploads/2015/04/IDP  

http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
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  دومبخش 

 بیجاشدگان داخلی

 

 

 چشم انداز جهانی بیجاشدگی داخلی:  -1.1

 در حالت بیجاشدگی داخلی زندگی از جمعیت جهان میلیون نفر  57 بیشتر ازدهد که  می آمارهای جهانی بیجاشدگان نشان

میلیون نفر به خاطر جنگ و خشونت مجبور به ترک محل زندگی شان شده  92،  بالغ بر 2045کنند. در جنوری سال  می

نفر نیز براثر حوادث طبیعی از  میلیون 43.9، 2041و براساس آمارهای سال  24زیستند می بودند و در حالت بیجاشدگی داخلی

و امثال آن در داخلی مرزهای کشورهای شان آواره شده و در حالت  ها  ، رانش زمین، خشکسالی، سیالب لرزه زمین قبیل

  22برند. می بیجاشدگی داخلی به سر

 را تشکیل ها  بیجاشدگیمسلحانه عامل بیشترین تعداد این  های  دهد، خشونت، منازعات و جنگ می چنانچه ارقام باال نشان

داخلی در کشورهای خاورمیانه، شرق و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آمریکای التین  های  دهد. بسیاری از این بیجاشدگی می

ناشی ، بیجاشدگی گزارش مشترک شورای مهاجرت ناروی و مرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلی اتفاق افتاده است. براساس

                                                           
21. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC). (May 2015). 
Global Overview 2015- People internally displaced by conflict and violence. Retrieved at 14 October 
2015 from: http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-
2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf  

22. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC). (July 2015). 
Global Estimates 2015- People displaced by disasters. Retrieved at 14 October 2015 from: 
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-
global-estimates-2015-en-v1.pdf  

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
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این روند رو به افزایش شدت گرفته  2041و  2049بوده و در سال اخیر همواره رو به افزایش  های  خشونت و جنگ در سال از

، 2049میلیون نفر بیجاشده در سال  99.9نسبت به  2041میلیون بیجاشده در سال  92رقم   29و به باالترین رقم رسیده است.

جدیداً بیجاشده  2041میلیون نفر در جریان سال  44حدود  دهد. براساس آمارها، می میلیون نفر افزایش را نشان 1.7حدود 

شان شده اند. بیشتر این بیجاشدگان از سوریه و  های  ور به ترک خانهنفر مجب  90.000اند. یعنی به طور اوسط در هر روز 

 21داخلی آواره شده اند. های  عراق اند که در اثر جنگ

سودان، یمن، اکراین، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای دیگر دلیل  تداوم و افزایش خشونت و جنگ در سوریه، عراق،

بنیادگرا در کشورهای خاورمیانه، آفریقایی،  های  گروه های  باشد. افزایش عملیات می ها  روند رو به افزایش این بیجاشدگی

 افغانستان و پاکستان در افزایش این آمار نقش عمده داشته است. 

 

مختلف  های  در سال برعکس روند رو به افزایش بیجاشدگی در اثر خشونت و جنگ، بیجاشدگی در اثر حوادث طبیعی

 12.1به باالترین رقم، یعنی به  2040حوادث طبیعی در سال نوسان داشته است. در سال در حالی که آمار بیجاشدگی در اثر 

میلیون نفر افزایش   92.1دوباره به  2042میلیون نفر کاهش یافت. در سال  45این رقم به  2044رسید، در سال  می میلیون نفر

                                                           
23. Norwegian Refugee Council (NRC) and Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). (May 2015). 
Ibid.  

24. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC).(May 6, 
2015). A record 38 million internally displaced worldwide. Retrieved at 14 October 2015 from: 
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/201505-
GO2015-press-release-en.pdf  

 بیجاشدگی داخلی در اثر جنگ و خشونتآمار جهانی 

 (IDMCمنبع: مرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلی)

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/201505-GO2015-press-release-en.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/201505-GO2015-press-release-en.pdf
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میلیون نفر رسیده است. از سال  43.9این رقم به  2041میلیون نفر کاهش یافت. در سال  22.9به  2049یافت و سپس در سال 

ملیون نفر در اثر حوادث طبیعی در حالت بیجاشدگی زیسته اند. یعنی تقریباً در  26.1، به طور متوسط هرساله 2041تا  2002

شدید در این  های  هر ثانیه یک نفر بیجاشده بودند. سهم حوادث مرتبط با آب هوا از قبیل سیالب، طوفان و بارندگی

شود  می میلیون نفر 47.5درصد آنان که مشتمل بر  34نزدیک به  2041بیجاشدگان سال بسیار باال است. از آمار  ها  بیجاشدگی

میلیون نفر در اثر حوادث جیوفیزیکی از قبیل زلزله و  4.7درصد بقیه، یعنی  3در اثر این گونه حوادث آواره شده اند و حدود 

درصد  27آسیایی اتفاق افتاده است. حدود در کشورهای  ها  رانش زمین بیجاشده بودند. بیشترین رقم این بیجاشدگی

نفر، مربوط به کشورهای آسیایی است و از جمع این کشورها چین، هند  میلیون 46.7، یعنی حدود 2041سال  های  بیجاشدگی

   25و فیلیپین باالترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 

و  های  قطبی از عوامل عمده سیالب های  گرم شدن دمای جهان، قطع گسترده جنگالت و بیابان زایی سریع، آب شدن یخ

 روند.  می در کره زمین بشمار ها  طوفان

 

                                                           
25. Norwegian Refugee Council (NRC) and Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). (July 2015). 
Ibid.  

 حوادث طبیعیآمار جهانی بیجاشدگی داخلی در اثر 

 (IDMCز نظارت بر بیجاشدگی داخلی)منبع: مرک
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 بیجاشدگی داخلی در افغانستان: -1.1

نفر از این  ها  افغانستان آوارگی گسترده شهروندان این کشور است. میلیونطوالنی جنگ در  های  یکی از پیامدهای تلخ سال

طوالنی در مهاجرت به سر برده اند و  های  شهروندان آواره مجبور به ترک کشور شان شده اند و شمار زیادی از آنان سال

طوالنی باعث شده که  های  شود. جنگ می دهد و هر روز به تعداد آنان افزود می را آزار ها  هنوز هم این دوری از وطن آن

صدها هزار نفر دیگر از این شهروندان آواره، که در مقاطع مختلف خانه و محل زندگی شان را از دست داده بودند، در 

داخل مرزهای کشور آواره شوند و به شکل بیجاشده داخلی زندگی کنند. قسمتی از این آوارگان و بیجاشدگان داخلی نیز 

 گذرانند.  می به این شکل روزگار سال هاست که

طوالنی، حوادث طبیعی نیز باعث آوارگی و بیجاشدگی شماری از شهروندان کشور شده است. افغانستان  های  عالوه بر جنگ

کشوری کوهستانی است و بسیاری مناطق آن ارتفاع باالیی دارد. این کشور هرساله شاهد انواع حوادث طبیعی از قبیل 

، رانش زمین و امثال آن بوده است که در مناطق مختلف کشور باعث آوارگی و  لرزه زمین خشکسالی، سیالب، طوفان،

 بیجاشدگی شمار زیادی از ساکنان این سرزمین شده است. 

و یا حوادث طبیعی در افغانستان بیجاشده اند،  ها  آمارهای تفکیک شده دقیق از تعداد بیجاشدگان داخلی که در اثر جنگ

 مسلح مخالف دولت در مقابل دولت راه های  ارد. اما جنگ و منازعات مسلحانه را که طالبان و دیگر گروهوجود ند

افتد، عامل بیشترین تعداد بیجاشدگی داخلی در  می مسلح غیرمسوول اتفاق های  اندازند، و یا منازعاتی که میان گروه می

 رود.  می افغانستان به شمار

اخیر به خاطر گسترش جنگ و ناامنی در کشور، و نیز وقوع حوادث طبیعی، افزایش  های  الروند بیجاشدگی داخلی در س

آمارهایی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در اختیار کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار چشمگیری داشته است. 

  26در کشور وجود داشتند. نفر بیجاشده داخلی 120.665در حدود  4930داده بود حاکی از این بود که در سال 

)زمستان  2041اما براساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، رقم بیجاشدگان داخلی در ماه جنوری سال 

روند   2049خانواده بودند. به گفته این وزارت، در سال   33.401نفر افزایش یافته بودکه متشکل از   694.226( به 4932

                                                           
 . 95گزارش ششم. ص  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4939. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)26
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 سازمان  27.است گردیده رونما درصدی 22به افزایش بوده و در تعداد بیجاشدگان داخلی افزایش  بیجاشدگی داخلی، رو

نفر در سطح کشور تخمین   620.000بالغ بر  2049ی افغانستان را در سال نیز تعداد بیجاشدگان داخل برای مهاجرت  المللی بین

  22شان بیجا شده بودند. های  سال از خانه در همان ها  درصد آن 20کرده بود که در حدود 

دهد که در پایان سال  می بیجاشدگی داخلی در دو سال اخیر بیشتر از پیش تسریع شده است. آمارها نشانروند رو به افزایش 

نفر در جریان سال  466.000نفر افزایش یافته است. از این میان در حدود   222.000تعداد بیجاشدگان داخلی به حدود  2041

در این سال عالوه بر گسترش   23مسلحانه از محل زندگی شان آواره شده بودند. های  و خشونت ها  ه خاطر جنگب 2041

در برخی والیات شمالی  ها  قبیل رانش زمین در بدخشان، سیالب جنگ و ناامنی در مناطق مختلف کشور، حوادث طبیعی از

 روندان شده است. کشور، خشکسالی و بیکاری نیز باعث بیجاشدگی شماری از شه

                                                           
 9شد. دریافت شده به تاریخ  اعالم داخلی بیجاشدگان آیندۀ و فعلی وضعیت به رسیدگی ملی (. پالیسی4932دلو  22. آژانس خبری پژواک)27

  http://www.pajhwok.com/dr/2014/02/11...AFاز:  4931عقرب 

28. International Organization for Migration (IOM). (2014). (DISPLACEMENT DYNAMICS: IDP Movement 
Tracking, Needs and Vulnerability Analysis). Retrieved at 15 October 2015 from: 

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Afghanistan-IDP-Survey-Herat-
Helmand-Full-Version.pdf  

(. معلومات مختصر در مورد پالیسی ملی 2045. دفتر مشاوره ساموئل هال، به نمایندگی از گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی)23

http://samuelhall.org/wp-از:  4931عقرب  9از پالیسی تا تطبیق. دریافت شده به تاریخ  -افغانستان بیجاشدگان داخلی در

AL_Dari.pdfNote_SH_FIN-Briefing-Policy-content/uploads/2015/04/IDP  

http://www.pajhwok.com/dr/2014/02/11...AF
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Afghanistan-IDP-Survey-Herat-Helmand-Full-Version.pdf
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Afghanistan-IDP-Survey-Herat-Helmand-Full-Version.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
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سرعت افزایش آمارهای بیجاشدگی داخلی در سال جاری بسیار بیشتر شده است و هر ماه شمار تازه ای از شهروندان به جمع 

و  ها  پیوندند. مرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلی و شورای مهاجرت ناروی تعداد بیجاشدگان این جنگ می بیجاشدگان داخلی

کند که این رقم بیانگر  می کرده بود. گزارش این مرکز تصریح نفر تخمین 312.000جاری را در ماه جون سال  ها  خشونت

شود.  نمی ناشی از حوادث طبیعی را شامل های  و بنابراین، بیجاشدگی 90بیجاشدگی داخلی ناشی از جنگ و خشونت است

زه ترین گزارش خود آمار بیجاشدگی داخلی ناشی از منازعات نیز در تا زمان ملل متحد در امور پناهندگانکمیشنری عالی سا

دهد که این  می کند و ضمناً تذکر می المنفر اع 320.921مشخص شده حدود  2045الی را که توسط این اداره تا ماه جو

   94دهد. نمی دسترسی نداشته پوشش ها  آمار، بیجاشدگان مناطقی که به آن

                                                           
30. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC). Glatz, Anne-
Kathrin(July 16, 2015). Afghanistan: New and long-term IDPs risk becoming neglected as conflict 
intensifies. Retrieved at Oct 14, 2015 from: http://www.internal-
displacement.org/assets/library/Asia/Afghanistan/pdf/201507-ap-afghanistan-overview-en.pdf  

31. United Nations High Commisionary for Refugees (UNHCR). (July 2015). Afghanistan Conflict Induced 
Internal Displacement Monthly Update. Retrieved at Oct 14, 2015 from:  
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 1014تا  1010های داخلی در افغانستان، براساس آمار ساالنه از  افزایش بیجاشدگی روند روبه

 UNHCR: منبع
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ناشی از حوادث طبیعی دردست نیست. اما قدر مسلم این است که بیشترین رقم  های  ارقام بسیار دقیقی از بیجاشدگی

 باشد.  می در کشور ناشی از جنگ، منازعات مسلحانه و خشونت ها  بیجاشدگی

 در 4939سال  در در کشور امنیتی نیروهای و طالبان بین جنگ اثر در پسرش و شوهر که است ای آواره بی بی علم قضیه:

 قلعه به غورماج از فامیل اعضای بقیه با است مجبورشده حادثه این از بعد او. اند شده کشته فاریاب والیت غورماچ ولسوالی

 اند، کرده درست پالستیک و پارچه از شان خود که هایی  خیمه در فعال ها  آن. اند رفته هرات به آنجا از سپس و کنند کوچ نو

 گذران برای عاید و کار. آورند می بشکه با دور راه از را شان آشامیدنی آب و ندارند آب به دسترسی. کنند می زندگی

 .اند نکرده دریافت نیز کمکی هیچ و اند مواجه نیز زمستان سخت سرمای با حال این در و ندارند زندگی

 

ارقام بیجاشدگی داخلی در اطالعاتی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای کمیسیون مستقل حقوق بشر فرستاده 

هزار نفر تفاوت دارد. آمار این وزارت رقم بیجاشدگی داخلی را تا ماه است بسیار بیشتر از این است و نزدیک به دوصد 

  92زند. می خانواده( تخمین 430.747نفر)مشتمل بر  4.411.902شود، حدود  می جون سال میالدی برابر-جوزا، که با ماه می

از جنگ و  ناشی های  دلیل عمده این تفاوت این است که آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم بیجاشدگی

 شود.   می ناشی از حوادث طبیعی و یا اقدامات انکشافی را شامل های  خشونت و هم بیجاشدگی

یش جنگ و خشونت میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو از یک سو و گروهای مسلح مخالف دولت از سوی دیگر، و افزا

شمالی کشور طی یک و نیم سال اخیر باعث شده که موج تازه ای از بیجاشدگی داخلی در در مناطق  ها  گسترش این جنگ

افغانستان از وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به دست  کشور اتفاق بیافتد. آمارهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر

رسد. این  می نفر 4.257.552( آمار بیجاشدگان داخلی به 2045دهد که تا ماه اسد سال جاری )اگست  می آورده است، نشان

  1.1ین است که این رقم در مقایسه با مجموع نفوس افغانستان بیانگر ا  99شود. می خانواده بیجاشده 203.532رقم شامل 

                                                           
، ضمن مکتوب رسمی نمعلومات کتبی ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا(. 4/6/4931. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان)92

 .9/6/4931مورخ  224، قید وارده کمیسیون به شماره 4/6/4931مورخ  259/976شماره 

  همان. . 99
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نفر یک نفر بیجا  22کنند. با این حساب، تقریباً از هر  می درصد از شهروندان کشور به صورت بیجاشدگی داخلی زندگی

  91شده اند.

آمارها نشان دهنده افزایش تکان دهنده بیجاشدگی در کشور است و چنانچه قبالً هم نشان داده شد، این روند هر روز سرعت 

 دهد: می اخیر نشان های  نمودار زیر رقم کلی بیجاشدگان داخلی را در سال گیرد. می بیشتر

 

میالدی( به این سو همواره سیر  2049خورشیدی) 4932بیجاشدگان داخلی از سال شود، منحنی آمار  می چنانچه مشاهده

نسبت به  4932آمار سال درصد کاهش داشته است. اما  9.5بیجاشدگی داخلی در حدود  4934صعودی داشته است. در سال 

 97.2، بیجاشدگی به نسبت 4932نسبت به سال  4939دهد. همینطور در سال  می درصد افزایش را نشان 59.5سال قبل از آن 

درصد افزایش یافته است. این روند افزایشی در سال جاری بسیار سرسام آور و نگران کننده است، زیرا تعداد بیجاشدگان در 

 دهد: می افزایش یافته است. جدول زیر این مقایسه را نشان درصد 17.2ماه اسد نسبت به سال قبل این سال تنها تا 

 

                                                           
خود  4939در معلومات احصاییوی سال  اداره مرکزی احصاییه جمهوری اسالمی افغانستانسرشماری دقیقی از نفوس افغانستان وجود ندارد. اما . 91

  http://cso.gov.af/Content/files/...Information.pdfنموده است. رجوع کنید به: نفر تخمین  22.604.100نفوس کشور را 

420665 405978 

622632 

854310 

1257552 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

 4931اسد سال  4939سال  4932سال  4934سال  4930سال 

ـر
ـــ
ـف
نـ

 

 تاکنون 1190افزایش تعداد مجموعی بیجاشدگی داخلی در افغانستان از سال 

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان : منبع
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 میزان افزایش بیجاشدگی داخلی

 میزان افزایش نسبت به سال قبل فراوانی)نفــر( سال

1390 420665 ---- 

1391 405978 -3.5% 

1392 622632 53.5% 

1393 854310 37.2% 

 %47.2 1257552 4931ماه اسد 

 

خانواده، مشتمل بر  14.913حدود  2003در سال بیجاشدگان داخلی را  لی سازمان ملل در امور پناهندگانکمیشنری عا

 اگر آمار فعلی وزارت امور مهاجرین از بیجاشدگی داخلی را با این رقم مقایسه کنیم نشان 95نفر، تخمین کرده بود. 262.563

فزایش یافته، یعنی بیش از چهار و نیم برابر شده درصد ا 162خیر بیجاشدگی داخلی در کشور دهد که در طول شش سال ا می

 است.

 

                                                           
35. UNHCR(September 2014). Afghanistan Factsheet. Retrieved at Sep 21, 2015 from: 
http://www.unhcr.org/50002021b.pdf  

http://www.unhcr.org/50002021b.pdf
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 موج تازه بیجاشدگی داخلی: -1.1.1

مسلح مخالف از بهار سال جاری به صورت روز افزون  های  چنانچه اشاره شد، جنگ میان نیروی امنیتی افغانستان و گروه

شرقی، شمالی -غربی، غربی، شرقی، شمال-باعث شده که بسیاری از والیات جنوبی، جنوب ها  گسترش یافته است. این جنگ

 قرار بگیرند.  ها  و برخی از والیات مرکزی کشور در معرض آسیب این ناامنی

جنگ و خشونت بیجاشدگی را به صورت سرسام آوری افزایش داده است. آمارهای تازه از بیجاشدگی  های  گسترش دامنه

شان در والیات ننگرهار، پکتیا، لوگر، هلمند، قندهار، قندز،  های  هزار خانواده مجبور به ترک خانه ها  دهد که ده می ننشا

 تخار، بغالن، بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، فراه و شماری از والیات دیگر شده اند.

میزان  6اوج این بحران را رقم زد. در اثر سقوط قندز در گروه طالبان در فاریاب، سرپل، بدخشان و قندز حمله افراد وابسته به 

 نفر 400.000خانواده که شامل حدود  20.000(، و تسلط چندروزه طالبان بر این شهر، حدود 2045سپتامبر  22سال جاری)

تعداد خانواده  از این»شان شده اند. براساس اطالعات وزارت امور مهاجرین،  های  شود، از این شهر مجبور به ترک خانه می

خانواده در بلخ، سه هزار خانواده در کابل،  649هزار خانواده به والیت تخار، یک هزار خانواده به بدخشان،  44ها، 

  96«اند. خانواده دیگر به والیت سرپل رفته 50خانواده در پنجیشر و  50خانواده در پروان،  450خانواده در بغالن، 4610

سال قبل به والیت  90سال عمر دارد، باشنده اصلی والیت بدخشان است. حدود  52ه ولی که سید میرزا ولد شا: 1قضیه 

کندز مهاجر گردیده است. دراین مدت مصروف غریب کاری در ولسوالی خان آباد بوده و از پول مزدورکاری توانسته یک 

داشته. در جنگ اخیر قندز در ماه میزان، سرپناه برای خود بسازد. خانه وی درعقب چهار سرکه ولسوالی خان آباد موقعیت 

زمانیکه جنگ آغاز شد از عقب خانه وی اردوی ملی و پولیس ملی به منظور دفاع از این ولسوالی خط جنک را تعین نموده 

از پیش روی ساحه ای که خانه وی قرار داشت، پولیس اربکی جای گزین شده بود. بدینسان، آنها در داخل جنگ گیر می 

پسرانش به طرف  های  فیر مرمی و راکت به در و دروازه خانه وی اصابت می کند. ناچار می شود فامیل اش را با فامیلمانند. 

کند و خانواده اش را به همراه وی به  می والیت بدخشان انتقال دهد. وی با موتروانی که در محل شناخته اش بود تلفون

 ری را با خود گرفته به بدخشان انتقال می دهد.فرستد. یک روز بعد خودش لوازم ضرو می بدخشان

                                                           
از:  4931عقرب  9. دریافت شده به تاریخ "اند شده بیجا کندز از تن هزار 400 از بیش"(. 4931میزان  43. آژانس خبری پژواک)96

http://www.pajhwok.com/dr/2015/10/11/...AF  
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ها  گوید که ازمدتی که به والیت بدخشان آواره شده، تنها ریاست سرمیاشت به وی کمک نموده که این کمک می سید میرزا

، کیلو، یک بوری برینج 5نیاز مندی این سه فامیل را تکافو نمی نماید. کمک های صورت گرفته ، شامیل یک قطعی روغن  

گوید که چندین مرتبه به مقام والیت عریضه  می یک بوری لوبیا، نیم سیربوره و یک چارک چای سیاه می باشد. سید میرزا

تقدیم نمودم ولی در رفع مشکل اش هیچ توجهی صورت نگرفته است. سید میرزا درحویلی کرایی که سه اتاق دارد همرای 

گوید که اکنون خانواده وی و  می نفر می رسد. وی 41این خانواده به فامیل های دو پسراش زندگی می نماید و جمعیت 

 پسرانش با فقر و بیکاری و نداشتن مسکن مناسب و عدم دسترسی به آب و غذای کافی،امکانات صحی و مکتب مواجه اند.

 

قبل از اینکه مرکز » گوید: می اخیر والیت قندز به شهر بامیان آواره شده، های  مصاحبه شونده که درجریان جنگ قضیه:

والیت قندز به دست طالبان بیافتد، ما از خانه خود بیرون شدیم و با چند فامیل دیگر به چاریکار آمدیم. مدتی در آنجا 

گفتند که امنیت بامیان خوب است، به سوی بامیان حرکت کردیم. در شهر بامیان دو شبانه روز زیر  می ماندیم، اما چون همه

ازار سپری کردیم و بعد با راهنمایی کسی به والیت بامیان عریضه دایم و خواهان همکاری شدیم. از این خیمه در کناره ب

کند. فعالً مقداری کمک را که از سوی یو ان اچ  می طریق توانستیم خانه ای پیدا کنیم که کرایه آن را یک موسسه پرداخت

 «سی آر صورت گرفته، دریافت کرده ایم.

 

مختلف والیت ننگرهار از قبیل کت، شینواری و اچین نیز باعث بیجاشدگی  های  در ولسوالی ها  ، جنگبراساس گزارش ها

های  خانواده شده است. اکثر این بیجاشدگان با وضعیت ناگواری روبرو اند و شماری از آنان در خانه 49.000حدود 

هایی  الیت از بهار سال جاری به این سو، درگیرییکی از عوامل گسترش جنگ در این و  97برند. می وابستگان خود به سر 

تن در مناطق مختلف این  ها  باعث قتل ده ها  است که میان طالبان و نیروهای وابسته به داعش صورت گرفته است. این جنگ 

 والیت شده است. 

                                                           
از:  4931عقرب  9اند. دریافت شده به تاریخ  شده بیجا خانواده هزار 49 شینوارى مناطق (. از4931میزان  45. آژانس خبری پژواک)97

http://www.pajhwok.com/dr/2015/10/07/...AF  
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عقرب سال جاری شد، نیز باعث حمالت طالبان بر ولسوالی درقد والیت تخار که منجر به سقوط این ولسوالی در اوایل ماه 

همجوار درقد  های  در ولسوالی خواجه بهاءالدین و دیگر ولسوالی ها  خانواده  شده است. این خانواده 4500آوارگی بیش از 

 کنند.  می بیجا شده اند و در شرایط بسیار سختی زندگی

ری دیگر از والیات کشور نیز درگیر جنگ اند که هلمند، زابل، فراه، غور، بدخشان، فاریاب، بادغیس، سرپل، بغالن، و شما

 باعث آوارگی و بیجاشدگی هزاران خانواده از این مناطق شده است. 

 

 

 عوامل بیجاشدگی داخلی: -1.1

عوامل انسانی است؛ از قبیل ناامنی، جنگ،  ها  بیجاشدگی داخلی در افغانستان ناشی از عوامل متعدد است. برخی از آن

انکشافی. برخی دیگر از این عوامل،  های  مسحانه، اختالفات و منازعات محلی میان مردم و یا تطبیق پروژه خشونت و منازعات

طبیعی اند؛ از قبیل خشکسالی، سیالب و طوفان، برفکوچ، زلزله، رانش زمین. عالوه براین ها، فقر و بیکاری نیز در بیجاشدگی 

در کشور ناشی از جنگ و خشونت و  ها  ما بیشترین رقم بیجاشدگیداخلی شماری از شهروندان نقش جدی داشته است. ا

 منازعات مسلحانه بوده است. 

 

 مسلحانه: های  ناامنی، جنگ و خشونت -1.1.1

افغانستان یکی از کشورهایی است که جنگ بسیار طوالنی فرسایشی را شاهد بوده است. این کشور از زمان کودتای 

در مقاطع مختلف  ها  همواره با جنگ و درگیری دست و گریبان بوده است. این جنگ خورشیدی تقریباً 4957کمونیستی 

را به چهار دوره مجزا تقسیم کرد: دوره تجاوز اتحاد جماهیر  ها  توان این جنگ می شدت گرفته و دوباره فروکش کرده است.

میان  های  وره مجاهدین و درگیری، د4974تا  4952مجاهدین در مقابل دولت کمونیستی از  های  شوروی و جنگ گروه

و دوره جدید بعد از تشکیل حکومت فعلی از سال  4920تا  4979طالبان از  های  ، جنگ4975تا  4974مجاهدین از  های  گروه

مجبور به ترک کشور شدند و  ها  نفر گردید که شمار گسترده ای از آن ها  باعث آوارگی میلیون ها  تا کنون. این جنگ 4920

 ری دیگر نیز در داخل کشور بیجا شدند. شما



 92  وضعیت بیجاشدگان داخلی در افغانستان 

فرسایشی آنان در گوشه و کنار کشور ادامه یافت. دامنه این  های  میالدی(، جنگ 2004) 4920پس از سقوط طالبان در سال 

های  گردید و بسیاری مناطق جنوبی، غربی و جنوب شرقی کشور را ناامن ساخت. عالوه بر جنگ تر  هرساله گسترده ها  جنگ

کنار جاده نیز  های  انتحاری در شهرها و مناطق پررفت و آمد و کارگزاری ماین های  مسلحانه، طالبان از طریق انجام عملیات 

 مسلحانه خود نیز افزودند. های  انتحاری، بر عملیات های  پسین همزمان با گسترش عملیات های  ادامه دادند. طالبان در سال

با پایان  سه سال اخیر  شدت بیشتر گرفت.-تروریستی مخالف دولت در دو های  دیگر گروهطالبان و  های  سیر صعودی جنگ

، مسوولیت تأمین امنیت به طور کامل به نیروهای 2041از افغانستان در سال   المللی بین یافتن مأموریت ناتو و خروج نیروهای

، انفجارها و 4939حدت ملی در میزان سال همزمان با آن، و پس از تشکیل حکومت وامنیتی افغانستان منتقل شد. 

گسترده ای را خلق کرد  های  انتحاری و مسلحانه طالبان در مناطق مختلف کشور به شدت افزایش یافت و نگرانی های  عملیات

 مسلحانه طالبان نیز افزوده گردید.  های  از افغانستان با ناامنی مواجه شد و بر عملیات تری  مناطق گسترده و

سازد این است که طالبان معموالً در درون قریه جات  می پذیر  آسیب از نکاتی که مردم را در مناطق جنگی بیشتر از پیشیکی 

شود و هم  می ها  کنند. این نکته هم باعث آوارگی خانواده می مردم را به مواضع جنگی شان تبدیل های  گیرند و خانه می سنگر

برد. قضیه زیر حکایت از این دارد که طالبان از درون  می و حتا میزان تلفات ملکی را نیز باال آورد می بیشتر به بار های  ویرانی

 کنند: می مردم جنگ های  خانه

زمانی که در محل ما  جنگ بین »گوید:  می ساله از ولسوالی غورک والیت قندهار است. او 29سپوژمی آواره ای قضیه: 

ها  از این خانه ها  ما  برای خود سنگر ساختند. آن های  خانه ما  داخل شدند و از خانه طالبان و دولت آغاز گردید طالبان در

زدند. چون نیروهای دولتی هم مواضع طالبان را تحت حمالت خویش قرار  می کردند و هاوان می باالی نیروهای دولتی فیر 

خویش  شدیم  و به  های  ا مجبور به  ترک خانهما محل جنگ بین دو طرف متخاصم واقع گردید. لذا م های  میدادند، خانه

کنیم. چون از یک سو تمام  مردان  ما بیکار هستند  و از سوی  می شهر قندهار آمدیم.  فعال در شهر قندهار در خیمه زندگی

این سرما به  و حیوانات خود را در جنگ  از دست دادیم  و یا در جای ما ماندند، اکنون در ها  دیگر تمام  اموال خانه، باغ

 گذرانیم و  تاکنون هیچ کسی به  دا د ما نرسیده و به ما کمکی نکرده است. می سختی روزگار

 

در ماه ثور »گوید:  می خان محمد که از ولسوالی دهراوود والیت ارزگان به ترینکوت مرکز این والیت بیجا شده، قضیه:

ما را گرفتند و در آنجا خط  دفاعی را ساختند. در این وقت بین نیروهای طالبان به بازار کهنه قریه ما آمدند و قریه  4931سال 

مجبور شد که از قریه کوچ کنند. وقتی ما از خانه خویش  ها  دولت و طالبان جنگ شروع شد. فامیل ما با عده دیگر از فامیل
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ود. پسر کوچکم که در آن برمی آمدیم، پدر نابینای من توسط مرمی اردوی ملی زخمی شد و بعد از یک مدت فوت نم

کرد،  نیز زخمی شد که او بعد از تداوی صحت یافت.  می وقت پدر نابینای مرا از دستش گرفته بود و در راه رفتن کمک

های  اکنون به تکالف زیاد از زندگی دچار هستیم. حکومت با ما هیچ نوع کمکی ننموده است و حتا ما به مصرف خود زخمی

 «م. فقر و بیکاری و عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی گریبانگیر ما است.خویش را تداوی نمودی 

 

 

جنگ به سوی  های  یکی از تحوالت تازه در جنگ افغانستان از اواخر سال گذشته و بهار سال جاری گسترش سریع دامنه

، بادغیس، سرپل، جوزجان، والیات فاریاب ها  شرقی کشور بود. در اثر این جنگ-غربی و شمال-والیات شمالی، شمال

 متعدد و خونین بوده است.  های  بغالن، تخار، قندز و بدخشان شاهد درگیری

مسلحانه را باز کرده است  های  عالوه براین پیدایش و نفوذ گروه داعش نیز در برخی مناطق کشور جبهه تازه ای از خشونت

از خشونت و  تری  است. افراد وابسته به داعش صورت برهنه که هم در برابر دولت و هم در برابر طالبان وارد جنگ شده
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 گروهی به نمایش گذاشت. افراد وابسته به داعش مردم را مجبور های  مردم و سربریدن های  کشتار را با آتش زدن خانه

ها، تن به آوارگی و  قرار دهند. بسیاری از مردم به خاطر فرار از این خواست آن ها  کردند که سرباز و پول در اختیار آن می

 دادند. قضیه زیر نمونه ای از آن است: می فرار از خانه و منطقه شان

ساله از ولسوالی اچین والیت ننگرهار، که در اثر جنگ و ناامنی و حضور گروه  10هستی گل یک دهقان بیجاشده  قضیه:

مله کردند همگی را پریشان ساختند و مکاتب وقتی داعش باالی قریه ما ح»کند:  می داعش در منطقه بیجاشده است، روایت

کردم که  می را نیز مسدود کردند و همه اطفال اعم از دختر و پسر از مکتب رفتن باز ماندند. یک روز باالی زمین هایم کار

ار یک تن از دوستانم قصه کرد که افراد داعش در پیش چشمانم کسی را با چاقو حالل کردند و من چیغ زدم که چرا این ک

 کنیم. با اعضای فامیل مصحلت نمودیم که بعد ازاین می را انجام دادید گفتند خاموش شو در غیر آن خودت را هم حالل

کردند که یا برای شان پول بدهیم و یا یکی از اعضای  می توانیم درقریه خویش آرام زندگی کنیم. داعش ما را مجبور نمی

شان بگذاریم. بناءً مجبور به ترک محل خویش گردیدیم. فعال همراه با فرزندانم در خانواده خود را به حیث سرباز در اختیار 

کنم و با مشکالت فروان از قبیل فقر و بیکاری، نداشتن  می شهیدانو مینه ولسوالی رودات در خانه دوستان و آشنایان زندگی

 «م و تقاضای کمک عاجل را داریم.باشی می مسکن، عدم دسترسی به امکانات گرم کننده و نبود خدمات صحی مواجه

 

وابسته به طالبان گردید که در مواردی  های  مرگ مالعمر رهبر طالبان و جانشینی مالاختر منصور موجب اختالف میان گروه

 در ها  و آوارگی ها  شد. این مسایل نیز به گسترش ناامنی و افزایش میزان بیجاشدگی ها  مسلحانه میان آن های  منجر به جنگ

 مناطق مختلف کشور، به خصوص والیات ننگرهار، هلمند، غزنی، زابل و فراه  افزوده است. 

مسلح از جنگ متأثر  های  والیت افغانستان بر اثر درگیری میان گروه 91والیت از مجموع  24در جریان ماه جون و جوالی

مناطق بیشتر ی را با خطر و تهدیدات جدی  جنگ به صورت روزافزون گسترش یافته و های  از آن پس دامنه 92شده بودند.

 مواجه ساخته است.

-شرقی، شمالی، شمال-شرقی، شمال-غربی، غربی، جنوب-بیشتر مناطق در والیات جنوبی، جنوب 2045اکنون در سال 

مسلحانه و تهدیدات جدی امنیتی و حمالت مسلحانه طالبان و دیگر  های  غربی و برخی مناطق مرکزی کشور با جنگ

                                                           
38. Community World Service Asia (Sep 1, 2015). Situation Update: Conflict Induced IDPs: High Alert 
issued. Retrieved at Oct 20, 2015 from: http://communityworldservice.asia/situation-update-conflict-
induced-idps-high-alert-issued/  

http://communityworldservice.asia/situation-update-conflict-induced-idps-high-alert-issued/
http://communityworldservice.asia/situation-update-conflict-induced-idps-high-alert-issued/


 14  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

قندز، بدخشان، فاریاب، جوزجان، فراه،  های  دهشت افکن مواجه اند. طالبان در بسیاری مناطق از جمله ولسوالی های  وهگر

هلمند، زابل، غزنی، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، لوگر و غیره دست به تشکیل ادارات موازی زده اند و در چندین مورد توانسته 

 و از جمله والیت قندز را برای مدتی تسخیر کنند.  ها  اند برخی ولسوالی

تقریباً نیمی از نویسد که اکنون  می و روزنامه نیویورک تایمز در ماه اکتبر منتشر کردند گزارشی که ژورنال جنگ طوالنی

 توسط طالبانولسوالی کشور عمالً  90طالبان مواجه اند. بیشتر از « خیلی شدید»یا « جدی»ولسوالی کشور با تهدیدات  932

   93کنند. می شوند و شورشیان همین اکنون مراکز والیات جنوبی و شمالی کشور را تهدید می کنترول

باشد. چنانچه قبالً توضیح داده شد، اکنون آمار  می موج دوباره فرار از کشور و آوارگی داخلی ها  یکی از پیامدهای این جنگ

نفر رفته است. آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان رقم  از یک میلیونبیجاشدگان داخلی بسیار فراتر 

که  هایی  نفر اعالم کردند. از آن زمان جنگ 4.257.552( بالغ بر 2045بیجاشدگان داخلی را در ماه اسد سال جاری)اگست 

گرهار، پکتیا، لوگر، ، بغالن، سرپل، جوزجان، فاریاب، غزنی، نندر والیات مختلف کشور از جمله قندز، بدخشان، تخار

تازه شده و شمار زیادی از شهروندان را  های  هلمند، قندهار، فراه، زابل و برخی والیات دیگر در جریان است باعث آوارگی

 است: ها  فراوان این آوارگی های  شان کرده است. مورد زیر یکی از نمونه های  مجبور به ترک خانه

نخست از ولسوالی گیزاب والیت ما به خاطر فرار از جنگ، »گوید:  می والیت ارزگان ازساله  51ی ، آواره اگل چمن قضیه:

اکنون به مرکز  .نیزجنگ  شروع شد در آنجا ،ارزگان به ولسوالی خلج والیت هلمند رفتیم و بعد از سپری شدن چند وقت

خویش  های  مجبور به ترک خانه بسیاری از مرم خلج .جنگ بین دولت و طالبان شدید بود خلج در .مده ایمآترینکوت 

کمبود  ما با مشکالت گرسنگی و. ما است بر تنکه  لباسصرف یک جوره  ،شدند. اکنون در ترینکوت هیچ چیزی نداریم

 «واده ما به کار هم دسترسی ندارند.مردان خان .روبرو هستیم آب

 

                                                           
39. The Long War Journal (Oct 21, 2015). Are we losing Afghanistan again? Ritrieved at Nov 22, 2015 
from: http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/are-we-losing-afghanistan-again.php  

 ز به این آدرس و مشخصات منتشر شده است:این گزارش در نیویورک تایم

The New York Times (Oct 21, 2015). Are we losing Afghanistan again? Ritrieved at Nov 22, 2015 from: 
http://www.nytimes.com/2015/10/21/opinion/are-we-losing-afghanistan-again.html?_r=0  

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/are-we-losing-afghanistan-again.php
http://www.nytimes.com/2015/10/21/opinion/are-we-losing-afghanistan-again.html?_r=0
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دارد، موارد دیگری از منازعات نیز باعث آوارگی مسلح مخالف جریان  های  که میان دولت و گروه هایی  عالوه بر جنگ

شود. منازعات مردم جایی و کوچی یکی از موارد عمده این نوع منازعات است که تقریباً هرساله باعث آوارگی  می مردم

بهسود والیت میدان وردک،  های  گذشته هرساله صدها خانواده در ولسوالی های  گردد. در سال می شماری از شهروندان

شان  های  مسلح به خاطر علفچرها مجبور به ترک خانه های  ناهور والیت غزنی و برخی مناطق دیگر به خاطر هجوم کوچی

و منازعات آنان با مردمان محالت گاه پوششی برای هجوم طالبان نیز بوده است. این خطر همواره  های  حضور کوچی 10اند.

 برای ناامن کردن مناطق مرکزی سوء استفاده ها  خالف دولت از نام کوچیمسلح م های  مطرح شده که طالبان و دیگر گروه

شوند مشتمل بر تعداد  می کنند. یکی از دالیل ذکر شده برای این مسأله این است که افرادی که به نام کوچی وارد مناطق می

 4500مهاجمان متشکل از  4934ر سال باشند. چنانچه د می پرشمار افراد مسلح و مجهز با اسلحه و تجهیزات پیشرفته و سنگین

ملی متری، دهشکه، پیکان و ماین و در حدود  22نفر نیروی مسلح و مجهز با اسلحه و تجهیزات از قبیل راکت، توپ  2000تا 

ه قضی 14باشد. نمی ها  اً این لشکر و امکانات در حد توان کوچیموتر سایکل بودند. مسلم 450عراده موتر دادسن و بیشتر از  10

 زیر نیز حکایت از این مسأله دارد:

شود از ولسوالی حصه دوم بهسود والیت میدان وردک به شهر بامیان آواره شده و  می نادرعلی که حدود هفت سال قضیه:

ها  منطقه ما هرسال شاهد حمله کوچی»دهد:  می کند، جریان بیجاشدن خود را اینگونه توضیح می فعالً در یک مغاره زندگی

شان کشت و کار ما  های  زدند و رمه می ما را آتش های  شدند، خانه می آمدند و با باشندگان محل درگیر می هرسال ها  آنبود.  

ها  توانستند. به همین خاطر من و تعدادی دیگر از خانواده نمی به مکتب رفته ها  کرد. حتا اطفال ما از ترس آن می را ویران

را رها کنیم و به مناطق دیگر کوچ کنیم. من با فامیل خود به بامیان آمدیم و چون امکان  مجبور شدیم که خانه و زمین خود 

 مسکن گزین شدیم. در شهربامیان در اوایل اطفال ما به خاطر نداشتن تذکره ها  تهیه خانه را نداشتیم در یکی از مغاره

دیگر که در  های  شامل مکتب هستند. اما من و خانوادهتوانستند به مکتب بروند، ولی این مشکل فعال حل شده و اطفال ما  نمی

سرد  های  کنیم، مشکل شدید اقتصادی داریم و فقر و بیکاری گریبانگیر ما است. در تأمین مخارج زمستان می زندگی ها  مغاره

را گرم  ها  آن مغاره کنند تا با می با مشکالت زیاد مواجه هستیم. اطفال ما روزها از دور و بر هیزم و برگ درختان را جمع

 « کنیم. موسسات زیاد آمده و سروی کرده اند، اما برای ما کمکی صورت نگرفته است.

                                                           
. و کمیسیون مستقل 79-72گزارش پنجم. ص  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4930. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)10

 . 22. ص 4934وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال (. 4932(. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)4939حقوق بشر افغانستان)

حصه اول و حصه دوم  های  )ولسوالی4934و مردم محل در سال  ها  (. گزارش از منازعه کوچی4934. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)14

 . 22. ص 4934فغانستان در سال (. وضعیت حقوق بشر در ا4932بهسود والیت میدان وردک(. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)
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و افراد متعدد مسلح  ها  شود. گروه می مسلح در مناطق نیز باعث آوارگی مردم های  در مواردی نیز منازعات میان افراد و گروه

و افراد هنوز هم در  ها  طوالنی در افغانستان است. این گروه های  جنگ های  اثغیرقانونی در مناطق مختلف کشور یکی از میر

شوند  می گاهی درگیر منازعات مسلحانه ها  برخی مناطق کشور حضور دارند و تحت کنترول کامل دولت مرکزی نیستند. آن

  12غیرمسوول نقش داشته باشند.و افراد مسلح  ها  و در این منازعات ممکن است افراد تحت پوشش پولیس محلی، اربکی

                                                           
. قابل دریافت از سایت کمیسیون به فردا ها  امروز و نگرانی های  از اربکی تا پولیس محلی؛ چالش(. 4934. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)12

این آدرس: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Polic
e%20Dari.pdf  

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police%20Dari.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police%20Dari.pdf
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 میان مسلحانه برخورد اثر منجر شود. چنانچه در ها  تواند به بیجاشدگی خانواده می اختالفات و منازعات مسلحانه میان قبایل نیز

 ترک به مجبورفامیل  450کشته و  نفر چهار بادغیس والیت کمری آب ولسوالی در ماه عقرب سال جاری  در قبیله یک

 19.اند شده انش منازل

در مورد مردم  رفته است. گزارش تازه بنیاد آسیاچنانچه نشان داده شد، وضعیت امنیتی کشور به صورت فزاینده رو به بدی 

دهد که وضع امنیتی کشور بدتر شده و بسیاری از شهروندان کشور از لحاظ امنیتی نگران اند. براساس  می افغانستان نیز نشان

از امنیت شخصی خود نگرانی  ها  اند که آن درصد از مصاحبه شدگان این گزارش گفته  67، بیش از این گزارش های  یافته

با خشونت و یا عمل جرمی  2045شان در سال  اند که خود یا عضوی از خانواده  گفته  ها  درصد آن 42دارند. در حدود  

 11درصد بوده است. 45اند. در سال گذشته این رقم حدود   مواجه شده

تواند از لحاظ امنیتی به مردم این کشور اطمینان خاطر بیشتر بدهد. خروج این  می در افغانستان  المللی بین حضور نیروهای

تواند قادر به  نمی امنیتی را نیز بیشتر کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان ها  ، نگرانی2041نیروها از افغانستان در جریان سال 

درصد مردم افغانستان  20دهد که  می روزافزون امنیتی باشد. گزارش بنیاد آسیا نشان های  رابر چالشحفظ امنیتی کشور در ب

دهد. در سال گذشته اعتماد به  می درصد نشان 70به اردوی ملی اعتماد دارند. این گزارش اعتماد به پلیس ملی را حدود 

ن حساب اعتماد مردم نسبت به این دو نهاد امنیتی کشور درصد بوده است. با ای 79درصد و به پولیس ملی  24اردوی ملی 

اندکی کاهش یافته است. تقریباً همه مصاحبه شدگان این گزارش گفته اند که نیروهای امنیتی کشور به حمایت خارجی نیاز 

 15دارند.

مصاحبه شدگان این گزارش درصد از  62کمتر شده است. حدود نیز خوش بینی مردم افغانستان نسبت به مصالحه با طالبان 

درصد  72کند. درحالی که در سال گذشته  های مسلح به آوردن ثبات کمک می گفته اند که صلح با طالبان و دیگر گروه

دانستند. براساس نتایج این گزارش  می وگو با مخالفان را برای تأمین ثبات مفید مصاحبه شدگان گزارش بنیاد آسیا گفت

                                                           
 آب ولسوالی در گذشته هفته جریان  در قوم یک میان مسلحانه برخورد اثر از(. 4931عقرب  90. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان)19

از:  4931قوس  2دریافت شده به تاریخ  .اند شده شان منازل ترک به مجبور فامیل 450 و کشته نفر چهار بادغیس والیت کمری

http://morr.gov.af/fa/news/57080  

44. The Asia Foundation(November 17, 2015). Afghanistan in 2015: A Survey of the Afghan People. 
Retrieved at Nov 22, 2015 from: http://asiafoundation.org/publications/force-
download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FAfghanistanin2015.pdf 

45. Ibid.  

http://morr.gov.af/fa/news/57080
http://morr.gov.af/fa/news/57080
http://asiafoundation.org/publications/force-download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FAfghanistanin2015.pdf
http://asiafoundation.org/publications/force-download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FAfghanistanin2015.pdf
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درصد در سال جاری رسیده  27درصد در سال گذشته به  55طالبان نسبت به گذشته کمتر شده و از همدلی مردم با گروه 

 16است.

با این حساب، اکنون جدی ترین عامل بیجاشدگی داخلی در کشور ناامنی، جنگ و خشونت است و هر روزه نیز نقش آن در 

خورشیدی( از میان جنگ و  4934) 2042د که در سال ده می نشان ها  شود. بررسی می داخلی بیشتر از پیش های  بیجاشدگی

درصد به خاطر حوادث طبیعی بیجاشده  47درصد بیجاشدگان جنگ و منازعه بوده است،  76حوادث طبیعی، عامل آوارگی 

  17عامل مجبور به آوارگی شده بودند. درصد دیگر نیز زیر تأثیر هردو 7بودند و 

ناشی از منازعات نیز بیشتر شده است. به عنوان مثال اگر  های  ی آوارگیهمزمان با گسترش جنگ و منازعات، درصد

از  مهاجرت  المللی بین و آمار سازمان ها  از بیجاشدگان ناشی از درگیری ری عالی ملل متحد برای پناهندگانآمارهای کمیشن

ها  ناشی از درگیری ها  بیجاشدگیدرصد  37معیار قرار دهیم، حدود  2041برای سال بیجاشدگی ناشی از حوادث طبیعی را 

  12اند. بوده و حدود سه درصد دیگر به خاطر حوادث طبیعی بیجاشده 

                                                           
46. Ibid.  

47. Joint IDP Profiling Service (JIPS). (2012). Original Afghanistan Profile at a Glance. Retrieved at Sep 29, 
2015 from: 
http://www.jips.org/system/cms/attachments/277/original_Afghanistan_profile_at_a_glance.pdf  

 (. معلومات مختصر در مورد پالیسی ملی2045دفتر مشاوره ساموئل هال، به نمایندگی از گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی). 12

http://samuelhall.org/wp-از:  4931عقرب  9از پالیسی تا تطبیق. دریافت شده به تاریخ  -بیجاشدگان داخلی در افغانستان

Note_SH_FINAL_Dari.pdf-riefingB-Policy-content/uploads/2015/04/IDP 

http://www.jips.org/system/cms/attachments/277/original_Afghanistan_profile_at_a_glance.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
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ناشی از جنگ و خشونت در مناطق مختلف کشور این نسبت را بیشتر از پیش بهم زده و نقش  های  موج تازه بیجاشدگی

 از پیش ساخته است.  تر  را برجسته ها  مسلحانه در بیجاشدگی های  جنگ و درگیری

 و بود معلم شوهرم: »گوید می است، بیجاشده ننگرهار والیت کوت ولسوالی از که ساله 12ده بیجاش خانم بشره گل قضیه:

 کنیم، ترک را محل تا گرفتیم تصمیم ماهم کردند، تصرف را باال قریه داعش وقتی. داشت وظیفه محلی پولیس در پسرم یک

 فعال. کنیم فرار مان خود توانستیم تنها و ماند مان جای مان ندار و دار. کردند ظلم زیاد باال قریه در که شدیم خبر چون

 همچنین. نداریم دسترسی کافی و صحی غذای و آب و مسکن به و کنیم می زندگی ها  خیمه زیر در ناداری و فقر درحالت

 .«استیم دوستانه بشر کمک خواهان ما و است روی پیش زمستان

 

 نیروهای و مسلح طالبان میان جنگ 4131/7/26خ تاری به: »گوید می قندهار در داخلی بیجاشده یک یونس، محمد قضیه:

 های گلوله رگبار مان مواشی و حیوانات اکثر جنگ این اثر در. گرفت شدت قندهار والیت غورک ولسوالی در دولتی

 خود محل و قریه که شدیم مجبور لذا. گرفت آتش مان زارهای وکشت هیزوم شد، ویران مان های خانه شدند، جنگ طرفین

 جنگ این در  اما. دهم نجات را خود خانواده اعضای از بعضی ام توانسته تنها من. ببریم پناه قندهار شهر به و کرده ترک را

 %37جنگ و خشونت، 

 %9حوادث طبیعی، 
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 در فعال من. نداریم اطالع شان حیات و مرگ از هنوز تا هم یا و شدند کشته یا مان ومحل قریه باشندگان و اقارب از بسیاری

 نبود بیکاری، فقر، قبیل از زیاد مشکالت به و کنم می زندگی قندهار شهر( 42) ناحیه در خود خویشاوندان از یکی خانه

 .«هستم مواجه بخاری مثل کننده گرم امکانات به دسترسی عدم و مسکن

 

 

  کاری: فـقـر و بی -1.1.1

بانک جهانی، افغانستان، بعد از بنگالدیش، در درجه  های  است. براساس ارزیابیافغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان 

درصد  96درصد بوده است و حدود  95.2نرخ فقر در افغانستان   2044/2042دوم کشورهای فقیر آسیایی قرار دارد. در سال 

میلیون نفر از جمعیت این  3ال بیش از این رقم بیانگر آن است که در آن س 13بردند. می جمعیت این کشور زیر خط فقر به سر
                                                           
49. The World Bank. (April 2015). Afghanistan Economic Update. Retrieved at Oct 27, 2015 from: 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_
0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf
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 96دارد که  می کشور زیر خط فقر قرار داشته اند. تازه ترین گزارش مشترک بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان نیز بیان

ایی و اساسی غذ های  برند، یعنی از هر سه نفر یک نفر توانایی خرید نیازمندی می درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر به سر

گذشته بر کاهش فقر تأثیری  های  گوید که رشد اقتصادی افغانستان در سال می غیرغذایی خویش را ندارند. این گزارش

نداشته و بهبودی در وضعیت فقرا ایجاد نکرده است و به عالوه باعث افزایش نابرابری اقتصادی شده است. بنابر روایت این 

عه کاهش دو درصدی را در مصارف شان تجربه کرده اند، در حالی که مصارف درصد جمعیت فقیر جام 20گزارش، حدود 

نگارد که فقر در افغانستان مستقیماً  می درصدی داشته است. این گزارش همچنین 3درصد افراد ثروتمند جامعه افزایش  20

کنند. در ساحات کوهستانی شرق،  می در روستاها زندگی ها  نفر آن  1نفر فقیر  5متناسب است با ساحه زیست مردم. از هر 

 اند و داشته را سرانه مصارف از پائین بسیار عاید که فقیر اند آنها نفوس نصف کشور تقریباً شرق و مناطق مرکزی-شمال

  50باشند. می پذیر  آسیب خیلی همچنان

 

 

همچنین، بیکاری نیز در کشور نرخ بسیار باال دارد و یکی از دالیل گسترش فقر بیکاری است. هرچند آمارهای دقیق از 

میلیون نفر واجد  40گوید که حدود  می کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولینوزارت بیکاری در افغانستان وجود ندارد، اما 

                                                           
از:  4931عقرب  42(. تحلیل وضعیت فقر در افغانستان. دریافت شده به تاریخ 4931. وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی)عقرب 50

-http://www
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0

/Rendered/PDF/Overview.pdf  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
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هزار نفر به صورت مطلق  200بیکار اند که از این میان، حدود  ها  میلیون آن 1شرایط کار در کشور وجود دارند که حدود 

دهد.  می درصد نشان 10این آمار وزارت کار نرخ بیکاری را   54کند. ساعت کار می 10ای کمتر از  بیکارهستند و بقیه درهفته

ین دو رقم افزایش بسیار تکان دهنده مقایسه ا 52درصد اعالم کرده بود. 25رقم بیکاری را  32این وزارت در پایان سال 

 دهد.  می بیکاری را نشان

درصد از نیروی کار افغانستان یا مطلقاً بیکار  12گفته بود که حدود  4932با این حال، وزارت اقتصاد افغانستان در بهار سال 

جوان  500.000هرساله حدود  است و یا کار ناقص و پاره وقت دارند. این رقم هرروزه در حال افزایش است و از سوی دیگر

 59شغلی فراهم نیست. های  شوند که برای شان فرصت می وارد بازار کار

کمیسیون در  های  دهد. براساس ارزیابی می آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نرخ بیکاری را بسیار باال نشان

 17نزدیک به  4939و  4932اما این رقم در سال   51است.درصد بوده  15خورشیدی نرخ بیکاری حدود  4932و  4934سال 

 اخیر رو به افزایش بوده است.  های  دهد که بیکاری در سال می کمیسیون نیز نشان های  ارزیابی 55دهد. می درصد نشان

خورشیدی( و همزمان با آن  4931و  4939میالدی ) 2045و  2041از افغانستان در جریان سال   المللی بین خروج نیروهای

میالدی(  2041)4939گسترش ناامنی و جنگ در بیشتر مناطق کشور، بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 

فات بر سر تقسیم قدرت و تأخیر چندین ماهه میان دو تیم رقیب و به تأخیر افتادن اعالن نتیجه انتخابات و سرانجام اختال

تشکیل کابینه بر وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیرات بسیار ناگوار گذاشت. این حوادث امیدواری نسبت به آینده کشور را 

کاهش داد و باعث خروج سرمایه از افغانستان گردید. سرمایه گذاران خارجی و داخلی عالقمندی خود را برای سرمایه 

خود  های  خصوصی یا کامالً تعطیل شد و یا دامنه فعالیت های  اری در کشور از دست دادند، بسیاری از موسسات و شرکتگذ

 کاری را به شدت محدودتر ساخت و باعث موج تازه بیکاری در کشور گردید.  های  را تقلیل داد. این مسایل فرصت

گوید که پس از  می فتگو با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانعلی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در گ

اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز که   56خود را از دست داده اند. های  هزار تن شغل 100حدود   المللی بین خروج نیروهای

                                                           
 گزارش هفتم.  -اجتماعی در افغانستان(. وضعیت حقوق اقتصادی و 4931. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)54

 گزارش ششم.  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4939. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)52

از:  4931عقرب  6درصد نیروی کار افغانستان بیکار است. دریافت شده به تاریخ  12(. 4932ثور  42مختار، حکیم. ) -. روزنامه هشت صبح59

jobless-percent-48-afghanistan-http://8am.af/1392/02/18/job/  

 . همان. 51

 (. همان 4931. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)55

http://8am.af/1392/02/18/job-afghanistan-48-percent-jobless/


 50  وضعیت بیجاشدگان داخلی در افغانستان 

آید  می جه عمومی چنین برمصاحبه نموده است، از نتی 39و  32مختلف راجع به وضعیت کار و بار طی سالهای  های  با شرکت

اتاق تجارت و صنایع  های  در مجموع بدتر بوده است. بر اساس بررسی 4932نسبت به سال  4939که وضعیت کار در سال 

وضعیت کار کامال بد توصیف شده است.  هرچند پس از شکل گیری حکومت جدید، تا  39افغانستان، در ربع دوم سال 

کاهش یافته است. بر  ها  دوباره امیدواری 39دی وضعیت کار باال رفت اما، در ربع آخر سال برای بهبو ها  حدودی امیدواری

اساس این گزارش، نا امنی از عمده ترین نگرانی صاحبان کار بوده که منجر به خروج مقداری سرمایه از کشور شده است. 

( روند خروج سرمایه 4939ماه اخیر )ربع آخر سال  حاکی از آن است که در سه ها  یافته»تجارت آمده:  های  در گزارش اتاق

در این گزارش آمده است که ناامنی و کاهش مارکیت و تقاضا از عمده ترین موانع موجود برسر «. بسیار افزایش یافته است

 رگ اقدامبز های  از آینده مبهم ابراز نگرانی کرده و به سرمایه گزاری ها  بیشتر شرکت 57است. ها  راه کار و بار شرکت

 52توانند. نمی

 2041درصد در سال  4.9به  2049درصد در سال  9.7دهد که رشد اقتصادی افغانستان از  می بانک جهانی نشان های  بررسی

های  گذشته، زراعت در رشد اقتصادی کشور نقشی نداشته و براساس ثبت شرکت های  سقوط کرده است. برخالف سال

درصد پایین آمده  50بخش خصوصی نزدیک به  های  سرمایه گذاری در فعالیت 2041ر سال به اینسو، د 2042جدید از سال  

بنابر کاهش درآمد و افزایش کسری مالی، تحت فشار مالی شدیدی قرار داشت و براساس   2041است. افغانستان در سال 

اخلی افغانستان به میزان پیش بینی شده همچنان باال است. درآمد د 2045در سال  ها  بانک جهانی آسیب پذیری های  ارزیابی

  53امنیتی در حال رشد، رو به افزایش است. های  نخواهد رسید و مصارف عادی به خاطر هزینه

از افغانستان و تشکیل حکومت وحدت ملی، به سرعت سیر   المللی بین ارزش افغانی واحد پولی کشور، با خروج نیروهای

 50دل دالر معا 4میالدی تاکنون، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی، از حدود  2041نزولی را طی کرده است. از آغاز سال 

از افغانستان، قطع   المللی بین تواند خروج نیروهای می افغانی سقوط کرده است. دالیل مهم این مسأله 62دالر معادل  4افغانی به 

بین المللی به افغانستان، کاهش رشد اقتصادی کشور، عدم عالقمندی سرمایه گزاران خارجی و داخلی به خاطر  های  کمک

 گسترش ناامنی و کاهش امیدواری نسبت به آینده افغانستان باشد. 

                                                                                                                                                                                           
 4931ی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، تاریخ: اول سرطان . وزارت کار و امور اجتماعی، گفتگوی اختصاصی با علی افتخار 56

از سایت این اداره به آدرس:   4931ثور  49، دریافت شده به تاریخ  4939. اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سروی وضعیت کار و بار، قوس  57

f/da/ss.htmlhttp://www.acci.org.a 

 (. همان 4931. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)52

59. The World Bank (Oct 20, 2015). Afghanistan Overview. Retrieved at Nov 3, 2015 from: 
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview  

http://www.acci.org.af/da/ss.html
http://www.acci.org.af/da/ss.html
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
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ستان دلیل دیگر سقوط ارزش افغانی است. در حال حاضر بنا به گفته بانک مرکزی افغانستان، کسر فاحش تراز تجاری افغان

  60.کند می وارد جنس خارج از دالر میلیارد 1.5میلیون دالر صادرات دارد ولی در عوض به ارزش  500افغانستان 

فقر و بیکاری کمرشکن، بدترشدن وضع اقتصادی کشور و افزایش ناامنی و جنگ، در کنار فساد همه گیر در ادارات 

در مورد  ترین گزارش بیناد آسیا ابد. تازهتان، باعث شده که امیدواری شهروندان این کشور نسبت به آینده کاهش یافغانس

دهد که میزان امیدواری مردم افغانستان نسبت به آینده در طول ده سال گذشته به پایین ترین سطح  می مردم افغانستان، نشان

  64خود رسیده است.

و آوارگی داخلی شهروندان افغانستان بوده است و شمار باالیی از  62وضعیت میزان باالی مهاجرتاز پیامدهای جدی این 

و مساکن شان کرده است. با این حال، آمار تفکیک شده و دقیقی از  ها  شهروندان این کشور را مجبور به ترک خانه

دهد  می میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشانک های  بیجاشدگی داخلی ناشی از فقر و بیکاری در دست نیست. اما ارزیابی

کمیسیون فقر و  های  رفته است. براساس ارزیابی می که فقر و بیکاری همواره یکی از عوامل مهم بیجاشدگی داخلی به شمار

نبود کار در کنار مشکالت امنیتی، بیشترین نقش را در آوارگی و مهاجرت شهروندان داشته است. کار و اشتغال در 

  69کمیسیون همواره اصلی ترین اولویت شهروندان ذکر شده است. های  بررسی

از آنجا که بخش زیادی از اقتصاد مردم افغانستان زراعتی است و شمار زیادی از نیروی کار افغانستان به زراعت مصروف اند، 

 ی تعدادی از شهروندان شده است. نیز بر افزایش فقر نقش داشته و منجر به بیجاشدگ ها  پیاپی و سیالب های  خشکسالی

ساله، که از ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس است، در اثرجنگ بین دولت و طالبان سه  21سالمند  یک احمد فضل قضیه:

 یک آنها خانه به هاوان مرمی صابت( با ا4939گوید که سال گذشته) می نفر از اعضای خانواده اش را از دست داده است. وی

 هرات به را خانواده بقیه شده مجبور وی حادثه این از پس. اند شده کشته نیز  پسرش دو و شده دونیمه وسط از دخترش
                                                           

 4931قوس  4رسید. دریافت شده به تاریخ  گذشته سال دوازده در سطح ترین پایین به دالر برابر در افغانی (. ارزش4931عقرب  90. بی بی فارسی)60

  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151121_k05_afghan_currency_exchange_rateاز: 

61. The Asia Foundation(November 17, 2015). Afghanistan in 2015: A Survey of the Afghan People. 
Retrieved at Nov 22, 2015 from: http://asiafoundation.org/publications/force-
download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FAfghanistanin2015.pdf  

بحث « کنندگان در افغانستان وضعیت بازگشت»ای تحت نام  در گزارش جداگانه. در مورد موج تازه مهاجرت شهروندان، به خصوص جوانان، 62

 . شده است

دوره ای کمیسیون در مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان این مسأله را بررسی کرده است.  های  . گزارش69

دوساله وضعیت حقوق اقتصادی و  های  ساالنه وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گزارش های  مراجعه شود. رجوع کنید به: گزارش ها  به آن گزارش

 تماعی در افغانستان. اج

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151121_k05_afghan_currency_exchange_rate
http://asiafoundation.org/publications/force-download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FAfghanistanin2015.pdf
http://asiafoundation.org/publications/force-download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FAfghanistanin2015.pdf
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 فقر،. کند می زندگی خیمه یک در و دارد عهده به را اش بیوه های  عروس سرپرستی فعال است، پیر بسیار که وی. بیاورد

 مشکالتی از غیره و بخاری مثل کننده گرم امکانات به دسترسی عدم کافی، غذای و آب به دسترسی عدم مسکن، نداشتن

 .است ساخته فرسا طاقت و سخت اش خانواده و او بر را زندگی که است

 

 

 حوادث طبیعی: -1.1.1

و خطرات فراوان طبیعی قرار دارد.  ها  افغانستان هم از لحاظ ساختار جیوفزیکی و هم وضعیت آب و هوایی در معرض آسیب

شدید دارد.  های  سخت توأم با برف باری های  شرقی آن سرد و کوهستانی است و زمستان-از مناطق مرکزی و شمالبسیاری 

آبی آن محدود بوده و  های  خشک و بیابانی وجه ممیزه بخشی عظیم از دیگر مناطق کشور است. استفاده از ذخیره های  تابستان

،  لرزه زمین ده نیست. بدینسان، این کشور مستعد انواع حوادث طبیعی از قبیلدر بسیاری مناطق به دلیل شیب شدید قابل استفا

سیالب، خشکسالی، رانش زمین و برفکوچ است. تقریباً هرساله حوادث متعدد طبیعی باعث آوارگی شماری از شهروندان این 
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خیز جهان است. مقام بیست و دوم  دوازدهمین کشور زلزله»بنابر ارزیابی ها، این کشور   61شود. می کشور در مناطق مختلف

خیز جهان را از آن خود کرده است. از نظر رانش  جهان را از نظر خشکسالی دارد و جایگاه بیست و چهارمین کشور سیل

اش  خیز جهان است. افغانستان به دلیل اقلیم ویژه ام جهان قراردارد و هشتاد و دومین کشور طوفان زمین نیز در جایگاه سی

پذیری  والیت افغانستان در مقابل سیالب و رانش زمین از آسیب 91والیت از  24آید.  خیز نیز به حساب می لکشوری سی

پذیری در مقابل سیالب و رانش زمین بیشتر از سایر  های شرقی و شمال شرقی میزان آسیب بیشتر برخوردار اند و در والیت

 های مرکزی افغانستان نیز در مقابل خشکسالی خشی از والیتغربی، شمالی و ب-والیت جنوبی، جنوب45 ها است. والیت

زدایی  های شمالی، غربی و جنوبی به این دلیل که بیابان درصد از زمین 75هستند. ولی تحقیقات نشان داده که  پذیر  آسیب

 65«شوند.  نشده با خشکسالی حادّ مواجه می

 کند و هرساله باعث آوارگی هزاران نفر االیی نیز وارد میگراف باالی حوادث طبیعی در افغانستان تلفات و خسارات ب

هزار نفر در اثر زلزله در این کشور  20الی  3، حدود 2042تا سال  4370از سال »دهد که  شود. آمارهای تقریبی نشان می می

میلیون  3الی  6به میلیون دالر به این کشور خسارت رسانده و خشکسالی  537الی  936اند، جاری شدن سیل نیز  کشته شده

حادثه طبیعی در این کشور  929حدود  2042های جانی و اقتصادی وارد کرده است. تنها در سال  ها آسیب نفر در این سال

نفر شده و  173ولسوالی صدمه وارد کرده است. وقوع این حوادث باعث مرگ  435هزار نفر در  252رخ داده که به بیش از 

  66«یز ویران کرده است.هزار خانه را ن 23بیش از 

حادثه طبیعی در افغانستان ثبت شده بود که بر زندگی مردم این کشور تأثیر گذاشته است.  212نیز بالغ بر  2049در سال 

فامیل را در مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب، جنوب شرقی، غرب،  49.000خشکسالی، سیالب و بارندگی سنگین حدود 

نیز افغانستان شاهد حوادث طبیعی متعدد بود که باعث   2041در سال  67أثر ساخته است.شرق و مناطق مرکزی کشور مت

 آوارگی شماری از شهروندان این کشور از محالت زندگی شان گردید. 

                                                           
64. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (23 Nov 2014). 2015 Afghanistan 
Humanitarian Needs Overview. Retrieved at 15 October 2015 from: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20HRP%202015%20HNO%20Final
%2023Nov2014%20%281%29.pdf  

از:  4939سرطان  25دریافت شده به تاریخ ه با حوادث طبیعی. های مقابل افغانستان و چالش(. 4939ثور  22بی سی؛ احمد شفایی) . سایت فارسی بی65

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140510_k05_afghan_nutural_disasters.shtml 

 همان.  .66

67. International Organization for Migration (IOM). (2014). Ibid.  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20HRP%202015%20HNO%20Final%2023Nov2014%20%281%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20HRP%202015%20HNO%20Final%2023Nov2014%20%281%29.pdf
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140510_k05_afghan_nutural_disasters.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140510_k05_afghan_nutural_disasters.shtml
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ناشی از حوادث طبیعی در کشور وجود ندارد. بسیاری از  های  رقم تفکیک شده و دقیقی از مجموع بیجاشدگیفعالً 

بیجاشدگان این حوادث به صورت کوتاه مدت آواره شده بودند و بعد از مدتی دوباره به محل زندگی شان بازگشت کرده 

کزی اداره مر امابرند.   می چه مقدار این بیجاشدگان هنوز هم در حالت بیجاشدگی به سرفعالً اند. از این رو معلوم نیست که 

کند. براساس ارقام این اداره، حدود  می فامیل ذکر 42.211حدود  4939متضرر شده را طی سال  های  احصاییه رقم فامیل

منزل به صورت  9.217منزل به صورت کلی و حدود  40.754نفر زخمی شده اند، حدد  942نفر کشته شده اند،  4.465

نفر از والیات بدخشان، بغالن،  49.000گوید که حدود  می بیجاشدگی داخلیمرکز نظارت بر  62قسمی خسارت دیده اند.

   63شان شده بودند. های  در اثر رانش زمین، سیالب و برفکوچ مجبور به ترک خانه 2041تخار و بامیان در سال 

ولسوالی با  237ور در صدوهفتاد هزار شهروند کش دهات افغانستان اعالم کرد که بیش از یک  در بهار امسال وزارت انکشاف

نویسد  می صبح از قول نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، 2باشند. روزنامه  های گوناگون طبیعی مواجه می آسیب

صدونود  ودوهزارویک صدونودوهفت نفر یا بیست هزار و شش یک وهفتادو صد ها احتمال دارد، یک بینی آن بر بنیاد پیش»که 

در معرض تهدید قرار دارد.   سالی کوچ و خشک های شدید، برف ها، باران ولسوالی از ناحیه آب، سیالب 237یک خانواده در

پذیر  شود، تعداد افراد آسیب های والیات بامیان و دایکندی می بنا به قول وی، در حوزه مرتفع مرکزی که دربرگیرنده باشنده

ی  ی وی، در حوزه گفته اده بوده که به کمک نیاز دارند. بهخانو 90صدوهفت نفر یا دوصد  هزاروشش که نزدیک به یک

 1149نفر یا  239هزار و  90شرق  نفر یا دوهزارودوصد، هشتادوسه خانواده، در حوزه شمال 329مرکزی، پانزده هزارو 

خانواده،  610نفر یا  550هزار و 1شرق  خانواده، جنوب 215هزار و 3صدوپانزده یا  هزاروهفت 11خانواده، در حوزه شمال 

خانواده  70نفر یا دوهزارو  100هزار و  41خانواده، و در حوزه غرب  9940نفر یا  70صدو  هزار و یک 29حوزه جنوبی 

 قضیه زیر یکی از موارد بیجاشدگی ناشی از حوادث طبیعی است:  70«پذیر بوده و به کمک نیاز دارند. آسیب

                                                           
از:  4931عقرب  22. برگرفته به تاریخ 4939-(. تلفات و خسارات از اثر حوادث طبیعی در افغانستان4931. اداره مرکزی احصاییه)62

http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%
8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20139A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%

3/Casualty%20and%20Losses.pdf  

69. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC). Glatz, Anne-
Kathrin(July 16, 2015). Ibid.  

 4931عقرب  5کند. برگرفته به تاریخ  سه صد ولسوالی را تهدید می (. حوادث طبیعی حدود4931حمل  47جاوید؛ قدرت اهلل.) -صبح 2. روزنامه 70

  /district-s%c2%b7hsd-about-threaten-disasters-http://8am.af/1394/01/17/naturalاز: 

http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://8am.af/1394/01/17/natural-disasters-threaten-about-s%c2%b7hsd-district/
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می باشد. وی قبأل در قریه پرنه خم ولسوالی یفتل باال در بدخشان زندگی سال عمردارد و دارای یک پسر 43مرسل  :1قضیه 

شود. مقام والیت  می فامیل زندگی داشت. قریه پرنه خم به اثر لغزش زمین از کوه جدا 470می نمود. در این قریه به تعداد 

مربوط ناحیه سوم شهر فیض آباد زمین بدخشان زندگی آنها را در معرض خطر می بیند. سرانجام در منطقه ای به نام خیرآباد 

متر زمین توزیع می گردد. دفتر والیتی اکتید  45در  45 ها  در نظر گرفته می شود. برای هریک از فامیل ها  برای این خانواده

برای هریک از فامیل های بی جاشده قریه پرنه خم دو اطاق و یک دهلیز اعمار نموده است. برق، مسجد، مکتب، آب 

 دنی و کلینیک از جمله مواردی اند که این مردم به آن دسترسی ندارند.آشامی

 

 کنیم: می در زیر حوادث مهم طبیعی را که در بیجاشدگی داخلی شهروندان کشور نقش داشته اند معرفی

  رانش زمین: -1.1.1.1

به خصوص  ها  رانش است. گاه این کوهشرقی افغانستان مستعد -خاکی و مرتفع برخی مناطق شمالی و شمال های  و تپه ها  کوه

شوند. در دو سال اخیر دست کم دو حادثه  می سرازیر ها  در فصل بهار به خاطر بارندگی زمستان و بهار تر شده و به سوی دره
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مه رانش زمین در کشور اتفاق افتاده که تلفات و خساراتی را درپی داشته و باعث ویرانی و آوارگی مردم شده است. در ماه 

خانه، کشته شدن صدها  900( رانش زمین در ولسوالی ارگو والیت بدخشان باعث زیرخاک شدن بیش از 4939)ثور 2041

هرچند شمار بیشتر این آوارگان دوباره به محالت شان بازگشت کردند، اما با  74نفر و آواره شدن صدها خانواده دیگر گردید.

زندگی مواجه بودند. حادثه مشابه دیگر در  های  ب و غذا و دیگر سهولتمشکالت فراوان در دسترسی به مسکن مناسب، آ

خانه و  400( در ولسوالی خواهان بدخشان اتفاق افتاد که باعث شد زیر خاک شدن نزدیک به 4931ثور  2مه امسال) 22

  72نفر شد. 52کشته شدن 

  سیالب و طوفان: -1.1.1.1

سهمگینی را به  های  تند فصلی سیالب های  ورهای سیل خیز جهان است. بارندگیچنانچه قبالً ذکر شد، افغانستان یکی از کش

آورد.  می و خسارات فراوانی را به بار ها  اندازد و ویرانی می شرقی و مرکزی کشور به راه-خصوص در مناطق شمالی، شمال

غربی افغانستان اتفاق -شمالی و شمال ویرانگری در چهارده والیات های  ( سیالب2041مه  -)اپریل 4939در اوایل ثور سال 

باعث کشته شدن بیش از صد نفر و  ها  افتاد که شدت آن در والیات جوزجان، فاریاب، سرپل و بادغیس بود. این سیالب

  79هزار نفر گردید و خسارات فراوانی مالی را نیز به بار آورد. 30.000آواره شدن حدود 

  برفکوچ و کوالک: -1.1.1.1

سنگین در فصل زمستان است. شهروندانی  های  شرقی و مرکزی کشور مستعد برفکوچ-بلند در مناطق سردسیر شمال های  کوه

گذرند همواره در معرض خطر این  می که از این گونه مناطق هایی  بودوباش دارند و یا راه ها  این کوه های  و دامنه ها  که در دره

نفر در والیات   290زمستان قبلی بود که اثر آن بیش از  های  تکان دهنده برفکوچقرار دارند. یکی از حوادث  ها  برفکوچ

                                                           
عقرب  5شود. دریافت شده به تاریخ  می 'جمعی دسته مقبره' دیده آسیب منطقه بدخشان؛ در جستجو (. توقف4939ثور  49فارسی ). بی بی سی 74

از:  4931

n/afghanistan/2014/05/140503_k03_badakhshan_natural_disaster_resultshttp://www.bbc.com/persia  

از:  4931عقرب  5ها کشته برجای گذاشت. دریافت شده به تاریخ  . بی بی سی فارسی )رانش زمین در بدخشان ده72

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150428_k03_badakshan_landslides  

از:  4931عقرب  5(. به دنبال جاری شدن سیالب.... دریافت شده به تاریخ 4939ثور  44. خبرگزاری بخدی )79

s.af/news/...AAhttp://www.bokhdinew ( بیش از 4939ثور  47و خبرگزاری رشد .)ها آسیب دیده اند.  هزار نفر در اثر سیالب 30

  http://www.roushd.com/newsIn.php?id=18719از:  4931عقرب  5دریافت شده به تاریخ 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140503_k03_badakhshan_natural_disaster_results
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140503_k03_badakhshan_natural_disaster_results
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150428_k03_badakshan_landslides
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150428_k03_badakshan_landslides
http://www.bokhdinews.af/news/...AA
http://www.bokhdinews.af/news/...AA
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=18719
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نفر کشته شد.  430مختلف کشور جان خود را از دست دادند. اوج این حادثه در والیت پنجشیر بود که در اثر آن نزدیک به 

صدها خانواده مجبور به  ها  ر اثر این برفکوچدر بدخشان، تخار، سالنگ، بامیان نیز باعث تلفات و خساراتی شد. د ها  برفکوچ

  71ترک محل سکونت شان شدند.

  خشکسالی: -4.1.1.1

اخیر با آن دست به گریبان بوده است. اقلیم افغانستان  های  خشکسالی یکی دیگر از حوادث طبیعی است که افغانستان در سال

آب مواجه است. کمبود منابع آب هم باعث کمبود منابع در بسیاری مناطق خشک و بیابانی است و با کمبود شدید منابع 

گردد. از آنجا که زندگی  می برد و منجر به بروز امراض گوناگون می گردد و هم کیفیت محیط زیست را از بین می غذایی

ان انسان ها، مثل همه موجودات زنده، به آب وابسته است، خشکسالی و کمبود آب مردم را وادار به ترک محل زیست ش

سازد. قسمت اعظم اقتصاد مردم افغانستان زراعتی است. خشکسالی و کمبود آب باعث شده  می نموده و به مناطق دیگر آواره

زراعتی مردم خشک شوند و حاصالت زراعتی به شدت کاهش یابد. این مسأله مردم را وادار کرده که برای  های  که زمین

 رها و یا مناطق دیگر روی بیاورند. زندگی خود به سوی شه های  تأمین نیازمندی

گذشته شماری از شهروندان از والیات  های  دهد که در سال می کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان های  بررسی

مختلف کشور، از جمله مرکزی بامیان، دایکندی، غور، میدان وردک، عزنی، والیات جنوب غربی نیمروز و هلمند، والیات 

س، جوزجان و فاریاب و شماری دیگر از والیات به خاطر خشکسالی مجبور به ترک خانه و منطقه شان شده اند شمالی بادغی

کنند. همچنین خشکسالی و  می هنوز نتوانسته اند صاحب مسکن شوند و به صورت بیجاشدگی زندگی ها  که شماری از آن

شود که شماری از  می شود. این منازعات نیز باعث می زمینکمبود منابع آب منجر به منازعات محلی برسر آب و علفچر و 

 مردم آواره شوند. 

شود که به اثر خشکسالی و فقر از ولسوالی حصه دوم بهسود والیت میدان وردک، به  می سال 3خانم سلیمه نزدیک به  قضیه:

د چند تکه زمین که داشتیم از بی در بهسو»گوید:  می کند. وی می والیت بامیان کوچ کرده و اکنون در یک مغاره زندگی

آمد و  می توانستیم که زندگی بخور و نمیر خود را سپری کنیم. شوهرم در بامیان نمی ماند. کم زمین هم بودیم و می آبی سفید

سفند آمد. سرانجام ما مجبور شدیم که خانواده را به بامیان منتقل کنیم. چند تا گو می کرد و بعد از مدتی خانه می مزدورکاری

 اول وضع کار هم نسبتاً خوب بود و معموالً روزانه کاری پیدا های  که داشتیم فروختیم و خرج راه بامیان کردیم. در سال

                                                           
از:  4931عقرب  5تن رسید. دریافت شده به تاریخ  299در افغانستان به  ها  (. رقم تلفات برفباری و برفکوچ4939حوت  2. رادیو آزادی )71

http://da.azadiradio.org/content/article/26872126.html  

http://da.azadiradio.org/content/article/26872126.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26872126.html
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حتا نان  ها  توانستیم مخارج روزمره خود را تأمین کنیم. اما فعالً وضع کار و بار بسیار خراب شده و اکثر خانواده می شد و ما می

رند. از طرف دولت هم تا هنوز کمکی به ما صورت نگرفته است و ما شدیداً با فقر و بیکاری مواجه شب و روز خود را ندا

 «ایم و به مسکن و آب و غذای کافی نیز دسترسی نداریم.

 

 

 

  : لرزه زمین -5.1.1.1

هوا و حتا رانش زمین چنانچه ذکر شد، افغانستان از مناطق زلزله خیز جهان است. علی رغم حوادث طبیعی مرتبط با آب و 

نیز  لرزه  زمین ممکن است در هر وقت سال اتفاق بیافتد. افغانستان از ناحیه لرزه  زمین که تاحدودی نظم فصلی دارند،

هزار نفر در اثر زلزله در  20الی  3، حدود 2042تا سال  4370فراوانی دیده است. چنانچه قبال نیز ذکر شد، از سال  های  آسیب

به حالت بیجاشدگی  ها  هزاران خانواده مجبور به آوارگی شده اند و مدت ها  اند. در این اثر این زلزله ته شدهاین کشور کش

 زیسته اند. 
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 ای در این مناطق اتفاق لرزه روند و هرازچندگاهی زمین می شرقی افغانستان از مناطق زلزله خیر افغانستان به شمار-مناطق شمال

 ( بود. مرکز این2045اکتبر  26عقرب سال جاری) 1شدید که در افغانستان اتفاق افتاد در تاریخ  لرزه  زمین افتد. آخرین می

نفر در والیات مختلف شمال شرقی، شرقی، کابل  420در بدخشان افغانستان گزارش شده بود و در اثر آن بیش از  لرزه  زمین

ها  خانه آسیب دید و منجر به آوارگی باشندگان آن 2.595حدود نفر زخمی شدند و  520و اطراف آن کشته شدند، حدود 

  75شد. 

 

 گان آواره:  بازگشته -4.1.1

شمار عظیمی از مهاجران به کشور  2004چنانچه در بخش قبلی این گزارش ذکر شده است، بعد از سقوط طالبان در سال 

ه خود در کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران به طوالنی با خانواد های  برگشت کردند. شمار بیشتر این مهاجران سال

سر برده بودند. قسمت اعظم این بازگشته گان یا به محل سکونت اصلی شان بازگشتند و یا در شهرها مسکن گزیدند و 

ت گرفتار نتوانستند صاحب مسکن شوند و به آوارگی درازمد ها  توانستند به اشتغال نسبی نیز دست یابند. اما شماری از آن

فراوان مواجه اند و از  های  موجود نیست. این آوارگان درازمدت با مشکالت و سختی ها  شدند. رقم دقیقی از تعداد آن

 دسترسی به مسکن، غذا و آب مناسب، آموزش و پرورش و خدمات صحی محروم اند. 

مهاجر بوده و اکنون به صورت بیجاشده  طوالنی در پاکستان های  صبح قصه خانمی را نشر کرده است که سال 2روزنامه 

 کند:  می زندگی

سال زندگی در پیشاور پاکستان، سه سال پیش به افغانستان برگشته، اکنون در تالش دست یافتن  25فریده که پس از » قضیه:

اصلی فریده  ی باشندگان کمپ داراالمان است. زادگاه گوید که نبود سرپناه از مشکالت عمده به یک سرپناه است. او می

کند که در کدام جایی از این کشور زندگی کند. فریده  دلیل نداشتن زمین و سرپناه، برایش فرقی نمی والیت کندز است اما به

ی خود را در جایی از خاک این کشور دفن  که او نتواند مرده کند. زمانی خود را جدا از دیگر مردم افغانستان احساس می

کابل، پاکستان، ایران و کندز همه برایم یک »گوید:  را غیر از این مردم حس کند. خانم فریده می کند، او حق دارد که خود

خواهیم که حداقل برای ما یک  که بنشینم، جای ماست. ما از دولت خود می رقم است، چرا که سرپناه نداریم و در هر جایی

                                                           
از:  4931قوس  1نفر رسید. برگرفته به تاریخ  420زلزله در افغانستان به  های  (. آمار کشته4931عقرب  6. بی بی سی فارسی)75

update_bbc-earthquake-015/10/151028_hn_afghanhttp://www.bbc.com/persian/afghanistan/2  

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151028_hn_afghan-earthquake-update_bbc
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151028_hn_afghan-earthquake-update_bbc
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های خود را سر سرک دفن کردیم، چون کسی برای ما  ا مردهجایی سرپناه بدهد تا حداقل بتوانیم مرده خود را دفن کنیم. م

 76«جای نداد.

 

 ی:مبدأ بیجاشدگی داخل -4.1

از آن جا که اکثریت باالی بیجاشدگی داخلی ناشی از جنگ، خشونت و منازعات مسلحانه بوده است، نظر به جغرافیای 

جنگ به سوی والیات  های  است. قبل از گسترش دامنهداخلی مناطق ناامن کشور  های  منازعات، مبدأ بسیاری از بیجاشدگی

داخلی مناطق جنوبی، غربی و شرقی، برخی والیات مرکزی درگیر جنگ بوده  های  شمالی کشور، مبدأ بسیاری از بیجاشدگی

ای ه ماه های  است. اما گسترش جنگ به طرف شمال، آمار بیجاشدگان داخلی در این مناطق را نیز باال برد. خصوصا جنگ

را از این والیات باعث شد. با این حال، هنوز آمار  ها  اخیر در فاریاب، جوزجان، سرپل و قندز موج گسترده بیجاشدگی 

 از مناطق جنوبی بسیار باال است.  ها  بیجاشدگی

گان داخلی را مبنا قرار دهیم، از مجموع بیجاشد عالی ملل متحد در امور پناهندگاناگر آخرین آمار منتشر شده کمیشنری 

از والیات جنوبی  ها  درصد بیجاشدگی 22.2مشخص شده، حدود که توسط این سازمان  ها  ناشی از منازعات و خشونت

درصد دیگر بیجاشدگان از منطقه غربی کشور بیجاشده اند و والیات مرکزی درگیر جنگ نیز  22.7کشور بوده اند. بالغ بر 

درصد  40.7درصد بیجاشدگان نیز از والیات شرقی کشور بوده اند و  46.4د درصد بیجاشدگان را داشته است. حدو 47.3

درصد  2.6درصد و  7.2غرب کشور نیز به ترتیب مبدأ -شرق و جنوب-شمال 77آنان نیز از والیات شمالی بیجاشده اند.

 بیجاشدگان بوده است. نمودار و جدول زیر نشان دهنده این مسأله است:

                                                           
 22(. وزارت مهاجرین: بیجاشدگان داخلی وضعیت رقت باری دارند. دریافت شده به تاریخ 4934جدی  49نسخه آنالین ) -صبح 2. روزنامه 76

http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29250:1391-10-12-14-56-از:  4931میزان 

38&catid=1:title&Itemid=553  

77. United Nations High Commisionary for Refugees (UNHCR). (July 2015). Ibid.  

http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29250:1391-10-12-14-56-38&catid=1:title&Itemid=553
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29250:1391-10-12-14-56-38&catid=1:title&Itemid=553
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29250:1391-10-12-14-56-38&catid=1:title&Itemid=553
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 1015جوالی  -ن داخلی در اثر منازعه به تفکیک مناطقآمار تخمینی بیجاشدگا

 UNHCRمنبع: 

 درصد رقم به فرد منطقه

 %22.8 223278 جنوب

 %22.7 222659 غرب

 %17.9 175935 مرکزی

 %16.1 158037 شرق

 %10.7 104592 شمال

 %7.2 70643 شرق-شمال

 %2.6 25063 غرب-جنوب

 %0.0 117 سطوح مرتفع مرکزی

 %100.0 980324 مجموع

 %22.2. جنوب

 %22.7. غرب

 %47.3. مرکزی

 %46.4. شرق

 %40.7. شمال

 %7.2. شرق-شمال
.  سطوح مرتفع مرکزی %2.6. غرب-جنوب
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( در والیت کندز 4931جوزا سال روان) 40آغاز ماه ثور الی از امنیتی های  نیرو و دولت مخالفین میان که برخورد در اثر

خانواده مجبور به ترک منازل شان شده اند. به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت کننده   24543صورت گرفته، 

 42623قریه ولسوالی امام صاحب ،  24خانواده از  2050قریه ولسوالی علی آباد ،  10فامیل از  4041گان والیت کندز ، 

 472قریه ولسوالی چهار دره ،  3فامیل از   5912فامیل از مربوطات ولسوالی قلعه زال،  430قریه مرکز کندز ،  46خانواده از 

 4931که از آغاز ماه ثور  های  ان آباد آن والیت در اثر درگیریفامیل از ولسوالی خ 446فامیل از مربوطات و لسوالی ارچی  و

  72اند. شده راجستر و ثبت شان بی جا و از طرف ریاست امو رمهاجرین کندز های  به بعد صورت گرفته، از خانه

 

                                                           
 اثر از خانواده 24543(. 2045جون  9ریاست امور مهاجرین والیت کندز.) -مور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسالمی افغانستان. وزارت ا72

از:  4931میزان  22اند. دریافت شده به تاریخ  جاشده بی شان محالت از کندز روالیت د اخیر جنگهای

kunduz-r-r-o-east/m-http://morr.gov.af/fa/page/1872/north  

http://morr.gov.af/fa/page/1872/north-east/m-o-r-r-kunduz
http://morr.gov.af/fa/page/1872/north-east/m-o-r-r-kunduz
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 محل رجوع بیجاشدگان داخلی: -5.1

شوند. از این رو، حومه شهرهای  می شغلی نیز بهتر جابجا های  تر و از لحاظ فرصت بیجاشدگان داخلی معموالً در مناطق امن

بزرگ مثل کابل، هرات، مزارشریف، قندهار و جالل آباد همواره بیشتر محل رجوع آوارگان داخلی بوده است. براساس 

شهرهای   73شوند. می درصد بیجاشدگان داخلی در مناطق شهری شهرهای بزرگ مسکن گزین 10ارزیابی ها، در حدود 

دهشت افکن و  های  گ هم از لحاظ امنیتی تحت کنترول بیشتر دولت و نیروهای امنیتی قرار دارد و از دسترس گروهبزر

تواند  می شغلی برای این آوارگان در شهرها نسبت به دهات بهتر است. این دو نکته های  جنگ افروز دورتر است و هم فرصت

   در گذران زندگی روزمره بیجاشدگان را کمک کند. 

 اما اکثریت بیجاشدگان امکان رسیدن به شهرهای بزرگ کشور را ندارند و یا به امید بازگشت دوباره به محالت شان ترجیح

کنند خود را به مناطق شهری و  می محل زندگی شان باقی بمانند. این بیجاشدگان نیز اکثراً تالش های  دهند در نزدیکی می

برسانند. از این رو، اکثریت بیجاشدگان در نزدیک محل زندگی شان و یا در مراکز  ها  نیمه شهری مراکز والیات و ولسوالی

 شوند. می شان جابجا های  والیات و ولسوالی

مدت بیجاشدگی و میزان امید یا تمایل به بازگشت به محالت اصلی در اختیار کردن محل بودوباش توسط بیجاشدگان نقش 

انجام داده بود،  2044ک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال دارد. براساس تحقیق مشترکی که بان

بیجاشده داخلی برای مدت  های  درصد خانواده 70باشند. براساس این تحقیق،  می در مراکز شهرها کمتر موقتی ها  جابجایی

خواهند که به شکل  می درصد آنان 30ز بیش از دو سال در محالت بودوباش غیرپالنی فعلی شان به سر برده اند و بیش ا

امرار معیشت  در محالت بودوباش  های  بنا بر عدم موجودیت فرصت ها  صد آندر 20دایمی در این مناطق سکونت نمایند. 

  20اصلی شان تمایلی به بازگشت ندارند.

                                                           
79. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (23 Nov 2014). Ibid. 

بیجاشدگان داخلی...  پذیری  (. مطالعه تحقیقاتی نشان دهنده آسیبUNHCR( .)2044. بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان)20

از:  4931عقرب  2دریافت شده به تاریخ 

-1326909014678/8376871-http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984
1334700522455/IDPJointUNHCRWBReleaseDari.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/IDPJointUNHCRWBReleaseDari.pdf
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/IDPJointUNHCRWBReleaseDari.pdf
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زیست بیجاشدگان نقش دارد. رسد نوع بیجاشدگی داخلی براساس عامل بیجاشدگی نیز در اختیار کردن محل  می به نظر

بیجاشدگان ناشی از جنگ و منازعات و نیز بیجاشدگان ناشی از حوادث طبیعی به دنبال مناطق امن برای سکونت شان است. 

شهری باشد و هم مناطق دهاتی. اما بیجاشدگان ناشی از فقر معموالً به امید دسترسی به  های  تواند هم حومه می این محالت

 کنند.  می ج زندگی به سوی شهرها رجوعکار و مایحتا

نمودار زیر که براساس آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تهیه شده است، نشان دهنده محل بود و باش فعلی 

 بیجاشدگان است:

 

ین تعداد دهد که والیات هلمند، هرات، بلخ، غور، ننگرهار و کندز محل بود و باش فعلی بیشتر می آمارهای فوق نشان

 بیجاشدگان داخلی است.  های  خانواده

 

 ترکیب سنی و جنسیتی بیجاشدگان داخلی: -6.1

شوند که  می افتد و در واقع همه اعضای خانواده در جریان آن آواره می بیجاشدگی داخلی معموالً به صورت خانوادگی اتفاق

در اثر بیجاشدگی مجبور به ترک خانه و مسکن شان شده و باشند. همینطور زن و مرد خانواده  می مختلف سنی های  شامل رده

شوند. از این رو، نسبت سنی و جنسیتی بیجاشدگان کمابیش با نسبت سنی و جنسیتی مجموع جمعیت  می به آوارگی دچار

ستان را افراد درصد جمعیت افغان 55(، حدود 4923اداره مرکزی احصاییه افغانستان) های  افغانستان برابر است. براساس ارزیابی
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اداره   24شوند. می ساله و باالتر از آن شامل 60درصد نفوس کشور را سالمندان  6دهند و تنها کمتر از  می سال تشکیل 20زیر 

نان درصد ز 12.2درصد مردان و  54.2(، همچنین ترکیب جنسیتی جمعیت افغانستان را مشتمل بر 4939مرکزی احصاییه)

  22تخمین زده است.

عالی ملل متحد در کمیشنری  های  داخلی نیز کمابیش همین ترکیب سنی و جنسیتی را دارند. براساس ارزیابی بیجاشدگان

درصد آنان را  93دهند.  می سال تشکیل 42درصد مجموع بیجاشدگان داخلی را کودکان زیر  55.5حدود ، امور پناهندگان

 17.9باشند. حدود  می ساله و باالتر از آن 60بیجاشدگان سالمندان درصد بقیه  5.5شوند و  می ساله شامل 53ساله تا  42افراد 

 جدول و نمودار زیر این مسأله را نشان 29دهد. می دیگر را مردان تشکیل درصد 52.7درصد این بیجاشدگان را زنان و 

 دهد:  می

 ترکیب سنی و جنسیتی بیجاشدگان داخلی

 مجموع مرد زن سن

 %17.3 %3.0 %2.9 سال  0-4

 %19.9 %40.2 %3.4 سال  5-11

 %18.3 %3.6 %2.7 سال  11-11

 %39.0 %20.1 %42.6 سال  11-59

 %5.5 %2.3 %2.6 +  سال 60

 %100.0 %52.7 %47.3 مجموع

 

                                                           
الن در (. وضعیت کهنسا4932. )به نقل از: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)4923. اداره مرکزی احصاییه افغانستان، سالنامه احصاییوی 24

 .44افغانستان. ص 

از:  4939عقرب  42. دریافت شده به تاریخ 4939(. معلومات احصاییوی سال 4931. اداره مرکزی احصاییه)22

http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%
A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf  

83. United Nations High Commisionary for Refugees (UNHCR). (July 2015). Ibid.  

http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf
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طالبان مسلح باالی ولسوالی  4931در ماه سنبله سال »گوید:  می محمود خان یکی از بیجاشدگان داخلی در قندهار قضیه:

والیت حمله نمودند و قریه کورکشم که محل زندگی من و خویشاوندانم بود، به یک سنگر طالبان در مقابل  غورک این

نیروهای امنیتی افغانستان مبدل شد و مردم قریه ای مان در بین طرفین درگیری گیرماند. جنگ تا حدی شدید شد که تمام 

ی مان باقی نماند که در وقت باران ویا گرمای آفتاب در زیر و محالت مسکونی مان آتش گرفت و هیچ سرپناه برا ها  خانه

سقف آن پناه بگیریم. از این رو، من و تمام اعضای خانواده ام با تحمل مشکالت طاقت فرسا توانستیم که خود را از محل 

و ما از مرگ و حیات شان  بیرون کنیم و به شهر قندهار بیاییم. این درحالی بود که بسیاری از اقارب مان در محل باقی ماندند

هیچ اطالع نداشتیم. قابل ذکر است که تا هنوز هیچ نهاد ویا موسسه ای برای بیجا شدگان ولسوالی غورک والیت قندهار 

گوید که خانواده وی فعالً در خانه  می محمود خان« کمک نکرده وتمام این بیجاشدگان به مشکالت گوناگون مواجه اند.

کند و با فقر، بیکاری، نداشتن مسکن و عدم دسترسی به امکانات گرم کننده مثل بخاری و غیره  می ییکی از آشنایان زندگ

 مواجه اند. 
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 بیجاشدگان داخلی(: حقوق بشری دهای بیجاشدگی داخلی)وضعیتپیام -1.1

سازد.  می شانبیجاشدگی داخلی یک امر ناخواسته و جبری است که بیجاشدگان را مجبور به ترک خانه و محل زندگی 

و امکانات زندگی مناسب را در کنار بسیاری از حقوق دیگر خود از قبیل حق برخورداری از  ها  بیجاشدگان مسکن و فرصت

خدمات صحی،  و پرورش، حق صحت و دسترسی به ، حق دسترسی به آموزشو سطح کیفی مناسب زندگی رفاه و آسایش

زندگی برای شرایط بدینسان، دهند.  می را از دستو غیره ی صح و غذای مصوونیت غذایی و دسترسی به آبحق 

از  در جریان بیجاشدگی و ندار زندگی خود را همه امکانات و دار ها  فرسا است. آن یجاشدگان داخلی بسیار سخت و طاقتب

اقتصادی به محالت جدید گونه پشتوانه  توانند با خود انتقال دهند و با دستان کامالً خالی و بدون هیچ نمی دهند و می دست

ریزی کنند و چون با ناتوانی  از نو پایه ، مجبور اند زندگی خود رابودوباش شان در محل جدید  ها  شوند. در واقع، آن می جابجا

توانند وضعیت زندگی شان را بهبود ببخشند. از این رو، شدیداً به کمک و  نمی اقتصادی و کمبود شدید امکانات مواجه اند،

 مانند. می وابسته کننده  کمک ت دولت و نهادهایمساعد

 اشخاص به ویژه شوند. می بیجاشدگان داخلی خصوصاً در فصل سرد زمستان و گرمای تابستان با مشکالت فراوان مواجه

 زندگی فرسا و طاقت دارای معلولیت در شرایط رقت بار کودکان، اشخاصزنان باردار، مثل سالمندان، زنان،  پذیر  آسیب

 گاه حتا منجر به مرگ آنان  و حتا  21شده است. ها  شدید آن های  کنند. این وضعیت در موارد زیادی منجر به بیماری یم

 شود: می مشکالت بیجاشدگان ذکر های  شود. در زیر یکی از نمونه می

: گوید می شده، آواره خشونت و جنگ دلیل به ارزگان والیت گیزاب ولسوالی از که ای ساله 71 خانم بی بی خیر قضیه:

 و پسر دو. کرد فوت شوهرم. برآمدیم خانه از بود ما تن بر که لباسی یکجوره با تنها ما و ماند ما جای در ما خانه وسایل تمام»

 اقارب  خانه در اکنون و هستیم فقیر ما. کشد می تریاک زیرا ندارد، خبر خویش های  اوالد از پسرم اما. دارم نواسه شش

 بیکاری، فقر،. است مانده ما خانه در ما لوازم و اجناس تمام امدیم، خود جان لباس با فقط ما.  کنیم می زندگی خویش

 خدمات و مکتب به دسترسی عدم زمستان، برای کننده گرم وسایل و کافی غذای و آب به دسترسی عدم مسکن، نداشتن

 .«است ما مشکالت جزو صحی

 

                                                           
جاشدگان داخلی والیات بادغیس و غور مقیم  گزارش وضعیت بی(. 4932  دلو  2 دفتر ساحوی هرات.) -. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان21

  tp://www.aihrc.org.af/home/daily_report/2318htاز:  4931عقرب  42. دریافت شده به تاریخ شهرک سعادت هرات

http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/2318
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 گردد: می در زیر درجو محرومیت بیجاشدگان از حقوق بشری شان برخی از مهم ترین مشکالت ناشی از بیجاشدگی 

 

  داشته در محل سکونت اصلی: از دست دادن منابع و امکانات دست -1.1.1

دهند.  می از دستبیجاشدگان منابع و امکانات زندگی خود را که در خانه و محل سکونت شان داشته اند در اثر بیجاشدگی 

بسیاری از بیجاشدگان حتا قادر به انتقال لوازم اولیه بود و باش از قبیل فرش و لحاف و مواد غذایی دست داشته شان نیز 

شوند. این  می نیستند. از این رو، در محل جدید بودوباش با مشکالت فراوانی برای ایجاد سرپناه و گذران زندگی مواجه

سازد.  می ما و گرما، هنگام بارندگی و طوفان شرایط زندگی را برای بیجاشدگان طاقت فرسامشکل خصوصاً در فصل سر

 مورد زیر نمونه ای از آن است:ها گفتگو کرده است از این مسأله یادآوری کرده اند.  بیجاشدگانی که کمیسیون با آن

شته است، فعالً به صورت بیجاشده در دایک تکنالوجیست است و درقریه خود معاینه خانه داکتر فرهت اهلل که  قضیه:

روه داعش قریه مارا گوقتی » گوید: می کند. او که از ولسوالی کوت بیجا شده، می ولسوالی رودات والیت ننگرهار زندگی

چون در بخش جراحی نیز تا حدی دسترسی  ،را تداوی کنم شان انزخمی یکی از وردند مرا با خود بردند تاآتحت تسلط در

 صورت او اما .فتمش که تو فالنی شخص استیگ شناختم و ،کرد می یگقریه ما زند که در را ها  ی از افراد آنیکمن  .داشتم

را تداوی  مریضان ما فتند که خودت با ما کار کن وگبرایم  ،شخص زخمیپس از تداوی  .را با دستمال پنهان کرده بودد خو

شتم و گبه خانه بر .برایم مهلت بدهید تا فکر کنم فتم که چند روزگن شا من برای .جانت درخطر است ن مال وآدرغیر ،کن

دوکان رخت فروشی برادرم را  معاینه خانه و. بعد از ما افراد داعش میرا ترک کرد قریه خویشهمراه خانواده روز  نآ یفردا

از دولت و موسسیات خیریه تقاضا  کنم و می یگفعال در قریه شهیدانو مینه ولسوالی رودات زند و خانواده ام من آتش زدند.

 .«بیجاه شده مساعدت نمایند های  داریم تا با ما و تمام خانواده

 

  امکانات و خدمات رفاهی: حق رفاه و محدودیت دسترسی به -1.1.1

 25بنابر معیارهای حقوق بشر، برخورداری از رفاه و سطح کیفی مناسب زندگی از حقوق اساسی بشر است. این حق در ماده 

هرکس حق دارد که سطح زندگی و رفاه »اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده آمده است که: 

میثاق  44ماده   25«های طبی و خدمات الزم اجتماعی تأمین کند... خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت

                                                           
 . 25(. اعالمیه جهانی حقوق بشر. ماده 4312. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)25
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حق هرکس را به داشتن سطح »سازد که:  کشورهای عضو را مکلف میرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فالمللی حقوق  بین

زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به 

ند کرد و از این شناسد. کشورهای طرف این میثاق، به منظور تأمین و تحقق این حق تدابر مقتضی را اتخاذ خواه رسمیت می

   26«المللی براساس رضایت آزاد را اذعان)قبول( دارند... لحاظ، اهمیت اساسی همکاری بین

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، »کند که:  قانون اساسی افغانستان نیز تأکید می  6ماده 

تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف  حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی،

این حکم قانون اساسی به حق رفاه و آسایش همه شهروندان تصریح دارد.  27«باشد. متوازن در همه مناطق کشور مکلف می

ساکنان این  تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه»مقدمه قانون اساسی کشور نیز یکی از اهداف این قانون را 

  22کند. قلمداد می« سرزمین

دسترسی به مسکن، مصوونیت از فقر و امکانات و خدمات رفاهی از قبیل حق رفاه و بیجاشدگان داخلی از لحاظ دسترسی به 

وسایل گرم کننده و سردکننده، آب، تشناب، برق و امثال آن بیکاری، دسترسی به سطح کیفی مناسب زندگی، دسترسی به 

دهد که بیش از  می ر محروم اند. تحقیق مشترک بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشاننیز بسیا

آب آشامیدنی کافی و تسهیالت  برند به برق، می درصد بیجاشدگان داخلی که در مناطق غیرپالنی شهری به سر 70

ها  کنند. آن می زندگی ها  و یا مغاره ها  چنانچه اشاره شد، بسیاری از بیجاشدگان در خیمه 23الصحه دسترسی ندارند. حفظ

گرمای تابستان را بدون هیچ گونه امکاناتی پشت سرگذاشتند و اکنون که فصل خزان رسیده و بارندگی و سرمای شدید  

د ساخت. این وضعیت خصوصاً برای اطفال، بسیار سخت و طاقت فرسا خواه ها  زمستان پیش رو است، زندگی را برای آن

گذشته شماری از این بیجاشدگان، خصوصاً اطفال بیجاشده، در اثر  های  کهنساالن و مریضان بسیار ناگوار خواهد بود. سال

یز در گفتگوهای کمیسیون نرا تهدید خواهد کرد.  ها  سرمای شدید زمستان جان شان را از دست دادند. این خطر امسال نیز آن

 بسیاری از بیجاشدگان از این مورد شکایت کرده اند. قضیه زیر نیز حاکی از این مشکل بیجاشدگان است:

                                                           
 . 44المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده  (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)26

 . 6(. قانون اساسی. ماده 4922. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)27

 . همان. مقدمه. 22

 (. همان.UNHCR( .)2044. بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان)23
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ساله از ولسوالی اچین والیت ننگرهار، که در اثر جنگ و ناامنی و حضور گروه  10هستی گل یک دهقان بیجاشده قضیه: 

ی قریه ما حمله کردند همگی را پریشان ساختند و مکاتب وقتی داعش باال»کند:  می داعش در منطقه بیجاشده است، روایت

کردم  می را نیز مسدود کردند و همه اطفال اعم از دختران و پسران از مکتب رفتن باز ماندند. یک روز باالی زمین هایم کار

زدم که چرا این که یک تن از دوستانم قصه کرد که افراد داعش در پیش چشمانم کسی را با چاقو حالل کردند و من چیغ 

 کنیم. با اعضای فامیل مصحلت نمودیم که بعد ازاین می کار را انجام دادید گفتند خاموش شو در غیر آن خودت را هم حالل

کردند که یا برای شان پول بدهیم و یا یکی از اعضای  می ی کنیم. داعش ما را مجبورګتوانیم درقریه خویش آرام زند نمی

سرباز در اختیار شان بگذاریم. بناءً مجبور به ترک محل خویش گردیدیم. فعال همراه با فرزندانم در خانواده خود را به حیث 

کنم و با مشکالت فروان از قبیل فقر و بیکاری، نداشتن  می شهیدانو مینه ولسوالی رودات در خانه دوستان و آشنایان زندگی

 «باشیم و تقاضای کمک عاجل را داریم. می حی مواجهمسکن، عدم دسترسی به امکانات گرم کننده و نبود خدمات ص

 

  فــقــر: در برابرمصوونیت  عدم -1.1.1

های برخورداری از حق رفاه و آسایش، مصوونیت از فقر است و دولت بنابر حکم  چنانچه در باال اشاره شد، یکی از ضرورت

 باشد.  المللی حقوق بشر و قانون اساسی، مکلف به تأمین رفاه و آسایش برای شهروندان می اسناد بین

است. زیرا کسانی که استطاعت مالی داشته باشند در داخلی دگی ناپذیر بیجاش گریز های  پیامد عوامل و نیز از فــقر ازاما 

توانند به زودی برای شان محل سکونت و امکانات زندگی تدارک ببینند و از حالت بیجاشدگی  می صورت بیجاشدگی

کن مانند و به زودی صاحب مس می خارج شوند. آوارگان ثروتمند، حداکثر، برای مدت بسیار کوتاه در حالت بیجاشدگی

توانند خود را از آوارگی و  نمی کنند. اما بیجاشدگان فقیر به دلیل فقر و ناتوانی مالی می جدید شده و از آوارگی نجات پیدا

توان گفت که فقر عامل تداوم آوارگی  می مانند. بدینسان می بیجاشدگی نجات دهند و برای مدت طوالنی با این وضع دچار

بسیاری از بیجاشدگانی هم که قبل از بیجاشدگی فقیر نبوده اند و استطاعت مالی شان است. و بی سرپناهی بیجاشدگان داخلی 

 خوب بوده، در اثر بیجاشدگی مال و سرمایه خود را نتوانسته اند با خود منتقل کنند و در نتیجه با فقر و ناداری روبرو شده اند. 

دهند که اکثریت قریب به  می جاشدگان داخلی انجام داده نشانکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بی هایی  مصاحبه

توانند لوازم اولیه زندگی خود را  نمی و در رفع مشکالت و نیازمندی خود ناتوان اند وبا فقر شدید مواجه اند  ها  اتفاق آن

باشند. قصه زیر روایت یکی از  می وابسته ها  و مساعدت ها  تأمین کنند. از این رو، برای گذران زندگی خود به شدت به کمک

 بیجاشدگان داخلی از والیت قندز است:
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سمیع اهلل، سرگذشت خانواده خود و دوخانواده دیگر را که در اول عقرب سال جاری از ولسوالی ارچی والیت قندز  قضیه:

شدیم و فعال در ناحیه هشتم ولسوالی دشت ارچی بیجا  های  از قریه باجوری ها  ما در اثر جنگ»دهد:  می بیجاشده اند، شرح

مان جا باقی کنیم. تمام اموال و اجناس خانه مان به شمول مواشی مان چون گاو، گوسفند و غیره در ه می شهر کندز زندگی

ماند و فعال درحالت نهایت رقت بار زندگی می نماییم. تا حال از هیچ نوع کمک مستفید نشده ایم درحالی که به ریاست 

 کرده ایم و ثبت نام کرده ایم، مگر تا به حال از هیچ امداد و مستفید نشده ایم. مهاجرین مراجعه

 

 : های شغلی مصوون و مداوم فرصتو  دسترسی به حق کار محدودیت -4.1.1

بنابرآنچه قبالً ذکر شد، برخورداری از سطح کیفی مناسب زندگی و رفاه نیازمند مصوونیت از فقر و بیکاری است. از این رو، 

اعالمیه جهانی حقوق  29ماده ترین حقوق اقتصادی شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است.  کار همواره به عنوان یکی از مهم

بر المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز  میثاق بین 6و ماده  30«رد کار کند...هرکس حق دا»کند که  بشر تصریح می

« اقدامات مقتضی برای حفظ این حق»کند و کشورهای عضو را به تأمین این حق برای شهروندان شان و  این حق تأکید می

  32قانون اساسی نیز کار را حق هر افغان می داند. 12و ماده   34سازد. مکلف می

به صورت  ها  ترین دغدغه بیجاشدگان است، زیرا با وجود فقر و ناتوانی اقتصادی، زندگی آن بیکاری بزرگبا این وجود، 

مانند و یا  می بیکار ها  روزمره به کار روزانه شان بستگی دارد. بیجاشدگان در محل جدید بودو باش شان معموالً تا مدت

شغلی محدودی که ممکن  های  معموالً با فرصت ها  آورند. آن می تمزد اندک گیرکارهای بسیار محدود با شرایط سخت و دس

توانند کار مداوم و مطمئنی پیدا  نمی ها  است در محل جدید بودوباش شان وجود داشته باشد، ناآشنایند و از این رو تا مدت

زندگی شان برآیند و  های  س مخارج و هزینهتوانند از پ نمی کنند و با عدم مصوونیت شغلی جدی مواجه اند. این بیجاشدگان

شان را نیز بدوش بکشند. بنابراین، بیکاری  های  بار قرضه ها  شوند و مجبور اند تا مدت می قرضدار ها  از این رو، بسیاری از آن

ت، بیکاری را به ها گفتگو کرده اس تقریباً همه بیجاشدگانی که کمیسیون با آنسازد.  می بیجاشدگان را به فقر مضاعف دچار

 عنوان یکی از مشکالت شان یادآوری کرده اند. نمونه زیر یکی از قضایای بیجاشدگی داخلی است:
                                                           

 . 29(. اعالمیه جهانی حقوق بشر. ماده 4312. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)30

 . 6المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده  (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)34

 . 12(. قانون اساسی. ماده 4922. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)32
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ساله است که دراثرجنگ بین طالبان ونیروهای دولتی در ولسوالی المار والیت فاریاب در  90محمدنبی یک بیجاشده  قضیه:

، با برادرش زخمی شده و بعد درحالی که زخمی بوده اند از منطقه خود کوچ کرده و وسایل خانه و زندگی شان 4939سال 

دغیس پیاده آمده اند. بعد از آنجا به هرات کوچ کرده اند. فعال در یک ساحه جا مانده است. از المار تا قلعه نو مرکز والیت با

با فقر و بیکاری و کمبود آب و غذای  ها  کنند. آن می که خودشان از پارچه و پالستیک ساخته اند زندگی هایی  داخل خیمه

 آب آشامیدنی شان را از راه دور با بشکهبرند.  می صحی مواجه اند و از نداشتن مسکن و وسایل گرم کننده برای زمستان رنج

 آورند. می

 

  مسکن: داشتن حق به دسترسی محرومیت از -5.1.1

چنانچه اشاره شد، مسکن نیز جزو لوازم برخورداری از حق رفاه است. از این رو، برخوداری از حق مسکن نیز در اسناد 

المللی حقوق اقتصادی،  میثاق بین 44 شد، بنابرحکم ماده چنانچه قبالً یادآوریحقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. 

اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو در کنار حقوق دیگر مربوط به رفاه، حق برخورداری از مسکن را نیز به رسمیت 

ت که اساسی کشور نیز آمده اس قانون 41در ماده  39کنند. شناسد و برای تأمین و تحقق آن تدابیر مقتضی را اتخاذ می می

های عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی،  دولت به منظور تهیه مسکن  توزیع ملکیت»

 31«نماید. تدابیر الزم اتخاذ می

. ها به مسکن مناسب دسترسی ندارند و بسیاری از آن است بسیار محدود مناسب مسکنحق داشتن دسترسی بیجاشدگان به  اما

دهد که وضعیت بیجاشدگان داخلی در پروسه استقرار  می نشان یو ان اچ سی آربرنامه مساعد سرپناه  2049ابی سال ارزی

دهد که  می مشاهدات نشان 35مجدد نسبت به مهاجران عودت کرده بدتر بوده و به زمین و مسکن دسترسی محدودتر دارند.

تحقیق مشترکی که توسط بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد در برند.  می به سر ها  اکثریت باالی بیجاشدگان در خیمه

                                                           
 . 44المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده  (. میثاق بین4366مجمع عمومی سازمان ملل متحد). 39

 . 41(. قانون اساسی. ماده 4922. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)31

(. معلومات مختصر در مورد پالیسی ملی 2045. دفتر مشاوره ساموئل هال، به نمایندگی از گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی)35

http://samuelhall.org/wp-از:  4931عقرب  9از پالیسی تا تطبیق. دریافت شده به تاریخ  -بیجاشدگان داخلی در افغانستان

Note_SH_FINAL_Dari.pdf-Briefing-Policy-content/uploads/2015/04/IDP  

http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
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موقتی یا  ها  درصد بیجاشدگان داخلی در خیمه ها، سرپناه 60کند که  می انجام شده بود بیان  2044امور پناهندگان در سال 

وزارت امور مهاجرین و عودت اظهارات   36باشند. نمی کیت زمیندارای اسناد مل ها  درصد آن 25برند و  می به سر ها  کلبه

 بار زندگی به شکل رقت ها  و یا قسماً در خرابه  ها  است که بیجاشدگان داخلی در بیشتر جاها زیر خیمهکنندگان نیز بیانگر این 

ها، و  ها، خرابه دهد که اکثریت باالی بیجاشدگان در خیمه گفتگوهای کمیسیون با بیجاشدگان نیز نشان می  37کنند. می

 ها زندگی می کنند و از دسترسی به مسکن مناسب محروم اند.  همغار

 

  نامناسب بودن محل سکونت و محیط زیست: -6.1.1

برخورداری از محیط زیست پاک و محل سکونت مناسب نیز جزو حقوق بشری براساس تصریح معیارهای حقوق بشر، 

بیجاشدگان اما  32میثقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است. 42بهداشت محیط در ماده  شهروندان است.

کنند. محل بودوباش  می و یا محالت ویژه ای که برای آنان درنظر گرفته شده، زندگی ها  شهر،  در کمپ های  اکثراً در حومه

بسیار پایینی قرار دارد. یکی از مشکالت محل زیست  بیجاشدگان داخلی معموالً از لحاظ کیفیت و امکانات در حد

شود هم مصوونیت حریم شخصی و آرامش محل زیست آنان از بین برود  می بیجاشدگان ازدحام بیش از حد است که باعث

بیجاشدگان داخلی که با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتگو کرده  اعث آلودگی محیط زیست آنان گردد.و هم ب

 نیز از وضعیت نامناسب محل سکونت و محیط زیست شان شکایت کرده اند.  اند

 

  صحی: و غذای مصوونیت غذایی و محدودیت دسترسی به آب حق محرومیت از -1.1.1

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  میثاق بین 44در فقره دوم ماده مصوونیت غذایی و فراغت از گرسنگی حق هرکس است. 

کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هرکس به این که از گرسنگی فارغ باشند، منفرداً »است که فرهنگی آمده 

  33«المللی تدابیر الزم را اتخاذ خواهند کرد. های بین و از طریق همکاری

                                                           
 (. همان.UNHCR( .)2044. بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان)36

 . 91گزارش ششم. ص  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4939یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان). کم37

 . 42المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده  (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)32

 . 44تصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده المللی حقوق اق (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)33
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 بیکاری و از دیگر پیامدهای بیجاشدگی داخلی است. بیجاشدگان داخلی به خاطر فقر، و گرسنگی عدم مصوونیت غذایی

باالی شان دسترسی محدودی به غذای مناسب و صحی دارند. تحقیق مشترکی که بانک جهانی و کمیشنری  پذیری  آسیب

برند، در  می دهد که بیجاشدگانی که در محالت غیرپالنی به سر می عالی ملل متحد در امور پناهندگان انجام داده بود نشان

گیرند. به اساس این تحقیق، عدم مصوونیت  می ر برابر عدم مصوونیت عذایی قرارشدید د پذیری  آسیب اول با های  سال

دسترسی به آب صحی کافی نیز از دیگر  400باشد. می غذایی این بیجاشدگان تقریباً پنج برابر بیشتر از جمعیت فقیر شهری

عدم مصوونیت غذایی و محدودیت دسترسی به آب و غذای صحی و کافی را مشکالت بیجاشدگان داخلی است. 

 کند.  گفتگوهای کمیسیون با بیجاشدگان داخلی نیز اثبات می

 

  قرارداشتن در معرض انواع بـیـماری:حق صحت و  محدودیت دسترسی به -1.1.1

جزو حقوق بشری شهروندان است. این حق نیز در اسناد حقوق بشر و  نیز برخورداری از صحت و دسترسی به خدمات صحی

کند که  میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح می 42قانون اساسی افغانستان مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 

ه رسمیت الحصول ب کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکن

کنند که شامل تقلیل میزان مرگ و میر کودکان و رشد سالم  شناسد و تدابیر مشخصی را برای استیفای این حق اتخاز می می

ها،  ها و مبارزه علیه آن یی و سایر بیماری گیر، بومی، حرفه های همه آنان، بهبود بهداشت محیط، پیشگیری و معالجه بیماری

  404باشند. های پزشکی برای عموم در صورت ابتال به بیماری می مین مراجع پزشکی و کمکایجاد شرایط مناسب برای تأ

وونیت کمتری برخوردار اند و حق صحت آنان در معرض تهدیدات ها از مص بیجاشدگان داخلی در مقابل انواع بیماری

در فصل زمستان، محدودیت دسترسی کمبود امکانات رفاهی، به ویژه وسایل و امکانات گرم کننده . باشد بیشتری مواجه می

شود که بیجاشدگان داخلی بسیار بیشتر از شهروندان عادی در  می به آب و غذای صحی و کافی، محیط زیست آلوده باعث

به دلیل ناتوانی در خرید دوا و محدودیت دسترسی به  ها  آن های  گوناگون قرار داشته باشند. بیماری های  معرض بیماری

گردد. افراد آسیب پذیر، به ویژه نوزادان و  می شود و گاه منجر به مرگ آنان می موالً طوالنی و شدیدخدمات صحی مع

                                                           
 (. همان. UNHCR( .)2044. بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان)400

 . 42المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده  (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)404
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مواجه اند و در موارد زیادی سرمای زمستان یا گرمای شدید تابستان در  ها  کهنساالن، با خطرات شدید از رهگذر این بیماری

 شود.  می مناطق گرم کشور، باعث مرگ آنان

 

  محدودیت دسترسی به خدمات صحی: -9.1.1

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف به اتخاذ تدابیر  چنانچه در باال ذکر شد، براساس حکم میثاق بین

باشد. ماده  ها می بیماری« پیشگیری و معالجه»مشخصی برای تأمین حق صحت شهروندان است. یکی از موارد مهم این تدابیر، 

وسایل »سازد که  ن اساسی کشور نیز برای تأمین و تحقق حق صحت و مصوونیت در برابر بیماری، دولت را مکلف میقانو 52

 402«وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین نماید.

هم به دلیل عدم مصوونیت غذایی، هم به  ها  آنبیجاشدگان داخلی با مشکالت صحی فراوانی مواجه اند. بدیهی است که 

خاطر محیط زیست آلوده و محدودیت دسترسی به آب و غذای صحی و هم به خاطر ناتوانی در تأمین امکانات صحی و 

که بیش از  دهد می خرید دوا در معرض امراض گوناگون قرار دارند. گزارش مشترک بانک جهانی و یو ان اچ سی آر نشان

  409الصحه دسترسی ندارند. یجاشدگان داخلی به تسهیالت حفظب درصد 70

 

  آموزش و پرورش: حق محدودیت دسترسی به -10.1.1

حق آموزش و پرورش نیز مثل حقوق بشری دسترسی به حق آموزش و پرورش از دیگر مشکالت بیجاشدگان داخلی است. 

کند که  حکم می اعالمیه جهانی حقوق بشر 26ماده حقوق بشری تصریح شده است.  ددیگر به تأکید و تکرار در اسنا

میثاق  49ماده  401«مند شود و تعلیمات ابتدایی و اساسی باید مجانی شود... هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره»

کند که کشورهای عضو این میثاق حق هرکس را به آموزش و  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تصریح می بین

                                                           
 . 52(. قانون اساسی. ماده 4922. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)402

 (. همان.UNHCR( .)2044. بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان)409

 . 26(. اعالمیه جهانی حقوق بشر. ماده 4312. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)401
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های  شناسد و آموزش ابتدایی باید به طور اجباری و رایگان در دسترسی عموم قرار گیرد. آموزش پرورش به رسمیت می

  405متوسطه و عالی نیز با کلیه وسایل مقتصی تعمیم یابد...

نس در موسسات تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسا»قانون اساسی افغانستان نیز تصریح دارد که  19ماده 

 406«گردد. تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می

برند مکتبی وجود ندارد و یا مکاتبی که در مناطق اطراف است، برای  می در بسیاری از مناطقی که بیجاشدگان داخلی به سر

وجود دارد. از این رو، بسیاری  ها  ای آنبسیار دور است. مشکالت ادغام و تأمین رابطه در مکاتب محالت اطراف نیز بر ها  آن

مانند. اگر مدت آوارگی این بیجاشدگان طوالنی باشد، در آن صورت فرزندان  می بیجاشده بی سواد های  کودکان خانواده

 شوند.  می از حق آموزش و تحصیل کامالً محروم ها  آن

ها  داخلی انجام داده نیز گواه این است که دسترسی آن هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر با بیجاشدگان بسیاری از مصاحبه

 به حق آموزش و خدمات صحی اندک است. قضیه زیر نیز به این مسأله اشاره کرده است:

ساله ای که در اثر جنگ بین نیروهای امنیتی افغانستان و شبه نظامیان طالبان در ولسوالی المار  50بی بی خانم  ماهقضیه: 

شوهرش کشته شده و پسرش نیز زخمی شده است، اکنون از خانه اش آواره است و در یک  4939سال والیت فاریاب در 

گوید که همراه با پسر زخمی و بقیه اعضای خانواده اش مجبور شده اند که از محل زندگی  می کند. وی می خیمه زندگی

صورت  ها  ر به هرات که آمده اند، هیچ کمکی به آنشان کوچ کنند. تمام دارایی و وسایل خانه شان به جا مانده است. از الما

نگرفته است. ماه بی بی و خانواده آواره اش با فقر و بیکاری و مشکل نداشتن مسکن مواجه اند و به آب و غذای کافی و 

دستور داده  ها  گوید که از طرف دولت به آن می وسایل گرم کننده برای فصل زمستان دسترسی ندارند. با این حال، ماه بی بی

 شده است که محل فعلی سکونت شان را در شیدایی ترک کنند و به منطقه تقی نقی و یا میدان هوایی بروند.

 

تندر والیت پکتیا بوده که  209اردوی عیدمرجان، باشنده اصلی ولسوالی احمدخیل والیت پکتیا است. او سرباز قول  قضیه:

 4931د. فامیل وی مورد تهدید مخالفین دولت قرار گرفته و در عقرب سال توسط مخالفین دولت به اسارت گرفته شده بو

                                                           
 . 49المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده  (. میثاق بین4366. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)405

 . 19(. قانون اساسی. ماده 4922. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)406
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خویشان و دوستان  فعالً در شهر گردیز والیت پکتیا در خانه ها  مجبور شده که محل زندگی و خانه شان را ترک کنند. آن

جزو مشکالت شان  کنند. بیکاری و نداشتن مسکن و محدودیت دسترسی به آب و غذای کافی و مکتب می خود زندگی

 است.

 

 

  مساعدت به بیجاشدگان داخلی: -1.1

چنانچه در بخش قبلی نشان داده شد، بیجاشدگان داخلی با مشکالت شدید و متعدد مواجه اند. مشکالتی که پیش از این به 

بیجاشدگان داخلی برای عنوان پیامدهای بیجاشدگی ذکر شد، تقریباً فراروی همه بیجاشدگان داخلی قرار دارد. از این رو، 

 باشند.  می وابسته ها  گذران زندگی روزمره شان به شدت به مساعدت

های  صورت گرفته برای بیجاشدگان بسیار اندک بوده و نتوانسته نیازمندی های  دهد که مساعدت می نشان ها  آمارها و ارزیابی

شده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در سال را پاسخ بگوید. براساس آمارهای ارایه  ها  اساسی و اولیه آن 

دهد که از  می فامیل در سطح کشور مورد مساعدت قرار گرفته است. این رقم نشان 402.626خورشیدی در مجموع  4939

  27.3قیه بهره مند شده اند و ب ها  از مساعدت ها  درصد آن 72.4خانواده بیجاشده در سال متذکره، حدود  412.925مجموع 

  407ه مساعدتی دست نیافته اند.درصد بیجاشدگان ب

                                                           
، ضمن مکتوب غانستانکتبی ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر اف معلومات(. 4/6/4931). وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان407

 .9/6/4931مورخ  224، قید وارده کمیسیون به شماره 4/6/4931مورخ  259/976شماره رسمی 
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دهد که شماری از بیجاشدگان داخلی از  گفتگوهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بیجاشدگان داخلی نیز نشان می

. مورد زیر نیز به کننده دریافت نکرده اند ها محروم بوده اند و مساعدتی از سوی دولت یا نهادهای کمک دسترسی به کمک

 کند: این مسأله اشاره می

 شوهرم: »گوید می است، بیجاشده ننگرهار والیت اچین ولسوالی از ناامنی و جنگ اثر در که جوانی خانم شوبینه قضیه:

 گذاشته مرغ قفس باالی را سرش و بریده سر را فروش مرغ تن یک داعش گروه بازار در که گفتند می مردم و بود دوکاندار

 محل تا شدیم مجبور ما. شد خواهد دچار سرنوشت این به کند جنجال ما با کس هر که اند کرده تهدید را مردم ها  آن. است

 و فقر با و نمایم می سپری را شب و روز اباد جالل شهر کابل اده در اطفالم با خیمه زیر در فعال و کنیم ترک را خویش قریه و

 صورت ما همرای کمکی هنوز تا. نداریم دسترسی صحی خدمات و مکتب و کافی غذای و آب به و هستم مواجه ناداری

 .«داریم کمک به عاجل ضرورت و است نگرفته

 

های  خانواده

 %72.4شده،   مساعدت

های  خانواده

 %27.3نشده،   مساعدت

 1191مساعدت به بیجاشدگان داخلی در سال 
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بیجاشده را مرتفع نماید.  های  اولیه خانواده های  صورت گرفته نیز محدود بوده و نتوانسته نیازمندی های  افزون براین، مساعدت

را پوشش دهد و  ها  نتوانسته همه این نیازمندی ها  متعدد مواجه اند، اما کمک های  با نیازمندی چنانچه اشاره شد، بیجاشدگان

 نبوده است.  ها  به قدر ضرورت  این خانواده ها  در بسیاری موارد، کمک

افغانستان  دهد که دولت می اطالعاتی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در اختیار کمیسیون قرار داده است، نشان

مثل کمیشنری عالی ملل   المللی بین عموماً توسط نهادهای ها  نقش محدودی داشته است. این مساعدت ها  در این مساعدت

مهاجرت، شورای ناروی برای مهاجرت، سازمان جهانی غذا، و برخی از سفارت   المللی بین متحد در امور پناهندگان، سازمان

گوید که این وزارت یک وزارت پالیسی ساز است و از طرفی  می وزارت امور مهاجرین  402صورت گرفته است. ها  خانه

 و ملی رسان  کمک نهادهای با هماهنگی در دیگر منابع کافی برای کمک به بیجاشدگان در اختیار ندارد. این وزارت

 گوید که این می امور مهاجرینوزارت  برساند. را عاجل های کمک بیجاشدگان داخلی برای تا کند می تالش المللی بین

 فقط نماید کمک ها  آن به که تواند نمی مستقیم و ندارد داخلی شدگان جا بی به کمک خاطر به خاصی بودجه کدام وزارت

  403نماید. می کمک مهاجرین به و نموده هماهنگ را المللی بین و ملی نهادهای های کمک تمام

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به عنوان عمده ترین نهاد دولتی در زمینه بیجاشدگان داخلی)و مهاجرین و عودت 

کنندگان( همواره از فقدان بودجه و امکانات کافی برای کار در زمینه رفع مشکل بیجاشدگی مواجه بوده است. این مسأله این 

موثر در زمینه مبارزه با بیجاشدگی داخلی و رسیدگی به بیجاشدگان تبدیل کرده وزارت را به یک وزارت غیرفعال و گاه غیر

 است. 

صورت گرفته به بیجاشدگان مشتمل است بر مواد غذایی از قبیل آرد، گندم، برنج، روغن، نخود، لوبیا و غیره،  های  مساعدت

  440نقدی. های  وسایل آشپزخانه و کمکمواد سوختی از قبیل گاز و بالن گاز، لباس، کمپل و خیمه و ترپال، برخی 

                                                           
 . همان. 402

 دارد تالش ملی نهادهای با هماهنگی در کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت: مهاجرین امور وزارت (. مشاور4931میزان  23. روزنامه انیس)403

از:  4931عقرب  22نماید. دریافت شده به تاریخ  کمک کندز مهاجرین به تا

...AF.html-http://dailies.gov.af/site/anis/anis/interview3/14118  

 در ضمیمه گزارش درج شده است.  ها  . جدول مشرح این مساعدت440

http://dailies.gov.af/site/anis/anis/interview3/14118-...AF.html
http://dailies.gov.af/site/anis/anis/interview3/14118-...AF.html
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آنی و عاجل بیجاشدگان توجه داشته و مقدار آن بسیار محدود بوده و نتوانسته  های  اغلب به نیازمندی ها  این کمک

برای هر خانواده  دالر آمریکایی 200دالر تا  50نقدی از حد  های  بیجاشدگان را برآورده سازد.  مقدار کمک های  نیازمندی

غذایی نیز در حد یک یا دو بوجی آرد و برنج، و مقداری نخود و لوبیا و روغن و امثال آن برای هرخانواده  های  بوده و کمک

تواند اقدام حمایتی بسیار  می ضو دارند، تنهانفر ع 6سط این مقدار کمک برای هر خانواده بیجاشده، که حداو 444بوده است.

 به حساب آید نه بیشتر. آنی و کوتاه مدت 

بیجاشدگان از قبیل حق مسکن، حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق صحت و  تر  درازمدت های  عالوه براین، به نیازمندی

حق محیط زیست و امنیت توجه جدی صورت نگرفته است. بسیاری از بیجاشدگان دسترسی بسیار محدودی به این حقوق 

های کمیسیون از گفتگو با بیجاشدگان داخلی گویای این مسأله است  دریافتدسترسی ندارند.  دارند و در موارد زیادی کامالً

 ها است.  گرفته به بیجاشدگان محدود و ناکافی بوده است. مورد زیر یکی از این نمونه های صورت دهد که کمک و نشان می

از ولسوالی غورماچ والیت فاریاب در اثر جنگ و  4939ساله، که از در بهار سال  65لمند سا عبدالقادر، ولد زا دربی قضیه:

آنها دراثرجنگ بین دولت و طالبان مجبور شده اند تمام زندگی شان را ترک کرده کوچ کنند. »گوید:  می ناامنی آواره شده،

ت آمده اند. فعال در یک آنها ابتدا با خر و شتر از میمنه تا به چغچران مرکز والیت غور آمده اند. بعد از آنجا با موتر به هرا

کنند و با فقر، بیکاری، نداشتن مسکن و عدم دسترسی به آب و غذای کافی مواجه اند. با بسیار مشقت آب  می خیمه زندگی

کنند. در سال قبل در ماه رمضان یک بار برای آنها کمک شده است. بعد از آن هیچ کمکی  می آشامیدنی خودرا تامین

والی والیت هرات دستور داده اند که محل بود و باش شان را ترک کنند و به ساحه میدان هوایی و  دریافت نکرده اند. فعال

 .«دارد فاصله شهرکیلومتر از  10یا منطقه ای به نام تقی نقی بروند که حدود 

 

 

 ارزیابی کارایی دولت در رسیدگی به بیجاشدگان داخلی: -9.1

پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی توضیح داده شد، دولت افغانستان به موجب این چنانچه در بخش اول این گزارش در معرفی 

 پالیسی مکلف است که:

                                                           
 . همان. کتبی ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات(. 4/6/4931)زارت امور مهاجرین و عودت کنندگان. و444
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 بتوانند  ها  فوری پاسخ دهد تا آن های  آنان از طریق مساعدت های  از بیجاشدگان داخلی حمایت کند و به نیازمندی

 زندگی برخوردار شوند؛حداقلی  های  به عنوان شهروندان برابر این کشور از شرایط و زمینه

 پیشگیری کند و یا  ها  شوند رفع نموده و یا از آن می را که منجر به بیجاشدگی شهروندان هایی  عوامل، شرایط و زمینه

 پیشینی به شهروندان ارایه کند تا از بیجاشدگی جدید جلوگیری شود؛ های  آگاهی

 م ساختن زمینه برای روی دست گرفتن یکی از تالش در جهت حل دایمی معضل بیجاشدگی داخلی از طریق فراه

سه راه حل زیر: بازگشت داوطلبانه به محل بود و باش اصلی، ادغام محلی در محل بیجاشدگی، انتقال به یک محل 

 دیگر در داخل کشور؛ 

ه موفقانه عمل خود در راستای اهداف فوق نتوانست های  دهد که دولت افغانستان در اجرای مکلفیت می اما این گزارش نشان

اخیر همواره رو به افزایش بوده و روند رو به صعود داشته است. در سال  های  آمار بیجاشدگان داخلی در طول سالکند. 

، 4932نیز نسبت به سال  4939درصد افزایش یافته بود و در سال  59.5تعداد بیجاشدگان نسبت به سال قبل از آن  4932

فزایش یافته بود در سال جاری سیر صعودی بیجاشدگی بسیار نگران کننده شده و تعداد درصد ا 97.2بیجاشدگی به نسبت 

درصد افزایش یافته است. چنانچه نشان داده شد، رقم بیجاشدگان  17.2بیجاشدگان تنها تا ماه اسد این سال نسبت به سال قبل 

 از چهارو نیم برابر شده است.  تاکنون بیش 2003داخلی از سال 

 دهد که دولت افغانستان در کاهش معضل بیجاشدگی داخلی بسیار ناکام بوده است.  می ها به روشنی نشاناین آمار

اساسی  های  مهم ترین عامل بیجاشدگی داخلی ناامنی، خشونت و منازعات مسلحانه است. تأمین امنیت شهروندان از مسوولیت

های  اخیر همواره رو به بدی بوده است. بسیاری از ولسوالی های  رود. اما وضعیت امنیتی کشور در طول سال می دولت به شمار

تروریستی مخالف دولت در مناطق مختلف  های  کشور با تهدیدات مستقیم امنیتی مواجه است. گروه طالبان و دیگر گروه 

وده است و موارد زیادی های کشور همواره با تهدیدات طالبان مواجه ب راه زنند. شاه می کشور دست به انتحار و جنگ مسلحانه

ها را بر عابرین بسته اند،  راه شاه ها  نیروهای امنیتی ساعت های  اتفاق افتاده که شبه نظامیان طالب در فاصله کوتاهی از قرارگاه

 ولی نیروهای امنیتی کوچک ترین اقدامی در مقابل آنان انجام نداده اند. 

ماین کار بگذارند، اما  ها  شهرها عملیات انتحاری انجام دهند و یا در کنار جادهقبل، طالبان تنها قادر بودند که در  های  سال

با نیروهای امنیتی دولت بجنگند و قسمتی از شهر را به  ها  قادر شده اند که در شهرهای بزرگ کشور ساعت ها  اکنون آن

را در  ها  طالبان قادر شده اند که برخی از ولسوالیگروگان بگیرند و روال زندگی عادی را در شهرها به هم بزنند. بدتر از آن، 

بدخشان، قندز، فاریاب، هلمند از کنترول دولت خارج کنند و در ماه میزان سال جاری)سپتامبر( حتا توانستند والیت قندز را 
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بهار سال جاری، کند و از  می برای چند روزی به تسخیر درآورند.  جنگ و ناامنی اکنون بسیاری از مناطق کشور را تهدید

 شرقی کشور گسترش یافت. -ناامنی به سرعت در مناطق شمالی و شمال

این وضعیت باعث شد که موج تازه ای از مهاجرت و آوارگی به راه بیافتد و رقم بیجاشدگان داخلی نیز به صورت سرسام 

 شوند.  می آوری باال رفته است و هر روز تازه، شهروندان بیشتری از خانه و مسکن شان آواره

حقوق بشر، هم بنابر حکم قانون اساسی کشور و هم به موجب پالیسی ملی بیجاشدگان   المللی بین دولت، که هم براساس اسناد

داخلی در قبال حمایت از بیجاشدگان، جلوگیری از بیجاشدگی داخلی و رفع جنگ و ناامنی به عنوان مهم ترین عامل آن، 

ت موثری در این رابطه انجام نداده است، بلکه وضعیت امنیتی کشور، و به تبع آن وضعیت مسوولیت دارد، نه تنها، اقداما

 بیجاشدگی داخلی، هرروز بدتر شده رفته است.  

جهانی، افغانستان در  های  چنانچه نشان داده شد، فقر و بیکاری در کشور نیز جهت تصاعدی داشته است. براساس ارزیابی

کنند و حدود  می درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی 96اکنون حدود قرار دارد.  جمع فقیرترین کشورهای جهان

برند. نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده و رشد اقتصادی  می نیمی از جمعیت کشور نزدیک به خط فقر به سر

گذشته، زراعت در  های  السقوط کرده است. برخالف س 2041درصد در سال  4.9به  2049درصد در سال  9.7کشور از 

درصد افت  50بخش خصوصی نزدیک به  های  سرمایه گذاری در فعالیت 2041رشد اقتصادی کشور نقشی نداشته و در سال 

 کرده است.

وزارت اقتصاد، نزدیک به نیمی از نیروی کار  های  هرچند آمار دقیقی از بیکاری در کشور وجود ندارد، اما بنابر ارزیابی

نفر  500.000هرساله حدود طلقاً بیکار اند و یا به کار محدود و اندکی دسترسی دارند. در حالی که به نیروی کار کشور یا م

شود ولی هیچ اقدام موثری در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی در کشور صورت نگرفته است. بسیاری از نیروهای  می افزوده

ی از کارگران اندک مصروف کار اند و میزان ثبات شغلی نیز برای بسیارشاغل به کارهای بسیار کم کیفیت و با دستمزد 

 بسیار پایین است. 

فقر و بیکاری یکی از عوامل مهم موجِ گسترده مهاجرت در سال جاری، و نیز آواردگی داخلی شماری از شهروندان کشور 

از شهروندان فقیر کشور، در رفع این معضل  است و دولت افغانستان، علی رغم تعهدات خود در زمینه اشتغال زایی و حمایت

 نیز ناکام بوده است. 
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عامل مهم دیگر که در بیجاشدگی داخلی نقش دارد حوادث طبیعی است. چنانچه بیان شد، افغانستان یکی از کشورهای 

ین این کشور را حادثه خیز جهان است و انواع حوادث طبیعی از قبیل خشکسالی، سیالب و طوفان، برفکوچ، زلزله، رانش زم

 کند.  می تهدید

در زمینه بیجاشدگی داخلی « ریاست حاالت اضطرار»عالوه بر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، که در چارچوب 

اداره ملی آمادگی مبارزه با »کند، افغانستان برای پیشگیری از تلفات و خسارات این حوادث، نهادی به نام  می کار

 از ناشی خطرات کاهش و غیرطبیعی و طبیعی حوادث از وقوع احتمالی جلوگیری»ارد که باید در نیز د(« ANDMAحوادث)

با  مبارزه عملی میکانیزم غیرطبیعی و ایجاد و حوادث طبیعی دربرابر عامه مصئونیت و وتأمین رفاه ها  ملکیت انواع آن، حفاظت

و  ها  نقش بازی کند. همچنین این اداره در تمام فعالیت  442«جامعه مبرم های  بر نیازمندی مبتنی غیرطبیعی و طبیعی حوادث

مربوط به بیجاشدگی داخلی در هماهنگی نزدیک با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سطح والیات با  های  برنامه

  449نماید. می امور مهاجرین و عودت کنندگان و سرایر نهادهای ذی ربط فعالیت های  ریاست

قانون آمادگی مبارزه با حوادث، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث، که متشکل از  7به موجب حکم ماده همچنین 

باشد، شکل گرفته است و یکی از وظایف آن جلوگیری از بیجاشدگی  می وزارت خانه و ادارات دولتی معتبر 20حدود 

  441باشد. یم داخلی ناشی از حوادث و کاهش اثرات حوادث بر زندگی شهروندان

علی رغم تشکیل این ادارات پرطول و عرض، اقدامات موثری در راستای جلوگیری از حوادث و کاهش اثرات آن بر 

رسد سیستم ضعیف حکومت داری و فساد گسترده در این زمینه نیز تأثیرگزار  می بیجاشدگی داخلی، انجام نشده است. به نظر

زمینه درک و پیش بینی حوادث طبیعی و مقابله با آن بسیار ضعیف است.  بوده است. عالوه براین ها، دانش تخصصی در

که ساالنه در  یعیوقوع حوادث طب زانیاز م یقیدق ارقامت. اس یعیدرباره حوادث طب یسراسر یفاقد بانک اطالعات افغانستان»

اطالعات  ستمیجهان س یاغلب کشورها در. از آن، وجود ندارد یناش یو مال یخسارت جان زانیو م افتد یکشور اتفاق م نیا

افغانستان تا به حال قادر  یوجود دارد، ول شود یم دیتهد یعیکه با حوادث طب یمشخص کردن مناطق یبرا (GIS) ییایجغراف

رخ داده در مناطق  یعیحوادث طب زانیم یخیبه صورت تار ایکند و  یآور جمع زیخ نشده که معلومات جامع، از مناطق حادثه

                                                           
. نشر شده در جریده رسمی وزارت عدلیه. قابل 2(. قانون آمادگی مبارزه با حوادث. ماده 4934میزان  40. دولت جمهوری اسالمی افغانستان.)442

   http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01089.pdfدریافت از: 

 . 42(. پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی. ص 4932قوس  1. دولت جمهوری اسالمی افغانستان)449

 . 2و  7(. قانون آمادگی مبارزه با حوادث. ماده 4934میزان  40نستان.). دولت جمهوری اسالمی افغا441

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01089.pdf
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 یعیحوادث طب نهیدر زم یهشدار قبل ستمیو س یسراسر یهواشناس ستمیفاقد س نیهمچن افغانستان. دیرا ثبت نما لفمخت

 445«است.

یکی از دالیل دیگر بروز برخی حوادث طبیعی در افغانستان، برخورد ناسالم و تخریب طبیعت است که ناشی از فقر و بیکاری 

ی پخت و پز و گرم کردن انرژ نیتام(، 4939سی فارسی)ثور  بی زارش بیباشد. براساس گ مردم و ضعف حاکمیت دولت می

قطع جنگل و »ی به معن این شیوه« اند. وابسته زمیو ه یوانیچوب، ذغال سنگ، فضوالت ح»هایی از قبیل  منازل، به سوخت

و  لیشدن س یجار ن،یسبب رانش زم تواند یشده و م یاهیها است که خود باعث کاهش پوشش گ ها و دشت چراگاه اهانیگ

 لی ارگو،ولسوا کیآب بار یروستا یها رانش تپه یاصل لیند که دلی امدعی در بدخشان مردم محل.. .شود یبروز خشکسال

 یتوسط مردم محل و فروش آن برا ییدارو اهانیگ یها شهیروستا شد، قطع ر نیمردم ا یبرا یو مال یکه باعث خسارت جان

 ،یسوخت، قاچاق به خارج افغانستان و استفاده داخل نیتام لیبه دل زیها ن روند قطع جنگل. شان بود یزندگ حتاجیما نیتام

هکتار جنگل  ونیلیم 4.6 یالدیم 2009سال  در. روبرو کرده است یکشور با خطر جد نیپوشش جنگل را در ا زانیم

 446«.افتیهکتار کاهش  ونیلیم 4.9به  2002درافغانستان وجود داشت که در سال 

حوادث طبیعی بر  های  دهد که دولت افغانستان در راستای مبارزه با حوادث و جلوگیری از خطرات و آسیب می نشان ها  این

 فراوانی مواجه است.  های  زندگی مردم موفق نبوده و با چالش

الیسی ملی دولت در قبال بیجاشدگی داخلی، رسیدگی و کمک به بیجاشدگان است. پ های  مسأله مهم دیگر در مسوولیت

همه بیجاشدگان  های  کند. اما چنانچه نشان داده شد، دولت نتوانسته به نیازمندی می بیجاشدگی داخلی بر این مسوولیت تأکید

 نهادهای های  بیجاشده تحت پوشش مساعدت های  درصد از خانواده 72حدود داخلی پاسخ بگوید. آمارها بیانگر آن است که 

 مساعدتی دریافت نکرده اند.  درصد بقیه بیجاشدگان 22قرار گرفته و  کننده  کمک

به کمک ها، شرایط سخت زندگی  ها  بیجاشدگان داخلی، شدت نیازمندی آنان و وابستگی آن پذیری  آسیب با توجه به میزان

های  ازمندیتواند نی نمی صورت گرفته به بیجاشدگان به هیچ وجه کافی نبوده و های  خصوصاً در فصل زمستان، کمک ها  آن

 را رفع کند.  ها  آن 

                                                           
(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در 4931(. همان. به نقل از : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)4939ثور  22بی سی) . سایت فارسی بی445

 گزارش هفتم.   -افغانستان

 . همان. 446
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بوده و مشتمل بر مواد غذایی، لباس، فرش و  ها  اولیه معیشتی آن های  بیشتر معطوف به نیازمندی ها  از جانب دیگر، این کمک

ظروف و امثال آن بوده است. اما به حق مسکن، حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق صحت و حق محیط زیست توجهی 

 رفته است. جدی صورت نگ

های  صورت گرفته به بیجاشدگان داخلی به هیچ صورت کافی نبوده و نتوانسته نیازمندی های  می توان گفت که مساعدت

خود  های  آنان را مرتفع سازد. با این حساب، دولت در راستای کمک به بیجاشدگان داخلی نیز نتوانسته تعهدات و مسوولیت 

 را به خوبی انجام دهد. 

اشاره شد، عالوه بر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، چندین نهاد پر طول و عرض اختصاصی دیگر نیز در چنانچه 

و ادارات  ها  بسیاری از وزارت خانه ها  زمینه بیجاشدگی داخلی و حمایت از بیجاشدگان ایجاد شده است که در چارچوب آن

مشخصی را با جزئیات، هم در زمینه  های  بیجاشدگان داخلی نیز مسوولیتکنند. پالیسی ملی  می دولتی در این راستا کار

جلوگیری از بیجاشدگی، هم در باره حمایت از بیجاشدگان و هم برای حل دایمی مسأله بیجاشدگی داخلی برای دولت 

رزه با بیجاشدگی داخلی رسد اقدامات دولت افغانستان در زمینه مبا می تعریف کرده است. علی رغم این تزاحم اداری، به نظر

که برای حمایت از  هایی  بیجاشدگان داخلی بسیار محدود و غیرموثر بوده است. کمک های  و رسیدگی به نیازمندی

کوتاه مدت و آنی از قبیل رساندن یک مقدار محدود مواد اولیه غذایی و  های  بیجاشدگان صورت گرفته نیز محدود به برنامه

و بعضاً نهادهای داخلی  ها  ، برخی از سفارت خانه المللی بین کننده  کمک ده است که توسط نهادهایالبسه و گاه پول نقد بو

دالر آمریکایی برای هر  200دالر تا  50نقدی از حد  های  بسیار محدود بوده و مثالً کمک ها  ارایه شده است. مقدار این کمک

بوجی آرد و برنج، و مقداری نخود و لوبیا و روغن و امثال آن برای غذایی نیز در حد یک یا دو  های  خانواده بوده و کمک

تواند اقدام حمایتی  می ضو دارند، تنهانفر ع 6هرخانواده بوده است. این مقدار کمک برای هر خانواده بیجاشده، که حداوسط 

 بسیار آنی و کوتاه مدت به حساب آید نه بیشتر. 

بیجاشدگان از قبیل حق مسکن، حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق صحت و  تر  تدرازمد های  عالوه براین، به نیازمندی

حق محیط زیست و امنیت توجه جدی صورت نگرفته است. بسیاری از بیجاشدگان دسترسی بسیار محدودی به این حقوق 

 دارند و در موارد زیادی کامالً دسترسی ندارند. 

چمتال والیت بلخ به شهر مزار شریف آواره شده است. او و خانواده اش  ساله است که ولسوالی 50معصومه خانمی  قضیه:

ها  ب جنگ و ناامنی در منطقه اش مجبور شد که خانه خود را ترک کرده و به شهر مزار شریف بیایند. آنبه سب 4939در سال 

کند.  می از خویشان خود زندگی ابتدا به ولسوالی چمتال آمدند و سپس به شهر مزار شریف کوچ کردند. اکنون در خانه یکی 
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، فلج هستند. فقر و ساله 46تا  44در سنین گوید که دو دختر و دو پسرش  می شرایط زندگی آنان بسیار سخت است. معصومه

 فقدان امکانات و تسهیالت زندگی گریبانگیر وی است.
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 سومبخش 

 جمع بندی و پیشنهادات

 

 جمع بندی: -1.1

گسترده و رو به افزایش به یکی از معضالت جدی در افغانستان تبدیل شده است. براساس آمارها، شمار بیجاشدگی داخلی 

ون نفر نیز فراتر رفته است. چنانچه در این گزارش نشان داده شد، شمار بیجاشدگان داخلی میلی 4.2بیجاشدگان داخلی از 

 رفته است. همواره رو به افزایش بوده در سال جاری سرعت بیشتر از پیش گ

در افغانستان، جنگ، منازعات مسلحانه و خشونت است که از  ها  این گزارش، مهم ترین عامل بیجاشدگی های  براساس یافته

 و منازعات بعد از خروج نیروهای ها  اندازند. این جنگ می تروریستی مخالف دولت به راه های  سوی طالبان و دیگرگروه

سرعت گسترش یافت و مناطق بیشتری از کشور را دربر گرفت. انقطاب در گروه طالبان بعد از از افغانستان به   المللی بین

مرگ مالعمر و جنگ درون گروهی میان آن ها، حضور داعش در برخی از والیات کشور از قبیل ننگرهار، زابل، هلمند، 

 نگ سرعت بیشتر داده است. ج های  فراه و گسترش جنگ به والیات شمالی و شمال شرقی کشور به گسترش دامنه

بود. اما در  ها  گذشته بیشتر از نوع حمالت انتحاری و کارگذاری ماین در کنار جاده های  حمالت هراس افگنانه طالبان در سال

 از کشور، جنگ مسلحانه و حمله بر مواضع نیروهای امنیتی افغانستان  المللی بین اخیر، به ویژه پس از خروج نیروهای های  سال

توسط طالبان روی دست گرفته شده است. این مسأله نشان دهنده قدرت گرفتن نیروی جنگی  ها  به قصد تسخیر مواضع آن

 طالبان و ضعف مدیریت و اراده جنگی حکومت افغانستان در مقابل دشمن است. 

تروریستی، وارد  های  گروهافزاید این است که طالبان و دیگر می ناشی از جنگ های  نکته دیگری که بر سرعت بیجاشدگی

شوند و ساکنان  می مردم ویران های  گیرند که در اثر آن خانه می مردم سنگر های  شوند و در خانه می محالت مسکونی مردم

 شوند.  می سکونت شان های  مجبور به فرار و ترک محل ها  آن
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شهروندان کشور از مناطق جنگی است. این گزارش بیجاشدگی شمار بیشتری از  ها  و خشونت ها  یکی از پیامدهای این جنگ

بیجا شده اند. رقم بیجاشدگان  ها  و منازعات و خشونت ها  رصد بیجاشدگان به اثر این جنگد 37ود دهد که حد می نشان

 رو به افزایش است.  ها  ناشی از جنگ به اثر دوام و گسترش این جنگ

بیجاشدگان به خاطر فقر و  های  غانستان است. شمار زیادی از خانوادهفقر و بیکاری عامل دیگر بیجاشدگی داخلی در اف

های  بیکاری و مشکل گذران زندگی روزمره شان مجبور شده اند خانه و منطقه سکونت شان را ترک کنند و در حاشیه

نیز بعد از خروج دهد که همانند وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی کشور  می شهرهای بزرگ پناه بگیرند. این گزارش نشان 

تعطیل شده اند، اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه   المللی بین جامعه جهانی از کشور بدتر شده است. بسیاری از نهادهای ملی و

درصد  12تا  15درصد رسیده، نرخ بیکاری نیز به  96نرخ فقر به گذاری کمتر شده، رشد اقتصادی افغانستان کاهش یافته، 

انستان به شدت سقوط کرده است. این مسایل اقتصاد افغانستان را بیش از پیش متزلزل کرده و شماری از افغ رسیده و ارزش

 شهروندان را که زندگی شان به کار و دستمزد روزمره شان وابسته بوده است، آواره کرده است.

و رانش زمین،  لرزه  زمین و طوفان،داخلی در افغانستان حوادث طبیعی از قبیل خشکسالی، سیالب  های  عامل دیگر بیجاشدگی

برفکوچ و کوالک است. عالوه بر همه این ها، شماری از مهاجران بازگشته به وطن نیز، بعد از برگشت به خاطر عدم 

 شوند. می دسترسی به مسکن و ناتوانی در تهیه مسکن، به آوارگی دچار

 در هنگام آوارگی با فقر مضاعف روبرو ها  کنند. آن می بیجاشدگان داخلی در وضعیت طاقت فرسا و رقت باری زندگی

مانند. بسیاری از بیجاشدگان به حق کار دسترسی  می در اثر بیجاشدگی در جای شان ها  شوند، زیرا داروندار بسیاری از آن می

یار نامناسب و آلوده کنند و محل و محیط زیست شان بس می زندگی ها  به مسکن دسترسی ندارند و در خیمه ها  ندارند. اکثر آن

است. دسترسی شان به خدمات و امکانات رفاهی به شدت محدود است و مصوونیت غذایی ندارند و به آب و غذای صحی 

رقت بارتر و  ها  محدودی دسترسی دارند. این وضعیت، خصوصاً در سرمای زمستان و گرمای تابستان، زندگی را بر آن

همچون سالمندان، کودکان، مادران باردار، اشخاص  پذیر  آسیب آن ها، خصوصاً افرادسازد. شماری از  می از پیش تر  سخت

سازد. عالوه براین ها، دسترسی بیجاشدگان به خدمات  می بیمار و دارای معلولیت را با خطرات گوناگون و حتا مرگ مواج

 صحی و دوا و نیز خدمات آموزشی به شدت محدود است. 

های  بیجاشده از مساعدت های  دگان صورت گرفته نیز کافی نبوده است. شمار زیادی از خانوادهکه به بیجاش هایی  مساعدت

عاجل  های  که به خانواده صورت گرفته معطوف به نیازمندی هایی  بهره مند نشده اند. مساعدت کننده  کمک دولت و نهادهای 

یک یا دو بوجی آرد یا برنج و مقداری لوبیا و نخود و  بسیار اندک و در حد ها  از قبیل غذا و لحاف بوده است. این کمک
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را  ها  بسیاری از خانواده های  کمک نقدی بوده و نتوانسته نیازمندی دالر امریکایی 200یک یا دو قطی روغن و حداکثر مبلغ 

 مرتفع نماید. 

اشدگان داخلی در حمایت از بیجاشدگان این گزارش، حکومت افغانستان نتوانسته در تطبیق پالیسی ملی بیج های  براساس یافته

و جلوگیری از بیجاشدگی داخلی موفقانه عمل کند. آمار بیجاشدگان در طول چندسال اخیر به چندین برابر افزایش یافته 

های  صورت گرفته به بیجاشدگان نیز ناکافی و اندک بوده است. حکومت خصوصاً در اجرای برنامه های  است و کمک

ناکام و ناتوان بوده  ها  از قبیل رفع عوامل بیجاشدگی، حل دایمی معضل بیجاشدگان و اسکان آن تر  و درازمدت  تر استراتیژیک 

 است. 

 

 پیشنهادات: -1.1

بیجاشدگان داخلی و  های  این گزارش، و به خاطر مبارزه با معضل بیجاشدگی داخلی، رسیدگی به نیازمندی های  براساس یافته

اسکان این بیجاشدگان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادات زیر را به دولت افغانستان و  و ها  حل مشکالت آن

 نماید: می مطرح کمک کننده های  ارگان

 را که توسط وزارت امور مهاجرین و برگشت  داخلی شود تا پالیسی ملی بیجاشدگان از دولت افغانستان تفاضا می

این پالیسی و گردیده، به صورت درست و کامل تطبیق نماید و برای تطبیق کنندگان و نهادهای همکار تهیه 

 های بیجاشدگان داخلی، بودجه کافی را تخصیص دهد. رسیدگی به نیازمندی

  شرایط زندگی برای بیجاشدگان داخلی، خصوصاً در سرمای زمستان بسیار سخت و رقت بار است. دولت و

ها زندگی با کرامت داشته  برای اینکه آنبیشتر سازد و  ها  شان را به آن های  باید مساعدت کننده  نهادهای کمک

)بهداشت و سیستم تخلیه  Sanitationباشند، خدمات اساسی چون سرپناه، آموزش و پرورش، خدمات صحی، 

 فاضالب(، آب آشامیدنی صحی را فراهم نماید. 

 دهند و کامالً وابسته به کار و  خود را از دست می با توجه به اینکه بیجاشدگان داخلی در اثر بیجاشدگی همه چیز

تا بتوانند  شغلی مناسب در هنگام بیجاشدگی فراهم گردد های  فرصت ها دستمزد روزمره شان اند، باید برای آن

 ؛ نیازهای اولیه زندگی شان را مرفوع سازند

  شتر متصور است، دولت باید فراد بیشدن امنازعه است و هر لحظه امکان بیجابه دلیل اینکه افغانستان در حال

تالش نماید تا  دولت بایدها را مورد حمایت قرار دهد.  های الزم را اتخاذ نماید تا به زودترین فرصت، آن آمادگی
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المللی جنگ را رعایت نماید تا باعث تلفات افراد ملکی  کونی جلوگیری نموده و قوانین بیناز جنگ در مناطق مس

 را برای باشندگان محالت کمتر سازد. ها  و خطرات این جنگ ها  آسیب چنین همیشتر نگردد. و بیجا شدن افراد ب

 سیالب و  ،وچ، سرمای شدیدک، برف لرزه اقدام پیشگیرانه دولت در مقابل حوادث طبیعی از قبیل خشکسالی، زمین

دهی به مناطق در معرض خطر و بینی حوادث و هشدار باشد و بتواند در زمینه پیش تر  و دقیق تر  غیره باید جدی

 کمک به باشندگان محالت آسیب دیده دقیق، جدی و موثر عمل کند. 

 موده و برای دولت مکلف است که در تامین امنیت کمپ ها و مناطقی که بیجاشدگان در آن ساکن هستند، تالش ن

مات موثری را انجام دهد و اقدا سالمندانو  ، بیمارانشده مانند زنان، کودکانپذیر بیجا حفاظت از افراد آسیب

 ای را طرح و تطبیق نماید. های محافظتی ویژه برنامه
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 فهرست منابع و رویکردها

 

 منابع و رویکردهای فارسی:

 

از سایت این  4931ثور  49، دریافت شده به تاریخ  4939اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سروی وضعیت کار و بار، قوس 

 http://www.acci.org.af/da/ss.htmlاداره به آدرس:  

 . 4923اداره مرکزی احصاییه افغانستان، سالنامه احصاییوی 

 4931عقرب  22. برگرفته به تاریخ 4939-(. تلفات و خسارات از اثر حوادث طبیعی در افغانستان4931اداره مرکزی احصاییه)

از: 

http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85
%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C

%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf 

از:  4939عقرب  42. دریافت شده به تاریخ 4939(. معلومات احصاییوی سال 4931احصاییه)اداره مرکزی 

//cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7http:
%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C

/Statistical%20Information.pdf  

رب عق 9اند. دریافت شده به تاریخ  شده بیجا خانواده هزار 49 شینوارى مناطق (. از4931میزان  45آژانس خبری پژواک)

  http://www.pajhwok.com/dr/2015/10/07/...AFاز:  4931

 4931عقرب  9. دریافت شده به تاریخ "اند شده بیجا کندز از تن هزار 400 از بیش"(. 4931میزان  43آژانس خبری پژواک)

  http://www.pajhwok.com/dr/2015/10/11/...AFاز: 

شد. دریافت  اعالم داخلی بیجاشدگان آیندۀ و فعلی وضعیت به رسیدگی ملی (. پالیسی4932دلو  22آژانس خبری پژواک)

  http://www.pajhwok.com/dr/2014/02/11...AFاز:  4931عقرب  9شده به تاریخ 

http://www.acci.org.af/da/ss.html
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393/Casualty%20and%20Losses.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/Statistical%20Information.pdf
http://www.pajhwok.com/dr/2015/10/07/...AF
http://www.pajhwok.com/dr/2015/10/11/...AF
http://www.pajhwok.com/dr/2014/02/11...AF
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پذیری  آسیب (. مطالعه تحقیقاتی نشان دهندهUNHCR( .)2044بانک جهانی و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان)

از:  4931عقرب  2بیجاشدگان داخلی... دریافت شده به تاریخ  

-http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984
JointUNHCRWBReleaseDari.pdf1334700522455/IDP-1326909014678/8376871  

شود. دریافت شده به  می 'جمعی دسته مقبره' دیده آسیب منطقه بدخشان؛ در جستجو (. توقف4939ثور  49بی بی سی فارسی )

از:  4931عقرب  5تاریخ 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140503_k03_badakhshan_natur
al_disaster_results  

از:  4931عقرب  5ها کشته برجای گذاشت. دریافت شده به تاریخ  بی بی سی فارسی )رانش زمین در بدخشان ده

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150428_k03_badakshan_landsli
des  

از:  4931قوس  1نفر رسید. برگرفته به تاریخ  420زلزله در افغانستان به  های  (. آمار کشته4931عقرب  6بی بی سی فارسی)

-earthquake-http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151028_hn_afghan
update_bbc  

 25دریافت شده به تاریخ های مقابله با حوادث طبیعی.  افغانستان و چالش(. 4939ثور  22بی سی فارسی؛ احمد شفایی) بی

از:  4939سرطان 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140510_k05_afghan_nutural_d
isasters.shtml 

رسید. دریافت شده به  گذشته سال دوازده در سطح ترین پایین به دالر برابر در افغانی (. ارزش4931عقرب  90بی بی فارسی)

از:  4931قوس  4تاریخ 

015/11/151121_k05_afghan_currency_http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2
exchange_rate  

از:  4931عقرب  5(. به دنبال جاری شدن سیالب.... دریافت شده به تاریخ 4939ثور  44خبرگزاری بخدی )

http://www.bokhdinews.af/news/...AA ( بیش از 4939ثور  47و خبرگزاری رشد .)هزار نفر در اثر  30

از:  4931عقرب  5ها آسیب دیده اند. دریافت شده به تاریخ  سیالب

http://www.roushd.com/newsIn.php?id=18719  

(. معلومات مختصر در مورد 2045گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی) دفتر مشاوره ساموئل هال، به نمایندگی از

از:  4931عقرب  9از پالیسی تا تطبیق. دریافت شده به تاریخ  -پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در افغانستان

http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/IDPJointUNHCRWBReleaseDari.pdf
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/IDPJointUNHCRWBReleaseDari.pdf
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140503_k03_badakhshan_natural_disaster_results
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140503_k03_badakhshan_natural_disaster_results
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150428_k03_badakshan_landslides
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150428_k03_badakshan_landslides
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151028_hn_afghan-earthquake-update_bbc
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151028_hn_afghan-earthquake-update_bbc
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140510_k05_afghan_nutural_disasters.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140510_k05_afghan_nutural_disasters.shtml
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151121_k05_afghan_currency_exchange_rate
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151121_k05_afghan_currency_exchange_rate
http://www.bokhdinews.af/news/...AA
http://www.bokhdinews.af/news/...AA
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=18719
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=18719
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-Briefing-Policy-content/uploads/2015/04/IDP-http://samuelhall.org/wp
Note_SH_FINAL_Dari.pdf   

 افغانستان.  (. استراتیژی انکشاف ملی4927دولت جمهوری اسالمی افغانستان)

 (. پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی. 4932قوس  1دولت جمهوری اسالمی افغانستان)

. نشر شده در جریده رسمی وزارت ن آمادگی مبارزه با حوادث(. قانو4934میزان  40دولت جمهوری اسالمی افغانستان.)

عدلیه. قابل دریافت از: 

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01089.pdf   

 (. قانون اساسی افغانستان. 4922دولت جمهوری اسالمی افغانستان.)

عقرب  5یافت شده به تاریخ تن رسید. در 299در افغانستان به  ها  (. رقم تلفات برفباری و برفکوچ4939حوت  2رادیو آزادی )

  http://da.azadiradio.org/content/article/26872126.htmlاز:  4931

برگرفته به کند.  می (. حوادث طبیعی حدود سه صد ولسوالی را تهدید4931حمل  47جاوید؛ قدرت اهلل.) -صبح 2روزنامه 

about-threaten-disasters-http://8am.af/1394/01/17/natural-از:  4931عقرب  5تاریخ 

district-s%c2%b7hsd/  

مهاجرین: بیجاشدگان داخلی وضعیت رقت باری دارند. دریافت (. وزارت 4934جدی  49نسخه آنالین ) -صبح 2روزنامه 

از:  4931میزان  22شده به تاریخ 

-10-t&view=article&id=29250:1391http://8am.af/oldsite.php?option=com_conten
38&catid=1:title&Itemid=553-56-14-12  

عقرب  6درصد نیروی کار افغانستان بیکار است. دریافت شده به تاریخ  12(. 4932ثور  42مختار، حکیم. ) -صبح 2روزنامه 

  /jobless-percent-48-afghanistan-http://8am.af/1392/02/18/jobاز:  4931

 با هماهنگی در کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت: مهاجرین امور وزارت (. مشاور4931میزان  23روزنامه انیس)

از:  4931عقرب  22نماید. دریافت شده به تاریخ  کمک کندز مهاجرین به تا دارد تالش ملی نهادهای

...AF.html-http://dailies.gov.af/site/anis/anis/interview3/14118  

جاشدگان داخلی والیات  گزارش وضعیت بی. (4932  دلو  2 دفتر ساحوی هرات.) -کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

از:  4931عقرب  42. دریافت شده به تاریخ بادغیس و غور مقیم شهرک سعادت هرات

http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/2318  

http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01089.pdf
http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01089.pdf
http://da.azadiradio.org/content/article/26872126.html
http://8am.af/1394/01/17/natural-disasters-threaten-about-s%c2%b7hsd-district/
http://8am.af/1394/01/17/natural-disasters-threaten-about-s%c2%b7hsd-district/
http://8am.af/1394/01/17/natural-disasters-threaten-about-s%c2%b7hsd-district/
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29250:1391-10-12-14-56-38&catid=1:title&Itemid=553
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29250:1391-10-12-14-56-38&catid=1:title&Itemid=553
http://8am.af/1392/02/18/job-afghanistan-48-percent-jobless/
http://dailies.gov.af/site/anis/anis/interview3/14118-...AF.html
http://dailies.gov.af/site/anis/anis/interview3/14118-...AF.html
http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/2318
http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/2318
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. قابل دریافت از فردا ها  امروز و نگرانی های  از اربکی تا پولیس محلی؛ چالش(. 4934کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

سایت کمیسیون به این آدرس: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afgha
n%20Local%20Police%20Dari.pdf  

حصه  های  )ولسوالی4934و مردم محل در سال  ها  (. گزارش از منازعه کوچی4934کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

 اول و حصه دوم بهسود والیت میدان وردک(.

 . 4934(. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 4932یون مستقل حقوق بشر افغانستان)کمیس

 (. وضعیت کهنساالن در افغانستان.4932کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

 گزارش پنجم. -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4930کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

 گزارش ششم.  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4939حقوق بشر افغانستان)کمیسیون مستقل 

 گزارش هفتم.  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان4931کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

 (. اعالمیه جهانی حقوق بشر. 4312مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.  (. میثاق بین4366ل متحد)مجمع عمومی سازمان مل

 المللی حقوق مدنی و سیاسی.  (. میثاق بین4366مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگان داخلی. 

عقرب  42(. تحلیل وضعیت فقر در افغانستان. دریافت شده به تاریخ 4931وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی)عقرب 

http://www-از:  4931

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090
224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf  

(. 2045جون  9ریاست امور مهاجرین والیت کندز.) -وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسالمی افغانستان

میزان  22اند. دریافت شده به تاریخ  جاشده بی شان محالت از کندز روالیت د اخیر جنگهای راث از خانواده 24543

  kunduz-r-r-o-east/m-http://morr.gov.af/fa/page/1872/northاز:  4931

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police%20Dari.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police%20Dari.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/04/090224b0831936f3/1_0/Rendered/PDF/Overview.pdf
http://morr.gov.af/fa/page/1872/north-east/m-o-r-r-kunduz
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، معلومات کتبی ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان(. 4/6/4931گان)وزارت امور مهاجرین و عودت کنند

 .9/6/4931مورخ  224، قید وارده کمیسیون به شماره 4/6/4931مورخ  259/976ضمن مکتوب رسمی شماره 

 در گذشته هفته جریان  در قوم یک میان مسلحانه برخورد اثر از(. 4931عقرب  90وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان)
دریافت شده به  .اند شده شان منازل ترک به مجبور فامیل 450 و کشته نفر چهار بادغیس والیت کمری آب ولسوالی

  http://morr.gov.af/fa/news/57080از:  4931قوس  2تاریخ 

گفتگوی اختصاصی با علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، تاریخ: اول وزارت کار و امور اجتماعی، 

 4931سرطان 
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