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پیام مقام محرتم ریاست کمیسیون
زنان و اطفال به دالیل مختلفی مثل وضعیت فیزیکی و محدودیت های فرهنگی، 
جزء جمعیت های آسیب پذیر بوده و نیازمند حامیت های خاص در روابط و تعامالت 
به  بهرتی  ظرفیت های  بین امللل  حقوق  در  دلیل  همین  به  می باشند.  جمعی 
هدف حامیت بهرت از آنان در نظر گرفته شده و اسناد و معاهدات خاصی در مورد 
اسنادی  است.  گردیده  تصویب  و  تدوین  اطفال  و  زنان  برشی  حقوق  از  حامیت 
مثل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق اطفال و ... در 
متامی این اسناد به دولت ها توصیه گردیده است تا با ایجاد ظرفیت های خاص در 
را  بهرتی  و  امکان حامیت های خاص  و ساختاری خویش،  میکانیزم های حقوقی 

برای زنان و اطفال ایجاد منایند.

مهاجرت و پناهندگی رشایطی است که در هر حالتش برای مهاجران و پناهندگان 
آنان را در وضعیت دشوار و آسیب پذیری، قرار  و  آورده  محدودیت های را به وجود 
می دهد. در این میان زنان و اطفال مهاجر و پناهنده بیشرت از سایر جمعیت ها در 
معرض خطر و آسیب پذیری، قرار داشته و نیازمند حامیت های جدی تری می باشند. 
به خصوص زنان و اطفال مهاجر و پناهنده افغانستانی که با توجه به جایگاه آنان 
در خانواده و فرهنگ سنتی جامعه ما، از توانایی های کمرتی نسبت به مردان در 
زمینه حامیت از خود، در رشایط دشوار مهاجرت و پناهندگی، برخوردار می باشند.

عودت داوطلبانه و اخراج اجباری مهاجران و پناهندگان به وطن، روند دیگری است 
که مهاجران و پناهندگان را در معرض خطرات بیشرتی قرار خواهد داد. خطرات 
مثل نقض حقوق برشی آنان در خاک کشورهای مقصد، برخورد بد مأمورین دولت 
افغانستان و عدم دسرتسی به خدمات عامه و تسهیالت زندگی بعد از برگشت به 

وطن.

 کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با توجه به دالیل یادشده تصمیم گرفت 
تا با راه اندازی این تحقیق عالوه بر مطالعه دقیق و موردی وضعیت حقوق برشی 
زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده، چالش ها و مشکالت مربوط به آنان را 
از  شناسایی و پیشنهادهای مشخصی را به هدف رفع چالش ها و حامیت بیشرت 
آنان در سطح ملی و بین املللی مطرح مناید. به این امید که گام های مؤثری در 

راستای حامیت بهرت از آنان برداشته شود.

مرکزی،  دفاتر  در  کمیسیون  همکاران  صادقانه  و  جدی  کار  حاصل  تحقیق  این 
ساحوی و والیتی می باشد که از متامی آن ها قدردانی کرده و از خدای بزرگ برای 

آنان آرزوی موفقیت و سالمتی دارم.

دکرت سیام سمر

رئیس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
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خالصه گزارش
و دیگر  قانون اساسی  بر اساس اصول  نیز  و  به آن ملحق شده  بین املللی که قبالً  به موجب معاهدات  افغانستان  دولت 
قوانین ملی، ضمن اینکه نسبت به رعایت، حامیت و تحقق حقوق برش به صورت کلی تعهد دارد، مکلف است تا به گروه های 
آسیب پذیر مثل زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده از کشورهای خارجی، بیشرت توجه کرده و از حقوق برشی آنان 

حامیت ویژه داشته باشند.

جامعه آماری این تحقیق زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده از میان شهروندان مهاجر و پناهنده ی افغانستان است 
که در طول سه سال گذشته (۱۳۹۶-۱۳۹۴) به وطن برگشته اند. جامعه منونه برای این تحقیق، ۷۵۹ نفر است

از میان پرسش شوندگان، تعداد ۳۷۳ نفر از پاکستان، ۳۳۸ نفر از ایران، ۲۶ نفر از سائر کشورهای آسیایی، ۱۱ نفر از اروپا 
و ۳ نفر از ایاالت متحده آمریکا و کانادا به وطن برگشته بوده اند. و ۸ نفر دیگر این پرسش را بی پاسخ گذاشته اند.

قریه ها  نیز ساکن  نفر  و ۳۵۳  داشته اند  در شهر سکونت  مهاجرت  از  قبل  نفر  تعداد ۳۹۷  پرسش شوندگان  از مجموع   
بوده اند. ۹٪ باقی مانده پاسخ مشخصی در این مورد ارایه نکرده اند.

بعد از برگشت از مهاجرت، تعداد ۴۷۹ نفر شهر را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کرده اند و ۳۵۳ نفر دیگر نیز در 
قریه ها ساکن شده اند. ۹ نفر باقی مانده نیز به این سؤال جواب نداده اند. بنابراین نسبت به قبل از مهاجرت، سکونت این 

افراد در شهر حدود ۱۱٪ افزایش یافته و سکونت آنان در قریه ها، به همین نسبت کاهش یافته است.

مشخصات زنان پرسش شونده

از مجموع کسانی که با آنان مصاحبه شده است، ۴۴۳ نفر (۵۸٫۴٪) زن بوده اند. از این تعداد، ازنظر حالت مدنی،۸۸ نفر 
مجرد، ۳۰۹ نفر متأهل ۴۶ نفر بیوه یا طالق شده بوده اند. ازنظر سنی، ۱۷۲ نفر به گروه سنی ۳۰-۱۸ ساله، ۱۹۸ نفر به 
گروه سنی ۵۰-۳۱ ساله و ۶۷ نفر به گروه سنی باالی ۵۱ ساله تعلق داشته اند. ۶ نفر دیگر از مصاحبه شوندگان به این 

سؤال پاسخ نداده اند.

مشخصات اطفال پرسش شونده

در این تحقیق مجموعاً با ۳۱۶ طفل عودت کننده یا اخراج شده مصاحبه شده است که این تعداد، ۴۱٫۶٪ از مجموع 
مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهد. ازنظر جنسیت از این تعداد، ۱۹۲ نفر پرس و ۱۲۴ نفر دخرت بوده اند. ازنظر سن، با 
اطفال ۷ ساله و کمرت از آن اصالً مصاحبه نشده است، اما از میان اطفال باالتر از ۷ سال، گروه سنی ۱۲-۸ ساله ۵۴ نفر، 

گروه سنی ۱۵-۱۳ ساله ۱۲۳ نفر و گروه سنی ۱۷-۱۶ ساله ۱۳۹ نفر بوده اند.

وضعیت زنان و اطفال پناهنده و مهاجر در کشور های مقصد

گزارش های به نرش رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسالمی افغانستان، نشان می دهد 
که از سال ۲۰۰۱ الی ۲۶ جون ۲۰۱۸ به تعداد ۸ میلیون نفر از شهروندان کشور مهاجرت و پناهندگی را ترک و به وطن 
بازگشته یا اخراج گردیده اند. تنها در سال ۲۰۱۷ به اساس آمار این وزارت به تعداد ۶۱۹۰۰۰ نفر از شهروندان کشور به 

وطن عودت منوده یا توسط کشورهای محل اقامت اخراج گردیده اند.۱.

نتایج این تحقیق نشان داده است که زنان و اطفال پناهنده و مهاجر که عدوت منوده یا برگشت داده شده اند درمجموع با 
چالش های متنوعی در جریان مهاجرت و پناهندگی مواجه بوده و همه آن ها به نحوی قربانی نقض حقوق برش می باشند.

از میان ۷۵۹ زن و طفل که با آنان مصاحبه صورت گرفته است ۲۵۳ نفر آنان که ۳۳٫۳٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل 
مورد  و  گردیده  شکنجه  میزبان  دولت  عوامل  توسط  اخراج  یا  عودت  زمان  در  به خصوص  مهاجرت  جریان  در  می دهند 

1. h�p://morr.gov.af/fa
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لت وکوب واقع شده و با آنان بدرفتاری صورت گرفته است. ۱۴۰ نفر (۱۸٫۴٪) با دشنام، توهین و تحقیر مواجه بوده . ۱۹ 
نفر  که۲٫۵٪ را شامل می گردند، مورد تجاوز جنسی قرارگرفته و ۳۶ نفر آنان  که ۴٫۷٪ را شامل می گردد، قربانی آزار و 

اذیت جنسی بوده اند.

معلومات این تحقیق نشان می دهد که ۶۷ نفر (۸٫۸٪) کل مصاحبه شوندگان قربانی کار اجباری در کشور محل اقامتشان 
یا مهاجر بوده اند به صورت  آنجا پناهنده  آنان در کشوری که در  اموال  تأیید منوده اند که  آنان  بوده اند. ۵۷ نفر (٪۷٫۵) 
محل  در  و  توقیف شده  شبانه روز  یک  از  بیشرت  خودرسانه  به صورت   (٪۱۶٫۱) آنان  نفر   ۱۲۲ و  گردیده  ضبط  غیرقانونی 

نامناسب نگهداری گردیده اند

درنهایت معلومات کمیسیون نشان داده است که ۶۵ نفر که ۸٫۶٪ کل مصاحبه شوندگان را نشان می دهند در کشور محل 
اقامت، فرصت یا امکان انجام مراسم دینی و مذهبی خویش را نداشته اند.

اخراج اجباری مهاجرین و پناهندگان

از میان ۷۵۹ نفر مصاحبه شونده ۳۳۲ نفر (۴۳٫۷٪) گفته اند که به اجبار از کشور محل اقامتشان اخراج شده یا برگشت 
داده شده اند و ۴۲۴ نفر (۵۵٫۹٪) تأیید منوده اند که داوطلبانه به وطن عودت منوده اند. ۳ نفر (۰٫۴٪) دیگر به این پرسش 

پاسخ نداده اند

اخراج بدون رسپرست

از میان ۷۵۹ زن و طفل مصاحبه شونده ۱۰۸ نفر شامل ۳۲٫۵٪ کل اخراج شدگان، (۳۳۲ نفر) اظهار داشته اند که در زمان 
اخراج تنها بوده و بدون رسپرست که بتواند از آنان حامیت کنند، اخراج گردیده اند. ۲۲۴ نفر باقی مانده شامل ٪۶۷٫۵ 

تأیید منوده اند که همراه با یک یا چند عضو خانواده خویش اخراج گردیده اند.

هویت اخراج شدگان

از میان ۳۳۲ زن و طفل پناهنده که به اجبار از کشور محل اقامتشان اخراج گردیده اند، ۲۰ نفر آنان که ۶٪ را تشکیل 
می دهند زن و ۱۱۸ نفر شامل ۳۲٫۵٪  طفل و هویت ۱۹۴ نفر باقی مانده (۵۸٫۵٪) نامعلوم به ثبت رسیده است.

محل دستگیری یا توقیف

توقیف شده از محل زندگی شخصی ۱۲۹ نفر که ۳۸٫۹٪ را تشکیل می دهند، توقیف شده از محل کار ۶۳ نفر که ۱۹٪ را 
تشکیل می دهند، توقیف شده از دانشگاه و مکتب ۱ نفر که ۰٫۳٪ را تشکیل می دهند، توقیف شده از مسیر راه و در حال 
عبور از مرز یک کشور به داخل کشور دیگر ۴۰ نفر که ۱۲٪ را تشکیل می دهند، توقیف شده از مسیر راه سفر از یک شهر 
به شهر دیگر در داخل یک کشور ۳۴ نفر که ۱۰٫۲٪ را تشکیل می دهند و توقیف شده از کمپ مهاجرین و پناهندگان ۴۹ 

نفر که ۴۹٫۸٪ را تشکیل می دهند، گزارش گردیده است.

به دلیل عدم نشانی شد توسط مصاحبه شونده  را شامل می گردند،  باقی مانده که ٪۴٫۸  نفر  توقیف ۱۶  درنهایت محل 
نامشخص بوده و نامعلوم گزارش گردیده است.

 اخراج مهاجرین و پناهندگان که دارای مدرک قانونی اقامت بودند

تحقیقات کمیسیون نشان می دهد که از میان کسانی که اخراج گردیده اند ۱۴۳ نفر آنان که ۴۳٪ کل کسانی را که به زور 
اخراج گردیده اند تشکیل می دهند، دارای مدرک قانونی اقامت یعنی پاسپورت همراه با ویزا یا کارت مهاجرت بوده اند. 
متباقی این افراد که ۱۸۹ نفر بوده و ۵۷٪ اخراج شدگان را تشکیل می دهند در زمان اخراج فاقد مدرک قانونی اقامت 

بوده اند.
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عودت داوطلبانه به وطن و دالیل آن

هامن گونه که قبالً اشاره گردید از میان ۷۵۹ زن و طفل مصاحبه شونده ۴۲۴ نفر آنان که ۵۵٫۹٪ کل مصاحبه شوندگان را 
تشکیل می دهند تأیید منوده اند که برگشت آنان به وطن داوطلبانه بوده است. اما این تعداد دالیل مختلف را برای برگشت 

داوطلبانه یا عودت خویش به وطن ارائه منوده اند.

بد رفتاری مردم و شهروندان کشور محل اقامت، یکی از دالیل مهمی است که ۱۳٪ از زنان و اطفال عودت کننده به آن 
اشاره کرده اند. برخورد خشونت بار و توهین آمیز مأمورین امنیتی و نظامی کشور محل اقامت برای ۱۵٪ از عودت کنندگان 
داوطلبانه، مشکالت اقتصادی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده برای ۱۶٪ از مصاحبه شوندگان محرومیت از حقوق 
اجتامعی برای ۱۴٪ از مصاحبه شوندگان امید به زندگی بهرت در وطن برای ۱۹٪ عودت کنندگان، رد شدن درخواست 
پناهندگی برای ۱۱٫۶٪ عودت کنندگان و طوالنی شدن پروسه تعیین رسنوشت برای ۱۱٪ دیگر مصاحبه شوندگان دلیل 

برگشت داوطلبانه بوده است.

دادخواهی

از حقوق شناخته شده ای  بر اساس حقوق بین امللل  به عدالت در نهادهای عدلی و قضایی  برای دسرتسی  دادخواهی 
مهاجرین و پناهندگان می باشد.

از مجموع زنان و اطفال که در جریان پناهندگی و مهاجرت با مشکالت نقض حقوق برشی شان (۳۳۲ نفر) روبرو بوده اند، 
۲۳۵ نفر آنان (۷۰٫۸٪) تأیید منوده اند که برای دادخواهی و حل مشکالت خویش به نهادهای ذیل مراجعه کرده اند.

۳۶ نفر که ۱۵٫۳٪ کل ۲۳۵ نفر را تشکیل می دهند، به نهادهای عدلی قضایی کشور ترک شده، ۳۹ نفر (۱۶٫۶٪) آن ها 
به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بعد از برگشت، ۵۰ نفر که ۲۱٫۳٪ را تشکیل می دهد به دفاتر سازمان ملل متحد، 
۵۵ تن (۲۳٫۴٪) به سفارت یا قونسلگری افغانستان در کشور ترک شده و ۵۵ نفر (۲۳٫۴٪) به سایر نهادها، جهت حل 

مشکالت خویش مراجعه منوده اند.

رسیدگی

کسانی که جهت دادخواهی به نهادهای عدلی و قضایی یا نهادهای معاونتی مراجعه کرده بودند، نتایج متفاوت و متنوعی 
را از مراجعه خویش به نهادهای یادشده به دست آورده اند. معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان ۲۳۵ نفر که 
دادخواهی انجام داده بودند، ۱۰۴ نفر (۴۴٫۲٪) آنان گفته اند که به شکایتشان از طرق مختلف رسیدگی صورت گرفته 

است. درحالی که ۱۳۱ نفر (۵۵٫۸٪) دیگر تأیید منوده اند که به شکایت آنان توجه الزم صورت نگرفته است.

در میان کسانی که گفته اند به شکایت آنان توجه شده و رسیدگی صورت گرفته است، ۱۰ نفر (۹٫۶٪) از مجازات متخلف، 
۵ نفر (۴٫۸٪) از جربان خسارت مالی، ۲۱ نفر (۲۰٫۲٪) از پرداخت کمک مالی، ۲۴ نفر (۲۳٫۱٪) از تداوی صحی، ۲۲ 
نفر (۲۱٫۲٪) از پذیرش پناهندگی و ۲۲ نفر دیگر (۲۱٫۲٪) از اعاده حیثیت خویش توسط نهادهای رسیدگی کننده، 

تأیید منوده اند.

دالیل عدم مراجعه قربانی جهت ثبت شکایت و دادخواهی

۱۸ نفر که ۱۳٫۷٪ کسانی را که برای دادخواهی مراجعه نکرده بودند، تشکیل می دهند، ناکارآمدی دستگاه های عدلی و 
قضایی کشورهای ترک شده به دلیل عدم توجه به حقوق مهاجرین، ۲۸ نفر (۲۱٫۴٪) عدم دسرتسی به نهادهای عدلی 
برای  وقت الزم  نداشنت   (٪۴۴٫۳) باقی مانده  نفر  و ۵۸  این حق  از  اطالعات خویش  (۲۰٫۶٪) عدم  نفر  قضایی، ۲۷  و 
دادخواهی را از دالیل عدم مراجعه خویش جهت ثبت شکایت به نهادهای عدلی و قضایی یا نهادهای معاونتی به خصوص 

نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد یاد منوده اند.
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چالش های زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از ورود به افغانستان

بر اساس معلومات به دست آمده در این تحقیق زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده  پس از برگشت به وطن و با ورود 
به مرز کشور با چالش های نیز روبرو بوده اند.

از میان ۷۵۹ نفر مصاحبه شونده ۸۱ نفر آن ها یعنی ۱۰٫۷٪ گفته اند که بعد از ورود به مرز افغانستان مورد شکنجه قرارگرفته 
و لت وکوب گردیده اند. ۹۰ نفر (٪۱۱٫۹) آن ها مورد فحاشی و تحقیر، ۱ نفر (۰۱٪) گفته اند که قربانی تجاوز جنسی بعد 
از ورود به خاک افغانستان بوده اند. همچنین ۱۷ نفر (۲٫۲٪) مور اذیت و آزار جنسی قرارگرفته و ۵۱ نفر (۶٫۷٪) به کار 
اجباری وادار شده اند و ۵۱ نفر (۶٫۷٪) آن ها گفته اند که بعد از داخل شدن به خاک افغانستان اموال شان ضبط غیرقانونی 
شده است. ۲۴ نفر (۳٫۲٪) تأیید منوده که بیش از یک شبانه روز حبس خودرسانه و غیرقانونی گردیده اند. ۴۰ تن (٪۵٫۳) 
بیان داشته اند که در داخل خاک افغانستان نیز از انجام مراسم دینی شان به نحوی مامنعت گردیده است. درنهایت ۳۶۹ 

نفر که ۴۸٫۶٪ را شامل می گردند تأیید منوده اند که هیچ مشکلی بعد از ورود به کشور، نداشته اند.

چالش های زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از استقرار در افغانستان

از جمع ۷۵۹ نفر زن و طفل عودت کننده و اخراج شده، ۳۸ تن (۴٫۰٪) از عدم دسرتسی به خدمات صحی باکیفیت، 
۴۴ نفر (۵٫۸٪) از عدم دسرتسی به تعلیم و تربیت، ۴۳ تن آن ها (۵٫۷٪) از عدم دسرتسی به خدمات اجتامعی، ۱۰ نفر 
(۱٫۳٪) آن ها از عدم دسرتسی به عدالت، ۳۰۹ نفر که مساوی است به (۴۰٫۷٪) از ناامنی و خشونت، ۲۴۴ نفر (٪۲۹٫۵) 
آن ها از نبود اشتغال و کار و ۸۲ تن (۱۰٫۸٪) آن ها از نداشنت مسکن مناسب به عنوان عمده ترین مشکالت رس راه زندگی 

شکایت منوده اند.

۹ نفر از میان زنان و اطفال مصاحبه شونده (۱٫۲٪) در این مورد پاسخ مشخصی ارائه ننموده اند.

متایل به مهاجرت دوباره از افغانستان

از میان ۷۵۹ نفر زن و طفل مصاحبه شونده ۳۰۳ تن آن ها (۳۹٫۹٪) تأیید منوده اند بر رغم دشواری های دوران مهاجرت و 
پناهندگی به دلیل مشکالت موجود در وطن مایل به مهاجرت یا پناهندگی دوباره به خارج از کشور می باشند.

دریافت کمک

به تعداد ۴۸۰ نفر که ۶۳٫۲٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند از دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی هنگام 
بازگشت یا پس از استقرار در وطن یاد منوده اند که از سوی دولت های ترک شده یا دولت افغانستان و سازمان های ملی و 

بین املللی معاونتی صورت گرفته است.

بر اساس اظهارات این تعداد، پول نقد توسط ۱۹۴ نفر (۴۰٫۴٪) پوشاک و مواد غذایی توسط ۱ نفر که ۰٫۲٪ را شامل 
می گردد، سهولت های ترانسپورتی توسط ۱۰۷ نفر (۲۲٫۳٪) خدمات صحی توسط ۱۱۸ نفر (۲۴٫۶٪) خانه یا منره زمین 
توسط ۲۸ نفر (۵٫۸٪) و استخدام به کار ۳۲ نفر (۶٫۷٪) به عنوان مهم ترین کمک های است که در جریان بازگشت یا بعد 

از استقرار در وطن دریافت گردیده  است.
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مقدمه
تداوم نزدیک به نیم قرن جنگ و ناامنی در کشور نه تنها سبب ویرانی زیربناهای ملی و کشته و معلول شدن میلیون ها 
انسان در افغانستان گردیده است، بلکه از مهم ترین دالیل و عوامل مهاجرت و پناهندگی میلیون ها افغانستانی به خارج 
مهاجرین  تعداد  در حال حارض  کنندگان،  عودت   و  مهاجرین  امور  وزارت  آمار  اساس  بر  می رود.  به شامر  نیز  از کشور 
تعداد که  این  تفکیک  نفر می رسند که متأسفانه معلومات دقیق در مورد  به ۶۴۸۶۴۰۹  از کشور  افغانستانی در خارج 
چند درصد آنان را زنان و اطفال تشکیل می دهند، وجود ندارد. ولی اگر فرض را بر این بگذاریم که ۵۰ درصد این تعداد 
شامل زنان و اطفال می باشد، ۳۲۴۳۲۰۴ نفر از مهاجرین و پناهندگان افغانستانی را زنان و اطفال تشکیل خواهند داد. 
قابل یادآوری است که تعداد مهاجرین و پناهندگان افغانستانی با توجه به وضعیت امنیتی کشور در حال نوسان بوده، 

گاهی افزایش و گاهی کاهش می یابد.

ماه جون ۲۰۱۸ میالدی ۸  تا  از سال ۲۰۰۱  و عودت کنندگان نشان می دهد که  امور مهاجرین  وزارت  آمار  همچنین 
میلیون نفر دوباره به کشور عودت منوده یا برگشت داده شده اند. حتا اگر ۵۰ درصد این تعداد را زنان و اطفال تشکیل 
داده باشند، از سال ۲۰۰۱ تا ماه جون ۲۰۱۸ دقیقاً ۴ میلیون واگر ۷۰ درصد را زنان و اطفال تشکیل  داده باشند (که 
احتامل نزدیک نیز همین تعداد است، ۵۶۰۰۰۰۰ زن و طفل افغانستانی در دوره یاد شده، از مهاجرت و پناهندگی دست 
برداشته و دوباره به کشور عودت منوده یا برگشت داده شده اند. رقمی که با توجه به ظرفیت های ملی کشور جنگ زده ی 

مثل افغانستان، بسیار زیاد و نگران کننده به نظر می رسد.

به این دلیل کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان تصمیم گرفت تا تحقیقی را در موردبررسی وضعیت حقوق برشی زنان 
و اطفال عودت کننده و اخراج شده به وطن، راه اندازی کرده و عالوه بر شناسایی مشکالت و چالش های مربوط به وضعیت 
حقوق برشی آنان، پیشنهادهای مشخصی را نیز به هدف از بین بردن مشکالت و چالش ها و بهبود وضعیت حقوق برشی 

آنان به آدرس دولت و جامعه جهانی مطرح مناید.

این تحقیق حاصل کار و تالش صادقانه همکاران کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در دفاتر مرکزی، ساحوی و 
والیتی کمیسیون می باشد که از ماه میزان سال ۱۳۹۶ آغاز و اینک با تکمیل نگارش گزارش مربوط به آن، به نرش می رسد. 
لذا از متامی  آنان، به خصوص همکاران بخش تحقیق و مطالعات حقوق برش، بخش حامیت و انکشاف حقوق زنان و بخش 

حامیت و انکشاف حقوق اطفال و همکاران بخش بانک معلومات کمیسیون، سپاسگزاری می شود.

مأموریت کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
مفاد  برمبنای   ۱۳۸۱/۳/۱۶ تاریخ  به  برش،  حقوق  ملی  نهاد  یگانه  به عنوان  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
توافقنامه بُن به وسیله فرمان رئیس جمهور وقت افغانستان تأسیس گردید. با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و بر 
اساس مفاد ماده ۵۸ آن، از مبنای محکم قانونی برخوردار شد. قانون اساسی ۱۳۸۲ در ماده ۵۸ خود بیان داشته است: 
«دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق برش در افغانستان و بهبود و حاميت از آن، کميسيون مستقل حقوق برش افغانستان 

را تأسيس می مناید.»

در سال ۱۳۸۴ با تصویب «قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان»، مبنای عمل، 
اهداف، وظایف، صالحیت ها و تشکیالت کمیسیون به صورت واضح تعریف و مشخص شد. بر اساس ماده ۵ قانون مذکور، 
اهداف کمیسیون عبارت اند از: ۱- نظارت بر رعایت حقوق برش، ۲- تعمیم و حامیت حقوق برش، ۳- نظارت از وضعیت و 
چگونگی دسرتسی افراد به حقوق برش، ۴- بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق برش و ۵- اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و 

انکشاف وضعیت حقوق برش در کشور.

کمیسیون دارای ۹ عضو است که هرکدام به نام کمیشرن یاد می شود. این اعضا باید مطابق اصول نامه  پاریس از میان 
شخصیت های شناخته شده و باورمند به حقوق برش انتخاب شوند. کمیشرنان برای پنج سال از سوی رئیس جمهور تعیین 
می شوند و رئیس جمهور طی یک پروسه شفاف با در نظر داشت اصول نامه پاریس اعضا را به نحوی انتخاب می کند که 
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تنوع قومی، زبانی، جنسیتی و فرهنگی موجود در افغانستان در آیینه کمیسیون بازمنایی شود. رئیس کمیسیون از میان 
اعضا از طرف رئیس جمهور تعیین می شود، اما معاون کمیسیون از میان اعضا، توسط خود آن ها انتخاب می گردد. همچنین 

کمیسیون به منظور پیشربد امور اداری، دارای داراالنشاء است که در رأس آن، رئیس اجرائیه قرار دارد.

فعالیت های این نهاد ملی، مستقل بوده و برمبنای قانون، برنامه اسرتاتژیک و برنامه عمل ساالنه آن تنظیم و اجرا می شود. 
در  کمیسیون  این  افغانستان،  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون   ۲ ماده  اساس  بر 
چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس شده است، به طور مستقل فعالیت می مناید و در انجام فعالیت های 
خویش، احکام قانون اساسی، قانون کمیسیون و سایر قوانین نافذ کشور را مالک عمل قرار می دهد. کمیسیون از سال 
۱۳۸۳ تاکنون، برنامه اسرتاتژیک داشته است و برنامه اسرتاتژیک فعلی، شامل سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۳ می شود. برنامه 

عمل کمیسیون نیز ساالنه بر اساس برنامه اسرتاتژیک تهیه می گردد.

دفرت مرکزی کمیسیون در کابل بوده و این نهاد هشت دفرت ساحوی و شش دفرت والیتی در سطح کشور دارد. عالوه بر 
بخش های اداری و حامیتی، کمیسیون در بخش های کاری ذیل فعالیت دارد: ۱- آموزش حقوق برش، ۲- نظارت و بررسی 
تخطی های حقوق برشی،۳- حامیت و انکشاف حقوق زنان، ۴- حامیت و انکشاف حقوق اطفال، ۵- حامیت و انکشاف 
حقوق اشخاص دارای معلولیت، ۶-تحقیق و مطالعات حقوق برش،۷- آمبودزمن (نظارت بر نیروهای امنیتی و دفاعی)، ۸- 

بخش نظارت ویژه (رعایت حقوق برشدوستانه) و ۹- بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی.

کمیسیون وظیفه دارد تا برمبنای ماده ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، 
از وضعیت حقوق برش نظارت و بررسی منوده و با انجام تحقیقات و جمع آوری آمار و ارقام، گزارش های تحقیقی تهیه و نرش 
مناید. تحقیق حارض نیز بر مبنی ماده ۵ و ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون و به هدف بررسی وضعیت 

حقوق برشی زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده، انجام یافته است.

مبانی حقوقی
چارچوب حقوقی این تحقیق در دو بخش جداگانه توضیح داده می شود. ابتدا تعهدات بین املللی دولت ها در موردحامیت 
از اقشار آسیب پذیر به خصوص مهاجران، پناهندگان و عودت کنندگان و اخراج شدگان، برمبنای اسناد مختلف بین املللی 

ترشیح شده و سپس مهم ترین بخش های قوانین داخلی افغانستان در رابطه با این موضوع بررسی خواهد شد.

الف: اسناد بین املللی در موردحامیت از اقشار آسیب پذیر
مبانی حقوقی حامیت از گروه های آسیب پذیر مانند زنان، اطفال، مهاجر و پناهنده را که موضوع این تحقیق است می توان 

در چند عنوان جداگانه به بحث و بررسی گرفت.

یک: اسناد عام حقوق برشی

«اسناد بین املللی حقوق برشی را برمبنای گسرته ی شمول و پوشش حامیتی نسبت به انسان ها (به اعتبار صاحبان و 
دارندگان حق)، به اسناد حقوق برشی عام و اسناد حقوق برشی خاص می توان تقسيم منود. اسناد عام حقوق برشی، آن 
دسته از اسنادی هستند که گروه های خاصی را مدنظر نداشته و به حقوق همه انسان ها رصف نظر از خصوصیات جانبی 
همچون جنسيت، مذهب، تابعيت و... می پردازد، نظري اعالميه جهانی حقوق برش یا کنوانسیون بین املللی حقوق مدنی 
و سیاسی. در مقابل، اسناد حقوق برشی خاص قرار دارد که گروه های خاص مانند زنان، پناهندگان، کودکان، اقلیت ها، 

افراد دارای معلولیت، کارگران مهاجر، زندانيان را تحت پوشش حامیتی خود قرار می دهند.»۱

بازتاب  نیز  برش  حقوق  بین املللی  عام  اسناد  از  بسیاری  در  دولت ها  سوی  از  برشی  حقوق  ارزش های  رعایت  به  تعهد   
تشویق  و  پیشبـرد  متحد،  مـلل  اهـداف  عنوان  تحت  متحد  ملل  مـنشور   ۱ ماده   ۳ دربند  به عنوان مثال،  است.  یافته 

۱ . کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، رساله  «آموزش حقوق برش» ص ۹۳.
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مورد  دین  یـا  زبان  جنسیت،  نژاد،  حیث  از  متایز  بدون  همگان  برای  اساسی  آزادی های  و  برش  حـقوق  بـه  احـرتام 
اجتمـاعی و  اقتصادی  شورای  وظایف  از  برش  حـقوق  ترویج  مـنشور،  این   ۶۸ مـاده  طبق  است.  قرارگرفته  تأکید 

(ECOSOC) است و شورای اقتصادی و اجتامعی به همین منظور، کمیسیون حقوق برش (نهادی که از سال ۲۰۰۶ به بعد 
منحل شده و شورای حقوق برش جایگزین آن شده است) را تأسیس منوده است و می تواند در صورت نیـاز به همین منظور 
کمیسیون هـای دیگـری هم ایجاد مناید. همین طور مواد ۵۵ و ۵۶ مـنشور نیـز به احـرتام جـهانی و رعایت حـقوق برش و 

آزادی های اساسی و تعهدات دولت ها برای اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه اشاره منوده است.

 اعالمیه جهانی حقوق برش مصوب ۱۹۴۸، سند مهم جهانی دیگری است که تفاهم مشرتک ملت ها در قبال حقوق و 
آزادی های اساسی انسان را اعالم داشته است. هرچند این سند بین املللی، اعالمیه بوده و ازنظر قراردادی الزام آور نیست، 
بر  اما در عرف بین املللی به جایگاه شایسته و موقعیت معنوی ممتازی دست یافته است. در این سند بی بدیل جهانی 
توجه به آموزش، احرتام و عمل به حقوق و آزادی های انسانی تأکید صورت گرفته و ازجمله در مقدمه آن بیان شده است که 
«دولت های عضو متعهد شده اند تا احرتام جهانی و رعایت واقعی حقوق برش و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل 
متحد تأمین کنند.» کنوانسیون  بین املللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی 
با وضع  را  بین املللی است که رعایت حقوق برش توسط دولت های عضو  از دیگر اسناد مهم  و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ 
ضامنت های اجرائی تضمین منوده است. به موجب اصول مندرج در این کنوانسیون ها۱ و سایر اسناد بین املللی ذی ربط، 

متامی دولت های عضو، مکلف به احرتام، حامیت و توسعه حقوق برش هستند.

بنابراین متام اسناد بین املللی حقوق برش که نام برده شد، بر رعایت حقوق برشی متام انسان ها تأکید دارد ازجمله ی اسناد 
عام بین املللی است که به موضوع آنان حق های برشی متام انسان ها بوده و به قرش و گروه ویژه اختصاص ندارد. در مورد 
حقوق برشی زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده، مفاد چند معاهده بین املللی حقوق برش مرتبط است که در حد 

امکان و فرصت، برخی از آنان معرفی و مواد مرتبط آن ذکر می شود.

دو: اسناد خاص مربوط به حقوق برشی زنان و اطفال

در حال حارض اسناد متعددی که خاص حامیت از حقوق برشی زنان و اطفال می باشد شامل اعالمیه، کنوانسیون، پروتکل 
و قطعنامه به تصویب رسیده است. ولی از این میان دو سند بسیار مهم شامل کنوانسیون رفع متام اشکال تبعیض علیه 
زنان و کنوانسیون حقوق طفل از اهمیت جدی برخوردار بوده و توانسته است که حقوق و امتیازات کلی مربوط به زنان و 

اطفال را به خوبی احتوا کنند. بنابراین در این بخش رصف به توضیح این دو سند اکتفاِ شده است.

 الف: کنوانسیون رفع متام اشکال تبعیض علیه زنان
 کنوانسیون بین املللی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان۲ در ١٨ دسامرب ١٩٧٩ بر اساس قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی 
سازمان ملل به تصویب رسيد و طبق ماده ٢٧ آن در سوم سپتامرب ١٩٨١ سی روز پس از تودیع بيستمني سند الحاق یا 
تصویب، قدرت اجرایی پيدا کرد. افغانستان  که این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۰ امضا کرده بود، در سال ۲۰۰۳ بدون 
اعالم حق رشط، به این سند مهم بین املللی ملحق شد. بنابراین ازنظر حقوقی، متام مفاد این کنوانسیون و تأمین برابری 

کامل در حقوق زن و مرد، برای دولت افغانستان الزامی است.

 این کنوانسيون شامل یک مقدمه و ٣٠ ماده بوده و هدف اصلی از تدوین آن، محو هر نوع تبعيض عليه زنان و تأمني برابری 
همه جانبه آنان با مردان در برخورداری از حقوق برشی شان است. تعریف تبعيض علیه زنان در ماده اول این سند ذکرشده و 
بر اساس آن عبارت  «تبعيض  عليه  زنان »، به  معني  قائل  شدن  هرگونه  متايز، محرومیت يا محدوديت  بر اساس  جنسيت  است  
كه  بر شناسایی و بهره مندی زنان از  حقوق  برشی  و آزادی های  اساسی شان، بر پايه  مساوات  با مردان ، در متام  زمينه هاي  

زندگی اثر مخرب  دارد يا اصوالً هدفش  از بني  بردن  اين  وضعيت  است .»

۱ . در هر دو کنوانسیون این موضوع در ماده ۲ موردبحث قرارگرفته است.
2. Conven�on on the Elimina�on of All Forms of Discrimina�on against Women
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به  هر شكل  محكوم  منوده و موافقت  مي منايند بدون   را  تبعيض  عليه  زنان   بیان شده که دولت هاي  عضو،   در ماده دوم 
درنگ ، به  طرق  مقتيض ، سياست  رفع  تبعيض  عليه  زنان  را تعقيب  منايند. ازجمله مهم ترین تعهدات دولت ها در این راستا 
عبارت اند از: گنجاندن  اصل  برابری  زن  و مرد در قانون  اسايس  يا ديگر قوانني  متناسب  داخيل ، اتخاذ تدابري قانوين  و غريه  
بر  زنان   از حقوق   قانون   زنان ، حاميت   تبعيض  عليه   از اعامل   به منظور جلوگريي   ازجمله  وضع  ضامنت  اجراهاي  مناسب  
اساس  تساوي  با مردان  و حصول  تضمني  و اطمينان  از حاميت  مؤثر زنان  عليه  هر نوع  تبعیض از طريق  محاکم  صالح  ميل  و 
ديگر مؤسسات  عمومي ، خودداري  از انجام  هرگونه  اقدام  و عمل  تبعيض آميز عليه  زنان  و تضمني  اينكه  مقامات  و مؤسسات  
عمومي  بر طبق  اين  تعهد عمل  منايند، اتخاذ تدابري الزم ، ازجمله  تدابري قانون گذاری  براي  تغيري يا لغو قوانني ، مقررات ، 

عادات  و عملكردهايي  كه  نسبت  به  زنان  تبعيض آميز هستند.

 ب: کنوانسیون حقوق طفل
فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  مدنی، سیاسی،  که حقوق  است  بین املللی  کنوانسیون  کنوانسیون حقوق طفل۱ یک   
کودکان را بیان می کند. این کنوانسیون در ۲۰ نوامرب ۱۹۸۹ موردپذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و 
از ۲ سپتامرب ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) الزم االجرا شده است. در میان همه اسناد 
حقوق برشی، این سند، دارای بیشرتین عضو است. تاکنون ۱۹۶ کشور (ازجمله افغانستان در سال ۱۹۹۴) این سند را 

تصویب کرده اند.

 در این سند بین املللی که دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است، ابتدا کودک تعریف شده و مهم ترین حقوق او فهرست شده 
است. کودک بر اساس ماده یک این کنوانسیون به هر انسان کمرت از ۱۸ سال گفته می شود. مگر آن که قانون قابل اعامل 

در مورد کودک سن قانونی کمرتی را تعیین کرده باشد.

 در این کنوانسیون چهاراصل بنیادین وجود دارد که آن را جهت می دهد.: این اصول عبارت اند از:

هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج بربد.• 

زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد.• 

کودکان حق زندگی داشته و باید رشد کنند.• 

کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات باید در متام اموری که به آن ها مربوط می شود • 
موردتوجه قرار گیرد.

سه: اسناد خاص مربوط به حقوق برشی مهاجرین و پناهندگان
از میان اسناد مربوط به حامیت از حقوق برشی پناهندگان و مهاجرین کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان و پروتکل 
مربوط به آن و نیز کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر از مهم ترین اسنادی بین املللی محسوب می گردند که به صورت خاص 
درزمینه ی حامیت از حقوق پناهندگان و مهاجرین تهیه و تصویب گردیده است. لذا در این بخش به توضیح این سه سند 

پرداخته شده است.

الف: کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان
تاریخ ۲۲  در  و  رسید  تصویب  جنوری ۱۹۵۱ به  تاریخ ۲۸  در  متحد  ملل  سازمان  خاص  جلسه  در  کنوانسیون  این 
اپریل ۱۹۵۴ به اجرا درآمد. این کنوانسیون در ابتدا به پناهندگان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم محدود می شد که با 
به تصویب رسیدن پروتکل ۱۹۶۷ محدودیت های جغرافیایی و زمانی آن برداشته شد و محدوده فعالیت های کنوانسیون 

توسعه یافت.

مطابق تعریف این کنوانسیون شخص پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبدا به یکی از دالیل مربوط به نژاد، مذهب، 

1. Conven�on on the Rights of the Child.
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ملیت، تعلق به یک گروه اجتامعی معین و عقاید سیاسی، مورد آزار و اذیت جدی قرارگرفته و به کشور دیگری پناهنده 
می شود.

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد، سند مهم بین املللی است که عالوه بر تعریف پناهنده، حقوق 
افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می کند. طبق این کنوانسیون متامی افراد از 

حق پناهندگی برخوردار نیستند، مثل جنایتکاران جنگی یا افراد نقض کننده حقوق برش که از این حق محروم هستند.

الزام آور  اسناد  از  و  بوده  و یک ضمیمه  الحاقیه  ماده، یک  بر یک مقدمه، ۷ فصل، چهل وشش  این کنوانسیون مشتمل 
بین املللی می باشد.

ب: پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان
پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۶۷) از حیث زمانی حدود ۱۶ سال بعد از معاهده اصلی (کنوانسیون مربوط 
به امور پناهندگان ۱۹۵۱) در تاریخ ۳۱ جنوری ۱۹۶۷ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. ازآنجایی که مقررات 
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (۱۹۵۱) در تاریخ ۲۸ جنوری ۱۹۵۱ در جنیوا به تصویب رسیده بود و فقط درباره 
اشخاصی اجرا می شد که درنتیجه حوادث قبل از تاریخ اول جنوری ۱۹۵۱ در اروپا به صورت پناهنده درآمده بودند. لذا 
با توجه به این که در سال های بعد از تصویب این کنوانسیون، طبقات جدید دیگری از پناهندگان به وجود آمده بودند که 
ممکن بود از مزایای این کنوانسیون بی بهره باقی مبانند، این پروتکل درصدد اصالح مقررات کنوانسیون مزبور برآمده و آن 
را به گونه ای اصالح و تعدیل منود تا مقررات مندرج در آن شامل حال متامی پناهندگان بشود. این پروتکل در قالب یک 
مقدمه کوتاه و یازده ماده به تصویب رسیده و مشتمل بر مقرراتی عمومی در اصالح عنوان پناهنده و اطالق آن بر افراد و 
اشخاص بیشرت و همچنین مقرراتی درباره همکاری مقام های ملی با ملل متحد، اطالعات مربوط به قوانین و آیین نامه های 
ملی، حل اختالف، الحاق، مقررات مربوط به دولت های فدرال، حق رشط ها و اعالمیه ها، قدرت اجرایی، فسخ، تودیع و 
... است. این پروتکل در چهارم اکترب ۱۹۶۷ قدرت اجرایی پیدا منوده است. این سند نیز مشابه سند قبلی ازجمله اسناد 

الزام آور نظام بین املللی حقوق برش، محسوب می شود.

ج: کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر
 کنوانسیون حامیت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان۱ بر اساس قطعنامه ۴۵/۴۵۸ مجمع عمومی سازمان 
الحاق  یا  تصویب  از  ماه  سه  از  بعد  آن که   ۱۸ ماده  طبق  است.  تصویب شده   ۱۹۹۰ دسامرب   ۱۸ تاریخ  در  متحد  ملل 
بیستمین عضو، آن را الزم االجرا می داند، این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ الزم االجرا شده است. کنوانسیون مذکور سند 
مهم بین املللی است که حامیت از حقوق کارگران مهاجر را موردتوجه قرار داده و بر ارتباط میان مهاجرت و حقوق برش که 
موضوع مرتبط باسیاست و موردتوجه جهانی است، تأکید می ورزد. این کنوانسیون، در تاریخ تعیین حقوق کارگران مهاجر 
و تضمین احرتام به حقوق و حامیت از آن ها، فصل جدیدی گشوده است. نکته قابل توجه این که این کنوانسیون در جهان 
چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، ۱۳۲ دولت (ازجمله افغانستان) هنوز هیچ اقدامی در رابطه با این سند انجام 
نداده اند، ۱۶ دولت فقط سند را امضا کرده اند و در میان ۵۰ کشور که این سند را تصویب کرده اند، به جز ترکیه هیچ کشور 

توسعه یافته و مهاجرپذیر وجود ندارد.

این کنوانسیون دارای یک مقدمه، نه بخش و ۹۳ ماده است. کنوانسیون یادشده مقدمه طوالنی دوصفحه ای دارد که در آن 
بر اهمیت سازمان بین املللی در مورد حقوق برش و اسناد و مقاوله نامه های سازمان بین املللی کار مورد تأکید قرارگرفته 
و با توجه به وضعیت اسفبار کارگران مهاجر، نسبت به وجود سند مجزا در مورد آنان اعالم نیاز شده است. در جهان امروز، 
صدها میلیون نفر در خارج از کشور اصلی خود زندگی می کنند. این عده شامل کارگران مهاجر، پناهندگان، پناه جویان، 
مهاجران دامئی و دیگرانی می شود که در کشور غیر از کشور محل تولد و یا متبوع خود، زندگی و کار می کنند. بسیاری 
از این افراد، کارگران مهاجر هستند. اصطالح کارگر مهاجر در ماده ۲ کنوانسیون چنین تعریف شده است: «کسی که در 
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فعالیت اجرت دار مشغول بوده و یا مشغول است و یا قراراست مشغول شود و در کشوری غیر از کشور متبوع خود برس 
می برد» این تعریف، کلی و عام بوده و درواقع گسرتده ترین تعریفی است که در اسناد بین املللی مربوطه در مورد کارگر 
مهاجر شده و شامل بسیاری از گروه های که در باال ذکر شد، می شود. در ماده ۳، فهرستی از افرادی که از این تعریف 
مستثنا هستند، ازجمله کارمندان سازمان های بین املللی، مقامات دولتی، افرادی که در استخدام دولتی بوده و در خارج 
از قلمرو آن کار می کند و رسمایه گذاران ارائه شده است. نسبت به اعضای خانواده کارگر مهاجر نیز تعریف موسع به کار 
گرفته شده است. طبق ماده ۴ اعضای خانواده کارگر مهاجر عبارت است از: «کسانی که با کارگر ازدواج منوده و یا رابطه ای 
آنان و اشخاص غیرمستقل دیگری که قانوناً عضو خانواده محسوب  آثار معادل ازدواج دارد و فرزندان غیرمستقل  دارای 

می شود.»

برخی از حقوق گنجانده شده در این کنوانسیون شامل همه کارگران مهاجر اعم از قانونی و غیرقانونی می شود و برخی 
درصدد  کنوانسیون  این  درواقع  می برند.  برس  قانونی  وضعیت  در  که  است  مهاجری  کارگران  مخصوص  دیگر  حقوق  از 
ایجاد حداقل معیارهایی است که کشورهای عضو بدون توجه به وضعیت مهاجرت، باید آن ها را در مورد کارگران مهاجر و 
خانواده های آنان اعامل منایند. دلیل شناسایی حقوق برای افراد فاقد سند، چند بار در مقدمه مورد تأکید قرارگرفته است. 
طبق مقدمه کنوانسیون، کشورهای عضو مالحظه می کنند که مهاجران غیرقانونی به صورت مکرر مورد استثامر قرارگرفته 
و آنان با نقض شدید حق های برشی شان مواجه اند. به همین دلیل باید در جهت جلوگیری و از بین بردن حرکت های 
آنان  انسانی  از حقوق  زیرزمینی و قاچاق در مورد کارگران مهاجر، اقدامات مناسب صورت بگیرد و درعین حال حامیت 

تضمین شود.

ب: مقررات داخلی افغانستان در مورد اقشار آسیب پذیر
در  را  کنوانسیون های حقوق برشی  و  اعالمیه جهانی  مفاد  از کشورها  برخی  بین املللی حقوق برش،  معاهدات  کنار  در 
قوانین اساسی خویش گنجانیده و ضامنت های مهم برای اجرای آن را پیش بینی کرده است. مثالً دولت افغانستان با در 
نظر داشت تعهدات بین املللی خود در قبال حقوق برش، در ماده ششم قانون اساسی مقرر داشته است: «دولت به ایجاد 
یک جامعه مرفه و مرتقی بر اساس عدالت اجتامعی، حفظ کرامت انسانی، حامیت حقوق برش، تحقق دموکراسی، تأمین 
وحدت ملی، برابری بین همه ی اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه ی مناطق کشور، مکلف می باشد.» به همین ترتیب 
به موجب ماده هفتم قانون اساسی، دولت به رعایت «منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین املللی که 

افغانستان به آن ملحق شده و اعالمیه جهانی حقوق برش» مکلف شده است.

عالوه بر تأکیدات فوق که به متام حق های برشی مربوط می شود، فصل دوم قانون اساسی که به حقوق ووجایب اتباع 
اختصاص یافته و شامل ۳۸ ماده می شود، فهرستی از حقوق بنیادین برش را رسمیت داده و تضمین منوده است.

 عالوه بر آن از سال ۱۳۸۱ تاکنون قوانین و مقررات متعددی در ارتباط با حقوق زنان، حقوق اطفال در افغانستان تدوین 
و تصویب شده است. به عنوان منونه می توان از قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نام برد 

که هدف کلی از تصویب آن ها، حامیت از این گروه های آسیب پذیر است.

اخیر مهاجر شده اند، در چارچوب حکومت  افغانستان در چند دهه  از شهروندان  تعدادی زیادی  به دلیل که  همچنین 
همه  حقوق  از  تا  دارد  وظیفه  نهاد  این  و  است  ایجادشده  کنندگان  عودت  و  مهاجران  برای  جداگانه  وزارت  افغانستان 

مهاجران و عودت کنندگان حامیت کند.

با توجه به آنچه بیان شد، دولت افغانستان هم به موجب معاهدات بین املللی که به آن ملحق شده و هم بر اساس اصول 
قانون اساسی و دیگر قوانین الزم االجرا مکلف به رعایت، حامیت و تحقق حقوق برش همه شهروندان افغانستان ازجمله 
زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده است، زنان و اطفالی که به دلیل آسیب پذیری مضاعفشان نیازمند حامیت بیشرت 

هستند. به همین دلیل دولت افغانستان باید با متام امکانات و بدون تبعیض در جهت حامیت از این افراد اقدام کند.
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روش تحقیق و تحلیل داده ها
این گزارش تحقیقی یک گزارش توصیفی-تحلیلی است، به این معنا که ابعاد مختلف وضعیت زنان و اطفال عودت کننده 
و اخراج شده توصیف شده و در برخی موارد زمینه ها و پیامدهای این وضعیت نیز مورد تحلیل قرارگرفته است. معلومات 
مورداستفاده در این گزارش عمدتاً از طریق تکمیل سؤال نامه جمع آوری شده است. به هدف انجام این تحقیق کارمندان 
بخش تحقیق و مطالعات حقوق برش پرسشنامه ی را طرح و آماده کردند و برای خانه پری به متام دفاتر ساحوی و والیتی 
کمیسیون ارسال کردند. کارمندان کمیسیون در ۱۴ دفرت ساحوی و والیتی با ۷۵۹ نفر مصاحبه و گفتگو کردند. در طی 
این گفتگو پرسشنامه موردنظر خانه پری و معلومات موردنیاز این تحقیق دریافت شده است. در ادامه پرسش نامه ها در 
بانک معلومات دفرت مرکزی توحید و دسته بندی شد و سپس داده های گردآوری شده و به وسیله کارمندان بخش دیتابیس 
و بخش تحقیق و مطالعات حقوق برش در دفرت مرکزی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. نگارش این منت توسط بخش 

تحقیق و مطالعات حقوق برش صورت گرفته است.

در کنار سؤال نامه با برخی از مسئوالن نهادهای مرتبط با مهاجران و عودت کننده نیز مصاحبه صورت گرفته است. ضمن 
اینکه برای غنامندی بیشرت تحقیق از پژوهش ها و گزارش های نهادها و رسانه های معترب دیگر نیز استفاده شده است. در 
جریان تحقیق، سعی شده است تا جایی که امکان دارد، تصویر واقعی و دقیق از وضعیت زنان و اطفال عودت کننده و 

اخراج شده ارائه شود.

جامعه آماری این تحقیق متام زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده از میان شهروندان افغانستان است که در طول سه 
سال گذشته (۱۳۹۶-۱۳۹۴) به وطن برگشته اند. بنابراین سؤال نامه به مردان مربوط نبوده و رصفاً از طریق مصاحبه با 
زنان و اطفال (اعم از دخرت و پرس) تکمیل شده است. عودت کننده (Returnee) به کسی گفته می شود که داوطلبانه و از 
روی اختیار از کشور دیگر به وطن برگشته است. اخراج شده (Deportee) به کسی گفته می شود که از سوی پولیس کشور 

دیگر توقیف شده و برخالف میل باطنی خود به افغانستان برگردانده شده است.

جامعه منونه برای این تحقیق، ۷۵۹ نفری است که در ضمن پرسش و پاسخ با آن ها فورم یا سوال نامه خانه پری شده است.

ویژگی های  گروه بندی ها  تعداد،  است  الزم  است،  بوده  سؤال نامه  تحقیق،  این  معلومات  گردآوری  ابزار  ازآنجاکه 
مصاحبه شوندگان به تفکیک ترشیح شود.

الف: مشخصات مشرتک مصاحبه شوندگان
 در این تحقیق درمجموع با ۷۵۹ نفر از زنان و اطفال عودت کننده یا اخراج شده در والیت های مختلف افغانستان مصاحبه 
صورت گرفته است. از آنجایی وضعیت زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده، موضوع کالن و ملی است، پرسش نامه 
تحقیق نیز قرار بوده که در سطح ملی و متام والیات افغانستان خانه پری شود. اما به دلیل برخی از مشکالت امنیتی و 
عدم دسرتسی کارمندان کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به برخی والیات و مناطق، عمالً پرسش نامه تحقیق در 
۹ والیت یعنی: پکتیکا، پنجشیر، خوست، زابل، کاپیسا، لغامن، لوگر، نورستان، نیمروز و هلمند خانه پری نشده و در ۲۵ 

والیت دیگر تکمیل شده است.
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به دلیل این که بر اساس آمار به دست آمده از وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، کمیشرنی عالی پناهندگان سازمان 
ملل متحد و سازمان بین املللی مهاجرت سازمان ملل متحد، تعداد عودت کنندگان و اخراج شدگان در والیت های مختلف 
قندهار  نفر)،   ۱۲۸) ننگرهار  نفر)،   ۱۵۴) کابل  والیت های:  در  پرشده  پرسش نامه های  تعداد  است،  متفاوت  افغانستان 
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(۱۰۲ نفر)، هرات (۸۰ نفر) و بلخ (۷۲ نفر) بیش از سایر والیت بوده است.

 از میان پرسش شوندگان، تعداد ۳۷۳ نفر از پاکستان، ۳۳۸ نفر از ایران، ۲۶ نفر از سائر کشورهای آسیایی، ۱۱ نفر از اروپا 
و ۳ نفر از ایاالت متحده آمریکا و کانادا آمده بوده اند. در این میان ۸ نفر این پرسش را بی پاسخ گذاشته اند.

قریه ها  نیز ساکن  نفر  و ۳۵۳  داشته اند  در شهر سکونت  مهاجرت  از  قبل  نفر  تعداد ۳۹۷  پرسش شوندگان  از مجموع   
بوده اند. ۹ نفر دیگر به این سؤال پاسخ نداده اند. از میان کسانی که محل سکونت قبل از مهاجرتشان مشخص بوده، 

۵۲٫۹٪ ساکن شهر و ۴۷٫۱٪ ساکن قریه بوده اند.

بعد از برگشت از مهاجرت، تعداد ۴۷۹ نفر شهر را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کرده اند و ۳۵۳ نفر دیگر نیز در 
قریه ها ساکن شده اند. ۹ نفر باقی مانده نیز به این سؤال جواب نداده اند. بنابراین از میان کسانی که محل سکونت بعد از 
مهاجرتشان مشخص شده است، ۶۳٫۸٪ سکونت در شهرها و ۳۶٫۲٪ سکونت در قریه ها را انتخاب کرده اند. مقایسه آمار 
محل سکونت زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده نشان می دهد که نسبت به قبل از مهاجرت، سکونت این افراد در 

شهر حدود ۱۱٪ افزایش یافته و سکونت آنان در قریه ها، به همین نسبت کاهش یافته است.

ب: مشخصات زنان پرسش شونده
از مجموع کسانی که با آنان مصاحبه شده است، ۴۴۳ نفر (۵۸٫۴٪) زن بوده اند. از این تعداد، ازنظر حالت مدنی،۸۸ نفر 
مجرد، ۳۰۹ متأهل ۴۶ نفر بیوه یا طالق شده بوده اند. ازنظر سنی، ۱۷۲ نفر به گروه سنی ۳۰-۱۸ ساله، ۱۹۸ نفر به گروه 
سنی ۵۰-۳۱ ساله و ۶۷ نفر به گروه سنی باالی ۵۱ ساله تعلق داشته اند. ۶ نفر دیگر از مصاحبه شوندگان به این سؤال 

پاسخ نداده اند.
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وضعیت مدنی و سن زنان پرسش شونده که به سؤاالت مربوط پاسخ داده اند، در جدول زیر تصویر شده است.

 ازنظر سطح تحصیالت ۲۱۳ نفر از پرسش شوندگان بی سواد و ۹۷ نفر کم سواد بوده اند و ۴۶ نفر سواد متوسط (در حد 
صنف ۷ الی لیسه) داشته اند. ۴۹ نفر دارای مدرک دیپلم صنف دوازده، ۳۵ نفر دارای مدرک لیسانس و یک نفر ماسرت 

بوده اند. ۲ نفر نیز به سؤال مربوط به سطح تحصیل جواب نداده اند.
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ا ز نظر وضعیت شغلی، ۳۱ نفر در حال تحصیل، ۲۸۰ نفر خانه دار، ۱۵ کارمند اداری (در ادارات دولتی و دفاتر شخصی)، 
۲۷ نفر مرصوف شغل آزاد و ۷۹ نفر بیکار و فاقد شغل بوده اند. در این میان ۱۱ نفر به این سؤال پاسخ نداده اند.
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ج: مشخصات اطفال پرسش شونده
در این تحقیق مجموعاً با ۳۱۶ طفل عودت کننده یا اخراج شده مصاحبه شده است که این تعداد، ۴۱٫۶٪ از مجموع 
مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهد. ازنظر جنسیت از این تعداد، ۱۹۲ نفر پرس و ۱۲۴ نفر دخرت بوده اند. ازنظر سن، با 
اطفال ۷ ساله و کمرت از آن اصالً مصاحبه نشده است، اما از میان اطفال باالتر از ۷ سال، گروه سنی ۱۲-۸ ساله ۵۴ نفر، 
گروه سنی ۱۵-۱۳ ساله ۱۲۳ نفر و گروه سنی ۱۷-۱۶ ساله ۱۳۹ نفر بوده اند. در پاسخ به این سؤال که اطفال در حد 
سن خود درس خوانده اند یا خیر؟ ۱۰۱ نفر پاسخ مثبت داده اند و ۲۰۱ نفر پاسخشان منفی بوده است. ۹ نفر دیگر سؤال 
را بی پاسخ گذاشته اند. اینکه در حدود یک سوم از اطفال پرسش شونده در مورد تعلیم و آموزش خود گفته اند که در حد سن 
خود درس نخوانده اند، نشان می دهد که عودت یا اخراج از کشورهای دیگر و برگشت به وطن، بر وضعیت تحصیلی اطفال 

تأثیر منفی گذاشته و باعث عقب ماندگی درسی آنان شده است.

جزئیات مربوط به مشخصات اطفال پرسش شونده در جدول نیز به تصویر کشیده است.



فصل دوم     
وضعیت حقوق برشی زنان و اطفال      

پناهنده در کشورهای مقصد     

)کشور محل اقامت پناهنده و مهاجر(     

چالش های زنان و اطفال مهاجر و پناهنده در کشورهای مقصد  

اخراج اجباری مهاجرین و پناهندگان  

عودت داوطلبانه به وطن و دالیل آن  

دادخواهی  



�ن ��� ��� �� � ا�� �ہ �� �اج �� �ہ و ا�� �� ��� �ل ��دت  �ن و ا��� �ی ز�� �ق ���� ��� � ��� و��

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

۲۲

چالش های زنان و اطفال مهاجر و پناهنده در کشورهای مقصد
معاهدات  و  اسناد  موردحامیت  از حقوق  یکی  پناهندگی  و  مهاجرت  گردید،  مطالعه  مبانی حقوقی  بحث  در  هامن گونه 
بین املللی بوده و از مصادیق حقوق برش به حساب می آید. بر اساس مفاد اسناد و معاهدات یادشده هرکسی حق دارد 
در صورت نیاز و به هدف رهایی از تهدید و مشکالت ناشی از جنگ و خشونت، کشور خویش را ترک و به کشورهای دیگر 
مهاجرت منوده و پناهندگی اختیار مناید، هامن گونه که هر کس حق دارد پس از رفع خطر، بااراده و اختیار خود، مهاجرت 

و پناهندگی را ترک گفته دوباره به وطن خویش برگردد.

بنابراین عدم همکاری و رد درخواست پناهندگی افراد واجد رشایط در مغایرت با مفاد کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان 
و سایر اسناد بین املللی بوده و هیچ دولتی حق ندارد آن را نادیده گیرد.

بر اساس مفاد ماده های اول تا سی و چهارم کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان (۱۹۵۱) و ماده اول پروتکل ۱۹۶۷ 
مربوط به وضع پناهندگان، کشورهای مقصد یا محل اقامت پناهندگان وظیفه دارند تا زمینه های زندگی باکرامت پناهندگان 

را فراهم و رشایط بهره مندی آنان از حقوق اساسی شان را به وجود آورند.

در میان مهاجرین و پناهندگان، زنان و اطفال به دلیل محدودیت های طبیعی که دارند با چالش ها و مشکالت بیشرتی 
روبرو بوده و با آسیب های جدی تری مواجه می باشند. بنابراین رعایت حال آنان و فراهم آوری زمینه ها و فرصت های حامیتی 
بیشرت و بهرت برای آنان از مسؤولیت های جدی دولت های مهاجرپذیر بوده و ایجاب می کند تا عالوه بر مفاد کنوانسیون 
مربوط به امور پناهندگان، (۱۹۵۱) پروتکل مربوط به وضع پناهندگان (۱۹۶۷) و سایر اسناد مربوط به حقوق مهاجرین 

و پناهندگان، مفاد کنوانسیون های مربوط به حقوق برشی زنان و اطفال نیز در نظر گرفته شوند.

در این بخش از تحقیق سعی گردیده تا در مرحله اول چالش ها و مشکالتی زنان و اطفال مهاجر و پناهنده در کشور مقصد 
یا کشوری که زنان و اطفال پناهنده و مهاجر در آن اقامت داشتند، موردبررسی و مطالعه قرارگرفته سپس با تفکیک عودت 
داوطلب و اخراج شدگان اجباری، مشکالت مربوط به آنان به صورت جداگانه و در استناد به معلومات به دست آمده در این 

تحقیق، موردمطالعه قرار گیرد.

تعداد زنان و اطفال که در این تحقیق با آنان مصاحبه صورت گرفته است ۷۵۹ نفر بوده که درمجموع جزء کسانی اند که از 
مهاجرت یا پناهندگی به صورت داوطلبانه به وطن برگشته یا به اجبار اخراج گردیده اند. متام مصاحبه شوندگان بدون استثنا 
داستان های دردآوری را از دروان مهاجرت و پناهندگی با خود داشته و درمجموع قربانی خشونت یا رفتارهای نادرستی 

بوده اند که در دوران پناهندگی یا مهاجرت با آن مواجه بوده و ذیالً موردمطالعه و بررسی قرارگرفته است.

الف: شکنجه و لت وگوب
آنان که  آنان مصاحبه صورت گرفته است ۲۵۳ نفر  با  از میان ۷۵۹ زن و طفل که  نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
۳۳٫۳٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند در جریان مهاجرت به خصوص در زمان عودت یا اخراج توسط عوامل 
دولت میزبان شکنجه گردیده و مورد لت وکوب و بدرفتاری قرار گرفته اند. درحالی که بر اساس مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ و 
پروتکل مربوط به آن دولت ها وظیفه دارند تا زمینه برخورداری مهاجرین و پناهندگان را از حقوق اساسی آنان، فراهم منوده 
و رشایط حامیت از کرامت انسانی آنان را فراهم منایند. کنوانسیون منع شکنجه ضمن مواد ۲ و چهار خویش از تدابیر 
جدی قانونی دولت ها در زمینه منع شکنجه یاد منوده و در ماده ۳ خویش از عدم اخراج افراد به کشورهای که احتامل 

شکنجه آنان در آن کشورها می رود، با جدیت حامیت منوده است. 

ب: دشنام، توهین و تحقیر
دشنام، توهین و تحقیر از مصادیق نقض حق کرامت انسانی است و بر اساس مفاد اسناد بین املللی حقوق برش هیچ کسی 
حق ندارد به کسی دیگری دشنام داده یا او را توهین و تحقیر کند. در صورت که این رفتار توسط مأمورین رسمی کشورهای 
محل اقامت پناهنده یا مهاجر باشد عالوه بر این که ماده های ۴ و ۶ کنوانسیون ۱۹۵۱ را نقض منوده است در مغایرت با 
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مفاد ماده های ۳۴ و ۳۷ کنوانسیون حقوق اطفال، ماده اول اعالمیه جهانی حقوق برش، ماده ۲ میثاق بین املللی حقوق 
مدنی و سیاسی و ماده ۳ میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، می باشد.

نتایج تحقیقات کمیسیون نشان داده است که از میان ۷۵۹ زن و طفلی که بعد از عودت داوطلبانه به وطن یا اخراج، با 
آنان مصاحبه صورت گرفته است ۱۴۰ نفر (۱۸٫۴٪) آنان تأیید منوده اند که در دوران مهاجرت یا پناهندگی مورد دشنام، 

توهین و تحقیر قرارگرفته اند.

ج: تجاوز جنسی
تجاوز جنسی یکی از جرایم شنیع و جنایت علیه زنان و اطفال بوده و بر اساس مفاد ماده ۳ پروتکل الحاقی کنوانسیون  
تا  وظیفه دارند  دولت ها  اطفال  حقوق  کنوانسیون  ماده  و  زنان  علیه  تبعیض  هرگونه  منع  کنوانسیون  اول  ماده  پالرمو، 
به محاکمه  ملی  قوانین جزایی  مفاد  با  در مطابقت  را  آن  عوامل  و  برده  بین  از  را  رفتار مجرمانه  این  تحقق  ظرفیت های 

بکشانند. 

بر اساس معلومات به دست آمده از این تحقیق از میان ۷۵۹ مصاحبه شوند ۱۹ نفر (۲٫۵٪) تأیید منوده اند که در جریان 
مهاجرت و پناهنده مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اند. قربانیان تأیید منوده اند که در دروان مهاجرت و پناهندگی از سوی 
مردم عادی در محل کار وزندگی یا هم در مسیر راه توسط قاچاق بران و در مواردی نیز توسط افراد وابسته به ارگان های 

دولتی کشور مقصد یا کشور سومی که به هدف رسیدن به کشور مقصد از آن عبور می کردند، مورد تجاوز قرارگرفته اند.

د: آزار و اذیت جنسی
زنان و اطفال مهاجر و پناهنده به دلیل ظرفیت های آسیب پذیری جدی که دارند، عمدتاً با پدیده ی آزار و اذیت جنسی 
روبرو می باشند. این پدیده در قوانین ملی بسیاری از کشورهای جهان، جرم انگاری گردیده است. همچنین بر اساس 
مفاد ماده ۳۴ و ۳۷ کنوانسیون حقوق اطفال، دولت ها وظیفه دارند تا عوامل این گونه رفتارها را مجازات منوده و زمینه ها و 

رشایط زندگی آبرومند را برای مهاجرین و پناهندگان فراهم منایند.

معلومات که از مصاحبه همکاران کمیسیون با زنان و اطفال پناهنده و مهاجر که به وطن برگشته یا برگشت داده شده اند 
به دست آمده است، نشان می دهد که ۳۶ نفر آنان (۴٫۷٪) در کشور ترک شده یا کشوری که در آن به عنوان پناهنده یا 

مهاجر زندگی می گردند، قربانی آزار و اذیت جنسی بوده اند.

هـ: کار اجباری
مطابق با مفاد ماده ۲۴ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان و کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر هر دولتی وظیفه دارد تا 
نسبت به پناهندگان و مهاجران کارگر برخورد متفاوت نداشته و زمینه بهره مندی آنان از متامی حقوق و امتیازات قوانین 
از  بهره گیری  بیمه های اجتامعی مهیا سازند.  با مقررات  را مطابق  آنان  از  و زمینه های حامیت  فراهم منوده  را  ملی کار 
نیروی کار پناهندگان و مهاجران به صورت اجباری و بدون مزد بر اساس قوانین کار متامی کشورهای جهان و هم چنین 
مطابق با مفاد معاهدات و قواعد بین املللی، ممنوع بوده و جرم به حساب می آید. ماده های ۱۷ تا ۱۹ کنوانسیون مربوط 
بنابراین دولت ها وظیفه دارند که  پناهندگان توضیح داده است.  با مزد  پناهندگان به صورت واضح در مورد کار  امور  به 
نه تنها زمینه ها و رشایط کار اجباری پناهندگان را از بین بربند بلکه مکلف اند تا آن عده از پناهندگانی را که به کار اجباری 

کشانیده می شوند حامیت منوده و عاملین این کار را به محاکمه بکشانند.

برگشت  یا  منوده  عودت  وطن  به  که  مهاجر  و  پناهنده  اطفال  و  زنان  با  ما  همکاران  مصاحبه  از  به دست آمده  معلومات 
اقامتشان  محل  کشور  در  اجباری  کار  قربانی  مصاحبه شوندگان  کل   (٪۸٫۸) نفر   ۶۷ که  می دهد  نشان  داده شده اند، 
بوده اند. اکرث این افراد از میان کسانی بوده اند که به زور اخراج شده و در کمپ های موقت در زمان اخراج مجبور به کار 
اجباری گردیده اند. به این معنی که عاملین این کار مأموران و مسؤوالن کمپ ها بوده و از مأموران دولتی به حساب می آیند.
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 و: مصادره غیرقانونی اموال
ماده ۱۳ و ۳۰ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان از حق ملکیت و دارای پناهندگان حامیت منوده است بنابراین مصادره 
غیرقانونی اموال و دارایی های آنان خالف قوانین و مقررات بین املللی بوده و عوامل آن قابل پیگیری و محاکمه می باشند.

معلومات این تحقیق نشان می دهد که از میان ۷۵۹ زن و طفل که با آنان مصاحبه صورت گرفته است ۵۷ نفر (۷٫۵٪) آنان 
تأیید منوده اند که اموال آنان در کشوری که در آنجا پناهنده یا مهاجر بوده اند به صورت غیرقانونی مصدره گردیده است.

ز: توقیف خودرسانه بیش از یک شبانه روز و نگهداری در محل نامناسب
تعداد از پناهندگانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته است تأیید منوده اند که قبل از برگشت به وطن در کشور که پناهنده 
یا مهاجر بودند با توقیف خودرسانه بیش از یک شبانه روز و نگهداری در محل نامناسب مواجه گردیده اند. بخش عمده این 
افراد کسانی بوده اند که به اجبار اخراج گردیده اند. درحالی که توقیف خودرسانه بر اساس قوانین ملی هر کشوری ممنوع 
بوده و به اساس اسناد بین املللی حقوق برش به خصوص ماده اول اعالمیه جهانی حقوق برش و ماده دوم میثاق بین املللی 
حقوق مدنی و سیاسی متامی دولت ها وظیفه دارند تا زمینه ها و رشایط سلب آزادی پناهندگان را در قلمرو تحت حاکمیت 

خویش از بین بربند. با عوامل این گونه رفتار برخورد جدی منوده و آنان را به محاکمه بکشانند.

معلومات که درنتیجه مصاحبه همکاران ما با زنان و اطفال عودت کننده و برگشت داده شده به دست آمده نشان می دهد که 
۱۲۲ نفر آنان (۱۶٫۱٪) به صورت خودرسانه بیشرت از یک شبانه روز توقیف گردیده اند. بخش عمده این افراد نیز از میان 

کسانی بوده اند که با اجبار از کشور محل اقامت اخراج گردیده اند.

ح: عدم امکان انجام مراسم دینی و مذهبی
انجام آزادانه مراسم دینی و مذهبی ضمن ماده اول و هجدهم اعالمیه جهانی حقوق برش و ماده ۴ کنوانسیون مربوط به 
امور پناهندگان موردحامیت قرارگرفته است. بنابراین متامی دولت ها وظیفه دارند تا زمینه های انجام آزادانه مراسم دینی و 
مذهبی پناهندگان را فراهم منایند و هرگونه تخلف از این مسؤولیت تخلف از مفاد ماده اول و هجده اعالمیه جهانی حقوق 

برش و ماده ۴ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان، به حساب می آید.
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کل   ٪۸٫۶ که  نفر   ۶۵ که  است  داده  نشان  داده شده  برگشت  و  کننده  عودت  اطفال  و  زنان  از  کمیسیون  معلومات 
مصاحبه شوندگان را نشان می دهند در کشور محل اقامت خویش در دوران پناهندگی یا در زمان توقیف و اخراج فرصت یا 

امکان انجام مراسم دینی و مذهبی خویش را نداشته اند.

اخراج اجباری مهاجرین و پناهندگان
بر اساس مفاد ماده های ۳۲ و ۳۳ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان، هیچ دولتی حق ندارد پناهنده ی را که در خاک 
آن دولت برس می برند به زور اخراج منایند. مگر به دالیل امنیتی عالوه بر این که اخراج نباید به کشوری باشد که در آن 

پناهنده با تهدید جانی روبرو است.

بنابراین اذعان می گردد در صورت که یک دولت، مهاجر یا پناهنده را که رشایط پناهندگی را دارا بوده و به هدف نجات 
جان خویش از تهدید، کشور متبوعش را ترک و به آنجا پناه برده است، بدون دلیل، اخراج مناید، ماده ۳۲ کنوانسیون 
مربوط به امور پناهندگان را نقض منوده است. چنانچه بر رغم موجودیت دلیل قانونی، پناهنده به کشوری اخراج گردد 
که با تهدید جانی روبرو است. در این صورت نیز مفاد ماده ۳۳ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان نقض گردیده است.

نخستین پرسش که در این بخش از زنان و اطفال عودت کننده و برگشت داده شده پرسیده شده این بوده است که: شام 
عودت کننده اید یا اخراج شده به این معنی که آیا داوطلبانه به وطن برگشتید یا به اجبار اخراج شده اید؟

در پاسخ به این پرسش از میان ۷۵۹ نفر مصاحبه شونده ۳۳۲ نفر (۴۳٫۷٪) گفته اند که به اجبار از کشور محل اقامتشان 
نفر  به وطن عودت منوده اند. ۳  تأیید منوده اند که داوطلبانه  نفر (٪۵۵٫۹)  یا برگشت داده شده اند و ۴۲۴  اخراج شده 

(۰٫۴٪) دیگر به این پرسش پاسخ نداده اند

این معلومات نشان داده است که ۴۳٫۷٪ از مصاحبه شوندگان به اجبار از کشور محل اقامتشان یا کشور که در آن به عنوان 
مهاجر یا پناهنده به رس می بردند اخراج گردیده اند که بخش اعظم آنان از دو کشور ایران و پاکستان اخراج شده اند. مهم تر 
آنان ازجمله نقض حق کرامت انسانی مهاجرین و  با نقض حقوق برشی  آنان توأم  از  از همه این که اخراج تعداد زیادی 
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پناهندگان، شامل شکنجه، توهین و تحقیر، آزار و اذیت، تجاوز و نقض حقوق مالی و اقتصادی و ... آنان بوده است.

اخراج بدون رسپرست
بر اساس مفاد ماده های اول تا چهل و یکم کنوانسیون حقوق اطفال (۱۹۸۹) دولت ها وظیفه دارند تا زمینه ها و رشایط 
زندگی باکرامت و عاری از تهدید را برای اطفال ایجاد منایند. این مسؤولیت شامل اطفالی نیز می گردند که به عنوان مهاجر 

یا پناهنده در یک کشور دیگر اقامت دارند.

اخراج اطفال بدون رسپرست که بتواند از او حامیت کند، مواد ۳، ۱۰، ۳۴ و ۳۷ کنوانسیون حقوق اطفال۱ را نقض منوده 
و به دلیل تهدیداتی که ممکن طفل اخراج شده با آنان مواجه گردد، حقوق برشی او نقض و در معرض تهدید قرار گیرد.

همچنین بر اساس مفاد مواد کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت، کنوانسیون پالرمو 
و سایر اسناد حقوقی بین املللی که در حامیت از حقوق برشی زنان به تصویب رسیده اند هیچ دولتی حق ندارد با زنان 

درکلییه اقدامات مربوط به اطفال چه توسط نهادهای رفاه خصويص و عمومی، محاكم و مقامات اداري تقبل شده باشد و یا توسط مجامع قانون گذاری،   .۱
منافع علياي طفل در قدم اول بايد مدنظر گرفته شود.

دول طرف كنوانسيون متعهد می شوند كه آن حاميت و مراقبتي را كه الزمه بهبود زندگی طفل است، با در نظر گرفنت حقوق و مکلفیت های والدين طفل، 
رسپرستان قانوين و ديگر افرادي كه قانوناً در قبال وي مسئولیت دارند، تأمین كنند و به اين منظور بايد كليه اقدامات قانوين و اداري الزم را به عمل آورند.

دولت های طرف كنوانسيون بايد مطمنئ شوند كه نهادها، خدمات و تسهیالتی كه مسؤول مراقبت و حامیت اطفال هستند و مخصوصاً در ساحات اميني 
و صحت حتامً با معیارهای وضع شده توسط مراجع باکفایت در تعداد و اهليت كارمندان و نيز نظارت كايف مطابقت می کند. (ماده سوم کنوانسیون حقوق 

اطفال)

مطابق به تعهدات دولت طرف كنوانسيون تحت ماده ۹ پاراگراف ۱ تقاضاي يك طفل براي ورود و یا خروج از يك كشور به قصد دوباره يكجا شدن با فاميل 
بايد به شيوه انساين، مثبت و رسیع جواب داده شود، دول طرف كنوانسيون بايد بيشرت مطمنئ شوند كه تقديم چنني تقاضايي متضمن عواقب معكوس براي 

متقاضيان و اعضاي فامیلشان نيست.

طفيل كه والدينش در کشورهای مختلف زندگی می کنند حق دارد كه ارتباطات شخيص و منظم خودش را با هر دو طرف به جز در رشایط استثنايي حفظ كند. 
به اين منظور و مطابق تعهدات دول طرف كنوانسيون تحت ماده ۹ پاراگراف ۱ دولت ها بايد حق طفل و پدر و مادر او را در ترک و ورود به يك كشور به شمول 
كشور خودش احرتام بگذارند. حق ترك هر کشور بايد تنها به محدودیت های تجویزشده در قانون كه الزمه حفظ امنيت و نظم عمومي، صحت عامه و یا حقوق 

و آزادی های ديگران و در سازگاري با ديگر حقوق شناخته شده در كنوانسيون حارض است مرشوط شود.. (ماده دهم کنوانسیون حقوق اطفال)

دولت های طرف كنوانسيون بايد تعهد كنند كه از طفل در برابر همه انواع استثامر جنيس و سوءاستفاده جنيس حاميت منايند بدين منظور، دولت ها بايد 
اقدامات الزم ميل، دوجانبه و چندجانبه را روي دست بگريند تا از وقوع موارد زير جلوگريي گردد:

الف: ترغيب و ایجاد فشار بر طفل تا در هر نوع فعاليت جنيس غريمجاز وارد گردد:

ب: استفاده استثامر جويانه از اطفال در فحشا (روسپيگري) و ديگر اعامل جنيس غیرمجاز.

ج: استفاده استثامر جويانه از اطفال در اجراي منايش های و مواد به شکل مستهجن و عریان. (ماده سی و چهارم کنوانسیون حقوق اطفال)

دول طرف كنوانسيون بايد مطمنئ شوند كه:

الف: هيچ طفيل مورد شكنجه و ديگر جزاها و رفتارهای تحقريآميز، ظاملانه و غیرانسانی قرار منی گیرد، مجازات مرگ و حبس ابد بدون احتامل رهايي نبايد 
براي جرايم ارتكايب توسط افراد زير ۱۸ سال وضع گردد:

ب: هيچ طفيل نبايد از آزادي خود به شکل غیرمجاز و ظاملانه محروم شود، دستگريي، توقيف و حبس يك طفل بايد مطابق قانون و به حیث آخرين اقدام و 
در کوتاه ترین دوره از زمان بايد صورت بگريد:

ج: هر طفلی كه از آزادي محروم می شود بايد انسان دوستی و احرتام به شأن ذايت يك انسان و به طرزي كه نیازهای سني وي در نظر گرفته شود، برخوردار 
شود. مخصوصاً هر طفل محروم از آزادي بايد از بالغني جدا نگهداري شود، مگر این که منافع علياي طفل خالف آن را ايجاب كند و بايد بتواند متاس خودش 

را با فاميلش از طريق مكاتبات و ديدار، به غیراز موارد استثنايي حفظ كند.

د: هر طفيل كه از آزادی اش محروم می شود بايد به کمک های الزم قانوين دسرتيس فوري داشته باشد و همین طور حق پرسش قانوين بودن محروميت از آزادي 
خودش را نزد محكمه و ديگر ارگان های باصالحیت، مستقل وبی طرف و دسرتسی به تصمیم گیر-ی در مورد چنني اقدامي را داشته باشد. (ماده سی و هفتم 

کنوانسیون حقوق اطفال)
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به گونه رفتار کند که آنان را در معرض تهدید، تجاوز و نقض حقوق مربوط به کرامت انسانی آنان قرار دهد. اخراج زنان 
پناهنده بدون رسپرست که بتواند از آنان به خوبی حامیت کند به معنی قرار دادن آنان در معرض تهدید و تجاوز بوده و نقض 

حق کرامت انسانی آنان به شامر می رود.

بنابراین هر دولتی که دست به اخراج زنان پناهنده به خصوص زنان پناهنده مربوط به جوامع سنتی مثل افغانستان بدون 
رسپرست که قادر به حامیت از آنان باشند، بزنند در حقیقت آنان را معرض خطر قرار داده و خالف اسناد بین املللی حقوق 

برشی زنان عمل منوده است.

نفر)  اخراج شدگان، (۳۳۲  نفر شامل ۳۲٫۵٪ کل  است ۱۰۸  گرفته  آنان مصاحبه صورت  با  که  اطفال  و  زنان  میان  از 
اظهار داشته اند که در زمان اخراج تنها بوده و بدون رسپرست که بتواند از آنان حامیت کنند اخراج گردیده اند. ۲۲۴ نفر 

باقی مانده شامل ۶۷٫۵٪ تأیید منوده اند که همراه با یک یا چند عضو خانواده خویش اخراج گردیده اند.

هویت اخراج شدگان
از میان ۳۳۲ زن و طفل پناهنده که به اجبار از کشور محل اقامتشان اخراج گردیده اند، ۲۰ نفر آنان که ۶٪ را تشکیل 
می دهند زن و ۱۱۸ نفر شامل ۳۲٫۵٪ طفل بوده اند. هویت ۱۹۴ نفر باقی مانده (۵۸٫۵٪) نامعلوم بوده و در این فورمه ها 

یا پرسشنامه نشانی نگردیده است.
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قابل تأکید است که این تعداد رصف شامل کسانی می گردد که به اجبار از کشور محل اقامت که به آن مهاجرت منوده یا 
پناه برده بودند اخراج گردیده اند و شامل کسانی که رضایت مندانه و بااراده خودشان از کشور محل اقامت یا کشوری که 

در آن مهاجرت منوده و درخواست پناهندگی داده بودند برگشته اند، منی گردد.

محل دستگیری یا بازداشت
به اساس معلومات این تحقیق متام کسانی که به اجبار اخراج گردیده و به افغانستان برگشت داده شده اند، قبالً توسط 
مأمورین نظامی دولت محل اقامت یا کشوری که در آن به عنوان مهاجر یا پناهنده حضور داشتند، دستگیرشده و اخراج 
زیر  قرار  به دست آمده  آنان،  با  مصاحبه  درنتیجه  که  معلومات  اساس  بر  آنان  بازداشت  یا  دستگیری  محالت  گردیده اند. 

می باشد.

تعداد توقیف شده ها از محل زندگی شخصی ۱۲۹ نفر که ۳۸٫۹٪ را تشکیل می دهند، تعداد توقیف شده ها از محل کار 
۶۳ نفر که ۱۹٪ را تشکیل می دهند، تعداد توقیف شده ها از دانشگاه و مکتب ۱ نفر که ۰٫۳٪ را تشکیل می دهند، تعداد 
نفر که ۱۲٪ را تشکیل می دهند، تعداد  از یک کشور به کشور دیگر ۴۰  از مسیر راه و در حال مسافرت  توقیف شده ها 
توقیف شده ها از مسیر راه سفر از یک شهر به شهر دیگر در داخل یک کشور ۳۴ نفر که ۱۰٫۲٪ را تشکیل می دهند و تعداد 

توقیف شده ها از کمپ مهاجرین و پناهندگان ۴۹ نفر که ۴۹٫۸٪ را تشکیل می دهند، گزارش گردیده است.

به دلیل عدم نشانی شد توسط مصاحبه شونده  را شامل می گردند،  باقی مانده که ٪۴٫۸  نفر  توقیف ۱۶  درنهایت محل 
نامشخص بوده و نامعلوم گزارش گردیده است.
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اخراج مهاجرین و پناهندگان که دارای مدرک قانونی اقامت بودند
تحقیقات کمیسیون نشان می دهد که از میان زنان و اطفال که اخراج گردیده اند ۱۴۳ نفر آنان که ۴۳٪ کل کسانی را 
که به زور اخراج گردیده اند تشکیل می دهند، دارای مدرک قانونی اقامت یعنی پاسپورت همراه با ویزا یا کارت مهاجرت 
بوده اند. درحالی که بر اساس معاهدات بین املللی هیچ کشوری حق ندارد کسانی را که با مدرک قانونی اقامت در داخل 
خاک آن کشور زندگی می کنند، به زور اخراج کند. به خصوص وقتی که این افراد از میان زنان و اطفال باشند که میزان 
آسیب پذیری آنان بسیار زیاد بوده و اخراج اجباری آنان می تواند زمینه خطرات قاچاق این افراد را افزایش داده و مشکالت 

جدی را در برابر سالمتی و امنیت آنان خلق کند.



�ن ��� ��� �� � ا�� �ہ �� �اج �� �ہ و ا�� �� ��� �ل ��دت  �ن و ا��� �ی ز�� �ق ���� ��� � ��� و��

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

۳۰

متباقی این افراد که ۱۸۹ نفر بوده و ۵۷٪ اخراج شدگان را تشکیل می دهند در زمان اخراج فاقد مدرک قانونی اقامت 
بوده اند. گفتنی است که اخراج اجباری مهاجرین و  پناهندگان برخالف ماده ۳۳ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان 

می باشد.

عودت داوطلبانه به وطن و دالیل آن
بر اساس معلومات به ثبت رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در جریان سه سال اخیر (اول جنوری 
۲۰۱۵ تا آخر دسامرب ۲۰۱۷) رقم کسانی که داوطلبانه به وطن برگشته یا عودت منوده اند به ۱۷۰۴۱۷ نفر می رسد. که 

۹۱۰۸۲ نفر آنان را مردان و ۷۹۳۳۵ نفر دیگر را زنان تشکیل می دهند.

دیتابس وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نشان می دهد که ۱۷۱۸۲ نفر از عودت کنندگان تنها یا بدون فامیل و 
۱۵۳۲۳۵ نفر دیگر با فامیل عودت منوده اند.

بر اساس معلومات به ثبت رسیده در ویب سایت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، از میان ۱۷۰۴۱۷ نفر عودت 
کننده ۹۶۹۸۹ نفر آنان شامل ۴۹۴۱۹ نفر مرد و ۴۷۵۷۰ نفر زن، باالی سن ۱۸ و ۷۳۴۲۸ نفر دیگر شامل ۴۱۶۶۳ طفل 

پرس و ۳۱۷۶۵ طفل دخرت، زیر سن ۱۸ بوده اند.

 این معلومات افزوده است که از میان ۱۷۰۴۱۷ عودت کننده به وطن ۱۶۹۰۶۳ نفر آنان از دو کشور ایران (۱۸۹۱۷ نفر) 
و پاکستان (۱۵۰۱۴۶ نفر) و ۱۳۵۴ نفر باقی از سایر کشورهای جهان عودت منوده اند۱.

8. h�ps//:aris.morr.gov.af/en/Home/Index
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تردیدی نیست که این رقم متامی کسانی را که داوطلبانه به وطن عودت منوده اند شامل نخواهد شد زیرا تعدادی زیادی 
از هموطنان ما عودت منوده اند بدون این که ثبت یا راجسرت گردیده و برگشت آنان گزارش داده شود.

همچنین قابل یادآوری است که این تعداد شامل کسانی نیز منی گردد که اخراج شده و به اجبار به وطن برگشت داده شده اند.

هامن گونه که قبالً اشاره گردید از میان ۷۵۹ زن و طفل مصاحبه شونده ۴۲۴ نفر آنان که ۵۵٫۹٪ کل مصاحبه شوندگان را 
تشکیل می دهند تأیید منوده اند که برگشت آنان به وطن داوطلبانه بوده و به اجبار اخراج نگردیده اند. اما این تعداد دالیل 

مختلف را برای برگشت داوطلبانه یا عودت خویش به وطن ارائه منوده اند.

بدرفتاری مردم و شهروندان کشور محل اقامت؛ یکی از دالیل مهمی است که ۱۳٪ از زنان و اطفال عودت کننده . ۱
به آن اشاره کرده اند. آنان تأیید منوده اند که برخورد و رفتار شهروندان کشور محل اقامت آنان سبب گردید تا بر رغم 

تهدیدات که تاکنون در وطن وجود دارد، مهاجرت و پناهندگی را ترک و به وطن بازگردند.

برخورد خشونت بار و توهین آمیز مأمورین امنیتی و نظامی کشور محل اقامت؛ همچنین ۱۵٪ از عودت کنندگان . ۲
داوطلبانه، برخورد نادرست و خشونت آمیز مأمورین امنیتی و نظامی کشور ترک شده یا کشور محل اقامتشان را به عنوان 
دلیل ترک مهاجرت و برگشت داوطلبانه به وطن تذکر داده اند. به باور این تعداد برخورد مأمورین امنیتی و نظامی 
کشور که در آن مهاجرت منوده یا پناهنده گردیده بودند، توهین آمیز و تحقیرکننده بوده و سبب گردید است تا دوباره به 
وطن برگردند باآنکه می دانستند که ممکن با مشکالتی نیز روبرو گردند. این درحالیست که حامیت از حقوق اساسی 

پناهندگان و مهاجرین ضمن ماده اول تا ۱۱ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مورد تأکید بوده است.

مشکالت اقتصادی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده؛ سومین دلیلی است که از سوی زنان و اطفال عودت . ۳
کننده به وطن، به عنوان دلیل عودت داوطلبانه تذکر داده شده است. ۱۶٪ از مصاحبه شوندگان تأیید منوده اند که به 
این دلیل داوطلبانه به وطن برگشته اند که منی توانستند از عهده تهیه مخارج خانواده در کشور محل اقامت یا کشور 
که آن را ترک منوده اند، برآیند. به افغانستان برگشتند به امید که بتوانند زندگی بهرتی داشته و حداقل نان خوردنشان 

را پیدا بتوانند. 

محرومیت از حقوق اجتامعی؛ عدم دسرتسی به حقوق اجتامعی شامل حق تعلیم و تربیت، حق دسرتسی به خدمات . ۴
صحی باکیفیت، حق کار و ... دلیل دیگری است که از سوی ۱۴٪ از مصاحبه شوندگان که داوطلبانه به وطن برگشته اند 
به آن اشاره گردیده است. این تعداد تأیید منوده اند که در کشور که مهاجرت منوده یا پناهنده گردیده بودند، زمینه های 
دسرتسی به حقوق و امتیازات اجتامعی وجود نداشته و به همین دلیل با مشکالتی روبرو بوده اند. لذا تصمیم گرفتند 
تا داوطلبانه به وطن برگشته و از امکانات و فرصت های که در این زمینه در وطن وجود دارد، استفاده کنند. در حالیکه 
حامیت از حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی مهاجرین و پناهندگان ضمن کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتامعی 

و فرهنگی و همچنین فصل اول کنوانسیون مربوط به امور مهاجرین تسجیل گردیده است.

امید به زندگی بهرت در وطن؛ از مجموع ۴۲۴ زن و طفل که داوطلبانه به وطن برگشته اند ۱۹٪ آنان گفته اند که . ۵
برگشت آنان به وطن به این دلیل بوده است که باور داشتند بعد از برگشت به وطن زندگی بهرتی داشته و از فرصت ها 

و امکانات بهرت و بیشرتی برای زندگی برخوردار خواهند شد.

رد شدن درخواست پناهندگی؛ ۱۱٫۶٪ از زنان و اطفال که عودت داوطلبانه به وطن منوده اند دلیل برگشت خویش . ۶
را رد درخواست پناهندگی شان از سوی دولت محل اقامت ذکر منوده اند. این تعداد تأیید کرده اند که وقتی درخواست 

پناهندگی آنان از سوی کشور محل اقامتشان رد گردید، تصمیم گرفت داوطلبانه به وطن بازگردند.

برگشت . ۷ به وطن  داوطلبانه  باقی مانده مصاحبه شوندگان که  باالخره ٪۱۱  تعیین رسنوشت؛  پروسه  طوالنی شدن 
منوده اند گفته اند که به دلیل طوالنی شدن پروسه تعیین رسنوشتشان تصمیم به برگشت داوطلبانه به وطن گرفته اند. 

زیرا از وضعیت که داشتند خسته شده و به وطن برگشتند تا از وضعیت بی رسنوشتی بیرون گردند.
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تحلیل دالیل زنان و اطفال که داوطلبانه به وطن برگشت منوده اند نشان می دهد که تنها ۱۹٪ از آنان به امید زندگی 
بهرت به وطن برگشت منوده اند. درحالی که ۸۱٪ دیگر به دالیلی به وطن برگشت منوده اند که به نحوی می توان اجبار در 
برگشت را در آن دید. زیرا برخورد بد شهروندان و مأموران نظامی و امنیتی کشور محل اقامت، مشکالت اقتصادی خانواده، 
محرومیت از حقوق اجتامعی، رد درخواست پناهندگی و عدم تعیین رسنوشت درمجموع از دالیلی اند که بدون تردید به 
نحوی پناهندگان را مجبور به برگشت داوطلبانه به وطن می منایند. تنها تفاوت این نوعی از برگشت با اخراج اجباری این 
است که در آن وضعیت به گونه آماده می شود که مهاجرین یا پناهندگان خود مجبور شوند تا رضایت مندانه تصمیم به 

بازگشت گیرند.

دادخواهی
دادخواهی برای دسرتسی به عدالت در نهادهای عدلی و قضایی از حقوق شناخته شده مهاجرین و پناهندگان بوده و 
ضمن ماده ۱۶ کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان و سایر معاهدات بین املللی مربوط به حقوق برشی زنان و اطفال 

به خصوص زنان و اطفال مهاجر، موردحامیت قرارگرفته است.

به سازمان  مربوط  نهادهای  به خصوص  بین املللی  و  ملی  معاونتی  نیز در ضمن ساختارهای  این، ظرفیت های  بر  عالوه 
ملل متحد و سایر ساختارهای که به هدف ارائه خدمات برای مهاجرین و پناهندگان، ایجاد گردیده است تا به برخی از 

شکایت ها و مشکالت مربوط به پناهندگان و مهاجرین رسیدگی کنند.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در این بخش از تحقیق نیز به دنبال این بوده است که آیا کسانی که قربانی 
نقض حقوق برشی شان بوده و حقوق آنان در دوران مهاجرت و پناهندگی نادیده گرفته شده است، به نهادها و ساختارهای 

یادشده جهت دادخواهی مراجعه کرده اند یا خیر. 

از مجموع زنان و اطفال که در جریان پناهندگی و مهاجرت با مشکالت نقض حقوق برشی شان (۳۳۲ نفر) روبرو بوده اند، 
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۲۳۵ نفر آنان (۷۰٫۸٪) تأیید منوده اند که برای دادخواهی و حل مشکالت خویش به نهادهای ذیل مراجعه کرده اند.

به  خویش  مشکالت  حل  و  دادخواهی  برای  که  داشته اند  بیان  می دهند،  تشکیل  را  نفر   ۲۳۵ کل   ٪۱۵٫۳ که  نفر   ۳۶
نهادهای عدلی قضایی کشور ترک شده مراجعه منوده اند. ۳۹ نفر (۱۶٫۶٪) آن ها بعد از برگشت، به نهادهای عدلی و 
قضایی افغانستان، ۵۰ نفر از زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده که ۲۱٫۳٪ را تشکیل می دهد به دفاتر سازمان ملل 
متحد، ۵۵ تن (۲۳٫۴٪) به سفارت یا قونسلگری افغانستان در کشور ترک شده و ۵۵ نفر (۲۳٫۴٪) به سایر نهادها جهت 

حل مشکالت خویش مراجعه منوده اند.

رسیدگی
کسانی که جهت دادخواهی به نهادهای عدلی و قضایی یا نهادهای معاونتی مراجعه کرده بودند، نتایج متفاوت و متنوعی 
را از مراجعه خویش به نهادهای یادشده به دست آورده اند. معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان ۲۳۵ نفر 
که دادخواهی انجام داده بودند، ۱۰۴ نفر (۴۴٫۲٪) آنان گفته اند که به شکایتشان از طرق مختلف رسیدگی شده است. 

درحالی که ۱۳۱ نفر (۵۵٫۸٪) دیگر تأیید منوده اند که به شکایت آنان توجه الزم صورت نگرفته است.
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در میان کسانیکه گفته اند به شکایت آنان توجه شده و رسیدگی صورت گرفته است، ۱۰ نفر (۹٫۶٪) از مجازات متخلف، ۵ 
نفر (۴٫۸٪) از جربان خسارت مالی، ۲۱ نفر (۲۰٫۲٪) از پرداخت کمک مالی، ۲۴ نفر (۲۳٫۱٪) از تداوی صحی، ۲۲ نفر 

(۲۱٫۲٪) از پذیرش پناهندگی و ۲۲ نفر دیگر (۲۱٫۲٪) از اعاده حیثیت تأیید منوده اند.

دالیل عدم مراجعه قربانی جهت ثبت شکایت و دادخواهی
هامن گونه قبالً استدالل گردید، هر پناهنده یا مهاجر که با نقض حقوق برشی شان مواجه شده و یا دچار مشکل می گردد، 
حق دارد به نهادهای یادشده مراجعه و با ثبت شکایت جهت تأمین عدالت دادخواهی کند. ولی معلومات این تحقیق 
نشان داد که از میان ۳۳۲ نفر که قربانی نقض حقوق برشی خویش در دوران مهاجرت و پناهندگی بودند، رصف ۱٫۴ نفر 
آنان به نهادهای یادشده مراجعه و شکایت ثبت منوده بودند درحالی که ۱۳۱ نفر دیگری به نهادهای عدلی و قضایی یا 

نهادهای معاونتی جهتت دادخواهی مراجعه نکرده بودند.
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۱۸ نفر که ۱۳٫۷٪ کسانی را که برای دادخواهی مراجعه نکرده بودند، تشکیل می دهند، ناکارآمدی دستگاه های عدلی 
و قضایی کشورهای ترک شده به دلیل عدم توجه به حقوق مهاجرین، ۲۸ نفر (۲۱٫۴٪) عدم دسرتسی به نهادهای عدلی 
برای  وقت الزم  نداشنت   (٪۴۴٫۳) باقی مانده  نفر  و ۵۸  این حق  از  اطالعات خویش  (۲۰٫۶٪) عدم  نفر  قضایی، ۲۷  و 
دادخواهی را از دالیل عدم مراجعه خویش جهت ثبت شکایت به نهادهای عدلی و قضایی یا نهادهای معاونتی به خصوص 

نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد یاد منوده اند.



فصل سوم     

وضعیت زنان و اطفال     

عودت کننده و اخراج شده در افغانستان    

چالش های زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از ورود به افغانستان  

چالش های زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از استقرار به افغانستان  
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چالش های زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از ورود به افغانستان
گزارش های به نرش رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسالمی افغانستان، نشان می دهد 
که از سال ۲۰۰۱ الی ۲۶ جون ۲۰۱۸ به تعداد ۸ میلیون نفر از شهروندان کشور مهاجرت و پناهندگی را ترک و به وطن 
بازگشته یا اخراج گردیده اند. تنها در سال ۲۰۱۷ به اساس آمار این وزارت به تعداد ۶۱۹۰۰۰ نفر از شهروندان کشور به 

وطن عودت منوده یا توسط کشورهای محل اقامت اخراج گردیده اند۱.

قابل یادآوری است که به دلیل وضعیت امنیتی و چالش های ناشی از جنگ، هامن گونه که تعداد مهاجرین و پناهندگان 
افغانستانی در جریان سال های اخیر با نوسان های جدی روبرو بوده اند تعداد عودت کنندگان یا برگشت داده شده ها نیز 

نوسان جدی داشته و با توجه به وضعیت امنیتی در سطح ملی گاهی کاهش یافته و گاهی افزایش می یابند.

سؤال اصلی در این بخش این خواهد بود که آیا دولت افغانستان با توجه به تعداد باالی عودت کنندگان و برگشت داده 
شدگان پناهنده و مهاجر به وطن در جریان سال های یادشده این ظرفیت را داشته است که بتواند از برگشت آنان استقبال 
منوده و زمینه ها و فرصت های زندگی باکرامت را برای آنان فراهم منوده و رشایط بهره مندی از حقوق و امتیازات شهروندی 

را برای آنان به وجود آورد.

زیرا روشن است که هر دولتی نسبت به شهروندان خویش مسؤولیت ها و وظایف مشخصی داشته و مکلف به تأمین رشایطی 
می باشند که حقوق اساسی و اولیه شهروندان حامیت گردد.

برای روشن شدن این پرسش وضعیت زنان و اطفال مهاجر و پناهنده ی عودت کننده و برگشت داده شده پس از ورود به 
مرز کشور تا محل اقامت و مسائل مربوط به حقوق و امتیازات شهروندی آنان در محل سکونتشان در این بخش از تحقیق، 

موردمطالعه قرارگرفته است.

در این تحقیق با ۷۵۹ زن و طفلی مصاحبه صورت گرفته است که از مهاجرت و پناهندگی به صورت داوطلبانه به وطن 
عودت منوده یا به اجبار از کشور مقصد یا کشور که در آن به عنوان مهاجر یا پناهنده برس می بردند، اخراج گردیده اند.

بر اساس معلومات به دست آمده در این تحقیق زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده  پس از برگشت به وطن و با ورود 
به مرز کشور با چالش های نیز روبرو بوده اند که به صورت تفصیلی موردمطالعه قرارگرفته است.

حبس  اموال،  غیرقانونی  ضبط  اجباری،  کار  جنسی،  اذیت  و  آزار  جنسی،  تجاوز  تحقیر،  و  فحاشی  لت وکوب،  شکنجه، 
خودرسانه بیش از یک شبانه روز، حبس در جای نامناسب، مامنعت از انجام مراسم دینی از مهم ترین مشکالتی است که 
زنان و اطفال عودت کننده و برگشت داده شده به وطن، ضمن مصاحبه با همکاران کمیسیون از آن یاد منوده اند که پس 

از برگشت با آن ها مواجه بوده اند...

الف: شکنجه و لت وکوب

از میان ۷۵۹ نفر مصاحبه شونده ۸۱ نفر آن ها یعنی ۱۰٫۷٪ گفته اند که بعد از ورد به مرز افغانستان مورد شکنجه قرارگرفته 
و لت وکوب گردیده اند. در حالی که بر اساس مفاده ماده  ۲۹ قانون اساسی و مواد قانون منع شکنجه به خصوص ماده های 
۶ و ۸ این قانون، شهروندان کشور نه تنها حق حامیت در برابر شکنجه و لت و کوب را دارند بلکه بر اساس مفاد ماده ۸  

قانون منع شکنجه  دولت وظیفه دارد تا تدابیر خاصی را جهت جلوگیری از وقوع شکنجه به وجود آورد.

ب: دشنام و تحقیر

در رابطه به دشنام و تحقیر بعد از ورود به خاک افغانستان، از میان ۷۵۹ نفر زن و طفل مصاحبه شونده، پاسخ ۹۰ تن 
(٪۱۱٫۹) آن ها بلی بوده و مدعی اند که بعد از ورود به مرز افغانستان مورد فحاشی و تحقیر قرارگرفته اند. قابل یادآوری 
است که دشنام دادن و تحقیر کردن بر اساس قوانین ملی و اسناد بین املللی حقوق برش به نحوی نقض حق کرامت 

1. h�p://morr.gov.af/fa
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انسانی بوده و ارتکاب آن جرم به حساب می آید.

از کرامت انسانی در مقدممه قانون اساسی و ماده های ۶، ۲۴ و ۲۹ این قانون و قانون منع شکنجه و قانون منع آزار و اذیت 
زنان و اطفال به خوبی حامیت صورت گرفته و نقض آن جرم پنداشته شده است. توهین  و دشنام ضمن ماده های ۶۷۸ تا 

۶۸۲ کود جزا نیز جرم انگاری شده و مجازات آنیش بینی گردیده است

ج: تجاوز جنسی

از میان ۷۵۹ زن و طفل مصاحبه شونده ۱ نفر از آنان که (۰٫۱٪) کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند، گفته اند که 
قربانی تجاوز جنسی بعد از ورود به خاک افغانستان بوده اند. باید یاد آور شویم که تجاوز جنسی یکی از جرایم شنیع علیه 
زنان و اطفال شمرده شده و ضمن مواد ۶۳۶ تا ۶۶۷ کود جزای کشور، جرم انگاری گردیده و مجازات آن پیش بینی شده 
است. قانون منع خشونت عیه زنان نیز از جرم تجاوز علیه زنان ضمن ماده هفده خویش به عنوان یکی از مصادیق خشونت 

علیه زنان یادآوری کرده و مجازات آن را پیش بینی منوده است. 

د: اذیت و آزار جنسی

از میان زنان و اطفال مصاحبه شونده ۱۷ نفر که مساوی است به (۲٫۲٪) کل مصاحبه شونده، اظهار داشته اند که تجربه 
اذیت و آزار جنسی بعد از ورود به مرز افغانستان را داشته اند. در حالی که ماده های ۶۶۸ تا ۶۷۲ کود جزا آزار و اذیت زنان 
و اطفال را جرم انگاری منوده است. همچنین ماده ۳۰ قانون منع خشونت علیه زنان نیز آزار و اذیت زنان را به عنوان یک 

جرم قابل مجازات دانسته است. 

هـ: کار اجباری

از میان ۷۵۹ تن زن و طفل مصاحبه شونده، ۵۱ نفر (۶٫۷)٪ گفته اند که بعد از ورود به خاک افغانستان وادار به کار اجباری 
شده اند. از آزادی و عدم تحمیل کار اجباری بر شهروندان ماده ۲۴ قانون اساسی به خوبی حامیت منوده و مرتکب این 

گونه اعامل مجرم شمرده و قابل مجازات می باشند.
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و: ضبط غیرقانونی اموال

از  میان ۷۵۹ تن زن و طفل عودت کننده و اخراج شده ۵۱ نفر (۶٫۷)٪ آن ها گفته اند که بعد از داخل شدن به خاک 
افغانستان اموالشان ضبط غیرقانونی شده است.

گفتنی است که ضبط اموال به صورت قانونی ضمن مواد ۱۱۹ تا ۱۴۴ قانون اجراآت جزایی کشور پیش بینی گردیده است. 
در صورت که ضبط اموال خارج از مفاد مواد قانون یاد شده و به صورت خودرسانه، توسط مأمورین دولتی صورت گیرد، جرم 

محسوب شده و عوامل آن قابل مجازات می باشد.

ز: توقیف خودرسانه بیش از یک شبانه روز

توقیف خودرسانه بیش از یک شبانه روز، یکی از رفتارهای است که برخی از زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده پس 
از ورود به کشور با آن روبرو بوده اند در حالی که قانون اجراآت جزایی رشایط جلب و احضار و توقیف مظنونین را به روشنی 
ضمن مواد ۹۲ تا ۱۰۴ خویش توضیح داده است. چنانچه ماده های ۳۲۱ و ۳۲۴ این قانون در مورد تنفیذ مجازات حبس 

رشایطی را پیش بینی منوده است. 

۲۴ نفر که ۳٫۲٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند، تأیید منوده اند که بعد از ورود به کشور، به شکل خودرسانه و 
غیرقانونی بیش از یک شبانه روز توقیف گردیده اند.
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ح: حبس درجای نامناسب

همچنین ۳۵ تن از جمع ۷۵۹ نفر مصاحبه شونده، (۴٫۶٪) گفته اند که در محل نامناسب و غیر صحی حبس گردیده 
بودند. این در حالی است که رشایط مورد محالت سلب آزادی ضمن قانون محابس به خصوص ماده های ۳ تا ۱۱ و ۲۳ تا 

۲۶ قانون محابس و توقیف خانه ها پیش بینی گردیده است.

ط: مامنعت از انجام مراسم دینی

اجرای آزادانه مراسم دینی و مذهبی از حقوقی است که ضمن اعالمیه حامیت از حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، 
یا قومی، مذهبی و زبانی (۱۹۹۲) سازمان ملل متحد مورد حامیت بوده و مبتنی بر مقاد ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق 

برش و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی جزء حقوق برشی افراد شناخته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسی متام شهروندان کشور آزاد بوده و نباید در انجام امور مربوط به خودش مورد 
تحکم قرار گیرند.

بر اساس آمار این تحقیق ۴۰ تن که ۵٫۳٪ کل زنان و اطفال مصاحبه شونده را تشکیل می دهند بیان داشته اند که در 
داخل خاک افغانستان نیز از انجام مراسم دینی شان به نحوی مامنعت گردیده است.

درنهایت ۳۶۹ نفر باقی مانده که ۴۸٫۶٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند تأیید منوده اند که بعد از ورود به مرز 
کشور با هیچ مشکلی روبرو نبوده و توانسته به فرصت ها و امکانات موردنیاز زندگی دسرتسی داشته باشند.

کل   ٪۵۱٫۴ که  آن ها  نفر   ۳۹۰ شده  اخراج  و  کننده  عودت  طفل  و  زن  نفر   ۷۵۹ میان  از  که  می توانیم  گفته  بنابراین 
مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند بعد از ورود به خاک کشور با مشکالت متعدی روبرو بوده اند که بدون تردید قابل تأمل 

و توجه به نظر می رسد.

چالش های زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از استقرار در افغانستان
تأمین امکانات و نیازمندی های اولیه زندگی شامل ایجاد ظرفیت های دسرتسی به مسکن، خدمات صحی باکیفیت، تعلیم 
و تربیت، کار و سایر خدمات اجتامعی در کنار ایجاد زمینه ها و ظرفیت های دادرسی و رسیدگی به شکایت های شهروندان 
و همچنین تأمین امنیت از وظایف دولت به حساب می آید. بنابراین تأمین امنیت زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده 
با توجه به ظرفیت های آسیب پذیر آنان از اولویت های دولت محسوب گردیده و مبتنی بر مفاد مواد مربوط به فصل دوم 
قانون اساسی، از حقوق و امتیازات اساسی آنان به شامر می رود عالوه بر این که دولت افغانستان با توجه به الحاقش به 
معاهدات بین املللی مثل کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق اطفال و سایر معاهدات بین املللی 
که در حامیت از حقوق و آزادی های برشی زنان و اطفال به تصویب رسیده اند، مکلف است تا زمینه زندگی باکرامت و 

آبرومندانه آنان را در سطح ملی فراهم کند.

 در این بخش از تحقیق به چالش های پرداخته شده است که زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده بعد از برگشت به 
وطن و استقرار دریکی از والیت های کشور با آن مواجه بوده اند.

بر اساس گزارش های به نرش رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت افغانستان تاکنون عالوه بر توزیع 
منرات رهایشی برای عودت کنندگان و برگشت داده شدگان وایجاد شهرک های رهایشی مهاجرین در ۳۴ والیت کشور، 
اعامر رسک و پل چک در مسیر راه شهرک های رهایشی مهاجرین، توزیع و نصب سولر تولید برق آفتابی و حفر چاه عمیق 
جهت آبرسانی، از مهم ترین کارهای است که تاکنون برای عموم عودت کنندگان و اخراج شدگان، انجام داده است. ولی 
هیچ اقدام مهم و مشخصی برای حامیت از زنان و اطفال عودت کننده و برگشت داده شده به عنوان دو بخش آسیب پذیر 

جامعه که بتواند به صورت خاص آنان را تحت پوشیش قرار دهد، صورت نگرفته است.

برمبنای اطالعات به دست آمده در این تحقیق، از جمع ۷۵۹ نفر (زن و طفل) عودت کننده و اخراج شده، ۳۸ تن آن ها 
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که مساوی است به ۴٫۰٪ کل مصاحبه شوندگان از عدم دسرتسی به خدمات صحی باکیفیت، ۴۴ نفر (۵٫۸٪) از عدم 
دسرتسی به تعلیم و تربیت، ۴۳ تن آن ها (۵٫۷٪) از عدم دسرتسی به خدمات اجتامعی، ۱۰ نفر (۱٫۳٪) آن ها از عدم 
دسرتسی به عدالت، ۳۰۹ نفر که مساوی است به (۴۰٫۷٪) از ناامنی و خشونت، ۲۴۴ نفر (۲۹٫۵٪) آن ها از نبود اشتغال 
و کار و ۸۲ تن (۱۰٫۸٪) آن ها از نداشنت مسکن مناسب به عنوان عمده ترین مشکالت رس راه زندگی شان بعد از استقرار در 
وطن، شکایت منوده اند. ۹ نفر از میان زنان و اطفال مصاحبه شونده (۱٫۲٪) در این مورد پاسخ مشخصی ارائه ننموده اند.

متایل به مهاجرت دوباره از افغانستان
ناامنی، فقر، بیکاری، فساد و عدم حاکمیت قانون از مهم ترین دالیل مهاجرت دوباره کسانی شمرده می شود که یک بار 
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این جریان دشوار را تجربه و بر رغم متام مشکالت ناشی از مهاجرت برای بار دوم یا مجدداً به آن توسل جسته و مجبور به 
ترک وطن می گردند.

از میان ۷۵۹ نفر زن و طفل مصاحبه شونده ۳۰۳ تن آن ها که معادل (۳۹٫۹٪) کل مصاحبه شوندگان می شود، با انتخاب 
منودن گزینه بلی، میل دوباره به مهاجرت خویش از افغانستان را بیان منوده اند. این در حالی است که ۴۴۳ تن از آن ها 
که مساوی است به (۵۸٫۴٪) کل مصاحبه شوندگان، متایلی به مهاجرت دوباره نداشته اند اما از این میان ۱۳ تن (٪۱٫۷) 

از مصاحبه شوندگان در مورد مهاجرت دوباره خویش از ارائه پاسخ مشخص خودداری منوده اند.

دریافت کمک
 بر اساس اسرتاتژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی، دولت افغانستان متعهد به حامیت از عودت 
افغانستان  تا دولت  ایجاب می کند  اطفال  و  زنان  آسیب پذیری  به وضعیت  توجه  با  اخراج شدگان می باشد.  و  کنندگان 

برنامه های حامیتی و کمکی خویش به آنان را نظام مند ساخته و مطابق به نیازمندی و رضورت، توسعه بخشد.

معلومات این تحقیق نشان می دهد که به تعداد ۴۸۰ نفر که ۶۳٫۲٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند از دریافت 
کمک های نقدی و غیر نقدی هنگام بازگشت یا پس از استقرار در وطن یاد منوده اند که از سوی دولت های ترک شده یا 

دولت افغانستان و سازمان های ملی و بین املللی معاونتی صورت گرفته است...
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بر اساس اظهارات این تعداد، پول نقد توسط ۱۹۴ نفر (۴۰٫۴٪) پوشاک و مواد غذایی توسط ۱ نفر که ۰٫۲٪ را شامل 
می گردد، سهولت های ترانسپورتی توسط ۱۰۷ نفر (۲۲٫۳٪) خدمات صحی توسط ۱۱۸ نفر (۲۴٫۶٪) خانه یا منره زمین 
توسط ۲۸ نفر (۵٫۸٪) و استخدام به کار ۳۲ نفر (۶٫۷٪) به عنوان مهم ترین کمک های است که در جریان بازگشت یا بعد 

از استقرار در وطن دریافت گردیده  است.



�ن ��� ��� �� � ا�� �ہ �� �اج �� �ہ و ا�� �� ��� �ل ��دت  �ن و ا��� �ی ز�� �ق ���� ��� � ��� و��

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

۴۴

نتیجه گیری کلی
مطالعات این تحقیق نشان داد که دولت های جهان هامن گونه که وظیفه دارند تا زمینه ها و رشایط زندگی باکرامت را برای 
شهروندانش از طریق فراهم آوری ضامنت های حقوقی و ساختاری در سطح کشورشان، فراهم منایند، مکلف اند تا زمینه ها و 

رشایط بهره مندی مهاجران و پناهندگان را از حقوق اساسی شان نیز به وجود آورده و آنان را موردحامیت قرار دهند.

از میان مهاجران و پناهندگان زنان و اطفال به دلیل وضعیت آسیب پذیری که دارند باید بیشرت از دیگران موردتوجه بوده و 
ظرفیت های حامیتی بیشرتی به هدف جلوگیری از نقض حقوق برشی آنان در نظر گرفته شود. بر اساس مفاد اسناد حقوقی 
بین املللی، زنان و اطفال از حامیت های خاصی برخوردار بوده و متامی دولت های عضو این اسناد مکلف به ایجاد راهربدها 
و میکانیزم های حامیتی می باشند. متام انسان ها با توجه به مفاد کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان حق دارند در صورت 
که رشایط الزم را داشته باشند به کشوری دیگری به هدف نجات جان خویش مهاجرت منوده و پناهندگی اختیار منایند. 
هیچ دولتی حق ندارد مهاجران یا پناهندگانی که زندگی آنان در کشور متبوعش با خطر مواجه می باشند را دوباره و با اجبار 

به وطنش بازگرداند.

نتایج مصاحبه همکاران کمیسیون با زنان و اطفال شامل این تحقیق نشان داده است که تعداد از زنان و اطفال به صورت 
داوطلبانه و بااراده خودشان مهاجرت و پناهندگی را ترک و به وطن عودت منوده اند. ولی تعدادی زیادی نیز بوده اند که 

به صورت اجباری بدون اراده آنان به وطن برگشت داده شده اند.

زنان و اطفال پناهنده و مهاجر نه تنها با استفاده از زور برگشت داده می شوند بلکه در محل اقامتشان در دوران مهاجرت 
یا پناهندگی نیز با مشکالت جدی و نقض حقوق برشی مواجه می باشند. شکنجه، لت وکوب، تجاوز جنسی، آزار و اذیت 
جنسی، کار اجباری و بدون مزد، توهین و تحقیر، توقیف غیر قانونی، ضبط غیرقانونی اموال و اخراج غیرقانونی از مهم ترین 

چالش های می باشند که زنان و اطفال مهاجر و پناهنده با آن ها در دوره مهاجرت و پناهندگی روبرو بوده اند.

همچنین بررسی های این تحقیق نشان داده است که تعدادی از زنان و اطفالی که با نقض حقوق برشی شان مواجه گردیده اند 
به نهادها و ساختاری عدلی و قضایی و برخی هم به نهادهای معاونتی مثل سازمان بین املللی مهاجرت و کمیشرنی عالی 
سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا سایر نهادهای معاونتی جهت دادخواهی مراجعه منوده اند. ولی تعدادی زیادی از 
مهاجرین و پناهندگان بوده اند که این امکان را نداشته و نتوانسته اند جهت دادخواهی به مراجع مسؤول، شکایت ثبت منایند.

به نهادهای مسؤول مراجعه کرده و شکایت ثبت  از میان کسانیکه برای دادخواهی  این تحقیق نشان داده که  معلومات 
منوده اند فقط تعدادی از آنان توانسته به نتایج مطلوب دست یابند و تعدادی زیادی از آنان نتوانسته از حقوق و امتیازات 

رسیدگی عادالنه به قضایای نقض حقوق برشی شان بهره مند گردند.

این تحقیق نشان داده است که برخی از زنان و اطفال که به وطن عودت منوده یا توسط مأمورین کشور های مقصد، برگشت 
داده اند، بعد از ورود به افغانستان توسط شهروندان عادی یا مأمورین امنیتی و دفاعی کشور مورد آزار و اذیت قرارگرفته و 

حقوق برشی آنان نقض گردیده است.

با  از والیت های کشور  استقرار دریکی  از  داده شده پس  برگشت  و  اطفال عودت کننده  و  زنان  از  زیادی  تعداد  همچنین 
مشکالتی جدی در زمینه بهره مند از حقوق اساسی خویش، روبرو می باشند.

نداشنت مسکن مناسب، نبود کار و زمینه های درآمد، عدم امنیت، عدم ظرفیت های موردنیاز دسرتسی به خدمات اجتامعی، 
عدم موجودیت ظرفیت های دسرتسی به خدمات باکیفیت صحی و تعلیم و تربیت از چالش های مهمی اند که زنان و اطفال 

مصاحبه شونده از آنان به عنوان مشکل یاد منوده اند.

درنهایت این تحقیق روشن کرد که تعدادی از زنان و اطفال عودت کننده یا برگشت داده شده به دلیل چالش های موجود در 
کشور، تصمیم دارند تا دوباره بر رغم متام مشکالتی که تجربه منوده اند به مهاجرت یا پناهندگی دست زده و کشور را ترک 

منایند.
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پیشنهاد ها
با توجه به یافته های تحقیق می توان پیشنهاد ذیل را مطرح کرد.

ایجاد میکانیزم های مؤثر دادخواهی برای حامیت از حقوق پناهندگان، مهاجرین و عودت کنندگان و اخراج شدگان . ۱
افغانستانی به خصوص زنان و اطفال؛

دادخواهی و اعامل فشار بر کشورهای محل سکونت مهاجران و پناهندگان به خصوص پاکستان و ایران، از طریق . ۲
سازمان ها و نهادهای بین املللی حامیت از حقوق مهاجران و پناهندگان، به هدف متقاعد ساخنت این کشورها به 

رفتار انسانی با مهاجران و پناهندگان و حامیت از حقوق برشی آنان.

اتخاذ تدابیر خاص جهت جلوگیری از استفاده ابزاری و سیاسی از مهاجرین و پناهندگان توسط کشورهای محل . ۳
اقامت آنان.

ایجاد میکانیزم های خاص حامیتی از حقوق برشی زنان و اطفال عودت کننده و برگشت داده شده به خصوص در . ۴
زمینه های تعلیم و تربیت، ارائه خدمات صحی و خدمات مربوط به مسکن در سطح ملی.

ایجاد زمینه های کار و اشتغال برای عودت کنندگان و اخراج شدگان، جهت تأمین ظرفیت های درآمد و عواید مالی . ۵
برای تأمین نیازمندی های روزمره ی زندگی.
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