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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانمحترم پیام ریاست  

  گردیده  داخلی  بیجاشدگان  دادتع  افزایش  سبب  ،بیعیط  حوادث  و  بیکاری  فقر،  ،افغانستان  در  لحانهمس  هایخشونت   و  جنگو شدت    تداوم

 ،یسرپناهبی  ،ناامنی  یی مانندهاچالش  با  و  یستندن  برخوردار  بشری  حقوق  خوب  وضعیت  از  بیجاشدۀ داخلی  افراد  و  هاخانواده  است.

در یک سال    ۱۹-گسترش بیماری کوید  کهنیبر ا   افزون  ند.امواجه  سالم   آشامیدنی  آبآموزش، خدمات صحی و    بهنداشتن    دسترسی

 در زندگی آنان گردیده است.  فراوان  یها و مشکالتو سبب افزایش چالش   کرده  مزید را ایجاد  یهایسراسری محدودیت   ۀنی قرنطگذشته و  

  از   کند ومی  دیتأک  وضعیت  بودن   جدی  بر   ، داخلی  بیجاشدگان  وضعیت  از   ی ننگرا  ابراز   ضمن  ،افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون

 عوامل   بردن  بین  از   ۀنیزم  در  خویش  یالمللنیب  و  ملی  هایمسئولیت   بر  مبتنی  که  خواهدمی   مسئول  نهادهای  و  افغانستان  دولت

 بشری   حقوق  از  حمایت  راستای  در   و   دهند  کاهش  را   داخلی  بیجاشدگان  زندگی  فراروی  هایچالش  ، کنند  اقدام  در کشور  بیجاشدگی

 .گام بردارند نآ در  شدهمطرح  پیشنهادهای شدن عملیمنظور به تحقیق این هایفتهیابا جدی گرفتن  ند.کن تالش و یزیربرنامه  آنان

همکاری کرده اند و از جناب محمد عظیم بشارت و بانو فروزان   اجرای تحقیق  و  آوری معلوماتمع در زمینۀ ج همکاران عزیزم که  از  

  از  حمایت  عرصۀ  در  بیشتر  موفقیت  و   سالمت  آنان  برای  و  کنممی  قدردانی  اکبریار که این تحقیق را انجام داده و متن آن را نوشته اند

 .دارم آرزو بشر حقوق هایارزش و اصول
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 گزارش  خالصۀ

یافته و تالش گردیده تا عالوه بر ایجاد تصویر روشن از وضعیت  منظور بررسی وضعیت حقوق بشری بیجا شدگان داخلی انجاماین تحقیق به

 ها، پیشنهاد گردد. های مناسب و عملی نیز برای رفع چالشراهکارهای حقوق بشری فراروی آنان، بیجاشدگان داخلی و شناسایی چالش

تن    2۹۰3آمده است. در مطالعات میدانی  دستی بهنامه )مطالعات میدانی( و مطالعات کتابخانههای پرسشمعلومات این تحقیق به وسیله

نامه تکمیل صورت تصادفی انتخاب و پرسشاست بهکه محل اقامت فعلی بیجا شدگان بوده   1والیت کشور   ۱۹از بیجا شدگان داخلی در  

  2والیت کشور  3۰اند. این افراد از  ( دیگر زن بوده٪۴۴.۹تن )   ۱3۰۴( آنان مرد و  ٪۵۵.۱تن )  ۱۵۹۹شونده  پرسش  2۹۰3اند. از میان  نموده 

 والیت یادشده بیجا شده بودند.  ۱۹به 

 بررسی وضعیت 

میلیون تن در سراسر کشور به   ۵ر امور حوادث نشان داده است که در دوسال اخیر حدود  آمارهای به نشر رسیده از سوی وزارت دولت د

اند  خانواده بیجاشده  ۴۸۰هزار و    62اند. بر اساس این معلومات در شش ماه اخیر  های مخالف دولت بیجاشدههای گروهدلیل ناامنی و خشونت 

والیت کشور به دلیل افزایش جنگ و    2۵سرطان سال جاری( در    ۱۷زا تا  جو  ۱۷خانواده آن فقط در جریان یک ماه )   2۸۴هزار    32که  

 . 3اند خشونت، بیجاشده 

به کمیسیون مستقل    ۱3۹۴در سال    این در حالی است که بر اساس معلومات ارایه شده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

( 2۰۹۵۹2خانواده )   ۵۹2هزار و    2۰۹( شامل  ۱2۵۷۵۵2تن )   ۵۵2هزار و    2۵۷میلیون و    ۱حقوق بشر افغانستان، آمار بیجا شدگان داخلی به  

   4رسید. شده بود، میتن در نظر گرفته 6که اوسط هر خانواده 

دهد که تعداد بیجاشدگان  وی وزارت دولت در امور حوادث به نشر رسیده است نشان میو آمار که در سال جاری از س  ۱3۹۴مقایسه آمار سال  

 افزایش یافته است  ۷۴.۸٪

هزار    ۱۵۸نشان داده است که    ۱۴۰۰همچنین نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشری بیجاشدگان در سال  

اند. در صورت که میانگین خانواده  به دلیل افزایش جنگ و ناامنی بیجاشده 5والیت کشور 26و در  ۱۴۰۰ماه اول سال  3خانواده در  3۹2و 

تن خواهد رسید. والیت   3۵2هزار و    ۹۵۰تن در نظر گرفته شود، گردد تعداد بیجاشدگان داخلی تنها در سه ماه اول سال جاری به    6

 انواده بیجاشده در آخر جدول قرار دارند.  خ  ۱۰۰خانواده بیجاشده در اول و ارزگان با  22۷۹۰ننگرهار با 

 عوامل بیجا شدگی داخلی 

%(  ۱2تن )  3۴۷های مسلحانه، ( جنگ و خشونت٪6۸.۱تن )  ۱۹۷۷شونده پرسش 2۹۰3های این تحقیق نشان داده است که از میان یافته

( ٪2.۴تن )   6۹( فقر،  ٪۵.2تن )   ۱۵2زمینه درآمد،    ( نبود کار و٪۷.3تن )   2۱2مخالفان مسلح دولت با مردم محل،    تهدیدهای ناشی از رفتار

منطقه،   بر  دولت  مخالفان مسلح  تسلط  به علت  و شفاخانه  مکتب  )   ۵۸نبود  از حوادث طبیعی،  2تن  ناشی  )   ۴۴%( مشکالت  ( ٪۱.۵تن 

  ۱2ز این میان پاسخ  ا  .اند( کمبود امکانات آموزشی در منطقه را عامل بیجا شدگی داخلی خود گفته٪۱.۱تن )   32های شخصی،  خصومت 

 .( در پرسشنامه روشن نگردیده است٪۰.۴تن ) 

 مدت بیجا شدگی

اند که بیشتر از پنج سال را در حالت بیجا  ( آنان تأیید نموده ٪۹.۷تن )   2۸۱شونده  پرسش  2۹۰3های این تحقیق از میان  بر اساس یافته

 3۵3( کمتر از چهار سال، ٪۸.2تن )   23۸( کمتر از پنج سال، ٪۴.۱تن )  ۱۱۸دهد که . همچنین این معلومات نشان می اندشدگی بسر برده 

 

 . هلمندو   هرات، ننگرهار،  وردک دانیم، کنر، کندز، کابل، قندهار، ابیفار، غور، سمنگانی، کندیدا، خوست، جوزجان، ایپکت، بلخ، بدخشان، انیبام، ارزگان 1
، لوگر، لغمان،  کندز،  کنر،  کندهار،  کابل،  فراه،  ابیفار،  غوری،  غزن،  سمنگان،  سرپل،  زابلی،  کندیدا،  خوست، جوزجان، پکتیکا،  ای پکت،  پروان،  تخار،  بلخ،  بغالن،  بدخشان،  سیبادغ،  انیبام،  ارزگان 2

 . هلمند و  هرات،  ننگرهار، وردکمیدان 
3 http://www.jomhornews.com/fa/news/140578/  

 . 33ص ، کابل، ۱3۹۴، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت بیجا شده گان داخلی در افغانستان 4
  زابلی، کندیدا، نورستان، سمنگان، بلخ، خوست، بدخشان، فراه، غور، جوزجان، مروزین، سرپل، ایپکت، سیبادغ، کندز، هرات، انیبام، بغالن، کنر، تخار، ابیفار، هلمند، لغمان، قندهار، ننگرهار 5

 . ارزگان و 
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( کمتر از شش ٪32.۷تن )   ۹۴۹( کمتر از یک سال،  ٪۱۵.۵تن )   ۴۴۹( کمتر از دو سال،  ٪۱۷.۱تن )   ۴۹۷( کمتر از سه سال،  ٪۱2.2تن ) 

 اند مانده به این پرسش پاسخ نداده( باقی٪۰.6تن )  ۱۸ اند.ماه را در حالت بیجا شدگی بسر برده

 صدمات وارده بر بیجا شدگان در محل اصلی زندگی آنان

اند که در محل اصلی  گفته  نامه تکمیل نموده ( از کسانی که پرسش٪۸۵.3تن )   2۴۷۵های این تحقیق همچنین نشان داده است که  یافته

غیراز اند که قبل از بیجا شدن، به( دیگر تأیید نموده ٪۱۴.۷تن )   ۴2۸اند؛ اما  ماتی را متحمل گردیدهکه بیجا شوند صد زندگی خود قبل از این

 اند. مجبور شدن به ترک محل زندگی خود، صدمۀ دیگری را متحمل نگردیده

اند که عضو یا اعضای خانواده ده( تأیید نمو٪2۱.۹تن )   ۵۴3اند،  دیدهاز میان کسانی که قبل از بیجا شدن و در محل اصلی زندگی خود صدمه

های اند که خانه( گفته٪3۴.3تن )   ۸۴۹اند،  اند که عضو یا اعضای خانوادۀ آنان زخمی گردیده( گفته٪۱2.۸تن )   3۱6اند،  دادهخود را ازدست

اند که کار و ( تأیید نموده٪۱۱.۱تن )   2۷۴اند،  دادهاند که محصوالت زراعتی خود را ازدست( گفته٪۱3.۹تن )   3۴۴اند،  دادهخود را ازدست

( در پاسخ به این پرسش ٪3.۵تن )  ۸6و  اند که فرزندانشان از حق آموزش محروم گردیده ( گفته٪2.۵تن )  63اند، دادهشغل خود را ازدست

 اند.چیزی نگفته 

 عامل  صدمات وارده بر بیجا شدگان

تنی که    2۴۷۵ی آنان متفاوت بوده است. این تحقیق دریافته است که از میان  عوامل صدمات وارده بر افراد بیجا شده در محل اصلی زندگ

 ۱۸۰%( از نیروهای مسلح وابسته به دولت و ۹.۴تن )  233%( آنان از مخالفان مسلح دولت، ۸3.3تن )  2۰62دیده، بودند صدمه تأیید نموده 

 اند. ر خود، در محل زندگی اصلی خویش یادکردهعنوان عامل صدمات وارده بمانده از حوادث طبیعی به%( باقی۷.3تن ) 

 های شخصیمیزان دسترسی بیجا شدگان به حقوق و آزادی

این بخش تحقیق نشان داده است که بیجا شدگان داخلی پس از ترک محل زندگی اصلی خود در چه وضعیتی بسر برده تا چه اندازه به  

 باشند.های روبرو میکالت و چالشهای شخصی خود دسترسی داشته و با چه مشحقوق و آزادی 

 الف: امنیت شخصی بیجا شدگان

از میان  بر اساس یافته )   22۵3شونده  پرسش  2۹۰3های این تحقیق  آنان گفته ۷۷.6تن  زندگی  %(  و فعالً  اند که در محل که بیجا شده 

مند  ر محل اقامت جدید خود از امنیت موردنیاز بهرهاند که د %( دیگر گفته22.۴تن )   6۵۰باشند؛ اما  کنند از امنیت الزم برخوردار نمیمی

 باشند.می

( احتمال ٪3۱.2تن )   ۷۰3های ناشی از جرائم جنایی،  ( ناامنی٪32.۹تن )   ۷۴۱اند از امنیت شخصی برخوردار نیستند،  از میان آنانی که گفته

  2۰2های مسلحانه در محل اقامت جدید خود و ( جنگ و خشونت ٪26.۹تن )  6۰۷حمله مخالفان مسلح دولت بر محل اقامت جدید خود، 

 اند. های امنیت شخصی خود گفته عنوان چالشهای شخصی را بههای ناشی از خصومتمانده تهدید( باقی٪۹تن ) 

شوندگان از امنیت شخصی خودنگرانی داشتند.  پرسش  ٪6۷نشان داده بود که    ۱3۹۴های کمیسیون در سال  یادآوری است که یافتهقابل

دهد که نشان می  ۱3۹۴اند که از امنیت شخصی برخوردار نیستند، با سال  بیجا شدگان تأیید نموده  ٪ ۷۷.6قایسه آمار فعلی که در آن  م

 باشند افزوده گردیده است.بر تعداد بیجا شدگان که از امنیت شخصی خود نگران می ۱۰.6٪

 ب: دسترسی بیجا شدگان به سرپناه

)   26۰۷شوندگان،  قیق از میان کل پرسش های این تحمبتنی بر یافته آنان گفته ٪۸۹.۸تن  اما  اند که دارای سرپناه می(  تن   2۹6باشند؛ 

 اند که سرپناه ندارند. ( دیگر گفته۱۰.2٪) 

ر  ( زیر خیمه و د٪23.۹تن )   62۴های کرایی یا گروی،  ( آنان در خانه٪۴۵.۱تن )  ۱۱۷۷تنی که گفته بودند سرپناه دارند،    26۰۷از میان  

( زیر  ٪۴.۷تن )  ۱23اند، ( در خانۀ که خود قبالً داشته یا خریده٪۹.۴تن )  2۴6( در خانۀ دوستان و آشنایان قبلی، ٪۱۴.۹تن )   3۸۸کمپ، 

 کنند.( در محالت عمومی مثل مکتب، مسجد و غیره زندگی می٪۱.۹تن )  ۴۹خیمه و در خارج کمپ و 
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 ج: دسترسی بیجا شدگان به خدمات صحی 

تن    ۱۰۰۷اند که به خدمات صحی دسترسی دارند؛ اما  ( گفته٪6۵.3تن )   ۱۸۹6شونده  پرسش  2۹۰3های این تحقیق از میان  افتهبر اساس ی

تن    ۴۵۱اند به خدمات صحی دسترسی ندارند،  تنی که گفته  ۱۰۰۷اند که به خدمات صحی دسترسی ندارند. از میان  ( دیگر گفته3۴.۷٪) 

( کمبود مرکز صحی را از ٪۱۷.6تن )   ۱۷۷( نبود مراکز صحی  و  ٪3۷.6تن )   3۷۹ا محل زندگی آنان،  ( فاصله زیاد مرکز صحی ت۴۴.۸٪) 

 اند.دالیل عدم دسترسی خود به خدمات صحی، گفته

 د: دسترسی بیجا شدگان به حق آموزش  

که خود یا اعضای خانوادۀ آنان که  اند( آنان گفته٪۵2.2تن )  ۱۵۱۴شونده پرسش 2۹۰3های این تحقیق نشان داده است که از میان یافته

)   ۱3۸۹باشند؛ اما  باشند از رفتن به مکتب، پوهنتون و دیگر مراکز آموزشی محروم میواجد شرایط می اند که به  ( دیگر گفته ٪۴۷.۸تن 

 اند.مند بودهمکتب، پوهنتون، و مراکز آموزشی، دسترسی داشته و از این حق بشری خود بهره

( ٪23.3تن )   3۵3( آنان فاصله زیاد نهاد آموزشی تا خانه،  ٪۱۷.۱تن )   2۵۹باشند،  اند از آموزش محروم می ه تأیید نموده تنی ک  ۱۵۱۴از میان  

( آنان عدم امنیت، فقر و مشکالت شخصی را از دالیل عدم دسترسی  ٪۵۹.6تن )  ۹۰2کنند و  نبود مرکز آموزشی در محلی که زندگی می

 اند.ش گفته اش به آموزخود و اعضای خانواده

 هـ: دسترسی بیجا شدگان به شغل باثبات 

ضرورت داشتن و نیازمندی به شغل ثابت و دائمی برای پیشبرد زندگی روزمره روشن است. بیجا شدگان داخلی عمدتاً به دلیل بیجا شدگی 

با بی آنان ٪۸۴.۹تن )   2۴6۵شوندگان  ش های این تحقیق از میان تمام پرساند. به اساس یافتهثباتی شغلی مواجهدر محل جدید خود   )

 باشند. دار یا باثبات میاند که دارای شغل دوام( آنان تأیید کرده٪۱۵.۱تن )  ۴3۸اند که شغل باثبات ندارند اما گفته 

 های بیجا شدگان که شغل ثابت ندارند های تأمین مخارج خانوادهو: راه 

تن   ۱۷۴( آنان از طریق کار روزمزد و غیردائمی، ٪۷۴.3تن )  ۱۸3۱باثبات ندارند، تنی شغل  2۴6۵های این تحقیق از میان بر اساس یافته

( دیگر از طریق پولی که اعضای مسافر خانواده  ٪۵.۹تن )  ۱۴۵( از طریق گدایی و ٪6.۹تن )  ۱۷۰اند، ( با پولی که قبالً ذخیره داشته۷.۱٪) 

( این افراد پاسخ مشخصی به این پرسش  ٪۵.۹تن )   ۱۴۵کنند.  را تأمین میهای خود  کنند، مخارج روزمره خانوادهیا اقارب آنان کمک می

 اند.نداده

 های نهادهای دولتی و غیردولتی ز: استفاده از کمک 

از میان  یافته )   ۱۵۸۸شونده  پرسش   2۹۰3های این تحقیق همچنین نشان داده است که  های نهادهای اند که از کمک( گفته ٪۵۴.۷تن 

 اند. ها استفاده نکرده اند که از این کمک( دیگر گفته ٪۴۵.3تن )  ۱3۱۵اند؛ اما ستفاده کرده دولتی و غیردولتی ا

اند که  ( گفته٪۹۰.3تن )   ۱۴3۴اند، به تعداد  های نهادهای دولتی و غیردولتی استفاده کردهتنی که گفته بودند از کمک  ۱۵۸۸از میان  

ها برای اند که این معاونت ( دیگر گفته ٪۹.۷تن )  ۱۵۴های آنان کافی نبوده است. تنها خانوادههای زندگی ها برای تأمین هزینه میزان کمک 

 های آنان کافی بوده است.تأمین مخارج زندگی خانواده

ه  ها به صورت نقدی و برای یکبار توزع گردید داده است که بخش عمده از کمکیافته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین نشان

از   تا    ۱۵است. مقدار پول کمکی  نیز توسط   ۱۴۰۰هزار  لوازم آشپزخانه  افغانی گزارش گردیده و در کنار آن مواد خوراکه، خیمه، پتو و 

 المللی به بیجاشدگان کمک گردیده است. نهادهای ملی و بین

اکار، یونیسیف، آی او ام دی آر سی، وزارت دولت ۀرین نهادهای کمک کننده دبلیو اف پی، آی آر سی، یو ان اچ  سی آر، هبیتات، داز مهم

 اند. در امور حوادث، حالل احمر افغانی و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بوده 

 ح: دسترسی بیجا شدگان به آب آشامیدنی صحی

اند که به آب ( گفته٪6۴.۵تن )   ۱۸۷3اند  نامه تکمیل نموده تن بیجا شدۀ داخلی که پرسش  2۹۰3های این تحقیق از میان  بر اساس یافته

( ٪۱.۵تن )  ۴3اند که به آب آشامیدنی سالم و پاک دسترسی ندارند. ( دیگر گفته ٪3۴تن )  ۹۸۷آشامیدنی سالم و پاک دسترسی دارند؛ اما 

 اند. مانده پاسخ روشنی به این پرسش ندادهباقی
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 حق مشارکت در انتخابات ط: دسترسی به

اند که از حق مشارکت در انتخابات محروم بوده و ( گفته ٪۴۹.۸تن )   ۱۴۴6شوندگان  یق از میان کل پرسشهای این تحقبر اساس یافته

تن   2۱۷اند. پاسخ ( آنان تأیید نموده بودند که از این حق با دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر استفاده کرده٪۴2.۷تن )  ۱2۴۰

 .( در این زمینه مشخص نبوده است۷.۵%) 

تن    ۵۰۸( ترس از مخالفان مسلح دولت،  ٪36.۹تن )   ۵33اند،  اند از حق مشارکت در انتخابات استفاده نکرده تنی که گفته   ۱۴۴6از میان  

مندی  ( عدم عالقه٪۱۵.۴تن )  223اند و دهی و محل که بیجا شده( تفاوت محل ثبت رأی٪۱2.6تن )  ۱۸2نام نکردن قبلی، ( ثبت3۵.۱٪) 

 اند.اصلی عدم استفاده از این حق، گفته شخصی را از دالیل 
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 فصل اول 

 کلیات و مفاهیم
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 مقدمه

به علت افزایش ناامنی و جنگ در حال    های اخیرباشد که در سالترین پیامدهای جنگ و منازعه در کشور میداخلی از مهم  بیجاشدگی

های کشورند و همواره با نقض حقوق بشری خویش مواجه بوده و ت جمعی نیرتریپذبیآساز  شدهجا یبهای گردد. خانوادهگزارش می شیافزا

سیاسی و حقوق اقتصادی، ـهای دسترسی به حقوق مدنی ها و چالش ها با محدودیتباشند. آنهای بیشتری می ها و معاونت نیازمند حمایت 

 اند.اجتماعی و فرهنگی خود مواجه بوده

از    آن عده خصوصبه، شدهجایبی هاخانوادهک سال و اندی گذشته، نیز تأثیر جدی بر وضعیت و قرنطینه در ی ۱۹-گیری بیماری کوید همه 

 ، داشته است. گذرانندیمروزمره زندگی خود را  باکاراند و ی نداشتهدایمیی که کار و درآمد هاخانواده

دسترسی نداشتن به تعلیم و تربیت و  این تحقیق نشان داده است که عالوه بر جنگ و منازعه عواملی دیگری مثل فقر، بیکاری،    یهاافتهی

 باشد.داخلی در کشور می بیجاشدگیهای شخصی نیز سبب افزایش خدمات صحی، حوادث طبیعی و خصومت

در بیجاشدگان  بشری  حقوق  وضعیت  مطالعۀ  تحقیق،  این  اصلی  می  هدف  آنان  دومی  اقامت  تعداد  محل  اما  عوامل شدگجا یبباشد.  ان، 

اند که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.  نیز از موضوعاتی  بیجاشدگانو صدمات ناشی از آن در محل زندگی اصلی    بیجاشدگی

های گونه که یافته ی مؤثر صورت گیرد، همان هایاقدام بیجاشدگیۀ دیپدکمک خواهد کرد تا در راستای کاهش  بیجاشدگیشناسایی عوامل 

های های بهتری را برای رفع چالشداخلی کمک خواهد کرد تا مسئوالن امور برنامه  بیجاشدگانهای فراروی  چالش  نه یدرزماین تحقیق  

 تهیه و تطبیق نمایند.  شدهییشناسا

ها و پیشنهادهای این تحقیق را جدی نهادهای مسئول، یافته   خصوصبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتظار دارد دولت افغانستان  

 بردارند.  بیجاشدگان بشری  های حقوقداخلی و از بین بردن چالش بیجاشدگیهای بلندتری را با هدف کاهش بگیرند و گام

 مفاهیم

تری از کند تا خوانندگان بتوانند درک بهتر و کامل ا و اصطالحات شامل در گزارش، کمک می هواژهۀ معانی  ارائم و  مفاهی  حی توضتعریف و  

پذیر، حالت اضطرار و حوادث طبیعی  های آسیب ، گروهبیجاشدگی داخلی، بیجاشدگیها و اصطالحاتی مانند واژه متن گزارش داشته باشند.

 و معنی شده است. شده داده حی توضلحاظ مفهومی اند که در این قسمت بهیها و اصطالحاتترین واژهاز مهم

 بیجاشدگی  .۱

  6. کنددر آنجا زندگی می  عادی صورت  که بهاصلی خود شود  شود که فرد مجبور به ترک محل سکونت  بیجاشدگی به وضعیتی گفته می

 ترک کند. آمدهعلت شرایط پیششود محل زندگی اصلی خود را بهکسی است که مجبور می شدهجایببراساس این تعریف، 

 یبیجاشدگی داخل. ۲

تعریف، بیجاشدگی  این  براساس   7.شودگفته می  به محل دیگر در داخل کشور  ی محلبیجاشدگی داخلی به انتقال اجباری محل سکونت افراد از  

زیرا   ،برای یک کشور یالمللنیب ۀشدفیهای تعراز مرزنکردن  عبورد. اجباری بودن بیجاشدگی و باشداخلی دارای دو خصوصیت اساسی می

به کسانی   بیجاشدۀ داخلیبنابراین   8د.کنمهاجرت جدا میبیجاشدگی داخلی را از  است که اصطالح    یخصوصیت  جغرافیای کشوراز مرز    عبور

باشند.    دهیگردهای جغرافیایی کشور  ی دیگری در داخل مرزجابهخاصی مجبور به کوچ از محل زندگی اصلی خود    لیبه دالشود که  گفته می

 های خاصی مجبور به عبور از مرز جغرافیایی و ترک کشور خود گردیده است.شود که به علت که مهاجر به کسی گفته میدرحالی

 

6. Dictionary, “Cambridge dictionary”, 23.02.2020, retrieved from: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/displacement. 

7. UNOCHA, “Guiding principle on internal displacement”, introduction, P2, Sep2004. Available at: 

https://www.unhcr.org/43ce1cff2.pdf 

8. Mooney, Erin. “The Concept of Internal Displacement and The Case for Internally Displaced Persons as a Category of Concern”, 

UNHCR 2005, Refugee Survey Quarterly, Vol. 24, Issue 3. P11. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/displacement
https://www.unhcr.org/43ce1cff2.pdf


 

  | ۷  هصفح

 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 ریپذبیآسهای گروه ج:

ها را با آفات و اثرات ناشی از آن مواجه کرده است و  در وضعیتی خاصی قرار دارند که آن شود کههایی گفته می رو به گ ریپذب یآسهای گروه 

ی کودکان و زنان در وضعیت هاگروه مانند  9اولیۀ زندگی برای آنان مشکل است.  تیبه وضعها توان کمتری دارند و برگشت برای رفع چالش

 جنگی.

 . حالت اضطرار ۳

علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش هرگاه بهحالت اضطرار را تعریف نموده است. براساس  این تعریف، »  ۴3ساسی افغانستان در مادۀ  قانون ا

ممکن گردد، حالت اضطرار  قانون اساسی تعیین شده، نا  یا حالت مماثل، حفظ استقالل وحیات ملی از مجرایی که در  وخیم ، آفات طبیعی و

این تعریف در مادۀ دوم قانون حالت اضطرار  10.«شودساحات کشور اعالن می  تمام یا بعضی از  ید شورای ملی درأیجمهور با تاز طرف رئیس

 11نیز تکرار شده است.

تهدید    را  هاانسان  زندگی  که  شرایطی  یا  آید،  میان  به  بحران  یک  آنی  آغاز  ۀجیدرنت  است که  تر، وضعیت اضطرار وضعیتیدر یک تعریف روشن

  سیالب،   ،لرزهنیزم  ،زیآمخشونت   هایوضعیتی که در آن رویدادهایی مانند درگیری  مانند ؛باشد  مردم  یتوانمند  از  فراتر  آن  با  مقابله  و  کند

 12باشد.  داده یرو طاعون  یا حیوانی آفات امراض و شیوع شدید، گرمای یا سرمای شدید، شدید، طوفان ی،سوزآتش  چ،کوبرفزمین،  لغزش

 طبیعی حوادث. ۴

 یسوزآتش  سالی،طوفان، خشک  کوچ،برف  زمین،   رانش  ،لرزهنیزم  سیالب،   مانند  طبیعی   رویداد  یک  ۀجیدرنت  که  عبارت از حوادثی است

 13گردد.می مالی خسارات  و جانی تلفات سبب و آمدهبه وجود  غیره و طبیعی

 روش تحقیق ب: 

به مفاهیم و مبانی حقوقی حمایت از  نامه )تحقیق میدانی( و تحلیل ثانویه و معلومات مربوط ۀ پرسش لیوسمعلومات آماری این تحقیق با دو 

 انجاماین تحقیق با روش مختلط کمی و کیفی    توان گفت بنابراین می  است.  آمده  دستبهی  اخانه کتاب ۀ مطالعات  لیوسبهداخلی    بیجاشدگان

 است. هافتی

،  ایپکت،  بلخ،  بدخشان،  انیبام،  ارزگانوالیت کشور شامل    ۱۹اند که در  داخلی شرکت داشته  بیجاشدگانتن از    2۹۰3در تحقیق میدانی  

را تکمیل   نامهد، پرسشهلمنو    هرات،  ننگرهار،  وردکدانیم،  کنر،  کندز،  کابل،  قندهار،  ابیفار،  غور،  سمنگانی،  کندیدا،  خوست،  جوزجان

مورد تحلیل در متن گزارش    ،SPSS  ۀتوسط برنام  یبنددسته گذاری و  کودپس از  وارد دیتابیس شده و    شدهیآورجمع اند. معلومات  نموده 

ی توسط محقق، با شیوۀ کیفی در متن گزارش بنددستهبرداری و یادداشت ازمعلومات محتوایی این تحقیق پس  چنینهم  گرفته است.  قرار

 یل گردیده است. تحل

 رها یشناسایی متغج: 

. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل  کنندهلیتعدو    وابسته  ،مستقل  یی است. متغیرشناساقابلاین تحقیق    در  متغیرهاسه نوعی از    حداقل

اند که منجر  طبیعی  ی و سایر حوادثسالخشکای مانند  عوامل بیجاشدگی، اعم از ناامنی، جنگ و خشونت، فقر و بیکاری و عوامل طبیعی

سیاسی مانند حق شرکت  ـو میزان دسترسی آنان به حقوق بشری اعم از حقوق مدنیبیجاشدگان  به بیجاشدگی داخلی گردیده باشند. میزان  

در انتخابات، حق دسترسی به امنیت شخصی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثل حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به خدمات  

تحقیق میدانی به شمول   کنندگانشرکتباشد. معلومات شخصی  ی به شغل و درآمد از متغیرهای وابسته این تحقیق میرستدسو حق  صحی  

 روند.شمار میدر این تحقیق به کنندهلیتعدسن، جنسیت، حالت مدنی، میزان تحصیالت و وضعیت جسمی از متغیرهای 

 

9. Wisner, Ben, Blaikie, Piers & others, “At Risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters”, 2003, 2nd addition, p12. 
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https://www.researchgate.net/publication/270588923_At_Risk_Natural_Hazards_People_Vulnerability_and_Disasters_1st_edition
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 جمعیت آماری و نمونه د: 

براساس معلومات منتشرشده در وبگاه وزارت امور مهاجرین  باشد کهمیکشور در سطح قیق تمام بیجاشدگان داخلی جمعیت آماری این تح 

 6 هجری شمسی ۱3۹۹اگر اوسط خانواده در سال رسیدند. می 14. ( 3۰۵۰۸۱)  خانواده ۸۱هزار و  3۰۵ به ۱3۹۹در سال کنندگان، و عودت

 . دخواهد رسی ( ۱۸3۰۴۸6)  تن ۴۸6هزار و  ۸3۰ میلیون و ۱ تن در نظر گرفته شود، تعداد افراد بیجاشدۀ داخلی به

ۀ رویدادهایی  جیدرنتباشند و  می 15والیت کشور  3۰است که باشندۀ اصلی  داخلی    گانشدبیجااز  تن    2۹۰3این تحقیق شامل    ۀجمعیت نمون

انتخاب و  صورت تصادفی  به  بیجا شده و توسط همکاران کمیسیون 16والیت کشور  ۱۹سایر دالیل به    مانند ناامنی، جنگ، عوامل طبیعی و 

 است. قرارگرفته موردمطالعهتفصیلی در زیر  صورتبهاند. معلومات شخصی جمعیت نمونه نامه تکمیل نموده پرسش

 شوندگانپرسشسن  .۱

بین ،  2۵-۱۸بین سنین  ،  ۱۸ی زیر سن  ها. گروه است  دهگردیار گروه تقسیم  در چه  ،اندتن بوده   2۹۰3که شامل    ی،شوندگانسن پرسش

 عمر داشتند.سال  ۴۰باالتر از  و کسانی که ۴۰-2۵سنین 

  ۱3۸شونده، به تعداد  پرسش   2۹۰3از مجموع  

 ( تن    6۱2سال،    ۱۸آنان زیر سن    %( ۴.۸تن 

 ۸۹6سال،    2۵-۱۸آنان بین سنین  (  2۱.۱%) 

 و   سال  ۴۰تا    2۵ین  سن  بینآنان    %( 3۰.۹)   تن

عمر   سال  ۴۰االی  آنان ب%(  ۴2.3) تن    ۱22۹

در مورد    مانده یباق  %( ۱.۰)   تن  2۸اند.  داشته

 اند.سن خود چیزی نگفته 

 شوندگانپرسش  تیجنس .۲

جمعیت  همان  گردید،  اشاره  قبالً  که  گونه 

نمونۀ این تحقیق از میان بیجاشدگان داخلی 

 مردان انتخاب گردیده است.صورت تصادفی از میان زنان و بوده و به

تنی   2۹۰3  انیاز مدهد که  معلومات نشان می

پرسش  نموده که  تکمیل  تن   ۱۵۹۹اند،  نامه 

و۵۵.۱٪)  مرد  آنان   ( ٪۴۴.۹) تن    ۱3۰۴  ( 

 اند. دیگر زن بوده

  

 

عودت 14 و  مهاجرین  وزارت  عودت.  احصائیۀ  قابلکنندگان،  بیجاشدگان،  و  اینترنیتی:کنندگان  آدرس  از  عودت ئاحصا دسترس  بییه  و  و    |جاشدگان  کنندگان  مهاجرین  امور  وزارت 

 . (morr.gov.af)کنندگانعودت

، لغمان،  کندز،  کنر،  کندهار،  کابل،  فراه،  ابیفار،  غوری،  غزن،  سمنگان،  سرپل،  زابلی،  کندیدا،  خوست،  جوزجان، پکتیکا،  ایپکت،  پروان،  تخار،  بلخ، بغالن،  بدخشان،  سیبادغ،  انیبام،  ارزگان .15

 . هلمندو  هرات ، ننگرهار، وردک، میدان لوگر

 . هلمندو   هرات، ننگرهار،  وردک دانیم، کنر، کندز، کابل، قندهار، ابیفار، غور، سمنگانی، کندیدا، خوست، جوزجان، ایپکت، بلخ، بدخشان، انیبام، ارزگان. 16

بی پاسخ ۱۸زیر  2۵تا ۱۸ ۴۰تا2۵ ۴۰باالی  مجموعه

تعداد 2۸ ۱3۸ 6۱2 ۸۹6 ۱22۹ 2۹۰3

درصد ۱.۰ ۴.۸ 2۱.۱ 3۰.۹ ۴2.3 ۱۰۰

۰
۵۰۰

۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

تعداد درصد

مرد زن مجموعه

تعداد ۱۵۹۹ ۱3۰۴ 2۹۰3

درصد ۵۵.۱ ۴۴.۹ ۱۰۰

۱۵۹۹ ۱3۰۴

2۹۰3

۵۵.۱ ۴۴.۹ ۱۰۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

جنسیت پرسش شوندگان

تعداد درصد

https://morr.gov.af/dr/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://morr.gov.af/dr/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://morr.gov.af/dr/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 یداخل

 شوندگان حالت مدنی پرسش  .۳

پرسش مدنی  تحقیق  حالت  این  شوندگان 

مجرد، متأهل و بیوه یا مطلقه در سه گروه  

 گرفته است.  موردمطالعه قرار

تن    2۹۱شونده  تن پرسش  2۹۰3از میان  

مجرد،  از  (  ۱۰%)  آنان  از  تن    233۹آنان 

) از  تن    2۵3متأهل،  (  ۸۰.6%)  %(  ۸.۷آنان 

  تن  2۰از این میان    .اندبوده  بیوه و یا مطلقه

 .اندبه این پرسش پاسخ نداده آناناز ( ۰.۷) 

 

 شوندگانجسمی پرسش  تیوضع .۴

جسمی  بررسی   وضعیت  شاخص 

میزان تعیین    هدف  اشوندگان بپرسش

در میان   یتمعلولدارای  افراد    حضور

کمیسیون داخلی  بیجاشدگان   است. 

بشر   حقوق  در مستقل  افغانستان 

تمامی تحقیقات خویش تالش کرده 

وضعیت افراد دارای معلولیت   است که 

 ی قرار دهد. موردبررسرا 

میان   از  تحقیق  این    2۹۰3در 

%( آنان  ۹2تن )  26۷۰شونده، پرسش

)   ۴6سالم،   دارای  ۱.6تن  آنان   )%

روانی،   )   ۱۴۱معلولیت  تن ۴.۹تن   )

اند.  آنان دارای معلولیت جسمی بوده 

میان این  که    ،پرسشنامه  ۴6  در   از 

آنان دارای معلولیت   ٪6.۵شوندگان،  بنابراین از میان تمام پرسش  اند.نداده  پاسخ سؤال  این  شود، به  را شامل مینمونه    جمعیتکل    ۱.6٪

 فیزیکی و روانی بوده است. 

 شوندگان شغل پرسش .5

پنج گروه تقسیم گردیده شوندگان در این تحقیق بهپرسش ها شامل محصل، متعلم، کارمند دفاتر دولتی یا این گروه  .اندلحاظ شغلی به 

 شوند. بیکار می ادافر شغل آزاد ودارای ، یردولتیغ

)   22شونده  پرسش  2۹۰3از میان   )   ۸۹%( محصل،  ۰.۸تن  )   ۵2%( متعلم،  3.۱تن  تن    6۱۹،  یردولتی%( کارمند دفاتر دولتی و غ۱.۸تن 

 اند.کردهپرسشنامه مشخص نشغل خود را در  ماندهباقی%( 3تن )  ۸۷ .اندبوده%( آنان بیکار ۷۰.۱تن )  2۰3۴شغل آزاد و دارای ( 2۱.3%) 

  

مجرد متأهل
بیوه و یا 

طالق شده
بی پاسخ مجموعه

تعداد 2۹۱ 233۹ 2۵3 2۰ 23۰۹

درصد ۱۰.۰ ۸۰.6 ۸.۷ ۰.۷ ۱۰۰.۰

2۹۱

233۹

2۵3 2۰

23۰۹

۱۰.۰ ۸۰.6 ۸.۷ ۰.۷ ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰

حالت مدنی پرسش شوندگان

تعداد درصد

بی پاسخ
دارای معلولیت 

روانی

دارای معلولیت 

جسمی
سالم مجموعه

تعداد ۴6 ۴6 ۱۴۱ 26۷۰ 2۹۰3

درصد ۱.6 ۱.6 ۴.۹ ۹2.۰ ۱۰۰.۰

۴6 ۴6 ۱۴۱

26۷۰
2۹۰3

۱.6 ۱.6 ۴.۹ ۹2.۰ ۱۰۰.۰

۰
۵۰۰

۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

حالت جسمی و روانی پرسش شوندگان

تعداد درصد
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 یداخل

 

 شوندگان سواد یا تحصیالت پرسش ۀدرج .6

تحقیق    ۀنمونجمعیت   این 

پنج لحاظ سطح سواد  به به 

است. این    شده  میگروه تقس

ب شامل  گروه  ،  سوادیپنج 

بکلوریا،    ترنییپا بکلوریا،  از 

 باشد.می  ماستر لیسانس و

کل   میان   ۀ نمونجمعیت  از 

 ( ٪۰.۰)   تن  ۱تحقیق  این  

داشته است  یماسترمدرک 

)   ۴3  و دارای  %(  ۱.۵تن 

تن   ۱3۰و    لیسانسمدرک  

دارای مدرک  ۴.۵٪)  دیگر   )

  ۵۰  تیدرنهااند.  بوده  سوادی( آنان ب٪۸۰تن )   232۱  و  خواندهدرس  از بکلوریا  ترنییپاتا سطح  %(  ۱2.3تن )   3۵۸  چنیناند. هم بکلوریا بوده

 اند.کرده مشخص ندر پرسشنامه خود را سواد  ۀنمونه درججمعیت ( ٪۱.۷تن ) 

بی پاسخ ماستر لیسانس بکلوریا
پایین تر از 

بکلوریا
بی سواد مجموعه

تعداد ۵۰ ۱ ۴3 ۱3۰ 3۵۸ 232۱ 2۹۰3

درصد ۱.۷ ۰.۰ ۱.۵ ۴.۵ ۱2.3 ۸۰.۰ ۱۰۰.۰

۵۰ ۱ ۴3 ۱3۰ 3۵۸

232۱
2۹۰3

۱.۷ ۰.۰ ۱.۵ ۴.۵ ۱2.3 ۸۰.۰ ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

درجۀ سواد پرسش شوندگان

تعداد درصد

بی پاسخ محصل متعلم
کارمند دفاتر دولتی

و غیردولتی
شغل آزاد بیکار مجموعه

تعداد ۸۷ 22 ۸۹ ۵2 6۱۹ 2۰3۴ 2۹۰3

درصد 3.۰ ۰.۸ 3.۱ ۱.۸ 2۱.3 ۷۰.۱ ۱۰۰.۰

۸۷ 22 ۸۹ ۵2
6۱۹

2۰3۴

2۹۰3

3.۰ ۰.۸ 3.۱ ۱.۸ 2۱.3 ۷۰.۱ ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

شغل پرسش شوندگان

تعداد درصد
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 شوندگانپرسش  محل سکونت اصلی .7

رسیده در این تحقیق، بیجاشدگانی  ثبتبراساس معلومات به 

والیت کشور به شرح  3۰اند، از نامه تکمیل نموده که پرسش 

 اند: زیر بوده

  بدخشانتن،    ۱۰۰  سیبادغتن،    ۴۸  ان یبامتن،    ۱۴۱  ارزگان

  ۱6 پروانتن،  36 تخارتن،   ۵۸ بلختن،  ۴۰ بغالنتن،  ۱۱۵

 خوست تن،    ۹  جوزجان تن،    ۸  ایکپکتتن،    ۱۴۴  ایپکتتن،  

تن،    6۹  سرپلتن،    ۱  زابلتن،    ۱۱2ی  کندیداتن،    ۱۹

  2۷۸  ابیفار تن،    2۴۰  غور تن،    2۵ی  غزنتن،    2۷  سمنگان

تن،    ۸۸  کنرتن،    23۷  کندهارتن،    ۱2  کابل تن،    22  فراهتن،  

  ۵۰  وردکدانیمتن،    ۱۵  لوگرتن،    6۸  لغمانتن،    2۸2  کندز

 تن. 3۱۹ هلمندو  6۸ هراتتن،  266 ننگرهارتن، 

 بیجاشدگان . محل سکونت فعلی ۸

والیت کشور که محل   3۰بیجاشدگان شامل این تحقیق، از 

والیت کشور کوچ کرده و    ۱۹ها بودند، به  سکونت اصلی آن 

این  مسکن  که  بودند  شده  تکمیل    ۱۹گزین  محل  والیت 

و  نامه  پرسش بوده  فعلی    عنوانبهنیز  سکونت  محل 

 شامل تحقیق ثبت گردیده است. بیجاشدگان

ممکن از یک والیت به والیت دیگر    بیجاشدگان باید افزود که  

یا در داخل همان والیت از یک ولسوالی یا منطقه به ولسوالی 

 کوچ کرده باشند. یا منطقۀ دیگری در همان والیت

والیت  هر  در  که  افرادی  نموده  پرسشنامه  تعداد  اند تکمیل 

 باشند: قرار زیر می

  بلختن،    ۱۰۰  بدخشانتن،    ۱22  انیبامتن،    ۱۰۰  ارزگان

تن،    6۸  خوستتن،    ۵2  جوزجانتن،    ۱32  ا یپکتتن،    ۱۹6

  ابیفارتن،    ۱۵۰  غورتن،    ۵2  سمنگانتن،    ۱۰۰ی  کندیدا

تن،    3۰۰  کندزتن،    2۷3  کابلتن،    2۹۵  قندهارتن،    ۱۰۰

  هراتتن،    2۵2  ننگرهارتن،    ۹  وردکمیدانتن،    ۵۰  کنر

۱۴۱ تن.  ۱۹۸د هلمنتن و  3۵۴

۴۸

۱۰۰

۱۱۵

۴۰

۵۸

36

۱6

۱۴۴

۸

۹

۱۹

۱۱2

۱

۵۹

2۷

2۵

2۴۰

2۷۸

22

۱2

23۷

۸۸

2۸2

6۸

۱۵

۵۰

266

6۸

3۱۹

2۹۰3

۴.۹

۱.۷

3.۴

۴.۰

۱.۴

2.۰

۱.2

۰.6

۵.۰

۰.3

۰.3

۰.۷

3.۹

۰.۰

2.۰

۰.۹

۰.۹

۸.3

۹.6

۰.۸

۰.۴

۸.2

3.۰

۹.۷

2.3

۰.۵

۱.۷

۹.2

2.3

۱۱.۰

۱۰۰

ارزگان

بامیان

بادغیس

بدخشان

بغالن

بلخ

تخار

پروان

پکتیا

پکتیکا

جوزجان

خوست

دایکندی

زابل

سرپل

سمنگان

غزنی

غور

فاریاب

فراه

کابل

قندهار

کنر

کندز

لغمان

لوگر

میدان وردک

ننگرهار

هرات

هلمند

مجموع

محل سکونت اصلی 

پرسش شوندگان

تعداد درصدی

۱۰۰

۱22

۱۰۰

۱۹6

۱32

۵2

6۸

۱۰۰

۵2

۱۵۰

۱۰۰

2۷3

2۹۵

۵۰

3۰۰

۹

2۵2

3۵۴

۱۹۸

2۹۰3

3.۴

۴.2

3.۴

6.۸

۴.۵

۱.۸

2.3

3.۴

۱.۸

۵.2

3.۴

۹.۴

۱۰.2

۱.۷

۱۰.3

۰.3

۸.۷

۱2.2

6.۸

۱۰۰

ارزگان

بامیان

بدخشان

بلخ

پکتیا

جوزجان

خوست

دایکندی

سمنگان

غور

فاریاب

کابل

قندهار

کنر

کندز

میدان وردک

ننگرهار

هرات

هلمند

مجموع

محل سکونت فعلی

پرسش شوندگان

تعداد درصدی
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 . شهری یا روستایی ۹

بیجاشدگان مجموع  تحقیق،   از  این    شامل 

2۵۰6   ( آنان  ۸6.3تن  و    هاقریه  در %( 

ها  رشه دیگر در%(  ۸.۸تن )  2۵6 روستاها و

می )   ۱۴۱کردند.  زندگی  %( ۴.۹تن 

و   ماندهیباق نداده  پاسخ  پرسش  این  به 

ها باشندگان اصلی قریه   اند کهنکردهروشن  

 کردند.و روستاها بوده یا در شهر زندگی می

 

  

بی پاسخ شهر قریه مجموعه

تعداد ۱۴۱ 2۵6 2۵۰6 2۹۰3

درصد ۴.۹ ۸.۸ ۸6.3 ۱۰۰.۰

۱۴۱ 2۵6

2۵۰6
2۹۰3

۴.۹ ۸.۸ ۸6.3 ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

شهری یا روستایی

تعداد درصد



 

  | ۱3  هصفح

 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 فصل دوم
 داخلی  بیجاشدگانمبانی حقوقی حمایت از 

 

  



 

  | ۱۴  هصفح

 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 داخلی  بیجاشدگانمبانی حقوقی حمایت از 

،  ادشدهمبتنی بر مفاد اسناد یداخلی حمایت کرده است.    بیجاشدگانو قوانین ملی افغانستان از حقوق بشری    المللیقواعد و مقررات بین

گزین شده و اقامت کند، حق دارد در شرایطی که  مسکن گونه که هر شهروند حق دارد در داخل کشور و در هر جایی که دوست داردهمان 

شدۀ  های بیجا گزین گردد. افراد و خانوادهی خود بیجا شده و در محل یا والیت دیگری مسکن گیرد، از محل سکونت اصلقرار می  فشارتحت 

ها مند شوند. دولت ها بهرهزندگی دسترسی داشته باشند و از آن ازیموردنهای ی بشری و سهولت های آزادبه تمام حقوق و  دارند حقداخلی 

آوردند، عوامل بیجاشدگی را از بین ببردند و    به وجودرا برای تمامی شهروندانش  های زندگی آرام و بدون مشکل  که فرصت  دارند  فهیوظ

بیجاشدگان داخلی در  حمایت از حقوق بشری  مبانی حقوقی  داخلی فراهم کنند.    بیجاشدگانشرایط دسترسی به حقوق بشری را برای  

 است.  قرارگرفته دمطالعهموردر دو بخش جداگانه  یالمللنیملی و قواعد و مقررات ب به قوانین نادتاس

 قوانین ملی اسناد و  الف: 

  پالیسی ملی بیجاشدگان ،  آجندای ملی اهداف انکشاف پایدارقانون اساسی،    جمله  ازدر اسناد و قوانین ملی    حقوق بشری بیجاشدگان داخلی

 است.  گرفته قرار تیموردحما کنندگان و بیجاشدگان استراتیژی سکتور مهاجرین، عودتو 

 اساسی  قانون -۱

قانون  ۴ ۀمادبخشی از قرار داده است.  تیموردحما 3۹ و 22، 6، ۴ یهاماده در قانون اساسی افغانستان حقوق بشری بیجاشدگان داخلی را

براساس این ماده   17« افغانستان را دارا باشند که تابعیت ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی»: تسجیل نموده استاساسی افغانستان 

از حقوق یکسان برخوردار جزء شهروندان کشور بوده و بدون تفکیک  ،دنکه تابعیت افغانستان را داشته باشی بیجاشدگان شمولافراد به ۀهم

 باشند.می

ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر بین اتباع افغانستان    ازیهر نوع تبعیض و امت »قانون اساسی    22  ۀبراساس مادچنین  هم 

برابر    باهم  بیجاشدگانو غیر  بیجاشدگانمبتنی بر مفاد این ماده شهروندان کشور اعم از   18«باشندیقانون دارای حقوق و وجایب مساوی م

 در حمایت از حقوق بشری آنان نباید با تبعیض برخورد نماید. ژهیوبهبوده و دولت 

مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر،  ۀدولت به ایجاد یک جامع»قانون اساسی  6 ۀاس مادبراس

  ۀاین ماد 19«باشدمناطق کشور مکلف می  ۀهم  و انکشاف متوازن در   ل یاقوام و قبا  ۀتحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین هم

رفاه و   داخلی در بیجاشدگانشمول به  جامعهشرایطی را ایجاد نماید که در آن تمامی افراد تا  نموده موظف را دولت افغانستان قانون اساسی

شهروندان از حقوق بشری    در سراسر کشور فراهم بوده و انکشاف متوازن    هایزمینه  آنان محفوظ باشد.کرامت انسانی  سر برده و  بهآرامش  

 التی بدون تفکیک و تبعیض حمایت صورت گیرد. در هرح

است. در این    دانسته  شهروندانقانونی را حق مشروع    ۀجز مناطق ممنوعاز کشور به  ایقانون اساسی حق سفر و اقامت در هر گوشه  3۹  ۀماد

ر مناطقی که قانون ممنوع قرار داده  و مسکن اختیار کند، مگر د  دیکشور سفر نما  ۀهر افغان حق دارد به هر نقطماده تصریح گردیده است: »

 گزین گردند.یی که خواسته باشد اقامت نموده و مسکنهرجااساسی شهروندان کشور حق دارد در    قانونۀ  مادبر بنیاد مفاد این   20«است

ی دیگری کوچ کنند، نباید با جابه از محل اسکان همیشگی خود    گیرنددلیلی تصمیم میصورتی که باشندگان یک محل به هر بنابراین در

 باشند. تیموردحماکه خواسته باشند، اقامت نموده و  که در هر بخشی از خاک کشور دارند رارو باشند. شهروندان این حق  ممانعت روبه 

 آجندای ملی اهداف انکشاف پایدار  -۲

یکی از اعضای سازمان ملل متحد، ملزم به تطبیق  ثیافغانستان من ح بوده و هدف ۱۷متشکل از اهداف انکشاف پایدار المللی بین آجندای 

افغانستان شاخص ست.  ااین آجند با واقعیتها و مقاصد آجندای بیندولت  انکشاف پایدار را در مطابقت  های ملی و محلی  المللی اهداف 

به کاهش نابرابری در   المللی اهداف انکشاف پایدارآجندای بین هدف دهم  است.    تنظیم نموده و آجندای ملی انکشاف پایدار را تهیه کرده

 

 . ۴م ، ۸۱۸العاده فوق  شمارۀ رسمی جریدۀ ،۱3۸2 سال افغانستان، اساسی قانون  ا، .ا  ج، عدلیۀ وزارت .17

 . 22همان، مادۀ  .18

 . 6 ۀماد. همان، 19

 . 3۹همان، مادۀ  .20



 

  | ۱۵  هصفح

 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل
جایی منظم و ایمن بیجاشدگان  جابه  برای  یجاد سهولتو مقصد ا  برای تحقق هدف دهم دولت افغانستان  دارد.    دیتأک  یالمللنیسطح ملی و ب

ر افغانستان  ی است که دادآوریقابلمعینی را تعریف نموده است.  هایی نموده و شاخصزیربرنامه 21است  سنداساسی این  مقصدهایاز که 

 های حمایت کمک نموده و    گردندی بازمکه دوباره به محل سکونت اصلی خود    بیجاشدگان داخلیوظیفه دارد که برای  سکتور مصونت اجتماعی  

 22را فراهم کند. ازیموردن

 پالیسی ملی بیجاشدگان ـ ۳

رسیدگی به وضعیت    کند. اهدافی مانندداخلی تعقیب می  بیجاشدگانی مشخصی را در راستای حمایت از  افاهد  پالیسی ملی بیجاشدگان

از بین بردن عوامل  بیجاشدگانبه  های بشردوستانه  مساعدت  بیجاشدگان داخلی، حمایت و رعایت حقوق اساسی و بشری بیجاشدگان،  ،

بیجاشدگان های حمایت از  پالیسی شیوهاین   23به پیامدهای جنگ و خشونت نسبتمردم  آگاهی  افزایش سطح    بیجاشدگی در سطح ملی و

از شهروندانش  حقوق بشر و حقوق بشردوستانه    یالمللنیب  قواعد و مقررات  در مطابقت با  که  دهد وظیفه می  دولت را توضیح داده و  داخلی را  

 24کند.در زمان جنگ و منازعه حمایت  خصوصبه

 کنندگان و بیجاشدگانمهاجرین، عودت  استراتیژی سکتور ـ ۴

به استراتیژی  مساعداین  نمودن  فراهم  برتمنظور  فوری  عودت  ایهای  و  مهاجرین،  داخلی  بیجاکنندگان  نیز  شدگان  ظرفیت  و  ارتقای 

نیازمندی دولت  پاسخگویی   اعادبه  از  اطمینان  و  آنان  بیجاشدگان    ۀهای  برنامه حقوق  است.  شده  دولتتهیه  حمایتی  مهاجرین،   های  از 

 25است.  شدهی ن یبشیپآنان در این استراتژی استقرار مجدد و راهکارهای  شدهت یریمدبراساس این استراتژی  بیجاشدگانکنندگان و عودت

 ی المللنیب و مقررات ب: قواعد

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اصول رهنمودی  المللی  بینحقوق مدنی و سیاسی، میثاق  المللی  بین جهانی حقوق بشر، میثاق    ۀاعالمی

 اند.داخلی تأکید نموده بیجاشدگاناز حمایت اند که بر المللیترین اسناد بیناز مهمبیجاشدگان داخلی 

 جهانی حقوق بشر ۀاعالمی . ۱

امنیت فردی تأکید بر  26دارد« را امنیت شخصى و آزادى زندگى، حق کس»هر  تسجیل نموده است که  اعالمیۀ جهانی حقوق بشرمادۀ سوم 

چنین هم.  ریزی و تالش نماینداست تا جهت تأمین امنیت فردی شهروندانش برنامه   شده  دادههای عضو وظیفه  به این معنی است که به دولت

 انتخاب   را  خود  قامتا  کرده و محل  مرور  و  عبور  آزادانه  کشوری  داخل هر  در  که  دارد  حق  کس  : »هراین اعالمیه آمده است  ۱3  ۀماددر  

جایی از دنیا که خواسته باشد سفر نماید. حق  هر  خود را انتخاب کرده و در محل زندگی  ی حق دارد  هرکس  ،براساس این ماده 27.نماید«

جهت تأمین شرایط مناسب زندگی و   هادهد، بر مکلفیت دولت که به افراد صالحیت انتخاب را میعالوه بر این وگذارگشت انتخاب مسکن و 

های داخلی مبتنی بر مفاد این ماده از مکلفیت   بیجاشدگانبنابراین حمایت از    نماید.یی که باشند، نیز تأکید می هرجاحمایت از افراد در  

 باشد.های عضو سازمان ملل متحد میدولت 

 حقوق مدنی و سیاسی  یالمللنیمیثاق ب. ۲

کند. در  حمایت میلحاظ قانونی ممانعت نداشته باشد،  یی که بههرجادر    اقامت  دنی و سیاسی نیز از حق آزادیحقوق م  یالمللنیمیثاق ب

وآمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته طور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت این میثاق آمده است: »هر کس به   ۱2  ۀماد

ها جهت مدنی و سیاسی نیز عالوه بر تفویض صالحیت انتخاب محل زندگی برای هر فرد، بر مکلفیت دولت المللی حقوق  میثاق بین 28.«باشد

 تأکید نموده است.  تأمین شرایط دسترسی به این حق و سایر حقوق بشری افراد
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 داخلی  بیجاشدگی در مورد اصول رهنمودی. ۳

  حقوق بشری بیجاشدگان  حمایت ازجمع عمومی سازمان ملل برای  م توسط م  ۱۹۹۸در سال    یداخل  در مورد بیجاشدگیاصول رهنمودی  

 29رسید. بیبه تصو داخلی

پیشنهاد نموده و بر حمایت از حقوق بشری آنان تأکید نیازهای اساسی بیجاشدگان داخلی    نیتأم  راهکارهای روشنی را جهتاین رهنمود  

  ی هات یداخلی در قلمرو کشور را از مسئول  ۀ شدبشردوستانه و حمایتی برای اشخاص بیجا  یهاکمک  ۀاصل سوم این رهنمود تهی 30نموده است.

 داند. ملی می ایاساسی نهاده

ممنوعیتاین رهنمود    ۴اصل    در هر    بر  تبعیض  است  بیجاشدگانبه  ها  کمک توزیع    نوع  نموده  اصلتأکید  عوامل    ششم  .  رهنمود  این 

 تأکید کرده است. بیجاشدگان بر حمایت از  ونموده تعریف را بیجاشدگی 

از بین بردن عوامل بیجاشدگی اشاره داشته و در اصل  بر مسئولیت دولت   اصل هفتم راستای  افراد بیجاشده  ها در  و  یازدهم بر حفاظت 

ی بردگ  ،تیهای جنسی، فحشای اجباری، آزارواذک حرمت، خشونت هتتجاوز، قطع اعضا، شکنجه، برخورد ظالمانه، ستم،  مصونیت در برابر  

 .گردیده است دیتأک کار اجباری کودکان  و معاصر مثل فروختن در بدل ازدواج، استثمار جنسی یدارهر نوع برده و 

مکلف به   ی ملیکند. براساس این اصل نهادهامی  دیمناسب زندگی بیجاشدگان تأک  یارهایمعبه  این رهنمود بر حق دسترسی    ۱۸اصل  

اصل   تیدرنها و  باشندمیداخلی برای بیجاشدگان  ی ضروریبهداشتو ، سرپناه، لباس و خدمات صحی ی سالمآب آشامیدن ،آوری غذافراهم 

نموده شان  ول داخلی و خارجی را ملزم به کمک به بیجاشدگان برای بازگشت به محل زیست اصلیئ های مسین رهنمود تمام نهاد ا  امسی

 31.است
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 سومفصل 
 های آماری تحلیل داده
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 یداخل

 های آماریتحلیل داده

این بحث به بررسی پدیدۀ   آمده است.دستتحقیقات میدانی به ۀ شده که درنتیج پرداختهآماری  ها یا معلوماتدر این بخش به تحلیل داده

تعداد   افغانستان شامل  به   بیجاشدگان، دسترسی  اندتحمل نموده   بیجاشدگان، عوامل بیجاشدگی، صدمات که  بیجاشدگانبیجاشدگی در 

 پرداخته است. صورت گرفته  بیجاشدگانهایی که از و حمایت  حقوق بشری

 بررسی وضعیت 

  مینهای زندگی  ترین چالش از مهم  هایی مانند جنگ، ناامنی و آفات طبیعی شان به علت شهروندان کشور از محل زندگی اصلی   شدن  جایب

های جدی در راستای دسترسی و با چالش  شده   شمردهپذیر  های آسیب از جمعیت  شده  جایبهای  گذشته در افغانستان بوده و خانواده  قرن

 باشند.به حقوق بشری خود مواجه می

علت میلیون تن در سراسر کشور به   ۵آمارهای منتشرشده از سوی وزارت دولت در امور حوادث نشان داده است که در دوسال اخیر حدود  

اند که خانواده بیجا شده ۴۸۰هزار و  62اند. براساس این معلومات در شش ماه اخیر های مخالف دولت بیجا شدهه های گروناامنی و خشونت 

 32اند.بیجاشده  علت افزایش جنگ و خشونت والیت کشور به   2۵سرطان( در    ۱۷جوزا تا    ۱۷خانواده آن فقط در جریان یک ماه )   2۸۴هزار    32

مستقل حقوق بشر    ونی سیبه کم  ۱3۹۴کنندگان در سال  و عودت  نیوزارت امور مهاجر  یاز سو  شدهرائهامعلومات  حالی است که  این در

  که اوسط   ( 2۰۹۵۹2خانواده )   ۵۹2هزار و    2۰۹شامل    ( ۱2۵۷۵۵2)   تن  ۵۵2هزار و   2۵۷میلیون و    ۱به    ی آمار بیجاشدگان داخل  ،افغانستان

  33. دیرسیشده بود، م تن در نظر گرفته 6هر خانواده 

آمار سال   تعداد و آماری که در سال جاری از سوی وزارت دولت در امور حوادث به نشر رسیده است، نشان می  ۱3۹۴مقایسۀ  دهد که 

 افزایش یافته است.  ٪۷۴.۸بیجاشدگان 

هزار   ۱۵۸نشان داده است که    ۱۴۰۰ت حقوق بشری بیجاشدگان در سال  چنین نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر وضعیهم 

اند. در صورت که میانگین خانواده علت افزایش جنگ و ناامنی بیجا شده به 34والیت کشور   26و در  ۱۴۰۰ماه اول سال  3خانواده در  3۹2و 

تن خواهد رسید. والیت ننگرهار با   3۵2هزار و  ۹۵۰ری به تعداد بیجاشدگان داخلی تنها در سه ماه اول سال جاتن در نظر گرفته شود،  6

با    22۷۹۰ ارزگان  و  اول  در  بیجاشده  دارند.  ۱۰۰خانواده  قرار  جدول  آخر  در  بیجاشده  تعداد   خانواده  از  نتوانستند  کمیسیون  همکاران 

علت مختلفی مانند ناامنی و نبود  و پنجشیر به  وردک والیت دیگر شامل کابل، لوگر، پکتیکا، غزنی، پروان، کاپیسا، میدان  ۸بیجاشدگان در  

همکاری نکردن این ادارات، معلوماتی دقیق به دست بیاورند. تفصیل ارقام بیجاشدگان هر فهرست دقیق بیجاشدگان نزد نهادهای مسئول یا  

 رو.والیت در جدول روبه

 2هجری شمسی    ۱3۹۸  یدر کشور را در سال مال  یداخل  تعداد بیجاشدگان   (IDMC)یمرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلباید افزود که  

 نیشتریکه ب  ی پنجم کشورها  ۀکه افغانستان در رد   دهدینشان مچنین  هم آمار    ن ی. ابوداعالم کرده  (  2۹۹3۰۰۰هزار تن )   ۹۹3  نیولیم

  من،یو    هیسورجمهوری دموکراتیک کانگو،    ا،یافغانستان، کلمب  2۰۱۹گرفته و در آخر ماه دسامبر سال    را دارد، قرار  یداخلدۀ  شجایتعداد ب

 35در جهان را به خود اختصاص داده بودند. یتمام بیجاشدگان داخل یمیاز ن شتریب

 

 

32. http://www.jomhornews.com/fa/news/140578/   

 . 33ص ، کابل،  ۱3۹۴، «.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت بیجاشدگان داخلی در افغانستان 33

ی، کندیدا،  نورستان،  سمنگان،  بلخ،  خوست،  بدخشان،  فراه،  غور،  جوزجان،  مروزین،  سرپل،  ایپکت،  سیبادغ ،  کندز،  هرات،  انیبام،  بغالن،  کنر،  تخار،  ابیفار،  هلمند،  لغمان،  قندهار،  ننگرهار.  34

 . ارزگان و  زابل
35. IDMC, Afghanistan, date: 06.03.2020, time:15:08, retrieved from:  

https://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan . 

http://www.jomhornews.com/fa/news/140578/
https://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan
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 در افغانستان  عوامل بیجاشدگی داخلی

مسلحانه ات منازع 36،قومی، جنگ یسازپاک بوده و عواملی چون  شمولجهانالمللی نشان داده که بیجاشدگی یک پدیده عام و  تجارب بین

در افزایش و توسعه پدیدۀ    و غیره  های انکشافیپروژهمثل  37آیدمی  به وجودصنعتی که توسط بشر  آفات    ونقض حقوق بشر، آفات طبیعی    و

 38بیجاشدگی نقش داشته است.

و آفات طبیعی مثل سیالب،    ترین عوامل بیجاشدگی در افغانستان جنگ، ناامنی عمده  ، های مرکز نظارت بر بیجاشدگان داخلیبراساس یافته

در توسعه و افزایش  به خدمات اولیه نیز  نداشتن  دسترسی  بیکاری، فقر، نداشتن زمین و    بوده و عواملی مثل  زلزله  و   ، توفانیسالخشک 

 39اند. را داشته بیجاشدگی در افغانستان نقش خود

ترین عوامل بیجاشدگی و افزایش میزان آن در افغانستان، جنگ و ناامنی، تسلط مخالفان  مطالعات میدانی این تحقیق نیز نشان داده که مهم

ها به مراکز صحی، آموزشی،  دسترسی نداشتن خانوادهها با مردم محل، بیکاری، فقر،  مسلح دولت بر منطقه و تهدیدهای ناشی از رفتار آن

  های شخصی بوده است.بیعی و خصومتحوادث ط

های  %( تهدید۱2تن )   3۴۷لحانه،  س های مجنگ و خشونت   ( ٪6۸.۱تن )   ۱۹۷۷شونده  پرسش  2۹۰3از میان  این مطالعات نشان داده است که  

( نبود  ٪2.۴ن ) ت  6۹( فقر،  ٪۵.2)   تن  ۱۵2نبود کار و زمینه درآمد،    ( ٪۷.3)   تن  2۱2مخالفان مسلح دولت با مردم محل،    ناشی از رفتار

های ( خصومت ٪۱.۵تن )   ۴۴%( مشکالت ناشی از حوادث طبیعی،  2تن )   ۵۸بر منطقه،  مسلح دولت  علت تسلط مخالفان  مکتب و شفاخانه به 

( در  ٪۰.۴تن )   ۱2از این میان پاسخ    .اندخود گفته داخلی  را عامل بیجاشدگی  ( کمبود امکانات آموزشی در منطقه  ٪۱.۱تن )   32،  شخصی

 .است دهیمه روشن نگردپرسشنا

 مدت بیجاشدگی 

را  زندگی یا محل جدید دوباره به محل اصلی خود بازگردند  بیجاشدگانو  رفته  نیاز ب آن  ابد که عواملیبیجاشدگی داخلی زمانی پایان می

 40فراهم گردد.  آنانزمین و خانه برای  ،آب انندگزینی مافتد که منابع برای اقامت اتفاق می یصورت. این دربپذیرندمانند اقامتگاه اصلی خود 

 

36. Ethnic cleaning 

37. UNOCHA, “Guiding principle on internal displacement”, A2, Sep2004. 

38. Wyndham, Jessica. "A Developing Trend: Laws and Policies on Internal Displacement. Human Rights Brief 14, no.1 (2006): 7-

12. p1. 

39. IDMC, Afghanistan, date: 06.03.2020, time:15:08, retrieved from: https://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan . 

40. Petrin, Sara, “Internal Displacement Ends for some, not for others”, FMR18, P46. 

بی پاسخ

کمبود 

امکانات 

آموزش 

کودکان در 

منطقه

خصومت های 

شخصی

مشکالت 

ناشی از 

حوادث 

طبیعی

نبود مکتب و 

شفاخانه 

به علت تسلط 

مخالفان بر 

منطقه

فقر

نبود کار و 

زمینۀ کسب 

درآمد

تهدید توسط 

مخالفان 

مسلح دولت

جنگ و 

خشونت های 

مسلحانه

مجموعه

تعداد ۱2 32 ۴۴ ۵۸ 6۹ ۱۵2 2۱2 3۴۷ ۱۹۷۷ 2۹۰3

درصد ۰.۴ ۱.۱ ۱.۵ 2.۰ 2.۴ ۵.2 ۷.3 ۱2.۰ 6۸.۱ ۱۰۰.۰

۱2 32 ۴۴ ۵۸ 6۹ ۱۵2 2۱2 3۴۷

۱۹۷۷

2۹۰3

۰.۴ ۱.۱ ۱.۵ 2.۰ 2.۴ ۵.2 ۷.3 ۱2.۰ 6۸.۱ ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

علت بیجاشدگی

تعداد درصد

https://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan
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 2۹۰3است. در پاسخ به این پرسش از میان    شده  تحقیق به بررسی زمان بیجاشدگی از محل اقامت اصلی بیجاشدگان پرداخته  در این بخش

چنین این معلومات نشان د. همانسر بردهرا در حالت بیجاشدگی به  بیشتر از پنج سال  اند کهنمودهآنان تأیید  (  ٪۹.۷تن )   2۸۱شونده  پرسش

(  ٪۱۷.۱) تن    ۴۹۷( کمتر از سه سال،  ٪۱2.2تن )   3۵3( کمتر از چهار سال،  ٪۸.2تن )   23۸( کمتر از پنج سال،  ٪۴.۱تن )   ۱۱۸  دهد کهمی

تن   ۱۸ند.  اسر بردهرا در حالت بیجاشدگی به ( کمتر از شش ماه  ٪32.۷تن )   ۹۴۹سال،    کیکمتر از  (  ٪۱۵.۵) تن    ۴۴۹کمتر از دو سال،  

 اند. به این پرسش پاسخ نداده ماندهیباق( ۰.6٪) 

 بیجاشدگان های وارشده بر آسیب

گونه که اشاره گردید، بیجاشدگی داخلی متأثر همان 

را  باشندگان یک محل  است که  مختلفی  عوامل  از 

 کرده است. اشیزندگمجبور به ترک محل اصلی 

 بیجاشدگان صدمات وارده بر  تحقیق  بخش از  در این  

  جا یبکه در محل اصلی زندگی آنان یعنی قبل از این

مرحلۀ   قرارگرفتهی  موردبررسباشند    شده در  است. 

کندگان پرسیده شده است که آیا  نخست از شرکت 

  شده   جایبکه  در محل زندگی اصلی خود و قبل از این

آسیب  متحمل  یا خیر؟  های خاصی شدهباشید،  اید 

)   2۴۷۵به این پرسش  در پاسخ   تأیید  (  ٪۸۵.3تن 

از اینگفته (  ٪۱۴.۷تن )  ۴2۸اند، ولی  هایی شدهاند که بلی متحمل آسیبنموده  که بیجا شده  اند که در محل اصلی زندگی خود و قبل 

 اند.باشند، متحمل آسیب خاصی نشده

 هاآسیبنوع 

  ٪ ۸۵.3  تن که  2۴۷۵  هایی شده و تعداد آنان بهن، متحمل آسیب شد  جایبز  هایی که تأیید کرده بودند در محل اصلی زندگی خود و قبل اآن

 اند.زیر مشخص نموده قرار وارده بر خود را  های آسیبنوع  رسید،دادند میتشکیل می شوندگانکل پرسش

زخمی   ۀ آنانعضو یا اعضای خانواداند که  گفته (  ٪۱2.۸)   تن  3۱6داده،    دست  عضو یا اعضای خانواده خود را از  اند که( گفته ٪2۱.۹تن )   ۵۴3

  دست محصوالت زراعتی خود را از اند که گفته( ٪۱3.۹تن )  3۴۴داده،  دست خود را از  ۀخاناند که تأیید نموده( ٪3۴.3تن )  ۸۴۹ گردیده،

خیر بلی مجموعه

تعداد ۴2۸ 2۴۷۵ 2۹۰3

درصد ۱۴.۷ ۸۵.3 ۱۰۰.۰

۴2۸

2۴۷۵
2۹۰3

۱۴.۷ ۸۵.3 ۱۰۰.۰
۰

۱۰۰۰
2۰۰۰
3۰۰۰
۴۰۰۰

آیا قبل از بیجا شدن هم آسیب و ضرری دیده اید؟ 

تعداد درصد

بیشتر از 

پنج  سال

کمتر از 

پنج  سال

کمتر از چهار 

سال

کمتر از 

سه  سال

کمتر از دو 

سال

کمتر از یک  

سال

کمتر از شش  

ماه
بی پاسخ مجموعه

تعداد 2۸۱ ۱۱۸ 23۸ 3۵3 ۴۹۷ ۴۴۹ ۹۴۹ ۱۸ 2۹۰3

درصد ۹.۷ ۴.۱ ۸.2 ۱2.2 ۱۷.۱ ۱۵.۵ 32.۷ ۰.6 ۱۰۰

2۸۱ ۱۱۸ 23۸ 3۵3 ۴۹۷ ۴۴۹

۹۴۹

۱۸

2۹۰3

۹.۷ ۴.۱ ۸.2 ۱2.2 ۱۷.۱ ۱۵.۵ 32.۷ ۰.6 ۱۰۰

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

2۰۰۰

2۵۰۰

3۰۰۰

3۵۰۰

مدت بیجاشدگی

تعداد درصد
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ده شاز حق آموزش محروم    آنانن  فرزندااند که  گفته(  ٪2.۵تن )   63،  اندداده  دست  کار و شغل خود را ازاند که  گفته(  ٪۱۱.۱تن )   2۷۴داده،  

 اند.نگفتهخاصی در پاسخ به این پرسش چیزی  مانده ی( باق٪3.۵تن )  ۸6و 

 

 هاآسیب عامل  .5

پرسش به  پاسخ  کهدر  کسانی    ی  عامل چه 

ضرر  هاآسیب  بیجاشدگان وارده    هایو  بر 

ن امخالفاز  ( آنان  ٪۸3.3)   تن  2۰62  اند،بوده

)   233،  دولت  مسلح های نیرو از  (  ٪۹.۴تن 

)   ۱۸۰و  دولتی  مسلح   حوادث  از  (  ٪۷.3تن 

به بر   واردکردنعامل    عنوانطبیعی  آسیب 

 اند.یاد نموده خود

به حقوق    بیجاشدگانمیزان دسترسی  

 های شخصی و آزادی

بشری  حقوق  وضعیت  بخش  این  در 

آن   بیجاشدگان جدید  اقامت  محل  ها در 

ترین عناوین های اجتماعی از مهمرپناه، امنیت، حقوق سیاسی، آموزش، صحت و حمایتاست. دسترسی آنان به س  گرفته  قراری  موردبررس

 باشد. ی در این بخش میموردبررس

 بیجاشدگان یشخص تی امن الف:

افتادن خشونت   اتفاق  افراد و حریم    تیآزارواذو  امنیت شخصی وضعیتی را گویند که در آن خوف  باشد؛ یعنی حالتی که  وجود نداشته 

در مورد وضعیت بیجاشدگان داخلی در  کمیسیون تحقیق ی هاافتهی 41اتفاق جرایم موجود نباشد. ۀراد در آن مصون بوده و زمینخصوصی اف

 

41. USLEGAL, “Personal Security Law and Legal Definition”, date:08.03.2020, seen at 13:34. Retrieved from  

Personal Security Law and Legal Definition | USLegal, Inc. 

حوادث طبیعی
نیروهای مسلح 

دولتی

مخالفان مسلح 

دولت
مجموعه

تعداد ۱۸۰ 233 2۰62 2۴۷۵

درصد ۷.3 ۹.۴ ۸3.3 ۱۰۰.۰

۱۸۰ 233

2۰62
2۴۷۵

۷.3 ۹.۴ ۸3.3 ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰

عامالن آسیب ها

تعداد درصد

از دست دادن 

اعضای خانواده

زخمی شدن 

اعضای خانواده

از دست دادن 

خانه

از دست دادن 

محصوالت 

زراعتی

از دست دادن 

کار و شغل

عدم دسترسی به 

آموزش
بی پاسخ مجموعه

تعداد ۵۴3 3۱6 ۸۴۹ 3۴۴ 2۷۴ 63 ۸6 2۴۷۵

درصد 2۱.۹ ۱2.۸ 3۴.3 ۱3.۹ ۱۱.۱ 2.۵ 3.۵ ۱۰۰

۵۴3
3۱6

۸۴۹
3۴۴ 2۷۴ 63 ۸6

2۴۷۵

2۱.۹ ۱2.۸ 3۴.3 ۱3.۹ ۱۱.۱ 2.۵ 3.۵ ۱۰۰

۰
۵۰۰

۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰

نوع آسیب ها

تعداد درصد

https://definitions.uslegal.com/p/personal-security/#:~:text=Personal%20security%20is%20a%20general%20condition%20that%20occurs,the%20possibility%20of%20crime%20in%20a%20constructive%20manner.
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درصد آنان  ۱۸و بیشتر از  شتنددا یند که از امنیت شخصی خودنگرانبود شوندگان گفتهپرسش % 6۷که بیش از  داده بودنشان  ۱3۹۴سال 

 42اند.که خود و یا عضو از خانواده آنان با خشونت و یا عمل جرمی مواجه شده بودند گفته

از میان نشان داده است که این تحقیق  یهاافتهی اما

)   22۵3شونده  پرسش   2۹۰3 آنان %(  ۷۷.6تن 

در محل زندگی فعلی خود یا محلی که  اند که  گفته 

  اما  نیستند؛ برخوردار از امینت شخصیاند، بیجا شده

6۵۰   ( باق22.۴تن  امنیت   اندگفته   ماندهی%(  از  که 

 باشند. شخصی برخوردار می

آن   در  که  فعلی  آمار   بیجاشدگان  ٪۷۷.6مقایسۀ 

نموده  برخوردار  تأیید  شخصی  امنیت  از  که  اند 

بر   ٪۱۰.6دهد که  نشان می  ۱3۹۴نیستند، با سال  

ی که از امنیت شخصی خود نگران بیجاشدگانتعداد  

اینمی است.  شده  افزوده  علت باشند،  یا  دلیل  که 

امنیت   احساس  در    بیجاشدگانفقدان  چیست، 

 توضیح داده است.  جداگانهپرسشی 

 بیجاشدگان  یشخص تیامن  ۀدکنندیعوامل تهد

آنان متفاوت بوده است. از میان  نیزم  در   شوندگانهای پرسشدالیل و عوامل نگرانی از امنیت  که گفته  تنی   22۵3ۀ امنیت شخصی  اند 

مخالفان مسلح دولت  ۀاحتمال حملاز ( ٪3۱.2تن )  ۷۰3ناشی از جرایم جنایی،  یهایناامناز ( ٪32.۹) تن  ۷۴۱، شخصی برخوردار نیستند

از    مانده ی( باق٪ ۹تن )   2۰2و  اقامت جدید خود    های مسلحانه در محل خشونت جنگ و  از  (  ٪26.۹تن )   6۰۷،  اقامت جدید خودبر محل  

 اند.ی یاد نمودههای امنیت شخصعنوان چالشهای شخصی بههای ناشی از خصومتتهدید

شتند.  دا  یاز امنیت شخصی خودنگران  شوندگانپرسش  ٪6۷که    داده بودنشان    ۱3۹۴در سال  کمیسیون    هاییافتهی است که  ادآوریقابل

دهد که  نشان می  ۱3۹۴اند که از امنیت شخصی برخوردار نیستند، با سال  تأیید نموده  بیجاشدگان  ٪۷۷.6مقایسه آمار فعلی که در آن  

 یاشند، افزوده شده است.ی که از امنیت شخصی خود نگران میبیجاشدگانبر تعداد  ۱۰.6٪

 

 . ۴۴ص ، کابل،  ۱3۹۴، «داخلی در افغانستان بیجاشدگانوضعیت »کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  .42

 

بلی خیر مجموعه

تعداد 6۵۰ 22۵3 2۹۰3

درصد 22.۴ ۷۷.6 ۱۰۰.۰

6۵۰

22۵3
2۹۰3

22.۴ ۷۷.6 ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

ی آیا در محلی که فعالً زندگی می کنید، از امنیت شخص

برخوردارید؟ 

تعداد درصد

تهدیدهای ناشی از 

خصومت های شخصی

جنگ و خشونت های 

مسلحانه در محلی که بیجا 

شده اید

احتمال حملۀ مخالفان 

مسلح دولت بر محلی که 

بیجا شده اید

ناامنی های ناشی از جرایم 

جنایی
مجموعه

تعداد 2۰2 6۰۷ ۷۰3 ۷۴۱ 22۵3

درصد ۹.۰ 26.۹ 3۱.2 32.۹ ۱۰۰

2۰2
6۰۷ ۷۰3 ۷۴۱

22۵3

۹.۰ 26.۹ 3۱.2 32.۹ ۱۰۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰

چالش های تهدیدکنندۀ امنیت شخصی بیجاشدگان

تعداد درصد
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 به سرپناه بیجاشدگان یدسترسب: 

ملی   حق    بیجاشدگانپالیسی  از  داخلی 

نموده  حمایت  سرپناه  به  آنان  دسترسی 

پالیسی،  برمبنا است.   این  بیجاشدگان ی 

ها و شهرها برای دارند در روستا  داخلی حق

این  نمایند.  جستجو  مناسب  مسکن  خود 

نمودن  فراهم  به  مکلف  را  دولت  پالیسی 

و   برای سرپناه  اضطراری  اقامتگاه 

 43. نموده استبیجاشدگان 

از  نخ پرسش  این    بیجاشدگانستین  در 

سرپناه  به  آنان  دسترسی  مورد  در    بخش 

آن به  پاسخ  در  که  است  تن    26۰۷  بوده 

گفته۸۹.۸٪)  سرپناه (  دارای  که    اند 

 باشند. شته و از این حق محروم میاند که سرپناه نداگفتهدیگر ( ٪۱۰.2تن )  2۹6 اما باشند،می

 بیجاشدگانوضعیت سرپناه 

گردند. در این  دارای سرپناه یا مسکن بوده که در آن زندگی می  آنان  26۰۷شونده  پرسش  2۹۰3از میان  وشن گردید که  در بحث قبلی ر

 کنند.زندگی می اجک دراست تا در مورد وضعیت مسکن خود معلومات داده و روشن نمایند که   شده خواستهبخش از آنان 

 و  در زیر خیمهاند که  تأیید نموده (  ٪23.۹تن )   62۴کرایی یا گروی،    یهادر خانه  اند کهگفته  ( آنان٪۴۵.۱تن )   ۱۱۷۷  تن  26۰۷  از میان

(  ٪۴.۷تن )  ۱23، بودندداشته یا خریده قبالً  که خود ای( در خانه٪۹.۴تن )   2۴6دوستان و آشنایان،  ۀ( در خان٪۱۴.۹تن )  3۸۸در کمپ، 

 . دردنکمسجد و غیره زندگی می ،ت عمومی مثل مکتب( در محال ٪۱.۹تن )  ۴۹کمپ و از زیر خیمه در خارج 

فاقد سرپناه اساسی بوده و زیر خیمه در کمپ و یا خارج کمپ،  بیجاشدگان%( ۴۵.۴درصد )  وپنجچهل گردد که بیشتر از بنابراین، اذعان می

 .کردندیم زندگی  در محالت عمومی و یا در خانۀ اقارب خود

 

 

 .32ص ، «حق داشتن سرپناه مناسب و دسترسی به زمین »، بیجاشدگانپالیسی ملی . 43

خیر بلی مجموعه

تعداد 2۹6 26۰۷ 2۹۰3

درصد ۱۰.2 ۸۹.۸ ۱۰۰.۰

2۹6

26۰۷ 2۹۰3

۱۰.2 ۸۹.۸ ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

ید؟در محلی که فعالً زندگی می کنید، سرپناه دار

تعداد درصد

در محالت عمومی 

مثل مکتب و 

مسجد و غیره

زیر خیمه در خارج 

از کمپ

در خانه ای که 

خریده یا از قبل 

داشته است

در خانۀ دوستان و 

آشنایان قبلی
زیر خیمه در کمپ

در خانۀ کرایی یا 

گروی
مجموعه

تعداد ۴۹ ۱23 2۴6 3۸۸ 62۴ ۱۱۷۷ 26۰۷

درصد ۱.۹ ۴.۷ ۹.۴ ۱۴.۹ 23.۹ ۴۵.۱ ۱۰۰.۰

۴۹ ۱23 2۴6 3۸۸
62۴

۱۱۷۷

26۰۷

۱.۹ ۴.۷ ۹.۴ ۱۴.۹ 23.۹ ۴۵.۱ ۱۰۰.۰

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

2۰۰۰

2۵۰۰

3۰۰۰

سرپناه بیجاشدگان

تعداد درصد
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 وزش آم حق به بیجاشدگان یدسترسج: 

، که  آنانخود یا اعضای خانوادۀ اند که گفته آنان ( ٪۵2.2تن )   ۱۵۱۴شونده پرسش 2۹۰3های این تحقیق نشان داده است که از میان یافته

به  که    اندگفته دیگر  (  ٪۴۷.۸)   تن  ۱3۸۹  اما  باشند، دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی محروم می  ،به مکتب  باشند، از رفتن واجد شرایط می

 ، پوهنتون و دیگر مراکز آموزشی دسترسی دارند. مکتب

 باشند.اند که از حق دسترسی به آموزش محروم میۀ داخلی تأیید نمودهشدجایببنابراین بیشتر از نیمی جمعیت 

 

 آموزش  حق  بهعوامل دسترسی نداشتن 

های این تحقیق، براساس یافته

کرده    ۱۵۱۴ تأیید  که  تنی 

ب دسترسی  از  که  ه  بودند 

می  محروم  باشند. آموزش 

 نیترمهم   عنوانبهعوامل زیر را  

محرومیت   سبب  که  عواملی 

گردیده   آموزش  حق  از  آنان 

 اند:بیان کرده

فاصله ٪۱۷.۱)   تن  2۵۹ آنان   )

و   زیاد تحصیلی  تعلمی،  نهاد 

خانه،    آموزشی   تن   3۵3تا 

نبود  23.3٪)  نهادهای ( 

و محل  در  تن    ۹۰2  آموزشی 

دی(  ۵۹.6٪)  دالیل  گری دیگر 

مانند نبود امنیت، فقر اقتصادی  

 اند.بیان نموده عامل محرومیت خود و اعضای خانواده خود از آموزش عنوانبهها و ارادۀ شخصی را خانواده

 

فاصلۀ زیاد نهاد آموزشی 

تا خانه
نبود نهاد آموزشی

نبود امنیت، فقر 

خانواده ها و رادۀ 

شخصی

مجموعه

تعداد 2۵۹ 3۵3 ۹۰2 ۱۵۱۴

درصد ۱۷.۱ 23.3 ۵۹.6 ۱۰۰

2۵۹ 3۵3

۹۰2

۱۵۱۴

۱۷.۱ 23.3 ۵۹.6 ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

عوامل محرومیت از آموزش

تعداد درصد

بلی خیر مجموعه

تعداد ۱3۸۹ ۱۵۱۴ 2۹۰3

درصد ۴۷.۸ ۵2.2 ۱۰۰

۱3۸۹ ۱۵۱۴

2۹۰3

۴۷.۸ ۵2.2 ۱۰۰
۰

۱۰۰۰
2۰۰۰
3۰۰۰
۴۰۰۰

آیا کودکان شما به مکتب می روند؟

تعداد درصد
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل

 یبیجاشدگان به خدمات صح یدسترسد: 

صحی   خدمات  به  ۀ  جمل  ازدسترسی 

افراد   بشری  آید.  می  حساببه حقوق 

مادۀ  در  حق  اساسی    ۵2  این  قانون 

افغانستان تسجیل یافته است. براساس 

وسایل   نیتأممکلف به  دولت  این ماده،  

وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی  

هم برای  کشور  اتباع    ۀرایگان 

در 44باشد.می قرار  که    است  یحالاین 

در  و معلومات    یهئملی احصا  ۀآمار ادار

میزان  به  ۱3۹۸سال   عموم  صورت 

به هردو  )   مات صحیدسترسی به خد

شفاخان اساسی  ایه خدمات  در    )و 

در   ٪۷2کیلومتری    ۵  ۀمحدود و 

بوده   ٪۹۰کیلومتری    ۱۰  ۀمحدود

 45است.

اما  اند  ( گفته ٪6۵.3تن )   ۱۸۹6شونده  پرسش   2۹۰3های این تحقیق از میان  براساس یافته    تن   ۱۰۰۷به خدمات صحی دسترسی دارند، 

 د که به خدمات صحی دسترسی ندارند. انتأیید نموده ماندهیباق ( 3۴.۷٪) 

  

 یصح خدمات بهنداشتن  یدسترس عوامل

دسترسی نداشتن آنان به خدمات صحی  ی نموده که سبب  ادآورعوامل مختلفی را ی  اند به خدمات صحی دسترسی ندارند که گفته کسانی 

 بوده است.

(  ٪۱۷.6تن )   ۱۷۷( نبود مرکز صحی )شفاخانه و کلینیک( و  ٪3۷.6تن )   3۷۹مرکز صحی،  بین خانه تا  ( فاصله زیاد  ٪۴۴.۸تن )    ۴۵۱

 اند.به خدمات صحی گفتهنداشتن خود دسترسی  عواملکمبود مرکز صحی را از 

 باثبات  شغلبه  بیجاشدگان یدسترس هـ:

افغانستان در   بانک جهانی نرخ بیکاری در  آمار  قرار 

آمار   افزایش بوده است. این  سه سال اخیر در حال 

مینشا سال  ن  در  بیکاری  نرخ  که   ۱3۹۷دهد 

به  2۰۱۸)  سال  ۱۱.۰6٪(  در  به  2۰۱۹)   ۱3۹۸،   )

سال    ۱۱.۱2% در  به  2۰2۰)   ۱3۹۹و   )۱۱.۱6 ٪  

افزایش در نرخ بیکاری را   ٪۱نزدیک به    که  رسیدمی

اما براساس   46دهد. نشان می 2۰2۰تا  2۰۱۸از سال 

 آمار ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، میزان بیکاری در

 

 . ۵2 ۀقانون اساسی افغانستان، ماد. 44
 2، ص ۱3۹۸یه، گزارش تحلیلی دسترسی به تسهیالت صحی«، میزان ئملی احصا ۀادار  .45

46. H. Plecher, “Afghanistan: Unemployment rate from 2010 to 2020”, STATISTA, Nov 18, 2020, retrieved from:  

• Afghanistan - unemployment rate 2010-2020 | Statista. 

خیر بلی مجموعه

تعداد ۱۰۰۷ ۱۸۹۶ ۲۹۰۳

درصد ۳۴.۷ ۶۵.۳ ۱۰۰.۰

۱۰۰۷
۱۸۹۶

۲۹۰۳

۳۴.۷ ۶۵.۳ ۱۰۰.۰
۰

۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰

آیا به خدمات صحی دسترسی دارید؟

تعداد درصد

بلی خیر مجموع

تعداد 2۴6۵ ۴3۸ 2۹۰3

درصد ۸۴.۹ ۱۵.۱ ۱۰۰

۰
۱۰۰۰
2۰۰۰
3۰۰۰
۴۰۰۰

آیا به شغل باثبات دسترسی دارید؟

تعداد درصد

فاصلۀ زیاد مرکز 

صحی تا محل زندگی
نبود مرکز صحی کمبود مرکز صحی مجموع

تعداد ۴۵۱ ۳۷۹ ۱۷۷ ۱۰۰۷

درصد ۴۴.۸ ۳۷.۶ ۱۷.۶ ۱۰۰

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

عوامل دسترسی نداشتن به خدمات صحی

تعداد درصد

https://www.statista.com/statistics/808214/unemployment-rate-in-afghanistan/
https://www.statista.com/statistics/808214/unemployment-rate-in-afghanistan/
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 جاشدگانیب یحقوق بشر تیوضع یقیگزارش تحق

 یداخل
های تحقیق قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر که به اساس یافته  است  یحال دراین   47رسد. می  ٪۱۸.6( به  2۰2۰)   ۱3۹۹کشور در سال  

 48. بوده استداخلی  بیجاشدگی مهم  عوامل از یکی همواره بیکاری افغانستان

تن    2۴6۵شوندگان  ؟ از میان تمام پرسش یا خیر  دار داریدکار یا شغل دوام  تان ۀآیا شما یا دیگر اعضای خانواد  که  پرسشاین  در پاسخ به  

 ی دارند. دایماند که شغل یا کار تأیید نموده ماندهی( باق٪۱۵.۱تن )  ۴3۸ ی ندارند، ولیدایماند که شغل ثابت و ه ( آنان گفت۸۴.۹٪) 

 های زندگی بیجاشدگان که شغل ثابت ندارندهزینه نیتأم یهاراه و: 

شده  های بیجا مخارج خانواده  نیتأمهای  های مهم و اساسی برای بررسی وضعیت حقوق بشری بیجاشدگان داخلی دانستن راهی از شاخصیک

گفته بودند که آنان    ( ٪۸۴.۹)   تن  2۴6۵  ۀ نمونۀ این تحقیقاز میان کل جامعهای این تحقیق  است که شغل ثابتی ندارند. براساس یافته 

 . اندداده از دستشغل خود را  شدن جایبۀ جیدرنتی داشته  دایمشغلی  قبالًیعنی اگر  ارند. ی نددایمثابت و شغل 

 کنید؟ زندگی خود را از کجا تأمین می ازیموردنهای است که هزینه پرسیده شده  اندداده از دستی خود را دایماز کسانی که شغل 

با پولی که قبالً  تأیید نموده که ( ٪۷.۱تن )  ۱۷۴، یردایمیاز طریق کار روزمزد و غ اند کهگفته( ٪۷۴.3تن )  ۱۸3۱ در پاسخ به این پرسش

  پولی که اعضای مسافر خانواده یا اقارب   اند که باگفته( دیگر  ٪۵.۹تن )   ۱۴۵از طریق گدایی،  اند که  گفته(  ٪6.۹تن )    ۱۷۰اند،  ذخیره داشته

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ماندهیباق( ٪۵.۹تن )  ۱۴۵. کنندمی نیرا تأمخود  هایخانواده ۀمخارج روزمر، کنندکمک می  آنان

 

  

 

 . ۱۸ص یوی، ئهای کلیدی احصاشاخص. 47
 . ۵۱ص ، کابل،  ۱3۹۴، «داخلی در افغانستان بیجاشدگانوضعیت »نستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغا. 48

کار روز مره و 

غیردایمی

ذخیره ای که قبالً 

داشته اند
گدایی

با پول کمکی سایر 

اعضای خانواده و 

دوستان

بی پاسخ مجموع

تعداد ۱۸3۱ ۱۷۴ ۱۷۰ ۱۴۵ ۱۴۵ 2۴6۵

درصد ۷۴.3 ۷.۱ 6.۹ ۵.۹ ۵.۹ ۱۰۰

۰
۵۰۰

۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰

راه های تأمین هزینه های زندگی 

تعداد درصد
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 ها کمک ی از مندبهرهز: 

از  برخی  و  افغانستان  دولت  مواردی  در 

تا  رسانکمک نهادهای   نموده  تالش  ی 

را    بیجاشدگان قرار    تیموردحماداخلی 

کمک نمایند. در این بخش    هاداده و به آن

پرسیده شده   کنندگانشرکت  از تحقیق از

ی دولتی هامعاونت ها و  است که از کمک

از  شده  منده بهری  ردولتیغو   خیر؟  یا  اید 

تن    ۱۵۸۸شونده  پرسش  2۹۰3میان  

گفته۵۴.۷٪)  توانسته(  که  این  اند  از  اند 

مند شده و استفاده کنند، اما  ها بهرهکمک 

۱3۱۵   ( باقی٪۴۵.3تن  تأیید (  مانده 

مند نشده  ها بهرهاند که از این کمک نموده 

 اند.و استفاده نکرده

اند  در ادامۀ این بخش از کسانی که توانسته 

 شده  دادههایی که به شما  پرسیده شده است که آیا مقدار کمک   استفاده کنندمند شده و  ی بهره ردولتیغهای نهادهای دولتی و  از کمک 

 های زندگی کافی بوده است یا خیر؟های شما را رفع نموده و برای تأمین هزینهیاست، نیازمند

ها مقدار کمک  اند که گفتهاند  مند شدهی بهرهردولتیغهای نهادهای دولتی و  ( از کسانی که تأیید نموده بودند از کمک٪۹۰.3)   تن  ۱۴3۴

)   ۱۵۴  ند، اماتواۀ زندگی آنان را رفع نمیروزمرهای  کافی نبوده و نیازمندی ها کافی بوده و  کمک که مقدار    اندگفتهمانده  ( باقی٪۹.۷تن 

 کند.زندگی آنان را کفایت می  ازیموردنمخارج 

داده  نشان  افغانستان  بشر  کمیسیون مستقل حقوق  یافتۀ 

نقدی و برای   صورتها بهای از کمکاست که بخش عمده

هزار   ۱۵یک بار توزیع گردیده است. مقدار پول کمکی از  

افغانی گزارش گردیده و در کنار آن    ۴۰۰هزار و    ۱افغانی تا  

اشایی   از  نیز  و  آشپزخانه  لوازم  پتو،  خیمه،  خوراکه،  مواد 

بین بوده و  ملی  نهادهای  توسط  که  به اند  کمکی  المللی 

 بیجاشدگان کمک گردیده است.

اف پی، آی آر سی، یو ان اچ  سی آر، هبیتات، داکار،  دبلیو 

یونیسیف، آی او ام دی آر سی، وزارت دولت در امور حوادث،  

کنندگان حالل احمر افغانی و وزارت امور مهاجرین و عودت

 اند.کننده بودهترین نهادهای کمک از مهم

 

  

بلی خیر مجموع

تعداد ۱۵۸۸ ۱3۱۵ 2۹۰3

درصد ۵۴.۷ ۴۵.3 ۱۰۰

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

2۰۰۰

2۵۰۰

3۰۰۰

3۵۰۰

آیا از کمک ها استفاده کردید؟

تعداد درصد

بلی خیر مجموع

تعداد ۱۵۴ ۱۴3۴ ۱۵۸۸

درصد ۹.۷ ۹۰.3 ۱۰۰

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

2۰۰۰

آیا مقدارکمک ها کافی بوده است؟

تعداد درصد
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 یصح یدنیبه آب آشام بیجاشدگان یدسترسح: 

افغانستان، در سال  های  براساس یافته  مصاحبۀ اختصاصی از مناطق مختلف کشور که   ۴۰از میان    ۱3۹۴کمیسیون مستقل حقوق بشر 

می  آنجادر    هاشدهبیجا   ۱3کردند،  زندگی 

که    گفته بودند%( آنان  32.۵)   شوندهمصاحبه 

ندارند   دسترسی  سالم  آشامیدنی  آب  به 

وضعیتی که برخی از محالت سبب توسعۀ  

یر و تلفات آنان نیز گردیده های واگبیماری 

 49بود.

نشان  یافته نیز  تحقیق  این  است های   داده 

(  ٪6۴.۵تن )   ۱۸۷3تن    2۹۰3از میان  که  

اند که به آب آشامیدنی  گفته   بیجاشدگاناز  

و   دارندسالم  دسترسی  تن   ۹۸۷  اما  پاک 

 اند. به این پرسش پاسخ نداده ماندهیاق( ب٪۱.۵تن )  ۴3 .دسترسی ندارند ،پاکسالم و به آب آشامیدنی که اند ( گفته3۴٪) 

 مشارکت در انتخابات  حق بهط: دسترسی 

انتخاب شدن  و  کردن  انتخاب 

یکی از حقوق اساسی و بشری 

تمام شهروندان افغانستان است 

مادۀ در  اساسی    33  که  قانون 

گردیده،  تضمین  افغانستان 

شهروندان تمام  بدون   بنابراین 

ی که زندگی  هرکجاتبعیض در  

کردن می انتخاب  حق  کنند 

شدن  )ر انتخاب  و  دادن(  أی 

این   50را دارند.   ( )کاندیدا شدن

  ژهیوبهی  المللنیبحق در اسناد  

ی المللن یبمیثاق    2۰مادۀ  

ۀ میزان مشارکت آنان در  مطالع بابه انتخابات،  بیجاشدگاندر این تحقیق حق دسترسی  51باشد.می تیموردحماحقوق مدنی و سیاسی نیز 

مشارکت در از حق اند که گفته %( آنان ٪۴2.۷تن )  ۱2۴۰شوندگان از میان کل پرسشاست.   شدهی بررسجمهوری آخرین انتخابات ریاست

استفاده  تأیید نموده که نتوانستند از حق مشارکت در انتخابات شوندگان ( از پرسش٪۴۹.۸تن )  ۱۴۴6 ، ولی اندخود استفاده کرده انتخابات

 اند.دهبه این پرسش پاسخ ندا ( ٪۷.۵تن )  2۱۷ .کنند

 مشارکت در انتخابات  حق ازنکردن  استفاده دالیل

جمهوری اخیر اند که در انتخابات ریاستتأیید نموده بودند که نتوانسته   شوندگانپرسش  ٪۴۹.۸های بخش قبلی نشان داده است که  یافته

های این تحقیق قرار ذیل انتخابات براساس یافته   نکردن آنان در  اشتراکدالیل    شرکت نموده و از حق مشارکت در انتخابات استفاده کنند.

،  دولت  ( ترس از مخالفان مسلح٪36.۹تن )   ۵33اند،  تفاده نکردهدر انتخابات اس  خود  یأ از حق ر  دتن که گفته بودن  ۱۴۴6از میان  است.  

 

 . ۷۴ص ،  ۱3۹۹ بیجاشدگانوضعیت حقوق بشری   .49
 . 33 ۀمادقانون اساسی افغانستان،  .50
 . 2۰ ۀالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مادمیثاق بین  .51

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد ۱۸۷3 ۹۸۷ ۴3 2۹۰3

درصد 6۴.۵ 3۴.۰ ۱.۵ ۱۰۰

۰
۱۰۰۰
2۰۰۰
3۰۰۰
۴۰۰۰

آبا به آب پاک دسترسی دارید؟

تعداد درصد

بی پاسخ بلی خیر مجموعه

تعداد 2۱۷ ۱2۴۰ ۱۴۴6 2۹۰3

درصد ۷.۵ ۴2.۷ ۴۹.۸ ۱۰۰.۰

2۱۷

۱2۴۰ ۱۴۴6

2۹۰3

۷.۵ ۴2.۷ ۴۹.۸ ۱۰۰.۰
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
2۰۰۰
2۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰

دسترسی به حق مشارکت در انتخابات

تعداد درصد
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اند  ( تفاوت محل ثبت و محل که بیجا شده٪۱2.6تن )  ۱۸2( عدم عالقه شخصی و ٪۱۵.۴تن )  223نام قبلی، ثبتعدم ( ٪3۵.۱تن )  ۵۰۸

 اند.گفته   مشارکت در انتخاباتاز حق نکردن استفاده  را از دالیل اصلی

 

 نهاییی ریگجهینت 

تداوم و جنگ   جمله ازافزایش بیجاشدگی در افغانستان به عوامل مختلفی بههای دولت، روند رورغم تالشنتایج این تحقیق نشان داد که به

 باشند.رو میهای متنوعی روبهبا چالش  بیجاشدگانو خشونت ادامه داشته و 

و   هامکتب فعالیت نکردن  و    کمبوداشتغال و درآمد، فقر،    هایهمسلحانه، تهدیدات مخالفان مسلح دولت، نبود زمین  هایجنگ و خشونت 

 باشد.شدگی در کشور میاز عوامل مهم بیجاهای شخصی  حوادث طبیعی و خصومت   ،دولتمسلح  مخالفان    کنترلها در مناطق تحت  شفاخانه 

  ، خانهاند که شامل از دست دادن عضو یا اعضای خانواده، معلول شدن، از دست دادن  حمل کرده های جدی را تداخلی آسیب   بیجاشدگان

 گردد.های آنان میو دارایی محصوالت زراعتی

های اند نیز با چالشداخلی در محل اقامت جدید خود یا محلی که در آن بیجا شده  بیجاشدگانچنین نتایج این تحقیق نشان داد که  هم 

 اند.بشری مواجه عمدۀ حقوق 

  مربوطهای و چالش ی از خدمات صحیمندبهره ، فقر، بیکاری، محدودیت دسترسی به آموزش، محدودیت جنگهای امنیتی و تداوم چالش 

آنان از مهم ردولتیغهای نهادهای دولتی و  نکردن کمک   تی کفابه دسترسی به آب آشامیدنی سالم و   ترین مشکالتی بوده است که  ی به 

 اند.بوده مواجهداخلی با آن  گانبیجاشد

  

 پیشنهادها:

 ترین عامل بیجاشدگی داخلی در کشور؛مهم عنوانبه محور و خاتمه دادن به جنگ و خشونت حمایت و تقویت روند صلح عدالت  .1

خصوص به های اولیۀ آنان،  های اخیر و رسیدگی به نیازمندی اتخاذ تدابیر عاجل جهت اسکان موقت بیجاشدگان جنگ و ناامنی .2

 در زمینۀ دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و خدمات صحی؛ 

برنامه .3 از  بازنگری و توسعۀ  ایجاد زیرساخت  بیجاشدگانهای حمایت  در  داخلی و  آنان  بازگشت و اسکان مجدد  نیاز  های مورد 

 ها؛شان و تخصیص بودجۀ کافی به این برنامههای اصلیگاه سکونت 

مسکن، آموزش، صحت، حق مشارکت، و حق دسترسی به    حق  به  بیجاشدگاندسترسی    ازیموردنو ساختارهای    هاتوسعۀ برنامه  .4

 المللی فعال در این زمینه؛ها و نهادهای ملی و بینهای اجتماعی و جلب توجه و حمایت سازمانحمایت 

 

تفاوت محل ثبت و محل 

بیجاشدگی
نبود عالقۀ شخصی عدم ثبت نام قبلی ترس از مخالفان مسلح مجموعه

تعداد ۱۸2 223 ۵۰۸ ۵33 ۱۴۴6

درصد ۱2.6 ۱۵.۴ 3۵.۱ 36.۹ ۱۰۰.۰

۱۸2 223

۵۰۸ ۵33

۱۴۴6

۱2.6 ۱۵.۴ 3۵.۱ 36.۹ ۱۰۰.۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

دلیل استفاده نکردن از حق رأی

تعداد درصد
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