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 مقدمه

 

گردیده، اما که بیشتر  آمار و ارقام از آن ارایه  یکی از مباحثی بوده  های اخیرطی سال در افغانستان کنندگان بازگشت  موضوع

ر آسیب پذیر جز قش کنندگان بازگشتو دسترسی آنان به حقوق بشری شان کمتر پرداخته شده است.  چگونگی وضعیت به 

با ارقام درشت و میزان   ضرورت است تا توجه اساسی و همه جانبه به آنان صورت گیرد.جهت از این جامعه به شمار روند، 

بدین لحاظ  همه جانبه در رابطه به وضعیت آنان است. نیازمند توجه  باالیی که از تعداد عودت کننده گان وجود دارد،

از لحاظ  این گزارش. نموده استرا تهیه حاضر  نظر به اهمیت موضوع در این زمینه گزارشکمیسیون مستقل حقوق بشر، 

 . باشد که وضعیت عمومی عودت کننده گان را بررسی کرده است می 1394سال  قسمتی از  و 1393سال  زمانی، شامل

در  صورت گرفته است.  2015الی  2002از سال  کنندگان بازگشتهمچنین یک چشم انداز کلی راجع به آمار و وضعیت 

الزم را  های  و سهولت که خدمات ر تا چه حدودی توانسته افغانستان طی سالهای اخیدولت  که شود  می مشخصاین گزارش 

  برای عودت کننده گان فراهم سازد.

را از زاویه حقوق بشری آن به بررسی گرفته و تالش شده است تا چگونگی  کنندگان بازگشتگزارش حاضر وضعیت 

ه ب کنندگان بازگشتموضوعات مانند دسترسی و دسترسی آنان به حقوق شان بررسی شود.  کنندگان بازگشتوضعیت 

در مرزها از موضوعات دیگر  کنندگان بازگشتبه بحث گرفته شده است. همچنین وضعیت   مسکن، کار، آموزش و صحت

 که به آن پرداخته شده است. این گزارش است 

است. بخش  کنندگان بازگشتاین گزار ش در سه بخش تهیه شده که بخش اول آن شامل کلیات و مباحث عمومی در مورد 

گزارش پرداخته است. بخش سوم گزارش  های  و تحلیل یافته کنندگان بازگشتدوم گزارش به بررسی چگونگی وضعیت 

، پیشنهادات مشخص جهت بهبودی وضعیت گزارش های  یافتهشامل جمع بندی و پیشنهادات است که با در نظرداشت 

 ت ارایه شده است. برای دول ،و دسترسی آنان به حقوق شان کنندگان بازگشت

مرزی کمیسیون مستقل  های  نظارت های  گزارش حاضر یک گزارش تحلیلی و توصیفی است که بخش عمدۀ آن بر بنیاد یافته

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، حقوق بشر تهیه شده و همچنین برای تکمیل گزارش از آمار و ارقامی که از سوی

  ارایه شده، استفاده گردیده است.  سازمان جهانی مهاجرت ، وکمیشنری عالی امور پناهندگان
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 خالصه گزارش

 

 نفر از  342.339به تعداد  1393دهد که در سال  نظارت مرزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می

کشور ایران به صورت اجباری اخراج شده اند. مجموع رد مرز شده گان از کشورایران که از طریق مرزهای اسالم 

 رسد.  تن می 66261صورت گرفته به تعداد  1394ماه اول  4قلعه هرات و زرنج نیمروز طی 

 شوند. کمیسیون  تلخ مواجه می شوند که با وضعیت ناگوار و سرنوشت مهاجرینی که  به صورت اجباری اخراج می

اسالم  های  تن از رد مرز شده گان در مرز 2006مستقل حقوق بشر نظر به اهمیت موضوع، از طریق پرسش نامه با 

نشان  این گزارش های  قلعه و زرنج مصاحبه نموده که راجع به وضعیت عمومی آنان اطالعات تهیه شده است.  یافته

درصد از  9درصد از کرمان و  12مرز شده گان از شهر زاهدان بازداشت شده اند. درصد رد  24دهد که حدود  می

درصد از شیراز و حدود چهل درصد دیگر از سایر شهرها  مورد بازداشت قرار گرفته  6درصد از یزد،  7بندر عباس 

 اند. 

 قوق بشر افغانستان است. اخراج اطفال بدون سرپرست و خانواده یکی از نگرانی های عمده برای کمیسیون مستقل ح

 آنهادرصد  55طفل افغان از ایران اخراج شده که  1.772خورشیدی  1393براساس اطالعات کمیسیون تنها در سال 

گفته اند که فامیل شان همراه شان نبوده است. این دسته افراد، یا به صورت تنهایی در ایران بوده است و یا فامیل 

اخراج کودکان بدون خانواده، آنها را در معرض خطرات جدی  مرز شده است. خودش ردو شان در ایران مانده 

 قرار می دهد. 

  درصد شان گفته اند که قبل از اخراج برای شان آگاهی داده شده است. اما  22از مجموع مصاحبه شوندگان حدود

که از کشور ایران  هایی  افغان درصد دیگر شان گفته اند که قبل از اخراج هیچگونه آگاهی را دریافت نکرده اند. 76

نادرست و غیر بشری صورت گرفته است. حقوق بشری اخراج شده گان  های  اخراج شده اند، با بیشتر آنان برخورد

 از سوی موظفین امنیتی ایران در موارد متعددی نقض شده و آنان در وضعیت بدی قرار داشته اند. 

  حقیق گفته اند که در هنگام اخراج از ایران، از نیروی زور استفاده در این ت شوندگاندرصد از مصاحبه  99حدود

درصد کسانی که در توقیفگاه برده شده اند گفته اند که توقیفگاه امکانات و شرایط الزم را  90بیش از است. شده 

توقیفگاه، تاریکی نداشته و در آنجا در وضعیت بدی به سربرده اند. ازدحام، کثیف بودن اتاق ها، بدرفتاری موظفین 

درصد  30از آن یاد کرده اند.  همچنین حدود  شوندگاننان کافی از جمله مواردی است که مصاحبه  و و نبود آب
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از مصاحبه شده گان گفته اند که در توقیفگاه خود شان و یا فامیل شان مجازات شده اند. لت و کوب، کار اجباری، 

 آن یاد شده است.  توهین و دشنام از موارد عمده است که از

  گان گفته اند که اموال و وسایل شان در ایران جا مانده است. وسایل خانه، پول  ونددرصد مصاحبه ش 25حدود

و حسابات شخصی از مواردی است که این افراد  ها  پیش پرداخت اجاره ای، باقی ماندن معاش باالی کارفرما، قرضه

 از آن یاد کرده اند. 

  به صورت مقطعی و کوتاه مدت  کثریت کمک ها به بازگشت کنندگان نشان می دهد که ابررسی های گزارش

 77کنندگان را به صورت بنیادی حل نماید. حدود  تواند مشکالت بازگشت نمی هایی  بوده است. چنین کمک

ندگان شده کنندگان در افغانستان، امنیت شغلی ندارند. این امر سبب مهاجرت مجدد بازگشت کن درصد از بازگشت

 است. 

   شهرک آن تا  29والیت کشور، به بازگشت کنندگان اختصاص داده شده تنها  29شهرک که در  62از مجموع

پروژه شهرکهای حدودی قابل استفاده است که تعدادی کمی از بازگشت کنندگان در آن زندگی می کنند. 

ها از شهرها و فقدان خدمات  افی، دوری زمینها مشکالت زیادی دارند. نبود زمین ک مهاجرین در کابل و والیت

اساسی در شهرکها؛  از مشکالت عمده در قسمت دسترسی بازگشت کنندگان به مسکن است. همچنین بازگشت 

 کنندگان در بسیاری موارد به آب صحی آشامیدنی و خدمات درست صحی دسترسی ندارند. 

 مسایل مهم است. برخی بازگشت کنندگان به زبان های  توجه به مسایل آموزش و پرورش اطفال بازگشت کننده از

خارجی درس خوانده اند و در زمان بازگشت در کشور در قسمت زبان آموزش با مشکل مواجه بوده اند که دولت 

 در این زمینه توجه اساسی نکرده است. 

  شوند.  موضوع کار و بیشتر بازگشت کنندگان به سوی شهرها رجوع می کنند و در مناطق شهری مسکن گزین می

 کنندگان در مناطق شهری شناخته شده است.  اشتغال، فرهنگ شهر نشینی و امنیت از دالیل اصلی تمایل بازگشت

  در این گزارش، نبود اشتغال، افزایش نا امنی، نا امیدی نسبت به آینده و  فساد اداری از  دالیل مهم موج تازه از

 ته شده است. مهاجرت و عدم تمایل به بازگشت شناخ

 میلیون مهاجر افغان، به کشور بازگشته اند. میزان  5.6حدود   2014الی  2002دهد که از سال  بررسی ها  نشان می

کنندگان در مقایسه به سالهای  درارقام بازگشت 2009رقم بلند داشته است، اما پس از سال  2009بازگشت تا سال 

 شود.  قبل کاهش قابل مالحظه دیده می

  3045آن از مرز تورخم و  9922افغان از پاکستان رد مرز گردیده که   12967حدود 2015ماه نخست سال  9در 
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شان از مرز سپین بولدک والیت قندهار رد مرز شده اند. ایجاد محدودیت کاری، لغو اجاره و قرار دادها از سوی 

منیتی از جمله مواردی بوده است که شرکت های پاکستانی به صورت غیر قانونی، آزار و اذیت توسط موظفین ا

 بازگشت کنندگان از پاکستان از آن سخن گفته اند. 

  نفر از ایران به صورت اختیاری بازگشت نموده اند. اما میزان بازگشت   4025در مجموع حدود  1393در سال

 2464میالدی  حدود   2015ماه اول سال  9کاهش کم سابقه  داشته است.  در  1394داوطلبانه از ایران در سال 

 درصد کاهش داشته است.  34حدود  2014سال ماه نخست  9مهاجر از ایران بازگشت نموده اند که در مقایسه با 

  نفر به صورت داوطلبانه از سایر کشورها بازگشت نموده اند.  بیشتر این  1441به تعداد  1393در سال

میزان بازگشت داوطلبانه از سایر کشورها، در کنندگان از کشورهای یونان، بلغاریا، اندونیزی و ناروی اند.  بازگشت

 دهد.  درصد کاهش را نشان می 44حدود   1393ماه اول سال  5در مقایسه با  1394ماه اول سال  5

  مهاجر افغان از سایر کشورها اخراج شده اند. بیشترین این اخراج  7290به تعداد  1393در شش ماه اخیر سال

 شدگان از کشور عربستان بوده اند. 
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 بخش یکم

 مسایل کلی

 

 

 معرفی: -4.4

این گزارش میزان و . است مهاجران بازگشته به وطندر مورد وضعیت توصیفی،  -گزارش تحلیلی گزارش حاضر، یک

 کند.  می را با ذکر آمار و ارقام و قضایا توصیف و تحلیل کنندگان بازگشتوضعیت 

پسین رو به کاهش بوده و در عوض موج تازه ای از  های  دهد که میزان بازگشت مهاجران در سال می این گزارش نشان

 پیش رفته اروپایی، آمریکایی و استرالیا در سال جاری اتفاق افتاده است.  مهاجرت جوانان به کشورهای صنعتی و

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

کشور در کاهش بازگشت و افزایش ناامیدی نسبت به آینده   المللی بین فساد همه گیر در ادارات کشور، خروج نیروهای

 مورد بررسی قرار گرفته است.  ها  مهاجران داخلی پرداخته شده و هرکدام آن

نیز در این  ها  و عوامل و دالیل آن در داخل کشور،  ها  بازگشت و محالت رجوع آن های  مسیرهای بازگشت مهاجران، شیوه

و میزان رسیدگی و مساعدت به  ها  و نیازمندی ا ه گزارش شرح داده شده است. همچنان در این گزارش آسیب پذیری

 توضیح داده شده است.  کنندگان بازگشت

براساس قوانین و اسناد رسمی تشریح شده و میزان  کنندگان بازگشتو تعهدات حکومت افغانستان در قبال  ها  مسوولیت

های  رسیدگی به نیازمندی بازگشت ودر حل معضل  ها  کارایی و موفقیت حکومت نیز بر اساس این تعهدات و مسوولیت

 نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  کنندگان بازگشت 

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

پردازد. بخش دوم این گزارش بازگشت  می ها،آن  های  و رسیدگی به نیازمندی کنندگان بازگشتانستان در قبال حکومت افغ 
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بخش سوم گزارش جمع بندی و پیشنهادات را دهد.  می را مورد بررسی قرار کنندگان بازگشتمهاجران و شیوه و وضعیت 

پیشنهادات مشخص به دولت افغانستان ارایه شده  کنندگان بازگشتشود. در این بخش با درنظرداشت وضعیت  می شامل

 است. 

بازگشت می باشد. بشری بازگشت کنندگان  هدف از تهیه این گزارش بررسی وضعیت حقوق: تحقیقدف ه -3.4

کنندگان عمدتا قشر آسیب پذیر جامعه اند، بنابر این حقوق بشری آن در بیشتر موارد با تهدید نقض شدن مواجه است. 

با مشکالت مختلفی مواجه می   در جریان بازگشت ، بویژه بازگشت کنندگان اجباری یا اخراج شدگان،بازگشت کنندگان

شوند که این گزارش در پی آن است تا موارد نقض حقوق بشری بازگشت کنندگان را در جریان بازگشت مورد مطالعه و 

از سوی دیگر بازگشت کنندگان پس از بازگشت در کشور خویش با چالش های مانند عدم دسترسی به تحلیل قرار دهد. 

تا وضعیت بازگشت کنندگان و دسترسی آنان به  هدف عمده این بودهدر گزارش حاضر، ن مواجه می شوند. کار و مسک

و بررسی قرار  گشت مورد مطالعهپس از باز از قبیل حق دسترسی به کار، مسکن، صحت، آموزش و غیره، حقوق بشری شان 

که از سوی نهادهای ذیربط به ثبت رسیده، به بازگشت کنندگان این در گزارش حاضر به ذکر ارقام و آمار  بر. عالوه گیرد

در مجموع هدف کلی گزارش بررسی دسترسی بازگشت کنندگان به ضاحت بیشتر گزارش پرداخته خواهد شد. منظور و

 ص مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. حقوق بشری شان می باشد که تحت عنوان های مشخ

 

 شیوه تحقیق: -9.4

گیرد. مبنای  می است که مورد تحلیل و ارزیابی قرار کنندگان بازگشتتوصیفی از وضعیت -این تحقیق یک گزارش تحلیلی

ماهوار نظارت مرزی دفتر ساحوی هرات  های  این گزارش، آمار، اطالعات و گزارش های  و دریافت ها  بسیاری از یافته

الم قلعه و زرنج است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دو مرز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مرزهای اس

اسالم قلعه و زرنج از بازگشت مهاجرین و نحوه بازگشت آنان و وضعیت آنان درجریان بازگشت نظارت مداوم و پیوسته 

ها  اس این فرمشود و سپس براس می مصاحبه کنندگان بازگشتدارد. در جریان این نظارت، براساس فرم ویژه ای، با 

و  ها  این فرم های  گردد. تحقیق فعلی براساس اطالعات و یافته می تهیهبا رویکرد حقوق بشری مختصر دوماهه  های  گزارش 

 تهیه گردیده است.  1394و چهار ماه اول سال  1393از سال  ها  گزارش

نیز دارد. از  کنندگان بازگشتهمچنین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بانک اطالعات ویژه از مصاحبه با 

از طریق  کنندگان بازگشتنفر از  2006با حدود  1393اطالعات این بانک نیز در تهیه این تحقیق استفاده شده است. در سال 

در بانک اطالعات متذکره جمع آوری و تنظیم شده و  ها  این مصاحبه های  پرسشنامه ویژه مصاحبه صورت گرفته است. داده
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منتشرشده کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در مواردی  های  در نوشتن این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است. از گزارش

 بهره برده شده است.

، به ویژه از مرزهای تورخم و سپین کنندگان بازگشتعالوه بر این ها، آمارها و اطالعات تکمیلی، خصوصاً در مورد تعداد 

(، کمیشنری عالی ملل متحد در امور IOMمنتشر شده سازمان جهانی مهاجرت) های  بولدک، از آمارها و گزارش

(، بنیاد آسیا و اطالعات منتشره وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گرفته شده است. از اطالعات UNHCRپناهندگان)

 و برخی از نهادهای دیگر نیز استفاده شده است.    ها  خبری رسانه های  و گزارش

ها  موارد بهره برده شده و به آنبرخی نیز در یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و تحقیقات منتشر شده کم ها  از گزارش

 ارجاع داده شده است.  

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

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

از قضایایی  هایی  آن ها، نمونه های  و ملموس تر ساختن مشکالت و نیازمندی کنندگان بازگشتبرای عینی تر ساختن وضعیت 

نظارت مرزی در  است، نیز در متن گزارش آورده شده است. این قضایا توسط همکاران کنندگان بازگشتکه بیانگر وضعیت 

زرنج و اسالم در مرزهای  کنندگان بازگشتمستند گردیده است. همچنین چندین قطعه عکس نیز از  و جریان مصاحبه تهیه

  در متن درج شده است.قلعه گرفته شده، 

است. اما از آنجا که اطالعات آماری بسیاری از  1394و چند ماه اول سال  1393زمانی مورد نظر این گزارش سال  محدوده

مبنا قرار داده شده است. برای اینکه اطالعات  2015و نیم سال  2014نهاد براساس سال میالدی است، در بسیاری موارد، سال 

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

 

 تعریف اصطالحات:  -1.4

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

ر گرفتن در معرض حوادث طبیعی و اتفاقات کهولت، کودکی، وضعیت خاص اجتماعی، معلولیت، بیجاشدگی، آوارگی، قرا

 کند.  می را بیشتر از دیگران تهدید ها  امنیتی و غیره، در معرض خطر قرار دارد و یا خطر آن
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از مرز کشور میزبان است. اخراج ممکن است به صورت قانونی و  ها  عبارت از بازداشت مهاجران و بیرون کردن آن اخراج:

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

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

 مراجعه گردد.« اخراج»به  اخراج قانونی:

 مراجعه گردد. « اخراج»به  اخراج غیرقانونی:

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

 کرده اند. در محلی که به آنجا به صورت آواره زندگی می کنندگان بازگشت

 شود.  می روندی است که در آن بیجاشده داخلی یا بازگشت کننده برای دایم اسکان داده اسکان دایمی:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

که مهاجرین از سوی شود. صورت دیگری بازگشت اجباری اخراج یا رد مرز است  می نوعی بازگشت اجباری شمرده
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 شوند.  می شوند و به کشور خود شان فردستاده می موظفین امنیتی کشورها بازداشت شده و از مرز کشورها اخراج

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

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

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

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

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

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

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

 شوند.  می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردد.  می آید و سبب تلفات جانی و خسارات مالی می خشکسالی، آتس سوزی طبیعی و غیره به وجود
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 مراجعه شود. « اخراج»به  ردّ مرز:

 مراجعه شود. « بازگشت کننده»به  عودت کننده:

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

 مراجعه شود. « حالت اضطراری»به  وضعیت اضطراری:

 

 

 : کنندگان بازگشتحقوق بشری در قبال  افغانستان دولت تعهدات -2.4

سیزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح شده ترک کردن کشور و یا بازگشتن به آن حق هر فرد است. در بند دوم ماده 

این حق در قانون «. هرکس حق دارد هرکشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد»است که: 

 هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج»قانون اساسی افغانستان،  39اساسی افغانستان نیز صراحت دارد. مطابق ماده 

گردد بدون  می کسانی که پس از مدتها مهاجرت دوباره به کشور اصلی خود بر«. از افغانستان سفر نماید و از آن عودت کند

باشد که دولت باید به آن توجه جدی نماید. استیراتیژی انکشاف ملی افغانستان،  می اساسی های  شک نیازمند حمایت

 به صورت واضح مشخص کرده است.  انکنندگ بازگشتدولت را در قبال  های  مسوولیت

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

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

های  چالش به گی رسیده منظور به»داخلی شده اند. در بخش سکتور عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی آمده است: 

ذیدخل در امور عودت مانند  های  عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی دولت باید در جهت ارتقای ظرفیت وزارت خانه 

ف و ...توجه کند. همچنین در این استیراتیژی تأکید شده است که: وزارت خارجه، انکشاف شهری، صحت عامه، معار

تمرکز ابتدایی دولت باالی قشر فقیر و آسیب پذیر عودت کنندگان خواهد بود و توجه خاصی در عرصه مصونیت غذایی، »

که به موضوع در این اینجا فشردۀ استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  1«سرپناه و اشتغال آنها مبذول خواهد گردید.

 بیان کرده است.  کنندگان بازگشتدولت را در قبال  های  کنیم که مسوولیت می اختصاص داده شده نقل کنندگان بازگشت

                                                           
1
 3استیراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان. ص   
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 :کنندگان بازگشتفشردۀ اهداف و برنامه استیراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مورد  -4.2.4

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

  .میباشد جامعه در شانرا مجدد استقرار و مهاجرین منظم و داوطلبانه بازگشت ساختن

 داوطلبانه منظم و عودت.میسازد هماهنگ آنها مجدد استقرار و ادغام راستاى در را دولت هاى تالش استراتیژى این

 مهمى رول منطقه و کشور ثبات و امنیت وتقویت فقر کاهش اقتصادى، رشد کمک جهت در شک بدون مهاجرین،

 بروز حین را ناگوارى عواقب ناشده وپالن نامنظم غیرداوطلبانه، هاى عودت که اند حقیقت این مبین جهانى تجارب.دارد

  .اورند مى بار به اضطرارى حوادث

 

 :اند ذیل قرار سکتورى استراتیژى از دولت متوقعه نتایج -3.2.4

  دیگر هاى جا و پاکستان ایران از مهاجرین تدریجى و داوطلبانه مصئون، عودت از حمایت. 

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

 حوادث.  برابر در گى

 اقتصادى. های  ومهاجرت فرامرزى هاى آمد و رفت مورد در اداره تقویت 

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

 زنان.  و اطفال بشمول داخلى هاى شده بیجا و مهاجرین میان پذیر آسیب گروپهاى مصئونیت مورد در توجه بذل 

 سایر و از ایران، پاکستان داوطلبانه عودت انتظار که افغانهایى همه تدریجى برگشت براى سهولت آورى فراهم 

 .دارند همکارى و گفتگو و بحث سیاست از طریق را میزبان هاى کشور

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

 گان داخلى.  شده بیجا و میگردند

 اند.  مقیم همسایه هاى کشور در که افغانهایى براى اقامت شرایط بهبود 

 کارگران.  موقتى  مهاجرت درمورد دوجانبه هاى توافقنامه تطبیق راستاى در پیشرفت 

 

 :مینماید حمایت قرارذیل  افغانستان قرارداد هاى معیار تطبیق نظراز مورد ىاستراتیژ برعالوه، 

 مورد در نمایند، برگشت وطن به اند متمایل که داخلى هاى شده بیجا و مهاجرین همه ، 2010 سال پایان تا 

 روند میگیرد، البته این صورت بشرى الزم کمکهاى آنها اصلى اجتماعات شان در ادغام و مجدد استقرار

 .میگرددت نیزحمای ملى انکشاف هاى برنامه سوى از مجدد استقرار

 به  ماهررا کارگران تا میسازند قادر را  افغانستان ها، موافقتنامه عقد طریق از منطقه در آن وهمسایگان افغانستان
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 در داخل شان هاى خانواده به پول ارسال و اشتغال و کار جستجوى براى افغانها را عالوتاً و نمایند وارد وطن

  .دارند اعزام کشور خارج به وطن

 

دولت چنین  های  مسوولیت کنندگان بازگشتدر استیراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مورد ایجاد سرپناه و حمایت از 

 مشخص شده است: 

 

 :نگا کننده عودت براى اجتماعى وخدمات تسهیالت سرپناه، ساختن فراهم -9.2.4

 کننده عودت براى را زیربنا و زمین نمرات سرپناه، :قبیل از تسهیالتى داوطلبانه عودت روند بخاطرتشویق افغانستان دولت

 عملى ذیربط هاى وزارتخانه سوى از کلیدى هاى وپروژه ها  برنامه استراتیژى، تطبیق از حمایت براى .میسازد فراهم گان

 استقرار پروسه از حمایت بخاطر عایداتى هاى فرصت و عامه خدمات سرپناه، تهیه طریق از ها  پروژه این البته.میگردد

 عام خدمات هاى برنامه  .میباشد اساسى اقدام یک سرپناهى بى مشکل حل براى زمین توزیع .میگردد اندازى راه مجدد

   .مینماید فراهم ها  مهارت ارتقاى هاى اموزش با همراه را زایى اشتغال هاى فرصت المنفعه
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 بخش دوم

 کنندگان بازگشت

 

 

 آمار و ارقام کلی -4.3

ارایه  1393فغانستان یکی از کشورهایی است که رقم بلند مهاجرین را دارد. بر اساس آماری که وزارت مهاجرین در سال ا

همه ساله شماری از مهاجرین به اشکال کنند.  می کشور جهان به عنوان مهاجر زندگی 73شش میلیون افغان در  بیش از کرده

 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان پردازند. می و تعدادی هم به مهاجرت کنند می مختلف به کشور بازگشت

افغان یک تن آن برای مدتی در بیرون از این کشور مهاجر بوده است. به اساس معلومات این وزارت  25گوید که از هر  می

ند که بیشتر آنان مهاجران افغان مقیم ایران و ا هتن آنان دوباره به کشور برگشت 25سال اخیر از هر یکصد افغان مهاجر  14در 

.پاکستان بوده اند
حدود   2014الی  2002کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل حاکی از آن است که از سال  های  گزارش 2

میلیون  4.6دهند. از این میان،  می درصد نفوس کشور را تشکیل 20میلیون مهاجر افغان، به کشور بازگشته اند که حدود  5.6

هرچند  3عودت کننده، تحت برنامه بازگشت داوطلبانه بوده و حدود یک میلیون دیگر شان خارج از برنامه حمایتی بوده اند.

قبل کاهش داشته است. اما روند بازگشتن از کشورهای همسایه و  های  نسبت به سال کنندگان بازگشتطی سالهای اخیر ارقام 

میلیون مهاجر راجستر شده در کشورهای همسایه دارند که از آن  2.6حدود دارد. افغانستان  سایر کشورها  کماکان ادامه

اما در مجموع رقم مهاجرین راجستر شده   4کنند. می هزار شان در ایران زندگی 950000میلیون شان در پاکستان و  1.6میان، 

                                                           
. آدرس:  1394، تاریخ دریافت: ثور 1392تاریخ نشر: قوس افغان یک تن آن برای مدتی مهاجر بوده است.  25از هر رادیو آزادی،   2

http://da.azadiradio.org/content/article/25204641.html  

 af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28http://www.unhcr.. آدرس:  UNHCRاداره  3 

 همان.   4

http://da.azadiradio.org/content/article/25204641.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25204641.html
http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28
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دهد که آمار عودت کنندگان طی چهار سال اخیر کاهش  می نشان ها  رسد. بررسی می نمیلیو 6.7افغان در خارج از کشور به 

نفر به کشور عودت کرده اند. اما در سال   95697حدود  1391در سال  بررسی ها نشان می دهد که تدریجی داشته است. 

شود که  می دیده 5نفر به کشور بازگشت نموده اند.  25229حدود حدود  1393نفر و در سال   35631به تعداد  1392

 کاهش تدریجی داشته است.   1393الی سال  1391از سال آمارهای عودت کنندگان 

فراوان برای مهاجرین به وجود آمد که منتج به بازگشت بیش  های  که آغاز تشکیل دولت جدید بود امیدواری 2002در سال 

 2006لند داشته است. اما پس از سال رقم ب 2009از یک ملییون و هشت صد هزار مهاجر گردید. میزان بازگشت تا سال 

شود. نمودار ذیل بازگشت اختیاری  می در مقایسه به سالهای قبل کاهش قابل مالحظه دیده کنندگان بازگشتدرارقام 

 دهد:  می نشان 2015الی  2002مهاجرین را از سال 

 

 

دهد که  می طی چهار سال اخیر نشان روند بازگشت طی ماهای مختلف متغییر بوده است. آمار ماهوار بازگشت مهاجرین

بوده است. اما در ارقام  2014صورت گرفته است و کمترین آن در ماه جوالی  2012بیشترین رقم بازگشت ماه جون 

 1394که شش ماه اول  2015ماه اول سال  9در  شود. می افزایش قابل مالحظه دیده 2015بازگشت مهاجرین در سال 

به صورت عموم  2014در سال نموده اند. این درحالیست که  تن بازگشت 53661شود، به تعداد  می خورشیدی نیز شامل آن

                                                           
 

5
  http://cso.gov.af/fa/page/1500/11161/10214. آدرس: 1333اداره مرکزی احصائیه. معلومات احصائیوی  
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نمودار ذیل روند بازگشت مهاجرین از کشورهای پاکستان و ایران را از   6هزار مهاجر بازگشت نموده اند. 16995به تعداد 

 دهد: می ماهانه نشان به صورت 2015الی  2012سال 

 

 

 مهاجران  نوع بازگشت -3.3

 بازگشت داوطلبانه -4.3.3

میزان بلند  1394بازگشت مهاجرین از کشور پاکستان در شش ماه اول سال بازگشت داوطلبانه از پاکستان:  -4.4.3.3

 53661شود{ از مجموع  می خورشیدی را نیز شامل 1394}که نیمه اول سال  2015ماه اول سال  9را داشته است. در 

درصد مجموع بازگشت  95با این حساب حدود   7نفر شان از پاکستان عودت نموده اند. 51294تعداد بازگشت کننده به 

دهد که در شش ماه نخست  می دهد. آمارهایی که مطابق سال میالدی تهیه شده در یک مقایسه نشان می کننده را تشکیل

 صد بیشتر بوده است. در 60میزان عودت از پاکستان حدود  2014، نسبت به شش ماه نخست  20015

صورت اختیاری بازگشت  نفر از ایران به 4025در مجموع حدود  1393در سال   بازگشت داوطلبانه از ایران: -3.4.3.3

میالدی } که   2015ماه اول سال  9کاهش  داشته است. در  1394اما میزان بازگشت داوطلبانه از ایران در سال  6نموده اند.

                                                           
6 UNHCR: voluntary return to Afghanistan. Report:  January – September 2015 peg 1  

7 UNHCR: http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28  

  http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015: آدرس: 1393اداره مرکزی احصاییه: سالنامه احصاییوی  6 

http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28
http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015
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مهاجر از ایران بازگشت نموده اند که در مقایسه با سال  2464شود{ حدود  می خورشیدی را نیز شامل 1394نیمه اول سال 

تواند داشته باشد. در  می . دلیل کاهش عودت مهاجرین افغان از ایران دو دلیل9درصد کاهش داشته است 34حدود  2014

یا فامیلی به سوی اروپا رفتند، از سوی دیگر وضعیت  تعداد زیادی از مهاجرین افغان مقیم ایران به صورت فردی 2015سال 

امنیتی و شغلی در افغانستان رضایت بخش نبوده و عالقه کمتر به عودت وجود داشته است. مهاجرینی که در ایران هستند با 

 ر افغانستان است. دهند که به کشور برنگردند و دلیل آن نبود امنیت و نبود اشتغال د می و دشواری ترجیح ها  تحمل همه سختی

در طول  .پایین قرار دارد در رده طلبانه از سایر کشورها بازگشت داو  بازگشت داوطلبانه از سایر کشورها: -9.4.3.3

آماری که وزارت امور . هستند که از سایر کشورها به صورت خودخواسته بازگشت نمایند ها  سال کمتر افراد و یا فامیل

به  1393دهد که در سال  می در اختیار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داده، نشانمهاجرین و عودت کنندگان 

از کشورهای یونان،  کنندگان بازگشتبیشتر این   10نفر به صورت داوطلبانه از سایر کشورها بازگشت نموده اند. 1441تعداد 

که  دلیل قبول نشدن مهاجرین بوده استبه برخی این کشورها،  بازگشت خودخواسته ازدلیل بلغاریا، اندونیزی و ناروی اند. 

نفر،  411از کشور یونان به تعدادد  1393در طول سال  ها  بر اساس این یافتهپس از مدتی به صورت داوطلبانه برگشته اند. 

ارقام  ذیل جدول  .نفر به صورت داوطلبانه به کشور بازگشته اند 102نفر و اندونیزی  106ناروی   نفر، 366بلغاریا 

  دهد:  می هارا به تفکیک کشور نشانداوطلبانه از سایر کشور کنندگان بازگشت

 4939داوطلب به تفکیک برج و کشور. سال  کنندگان بازگشت جدول 

شماره
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  43 1 6 1 1 1 3 1 1 3 5 12 6 اتریش 1

  2      2       امریکا 2

  102 26 5  16 16 12 6  7  2 6 اندونیزی 3

  46 4  5 2 6 3  2  3 6 15 انگلیستان 4

  27 2 16 1 2 1 5       اوکراین 5

                                                           
9 UNHCR - voluntary return to Afghanistan,monthly report. January- September 2015. Peg 1  

( معلومات کتبی ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد بازگشت کنندگان، 3/19/1394وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.)   10

 .  6/9/1394مورخ  1252. قید وارده کمیسیون به شماره 1763ضمن مکتوب شماره 
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  2 2            آذربایجان 6
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  3   1   2       مالیزی 20
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  411 10 56 31 74 41 57 26 1 30 50 9 22 یونان 25

                

 مجموعه 

431
 78
 83
 88
 93
 21
 421

 423
 313
 78
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 423
 4114  

 

 221به تعداد  1394ماه اول سال  5در  کاهش داشته است.   1393در مقایسه با سال  1394بازگشت داوطلبانه در سال میزان 

ماه اول سال  5در  کنندگان بازگشتدر حالیکه مجموع  از سایر کشورها به افغانستان بازگشت نموده اند.مهاجرین افغان نفر 

 درصد کاهش را نشان 44حدود  1394ماه سال  5در  کنندگان بازگشتبا این حال آمار   11نفر بوده است. 395به تعداد  1393

                                                           
ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد بازگشت کنندگان،  ( معلومات کتبی3/19/1394 )وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.  11

 .  6/9/1394مورخ  1252. قید وارده کمیسیون به شماره 1763ضمن مکتوب شماره 
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جدول ذیل این ارقام را  از کشورهای اندونیزی، ترکیه و ناروی بوده است.  گانکنند بازگشتبیشترین  1394در سال دهد.  می

  دهد: می با تفکیک کشور و برج نشان

4931ماه اول سال  2داوطلب در  کنندگان بازگشتآمار   

 شماره کشورها حمل ثور جوزا سرطان اسد مجموعه

 1 اتریش     6 6

 2 استرلیا 1 2    3

 3 اندونیزیا 23 19 3 10 16 71

 4 انگلستان 2 5 3 1 4 15

 5 آلمان   1   1

 6 بلجیم   1  2 3

 7 بلغاریا  1  1  2

 6 ترکیه 7 16 14 7 6 50

 9 دنمارک     4 4

 10 سویدن  2    2

 11 سویس    1  1

 12 عراق  1    1

 13 گرجستان 1     1

 14 ناروی 4 12 7 3 9 35

 15 هالند  1 1   2

 16 یونان 4 5 3 6 2 22

        

  مجموعه 42 64 33 31 51 334

 

نفر از  14به تعداد  2015ماه نخست  9در  دهد که  می نشان کمیشنری عالی امور پناهندگان های  بررسیاین، عالوه بر 

بازگشت داوطلبانه   12تن از کشور آذر بایجان به صورت خودخواسته بازگشت نموده اند. 2نفر از تاجکستان و  9هندوستان، 

 گیرد.  می و سایر کشورهای پیشرفته کمتر صورت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی

 

                                                           
12 UNHCR: report, January – September 2015  
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 بازگشت اجباری یا اخراج: -3.3.3

بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان، پس از حمله تروریستان باالی بازگشت اجباری یا رد مرز از پاکستان:  -4.3.3.3

در یک مکتب در پیشاور  2014صورت چشم گیر افزایش یافت. تروریستان در ماه دسامبر سال یک مکتب در پیشاور، به 

حمله نمودند که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از دانش آموزان گردید.  کشور پاکستان به دنبال این واقعه، در دسامبر 

از آن شمار زیادی از مهاجرین افغان به کشور اعالمیۀ را مبنی بر اخراج مهاجرین افغان منتشر نمود که پس  2014سال 

شغلی و  های  بازگشت نمودند. اعالمیه اخراج در واقع به عنوان عامل فشار باالی مهاجرین، وضع گردید که پس از آن فرصت

های  مهاجرین افغان از قسمت بازگشت 2015تجارتی و کاری نیز برای مهاجرین محدود گردید. از اول جنوری  های  زمینه

از پیشاور بوده اند که حدود  کنندگان بازگشتپیشاور، بلوچستان، سند، کراچی، کویته و پنجاب چشم گیر بوده است. بیشتر  

افغان از پاکستان رد  12967حدود 2015ماه نخست سال  9در  دهند.  می از پاکستان را تشکیل کنندگان بازگشتدرصد  52

گراف ذیل این  13از مرز سپین بولدک والیت قندهار رد مرز شده اند. شان 3045م و آن از مرز تورخ 9922مرز گردیده که  

 دهد:  می رقم را نشان

 

  

                                                           
13 IOM - Return of undocumented Afghans from Pakistan, September 2015 . from: 

 returns-https://afghanistan.iom.int/pakistan  

3045 

9922 

   2015ماه نخست  9رد مرز شدگان از کشور پاکستان به تفکیک مرز، در 

 اسپین بولدک

 تورخم

https://afghanistan.iom.int/pakistan-returns
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رد مرز شده اند. از این مرز  هزار نفر  45بیش از  2015اول دهد که در سه ماه  می نشان مرز تورخم آمار رد مرز شدگان از 

  14به تفکیک ماه نشان داده است. 2015ماه نخست سال  9رقم رد مرزشدگان از مرز تورخم را در جدول ذیل 

 

 ماه تعداد رد مرز شدگان از مرز تورخم

2015جنوری  1472  

 فیبروری 1575

 مارچ 1472

 اپریل 1229

 می 1116

 جون 645

 جوالی 495

 اگوست 914

 سپتامبر 602

 مجموع 3333

 

بیکاری، بی سرپناهی، عدم دسترسی به امکانات و لوازم اولیه زندگی متعددی مانند  های  رد مرز شدگان معموال با چالش

بیشتری را در پی دارد. جدایی اطفال از خانواده، آزار و اذیت در مرزها و  های  رد مرز شدن با فامیل چالششوند.  می مواجه

 شوند.  می ندانشتن مصوونیت صحی و غذایی از مواردی اند که ردمرز شدگان به آن مواجه

شوند که با  می مهاجرینی که از ایران به صورت اجباری اخراجبازگشت اجباری یا رد مرز از ایران:  -3.3.3.3

شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به رد مرز شدگان از ایران، از  می وضعیت ناگوار و سرنوشت تلخ مواجه

مرزی  های  نیمروز، به صورت منظم نظارت داشته است. نظارتو مرز زرنج والیت مرزهای اسالم قلعه والیت هرات 

دهد که ماهانه هزاران نفر از ایران به اشکال  می کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مرزهای اسالم قلعه و زرنج، نشان

                                                           
14 IOM:  https://afghanistan.iom.int/pakistan-returns 
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 1393وماه، در سال شوند. جدول ذیل ارقام رد مرزشدگان از ایران را به تفکیک جنسیت و مرز طی هر د می مختلف رد مرز

 دهد: می خورشیدی نشان

 شماره ماه مرز تعداد رد مرز شده مجموع جمع کل

 

 

37155  

 

26729 

 مجرد 26251

 هرات
 

حمل و 

 ثور

1 

 زن 240

 مرد 236 فامیل 135

 طفل 

 

10426 

 مجرد 8978

 نیمروز
 زن 773

 مرد 675 فامیل 343

 طفل 

  

 

31032 

 

22445 

 مجرد 21750

 هرات
 

جوزا و 

 سرطان

2 

 زن 417

 مرد 278 فامیل 139

 طفل 

 

8587 

 مجرد 7051

 نیمروز
 زن 804

 مرد 732 فامیل 369

 طفل 

 

 

47492  

 

33451 

 مجرد 32400

 هرات
 

اسد و 

 سنبله

 

3 

 زن 475

246 

 

 فامیل
 مرد 576

 طفل 

 

14046 

 مجرد 10305

 نیمروز
 زن 1431

 مرد 1306 فامیل 442

 طفل 1002

   هرات مجرد 10324  
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20236 

 زن 630 11374

 فامیل 210

میزان و 

 عقرب

4 

 مرد 420

 طفل 

 

6662 

 مجرد 6516
 

 نمیروز

 زن 656

 مرد 716 فامیل 372

 طفل 770

 

 

36451 

 مجرد 19430 21416

 هرات
 

قوس و 

 جدی

5 

 زن 1036

 مرد 950 فامیل 346

 طفل 0

 

17033 

 مجرد 14799

 نیمروز
 زن 1210

 مرد 1024 فامیل 554

 طفل 

 

 

42557 

 مجرد 21630 23540

 هرات
 

دلو و 

 حوت

6 

 زن 1026

 مرد 664 فامیل 342

 طفل 

 مجرد 16599 19017

 نیمروز
 زن 1253

 مرد 1165 فامیل 462

 طفل 

  مــــــــجــــموع  342,939

 

 

نفر از کشور ایران به صورت اجباری اخراج شده اند.  342339به تعداد  1393شود در سال  می طوریکه درجدول دیده

داشته است. آمار  نیز جریان 1394نظارت مرزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مرزهای اسالم قلعه و زرنج در سال 
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 از نظارت مرزی که در دست است در جدول ذیل تهیه و تنظیم شده است:   1394ربع اول سال 

4931از ایران، ربع اول  جدول رد مرزشدگان  

 

 شماره ماه مرز تعداد رد مرز شده گان مجموع جمع کل

 

 

32945 

 

22069 

حمل و  هرات مجرد 21654

 ثور

1 

 فامیل 116 زن 196

 مرد 217

 طفل 

 نیمروز مجرد 9336  10676

 فامیل 300 زن 776

 مرد 760

 طفل 

 

 

35316 

 

24766 

جوزا و  هرات مجرد 23927

 سرطان

2 

 فامیل 193 زن *

 مرد *

 طفل *

639 

 

10550 

 نیمروز مجرد 9430

 فامیل 260 زن *

 مرد *

 طفل *

1120 

   مجموع  28,321

 

شود مجموع رد مرز شده گان از کشورایران که از طریق مرزهای اسالم قلعه هرات و زرنج  می طوریکه در جدول دیده

رسد. این درحالیست که ارقام رد مرز شده گان از ایران در  می تن 66261صورت گرفته به تعداد  1394ماه اول  4طی نیمروز 
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ول هردو سال تغیرات چندانی در ارقام رونما شود که طی ربع ا می تن بوده است. دیده 66167به تعداد  1393ماه اول  4

دهد که همه  می مرزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مرزهای اسالم قلعه و زرنج نشان های  نگردیده است. نظارت

 شوند با مشکالت متعددی مواجه اند.  می روزه مهاجرینی که از ایران رد مرز

در موارد متعددی از کشورهای مختلف از جمله اروپا  ایر کشورها: بازگشت اجباری یا اخراج از س -9.3.3.3

 ، اخیرااظهار وزارت خارجه افغانستان براساستعدادی از مهاجرانی که پذیرفته نشده، به صورت اجباری اخراج گردیده اند. 

بنابه  15.رگردانده استتن از مهاجرین را که درخواست پناهندگی شان در آن کشور قبول نشده ب 7کشور آلمان به تعداد 

نفر از مهاجران را از طریق هوایی به کشور بازگردانده  160کشور ترکیه نیز حدود  در یک مورد دیگر،گزارش رسانه ها، 

 1300اخیرا برخی کشورهای اروپایی رویکرد تازه نسبت به مهاجرین داشته اند. در یک مورد تازه، کشور ترکیه حدود  است.

و اقدام به بازگرداندن آنها نموده است. این مهاجرین که از کشورهای افغانستان، ایران و  بازداشت کردهفر از مهاجرین را ن

آماری که از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در اختیار   16قصد شان رفتن به یونان بوده است.سوریه بوده اند م

مهاجر افغان از  7290به تعداد  1393در شش ماه اخیر سال که  دهد می کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار گرفته نشان

بیشترین این اخراج شدگان از کشور عربستان بوده اند. ترکیه در قدم دوم از جمله کشورهایی سایر کشورها اخراج شده اند. 

 دهد:  می است که بیشترین مهاجرین افغان را اخراج نموده است. جدول ذیل ارقام را با تفکیک کشور نشان

 جدول بازگشت اجباری یا اخراج مهاجرین افغان که توسط کشورهای ذیل، از طریق میدان هوایی برگردانده شده اند

خورشیدی 4939شش ماه اخیر سال   

 شماره کشور میزان عقرب قوس جدی دلو حوت مجموع

 1 عربستان 746 1039 660 557 654 501 4377

 2 ترکیه 649 536 467 261 291 171 2395

 3 امارات 50 55 51 55 39 53 303

 4 عمان 45 52 29 50 1 35 212

 5 کویت 1 1 1    3

         

                                                           
. آدرس: 1394عقرب  26، برگرفته شده 1394عقرب  25هزارتن رسید. نشر  146بی بی سی: شمار پناهندگان افغان به اروپا به   15

tan/2015/11/151116_k05_afghan_reugee_in_european_countrihttp://www.bbc.com/persian/afghanis
es 

16
. آدرس:  1331قوس  11مهاجر را بازداشت کرد. نشرشده:  1311بی بی سی: ترکیه حدود  

15/12/151130_u04_turkey_migrantshttp://www.bbc.com/persian/world/20  

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan_reugee_in_european_countries
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan_reugee_in_european_countries
http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151130_u04_turkey_migrants
http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151130_u04_turkey_migrants
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  مجموعه 1491 1663 1446 923 965 760 8331

  

به  1394ماه اول سال  5دهد که در  می نشان ها  کمتر بوده است. آمار 1394اخراج مهاجرین افغان از سایر کشورها در سال اما 

جدول ذیل این ارقام را بسیار اندک است.  1393نفر از سایر کشورها بازگردانده شده اند. این رقم در مقایسه با سال  64تعداد 

  به تفکیک کشور مشخص کرده است:

کشورهای ذیل از طریق میدان خورشیدی، توسط  4931ماه اول سال  2بازگشت اجباری یا اخراج پناهجویان افغان که در 

 هوایی بازگردانده شده اند

 شماره کشور حمل ثور جوزا سرطان اسد مجموعه

 1 استرلیا 1    1 2

 2 انگلستان  6 1 2  9

 3 دنمارک  1  4 2 7

 4 سویدن  6   1 9

 5 ناروی 4 6 2 14 5 33

 6 هالند  3  1  4

        

  مجموعه 5 26 3 21 9 21

 

شمار از کشورهای اروپایی اقدام به اخراج بی سابقه مهاجرین افغان نمودند که این مسأله از سوی فعالین حقوق  1392سال در 

آزاد گزارش تحقیقی را در رابطه به اخراج مهاجرین افغان از  های  رسانه 1392بشر، خالف معاهده ژینو خوانده شد. در سال 

های  بررسی 1392آزاد که متشکل از چندین رسانه داخلی است، در سال  های  مشارکت رسانهکشورهای غربی منتشر ساخت. 

کشورهای بریتانیا، هالند، دنمارک، استرالیا، آنها  های  مهاجرین افغان داشته اند که بربنیاد یافته در رابطه به چگونگی اخراج 

شکل   د و اوکراین شماری از پناهجویان افغان را بهسویدن، فرانسه، سویس، فنلناتریش، بلجیم، هنگری، ناروی، یونان، ایتالیا، 

دهد که کشورهای بریتانیا، ناروی، آلمان،   نیز نشان می المللی مهاجرت آمارهای سازمان بین .اند  اجباری به کابل فرستاده

شکل اجباری  هدنمارک، سویدن، هالند و شماری از کشورهای دیگر در جریان چند سال گذشته بیشترین پناهجوی افغان را ب

دهد که انگلستان از سال  آمارها نشان مى»آزاد آمده است:  های  ارکت رسانهدر گزارش مش .اند  به افغانستان بازگشت داده

پناهجو و  65مهاجر، سویدن  246مهاجر، آلمان  256شکل اجباری، ناروی  پناهجوی افغان را به 2092، به تعداد 2006تا  2003
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. در ماده 17«اند  شکل اجباری به افغانستان بازگشت داده خارجی دیگر نیز برخی از پناهجویان افغان را بهشماری از کشورهای 

های طرف قرارداد نباید یک مهاجر که به هر نوعی به سرحد  دولت»آمده است:  در مورد پناهجویان کنوانسیون جنوا 33

سیاسی های   های اجتماعی و نظریه و ملیت، عضویت در گروه قلمرو یک کشور که زندگی و یا آزادی او به لحاظ نژاد، دین

   16«.خاص تهدید شده باشد، بیرون و یا برگشت دهد

  وضعیت عمومی اخراج شدگان در جریان اخراج: -9.3

فراوان مانند بی سرپناهی، بیکاری، جدایی از فامیل، نداشتن مصؤنیت غذایی  های  اخراج شدگان پس از اخراج شدن با چالش

 سنگین را متحمل های  شوند. اخراج شدگان از هرکشوری که اخراج شوند هزینه می و صحی، بی سرنوشتی و آوارگی مواجه

شود. اخراج یا رد مرز شدن از کشورهای ایران و پاکستان در بسیاری  می شوند و باعث از هم پاشیدن نظم زندگی شان می

پرشماری  های  باشد، مشکالت می فامیل که معموال شامل زنان و اطفال نیزگیرد. اخراج با  می موارد به صورت فامیلی صورت

را در پی دارد. در این بخشی از گزارش به صورت مشخص راجع به وضعیت عمومی رد مرزشدگان از ایران پرداخته شده که 

فغانستان در سال باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر ا می شامل مشخصات و چگونگی وضعیت آنان در جریان رد مرزشدن

به صورت دقیق و دوامدار از مرزهای اسالم قلعه والیت هرات و زرنج والیت نیمروز نظارت داشته و گزارش نظارت  1393

تن از رد مرز شدگان در مرزهای  2006با  1393مرزی را به صورت ماهوار تهیه و ترتیب نموده است. همچنین طی سال 

دهد  می قضایای متعددی از جریان رد مرزشدن آنان به ثبت رسیده که نشان ها  مصاحبه متذکره مصاحبه نموده است. طی این

 در موارد مختلفی حقوق آنان نقص شده و در بدترین وضعیت قرار داشته اند. 

 معلومات عمومی در مورد مصاحبه شوندگان: -4.9.3

طریق مرزهای اسالم قلعه و زرنج رد مرز شده اند. مصاحبه شوندگان این تحقیق، کسانی بوده اند که از کشور ایران از 

با اخراج شده گان صورت گرفته است. مصاحبه کننده گان شامل زن و  1393مصاحبه از طریق فورم مشخص در جریان سال 

باشند. نمودار ذیل جنسیت مصاحبه  می درصد مردان 54درصد زنان و  45باشد. در این مصاحبه  می مرد و کودک و بزرگسال

 دهد:   می شده گان را نشان

                                                           
. آدرس: 1394عقرب  9. برگرفته شده: 1392عقرب  16روزنامه هشت صبح، نقص کنوانسیون ژنو در مورد مهاجران افغان. نشر شده:   17

jenova-nafgha-http://8am.af/1392/08/18/migration/  

 مجمع عمومی سازمان ملل.  1946دسامبر  10کنوانیسیون ژنو، مصوب   16

http://8am.af/1392/08/18/migration-afghan-jenova/
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اسالم قلعه و زرنج قرار داشته اند. تعداد اعضای فامیل  های  باشد که در مرز می ساله 70ساله الی  13سن مصاحبه شده گان از 

گان را نفر بوده اند. بیشترین مصاحبه کننده گان افراد متأهل بوده اند. نمودار ذیل حالت مدنی مصاحبه کننده  25نفر الی  2از 

 دهد:  می نشان

54.5% 

45.5% 

 جنسیت مصاحبه کننده گان

 مرد

 زن
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 16درصد، بلوچ  25درصد، تاجک  30مختلف افغانستان را در برمی گیرد. در این مصاحبه پشتون رد مرز شدگان اقوام 

 دهد:  می نشان درصد اشتراک کرده اند. نمودار ذیل این ارقام را 10درصد و هزاره  12درصد، ازبک 
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 99درصد شان افرادی بوده اند که هیچگونه اسنادی نداشته اند. در این گزارش  99شده اند حدود کسانی که از ایران ردمرز 

درصد مصاحبه کننده گان گفته اند که به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. یک درصد دیگر که به صورت قانونی 

داشته اند که به آن اعتنا نشده است.  ای ه وارد شده اند، اما به دلیل تکمیل شدن وقت قانونی شان اخراج شده اند و یا برگه

شوند.  می شوند که تعداد زیاد آنان به صورت فوری و یا پس از مدتی رد مرز می روزانه دها تن توسط قاچاقبران وارد ایران

دن از درصد مصاحبه شده گان گفته اند که از مرز نیمروز وارد ایران شده بودند. بقیه آنها وارد ش 60در این گزارش حدود 

  مرز را مشخص نکرده اند.

های  شده گان که در مرزهای اسالم قلعه هرات و زرنج نیمروز قرار داشته اند از والیتاخراج والیت مصاحبه کنندگان: 

والیت افغانستان بوده اند. جدول  31تن از رد مرزشدگان صورت گرفته از  2006مختلف کشور بوده اند. این مصاحبه که با  

  صاحبه کنندگان را به تفکیک والیت مشخص ساخته است:ذیل رقم م

 

 درصدی

 

 شماره والیت فراوانی

1.3 %  1 کابل  26 

 2 کاپیسا 9 0.4

 3 پروان 30 1.5

 4 وردک 33 1.6

 5 لوگر 7 0.3

 6 غزنی 63 4.1

 7 پکتیا 1 0.0

 6 ننگرهار 13 0.6

 9 لغمان 26 1.4

 10 کنر 6 0.3

 11 بدخشان 33 1.6

 12 تخار 104 5.2

 13 بغالن 62 4.1

 14 کندز 131 6.5



 وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان
 

36 

 15 سمنگان 4 0.2

 16 بلخ 61 4.0

 17 جوزجان 16 0.9

 16 فاریاب 155 7.7

 19 بادغیس 33 1.6

 20 هرات 114 5.7

 21 فراه 169 9.3

 22 نیمروز 416 20.7

 23 هلمند 65 4.2

 24 قندهار 32 1.6

 25 زابل 42 2.1

 26 ارزگان 6 0.3

 27 غور 97 4.6

 26 بامیان 16 0.6

 29 پکتیکا 6 0.4

 30 سرپل 67 3.3

 31 دایکندی 57 2.6

411%  مجموع  3112 

 

درصد مصاحبه کننده گان را  20شود که بیشترین اخراج شده گان از والیت نیمروز اند که حدود  می فوق دیدهدر جدول 

دهد. والیت نیمروز به دلیل هم سرحد بودن با کشور ایران، مردمان این منطقه برای یافتن کار و اشتغال، بیشتر از  می تشکیل

فراه و فاریاب، به ترتیب دومین و سومین والیتی اند که بیشترین اخراج شده گان از  های  شوند. والیت می همه وارد ایران 

درصد شان  63درصد اند. از مجموع مصاحبه کننده گان حدود  7کمتر از  ها  والیت باشند. سایر می ها  ایران، از این والیت

درصد از مصاحبه کننده گان پاسخ منفی داده اند. کسانی  16گردند و اما، حدود  می گفته اند که به مسکن اصلی خویش بر

 شوند.  می رگ کشور مسکن گزینگردند، معموال در شهرهای بز نمی که پس از بازگشت به کشور، به محل اصلی خود بر

 بازداشت و اخراج شده اند: ها  شهرهایی که مهاجران از آن -3.9.3
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درصد رد  24دهد که حدود  می گزارش حاضر نشان های  مختلف ایران بازداشت شده اند. یافتهرد مرز شده گان از شهرهای 

درصد از بندر عباس مورد بازداشت قرار گرفته اند.  9و درصد از کرمان  12مرز شده گان از شهر زاهدان بازداشت شده اند. 

  نمودار ذیل این ارقام را توضیح داده است:

 

 

درصد از مصاحبه شده گان گفته اند که در هنگام بازداشت از نیروی زور استفاده صورت گرفته است.  99.6گزارش در این 

درصد شان گفته  22ند. از مجموع مصاحبه کننده گان حدود هیچ یکی از مصاحبه کننده گان به حکم دادگاه اخراج نشده ا

درصد دیگر شان گفته اند که قبل از اخراج هیچگونه آگاهی را  76اند که قبل از اخراج برای شان آگاهی داده شده است. اما 

رای بازگشت شان تعیین دریافت نکرده اند. از میان کسانی که گفته اند قبل از اخراج آگهی دریافت کرده اند، زمانی را که ب

روز برای شان وقت داده بوده  3الی  2کرده اند از یک روز الی یک هفته بوده است. در این میان بیشترین شان گفته اند که 

  تا کشور را ترک نمایند.

 

 حقوق نقض شده اخراج شدگان از ایران: -9.9.3

نادرست و غیر بشردوستانه صورت گرفته است.  های  ن برخوردکه از کشور ایران اخراج شده اند، با بیشتر آنا هایی  افغان
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حقوق بشری اخراج شده گان از سوی موظفین امنیتی ایران در موارد متعددی نقض شده و آنان در وضعیت بدی قرار داشته 

چند قضیه به  اند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در نظارت ساحوی خود قضایای زیادی را به ثبت رسانده که در این گزارش

 شود.  می صورت نمونه تذکر داده

 

 نقض حق کرامت انسانی: -4.9.9.3

حقوق بشر به   المللی بین کرامت انسانی یکی از اساسی ترین حقوق انسان است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد

باهم  د بشر از لحاظ حیثیت و حقوقدر ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح شده که همه افرا آن تأکید شده است.

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری » در ماده پنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است که: برابر اند. 

ورداری از حق کرامت انسانی در هر شرایطی حق هر فرد است. برخ« قرار داد که ظالمانه و یا برخالف انسانیت یا موهن باشد.

مواردی از قبیل شکنجه، مجازات ظالمانه، برخورد غیر انسانی و رفتارهای موهن و تحقیر کننده نقض صریح کرامت انسانی به 

نی اخراج شده دهد که کرامت انسا می در قضایای که از سوی نظارت ساحوی کمیسیون به ثبت رسیده نشانشمار می رود. 

 گان به بدترین شکل آن نقض شده و در موارد متعددی افراد مورد لت و کوب و توهین و دشنام قرار گرفته اند. 

 

 ها: وضعیت اخراج شدگان در توقیفگاه -3.9.9.3

کنند. اما  می رد مرز دهند و از آنجا می کنند اول به توقیفگاه انتقال می موظفین امنیتی ایران طبق معمول افرادی را که بازداشت

درصد مصاحبه کنندگان گفته اند که پس از  63گیرد. در این گزارش حدود  می در برخی موارد مستقیما اخراج صورت

دیگر شان گفته اند که به توقیفگاه برده نشده اند. کسانی که پس از  درصد 37بازداشت در توقیفگاه برده شده اند و اما 

هفته در بازداشتگاه قرار داشته اند و سپس رد مرز شده شده اند اکثریت شان از یک روز الی یک بازداشت به توقیفگا برده 

درصد کسانی که در توقیفگاه برده شده اند گفته اند که توقیفگاه امکانات و شرایط الزم را نداشته و در آنجا  90اند. بیش از 

، بدرفتاری موظفین توقیفگاه، تاریکی و نبود آب نان کافی از در وضعیت بدی به سربرده اند. ازدحام، کثیف بودن اتاق ها

درصد از مصاحبه شده گان گفته اند که  30جمله مواردی است که مصاحبه کننده گان از آن یاد کرده اند.  همچنین حدود 

ارد عمده است که از در توقیفگاه خود شان و یا فامیل شان مجازات شده اند. لت و کوب، کار اجباری، توهین و دشنام از مو

اند که مورد لت و کوب قرار گرفته اند.  درصد شان گفته 45آن یاد شده است. از میان کسانی که در توقیفگاه برده شده اند 
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 کند:  می درصد شان گفته اند که مورد توهین و دشنام قرار گرفته اند. نمودار ذیل نوع مجازات را براساس ارقام مشخص 29
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ماه بدین سو مقیم شهرستان سروان ایران بوده ایم. من هر روزبرای کار  7 از مدتمن و خانواده ام »  )لت و کوب(قضیه: 

بیرون از خانه  میرفتم و مصروف خیاطی بودم . یک روز پولیس به طور ناگهانی به محل کارم آمد ومن و تعداد دیگر از 

حالیکه کارت اقامت داشتم و کارتم را برایشان نشان دادم آنها کارتم را پاره نمود و افغانهای کارگر را بازداشت کرد . من در 

به حرفهایم اصال توجه نکردند. سپس ما را ابتدا به پاسگاه سروان بردند. بعد از چند ساعت ما را به اردوگاه سراوان انتقال 

اردوگاه زاهدان انتقال دادند. درمدتی که در اردوگاه  سروان ما را به شبانه روز در اردوگاه 7دادند. بعد از سپری نمودن 

زاهدان بودیم آب و غذای کافی برایم نمیدادند و همچنین پولیس مرا با وسایل )چوب و شالق( و سیلی شدیدآ مورد لت 

  «وکوب قرار میداد که آثار لت و کوب هنوز در بدنم است.

 

 

 

ایران نگهبان یک باغ بودم. صاحب باغ آدم مهربان و خوبی بود. یک روز من در منطقه انارک » )تحقیر و توهین( قضیه:

آیند. به مجردیکه چشمم به اسلحه شان افتاد. فکرکردم که  می عصر، چندنفررا دیدم که داخل باغ شده  بطرف من5ت ساع
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ای چپم اصابت کرد که بزمین دزداست. پاه به فرارگذاشتم. وآنهاباالیم باتفنگ فیرمیکردند. یک مرمی تفنگ آنهابه زانوی پ

افتادم. آنهامراگرفتند.وشروع کردند.به مشت ولگد زدن که افغانی کثافت ازچنگ پولیس فرارمیکنی. بعد مرامانند حیوانی به 

موترخودانداخته و به شفاخانه کرمان انتقال دادند. چون ازپایم بسیارخون رفته بود و ازطرفی مرالت وکوب هم کرده بودند، 

روزهفتم، همان پولیس هاآمدند و به . در درشفاخانه کرمان بستربودم شبانه روز 6بشفاخانه رسیدیم من ضعف کردم.  همینکه

روزدیگرهم وی را این  باید دو برای پولیس گفتند داکترها بریم. می داکتران گفتند که این افغانی کثافت را اردوگاه

ازدست اینهاخراب است.  ردند و گفتند که این آشغالها باید بمیرند. وطن ماقبول نک ها  جابگذارید تازانویش بهترشود. پولیس

  «کردند. ردمرز مرا شب درآن اردوگاه بودم. بعددو بگفته داکتران ارزش ندادند.عاجل مرابه اردوگاه کرمان انتقال دادند. بعد

 

 تهدید صحت: -9.9.9.3

آید. هیچ فرد یا گروه حق ندارد که دسترسی افراد را به  می حق صحت از جمله حقوق بشری افراد به شمار برخورداری از

حق صحت در ماده بیست و پنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد  خدمات صحی محدود سازد و یا به صحت آن آسیب بزند.

راد اخراج شده از ایران در مرزها، با تهدیدات جدی صحی دهد که اف می کمیسیون نشان های  یافته تأکید قرار گرفته است. 

در موارد متعددی افراد مریض و یا زخمی نیز اخراج شده اند. . مواجه اند و از لحاظ صحی در وضعیت بدی قرار داشته اند

 اخراج شده اند. بوده اند که پس از بازداشت زخمیان ناشی از تصادف موتر یا تیر اندازی موظفین امنیتی ایران در مرز ها
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 1حدود گوید :  می مریم بنت ... ازجمله کسانی است که با حالت مریض ازایران اخراج شده است وی درمورد چنین»قضیه: 

سال قبل همراه با خانواده ام بدلیل عدم کار و مراقبت صحی به ایران مهاجرت کردیم ، پس از ورود به ایران در شهرستان 

سال قبل مبتال به  1نظر به اینکه من مریض بودم  همراه با فرزندم تصمیم گرفتم نزد داکتر برویم ) مدت اقامت گزیدیم.  سمنان

بیماری زردی سیاه شدم (. در مسیر راه توسط گشت پولیس مورد بازجویی قرارگرفتیم وقتی که فهمیدند کارت اقامت 

ی نداشتم هر چه تقاضا کردم که اجازه دهند با شوهرم نداریم دستگیر شدیم. من و پسرم تنها بودیم و خودم هم حال خوش

تماس بگیرم و سپس ما را با هم یکجا اخراج کنند ولی پولیس به تقاضای من توجهی نکرد. ما را به اردوگاه کرمان انتقال 

کردیم.  در مردم آنجا سپری  می شبانه روز را بدون امکانات صحی و با وجود بیماری درحالی که ازدرد 6دادند مدت 

اجازه هیچ گونه تماس با شوهرم را به من نداد وداکترهم وجود نداشت . تا اینکه ما را به افغانستان طردمرز  اردوگاه پولیس

 «کرد. 

نام من عبدالرحیم است. با رفقایم یکجا تازه وارد شهر زاهدان ایران شده بودیم که در اثر تیزرانی راننده، در راه موتر » قضیه:

من مدرک صادف کرد و من پای و کمرم آسیب شدید دید. بعد از تصادف پولیس ایران را در محل حاضر شد و از مان ت

خواست ما مدرک نداشتیم. پولیس ضمن چند دشنام ما را در موتر باال کرده و به طرف مرز حرکت داد. درحالیکه من نیاز 

  «نون جراحت شدید دارم.داشتم در شفاخانه بستری شوم اما این فرصت را نیافتم. اک
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 جدایی اطفال از خانواده: -1.9.9.3

 خانواده یگانه پناهگاه امن برای اطفال محسوب

شود. جدایی اطفال از خانواده، خالف  می

اخالقی و انسانی بوده و نقض صریح  های  ارزش

جدایی اجباری طفل از حقوق اطفال است. 

والدین خالف مفاد ماده نهم کنوانسیون حقوق 

از  رعایت حقوق اطفالطفل به شمار می رود. 

در  مسوولیت شهروندی هر فرد است.

مرزی که از سوی کمیسیون حقوق  های  بررسی

دهد که در جریان  می بشر صورت گرفته نشان

از   اخراج اطفال از فامیل خود جدا شده اند.

ع کسانی که تحت پوشش این تحقیق مجمو

درصد شان گفته اند در  44بوده اند، حدود 

زمان بازداشت فامیل شان نیز همراه شان بوده 

است. این یک رقم درشت را از رد مرزشدگان 

دهد. رد مرزشدن با فامیل  می فامیلی نشان

فراوان دارد. خصوصا این مشکالت و خطرات بیشتر متوجه اطفال و زنان اند که در حین اخراج با  های  مشکالت و دشواری

جمع رد مرز شدگان از ایران در های مرزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که نظارت  اند.آن مواجه 

نشان می دهد که در برخی موارد اطفال بی نظارت های مرزی  طفل نیز شامل بوده است. 1772به تعداد  1393طی سال 

در  گفته اند که درصد مصاحبه شوندگان این تحقیق 55  حدود اخراج شده اند. از ایران سرپرست به صورت دسته جمعی 

ایران یا فامیل شان در و  به صورت تنهایی در ایران بوده اندفامیل شان همراه شان نبوده است. این دسته افراد، یا  جریان اخراج

 کند:   می رد مرز شده است. نمودار ذیل این رقم را مشخص مانده خود فرد به تنهایی
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تشخیص سوراخ قلب در افغانستان دکتوران من مرض قلبی دارم و  هستم. والیت جوزجان سرجن قریه من متولد»قضیه:

به صورت قانونی وارد ایران شدیم وبه  گرفت و همراه با پدر و مادرممن پاسپورت وویزه پدرم برای تداوی  نمودند.

مقدار پولی جمع آوری کرده  کرد تا می شود که یک گاوداری کار می یک سال پدرم. شهراصفهان اقامت گزیدیم

درشفاخانه پدرم پرداخت کرد. فردای آن  پول پیش پرداخت بسترشد نم را جهت تداوی مرا به درمانگاه اصفهان برد.

به فاصله صدمتری درمانگاه رسیده بودیم که موترپولیس گشت زنی  برد. می به درمانگاه روزپدرم مراجهت بسترشدن

 شده از پدرم مدرک خواستند .پدرم اسناد تحویلی پول درمانگاه رابرای پولیسها نشا ن داد. شهراصفهان پهلوی ما ایستا د

به پاسگاه  و مانند حیوانی به موترخودانداختند فحش داده مارا تحویلی پول درمانگاه را قبول نکردند. ولی پولیسها اسناد

پدرم گفت مرااجازه بدهید تا با انتقال دهند و رد مرز نمایند. به اردوگاه  خواستند مارا می پس از چند ساعت خودبردند.

به  را ا مابعدبا فامیل ما ندادند.  را پولیسها اجازه تماسشان ببرد. مادر نزد خانواده خودتماس بگیرم که تنها طفل را

  «روز نگهداری، رد مرز نمودند. اکنون مادرم در اصفهان مانده است. شبانه 5از و پس  اردوگاه سفید سنگ انتقال دادند

55.4% 

44.6% 

 آیا در زمان بازداشت فامیل شما همرای تان بود؟

 خیر

 بلی
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کردیم و یک روز به منظور شرکت در عروسی یکی  می سال است که دراصفهان زندگی 4گوید: حدود  می مردی» قضیه: 

شدیم و در مسیر راه پولیس ما را  می ساله است، از خانه بیرون 12ساله و دیگری  9از دوستان، با هردو پسرم که یکی 

دیگر نیز بازداشت شده بوده اند و بازداشت شده گان  های  بازداشت کرد. زمانی که در یک توقیفگاه آورد شماری از افغانی

شدم پولیس پسران  ها  من وقتی سوار یکی از موتر را رد مرز کنید. ها  را داخل چند موتر سوار کردند و افسر شان گفتند که این

من را در موتر دیگر سوار کرد و در مسیر راه دیگر از آنان خبر ندارم که کجا شدند.چند روز است که در مرز دنبال آنها 

  «هستم، هنوز نیافته ام. معلوم نیست که سرنوشت شان چطور خواهد شد. 

گوید که در یکی از هوتل کباب پذی در ایران شاگرد بودم. یکی از روزها که به طرف  می سال سن دارد  14طفلی »  قضیه:

اتوبوس انتظاربس بودم که پولیس آمد ازمن مدرک خواست و من مدرک نداشتم. مرا به  خواستم بروم، در ایستگاه می خانه

هزارتومانیکه ازاجرت کارم بود ، زور مشت و لگد به موترانداخته به پاسگاه خودبردند. یک ست مبایل وهفتاد وپنج 

باخودداشتم، پولیسها ازمن گرفتند. بعدازگذشت یک شب درپاسگاه پولیس مرابه اردوگاه سفیدسنگ انتقال دادند.دوشب 

درآن اردوگاه بدون غذابسربردم. چون پول کرایه موتررانداشتم ، پنج شبانه روزدیگرهم باالیم کارشاقه کردند . باالخره به 

ایرانی خواست.من  هزارتومان 40چ وکرایه موترخودراجمع آوری کردم.تاردمرزشدم.  پولیس گمرک ایران ازمن گدایی خر

   «پولی نداشتم.بازدن چندسیلی برویم مرارهاکردند.حاال نه پولی دارم ونه جایی دارم.

دهد که افراد زیر سن هجده سال در برخی موارد به دستور  می در گزارش حاضر قضایایی به ثبت رسیده است که نشان
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خانواده و گاهی بدون مصلحت فامیل از طریق مرزهای زرنج و اسالم قلعه وارد ایران شده اند. این اطفال پس از بازداشت و 

 ردمرز شدن، با مشکالت جدی مواجه شده اند. 

 

به خاطر »ند هرات هستند و به صورت دسته جمعی اخراج شده اند: طفلی که از قریه عزیز آباد زابل و شیند 9قضیه قضیه: 

مسایل نا امنی و بیکاری پدرومادرمامجبورشدند تامارا برای کارکردن به کشورایران روان کنند. ما از طریق مرز نیمروز توسط 

ن گریه میکردند و دربین ساعت پیاده روی داشتیم و در مسیر راه بعضی ما 14یک قاچاقبر طرف ایران حرکت کردیم. حدود 

راه ضعف کردند وقاچاقبرها همه ماراتهدیدبه مرگ میکردند و مجبور بودیم ادامه بدهیم. تا اینکه در یک جنگل رسیدیم و 

طفل دربین خودمیگفتیم که حتما ما رابرای فروش بدین جاآورده اند. ازترس هم  9داخل جنگل یک خانه مخروبه بود. ما

یم. فردای آن شب قاچاقبر مارا حرکت داد تا به شهر بم ایران رسیدیم. هوا تاریک بود که باالی موترما سوال کرده نمیتوانست

نفر به سوی یک تپه دویدیم و در یک جای گوشه مخفی شدیم. خیلی خسته شده  9فیرصورت گرفت. موتر توقف کرد و ما 

را محاصره نموده و بازداشت نمودند. مارا لت و کوب  بودیم و همه مان در خواب رفتیم صبح قبل از بیدار شدن پولیس ما

دهید. ما گریه و زاری کردیم و گفتیم که برای کار کردن به ایران آمده ایم. آن  می نمودند و گفتند که شما مواد مخدر انتقال

ید سنگ آوردند. تشنابها، شبانه روزباالی ما کارشاقه کردند. بعدا به ارودوگاه سف 5نفر را به پاسگاه خودبردند و  9وقت ما 

دستگیرشده دراردوگاه سفیدسنگ  های  میکردند. تااینکه افغانی طفل پاک 9اتاقها وصحن اردوگاه راهمه روزه باالی ما 

  «دلشان بحال ماسوخته، هریک به اندازه توان خود برای ما پول آوری کردند تاردمرزشدیم.
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دهند، گفته اند که اموال و وسایل شان  می درصد مصاحبه شده گان را تشکیل 25نفر که حدود   496در این گزارش به تعداد 

و حسابات  ها  در ایران جا مانده است. وسایل خانه، پول پیش پرداخت اجاره ای، باقی ماندن معاش باالی کارفرما، قرضه

ه برای آنان پس از بازداشت وقت شخصی از مواردی است که این افراد از آن یاد کرده اند. مصاحبه کننده گان گفته اند ک

 کافی داده نشده تا پول و وسایل خود را جمع آوری نماید. 

سال قبل همراه با خانواده ام بدلیل اشتغال به ایران مهاجرت کردیم ، پس از ورود به ایران  6حدود گوید:  می خانمی» قضیه: 

یک طفل خردسالم برای دیدار اقارب خویش عازم شهر  من و شوهرم به همراهاقامت گزیدیم. یک روز  کرماندر شهرستان 

زاهدان  –زاهدان شدیم . در حالی که دو فرزندم دیگرم نزد پدر شوهرم درکرمان ماندند. در جریان سفر در مسیر راه کرمان 

 توسط تردد، اجازه ی وبرگه اقامت اسناد داخل یک بس مسافربری بودیم  که در پاسگاه نصرت آباد زاهدان  به دلیل نداشتن

بیرون آورده شده دستگیر شدیم. از آنجا ما را به اردوگاه زاهدان انتقال دادند مدت دو شبانه روز را آنجا  ازماشین پولیس

سپری کردیم و در این مدت پولیس اجازه هیچ گونه تماس با خانواده را به من ندادند.  تا اینکه ما را به افغانستان طردمرز 

   «است که نه تنها فرزندانم  درایران مانده اند بلکه نتوانستیم اسباب و وسایل منزل خویش را همراه بیاوریم.کرد. این در حالی 

 

 نقض حق مصونیت منزل: -2.9.9.3

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه نباید مورد  :در ماده دوازدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید شده که 

دهد که بیشتر رد مرز شده گان از اتاق یا خانه خود بازداشت  می گزارش حاضر نشان های  یافتهانه قرار گیرد. د سرمداخله خو

شده اند. این به معنای رعایت نکردن حریم خصوصی افراد است که از سوی موظفین امنیتی ایران صورت گرفته است. 

درصد از محل کار بازداشت شده  24درصد هنگام سفر،  29خانه، درصد افراد از  44این گزارش، حدود  های  براساس یافته

 دهد:  می اند. نمودار زیر این ارقام را نشان
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خانواده ام بدلیل عدم کار در کشور به ایران مهاجرت کردیم ، پس از سال قبل با  6گوید حدود  می ... تزبیده بن» قضیه: 

صبح  پولیس بدون اطالع قبلی منزل  6ساعت   1393- 02 -12در تاریخ اقامت گزیدیم.  زاهدانورود به ایران در شهرستان 

 پولیساین در حالی بود که شوهرم صبح زود برای کار به خارج از منزل رفته بود.  مان را محاصره و بداخل آن هجوم آورد.

ما جا ماند. زیاد تقاضا کردم حداقل فرصت دهند مارا وادارکرد ازخانه بیرون شویم درحالیکه وسایل ودارایی تهدید با زور و

فرزندم را به زور بداخل  4تا شوهرم منزل بیاید و سپس ما را با هم اخراج کند ولی پولیس به تقاضای من توجهی نکرد. من و 

به افغانستان طرد  رمشوه شبانه روز در اردوگاه ما را بدون 1موتر انداخته و به اردوگاه زاهدان انتقال داد. بعد از سپری کردن 

  .«ه استمانیزجا ماندوسایل منزل  اسباب وشوهرم درایران مانده و اکنون در افغانستان بوده در حالی که مرز نمود.

 

 اختطاف و قتل: -2.9.9.3

است. این و گروهای قاچاقبر و مافیایی از تکان دهنده ترین نوع قضایا است که به ثبت رسیده  ها  اختطاف و قتل ازسوی باند

اختطاف و حتی به قتل  در مرز برخی موارد افرادی که از ایران اخراج شده اند از سوی آدم ربایاندهد که در  می نشان ها  یافته
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  رسیده اند.

سرنوشت مقتول از زبان پسر کاکایش: من و پسر کاکایم از ایران باهم رد مرز شدیم. در مرز پول نداشتیم که به » قضیه: 

کردیم. یک روز یک نفر آمد که یکی  می بیاییم و یا دوباره به ایران برگردیم. به خاطر جمع آوری پول  گداییطرف خانه 

از ماها را برای کارمنزل با خود ببرد. پسر کاکایم با آن رفت و پس از چند ساعت از شماره همان مرد به من زنگ زد که مرا 

خواهد. من که پول نداشتم به آن مرد بدهم. بعد از یک  می و اکنون پول به بهانه کار در یک قریه آورده و اختطاف کرده

روز به آن مرد دوباره زنگ زدم که احوال پسر کاکایم را بگیرم. اما آن مرد با خشونت گفت که آن پسر مرده است و دیگر 

  «در فکر آن نباش و زنگ نزن.

 

 اعتیاد: -8.9.9.3

رخی موارد افرادی که رد مرز شده اند، روزهای طوالنی را در مرزها باقی مانده و به دهد که در ب می مرزی نشان های  نظارت

توانند که دوباره به  نمی شوند معموال در مرزها با کمبود پول مواجه اند و می اعتیاد آغشته شده اند. بیشتر کسانی که رد مرز

 کنند.  می آورند و به گونه بی سرنوشت زندگی می اعتیاد روخانه برگردند و یا وارد ایران شوند. از همین رو به گدایی و 

نام من .... از والیت غزنی هستم. دوبار رد مرز شدم. بار اول که تازه وارد ایران شدم از اصفهان بازداشت و رد مرز :»  قضیه

دوم به صورت قاچاقی وارد ایران شدم. مدتی یک هفته در مرز ماندم و یکی از دوستان دوباره از ایران پول فرستاد و برای بار 

شدم. اما از شهر زاهدان دوباره بازداشت و رد مرز شدم. دیگر قرضدار و دربدر شده بودم و هیچگونه خرچی نداشتم که به 

 کردند و من هم روزانه گدایی می فروختند و هم استفاده می خانه برگردم. بادو نفر دیگر در مرز آشنا شدم که هم مواد مخدر

کردم و حاال کامال معتاد شده ام که دیگر قادر به هیچ کار نیستم. مانند من  می ردم و شبانه با آنها یکجا مواد استفادهک می

    «خیلی کسانی دیگر هم معتاد اند که سالهاست در همین مرز مانده اند.
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 به مراکز شهرها:  کنندگان بازگشترجوع  -1.3

 دهد که بیشتر عودت کننده گان در بازگشت خود، مناطق شهری را برای استقرار انتخاب می نشان ها  و گزارش ها  بررسی

به مناطق اصلی شان نرفته اند بلکه  کنندگان بازگشتدرصد  60حدود » کنند. براساس گزارش کمیشنری عالی پناهندگان: می

ت، بلخ، قندهار و ننگرهار مسکن گزین کابل، هرا های  در شهرهای بزرگ جاگزین شده اند. بیشتر بازگشت گان در والیت

دهد، ردمرزشدگانی که از کشور  نظارت مرزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می های  اما، یافته  19«.شده اند

درصد شان گفته اند که تصمیم دارند به منطقه اصلی خود بازگردند. از آنجایکه اکثر رد مرز  60ایران اخراج شده اند حدود 

 20دهد که حدود  می نشان ها  گردند. این یافته می خود بر های  ده گان مجرد هستند و پس از رد مرز شدن دوباره نزد فامیلش

بوده اند. اما  ها  درصد از رد مرز شدگان از ایران، منطقه شهری را برای استقرار مجدد شان انتخاب کرده اند که عمدتا فامیل

که از کشورهای مختلف عودت کرده اند، مناطق شهری را برای اسکان مجدد  داوطلب در مجموع بیشتر عودت کنندگان

که از سوی کمیشنری عالی پناهنده گان سازمان ملل  صورت گرفته، بیشترین  هایی  کنند. براساس بررسی می شان انتخاب

تواند از چندین لحاظ  می در شهرهای: کابل، هرات، بلخ، قندرهار و ننگرهار جا بجا شده اند. منطقه شهری کنندگان بازگشت

 برای عودت کننده گان مناسب و بهتر باشد. 

 

 به مراکز شهرها: کنندگان بازگشتدالیل رجوع  -4.1.3

ها  بیشتر است. طی سالهای اخیر خشکسالیکاری و شغلی در شهر ها، نسبت به دهات  های  فرصت کار و اشتغال: -4.4.1.3

کنند  می برای ادامه زندگی شان تالش کنندگان بازگشتشغل زراعتی را نیز محدود ساخته است. از همین رو  های  فرصت 

 محیط شهری را انتخاب نمایند. 

سالهای متمادی را در کشورهای دیگر سپری کرده اند و اکثر  کنندگان بازگشتبیشتر از  فرهنگ شهر نشینی: -3.4.1.3

توانند که خود را با  نمی شهری بوده اند. آنان با رسم و فرهنگ شهر نشینی بیشتر عادت کرده اند. از این رو های  در محیط

 زندگی روستایی آماده سازند.  های  مهارت

                                                           

 http://da.azadiradio.mobi/a/25204641.html، آدرس:  1394، تاریخ دریافت: ثور 1392راد یو آزادی، تاریخ نشر: قوس  19 

http://da.azadiradio.mobi/a/25204641.html
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به لحاظ امنیتی،  کنندگان بازگشتکشور امنیت کامل وجود ندارد،  ی ها در بسیاری از روستاها و ولسوالی امنیت: -9.4.1.3

 دهند.  می برای اسکان مجدد شان ترجیج مناطق شهر را

 

 و مساعدت باآنان: کنندگان بازگشتوضعیت عمومی  -2.3

مهاجرینی که پس از اساسی اند که باید به آنان صورت گیرد.  های  از همه اولتر نیازمند حمایت و مساعدت کنندگان بازگشت

مانند نداشتن مسکن، نداشتن  های  گردند با چالش می سالها زندگی در کشورهای دیگر، دوباره به کشور اصلی خود بر

، خصوصا کنندگان بازگشتاشتغال، عدم آشنایی درست با محیط و غیره مواجه اند. از این رو توجه به مشکالت 

دولت است که باید رسیدگی شود. بخشی از  های  ندارند از مکلفیت ی که وضعیت اقتصادی خوبیکنندگان بازگشت

استیراتیژی انکشاف ملی افغانستان به عودت کنندگان اختصاص داده شده است. در سکتور بخش عودت کنندگان آمده 

سیب پذیر تمام عودت کنندگان در حالت یکسان اقتصادی قرار ندارند. تمرکز ابتدایی دولت باالی قشر فقیر و آ» است:

در استیراتیژی مشخص شده   20«.خواهد بود و توجه خاصی در مصؤنیت غذایی، سرپناه و اشتغال آنها مبذول خواهد گردید

دولت است که باید به صورت اساسی و فراگیر  های  و ادغام مجدد آنان از مکلفیت کنندگان بازگشتاست که حمایت از 

بمثابه مهمترین نهاد  این وزارتکند.  می  به عنوان یک اداره پالیسی ساز عملصورت گیرد. وزارت مهاجرین افغانستان فعال

حکومتی مسئول در بخش مهاجرت و عودت، نیازمند توجه جدی دولت است. مسایلی چون ظرفیت سازی، تخصیص منابع و 

دیده مهاجرت و پ .بودجه ونیز بازتعریف نقش وزرات از مسایلی است که باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد

المللی  داخلی و بین  کننده کمک هایدای درازمدت را دارد، ولی نها های این حوزه بیشتر ماهیت زیربنایی و توسعه نیازمندی

به عنوان مثال توزیع برنج و روغن، توزیع کمپل و غیره از جمله  .های بشری و موقت هستند بیشتر مشغول ارائه کمک

ذیربط صورت گرفته است. در برخی موارد تعدادی از  های  موارد مختلف از سوی نهادبوده است که در  های  کمک

حرفوی کوتاه مدت داده شده که پس از آن در کاریابی  های  از سوی وزارت کار و اموراجتماعی آموزش کنندگان بازگشت

طی  کنندگان بازگشتاست که برای یکی از نهادهایی مهاجرت   المللی بین آنان نقش چندانی نداشته است. اداره سازمان

هزار تن  40الی  30بین  2014الی  2012سال سالهای گذشته کمک نموده است. در گزارش این نهاد آمده است که از آغاز 

و تورخم به صورت خودخواسته به  را که از کشورهای ایران و پاکستان از طریق مرزهای اسالم قلعه، میلک هایی  از افغان

                                                           
 3استیراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان. صفحه   20
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گیرد، عمدتا  می صورت کنندگان بازگشتکه به  هایی  در افغانستان مساعدت  21رده اند مساعدت نموده اند.کشور عودت ک

کننده باشد. این اداره در قدم اول برای هر فرد عودت  می (UNHCRاز سوی کمیشنری عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد )

 نفر باشد، مجموعا یک هزار دالر پرداخت 5اگر اعضای یک فامیل به تعداد  22کند. می دالر امریکایی پرداخت 200مبلغ 

تواند به  نمی هیچگاه ها  اما این کمک سازد. تواند مرفوع می اولیه خود را های  شود که توسط این مبلغ فقط نیازمندی می

 باشد.  کنندگان بازگشتصورت اساسی و دراز مدت پاسخگوی مشکالت 

 

 کار:حق  -4.2.3

اساسی و اولیه زندگی است. در صورت دسترسی به شغل مناسب، فرصت دسترسی  های  دسترسی به کار و اشتغال از نیازمندی

مطابق ماده بیست و سوم اعالمیه گردد.  می به بسیاری از حقوق دیگر مانند: مسکن مناسب، آموزش،  صحت و غیره فراهم

اما محدودیت دسترسی به کار ابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. جهانی حقوق بشر، هرکس حق دارد کار کند و در مق

در  کنندگان بازگشت درصد از 77کار، حدود   المللی بین سازمان های  اساسی در کشور است. بربنیاد یافته های  یکی از چالش

پس از مدتی دوباره اقدام  گانکنند بازگشتگردد که برخی از  می نبود کار و اشتغال باعث 23افغانستان، امنیت شغلی ندارند.

به مهاجرت نمایند. کمیشنری عالی امور پناهندگان تأیید کرده، که برخی از عودت کنندگان به دلیل نبود کار در کشور 

دهد  می انجام داده نشان 2011در سال در یک تحقیق عمومی که مهاجرت   المللی بین دوباره به مهاجرت پرداخته اند. سازمان

در کشور باعث شده است که  شرایط بیکاری   24قادر به پیدا نمودن کار بوده اند. کنندگان بازگشتدرصد از  23.3که تنها 

آن متحمل شوند و مهاجرت را بر بازگشت ترجیح دهند. دولت نتوانسته  های  شهروندان افغان مهاجرت را با تمام دشواری

شغلی دراز مدت را برای شهروندان ایجاد کند و این مسأله باعث تداوم  های  است که طی سالهای گذشته در زمینه که فرصت

 منتشر شده نشانمهاجرت شده است. گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

                                                           
21. IOM report:  www.docs.unocha.org/sites/afghanistan/2015afghanistanrefugeeand  

 مصاحبه با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان.   22

. آدرس:  1394، تاریخ دریافت: جوزا 1392بی بی سی، تاریخ نشر قوس   23

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/12/131217_k03 

24 IOM report: www.docs.unocha.org/sites/afghanistan/2015afghanistanrefugeeand peg 7 

http://www.docs.unocha.org/sites/afghanistan/2015afghanistanrefugeeand
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/12/131217_k03
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/12/131217_k03
http://www.docs.unocha.org/sites/afghanistan/2015afghanistanrefugeeand
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شان نبود کار  رصدد 60درصد از باگشت کنندگان از بازگشت شان راضی نیستند و از این میان حدود  29دهد که حدود  می

 25و اشتغال را دلیل عمده عدم رضایت شان از بازگشت عنوان کرده اند.

 

 مسکن:حق  -3.2.3

اساسی هر خانواده است. عودت کننده گان، پس از بازگشت در قدم اول، نیاز اساسی به مسکن دارند.  های  مسکن از ضرورت

والیت کشور به عودت  29شهرک در  61تا اکنون حدود  ،بر اساس گزارش وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان

جهت که عرایض  از مجموعتا اکنون » در گزارش وزارت مهاجرین آمده است:  26کننده گان اختصاص داده شده است.

( فامیل از 115543ازجمله )ز ووالیات ثبت وراجسترگردیده است، امورمهاجرین مرک های  دریافت نمرات زمین درریاست

( 30414( فامیل نمرات خویش راتسلیم شده اند و)66426مربوط مستحق نمرات زمین شناخته شده و) های  کمیسیونطریق 

همچنان رسیده گی به موقع درمورد بی سرپناهی عودت کننده گان به  «.خود رادرشهرک هااعمارنموده اندفامیل نمرات 

باب منزل رهایشی واقع باریک آب ( 1025ا)ن تحت عنوان پروژه السکا UNDPکمک کشورآسترالیا توسط موسسه 

درگزارش عالوه شده است   27ولسوالی قرباغ والیت کابل اعمار وازطریق کمیسیون موظف به مستحقین توزیع شده است.

 کننده گان وبه همکاری موسسات همکاربخصوص  به سازماندهی وزارت امورمهاجرین وعودت 2014الی  2002که ازسال 

UNHCR  ( منزل رهایشی 223625والیت کشور، ) 34واقع در داخلی گان جاشده وبی گان کننده عودت های  درشهرک

به این باور  نامه ریزی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگانرئیس بر در همین حال  . 26یاشلتر اعماروتوزیع گردیده است

مساله شفافیت  »:. وی افزوده است کهخودرا دارندها مشکالت خاص  در کابل و والیت شهرکهای مهاجرین پروژه است که 

ها از شهرها و فقدان خدمات اساسی در شهرکها؛ به دلیل این مشکالت  در روند توزیع زمین، نبود زمین کافی، دوری زمین

 300فعالند که حدود  آنها 29شهرک مهاجرین تنها  62. از کنند ر این شهرکها زندگی میتعداد اندک عودت کنندگان د

                                                           
 33. صفحه 1391کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.   25

26
آدرس:  1331عودت کنندگان و عرضه خدمات زیربنایی. برگرفته شده میزان  های  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، شهرک  

http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100  

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.همان  27

 همان.   26

http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100
http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100
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رهایشی و یا مسکن در مقایسه زمین و منازل شود که توزیع نمرات  می با ارقام فوق دیده   29.کنند می هزار نفر در آنها زندگی

بازگشت کننده که بیشتر آنان نیازمند مسکن اند، اما  میلیون 5بیش از بسیار محدود بوده است.  کنندگان بازگشتبا میزان 

دولت و نهادهای مربوطه نتوانسته اند که زمین و یا مسکن در اختیار آنان قرار دهد. با این حال ضرورت است که در زمینه 

 بیشتر برای بازگشت کننده تالش صورت گیرد.  های  رهایشی و ایجاد شهرک های  ساختن بالک

 

 صحت: حق  -9.2.3

با تغییر محیط زندگی، بیشتر درمعرض خطرات  کنندگان بازگشترود.  می دسترسی به صحت از حقوق بشری هر فرد به شمار

 مهم به شمار های  و امراض قرار دارند. از این رو فراهم ساختن زمینه دسترسی آنان به خدمات صحی یکی از ضرورت

باب کلینیک صحی  25حدود  1393الی  1363عودت کنندگان، از سال رود. براساس گزارش وزارت امور مهاجرین و  می

دهد  می نشان ها  گزارش  30برای عودت کنندگان اعمار شده است.  المللی بین به همکاری مالی موسسات و همکاران ذیربط

ست، اما دسترسی گرفته اصورت  کنندگان بازگشتذیربط در برخی موارد برای  های  اولیه صحی از سوی نهاد های  که کمک

های  ی که در شهرککنندگان بازگشتآنان با خدمات صحی به صورت منظم و دوامدار هنوز هم به چالش مواجه است. 

 کند تا امکانات الزم صحی در اختیار شان قرار داده شود. می کنند ایجاب می جداگانه و دور دست زندگی 

 

 آموزش: حق  -1.2.3

مطابق ماده بیست و ششم اعالمیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد از آموزش  فرد است.آموزش یکی از حقوق اساسی هر 

شوند، اطفال شان نیازمند دسترسی به  می در محالت مختلفی که اسکان گزین کنندگان بازگشت و پروش بهره مند شود.

فراهم سازد.  کنندگان بازگشتی آموزش و پرورش اند. از این رو دولت مکلفیت دارد تا زمینه دسترسی به آموزش را برا

شوند، دسترسی بهتر به مکاتب و  می شماری از عودت کنندگان که در شهرها یا روستاها در میان سایر مردم مسکن گزین

باشند. وزارت امور  می شوند، نیازمند ایجاد مکتب جدید می دوردست مسکن گزین های  آموزش دارند. اما آنانیکه در شهرک

                                                           
23
 22مهدی مطهری، رئیس برنامه ریزی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان. نشر:  -بی بی سی: دولت جدید افغانستان و راه طوالنی بازگشت مهجرین.  

  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees. آدرس: 1393عقرب 

 همان.  30

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees
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برای عودت کنندگان در   المللی بین اب مکتب به همکاری موسساتب 24د ت کنندگان گفته است که حدومهاجرین و عود

آموزشی زبان و سیستم درسی از موارد دیگری است  های  با این وجود، اما چالش  31نقاط مختلف کشور اعمار گردیده است.

که در پاکستان زندگی کرده اند اطفال شان اکثرا در مکاتبی   های بازگشت کننده قرار دارد. فامیل های  که فراراه اطفال فامیل

درس خوانده اند که به زبان انگلیسی یا اردو تدریس شده است، اما پس از بازگشت در افغانستان آموزش به زبان دری و 

ی که نندگانک بازگشتدهد، تعدادی از  می مهاجرت نشان  المللی بین پشتو برای شان مشکل بوده است. گزارش سازمان

به کشور بازگشت نموده اند، اطفال شان در زمینه نظام  دوباره 2015در سال سالهای متمادی در پاکستان زندگی کرده اند و 

ذیربط در قسمت دسترسی بهتر  های  آموزشی و زبان تدریس مشکل دارند. با این حال ضرورت است که دولت و نهاد

 مایند. در قسمت آموزش تالش ن کنندگان بازگشت

 دسترسی به آب آشامیدنی صحی از حقوق بشری هر فرد محسوب: صحی دسترسی به آب آشامیدنیحق  2.2.3

  مربوطه فراهم نماید. های  زمینه دسترسی به آب آشامیدنی صحی را در شهرک کنندگان بازگشتباید برای دولت شود.  می

 حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی ،( 24چاه نیمه عمیق ،حفر)( 614حفر) »در گزارش وزارت امور مهاجرین آمده است که: 

کنندگان فعال  عودتمربوط به شهرک  29با در نظرداشت اینکه    32«. انجام داده است ها  ذخیره آب درشهرک (24اعمار )

کنند، ضرورت است تا در قسمت فراهم کردن آب آشامیدنی صحی بیشتر توجه  می و عودت کنندگان در آن زندگی است

 صورت گیرد. 

 موجود در کشور:  های  عوامل عدم بازگشت مهاجرین و نگرانی -6.2

برند عالقه مند به عودت در  می شمار زیادی از مهاجرین افغان که در کشورهای دیگر و خصوصا در کشورهای همسایه به سر

مهدی مطهری رئیس برنامه ریزی وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در مقاله تحلیلی خود عوامل . نیستندافغانستان 

نیازهای اولیه چون مسکن و کار، شرایط ناپایدار متعددی را در زمینه عدم بازگشت مهاجرین برشمرده است. به باور وی، 

سازد تا زندگی در شرایط دشوار مهاجرت را به ماندن  را مجبور میزندگی، فقدان اعتماد به آینده و ناامنی شهروندان افغان 

هم اکنون در بعضی موارد مهاجرین افغان در کشورهای میزبان حق دسترسی به او افزوده است که   .در کشور ترجیح دهند

معتبر اقامت در کشورهای  حقوق اولیه بشری خود را ندارند. بعنوان نمونه بخشی از فرزندان مهاجر به دلیل اینکه فاقد اسناد

                                                           

  http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100عودت کنندگان. آدرس:  های  وزارت امورمهاجرین، شهرک 31 

32
 همان.   

http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100
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مهاجرین فاقد اسناد اقامتی  .میزبان هستند، از دسترسی به تحصیل محرومند. کارگران مهاجر ناچارند به کارهای شاقه تن دهند

کنند، حتی گاهی  نه تنها از دریافت خدمات در کشور میزبان محرومند بلکه در سایه ترس دایمی از اخراج اجباری زندگی می

.شود های سیاسی شده و از آنها بمثابه ابزار فشار در معادالت سیاسی استفاده می افغان قربانی بازیمهاجرین 
با وجود این  33

نبود امنیت، نبود زمینه کار و اشتغار، نگرانی از آینده، بازهم مهاجرین افغان تمایل به بازگشت در کشور ندارند.  ها  همه چالش

از دالیل عمده و اساسی است که مهاجرین افغان مهاجرت را بر بازگشت  کنندگان شتبازگخشکسالی، عدم توجه اساسی به 

 دهند.  می ترجیح

 

 ناامیدی نسبت به آینده کشور: -4.2.3

دوامدار مردم را نسبت به آینده نگران ساخته است. نبود امیدواری و مبهم بودن آینده، باعث  های  گسترش نا امنی و بیکاری

افزایش یابد. گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان که از سوی کمیسیون مستقل  ها  شده تا مهاجرت

درصد مردم افغانستان گفته اند که نسبت به وضعیت آینده ناامید  15دهد که حدود  می حقوق بشر افغانستان تهیه شده نشان

ی مردم وجود داشت که شرکت گسترده و پررنگ در یک دریچه امید برابه عنوان  1392انتخابات ریاست جمهوری   34اند.

سیاسی پس از آن،  های  انتخابات بیانگر امیداری مردم نسبت به آینده بهتر بود. اما، به چالش کشیده شدن انتخابات و تنش

آینده  حاکی از آن است که باگذشت زمان امیدمردم نسبت به ها  مردم تأثیر منفی داشته است. گزارش های  روی امیدواری

ها به آینده در ده  که خوشبینی افغاندهد  می صورت گرفته نشانکمتر شده است. یک نظرسنجی تازه که از سوی بنیاد آسیا 

اند که کشور در  درصد از مردم افغانستان گفته 36حدود  2015در سال . است  ترین سطح خودش رسیده  سال گذشته به پایین

دهد که  می این گزارش نشان  35درصد بوده است. 54که در سال گذشته این رقم  مسیر درست در حرکت است، در حالی

  .است  درصد کاهش یافته 3نسبت به سال گذشته اعتماد به نیروهای ارتش یک درصد، و اعتماد به نیروهای پلیس ملی نیز 

 

                                                           
مهدی مطهری، رئیس برنامه ریزی وزارت امور مهاجرین و عودت  -بی بی سی: دولت جدید افغانستان و راه طوالنی بازگشت مهجرین.   33

. آدرس: 1393عقرب  22کنندگان. نشر: 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees 

 67. صفحه  1391و 1390کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. سال   .34

35.  Asia foundation- Report. Published: 17 Nov 2015.  Retrieved at 22 Nov 2015 from: 
http://asiafoundation.org/publications/pdf/1558  

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees
http://asiafoundation.org/publications/pdf/1558
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 نبود کار:  -3.2.3

شغلی به شدت  های  نبود اشتغال نیز از مسأله مهم دیگر است که در افغانستان بحران بیکاری مردم را به ستوه آورده و فرصت

شغلی وجود داشت، اما  های  برای ایجاد فرصت ها  محدود شده است. هرچند با شکل گیری حکومت وحدت ملی امیدواری

ر این زمینه و تشدید مشکالت امنیتی تأثیر منفی روی موضوع شغل در افغانستان داشته است. عملی د های  نبود برنامه

گفته اند که به کار دسترسی  کنندگان بازگشتدرصد از  23دهد که  می مهاجرت نشان  المللی بین سازمان های  گزارش

 در کشور است که آنان از بازگشت خودداریپیداکرده اند. با این حال مهاجرین افغان یکی از دغدغه مهم شان نبود کار 

درصد  55بیش از درصد مردم نبود کار را چالش عمده عنوان کرده اند و  31کنند.  بربنیاد گزارش تازه بنیاد آسیا حدود  می

  .اند مصاحبه شوندگان وضعیت کسب و کار را در بدترین حالت دانسته

 

 ناامنی و جنگ: -9.2.3

جدی و اساسی است. با چنین وضعیتی که افغانستان  های  تر بوده و ناامنی در افغانستان یکی از نگرانیمسأله امنیت از همه مهم

 کنند که به کشور عودت کنند. گزارش تازه بنیاد آسیا نشان می از لحاظ امنیتی با آن مواجه است، کمتر مهاجرین جرأت

درصد  67بیشتر از دانند. بربنیاد گزارش بنیاد آسیا،  می کشوردرصد مردم نبود امنیت را عمده ترین مشکل در  47دهد که  می

  .36اند که آنها به نحوی در مورد امنیت شخصی خود نگران هستند کنندگان در این نظرسنجی گفته از شرکت

 : کنندگان بازگشتبی توجهی دولت به وضعیت  -1.2.3

کنند، اما دولت افغانستان به آنان توجه اساسی نداشته است.  می با وجود اینکه همه ساله هزاران مهاجر به کشور بازگشت

مساله شفافیت در روند توزیع زمین، نبود   را به عودت کنندگان ارائه دهد.بنابه دالیل گوناگون نتوانسته خدمات کافی   دولت

ها از شهرها و فقدان خدمات اساسی در شهرکها؛ به دلیل این مشکالت تعداد اندک عودت کنندگان  زمین کافی، دوری زمین

هزار نفر در آنها زندگی  300آنها فعالند که حدود  29شهرک مهاجرین تنها  62کنند و از  در این شهرکها زندگی می

.دکنن می
وزارت مهاجرین بمثابه مهمترین نهاد حکومتی مسئول در بخش مهاجرت و عودت، نیازمند توجه جدی دولت  37

                                                           
36. Asia foundation. Ibid.  

. بی بی سی. دولت جدید افغانستان و راه طوالنی بازگشت مهاجرین.  37

nistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugeeshttp://www.bbc.com/persian/afgha 

  

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees


 وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان
 

58 

است. مسایلی چون ظرفیت سازی، تخصیص منابع و بودجه ونیز بازتعریف نقش وزرات از مسایلی است که باید بصورت 

  .جدی مورد توجه قرار گیرد

 فساد اداری:  -2.2.3

شور نیز در عدم بازگشت مهاجرین نقش اساسی دارد. نبود شفافیت کافی در توزیع کمک ها، موجودیت فساد اداری در ک

خوبی دارند که در  هایی  سازد. برخی از مهاجرین سرمایه می در کشور، تمایل مهاجرین را برای بازگشت کمتررشوه و فساد 

و تصور منفی نسبت  ها  داخل کشور ادامه دهند. اما نگرش توانند سرمایه گزاری و تجارت را در می صورتی به کشور برگردند

آنان در داخل کشور به مشکل مواجه  های  کنند به دلیل فساد اداری کار می به کشور در اذهان مهاجرین وجود دارد که فکر

، جمعیت دو یا از نظر کیفیین بخش زیادی از جمعیت مهاجر خواهد شد. به باور رئیس برنامه ریزی وزارت امور مهاجرین،

سه دهه پیش نیستند که تنها نیازمند کمک و حمایت باشند. آنان با استفاده از کمترین شرایط موجود در عالم مهاجرت به 

اند. برخی دیگر در  اند. تعداد زیادی از آنان دارای تحصیالت عالی متخصصین برجسته و سرمایه گذاران با تجربه تبدیل شده

 نسبت بهاعتماد مردم بنیاد آسیا، گزارش بر اساس  .شتغالزایی و کارآفرینی تجارب سودمندی دارندگذاری، ا زمینه سرمایه

درصد مردم گفته اند که  75بیش از اداری کاهش یافته است. در نظر سنجی بنیاد آسیا، فساد  به دلیل وجودنهادهای دولتی 

درصد معتقد بودند  57میالدی  2014در سال درحالیست که  . ایندهند ادارات دولتی افغانستان کارش را بدرستی انجام نمی

  .دهند که کارمندان دولتی کارشان را بدرستی انجام نمی

 خشکسالی:  -2.2.3 

تأثیر مستقیم روی فقر و بیکاری داشته است. اما در کنار آنانی که به شغل دهقانی و  ها  اخیر هرچند خشکسالی طی سالهای

پردازند نیز از امکانات الزم برخوردار نیستند. سیستم زراعتی در افغانستان هنوز به صورت سنتی باقی مانده و  می زراعتی

امکانات مدرن زراعتی در اخیتار دهاقین نیست. نبود سردخانه برای میوه ها، نبود ماشین آالت مدرن زراعتی باعث شده که 

 یاورند. دهاقین با زحمات زیاد، اما مفاد کمتر به دست ب

 

 های آن  موج جدید مهاجرت و چالش -8.3

روند  1394دهد که از اوایل سال  می نشان ها  به راه افتاده است. بررسی ها  طی سال جاری موج جدیدی از مهاجرت

پس از در تابستان سال جاری به اوج خود رسیده است. بسیاری از شهروندان افغانستان، به تدریج افزایش یافته و  ها  مهاجرت

شغلی، و نا امیدی از آینده کشور اقدام به مهاجرت نمودند. بنیاد آسیا  های  در کشور، محدود شدن فرصت ها  گسترش نا امنی
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درصد از مصاحبه  40نزدیک به دهد که  می هزار نفر در سراسر کشور انجام داده است نشان 9در یک نظر سنجی که با 

خواستند  میزان کسانی که می 2011درسال این درحالیست که   36.را ترک کنند شوندگان گفته اند که حاضرند کشورشان

  .است  درصد بوده 33کشور را ترک کنند 

در سال  »اعالم کرده است که:  کمیساریای عالی سازمان ملل، به نقل ازوزارت خارجه افغانستان در تازه ترین اظهارات خود 

به گفته  .اند هزار در کشور آلمان درخواست پناهندگی داده 60اند. از این میان  هزار مهاجر افغان وارد اروپا شده 146جاری 

درصد از مهاجرین افغان که در کشور آلمان درخواست داده بودند،  43میالدی  2015در سال وزیر خارجه افغانستان،  

شمار مهاجرین افغان را در ت. وزارت خارجه افغانستان  اس زدرحال بررسیدرصد باقی مانده نی 57اند. پرونده  پذیرفته شده

نفر زیر سن  13690در کشور سویدن نیز و  افغان 1014نفر اعالم کرد. به گفته او در کشور ناوری  1647کشور هلند 

 ا دارد.افغانستان پس از سوریه دومین کشور است که بیشترین مهاجرین ر  39«.اند درخواست پناهندگی داده

موج تازه مهاجرت است که طی سالهای اخیر بی سابقه بوده  هایی  یکی از نمونه1394در سال پاسپورت  افزایش متقاضیان

کنند که در حال حاضر روزانه نزدیک به چهار هزار تن از باشندگان  می مسووالن ریاست پاسپورت در پایتخت تاییداست. 

هزار جلد پاسپورت را  2کنند، اما کارمندان این ریاست تنها قادر اند که  می مراجعهکشور برای اخذ پاسپورت به این ریاست 

گوید که ریاست پاسپورت به دلیل کمبود پرسونل و  می سید عمر صبور رئیس پاسپورت» .برای باشندگان کشور توزیع کنند

افزاید، دو سال پیش شمار متقاضیان  می وی .هزار تن پاسپورت کمپیوتری توزیع کند 2امکانات تنها قادر است روزانه به 

نفر بود، اما سال گذشته این رقم به یک هزار تن در هر روز افزایش یافت و در حال   600پاسپورت تنها در مرکز روزانه تا 

ای ه پس از سقوط کندز و نا امن شدن والیت ها  بر اساس گزارش «40.رسد می هزار تن در روز 4حاضر شمار متقاضیان تا مرز 

شده است. این درحالیست که روزانه صدها نفر بدون پاسپورت به صورت  شمالی میزان متقاضیان پاسپورت بیشتر از این نیز 

کنند. شهروندان در جریان مهاجرت با خطرات و مشکالت فراوان مواجه اند. تعدادی آنان به صورت  می غیر قانونی مهاجرت

شوند. تعدادی نیز به صورت قاچاق از طریق مرزهای ارومیه ایران و ترکیه به  می پاقانونی وارد ایران شده و سپس عازم ارو

                                                           
38 Asia foundation- Report. Published: 17 Nov 2015.  Retrieved at 22 Nov 2015 from: 
http://asiafoundation.org/publications/pdf/1558  

عقرب. آدرس:  26. برگرفته شده: 1394عقرب  25هزار نفر رسید. نشر  146پناهندگان افغان در اروپا به  بی بی سی: شمار  39

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_ 

. برگرفته شده: 1394اسد  10هزار جلد پاسپورت. مصاحبه با رئیس عمومی پاسپورت. تاریخ نشر:  2هزار متقاضی در انتظار  4کلیدگروپ، روزانه   40

 http://tkg.af/dari/report/social/17476-. آدرس: 1394میزان  12

http://asiafoundation.org/publications/pdf/1558
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan
http://tkg.af/dari/report/social/17476-
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  در شهرهای مختلف ترکیه انجمن همبستگی با پناهجویان افغان در ترکیه، گفته است که پناهجویان افغانروند.  می سوی اروپا

گیرد. این در حالی است  ها صورت نمی های حقوق بشری به آن اند و هیچ کمکی از سوی دولت ترکیه و سازمان سرگردان

کند و  داری می های پناهجویان افغانستان خود که اکنون دفتر ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه، از پذیرفتن پرونده

در جریان   41.اند نیز در حالت بالتکلیفی قرار دارند عنوان پناهنده شناخته شده ط این سازمان بهپناهجویانی که توس

 کند.  می غیر قانونی خطرات زیادی متوجه مهاجران است که حتی زندگی آنان را تهدید های  مهاجرت

 

                                                           

leave-refugees-afghan-http://dailyopensociety.com/fa/60000-جامعه باز. مشکالت پناهجویان افغان در ترکیه:  رزونامه 41 

turkey 

http://dailyopensociety.com/fa/60000-afghan-refugees-leave-turkey
http://dailyopensociety.com/fa/60000-afghan-refugees-leave-turkey
http://dailyopensociety.com/fa/60000-afghan-refugees-leave-turkey


افغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر   
 

61 

 

 

 بخش چهارم

  جمع بندی و پیشنهادات

 

 نتیجه گیری: 

جدی و متعدد  های  با چالش کنندگان بازگشترسیم که  می به این نتیجه کنندگان بازگشتپس از بررسی همه جانبه وضعیت 

دارند، طی یک و نیم دهه گذشته  کنندگان بازگشتکه دولت در قبال  های  مواجه اند. با درنظرداشت تعهدات و مسوولیت

. طوریکه در بخش اول گزارش راجع به انجام دهدورت درست و اساسی خود را به ص های  نتوانسته است که به مسوولیت

توجه اساسی و  کنندگان بازگشتشود که در اکثر موارد به  می تعهدات دولت اشاره شد، اما پس از بررسی وضعیت دیده

 بنیادی نشده است. 

 از تسهیالتى داوطلبانه عودت روند بخاطرتشویق افغانستان دولت» در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تأکید شده است که:

  .«میسازد فراهم گان کننده عودت براى را زیربنا و زمین نمرات سرپناه، :قبیل

کاری ایجاد شده است.  های  نه مسکن داده شده و نه فرصت کنندگان بازگشتدهد که برای بیشتر  می گزارش نشان های  یافته

 اساسی قرار نگرفته اند.  های  به کار دسترسی داشته و اکثریت آنان مورد حمایت ندگانکن بازگشتدرصد  30تنها کمتر از 

اختصاص یافته نیز به دلیل دور بودن از مراکز شهری و نداشتن امکانات کافی مانند  کنندگان بازگشتکه به  هایی  شهرک

هرچند در گزارش مشخص شد که با توانند در آنجا زندگی کنند.  کنندگان نمی بازگشتبیشتر آب، برق و سرک 

 کنندگان بازگشتتواند مشکالت  نمی مقطعی و کوتاه مدت صورت گرفته اما این به هیچ وجه های  کمک کنندگان بازگشت

 را رفع نماید. 

 میالدی تمایل به بازگشت داشته 2010در استیراتیژی انکشاف ملی افغانستان مشخص شده که همه مهاجرینی که تاپایان سال 

سال از وقت معینه میگذرد اما  5گیرد. بااینکه حدود  می الزم صورت های  باشند در مورد استقرار مجدد و ادغام شان کمک
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 بازهم دولت نتوانسته است که مطابق طرح و تعهدات خود عمل نماید. 

ها  ردمرز شدگان در مرز دهد می در بخشی از این گزارش راجع به اخراج شدگان یا ردمرزشدگان اشاره شده است که نشان

بیکاری،  های  به بدترین وضعیت قرار دارند که نیازمند توجه اساسی دولت است.  شکل گیری موج جدید مهاجرت و بحران 

 دیگری است که کماکان ادامه دارد.  های  ناامنی و ناامیدی در کشور از چالش

داشته  کنندگان بازگشترا که در قبال  هایی  مسوولیت توان گفت که دولت با درنظرداشت تعهدات و می به صورت خالصه

است، راهکارهای عملی در این زمینه وجود نداشته است. به عنوان مثال در استیراتیژی انکشاف ملی دولت متعهد شده است 

ت برای دهد و اما از سوی دیگر هیچگونه بودجه کافی از سوی حکوم می را مورد حمایت اساسی قرار کنندگان بازگشتکه 

اختصاص داده نشده و وزارت مهاجرین در محدوده یک اداره پالیسی ساز باقی مانده  کنندگان بازگشتحمایت همه جانبه 

 توجه اساسی و بنیادی نماید.  کنندگان بازگشتکند تا دولت در رابطه به  می ایجاببا این حال  است. 

 

 پیشنهادات: 

کنندگان، پیشنهادات ذیل را به دولت  تحقیق در مورد وضعیت بازگشت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از

 کند. افغانستان ارایه می

از دولت افغانستان تقاضا می شود تا پالیسی خاصی را برای بازگشت با کرامت  و باعزت مهاجرین افغان و ادغام  -1

از  کنندگان بازگشتاختصاص داده و از مجدد آنها در افغانستان طرح و تطبیق نماید. برای این امر بودجه کافی را 

 طریق ارائه خدمات و به ویژه اشتغال آنها که یکی از مهمترین نیازهای آنها است، حمایت نماید.

به بدترین حالت قرار دارد. حکومت باید به  ها  دهد که وضعیت رد مرزشدگان در مرز کمیسیون نشان می های  یافته  -2

 جدی توجه و آنان را مورد حمایت قرار دهد.  رد مرز شدگان در مرزها به صورت

از دولت افغانستان تقاضا می شود تا خدمات اساسی چون سرپناه، آموزش و پرورش، خدمات صحی،   -3

Sanitation  بهداشت و سیستم تخلیه فاضالب(، آب آشامیدنی صحی را در شهرک های عودت کنندگان(

 فراهم نماید. زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت را به دلیل آسیب پذیری آنها، مورد توجه ویژه ای قرار دهد. 

ینه های برگشت داوطلبانه و با دولت افغانستان باید از طریق دستگاه دیپلوماسی با دولت های ایران و پاکستان زم -4

کرامت مهاجرین افغان را فراهم نماید و این دولت ها را وادار سازد تا هنگام اخراج مهاجرین افغان، با آنها برخورد 

 انسانی نموده و از بدرفتاری با آنها جلوگیری نماید.
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فغان را بدون سرپرست و خانواده شان، دولت افغانستان باید دولت ایران را ترغیب نماید تا به هیچ صورت کودکان ا -5

اخراج ننماید. دولت افغانستان باید از طریق گفتگوهای دیپلوماتیک با دولت های یونان و ایتالیا به وضعیت 

  پناهجویان افغان در این کشورها رسیدگی نموده و از حقوق بشری آنها حمایت نماید.  

 اجباریا پاکستان و ایران دیپلماسی روشن را برای جلوگیری از اخراج با کشورهای میزبان به ویژه ب افغانستاندولت   -6

از طریق نمایندگی های سیاسی . همچنین جهت تأمین حقوق شهروندی مهاجرین در کشورهای میزبان ایدایجاد نم

 تالش کند.
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 فهرست منابع و رویکردها

 

 استیراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان. 

از:  1394عقرب  4(. پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی. دریافت شده به تاریخ 1392قوس  4دولت جمهوری اسالمی افغانستان)

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

(. معلومات مختصر در مورد 2015دفتر مشاوره ساموئل هال، به نمایندگی از گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی)

  از: 1394عقرب  3از پالیسی تا تطبیق. دریافت شده به تاریخ  -پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در افغانستان

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

. آدرس:  UNHCRاداره 

http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28 

v.af/fa/page/1500/4722/2014http://cso.go-: آدرس: 1393اداره مرکزی احصاییه: سالنامه احصاییوی 

2015  

  http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015 ، آدرس:اداره احصاییه مرکزی  

. 1394عقرب  26، برگرفته شده 1394عقرب  25هزارتن رسید. نشر  146بی بی سی: شمار پناهندگان افغان به اروپا به   

آدرس: 

tan/2015/11/151116_k05_afghan_reugee_in_euhttp://www.bbc.com/persian/afghanis
ropean_countri 

عقرب  9. برگرفته شده: 1392عقرب  16روزنامه هشت صبح، نقص کنوانسیون ژنو در مورد مهاجران افغان. نشر شده:   

  /jenova-afghan-/08/18/migrationhttp://8am.af/1392. آدرس: 1394

  مجمع عمومی سازمان ملل.  1946دسامبر  10کنوانیسیون ژنو، مصوب   

http://morr.gov.af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20-%20FINAL%20-%20Dari.pdf
http://morr.gov.af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20-%20FINAL%20-%20Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2015/04/IDP-Policy-Briefing-Note_SH_FINAL_Dari.pdf
http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28
http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28
http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015
http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015
http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015
http://cso.gov.af/fa/page/1500/4722/2014-2015
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan_reugee_in_european_countries
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan_reugee_in_european_countries
http://8am.af/1392/08/18/migration-afghan-jenova/
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 1946دسامبر  10اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب 

. آدرس: 1333اداره مرکزی احصائیه. معلومات احصائیوی   
http://cso.gov.af/fa/page/1500/11161/10214  

.  1394، تاریخ دریافت: ثور 1392افغان یک تن آن برای مدتی مهاجر بوده است. تاریخ نشر: قوس  25رادیو آزادی، از هر    

  g/content/article/25204641.htmlhttp://da.azadiradio.orآدرس: 

 استیراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان.  

( معلومات کتبی ارسال شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد 3/19/1394وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.)   

 . 1763ت کنندگان، ضمن مکتوب شماره بازگش

 مصاحبه با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان.   

. آدرس:  1394، تاریخ دریافت: جوزا 1392بی بی سی، تاریخ نشر قوس   

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/12/131217_k03 

 . 1391کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. 

. آدرس: و عرضه خدمات زیربنایی عودت کنندگان های  شهرک  و عودت کنندگان، وزارت امورمهاجرین  

http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100  

مهدی مطهری، رئیس برنامه ریزی وزارت امور  -جرین. ابی بی سی: دولت جدید افغانستان و راه طوالنی بازگشت مه

. آدرس: 1393عقرب  22مهاجرین و عودت کنندگان. نشر: 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees 

 .  1391و 1390کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. سال 

عقرب. آدرس:  26. برگرفته شده: 1394عقرب  25هزار نفر رسید. نشر  146بی بی سی: شمار پناهندگان افغان در اروپا به   

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_ 

اسد  10هزار جلد پاسپورت. مصاحبه با رئیس عمومی پاسپورت. تاریخ نشر:  2هزار متقاضی در انتظار  4روپ، روزانه کلیدگ  

 http://tkg.af/dari/report/social/17476-. آدرس: 1394میزان  12. برگرفته شده: 1394

http://cso.gov.af/fa/page/1500/11161/10214
http://cso.gov.af/fa/page/1500/11161/10214
http://da.azadiradio.org/content/article/25204641.html
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/12/131217_k03
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/12/131217_k03
http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100
http://morr.gov.af/fa/page/13090/13092/13100
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141014_zs_afghan_refugees
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151116_k05_afghan
http://tkg.af/dari/report/social/17476-
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afghan-http://dailyopensociety.com/fa/60000-ز. مشکالت پناهجویان افغان در ترکیه: رزونامه جامعه با

turkey-leave-refugees 

 .  1331قوس  11مهاجر را بازداشت کرد. نشرشده:  1311بی بی سی: ترکیه حدود  

  http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151130_u04_turkey_migrantsآدرس: 

UNHCR: voluntary return to Afghanistan. Report:  January – September 2015 peg 1  

UNHCR: 
http://www.unhcr.af/Applications/SitePages/Default.aspx?idx=0&sitepageid=28  

UNHCR - voluntary return to Afghanistan,monthly report. January- September 2015.  

UNHCR: report, January – September 2015  

IOM - Return of undocumented Afghans from Pakistan, September 2015 . from: 
 returns-https://afghanistan.iom.int/pakistan  

IOM:  https://afghanistan.iom.int/pakistan-returns 

IOM report:  www.docs.unocha.org/sites/afghanistan/2015afghanistanrefugeeand  

Asia foundation- Report. Published: 17 Nov 2015.  Retrieved at 22 Nov 2015 from: 

http://asiafoundation.org/publications/pdf/1558 
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IOM report: www.docs.unocha.org/sites/afghanistan/2015afghanistanrefugeeand  
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