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  2018در سال  افغانستان به عودت

 

 مقدمه

به طور جدی ظرفیت جذب کشور و توانایی افراد  که چالش های جدید و دلهره آور را برای افغان های در حال حرکت به ارمغان آورد 2018سال 

نموده است. در عین حال، یکی از بدترین خشکسالی فراموش ناشدنی در افغانستان اتفاق افتیده که زندگی بیش از  را متاثربرای یافتن معیشت پایدار 

را در سراسر کشور که نیازمند کمک های بشری اند، از جمله  تنمیلیون  4و حدود  نمودهدو سوم از افغان ها را متاثر و بخش کشاورزی را ویران 

اعدت های غذایی و معیشت،  بجا مانده است. با ترکیب ارقام عودت و از دست دادن صد ها میلیون دالر که توسط اعضای نیازمند مس تنمیلیون  3.9

 یابیم که عواقب عودت و بیجاشدگی در جامعه شدید بوده است.یمدرارسال میگردید،  1فامیل ها از خارج از کشور

تاثر هر سال چندین هزار افغان از کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی پاکستان به افغانستان عودت می کنند، و این عودت م

ذب جاز یک سلسله فاکتور های فشار )در کشور میزبان( و تشویق )در افغانستان( میباشد. عودت قابل مالحظه افراد فشار بیشتر را باالی ظرفیت 

نیاز های اولیه افغانهای عودت کننده شامل غذا، معیشت، دسترسی به زمین، سرپناه تحت فشار قرار داشت وارد میکند. جوامع میزبان که از قبل 

مساعدت های حقوقی میباشد. کمیته اجرایی عودت و بیجاشدگان داخلی، که در سال و طوالنی مدت، و دسترسی به خدمات منجمله صحت، آموزش ، 

ملی  انکشافی تاسیس گردید، به طور داومدار وضعیت افغانهای عودت کننده را برجسته نموده و خواهان شمولیت نیاز های آنان در برنامه های 2016

 میباشد.

ر در همکاری با دولت جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان بصورت فعاالنه و داومدا IOMو  UNHCRاداره 

 میکنند.  به عودت کنندگان افغان را هماهنگو ادغام مجدد  عودتفراهم آوری  کمک های بشری پس از 

UNHCR  وIOM  ادامه همکاری های بین االسازمانی خویش بوده و یک گزارش مشترک را برای دومین سال متوالی که بیانگر چالش مفتخر به

 .ندن، به نشر میرساIOMو  UNHCR اتش های انجام شده توسط ادارو تال هایی که دامنگیر عودت کنندگان افغان بوده

 های سخاوتمندانه و همکاری شان تشکر می نمایم.  مساعدتبا اغتنام از فرصت از کمک کنندگان بابت 

 

  رنیوین ون بکروال      

  نماینده کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان      
 

 
 

 الرنس هارت

  نماینده خاص و رئیس ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت 
 
 
 

 

  

 
1  afghanistan-problems-big-causing-iran-turmoil-economic-https://www.thenewhumanitarian.org/news/2018/09/11/why    

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2018/09/11/why-economic-turmoil-iran-causing-big-problems-afghanistan
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 متنمقدمه 

 جمعیت مورد نگرانی در منطقه
میلیون تن   1.4درآن کشور کهمیلیون تن افغان های راجستر شده در جمهوری اسالمی پاکستان،  2.4: در حدود پناهندگان افغان راجستر شده

اند، بسر  2تن پناهنده افغان دارای کارت آمایش 000,951جمهوری اسالمی ایران، که میزبان و  ،)PoR) پناهنده افغان دارای کارت ثبت نام
و همچنان عودت و ادغام مجدد وسایر کشورها تسهیل  پاکستان ،داوطلبانه پناهندگان افغان را از جمهوری اسالمی ایران  عودت UNHCRمیبرند. 

 . کندینم جیرا ترو عودتدر افغانستان،  ی موجودتیامن تیبا توجه به وضعما ، ادر افغانستان حمایت می کندرا آنان 
 

ندی وکه یا کارت شهر یافغانها تن 879,000 ، بشمولاکستانپافغانهای فاقد مدرک در  تن میلیون 1.4الی  1.2: در حدود افغان های فاقد مدرک
تا  1.5در حدود  ، در آن کشوردولت جمهوری اسالمی ایرانمعلومات براساس ، بسر میبرند. و یا مستحق آن اندنموده را دریافت  3(ACCافغان )

  ، بسر میبرند.4اشتراک نمودند 2017تن که در یک سرشماری در سال  000,850، بشمول افغان های فاقد مدرکتن میلیون  2

  2018 بررسی اجمالی عودت در سال

از جمهوری  2018تن افغان در سال  820,000بیش از 
اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی ایران به کشور عودت 

تن پناهندگان راجستر شده و  13,600کرده اند. این شامل 
 2,000 تن عودت کننده فاقد مدرک از پاکستان و 32,000

عودت کننده  770,000بیش از و  پناهندگان راجستر شدهتن 
 تامهم است اشد. فاقد مدرک از جمهوری اسالمی ایران می ب

که ارقام مربوط به عودت کنندگان فاقد مدرک  میتوجه داشته باش
 یافغانستان و کشورها نیاست که ب یتعداد از افغانها کیشامل 
 لیدال ریسا ایاشتغال، تجارت  یبرا ران،یا ژهیبه و ه،یهمسا

که به کدام  ستیمشخص ن بیترت نی. به اکنندیموقت رفت آمد م
افراد که  ایو  یمیعودت کنندگان دا هندهارقام نشان د نیحد ا

  در رفت آمد اند، است.

 

همراه با بیجاشدگی های ناشی از جنگ و خشکسالی در ،  2017سال مدرک در  تن افغان های پناهنده و فاقد 610,000 عودت بیش از به تعقیب
به  مجددعودت کنندگان تازه ورود تحت فشار شدیدی قرار گرفته  و مکانیزم های مقابله منفی مانند مهاجرت کشور برای جذب ظرفیت سطح کشور، 

 طور فزاینده شایع است.

در حال حاضر دومین کشور بعد از سوریه و  افغانستانو  ،صورت گرفته بیجاشدگی داخلی و تلفات ملکی ازدیاد همزمان با 2018در سال  عودت
تن افغان بنابر درگیری و جنگ تازه بیجاه  370,000بیشتر از  2018در جریان سال  5رای بیشترین تلفات ملکی در جهان است.پیش از یمن دا

ناامنی های دوامدار و ظرفیت . 6جبرآ ترک نموده اندخانه و کاشانه شان را تن افغان بنابر خشکسالی متداوم  235,000گردیده، در حالیکه بیشتر از 
  7گردد.ثانوی می بیجاشدگیاغلب منجر به  در افغانستان بیجاشدگان داخلیافغان های عودت کننده و  کم برای جذب

 

 
به استثنای پناهندگان در شهرک ، تعداد مجموعی پناهندگانمعلومات در مورد اخیرآ تنها   UNHCRاداره می ایران تمام پناهندگان را در ایران راجستر میکند.دولت جمهوری اسال 2

 UNHCR   - Global Trends. Forced Displacement in 2016. منبع:است دریافت نمود 2015را از دولت ایران در ماه می ها، 
 
 .انجام شد 2018الی فبروری  2017ثبت نام که در پاکستان  بین اگست برنامه ماه  6پس از  3
 
به افغان هایی اطالق میگردد که به طور  ‘فاقد مدرک’( ندارند. در جمهوری اسالمی ایران PoRدر پاکستان به آنعده افغان هایی اطالق می گردد که کارت ثبت نام ) ‘فاقد مدرک’ 4

افغانستان مانند تذکرده یا پاسپورت، ارتباطی هویت درداشتن اسناد به  ‘فاقد مدرک’تثبیت افغان  غیرقانونی درآن کشورزندگی می کنند، مثال کارت آمایش یا ویزای معتبر ندارند. تعیین و
 ندارد.

 
5  violence/-explosive-of-year-a-https://aoav.org.uk/2019/2018Action on Armed Violence, 2018: a year of explosive violence,  

 
6 .https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan  

   
7 , commissioned by NRC / IDMC and funded by Protection in Afghanistan’ to IDPs ChallengesSamuel Hall / NRC / IDMC (2018) 

the European Union and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs https://www.nrc.no/resources/reports/escaping-war-where-to-
next-the-challenges-of-idp-protection-in-Afghanistan/ 

 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html
https://aoav.org.uk/2019/2018-a-year-of-explosive-violence/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan
https://www.nrc.no/resources/reports/escaping-war-where-to-next-the-challenges-of-idp-protection-in-Afghanistan/
https://www.nrc.no/resources/reports/escaping-war-where-to-next-the-challenges-of-idp-protection-in-Afghanistan/
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 مساعدت به عودت

 عودت پناهندگان افغان

UNHCR ، امور مهاجرین و عودت کنندگان در هماهنگی با وزارت
(MoRRو شرکا )ریت یرا مدهای نقدی  مساعدتچهار مرکز توزیع  ،ی کاری

 فردهر دالر امریکایی برای 200به طور اوسط  از طریق این مراکزکه میکند 
تامین به هدف نقدی  مساعدپناهنده عودت کننده راجستر شده پرداخت می شود. 

در . ارایه میگرددو رفع نیازهای اولیه حین بازگشت  یهزینه های ترانسپورت
و صحی  های اولیه مراقبت مانند این مراکز یک سلسله خدمات دیگر

واکسیناسیون )ارائه شده توسط وزارت صحت عامه با حمایت مالی سازمان 
(، UNICEF( و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )WHOصحی جهان )

و تطبیق  UNMAS)هماهنگ شده توسط  آگاهی دهی در مورد خطرات ماین
دسترسی  (، معلومات در مورد تحصیل،DDGتوسط گروه ماین پاکی دانمارک )

اقامت موقت برای سهولت پروسه های بدست آوردن اسناد مدنی، و به زمین، 
و بسته های بهداشتی/حفظ الصحه )تهیه شده توسط   ،)ترانزیت( در جریان شب

های  توزیع مساعدنیز ارائه می شود. در مراکز صندوق جمعیت سازمان ملل(  
، عودتوجمع آوری معلومات در مورد روند  عودتبودن  به منظورارزیابی داوطلبانه (به سطح فامیل)همچنین مصاحبه هایی را  UNHCRنقدی، 

( PSN) مصاحبه ها افراد با نیازمندیهای خاص این درجریان .انجام می دهد پروسه عودت، جریانو خطرات در کشور پناهندگی و  آنبه شمول دالیل 
به طور مشترک شناسایی و به فراهم کنندگان خدمات برای ارزیابی و کمک   (DoRR) امورمهاجرین وعودت کنندگان و ریاست UNHCRتوسط 

 .  8های احتمالی معرفی می گردند

نیازمند مساعدت به منظور کمک به عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و جمعیت میزبان پروژه های حمایت مبتنی بر جامعه را  UNHCR، عالوهبر
تن افراد دارای  6,600بیش از  برای UNHCR 2018در سال تطبیق می کند.  شناسایی می شوند، UNHCRکه از طریق برنامه نظارت حمایتی 

مساعدت  ، و عودت کنندگان فاقد مدرک، پناهندگان و اعضای جوامع میزبانهای خاص، بشمول بیجاشدگان داخلی، پناهندگان عودت کننده مندینیاز
 تن به طور غیر مستقیم از این مساعدت ها مستفید گردیدند(. 50,000های حمایتی نقدی و غیر نقدی را فراهم نمود )که همچنین 

UNHCR فامیل  50,000برای حدود  را (ییغذاریغ موادراه با هر خانواده، هم یدالر برا 200 -چند منظوره  کمک نقدی) های زمستانی مساعدت
رهبری به عنوان کرده حال آنکه کشور فراهم والیت  34تن( در  350,000آسیب پذیرعودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های جوامع میزبان )

 .است نموده هماهنگرا  یپاسخ زمستان کلستر سرپناه اضطراری /مواد غیر غذایی، کننده

 فاقد مدرک عودت کننده افغان های

در چهار را برای عودت کنندگان فاقد مدرک دوستانه بشر دهیپاسخ IOM اداره
از طریق یک نقطه عبور مرزی با جمهوری های اسالمی ایران و پاکستان 

پذیریش در . در مراکز رهبری میکند IOMشبکه حمل نقل ایجاد شده توسط 
تمام افغان های عودت کننده ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان سرحدات، 

نیازمندی  دارای عودت کنندگان فاقد مدرک نموده و بعدآتشخیص و راجستر  را
جهت ارزیابی و ارایه مساعدت های عاجل بشری بعد از عودت های خاص را 

اقامت،  ،غذا. این مساعدت ها شامل ارجاع میکند IOMبه مرکز حمل نقل اداره 
فصلی، مساعدت های روان درمانی، خدمات اولیه صحی و تست های  لباس

ارجاع به خدمات  غذایی و غیر غذایی،موادتوبرکلوز، واکسیناسیون، 
 (به شمول اشخاص فوت شده)خاص  قضایایتخصصی، انتقال )ترانسپورت(  

غیر غذایی، می  موادو  جهت انتقال/ترانسپورتچند منظوره نقدی  مساعدتو 
رائه می کند. بشری بعد از بازگشت را او  حمایتی به اشخاص دارای نیازمندی های خاص مطابق با نیازهای مشخص شان مساعدت های IOMباشد. 

مناطق مقصد عودت،  15مساعدت های جامع به شمول یک جاسازی عودت کنندگان آسیب پذیر در  IOMکمک های حمایتی،  بخشی از به عنوان
، خانم های مجرد، زنان سرپرست فامیل، قضایای  از فامیل اطفال جدا شدهی کمک های نقدی غیر مشروط، کمک های غیر نقدی و ارجاع قضایا

 به فعالین/ارگان های حمایوی را فراهم می کند. ،و قربانیان که حقوق بشری شان نقض گردیده استصحی 

توسط دولت پاکستان  حمایت شده(، NADRAراجستر و بانک معلوماتی )دیتابیس( ملی پاکستان )/، مسولین ثبت 2018الی فبروری  2017از اگست 

،IOM  وUNHCR  ی اخذ کارت های شهروندی افغاند مدرک را براافغان فاقاتباع   879,000بیش از (ACC )راجستر مرکز 21 از طریق 

تمدید گردیده  2019اپریل  30را دریافت نموده اند، که در همین اواخر اعتبار این کارت ها الی  ACC تن کارت های 385,000 تا حاالاست. نموده 

  است.

 
8  IOM  وUNHCR  مرور  ،تحت این کتگوری ها برای تشخیص مفیدتر آسیب پذیری ها، کمک و ارجاع کتگوری های فرعیکتگوری )دسته( معیار افراد با نیازمندی های خاص را با هدف شامل ساختن  11به طور مشترک

 نموده اند.

خانواده اش محافظتی  یازهایکندز افغانستان در مورد ن تیاز وال خانم کی
 (UNHCR/S. Rich)کند  یصحبت م

یک پسر جوان در حال پایین شدن از الری در سپین بولدک، یکی از دو مرز رسمی بین 
 (IOM/A. Quilty)افغانستان و پاکستان. 
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   روندهای عمده عودت

  عودت کنندگانساحه دارای بیشترین رقم  5 
به این طرف کابل،  2002عودت نموده اند. از سال  و هراتکندز،  سرپل، فی صد عودت کنندگان به والیات کابل، ننگرهار، 68: افغان پناهندگان عودت کننده

 والیات دارای بیشترین تعداد عودت کنندگان باقی مانده اند.  درزمرهننگرهار و کندز 

 15فیصد(، ننگرهار ) 24از کندهار ) ندسروی، سه والیت عمده مقصد عودت کنندگان از پاکستان عبارت 19,271به اساس  فاقد مدرک: عودت کننده افغان های

خار فیصد(، ت 15از هرات ) ندفیصد( است. سه والیت  عمده مقصد عودت کنندگان از ایران عبارت 5فیصد( و کابل ) 6فیصد(، و متعاقب آن کنر ) 9فیصد( و کندز )

 فیصد( است. 7فیصد( و فاریاب ) 7فیصد( و متعاقب آن کندز ) 8فیصد(، و غور ) 9)

 

 

 

 

 

 

 

 به طور کل

 است. شده  هجاینفر ب کیاز جمله چهار افغان  ◼

سرپناه،  ،ییغذا تیمصونعدم عودت کنندگان عبارتند از  عمدهپنچ چالش  ◼

 . است بشمول اسناد مدنی به خدمات یو دسترس شتیمع ن،یزم

پښتون خواه و بلوچستان و بریخاکثریت عودت کنندگان از پاکستان از  ◼

  عودت نموده اند. ریاز سند، پنجاب، اسالم آباد و جمو و کشم یمتباق

 

 

 9افغان پناهندگان عودت کننده

 با آنها مصاحبه صورت گرفته است 2108که در جریان سال  2017فیصد عودت کنندگان سال  46و  2018فیصد عودت کنندگان سال  55 ◼
فیصد عودت کنندگان مصاحبه  61، کی طی آن این رقم پاینتر از فیصدی سال قبل استی شان زندگی میکنند. اصل تیوال در اند که اظهار نموده

 . بودند که در والیت اصلی شان زندگی میکنند اظهار نمودهشده 

 ناامنی، نبود سرپناه، کار و فرصت های اقتصادی دالیل عمده زندگی نکردن در والیات اصلی گفته شده است.  ◼
  داشته اند. عودتمعلومات کافی جهت تصمیم گیری آگاهانه قبل از اند که آنهاه اظهار داشته فیصد عودت کنندگان مصاحبه شد 90بیش از  ◼
 دهه در پاکستان بسر برده اند. 3فیصد پناهندگان عودت کننده بیش از  60 ◼
  10.فیصد عودت کنندگان از جمهوری اسالمی ایران در تبعید به دنیا آمده اند 16فیصد پناهندگان عودت کننده از پاکستان و  22 ◼

 ت کننده فاقد مدرکافغان های عود 

 لیآنان تما فیصد 78دهد که  یمرز با پاکستان عودت کرده اند نشان م قیعودت کنندگان افغان فاقد مدرک که از طرانجام شده از یها یسرو ◼
  11.را داشته اند گرید اتیبه وال فیصد 22شان و  یاصل تیعودت به وال

اقی از سایر والیات در ایران عودت تباز خراسان رضوی و م فیصد 16از فارس،  فیصد 25از افغان های فاقد مدرک از تهران،  فیصد 29 ◼
 .  نموده اند

تن افغان های فاقد  604,583(، در حدود 2018) فبروری الی دسمبر  IOMبه اساس یافته های برنامه نظارتی "جریان جابجایی" اداره  ◼
از جمهوری اسالمی ایران از طریق مرزها در هرات و  خاصتآتن(،  230,769) ویا به شکل خود انگیخته تن(  373,814) مدرک رد مرز

    12نیمروز عودت نموده اند.

 
  2018، دسمبر UNHCRاداره  جاشدگانیعودت کنندگان و ب تیاز وضع یگزارش بررسمنبع:  9

 UNHCRاداره  ینقد یها مساعدت عیعودت کنندگان در مراکز توز تیاز وضع یبررسمنبع:  10
 2018 یجنور ،IOM یسرومنبع:  11
  IOMمنبع:برنامه نظارت از " جریان جابجایی" اداره  12
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  2018در سال  افغانستان به عودت

      

تعداد اطفال بدون سرپرست عودت کننده از جمهوری اسالمی ایران به  در، IOMبه اساس یافته های پروسه شناسایی در مرز توسط اداره  ◼

   13کاهش به میان آمده است. 2018تن طی سال  005,4به  2017تن طی سال  419,4افغانستان قسما از 

فیصد  3.84نشان میدهد که  از کل جمعیت افغان های عودت کننده فاقد مدرک از ایران  IOMیافته های برنامه نظارتی "جریان جابجایی" اداره  ◼

 ق مرز اسالم قلعه.فیصد از طری 1.77فیصد از طریق مرز میلک/زرنج و  7.24 –آنان اطفال بدون سرپرست میباشد 

◼ IOM  آنان  14,806قضیه دارای نیازمندی های حمایتی )عودت کنندگان از ایران و پاکستان( مساعدت نموده است، که از جمله  20,735برای

 511 ;زنان سرپرست فامیل 2,143 ;اطفال بدون سرپرست 4,005آنان عودت کنندگان خود انگیخته اند. این شامل  5,929رد مرزی ها و 

مریض روانی ویا  26 ;مصابین امراض مزمن 31 ;خانم های تنها 119 ;معتاد مواد مخدر 194 ;معیوب 348 ;بزرگساالن بدون سرپرست

 شدیدآ آسیب دیده، است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نگرانی های خاص حمایتی

عودت  و پناهندگان عودت کننده یسد راه عودت و ادغام مجدد هم برا یمشکل بزرگ شتیسرپناه و مع ن،یزم تیمالکو نیزم ،به خدمات یعدم دسترس
 کنندگان فاقد مدرک است.

 14افغان پناهندگان عودت کننده

با آنها مصاحبه صورت گرفته  2018که در جریان سال  2017فیصد عودت کنندگان سال  54و  2018فیصد عودت کننده سال  50در حدود  ◼
در مقایسه به سروی  چشمگیر . این یک افزایشکم مصرف کرده اند و یا غذا ت اظهار نموده اند که هفته گذشته یک وعده غذایی نداشته انداس

( اظهار نموده بودند که یک وعده غذایی 2016فیصد عودت کنندگان سال  39)و  2017عودت کننده سال فیصد 27است که طی آن 2017سال 
  غذایی کم مصرف کرده بودند.نداشته اند و یا 

 فیصد پناهندگان عودت کننده گزارش داده اند که آنها به مراقبت های صحی دسترسی نداشته اند. 28 ◼

با آنها مصاحبه صورت گرفته است اظهار  2018که در جریان سال  2017فیصد عودت کنندگان سال  4و  2018فیصد عودت کننده سال  5 ◼
سال قبل ده کار میکند. این برآورد ها نظر به سروی اسال سن دارد در زمان نیاز به حمایت از خانو 14که کمتر از  شان یک طفل نموده اند که

( گزارش دادند که که در زمان نیاز کودکان 2016فیصد عودت کنندگان سال  18)و  2017فیصد عودت کنندگان سال  16که در جریان آن 
 15ته است.ند، یک کاهش چشمگیر داشنشان کار میک

 افغان های عودت کننده فاقد مدرک

مصرف  یکمتر ییغذا یکه درهفته گذشته وعده ها داده اندگزارش خانواده  سرپرست مردان )فاقد مدرک( فیصد 51و ها خانم از  فیصد 72 ◼
 .کرده اند

 
 .2019، جنوری IOMدیتابیس "شناسایی افراد مستحق مساعدت" اداره  13
 صورت میگیرد. UNHCRعزیمت عودت کنندگان توسط بعد از ماه  6-1که  عودت کننده تیوضعبرنامه نظارت منبع:  14
 ماه بعد از عودت شان صورت گرفته است 6-1از طریق تیلفون  2018مصاحبه با عودت کنندگان سال  15
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گزارش داده اند  سرپرست خانوادهفیصد مردان  6و فیصد خانم ها 9فیصد اطفال عودت کننده فاقد مدرک در افغانستان به مکتب نمیروند، و  66 ◼
 سال سن دارد مشغول کار بوده است. 14که کمتر از  شان که یک طفل

، پرداخت هزینه آن عدم تواناییبنابر ،گزارش داده اند که آنان به مراقبت های صحی سرپرست خانوادهمردان  فیصد 44و  خانم هااز  فیصد 52 ◼
  16.دسترسی نداشته اند

فیصد  18است جاییکه  گزارش داده شده نادر است. بیشترین رقم مالکیت زمین در والیت غورمالکیت زمین در میان عودت کنندگان فاقد مدرک  ◼
فیصد عودت  10است. به طور اوسط،  گزارش داده شده فیصد( در والیات کندهار و نیمروز 2مصاحبه شده گان زمین دار اند، و پاینترین رقم )

اظهار نموده اند که  سرپرست خانوادهفیصد زنان  1فیصد مردان در مقایسه با  8تقریبآ   17فاقد مدرک از سایر والیات زمین دار اند. کنندگان
   18.زمین دار اند
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 جمع آوری و تحلیل معلومات در افغانستان
 

به طورمنظم و دوامدار معلومات را به هدف شناسایی موارد نقض   نظارت حمایتیاز طریق میکانیزم  UNHCR اداره
حقوقی و خطرات حمایتی/حفاظتی بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگان و جوامع میزبان جهت توسعه اقدامات موثر، جمع 

 مایتیتحلیل گزارش خطرات حمایتی به پاسخگوی های بشری حمایت محور کمک می کند. نظارت ح .آوری و تحلیل می کند
UNHCR   به عنوان یک ابزار جهت تطبیق اقدامات جامعه محور و اقدامات برای اشخاص دارای  نیازمندی های خاص، استفاده می شود؛ این برنامه

برنامه ها و پاسخگوی و همین طور تهیه شهود برای افزایش تالش ها با دولت جمهوری اسالمی  در طرحو  شرکای کاری آن  UNHCR همچنین به
ازهمه مهمتر یکسان سازی تحلیل بهتر معلومات، دسته بندی وتی جهت یدر چوکات نظارت حما UNHCR .افغانستان و فعالین انکشافی، کمک می کند

 ات یکشواهد، و توسعه تالش ها و استراتژی ها از شیوه جمع آوری معلومات از طریق تیلفون )مصاحبه توسط تیلفون( استفاده می کند. تحلیل معلوم
  باشد.فکتور کلیدی برای استفاده بهتر آن می

قرار دادی را جهت انجام مصاحبه ها از طریق تیلفون با عودت کنندگان،  Orange Door Research دفتر با  UNHCR، 2018 مبراسپتدر 
بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان و افرادی دارای نیازمندی های خاص به منظور شناسایی نقض حقوق و خطرات حفاظتی افراد مورد نگرانی، و 

 دگی به خطرات حفاظتی و تسهیل ادغام مجدد پایدار، امضا نمود.ارزیابی تاثیر، و اثر بخشی مساعدت های نقدی و سایر اشکال کمک در رسی

های  مساعدتمی باشد. نظارت حمایتی در مراکز توزیع  UNHCR بخشی از نظارت کلی اداره های نقدی مساعدتنظارت حمایتی در مراکز  توزیع 
این نظارت  شناسایی روند های عودت، ارزیابی داوطلبانه بودن  نقدی حین رسیدن  پناهندگان عودت کننده به افغانستان انجام داده می شود. هدف از
در کشورهای میزبان  عودتکه عودت کنندگان را قبل از  معلوماتیعودت و شناسایی دالیل تصامیم عودت کنندگان برای عودت و نیز ارزیابی سطح 

ایط و احترام به حقوق اساسی در کشورهای میزبان، میباشد. این شر همچنان چگونگی به خانه کمک کند، و عودتبرای اتخاذ یک گزینه مناسب برای 
به اطالع مقامات مسئول در جمهوری  UNHCR حقوق بشری پناهندگان را شناسایی و از طریق ادارات نقضبرنامه همچنین کمک میکند تا خشونت و 

  .اسالمی ایران و پاکستان رسانید شود

UNHCR  یاز منزل برا دیدهد. بازد یخاص را انجام م یها یازمندین یافراد دارا یانفراد یایقضا یتیحما یابیارزمشترک  وهیش کیبا استفاده از 
و جامعه، صورت  لیفام نفع،یدر مشورت با افراد ذ ،یموثر پاسخده یراه ها افتنیهر فرد به منظور  یریپذ بیها و آس تیها، ظرف یازمندین یابیارز

 .ردیگیم

 

 
 است. نهیهز لیبه دل صحی یبه مراقبت ها یدرصد از مردان و زنان گفته اند که عدم دسترس 80پاسخ دهنده مرد است.  3،289پاسخ دهنده زن و  522که شامل  ،یابینظارت و ارز سروی 3،811 تحلیل بر اساس 16
 سروی 948،17بر اساس تحلیل  17
 زن 553،2پاسخدهنده مرد و  681،16سروی، با  234،19بر اساس  18

2018تعداد عودت کنندگان   

 دارای مدرک فاقد مدرک

مدرک به  فاقدتعداد عودت کنندگان 

 اساس نقطه ورود
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یک قرار  UNHCR، با سایر ادارات سازمان ملل متحدجهت ارتقا همکاری  
مداوم در  یتالش هاجهت تقویت  UN-HABITATداد تبادل معلومات را با 
 عودت کنندگان یبرا نیزم صیتخص ی برنامهبرا نفعیخصوص انتخاب افراد ذ

قرار داد تبادل  کی UNHCRا"، به امضا رسانیده است. شور"برنامه  قیاز طر
 یتیابتکارات نظارت حما تیتقو دارد که هدف آن یمعلومات را با بانک جهان

گزارش مشترک توسط بانک در این راستا یک  ;استمعلومات  لیموجوده و تحل
 تهیه گردیده است که در برگیرنده 2019سال  لیدر اوا UNHCRو  یجهان
آ عودت نموده ریاخگان عودت کننده که پناهند تیوضع در مورد قیدق لیتحلیک 

 بیبه عودت کنندگان آس ییغذا یاز کمک ها نانیحصول اطم جهت  19.اند، است
اداره  (WFPجهان ) ییبرنامه سکوپ اداره سازمان غذا قیاز طر ریپذ

UNHCR اداره امضا نموده است.  نیقرارداد تبادله معلومات را با ا کی
UNHCR  با  توافق مشابه کی تهیهدر حال همچنانIOM هیتجز لیتسه جهت 

 است. عودتاز روند  معلومات لیو تحل

 

عودت  تمام جمعیت معلومات در زمان مناسب از یجمع آور یبرا  IOMو   UNHCR نظارت پس از عودت:
( و لیتلفن )به سطح فام توسطمصاحبه  میتود شش ماه بعد از ادغام مجدد شان در جوامع از الی کیکنندگان 
 بیآس یو بررس یاقتصاد-یجامع اجتماع یها یابی. ارزکندی) به سطح اجتماع( استفاده م یگروپ یبحث ها

جهت طرح برنامه های مبتنی بر شواهد به منظور حمایت و راه حل  یداخل جاشدگانیعودت کننده و ب ادیتعداد ز دارایدر ساحات انتخاب شده  یریپذ
و   UNHCRبه  نی. اگرددیم لیها  تکم افتهی سهیافغانها به منظور مقا ریو سا یداخل جاشدگانیبرنامه توسط مصاحبه ها با ب نی. اصورت میگیرد ،ها

IOM  ها و  یریپذ بیخطرات و آس ها،یازمندیدر مورد ن بموقع عودت کننده و معلومات تیجمع ییجابجا یکنون یروندها مورددر یک دیدگاه وسیع
 .کندیم فراهممتفاوت  یها تیاز جمع یسویمعلومات مقا نیهمچن

 

 یجاشدگیب یریپگ ستمی(: سDTM) یجاشدگیب یریپگ ستمسی
IOM یمعلومات م یهمتا  جهت جمع آور یب زمیمکان کی 

 دهیچیپ تیوضع یاز چهل کشور دارا شیدر ب رایباشد که اخ
 ییجاجاب یالگوها ت،یو نظارت رفت وآمد جمع یریگیبا هدف پ یعاجل بشر

 DTMگرفته شده است.  بکار  شانیازهایو ن تیخاص جمع یو حضور  دسته ها
موثر  یمساعدت ها هیارا ،یجامعه بشر یبرا یالسازمان نیابزار ب کی منحیث

 ریتا در مورد مس سازدیرا قادر م یکار ینموده و شرکا تیو هدفمند را تقو
 آگاه تیمکان جمع ریعودت کنندگان و در کل تغ ،یداخل جاشدگانیحرکت ب
جوامع دنبال  در بین ررایپذ بیآس یگروه ها تیموجود نیهمچن DTMگردند. 
را جهت تحت پوشش قرار دادن ساحات خاص و  یبشر نیو فعال IOMو توان 

   .بخشدیم تیبه موقع و موثر مساعدت ها ، تقو هیارا

 

جهت جمع آوری معلومات )به سطح محل سکونت( در مورد عودت، خارج شدن از کشور، موقعیت ها و ضروریات  "DTMارزیابی تحرک  م"فور
ساحه مورد ارزیابی، استفاده چندین سکتوری عودت کنندگان، بیجاشدگان، مهاجرین و جمعیت در حال حرکت، از طریق بحث های گروپی در هر 

 میشود. 

، دالیل مهاجرت، آسیب پذیری ها و نیازمندی های در مورد عودت، خارج شدن از کشور جهت جمع آوری معلومات کیفی" DTM "فورم ثبت ردیابی
 مرزی، استفاده میشود. عمدهمهاجرین، عودت کنندگان و رد مرز شدگان در نقاط 

 کنندگان و عودت نیامور مهاجر استیکه توسط ر یتمام افراد یبرا یتیحما یها ینگران صیبه منظور تشخ "ذینفعافراد فورم ارزیابی انتخاب "
. این شامل مشخصات محل مقصد عودت گردد یم یخانه پر کنندیم افتیدر یرا در نقاط عبور مرور مرز  IOMاداره  یشده، و مساعدت ها ییشناسا

 افراد ذینفع نیز است.

. به عنوان نیاز دارند تطبیق می شودحمایتی حساس نیازمندیهای خاص که به مساعدت های دارای : برای تمام افراد حمایتی مهاجر آسیب پذیرارزیابی 
در ( نیگزیجا نیمراقب ای) خانوادهون با اعضای ئشدن مص ت جامع قضیه، این ارزیابی بعد از پیگیری موفقانه فامیل و یکجایبخشی از پروسه مدیر

، بدون سرپرستمحل مقصد عودت، صورت می گیرد. این پروسه نیازهای اولیه، متوسط و بلند مدت عودت کنندگان مانند زنان مجرد، اطفال مهاجر 
اداره زنان سرپرست فامیل، قضایای صحی یا قربانیان که حقوق بشری شان نقض گردیده، مشخص می کند. مساعدت های حساس حمایتی بشردوستانه 

IOM توسط مندی نیازاولویت بندی های غیر نقدی بر اساس  مساعدتو  به ارگان های حمایتی متخصص قضیهزمینه ارجاع  ، همچنانپس از رسیدن
    میکند.میسرافراد ذینفع  )بطور نمونه غذا، اجناس غیر غذایی و مدارک شهروندی و فرصت های شغلی( را 

 

 
با افغانهای عودت کننده و معلومات شریک شده توسط  2018یافته های یک سروی انجام شده توسط تلفن  در سال  -"شرایط زندگی و تصمیم گیری های مربوط  به محل بودباش عودت کنندگان افغان که اخیرآ عودت نموده اند   19

UNHCR  بانک جهانی و ،"UNHCR (نشر)در انتظار  2019، فبروری 

UNHCR/IOM 

IOM 

یک زوج جوان افغان متولد در ایران در حال عبور از مرکز عودت دوغارون جهت 
   (UNHCR/S. Rich)عودت به افغانستان. 

در اسالم قلعه مرز بین افغانستان و ایران و یک مرد در حال دریافت کمک  IOMدفتر 
 (IOM/E. Schwoerer)که وی را قادر به عودت به قریه وی در دایکندی میکند. 
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و در  ،در مرزعلومات را به هدف شناسایی موارد نقض حقوقی و خطرات حمایتی/حفاظتی عودت کنندگان مبه طورمنظم  IOM اداره نظارت حمایتی:

شامل نظارت حمایتی افراد مورد نگرانی، ماموریت های  میکانیزم این  .جمع آوری و تحلیل می کند مناطق مقصد نهایی عودت جهت تقویت پاسخدهی،

افراد دارایی نیازمندی های  عودت ی( به هر یک از چهار مرز اصلی عبور و مرور و مناطق مقصد نهایینظارت حمایتی )به تنهایی و بین السازمان

 یاتفاق م بشری دهیچیپ یبحران ها انیرا که در طول پروسه عودت و ادغام مجدد در جر یمتعدد یها یها نگران یازمندین یابیارزخاص میباشد. 

با همکاران  یخاص در هماهنگ یهایازمندیافراد با ن نیرتریپذ بیآس یبرا هیجامع قض تیریمد قیکنند. نظارت منظم  فرد از طر یم ییافتد ، شناسا

 .ردیگ یم ورتص یساحو

 

 IOM-UNHCRهمکاری 

 یزمان تمام برگه )فورمه( ها نیساخته، در ع ییتوافقنامه تبادله معلومات را نها کیدر نظر دارند تا  IOMو  UNHCR، 2019در سال  

طرح   یبرا هیداشبورد مدغم شده هماهنگ کنند. به عالوه، معلومات اول کی قیمشترک را از طر لیهمراه با گزارش و تحل عودتنظارت پس از 

به طور  IOMو  UNHCR. گردداستفاده  IOMاداره  DTMو  UNHCR یتینظارت حما  قیادغام مجدد و انتخاب اجتماع از طر یبرنامه ها

مشترک شامل تالش  یزیبرنامه ر یبرا شتریکار خواهند کرد. ساحات ب یینظارت جابجا یو ابزارها گیشدجایب یتوسعه شاخص ها یمشترک رو

 خواهد شد. ؛یتیو ارجاع حما ،یمساعدت نقد ؛یعموم غاتیدوامدار، توسعه و تبل یها جهت هماهنگ

 

 اتصال عودت و ادغام مجدد

بخشی از  UNHCR (CPMs) اداره جامعه مبتنی براقدامات حمایتی 

 به و روی جلوگیری خطرات حفاظتی،  بوده UNHCRاستراتژی چندین ساله 

 جامعههمه جانبه مبتنی بر یک اقدام  CPM. متمرکز است جامعهافراد و سطح 

و راه حل ها برای پناهندگان پاکستانی  به خطرات حمایتیبرای رسیدگی 

و جوامع  بیجاشدگان داخلی، )والیات خوست و پکتیکا( ، پناهندگان عودت کننده

اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیز و انعطاف پذیری  بوده و یکپارچگی میزبان

که از  ی بودهپروژه های به سطح محل CPMاجتماعی را، را تقویت می کند. 

مایتی اقتصادی، خطرات ح-ارزیابی وضعیت اجتماعیتی، طریق نظارت حمای

 مبتنی بر شواهدبرنامه ریزی  توسعه. این خود طرح میگرددو تحلیل مارکیت 

کوتاه و  ،ظم خطرات حمایتی، و نیازهای عاجلرا قادر می سازد تا به طور من

در . دقرار گیررسیدگی مورد  UNHCRمیان مدت اشخاص مورد نگرانی 

اجتماع و  UNHCR 61بر اجتماع اداره  یمبتن یتیاقدامات حما 2018سال 

تن را، بصورت مستقیم و غیر مستقیم، بشمول بیش از  500,000بیش از 

 اعضای جوامع میزبان جمعیت بیجاشدگان را پشتیبانی نموده است. 60,000

 

، دولت 2018در جوالی  (:CRRF) چارچوب واکنش جامع پناهندگان

جمهوری اسالمی افغانستان به طور رسمی تصمیم خود را مبنی بر پشتیبانی 

در افغانستان  CRRFکاربرد  نمود.چارچوب واکنش جامع پناهندگان، اعالن 

 یبرنامه ها یدر راستا یمل یها و چارچوب ها یاستراتژ تاکمک خواهد کرد 

 تطبیق نیحال تضم نی، و در عبتنی بر اجتماعم کردیبا استفاده از کل رو یعمل

صورت گیرد. به طور  دولت کینزد یها تحت رهبر والیاتو نظارت در 

اعتماد  شیافزا زبان،یم یفشار بر کشورهابه دنبال کاهش  CRRFگسترده، 

 تیو حما سومی، کشور دربه راه حل ها  یبه نفس پناهندگان، گسترش دسترس

 مصون و با عزت، است.بازگشت  یمبدا برا یکشورها طیاز شرا

متر( در والیت  1240در حال قدم زدن در مسیر یک کانال ابیاری )به طول  انیروستائ
ها، این کانال توسط عودت  رساختیاز پروژه توسعه ز یبه عنوان بخشبامیان افغانستان. 

، اعمار گردیده است. UNHCRکنندگان و اعضای جامعه محلی به پشتیبانی اداره  
(UNHCR/S. Rich) 

آنها از  خانواده در خانه خود در کابل نشسته است.زن  یپسر جوان در وسط اعضا کی
 . اند عودت نمودهاز پاکستان  2018سال  درصدها هزار افغان است که جمله 

(IOM/E. Schwoerer) 
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 انکشافمهاجرت و  نیب رویکرد ارتباط IOM ی ادارهالملل نیمهاجرت ب دگاهیاز د :متخصص افغانهایمشارکت  قیمهاجرت و توسعه از طر جیترو
مهاجران کمک  شدن خودبهره مند  نیمبدأ و مقصد و همچن یتواند به رشد و رونق کشورها یم دنبال میکند که این ،گردد تیریمد یبه درست هرگاه ،را
 IOMاداره  برنامه عودت افغان های متخصص. ردیگمهارمی یمنافع مهاجران و جوامع فرد یتوسعه مهاجرت برا آن عامل بالقوه ب،یترت نیبد. کند

ماهر،  به هدف پشتیبانی انکشاف پروسه های انکشافی و ادغام مجدد افغانستان از طریق انتقال دانش و مهارت ها با تسهیل عودت افغانهای متخصص و
افغان را از  1,665ودت دایمی ویا موقتی ، ع2018آغاز نموده، و الی سال  2001برنامه عودت افغانهای متخصص را در سال  IOMاست. اداره 

  کشور تسهیل نموده است.  29

بیشترین تعداد عودت کنندگان و بیجاشدگان که  هشت والیتدر (RADA) افغانستان توسعهبرای مساعدت ادغام مجدد و  IOMاداره برنامه چهار ساله 
. فعالیت ها به سطح فرد، استداده آسیب پذیر را تحت پوشش قرار  تن ارفراد 30,000به سطح اجتماع و فرد تطبیق گردیده و بیش از  را دارد داخلی

با پنج  – هابه اساس نیازمندی باید نهایی که  کابل، هرات، ننگرهار، بلخ، کندهار، بغالن، لغمان و یک والیت –اجتماع و سازمان در هشت والیت 
و  عودت کنندگان نیوزارت امور مهاجر یبرا یساز تیو ظرف یفن یکمک ها مشمول RADA .شده استباید تعین گردد، تطبیق  -فعالیت مختلف 

از عودت برای  پسمساعدت های  ;کوچک و متوسط یبه شرکت هامساعدت نقدی  ;پروژه های انکشاف اجتماعی ;است یوزارت کار و امور اجتماع
  و کورس های آموزش های حرفوی. ;مهاجرین عودت کننده از اروپا

از طریق تقویت ارتباط با فعالین  انکشافی-بشریفعالیت های ارتباط دادن به طور عمده روی  IOMاداره  RADAو  UNHCRاداره  CPMبرنامه 
با پالن ملی عمل  RADAو  CPM. برنامه های داردتمرکز  فعالیت ها ر اینتوسعه پایداجهت ادامه انکشاف و انکشافی بشمول سکتور خصوصی، 

(، برنامه های مرتبط اولویت ملی و ANDPF,2017-2021، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان )کنندگانکمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت 
توانمند سازی زنان و جهت  MADE51و  Code4 Funاز طریق برنامه های ابتکاری مانند  UNHCR"، همسان  شده اند. واحد "سازمان ملل

حمایت از  - UNHCRخشونت های جنسی را حمایت می کند. برنامه های فرا مرزی به قضایای  جوانان به شمول تمرکز صریح جهت رسیدگی
 طرح گردیده است.  خودکفاییبر اساس سرمایه انسانی عودت کنندگان ساخته شده و روی دانش و مهارت آنان برای تقویت   -(S4S )ابتکار خودکفایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019برنامه ریزی سناریو برای 

 افغان پناهندگان عودت کننده 

، خاصتآ از جمهوری اسالمی 2019تن پناهنده افغان راجستر شده در سال  60,000عودت برای  UNHCR، 2018در سال  عودتبراساس روند 
به یک تعداد فکتورها، بشمول وضعیت در  وابسته. ولی این رقم پالن نموده استاز جمهوری اسالمی ایران و سایر کشور ها،  کمترپاکستان، و تعداد 

جون  30پناهندگان افغان را الی  PoRهردو کشور میزبان و وضعیت امنیتی در افغانستان، است. دولت جمهوری اسالمی پاکستان اعتبار کارت های 
 تمدید نموده است. 2019

و آنها را با بازارها در  نمودهجامعه استفاده  یاز مهارت هامبتنی بر اجتماع  زیآم تیبرنامه موفقاعضای اجتماع در حال کشت سبزیجات در یک گلخانه )گرین هاوس( در والیت هرات افغانستان. 
 (UNHCR/S. Rich)ارتباط میدهد. کشور  یغرب
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 افغان های عودت کننده فاقد مدرک

IOM  در مطابقت به فیصله های اخیر بین جمهوری اسالمی افغانستان و پاکستان تحت برنامه عمل صلح و همبستگی افغانستان 2019برای سال ،-
ودت افغانهای فاقد مدرک عرا پالن نموده است، و در مورد ارقام بیشتر (ACCکارت شهروندی افغان ) دارایافغان  تن 50,000 عودتپاکستان، 

بازسازی برای افغانهای عودت کننده فاقد مدرک از پاکستان نیازمند مساعدت های بشری، و همچنان تمام  صورت گیرد. مذاکرهدر بحث های آینده باید 
برنامه  2019در سال اقد مدرک از جمهوری اسالمی ایران های فافغان تن  570,000حدود  عودتبرای  IOMبه عالوه،  حمایت از ادغام مجدد اند.

همانطور که در برنامه ، از ایران نیازمند کمک می باشندتن(  114,000)عودت کننده گان  این فیصد 20تخمین مینماید که  IOMریزی نموده است. 
 . مشخص شده است" 2021-2019 هایسالبرای پاسخ انساندوستانه افغانستان "
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 افغانستان  در IOMاداره 

1. IOM Afghanistan Website 

a. Weekly Situation Update on Return of Undocumented Afghans from Iran and Pakistan 

2. IOM Humanitarian Compendium  

3. IOM Afghanistan Displacement Tracking Matrix Website  
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