
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همدستی سازمان ملل متحد پاکستان، فشار
 ن افغانامهاجرگروهی و اجباری  بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 فبروری بشر/ حقوق دیدبان

 خالصه گزارش  
 

  «.شودسیاه می دیدن این همه خشونت و بدرفتاری از تانقلباما ، دیچه کسی باش مهم نیست»

 2016نوامبر  بود، به افغانستان از پاکستان بازگشت در حال ساله افغان که 25یک مهاجر  به نقل از  ــ

 

که یکی از بزرگترین جمعیت  ،از یک میلیون مهاجر افغان باالتربرای بیشتر از چهل سال گذشته، کشور پاکستان 

ان دوسال گذشته، دولت پاکستان ولی در جری ؛خوبی پذیرایی کرده استدهند، بهجهان را تشکیل مین در امهاجر

بار چندین حوادث مرگ به دنبالتغییر داده است. کلی هبرا  هابا آنشان روی گردانده و رفتار ن افغانامهاجراز 

 برایای را گسترده مقامات پاکستان تدابیرروابط سیاسی میان پاکستان و افغانستان، امت و وخدر پاکستان امنیتی 

تهدیدات دولت پاکستان  م2016. در نیمه دوم سال ندروی دست گرفت این کشورن افغان از خاک ااخراج مهاجر

هزار  365.000 سبب شد که حدود ،این کشورپولیس مأموران های ن توأم با بدرفتاریامبنی بر اخراج مهاجر

 ،شده بودندراجستر و  میلیون افغان که به حیث مهاجر در خاک پاکستان ثبت 1.5 مجموعی جمعیت از میان مهاجر

فاقد  انمهاجر» نمیان یک میلیو از مهاجر هزار 200.000شتر از حدود بی ،چنینهم از این کشور اخراج شوند.

جمعی این خراج دستها ند.یداز این کشور اخراج گرد اجبارا  نیز کردند، که در خاک پاکستان زندگی می «اسناد

به حساب عصر کنونی ن در امهاجرجمعیت غیرقانونی بزرگترین گروهی اخراج  ای ازدر واقع نمونه مهاجران

اجباری بازگشت خواهان  این کشوراند که اعالم کرده شان علنا  پاکستان در اظهارات رسمیدولت . مقامات رودمی

 باشند. نیز می م2017ن افغان در سال امشابه مهاجرجمعیت 

 

به  ،امنیتی و اقتصادی شوند تا از یک محیط نسبتا  باثباتگردند، مجبور میمیبازگشت ن افغان که وادار به امهاجر

وپنجه دستی گسترده دستبا فقر و تنگبه افغانستان،  بازگشتهن امهاجر. برگردندافغانستان  ۀزدآشوبناامن و  اماکن

وضعیتی که  د.نکنزندگی می ،فراهم نیستنوع دسترسی به خدمات اجتماعی هیچکه ده و تحت شرایطی کر نرم

یاد « حالت بحران انسانی»عنوان  از آن به (UNHCR) در امور پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی سازمان  ۀکنند که به گفتکننده در وضعیتی به افغانستان بازگشت مین عودتاکرده است. مهاجر

 هایکمک یآورای در قسمت فراهمبا مشکالت عدیده»های امدادرسان ، سازماندر امور پناهندگان ملل متحد

به مناطق ناامن و ناتوان از رفتن . انداجهمو «نیتی و... کمبود منابع مالیبشردوستانه... وخامت فزاینده اوضاع ام

جاشده بی» افغان میلیون 1.5 جمعیت اکه بمجبور خواهند شد کننده صدها هزار مهاجر عودت شان،اصلی ۀفقرزد

تعداد  و اند،جا شدهکشور بیداخل  در که تخمین زده شد م2016پایان سال در . این شمار ملحق شوند «داخلی

شامل صدها  ،این رقم .اندشدهشان فرار اماکن اصلیمیالدی از  2016تنها در سال  هاآن نفر 625.000تقریبی 

 م2016در ماه دسامبر  گردد.ند، نمینشدشان وطنقادر به بازگشت به  م2016در سال ای که هکنندعودتهزار 

کننده از ن عودتامهاجر ۀگستردجمعیت هشدار داد که بازگشت  در امور پناهندگانکمیساریای عالی سازمان ملل 

 گردد. «وقوع یک فاجعه انسانیمنجر به »ممکن است  ،خاک پاکستان

 

 ۀراجسترشدن اافغانستان، مهاجر بهکننده ن عودتااز مهاجر تن 115با  وگویا گفت این گزارش بر اساس مصاحبه

سازمان ملل متحد که های گزارشبا استفاده از  ،نیز در پاکستان ومقیم مدارک ن فاقد امهاجر و در پاکستان افغان

 اند،از پاکستان به افغانستان ابراز داشته شانبازگشتبرای را  آنافغان  دالیلی است که هزاران مهاجر بازگوکننده

ای جز بازگشت به گزینههیچپاکستان دولت مقامات های فشارافزایش که چگونه نایبراساس  تهیه شده است.

 است. دهش مستند باقی نگذاشته است، م2016ستان در سال افغانستان را برای مهاجران مقیم پاک

  

که این فشارها در اند سخن گفته «دیدبان حقوق بشرسازمان »با  اعمال فشار های متعددیروشاز ن افغان امهاجر

موارد زیر  فشارها شاملاین . اندکلید خورده نترشدن روابط میان افغانستان و پاکستابا وخیم م2016ماه جون 

ها باید پاکستان که تمامی افغاناین دولت مبنی برعمومی  نفزاینده وضعیت حقوقی، اعال اعتبارسازیبی :شوندمی

و به زورگرفتن  پولیس مأمورانروزمرۀ  های، اخاذیاجباریدایمی مبنی بر اخراج  اتتهدید وجود را ترک کنند،

، ن پولیس بر منازل مسکونییورش مأموراهای خودسرانه، ، توقیفبه هدف قطع درآمدمنابع محدود مالی و پولی 

های خانه سرقت ،بعضی موارد و در ،ن افغانان مکاتب مهاجراز مکاتب پاکستانی و مسدودکرد کودکاناخراج 



                                       «متحد ملل سازمان همدستی پاکستان، فشار»

 هرچند. و غیره های قانونی و اعمال زورصالحیت استفاده پولیس ازؤو س پاکستان پولیسمأموران توسط  مهاجرین

 ها دربدرفتارینوع ولی این  ،ه استکاهش یافت م2016پولیس پاکستان در ماه اکتوبر مأموران های بدرفتاری

 اند.به ثبت رسیده خوبیهم بهجریان ماه دسامبر 

 

و موجودیت تهدیدات  اعتبارسازی وضعیت حقوقیها از پاکستان، بیترین عامل بازگشت گروهی افغانکلیدی

که  استکرده  مدولت پاکستان همواره اعال م2016. تا اواسط ماه سپتامبر انداجباری مهاجران بودهمرتبط با اخراج 

مقامات  ۀد شد. به گفتنساقط خواه از اعتبار دسامبر 31 ن افغان به تاریخامهاجر اقامتهای مدت اعتبار کارت

رو خواهند وبهیا پاکستان را ترک کنند یا با اخراج اجباری ر ن افغانادسامبر مهاجر 31پس از تاریخ  ،یپاکستان

اما گفته  ؛تمدید کردند م2017مارچ  31االجل را الی تاریخ ضرباین در ماه سپتامبر، مقامات پاکستان  شد.

ن افغان را الی آخر انوامبر، کابینه حکومت فدرال پاکستان مدت اعتبار اسناد هویتی مهاجر 23به تاریخ ، شودمی

تاهنوز به صورت  تصمیم کابینه فدرال، تا پایان ماه جنوریکه آنجایی، از به هرحال .ه استدکرتمدید  م2017سال 

مهاجران افغان را با ترس اخراج اجباری در ماه اپریل  ،این خصوصابهام در نشده است،  ماعال و علنی رسمی

 سال جاری مواجه کرده است. 

 

ماه و سه سال تمدید  18میان  یهاین افغان را برای مدتامهاجر کارت اقامتمقامات پاکستان  م2016قبل از سال 

 ماه 12را برای مدت بیشتر از  هااین کارتپاکستان حاضر نشدند که دولت کرده بودند. ولی پس از آن، مقامات 

ماه تمدید کردند. این مسئله، در کنار خودداری مقامات  12کمتر از را برای  آندر مواردی  اتح و ،کندتمدید 

ن ابر مهاجر هامیزان فشار م2015ن افغان پس از دسامبر ابرای مهاجر اقامتهای کارتاز صدور مجدّد  پاکستان

 افغان مبنی بر بازگشت از پاکستان را افزایش داد.

 

 ها برای ترک پاکستان تأثیر گذاشته است.بر تصمیم آن اند کهکرده بیانکننده عوامل دیگری را نیز ن عودتامهاجر

 م2016در ماه جون در امور پناهندگان که ن، تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل امهاجر از برای تعداد زیادی

دالر امریکایی به  200کننده را از به هر مهاجر عودت های نقدیکمک ،تحت فشارهای فزاینده مقامات پاکستان

پولیس پاکستان به های ن از ترس بدرفتاریابیشتر مهاجرجمعیت باعث گردید تا دالر امریکایی افزایش داد،  400

های مقامات پاکستان، عوامل عالوه بر بدرفتاری ،کنندگاندیگری از عودت شمارند. شوترک این کشور تشویق 

انی افزایش ناگه :توان از عواملی مانندمی آن میانکه از  شان دخیل دانستنددر بازگشت دیگری را نیز

های رهایشی و ساختمان منازلن افغان، باالرفتن ناگهانی کرایه انسبت به مهاجر جامعه میزبانهای خصومت

بقیه مهاجرین نیز این شد ن افغان که باعث اهای مهاجرتجارتی، خارج شدن تمام یا اکثر اقوام و اقارب و همسایه

 .های پولیس محلی ترک کنندکشور را به خاطر ترس از بدرفتاری

 

را به مناطقی  یکسستان مکلف است تا هیچالملل عرفی، دولت پاکوق بینآور حقبه موجب قوانین و مقررات الزام

، شکنجه، یا سایر موارد بدرفتاری و یا تهدید به مرگ وآزاراشخاص با خطرات واقعی ناشی از اذیتاین که 

افراد، به شمول مهاجرین ثبت و  بر ها، شامل خودداری از اعمال فشارنکنند. این مکلفیت اند، اخراجمواجه

  شود.می هم رواندها روبهجدی این نوع آسیب خطردر معرض  هاآنکه  یبه اماکن بازگشتراجستر شده، به 

 

از مصادق نقض شدۀ افغان از این کشور، شت صدها هزار مهاجر ثبت و راجستراجبار دولت پاکستان در بازگ

 باشد. ن میاممنوعیت اخراج اجباری مهاجرالملل حاکم بر مقررات حقوق بین

 

از آن زمان تاکنون،  ،بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان عدمسو، باوجود ینا هب م2007از اوایل سال 

که کمیساریای عالی از آنجایی نشده است. مهاجران بدون مدرک افغان در این کشور نام تازهثبتپاکستان حاضر به 

ها های دهدرخواستی مراحلس یا طیو پروس نامدر پاکستان ظرفیت ثبتدر امور پناهندگان سازمان ملل متحد 

های قانونی کمیساریای به دریافت حمایت ها قادرتعداد اندکی از افغان را ندارد، صرفا  از پناهندگان افغان  نفرهزار 

  اند.بهره ماندههای قانونی بیحمایتاز این بقیه مهاجرین  ،شدهدر امور پناهندگان عالی سازمان ملل متحد 

 

ربط دولت در ادارات ذی م2007پس از سال خواستند می ،در پاکستان بدون مدرک یهاافغان زا ینامشخصشمار 

ترک کرده  افغانستان را ها به عین دالیلیاین ها این فرصت داده نشد.؛ ولی به آنپاکستان درخواست پناهندگی بدهند



 فبروری بشر/ حقوق دیدبان

اجازه  ها نیزاینباید  .نام شده بودندثبتدر پاکستان  که به عنوان پناهنده م2007های قبل از سال افغانبودند که 

بدون مهاجر هزار  205.000 بسیاری از .شوندهای قانونی الزم در پاکستان برخوردار افتند که از حمایتیمی

ند، ایدهسو، مجبور به ترک پاکستان گردینه اب 2016پاکستان از ماه جوالی دولت که توسط ای و غیرقانونی مدرک

 ممکن است در زمره قربانیان اخراج اجباری مهاجرین قرار گیرند.  نیز

 

اجباری  بازگشتاز ایجاد شرایطی که منجر به  م2017دیدبان حقوق بشر از دولت پاکستان میخواهد که در سال 

که دولت پاکستان باید به تمام موارد  ستبه این معنااین گردید، خودداری نماید.  م2016مهاجرین افغان در سال 

اقامت مهاجران های قبلی خویش مبنی بر تمدید اسناد پالیسین افغان خاتمه داده و اهای پولیس با مهاجربدرفتاری

Proof of Registration (PoR)  جلوگیری از  برایعملی سازد.  برای مدت حداقل دو سال مجددا  در پاکستان را

 31ن را حداقل الی تاریخ اهای مهاجرن در وسط زمستان، دولت پاکستان باید کارتاایجاد ترس از اخراج مهاجر

های مهاجرین تصمیم این کشور مبنی بر تمدید مجدد یا عدم تمدید کارتده و متعهد شود که کرتمدید  م2019مارچ 

چنین مقامات پاکستان باید به د. همنماین ماعال م2018کتوبر ا 31حداقل الی تاریخ برای مدت دوسال دیگر را، 

ربط این کشور تحویل داده و را به ادارات ذی شانهای پناهندگیاجازه دهند تا درخواست ان بدون مدرکمهاجر

 دست آورند. ههای قانونی الزم را در این کشور بحمایت

 

شکل به فراد بدون مدارک قانونی مهاجرت،افغان و اکه صدها هزار مهاجر زمانی م2016در نیمه دوم سال 

در  در امور پناهندگان،کمیساریای عالی سازمان ملل متحد غیرقانونی مجبور شدند تا خاک پاکستان را ترک کنند، 

بر اثر  کنندگاناین عودتنکرد که  میکبار هم اعال اده و حتکرن افغان سکوت اختیار اقبال اخراج اجباری مهاجر

این عمل پاکستان  ،کهاین بازگشته یا، به افغانستان اجباریپولیس پاکستان و ترس از اخراج مأموران های بدرفتاری

 باشد.المللی میهای بینمخالف نرم

 

المللی به عواملی اشاره به دونرهای بین معمولهای ه گزارشئبا جلب کمترین توجه و اراسازمان این عوض،  در

 امور تسهیل» این اداره نقش و اندداد مهاجران افغان به میل خودشان پاکستان را ترک کردهنشان میکردند که 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور  هرچند .ه استمهاجرین افغان به کشورشان بود «عودت داوطلبانه

 میزبانجامعه پولیس و مأموران بدرفتاری  د در خصوصهای خوه نگرانیمهاجرین اظهار داشته است که این ادار

یک  ،ولی این رویکرد ؛پشت پرده با مقامات پاکستانی مطرح ساخته است را ن در قضایای انفرادیابا مهاجر

ته ثر ساخأای است که زندگی صدها هزار مهاجر افغان را متهای گستردهروش کامال ناکافی در پاسخ به بدرفتاری

 وقفه ادامه داشته است. بدون ،و برای مدت حداقل سه ماه

 

ممکن است عودت ارچوب کاری خویش، هدر چ (UNHCR) در امور پناهندگان اداره مهاجرت سازمان ملل متحد

که به نظر این اداره برای اکثر مهاجرین مصئون نبوده یا منجر به  یدر شرایط و اماکن اداوطلبانه مهاجرین را، حت

 نماید. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد ممکن است «تسهیل»نگردد، نیز ممکن است  هاآن «دایمی مشکالت حل»

که این اداره به شکل رسمی به این  «مورد تشویق قرار دهد»ن را صرفا  زمانی امهاجر ۀگسترد بازگشت

بهبود کلی در وضعیت کشور مهاجر فرست یا کشور مبداء بوجود آمده است  به نحویگیری رسیده باشد که نتیجه

شان را به شکل ده و زندگیکربه کشور شان بازگشت  «مصئون و عزتمندانه»که مهاجرین بتوانند به شکل 

ی به حل دایمن در جوامع محلی، یک راهاند. عودت داوطلبانه در فقدان ادغام مجدد مهاجرکناز نو آغاز  «دوامدار»

در امور در هردو صورت، تسهیل یا تشویق مهاجرین به عودت، اداره مهاجرت سازمان ملل آید. حساب نمی

قبل از تسهیل روند بازگشت مهاجرین، باید متقاعد شود که مهاجرین در واقع به شکل داوطلبانه حاضر  پناهندگان

 .باشندبه بازگشت به کشورخود می

 

ه ادامه یافت و ب 2016شروع و تا اواسط دسامبر  م2016از ماه جون که  ای مالیهبرابر حمایت افزایش دوبا 

امور اداره مهاجرت سازمان ملل در  ، در حالی کهپرداختندمی دالر امریکایی 400مبلغ  گانکنندهریک از عودت

روند این عمل،  واقع دراما  ،نداهبود مهاجران «بازگشت داوطلبانه» مصروف کار گونۀ ظاهریبه پناهندگان

 است.  تشویق کردهگونۀ مؤثر بهرا عودت مهاجرین افغان به کشورشان 
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 ای بهبود نیافته است. بنابردهد، شرایط در افغانستان به شکل قابل مالحظهکه این گزارش نشان می طوریاما آن

قادر به بازگشت به مناطق  ،فقر و تنگدستی شدید و کنندکان بنابر مشکالت امنیتیاین، تعداد کثیری از عودت

کنندگان قبل که عودت. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در حصول اطمینان از ایناندنگردیده شاناصلی مسکونی

اند، تدابیر شان به شکل کامل از وضعیت حاکم در آن مناطق آگاهی داشتهاز اتخاذ تصمیم بازگشت به مناطق اصلی

از مهاجرین که در  جمعیت قابل توجهیتوجه به شرایط موجود در افغانستان، بیالزم را روی دست نگرفته است. 

این، اداره  . بنابراندبه این کشور باز نگشتهترک کردند، به شکل داوطلبانه  خاک پاکستان را م2016دوم سال نیمه

های این اداره مبنی تثر از روند عودت اجباری مهاجرین، نسبت به مکلفیؤمهاجرت سازمان ملل متحد با حمایت م

پاکستان در نقض  تخطیده و از این طریق خودش را شریک کرانگاری اغفال و سهل ،بر حمایت از مهاجرین

 الملل ساخته است. حقوق بین آورالزام مقررات

 

اداره این »که  ه استدیدبان حقوق بشر کتبا  اظهار داشت بهجنوری، اداره مهاجرت سازمان ملل متحد  27به تاریخ 

کنندگان به افغانستان را درک کرده و تا عودت ثر در اجبارؤهای دیدبان حقوق بشر در مورد عوامل منگرانی

که افزایش کند شدیدا  رد میاین ادعا را »ولی این اداره  «.حدودی با این سازمان در این رابطه نظر مشترک دارد

در امور اداره مهاجرت سازمان ملل متحد  «.کرده استبازگشت به  ن را تشویقامهاجر این اداره مالیهای امتیاز

فراهم کرده است که با آگاهی  نقدیعده از مهاجرین کمک  به آن»که این اداره  هاظهار داشتچنین پناهندگان هم

بهترین گزینه را در راستای رفع  ،از این طریق به افغانستان گرفته و بازگشت تصمیم به موجود کامل از وضعیت

که این » هاداره مهاجرت سازمان ملل متحد عالوه کرد «اند.کردهفوری بشردوستانه خویش، انتخاب  هاینیازمندی

کنندگان باعث تشویق آنان به های نقدی به عودتنهاد تصمیم گرفته است تا این مسئله را که آیا افزایش مبلغ کمک

 «.ار دهدخیر، مورد بررسی و ارزیابی مجدد قر بازگشت شده است یا

 

به دلیل  د کهم کرهمزمان با آغاز هوای سرد زمستان، اداره مهاجرت سازمان ملل متحد اعالدر اوایل ماه نوامبر و 

اواخر ماه جنوری  تا. اندازدمیبه تعلیق  را سر از ماه دسامبرامتیازات مالی این اداره روند پرداخت  نبود بودجه،

کنندگان را در های نقدی به عودتدر نظر دارد تا روند پرداخت کمکاداره مهاجرت سازمان ملل متحد م 2017

های مالی کافی را کننده کمککه کشورهای کمکد. مشروط برایناز سر بگیراوایل ماه مارچ سال جاری دوباره 

 نسبت به بازگرداندندر مجامع عمومی در اختیار این نهاد قرار دهند. اگر اداره مهاجرت سازمان ملل متحد 

کنند یا به دلیل ترک می م2017اجباری مهاجران که براثر تهدید مقامات پاکستان این کشور را در اوایل ماه اپریل 

ساکت بماند، این اداره با این چنان هم شوند خاک پاکستان را ترک کنند،بدرفتاری مأموران پولیس مجبور می

 یپاکستانهای مقامات تخطیچنان شریک مهاجرین همو اخراج اجباری  المللیکارش، نسبت به نقض مقررات بین

 تلقی خواهد شد. 

 

 دادامه داشته باشد، اداره مهاجرت سازمان ملل متح در پاکستانن افغان ااخراج اجباری مهاجر کمپاین کهتا زمانی

جانبه پاکستان، افغانستان موافقتنامه سهتعهدات کند که پاکستان با انجام این کار،  ماعال علنا   باید در مجامع عمومی

کند. اداره مهاجرت ن افغان را نقض میاو اداره مهاجرت سازمان ملل متحد مبنی بر عودت داوطلبانه مهاجر

تعهدات خویش را  افغان کنندگانپاکستان با اخراج اجباری عودت ،کهاین مبا کوتاهی در اعالسازمان ملل متحد 

 این اداره، موافقتنامهبر اساس  ناموفق عمل کرده که نیز نظارتی این اداره در واقع در ایفای نقش نقض کرده است،

  داوطلبانه بوده است. از پاکستان که بازگشت مهاجرانشد مطمئن می باید

 

 تعلیق کند.جانبه را در موافقتنامه سه حضور خوددر امور پناهندگان همچنان باید اداره مهاجرت سازمان ملل متحد 

به تضمین بازگشت داوطلبانۀ نامه را مکلف این موافقتدخیل در اعضای جانبه، سهموافقتنامه  کهبا وجود این

تداوم  به استهزا گرفته است. م2016در سال را  ی موافقنامهمعیارهااین پاکستان ؛ اما دولت سازدمیمهاجران 

اجباری بازگشت آن است که  ۀجانبه نشان دهندمشارکت اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در موافقتنامه سه

محسوب ه دارد، از دید اداره مهاجرت سازمان ملل عودت داوطلبانه که در حال حاضر ادامبه شکلی  ،نامهاجر

 از سر جانبه را مجددا  در موافقتنامه سهد زمانی مشارکت خو اصرف متحد باید اداره مهاجرت سازمان ملل. شودمی

حق انتخاب واقعی مهاجران داده و به  پایاناز این کشور ن افغان اکه پاکستان به روند اخراج اجباری مهاجر گیرد

  خواهند در پاکستان بمانند یا این کشور را ترک کنند.ها میرا بدهند که آیا آن
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ه شروع مجدد نسبت بدر مجامع عمومی  که مکلف استدر امور پناهندگان  اداره مهاجرت سازمان ملل متحد

بیان کند که هرنوع روشن و واضح ده و کررا ابراز  مخالفت صریحشن امهاجراخراج اجباری  ۀهرنوع برنام

های غیرنقدی، های نقدی و چه حمایتچه حمایت م2017ن افغان در سال احمایت این اداره از روند عودت مهاجر

بر عودت های ناگهانی و اجباری اثر عودت برکه  یرنج و کاهش درد برایصرفا  و با اهداف بشردوستانه 

های حکومت پاکستان در ادعای گیریموضع ییدأمنزله تنحوی به و به هیچتوزیع کرده ، شودکنندگان وارد می

  تلقی نخواهد شد. اند، عودت کرده «داوطلبانه»که مهاجرین به شکل این

 

های پناهندگی درخواستبا  م2016الی ماه سپتامبر  2015های جنوری در میان ماهاروپا  ۀکشورهای عضو اتحادی

این ای به به شکل فزایندهرو شده که کشورهای عضو این اتحادیه، جوی افغان روبهپناه 350.000حدود 

فشار بر عنوان اهرم  هبای توسعههای مالی اروپا از کمک ۀاتحادی م2016در اکتوبر . اندها پاسخ رد دادهدرخواست

که در جویانی پناهعده از با اخراج اجباری آن ه استده و از این کشور خواستکرحکومت افغانستان استفاده 

 ۀ. این درحالی است که اتحادیکنندموافقت  ،شوندرد میدر کشورهای عضو این اتحادیه شان های پناهندگیخواست

« کشوری که با بحران فزاینده و شدید انسانی مواجه است»از افغانستان به عنوان  م2016اروپا در اواخر سال 

 نامبرده است. 

 

ن اعده از مهاجرشان روند اخراج اجباری آنهای انفرادیاروپا باید با استفاده از صالحیت ۀکشورهای عضو اتحادی

که جایی؛ کابلکه به تعویق اندازد موضوع  اینشدن را تا مشخصشوند شان رد میافغان که درخواست پناهندگی

اند، جا مستقر شدهاز پاکستان در آن بازگشتهن اصد از مهاجردر 25های سازمان ملل متحد حدود نظر به گزارش

اروپا  ۀ، اتحادیاین صورتدرغیر  .کندکنندگان رسیدگی مین موج عودتچگونه به مشکالت ناشی از سرازیرشد

 د، دامن خواهد زد. نباشمی آنبخشیدن پایان تالش ای که در ثباتیبی همانبه 

 

زمینۀ  در پاکستاندولت با مقامات  کهکند المللی تقاضا میبین ۀکننددیدبان حقوق بشر از کشورهای کمک

بستر مناسب در افغانستان برای همکاری مناسب و حمایت الزم از مهاجران تا زمانی کمک کنند تا آوری فراهم

خواهد چنین دیدبان حقوق بشر از اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می. همشودفراهم  مهاجرانبازگشت مصئون 

ها در مقامات پاکستان علیه افغانسوی اعمال فشار غیرقانونی از  احتمالی تکرار موارد از ،صورت لزوم در که

زیادی  شمار تا سبب شد م2016در سال  فشارها این کهطوری سخن بگوید؛علنا  در مجامع عمومی  م2017سال 

از چنین همدیدبان حقوق بشر . ند به افغانستان برگردندمجبور شو ،خطرات امنیتی و فقر شدیدها باوجود از افغان

که  یصورت در ،های حقوق بشردوستانه کشورهای مختلف که در پاکستان و افغانستان فعالیت دارند میخواهدتیم

های پاکستان علنا  اعتراض درست عمل نکند، در مقابل تخطی اشاداره مهاجرت سازمان ملل متحد به وظیفه

 نمایند. 
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 پیشنهادات مفصل
 

 به دولت پاکستان

که افغانستان برای تا زمانیتوانند ها میکه آن نمایید ماعال افغان علنا   ۀشد نامثبتن ابرای عموم مهاجر •

در داخل پاکستان باقی چنان همآبرومندانه و باعزت کامال  مصئون و امن نگردیده است،  شانبازگشت

 .بمانند

 تمدید در مدتهای کوتاهاالجلاز تعیین ضرب ،ن افغانااخراج اجباری مهاجر بخشیدن به پایانبه منظور  •

نمایید. درعوض، پالیسی تمدید تهدید به اخراج اجباری خودداری از چنین و هم مهاجران اقامتهای کارت

 31ن را حداقل الی تاریخ اهای مهاجرده و کارتکرن را دوباره احیاء امهاجراقامت های دوساله کارت

حداکثر الی آخر ماه اکتوبر را  تصمیم این کهنمایید  تعهدحال، بایستی . در عیندیتمدید کن 2019مارچ 

امنیت نسبی از که افغانستان ادامه دهید  ن تا زمانیامهاجر اقامت های. به تمدید کارتم کنیداعال م2018

المللی مطابق معیارهای بین ها در داخل کشورآنآبرومندانه  عودت مصئون و ۀگردیده و زمینبرخوردار 

 شود.فراهم 

ن امهاجر نامن بدون اسناد از پاکستان، پروسه ثبتاجلوگیری از اخراج اجباری مهاجر به منظور •

به پاکستان  م2007که پس از اواسط فبروری  هاییفغاناز ا آن عده تا کنیدغیرقانونی را دوباره آغاز 

تسهیالت  ها،جای اخراج اجباری آنهب یااند، قادر به دریافت وضعیت قانونی مهاجرت گردیده مهاجر شده

 فراهم سازید. ها آنحمایتی مشابه را برای 

حضور غیرقانونی در داخل خاک پاکستان دستگیر دلیل که به  بدون مدرکمهاجر  اطمینان دهید که هر •

 در چنینهم فیصله اخراج اجباری برخوردار بوده و برابر طلبی دراستینافاعتراض و از حق  ،اندگردیده

پاکستان  از سویهای جدی در افغانستان ترس داشته باشند، دیگر آسیبازارواذیت یا ها از آنکه  صورتی

 . شوندباید حمایت  شمول اداره مهاجرت سازمان ملل متحدبه 

نیروهای امنیتی این کشور  ربط حکومت پاکستان واز تمام مقامات ذی با صدور یک فرمان تحریری، •

داده و از پایان را ی مدرک و بدون مدرک ادارن انسبت به مهاجر شانهایبخواهید تا مراتب بدرفتاری

 منازل مسکونی بر یورشهای خودسرانه، غیرقانونی به شمول اخاذی، توقیففشارهای هرنوع اعمال 

اموال بردن ن بدون داشتن امر مقامات عدلی و قضایی، استفاده غیرقانونی از زور، و به سرقتامهاجر

داری نمایند. تمام موارد جدی بدرفتاری پولیس و سایر مقامات دولتی نسبت به های مهاجرین خودخانه

 دهید.  را به شکل مناسب تحت تعقیب عدلی قرار افراد خاطیمهاجرین افغان را مورد تحقیق  قرار داده و 

مینه ز ها،نافغان بدون توجه به وضعیت حقوقی آ آموزاندانشبه تمام مکاتب دولتی هدایت دهید تا برای  •

 د. ننام و حضور در صنوف درسی را فراهم سازثبت

ده و قوانین الزم کرآن را تصویب  1967پروتوکول  نیز حاکم بر امور مهاجرین و 1951کنوانسیون  •

افغانستان در رابطه با  2013که در پالیسی امور مهاجرین داخلی را جهت تنظیم امور مهاجرین طوری

    دت آنان پیشنهاد شده است، وضع و تصویب نمایید. تنظیم امور مهاجرین افغان و عو
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 (UNHCR) در امور مهاجرانبه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 

 

داده بودید پایان سکوت کردهن افغان ااخراج اجباری مهاجربرابر در اداره که این  2016 سال به رویکرد •

 تکرار موارد اعمال فشار توسط حکومت پاکستان بر مهاجرین افغان در با نظارت از این روند، ازو 

 محکوم نمایید.  ده و این نوع اقدامات را علنا  کرمجامع عمومی اعتراض 

مبنی بر عودت داوطلبانه مهاجرین افغان  م2003جانبه کنید که پاکستان مفاد موافقتنامه سه مآشکارا اعال •

اجباری مهاجرین خاتمه داده نشده بازگشت که به روند مه تا زمانیده و نقض این موافقتناکررا نقض 

جانبه را مشارکت اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در موافقت نامه سه، چنیناست، ادامه خواهد یافت. هم

 ن به حالت تعلیق درآورید. االی ختم روند اخراج اجباری مهاجر

 2019مارچ  31را حداقل الی تاریخ  اقامت مهاجرانهای کارت تا بگذاریدفشار تحت حکومت پاکستان  •

که  یعده از مهاجرینآنبرای نیز به بدرفتاری پولیس با مهاجرین افغان خاتمه داده و  ،دهکر تمدید

های دوامدار الزم را فراهم درصورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی مواجه خواهند شد، حمایت

  د. یساز

های نقدی برای ی کمکآورمهاجرت سازمان ملل متحد روند تسهیل و فراهم که ادارهصورتی در •

،  از سر گیردکه پاکستان شرایط الزم را برآورده سازد، مجددا  بدون این م2017کنندگان را در سال عودت

ی سازنمایید که فراهم مهای پاکستان، علنا اعالدر تخطیاین اداره بیشتر  مشارکتبه منظور جلوگیری از 

یید ادعاهای پاکستان مبنی بر داوطلبانه بودن عودت اجباری مهاجرین افغان أت به معنای هاکمکاین 

 باشد. نمی

معلومات الزم ها برای آنو راجع به وضعیت افغانستان شده  ن افغان به تماسال فعال با  مهاجربه شک •

 باشند. به افغانستان اطالع کافی داشتهشان گرفته و از عواقب بازگشتتصمیم آگاهانه  هاتا آن ارائه کنید

، با سایر ادارات ملل متحد و حکومت های نقدیکمک حد بر جلوگیری از اتکای بیش ازبه منظور  •

از طریق  هابا آن ،کننده به افغانستانده و با تشخیص داوطلبان عودتکرافغانستان از نزدیک همکاری 

که میزبان  و نهادهای مددرسان فعال در افغانستان مساعدت نمایید. با جوامع محلی ایتوسعهی هاپروگرام

چین ، کمک و مساعدت نمایید. همباشندمیجاشدگان داخلی مهاجران عودت کننده هستند و خودشان بی

 ن بردارید. بازگشت به افغانستان را از میا آوری تسهیالتفراهم تشویق و ها وهرنوع ارتباط میان کمک

هایی غانعده از افمهاجرین برای آن اقامت هایروند توزیع کارتقسمت بازگشایی  با مقامات پاکستانی در •

های قانونی برای سایر سازی حمایتفراهمنیز  اند وبه پاکستان رفته م2007که پس از ماه فبروری 

 مهاجرین، از نزدیک همکاری نمایید. 

افغان از جویان پناهاروپا در مورد درخواست پناهندگی  ۀکشورهای عضو اتحادیگیری بر روند تصمیم •

 internal»های مبتنی بر استدالل و یا از طریق سهوا  ی را که یهاده و درخواستکرنزدیک نظارت 

flight alternative» هایدرخواست عده کشورهای اروپایی کهشناسایی نمایید. از آن را اندرد شده 

 را در قسمت آنمجدد  بررسی و فیصلهعلنا بخواهید تا زمینه  ،رد شده در آن زیاد است اشتباها   پناهندگی

   فراهم سازد. ها پرونده دسته از

 

 

 



                                       «متحد ملل سازمان همدستی پاکستان، فشار»

 امداد رسان فعال در افغانستان و پاکستان به تیم های 

آغاز مجدد اخراج  برابربه سکوت خویش در  در امور پناهندگان اگر اداره مهاجرت سازمان ملل متحد •

از مقامات پاکستانی به شکل آشکارا بخواهید تا به شما اجباری مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دهد، 

 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان خاتمه دهد. 

 

اروپا، که برای پاکستان  ۀکننده، بشمول کشورهای عضو اتحادیبه کشورهای کمک

 سازندهای مالی فراهم میکمک

 

تمدید  م2019ن افغان را الی آخر مارچ اهاجرماقامت های تا کارتکنید فشار ایجاد  یپاکستان بر مقامات •

پس از فبروری عده از مهاجرین که سایر تدابیر حمایتی برای آنو راجستریشن و  نامثبتده و روند کر

قانونی در های آغاز نمایند تا این افراد قادر به دریافت حمایت مجددا  را  اندوارد پاکستان شده م2007

پولیس مأموران های تا به بدرفتاریبیاورید پاکستان فشار دولت مقامات  رب ،چنینداخل پاکستان باشند. هم

 با تمام مهاجرین افغان خاتمه دهند. 

کند که پاکستان مفاد موافقتنامه  مبر اداره مهاجرت سازمان ملل متحد فشار وارد سازید تا آشکارا اعال  •

ده و نقض این موافقتنامه تا کرمبنی بر عودت داوطلبانه مهاجرین افغان را نقض  م2003جانبه سه

بر اداره  ،چنینافت. همن خاتمه داده نشده است، ادامه خواهد یااجباری مهاجربازگشت زمانیکه به روند 

جانبه را الی ختم اداره در موافقت نامه سهاین مشارکت  فشار وارد سازید تا متحد مهاجرت سازمان ملل

 د. به حالت تعلیق درآورروند اخراج اجباری مهاجرین 

در مقابل آغاز مجدد روند اخراج  اتا به طور آشکار زیر فشار بگیریداداره مهاجرت سازمان ملل متحد  •

سازی هرنوع کمک برای واضح سازد که فراهم ده و علنا  کرن افغان از پاکستان اعتراض ااجباری مهاجر

 ؛گیردهای آنان حین بازگشت به افغانستان صورت میهدف کاهش آالم و رنجاب ،کنندگان اجباریعودت

یید ادعای پاکستان مبنی بر داوطلبانه بودن عودت أتها به منزله سازی این نوع کمکنه اینکه فراهم

 مهاجرین باشد. 

پاکستان و اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در پاکستان در راستای همکاری با مهاجرین دولت با مقامات  •

 مساعدت و همکاری مالی نمایید.  هاافغان و حمایت الزم از آن

نهادهای ذیربط نیز  ادارات ملل متحد در افغانستان وای توسعههای امدادرسانی و برنامهها و با فعالیت •

که ای با جوامع محلی ،چنینده و همکر کننده مساعدت مالیافغان در قسمت همکاری با مهاجرین عودت

 مساعدت و همکاری نمایید. جاشدگان داخلی هستند، مهاجر و خود بی میزبان عودت کنندگان

 

 اروپا  ۀبه کشورهای عضو اتحادی

 

 هاهای پناهندگی آنن افغان که درخواستاروند اخراج اجباری مهاجر ،های خویشبا استفاده از صالحیت •

که کابل و سایر مناطق کشور چگونه با وضعیت  به تأخیر اندازید، شدن این مسئلهروشنتا  را اندرد شده

که  هاییعده از افغانید. آنآمیمهاجرین افغان از پاکستان کنار  ۀآمده ناشی از عودت گستردپیش

نباید تحت  ،رواندبا اخراج از این کشورها روبهرد شده و در کشورهای اروپایی شان درخواست پناهندگی

باید از به موجب قوانین داخلی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا،  بگیرند. این افرادتوقیف قرار 

 ند. شوچون افراد در نظر گرفته شده است، برخوردار ترین وضعیت حقوقی که برای هممطلوب



 فبروری بشر/ حقوق دیدبان

های مهاجرین افغان مورین موظف بررسی درخواست پناهندگی، درخواستأاطمینان حاصل نمایید که م •

های پناهندگی مهاجرین و مناسب بررسی نمایند. اطمینان دهید که بررسی عریضهرا به شکل درست 

موسوم  م2016رهنمود اداره مهاجرت سازمان ملل متحد مصوب اپریل  در مطابقت کامل با مفاد ،افغان

صورت « المللی متقاضیان پناهندگی از کشور افغانستانبین هایحمایت دریافترهنمود واجدشرایط »به 

داخلی یا جایی جابهجایگزینی طرح » از سویکه  دنشونیز می یهایدوسیه گیرد. این موضوع شاملمی

(IFA)»  مطابق رهنمودهای اداره مهاجرت ها درخواستاین اند. اطمینان حاصل نمایید که گردیدهمسترد

رست تحت غور و بررسی قرار داده به شکل د ،اروپا ۀسازمان ملل متحد و اداره مهاجرت اتحادی

  شوند. می

برای افغانستان را  م2017 مصوب (Humanitarian Response Plan) بشردوستانه هایکمک طرح •

  تمویل نمایید.   سخاوتمندانهو به طور مناسب 


