
BACKGROUNDER

بیجا شدن 
گسرتده مردم  

از افغانستان

)مهاجرین،  است  شده  افغانستان  از  مردم  گسترده  شدن  بیجا  باعث  مسائلی  چی 
پناهندگان، افراد بیجا شده داخلی(؟

بیجا شدن مردم در داخل افغانستان و آواره شدن تعداد دیگر آنها در داخل این کشور اتفاقی است که در 
نتیجه آفات طبیعی، درگیری ها و جنگ های مداوم در سراسر افغانستان در چند دهه گذشته رخ داده است. 
مردم با اختالل و فشارهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو بوده اند که این امر باعث وقوع 
بحران انسانی و درگیری های طوالنی گردیده است. این بحران به اشکال مختلف از جمله تلفات ملکی، 
فقر، فساد اداری و عدم مصونیت غذایی نمودار شده است که همه آنها در بیجا شدن گسترده و مداوم مردم 

در .داخل و بیرون از کشور کمک نموده اند.

اشغال ۲۰ ساله توسط آمریکا )که در اواسط سال ۲۰۲۱ خاتمه یافت( تنها باعث بدتر شدن این معضل 
گردید. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط سال ۲۰۲۱، وضعیت بدتر شده و صدها هزار افراد یا 
در داخل افغانستان آواره شده اند یا بخاطر بیم از خشونت، آزار و اذیت و یا از دست دادن حقوق اساسی 

انسانی شان مجبور به فرار از کشور گردیده اند.

تاثیرات بیجا شدن بر زنان بطور مشخص چی بوده است؟
زنان در افغانستان با محرومیت از حقوق اساسی شان، از جمله حق تعلیم و تربیه، حق کار و حق دسترسی 
به خدمات صحی مواجه اند. زنانی که بیجا شده اند با خطر فزاینده خشونت جنسیتی، عدم امنیت غذایی، 

قربانی شدن جرم قاچاق و آسیب های دیگر مواجه اند. 

اما به جای به رسمیت شناختن حقوق زنان توسط جامعه بین المللی، آنها همواره نادیده گرفته می شوند. 
تاثیرات جنسیتی بحران کنونی در نظر گرفته نمی شود و زنان از حق شرکت در فرایند های کلیدی مربوط 

به پروسه های مرتبط با مهاجرین، کمک های بشردوستانه و صلح محروم می گردند.
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حجم و دامنه بیجا شدن مردم در داخل و بیرون از افغانستان چقدر است؟
طبق وب سایت کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، بیجا شدن مرتبط با افغانستان سومین بیجا شدن 

بزرگ مردم در جهان است: 

در حال حاضر، ۶/۲ میلیون پناهنده افغان در سراسر جهان ثبت شده اند، که ۲/۲ میلیون آنها در  	
پاکستان و ایرانی زندگی می کنند.

۵/۳ میلیون افراد بیجا شده که برای جستجوی امنیت در جای دیگر مجبور به ترک خانه های شان  	
شده اند در داخل افغانستان زندگی می کنند.

تا دسامبر ۲۰۲۰، ۹/۲ میلیون نفر در اثر درگیری در افغانستان در داخل کشور بیجا شده بودند. 	

تنها بین جنوری تا دسامبر ۲۰۲۱، ۶۷۷۸۳۲ نفر در داخل کشور بیجا شده اند که تقریبًا ۸۰ درصد آنها  	
را زنان و اطفال تشکیل میدهند.

در حال حاضر، برخی کشورها متعهد شده اند که پناهندگان افغان را بپذیرند در حالیکه مرزهای برخی 
کشورهای دیگر بر روی پناهندگان بسته است.

بعد از سقوط کابل بدست طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱، آمریکا و شرکای ائتالفی آن بتعداد ۱۰۰۰۰۰ نفر را از 
کابل خارج کردند؛ این گروه عمدتًا متشکل از اتباع خارجی یا کسانی بودند که با نیروهای ناتو همکاری 
نزدیک داشتند. از این گروه ۱۰۰۰۰۰ نفری، ۳۵۰۰ نفر توسط کانادا که متعهد به پذیرش ۴۰۰۰۰ پناهنده افغان 
بخصوص آنهاییکه آسیب پذیر اند )زنان، دختران و اعضای جامعه همجنس گرا، دوجنس گرا، ترا جنس 
ها، کوییر و بینا جنس و بقیه( شده، پذیرفته شدند. آمریکا متعهد به پذیرفتن ۳۴۵۰۰ پناهنده از طریق ویزای 
مهاجرتی ویژه شده است در حالیکه انگلستان متعهد شده است تا در درازمدت تعداد ۲۰۰۰۰ پناهنده افغان، 
افغان  پناهنده  پذیرش  از  ترکیه و چین صراحتا  بپذیرد.  را  آمریکا،  اول خروج  نفر در سال  بشمول ۵۰۰۰ 
خودداری کرده اند در حالیکه کشورهای مانند فرانسه و آلمان هیچگونه تعهد خاصی نسپرده اند. کشورهای 
دیگر مانند مجارستان، آلبانی و مکزیک تعداد کمی )بین کمتر از ۱۰۰ نفر تا چند صد نفر( از پناهندگان 

افغان را پذیرفته اند و برخی )کلمبیا و اوگاندا( تنها پناهندگان را بصورت موقت خواهند پذیرفت. 

مسیرهای مهاجرت غیرقانونی طی سالیان گذشته مردم را از افغانستان به استرالیا و کشورهای اتحادیه اروپا 
برده است و هزاران پناه جو در شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز، از جمله در معرض خشونت مرزی، قرار 

گرفته اند.

درخواست اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی )WILPF( در رابطه به آوارگی 
و بحران جاری پناهجویان افغان در افغانستان چیست؟

با همکاری نزدیک با نهضت بین المللی زنان برای صلح و آزادی شاخه افغانستان و سازمان های بین 
از پناهندگان و  المللی حقوق بشر، نهضت )WILPF( بر تضمین حقوق زنان و دختران افغان، حمایت 
آنهاییکه بدنبال تخلیه هستند، و تامین صلح و کمک های بشردوستانه برای کشوری در حال رویارویی با 

آشوب متمرکز است.
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اقدامات و توصیه ها:

باید به همه افراد یکه از افغانستان فرار می کنند، از طریق حمایت بین المللی و از طریق  	
ارائه وضعیت پناهندگی تحت کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا اسناد منطقه یی پناهندگی زندگی 
ایمن و با عزت فراهم شود. برای حق مردم جهت خروج، جستجوی عبور امن و حق آنها 

برای درخواست حمایت و پناهندگی هیچگونه ضرب العجلی نمی توان تعیین کرد.

این امر بسیار مهم است که کشورها باید مرزهای خود را به روی افغان های که بدنبال  	
امنیت هستند باز کرده و باز نگه دارند: همه کشورهای عضو سازمان ملل باید با اشتراک 
عادالنه، مسئولیت پذیرایی و حمایت از پناه جویان از افغانستان را تضمین کنند. این اقدام 
باید عدم تعادل در ظرفیت ها و منابع بین کشورهایی که درحال حاضر میزبان پناهندگان 

هستند و کشورهای نسبتًا ثروتمند شمال را در نظر بگیرند.

کشور ها باید تعهدات خود را برای پذیرش پناهندگان تسریع کنند و به آنها عمل کنند.  	
اگر چه تعهدات برای پذیرش پناه جویان وجود دارد، اما بسیاری از کشورها تاخیر زیادی در 
عمل به این تعهدات داشته اند و حتی پناه جویان با مدارک صحیح  و قابل قبول نتوانسته 

اند به این کشورها نقل مکان کنند.

صدای جامعه پناه جویان افغان – بخصوص صدای زنان در این جامعه – برای همه مجامع  	
و پروسه ها در خصوص صلح و آینده افغانستان حیاتی و کلیدی است.


