
چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟
انگيزه هاى سفر به اروپا و ساير كشورهاى صنعتى از منظر 

اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال كننده در افغانستان

چونا آر. اچاوز
جنيفر لين ال بگاپورو

ليحه ويلفردا رى پيالنگو
شكريه آزادمنش

PDES/2014/03

قوس 1393



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
سلسله نشرات تحليلى

چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟
انگيزه هاى رفتن به اروپا و ساير كشورهاى صنعتى از منظر اطفال، خانواده ها جوامع 

ارسال كننده در افغانستان

چونا آر. اچاوز
جنيفر لين ال بگاپورو

ليحه ويلفردا رى پيالنگو
شكريه آزادمنش



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان و كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد۲۰۱۴

AREU & UNHCR ب

عكسهاى روى جلد: 

خالد خسرو مترجم:   
1424D كد نشريه:  

اين نشريه ميتواند براى مقاصد غير تجارى با ذكر مشخصات نويسنده، نقل قول، چاپ مجدد و اقتباس گردد. نظريات بيان شده و 
محتوى اين پژوهش به دوش نويسنده بوده و به هيچ صورت مواضع كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد و واحد تحقيق و 
ارزيابى افغانستان رامنعكس نمى نمايد. اسامى و نقشه هاى كه در اينجا استفاده شده اند هيچ عقيده و باورى را در خصوص وضعيت 
حقوقى و يا مسئولين يك منطقه خاص كه از درك و شناخت كميشنرى عالى سازمان ملل متحد در امور مهاجرين (UNHCR) و يا 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان (AREU) از آن منطقه نماينده گى نمايد، ارايه نمى دارد.

براى اقتباس از اين نشريه تذكر منبع با محتوى زيرين پيشنهاد ميگردد:

 Echavez, C. et al  Why do children undertake the unaccompanied journey? Motivations for departure to Europe and other

 industrialised countries from the perspective of children, families and residents of sending communities in Afghanistan,

Afghanistan Research and Evaluation Unit & United Nations High Commissioner for Refugees, December 2014.

1) مصاحبه با يك طفلى كه قصد مهاجرت بدون ولى موفق به رسيدن به كشورمطلوب نگرديد (عكس از ميا 
احسان اهللا غفورى دستيار ارشد تحقيق در AREU)؛ 2) مصاحبه با يك طفلى كه قصد سفر بدوه همراه را به خارج 
از كشور ننموده بود (عكس جنيفر لين ال. بگاپورو مسول ارشد تحقيق در AREU)؛ 3) مصاحبه به يك طفلى كه 
اقدام به مهاجرت بدوه همراه به خارج از كشور  نكرده (عكس از حاجى حامد عقيلى) ؛ 4) مصاحبه با يك وكيل 

  .(AREU عكس از جنيفر لين ال. بگاپورو مسول ارشد تحقيق در) منطقه
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در مورد نويسندگان:
چونا اچاوز معاون بخش پژوهش ها در  موسسة تحقيق و ارزيابى افغانستان (AREU) است. چونا قبل از پيوستن به اين موسسه در 
جنورى 2010ميالدى، به عنوان مشاور در چندين سازمان بين المللى و همچنان به عنوان پژوهشگر در مركز مطالعات صلح و منازعه در 
كشور كمبوديا كار مى كرد، و در آن زمان نگاه مطالعاتى اش معطوف به التيام، روياها، آرزوها و مفاهيم صلح در ميان جوانان كمبوديايى 
بود. او همچنان به عنوان محقق در انستيتوت پژوهشى براى فرهنگ جزيرة مندانائو (Mindanao) كار مى كرد كه موضوعات تحقيق اش 
مسايلى چون جمعيت، صحت، صلح و برنامه هاى معيشتى و توجه به جنسيت به عنوان موضوع مشترك و فراگير در تمام برنامه ها و 
پاليسى ها را در بر مى گرفت. خانم چونا داراى بيست سال تجربه در مناطق آرام و درگير منازعه است، و همچنان در كشور هاى جزاير 
پاسفيك و كمبوديا كار كرده است. چونا دكتراى خود را در رشتة جمعيت شناسى از پوهنتون ملى استراليا در شهر كانبرا به دست آورده 

است. پايان نامة دكترايش در مورد زنان و كار در كارخانه در شهر Cagayan de Oro  كشور فليپين بود.
جنيفر لين ال. بگاپورو مسوول ارشد تحقيق در AREU است فوق ليسانس خود را در مورد رسانه ها، فرهنگ و ارتباطات از پوهنتون 
نيويارك اياالت متحده گرفته است. عنوان رساله ماسترى اش "داستان هايى در مورد نقش هاى جنسيتى و منازعات مسلحانه: نگاهى به 
زندگى زنان و مردان در جزيره مندانائو(Mindanao) در فليپين" بود. او همچنان يك ماسترى ديگر درعلوم بهداشت اجتماعى از پوهنتون 
دى له سالهِ (De La Salle) مانيالى فليپين به دست آورده است. رساله اش در مورد ”زنان در تجارت و نقش هاى بازتوليدى شان: مطالعه 
در مورد زنان دستفروش در بازار شهرCagayan de Oro“ بود. جنيفر به عنوان كارآموز در مركز جوانان براى صلح در چارچوب پروژهء 
تقويت جوانان در پنوم پِن كمبوديا فعاليت كرده و براى بيشتر از 10 سال در پروژه هاى تحقيقى در باره ارتباطات، جندر، صحت، خشونت 
هاى ناشى از منازعات و زنان مشغول بوده است. او فعًال سرپرستى گروه يك پروژه تحقيقاتى AREU زير عنوان ”شكل دهى ارايه خدمات 
دولتى: تقويت نهاد ها و نظام ارايه خدمات: درس هايى از منطقه جنوب آسيا“ كه از سوى بانك جهانى تمويل مى شود را، به عهده دارد.

ليحه ويلفردا رى پيالنگو در حال حاضر مدير تحقيقات پوهنتون بوهول كشور فليپين است. او قبل از به عهده گرفتن سمت فعلى 
اش، به عنوان هماهنگ كننده منطقه اى براى بخش علوم اجتماعى پوهنتون بوهول فليپين ايفاى وظيفه مى كرد. او ليسانس خود را در 
رشته روان شناسى گرفته و ماسترى خود را در بخش تدريس علوم اجتماعى به دست آورده است. او همچنان دارنده تصديقنامه تعليمات 
ويژه هم است. او در ساحه كارى خود از تحصيالت اش در حوزه روان شناسى و مهارت هايش به عنوان محقق و مدرس بهره مى برد.
حوزه تخصص او قرار ذيل اند: تسهيل تعليم و تربيه، تدريس، آموزش، توسعه نصاب تدريس، و توسعه توضيحى. تحقيقات او شامل 
موضوعات جوانان و رفتار هاى مخاطره آميز، خروج از فقر با اشتراك در پيشبرد و تحليل، و همچنان فورمول بندى طرح ها و نمونه ها، 

و طرح ريزى جلسات براى پنج كشور جزاير پاسفيك مى شود.
شكريه آزادمنش در حال حاضر به عنوان دستيار ارشد تحقيق در AREU به كار مشغول است. قبل از پيوستن به اين موسسه در سال 
2009 ميالدى، در انجمن هاى زنان و همچنان گروه هاى جوانان فعاليت داشت. آزادمنش به عنوان محصل جهت تدريس در كورس 
هاى سواد آموزى براى جوانان به عنوان رضاكار خدمت مى كرد. او از روش هاى تحقيق كيفى و كمى در كارهايش درAREUو همچنان 
قبال در سازمان "نسل آينده" استفاده كرده است. او از ديپارتمنت انگليسى پوهنزى ادبيات و زبان هاى پوهنتون كابل فارغ شده است. 
او تا اكنون در پروژه هاى تحقيقى مختلف به عنوان ناظر پژوهش هاى ساحوى، و همچنان پيشبرد و تحليل و نوشتن گزارش ها سهم 

گرفته است.

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، موسسه مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه پژوهش با كيفيت 
مرتبط به پاليسى و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و 
تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان 
زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانه اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل 
از هيآت مديره، تمويل كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى فنلند، 

سويدن و سويس پشتيبانى مالى مى شود.
در سال 2014 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى كميسيون اروپا (EC)، اداره توسعه و همكارى سويس (SDC)، موسسه بين المللى 
براى توسعه (ODI)، برنامه انكشافى سازمان ملل متحد (UNDP)، پوهنتون آسياى مركزى (UCA)، بانك  جهانى، انستيتيوت صلح اياالت 

متحده امريكا (USIP)، همكارى هاى تخنيكى آلمان (GIZ) و سفارت فنلند تمويل ميگردد.
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ابراز امتنان
نويسندگان اين تحقيق از افراد زير كه در اين گزارش سهمى ايفا كردند، ابراز امتنان مى كنند.

از پژوهشگران ساحوى كه گروه هاى مباحثاتى، مصاحبه هاى معلوماتى كليدى، را انجام دادند؛ دستياران ارشد تحقيق: شكريه آزادمنش، 
ميا احسان اهللا غفورى؛ دستياران تحقيق: خالد بهزاد، مرضيه برهانى، مباركه فرهمند، صديقه رحيمى، نفيسه رحيمى، حسنا محمدى، 

محمد ابراهيم شهاب، حاجى حامد عقيلى.
 از بررسى كنندگان منابع مطالعاتى و پژوهشى كه با پيشنهادات خود در تقويت گزارش كمك كردند.

انماكوالدا سرانو، فرانسيس وون، اون مك لوييد، و ساير مرورگران منابع درUNHCR در ژنو كه نظريات و پيشنهادات سودمندى را در 
مورد پيش نويس اين گزارش ارايه كردند.

از دفتر UNHCR در افغانستان- كابل و به خصوص از:  پير فرانسيسكو ماريا ناتا، محمد ياسر غمى، ياسمين كتابچى و ساير اعضاى گروه 
دفتر كابل كه معلومات ارزشمندى را در جريان مصاحبه ها فراهم ساختند. همچنان از دفاترUNHCR در گرديز، باميان و ننگرهار به دليل 

همكارى و پشتيبانى هاى شان در جريان تحقيق سپاس گزارى مى شود.
از سازمان هاى بين المللى، سفارتخانه ها، نهاد هاى حكومتى و غير حكومتى كه در نشست هاى مربوطه اشتراك ورزيده و نظرات 
و ديدگاه هاى ارزشمند خود را ارايه كرده، و برخى از آنها موافقت كردند تا وقت خود را براى مصاحبه هاى مفصل در اختيار مصاحبه 

كنندگان اين گزارش قرار دهند.
از مايكل لو مونتِجو به خاطر نقشه.

باالتر از همه از تمام مصاحبه شوندگان، اطفال و خانواده هاى شان، اعضاى اجتماع اطفال، افراد ذيدخل حقوقى و اجتماعى كه با صبر 
و حوصله به سواالت بى پايان تيم تحقيق پاسخ دادند و تجربيات سخت زندگى شان را بار ديگر تكرار كردند.

اين تحقيق به واسطه كمك هاى مالى دفتر جمعيت، مهاجرت و پناهندگان وزارت امور خارجه امريكا،  با حمايت هاى بخش خدمات 
توسعه پاليسى و ارزيابىUNHCR، و با كمك مالى اضافىAREU امكان پذير شد. مسووليت محتواى اين گزارش تنها به عهده AREUبوده 

و به هيچ صورت و تحت هيچ شرايطى بازتاب دهنده نظرات UNHCR نيست.



۲۰۱۴واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان و كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد

ه چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟

فهرست مطالب

1 ........................................................................................................................................................................................................................... خالصه
مقدمه...................................................................................................................................................................................................................... 3  .1
1 .1  اهداف تحقيق................................................................................................................................................................................................ 3
2 .1  تحقيقات و شواهد موجود در مورد سفراطفال بدون همراه به خارج از افغانستان......................................................................................... 3
روشناسى تحقيق.................................................................................................................................................................................................... 6  .2
1 .2  انتخاب مناطق............................................................................................................................................................................................... 6
2 .2  آمادگى هاى قبل از تحقيق ساحوى............................................................................................................................................................. 6
3 .2  انتخاب پاسخ دهندگان.................................................................................................................................................................................. 7
4 .2  مناطق مورد مطالعه....................................................................................................................................................................................... 8
يافته ها................................................................................................................................................................................................................. 11  .3
خالصه، نتيجه گيرى و پيشنهادات...................................................................................................................................................................... 28  .4
30 ................................................................................................................................................................................................................... ضميمه ها:
مأخذ.: .......................................................................................................................................................................................................................... 32

جدول ها

جدول 1  طراحى گروپ صرفا مقايسوى پس از مشاهدات ساحوى.............................................................................................................................. 6
جدول 2  مناطق تشخيص داده شده اطفال پناهجو...................................................................................................................................................... 6
7 .................................................................................................................................... جدول 3: مطالعه اشتراك كنندگان در سطح اجتماع هر واليت
جدول 4 پاسخ دهندگان مصاحبه هاى مفصل اين تحقيق در سطح واليت................................................................................................................. 8

نقشه 

نقشة نقاط حركت........................................................................................................................................................................................................ 24



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان و كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد۲۰۱۴

AREU & UNHCR و

اختصارات
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان   AREU

شوراى هاى توسعه اى اجتماع   CDCs

اداره مركزى احصاييه   CSO

زن   F

گروه مباحثاتى   FGD

عضوخانواده   FM

بيشترين پناهجوى اعزامى    HS

مصاحبه مفصل     IDI

مصاحبه معلوماتى كليدى   KII

كمترين پناهجوى اعزامى    LS

مرد   M

وزارت امور زنان   MoWA

ارزيابى ملى مخاطرات و آسيب پذيرى ها   NRVA

انكشاف پاليسى و خدمات ارزيابى   PDES

اطفال افغان بدون همراه در سفر به خارج   UACM

اطفال بدون همراه و جدا شده   UASC

بريتانيا   UK

ملل متحد   UN

كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد   UNHCR

صندوق وجهى اطفال سازمان ملل متحد   UNICEF

دالر امريكايى   USD



۲۰۱۴خالصه

1 چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟

خالصه

در سال هاى اخير، مسئله سفر اطفال بدون همراه به خارج از كشور در محور افزايش نگرانى ها قرار داشته است. اين نگرانى زمانى 
بيشتر ميشود كه شمار اطفال بدون همراه كه به اروپا ميرسند، افزايش يافته و تشويش هاى را در مورد نياز به حمايت، خطرات در زمان 
سفر و در واقع اينكه اين اطفال بدون هيچ گونه مدرك قانونى و اغلبا به كمك شبكه هاى قاچاق سفر ميكنند، به همراه دارد. افغانستان 
يكى از جمله كشور هاييست كه اطفال آن سفر بدون همراه به اروپا، كشور هاى همسايه مثل ايرا و پاكستان و آستراليا را متقبل ميشوند. 
را منتشر  خورند  مى  تكان  باد  در  تنها  بخش توسعه پاليسى و ارزيابى UNHCR در سال 2010 نتيجه يك تحقيق زير نام درختان 
كرد. اين مطالعه در مورد اطفال افغان بدون همراه انجام يافته بود كه توانست شواهد پيشگامى را در مورد مشخصات شمارى از اطفال 
افغانستان در برخى از كشور هاى اروپايى فراهم كند كه بدون همراه و به تنهايى سفر كرده اند. هنوز هم شكاف هاى در اين مدارك 
موجود است و نتايج اين مطالعه پيشنهاد ميكند تا تحقيق بيشترى در اين مورد در داخل افغانستان صورت گيرد تا اين اطفال، خانواده 

هايشان و اجتماعاتى كه انان را به خارج فرستاده شناخته شوند و انگيزه هايشان نيز شناسايى شود.

روش شناسى
روش شناسى اين تحقيق بر اساس مرور منابع تحقيقى و جمع آورى معلومات كيفى از واليت هاى با بيشترين و كمترين فرستنده اطفال 
پناهجو به خارج از كشور استوار است؛ واليت هايى با اكثريت باشندگان قومى پشتون و هزاره كه اكثريت اطفال پناهجوى افغان از ميان 
شان مى آيند. اين چهار واليتى كه از آنان معلومات جمع آورى شده است، عبارت اند از ننگرهار، كابل، پكتيا، باميان. به كمك روش 
تركيبى- يعنى مصاحبه هاى معلوماتى كليدى و گروه هاى مباحثاتى- تحقيقات روى اطفال پناهجو و خانواده هاى شان، متنفذين و 

اعضاى اجتماع انجام يافت.

يافته ها
اطفالى كه به صورت بى همراه دست به مهاجرت مى زنند، عموما مرد بوده و سن شان بين 13 الى 17 سال است. در تشويق اطفال 
براى رفتن به خارج از كشور چندين عامل (و خيلى اوقات با هم مرتبط) مانند فقر، ناامنى، نبود فرصت هاى الزم تحصيلى و شغلى، و 
توقعات خانواده و همقطاران دخيل اند. در مناطقى كه بلند ترين آمار فرستادن اطفال را به خارج دارند تصميم گيرى براى سفر قاچاقى 
اطفال به بيرون از كشور از سوى بزرگ فاميل و خود اطفال به طور مشترك اتخاذ مى شود. خانواده ها براى تامين مالى سفر قاچاقى 
اطفال خود از تمام داشته ها و امكانات خود استفاده مى كنند، از افراد قرض مى گيرند و يا جايداد خود را به گرو مى گذارند. در مناطق با 
داشتن آمار كمتر اطفال معموال براى رفتن به خارج تصميم گرفته و بعد به دنبال كسب رضايت و حمايت خانواده هاى شان مى گردند.
براى هردو مناطق براى اطفال پناهجو، كشور هاى اروپايى مقصد دلخواه بوده و برخى هم ايران را به خاطر وجود آشنايان و خويشاوندان 
خود كه قسمت پيدا كردن كار كمك كرده مى توانند، به صورت موقت انتخاب مى دارند تا با اندوختن پول از آن جا به يك كشور 
ديگر بروند. همان طورى كه مصاحبه شوندگان در اين تحقيق خاطر نشان نمودند، نقاط اصلى حركت اين اطفال در افغانستان عبارت 
از هرات، اسالم قلعه و نيمروز است. در مصاحبه ها عمومًا تصديق گرديد كه مهاجرت به خارج از كشور به كمك شبكه هاى قاچاق 

انجام يافته است.
تمام خانواده ها در واليات كه آمار بلند فرستادن نو جوانان به خارج را دارند و با آنها مصاحبه شد، از خطرات سفر قبل فرستادن فرزندان 
شان آگاه بودند. با وجود آگاهى قبلى، اطفال خود را به اين سفر فرستادند چون فكر مى كنند كه فوايد نهايى آن بر خطرات و سختى 
هاى راه مى چربد، و يا تصور ميكنند كه انتخاب ديگرى جز اين ندارند. در ارتباط به آگاهى اطفال از خطرات سفر قاچاقى بايد گفت كه 
برخى از آنها اطالعات كمى داشته و برخى ديگر از مخاطرات آگاه بودند. اطفالى كه در اين تحقيق با آنها مصاحبه صورت گرفت، در 
مسير سفر با درجه هاى متفاوتى از خطرات، آزار و اذيت و نقض حقوق شان از سوى قاچاقبران و ماموران پوليس در كشور هاى مختلف 
و يا كشور هاى مقصد مواجه شده اند. با وجود اين هم خانواده ها و هم اطفالى كه از واليت هاى كه آمار بلند فرستادن نو جوانان به 
خارج را داشتنند (كابل و ننگرهار) به خارج از كشور به تنهايى سفر كردند، به صورت قوى گفتند كه  پس از جمع آورى پول الزم بار 
ديگر براى رفتن به كشور هاى غربى اقدام خواهند نمود. در مقابل خانواده ها و اطفال واليت هاى پكتيا و باميان كه يكبار سفر ناكام 

به خارج از كشور داشتند، مجموعًا گفتند كه تمايلى براى رفتن مجدد به سفر قاچاقى ندارند.
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پيشنهادات:
اطفال . 1 تا  دريابند  را  هاى  راه  بايد  افغان  ذيربط  مقامات  با  همكارى  در  افغانستان،  در  اجتماع  بزرگان  و  مدنى  جامعه 

(به ويژه مردان بالغ) و والدين شان را در مورد خطرات سفرهاى بدون همراه، به ويژه از طريق شبكه هاى جوانان، رسانه هاى 
اجتماعى، مكاتب و نهاد هاى آموزش دهى والدين آگاه سازند.

نمايندگان . 2 افغان،  ذيربط  مقامات  حضور  با  اطفال،  توسط  همراه  بدون  هاى  سفر  خطرات  مورد  در  دهى  اگاهى  هاى  كمپاين 
سياسى، جامعه مدنى و بزرگان اجتماع بايد افزايش يابد.روش هاى جديد نشر اطالعات در ارتباط به سفر قاچاقى از طريق شبكه 

هاى اجتماعى، نهاد هاى تعليمى، رسانه هاى عمومى و شبكه هاى غير رسمى جوانان مد نظر گرفته شود.
مطالعات بيشترى براى درك عالقه مردان جوان افغان به سفر هاى بدون همراه صورت گيرد و شبكه هاى غيررسمى جوانان . 3

نه تنها در تنها در افغانستان بلكه در ايران و پاكستان راه اندازى شود تا روشن گردد كه چگونه ممكن است به اين تمايل مردان 
جوان به سفر هاى بدون همراه تاثير گذاشت.

آموزش هاى حرفه اى و برنامه هاى معيشتى براى جوانان به ويژه در مناطق با بيشترين ميزان اعزام در افغانستان، در هماهنگى . 4
با مقامات ذيربط افغان، نهاد هاى غيردولتى و فعاالن جامعه مدنى توسعه داده شود.

در تمامى اقداماتى كه به گونه مستقيم يا غيرمستقيم اطفال بدون همراه را متاثر ميسازد، بهترين منفعت طفل در صدر مالحظات . 5
قرار گيرد. كشور هاى مقصد پناهجويان نوجوان بايد در راه حل هاى خود جهت برخورد با آنها بر اساس اصل بهترين مصلحت 
برخورد كرده و همچنان اين موضوع را در نظر داشته باشند كه شايد اطفال پناهجوى افغان داراى قضاياى مشروع پناهندگى 

بوده و نيازمند حمايت هاى بشردوستانه اند.
با مسوالن مرزى و نيروهاى پوليس در كشور هاى ترانزيت و مقصد به ويژه در ايران و تركيه، در مورد حفاظت اطفال بدون . 6

همراه ظرفيت سازى صورت گيرد.
مقامات افغان، جامعه مدنى و افراد متنفذ جامعه بايد تالش هاى خود جهت حفاظت و حمايت از اطفال بازگشته از خارج را بيشتر . 7

سازند. بايستى آنها به مسايلى چون تروماى سفر و بازگشت به كشور و ادغام در جامعه توجه مبذول دارند. در برنامه ها بايد اين 
موضوع در نظر گرفته شود كه اطفال بازگشته شايد بار ديگر براى رفتن اقدام كنند؛ به ويژه اين موضوع در واليت هاى كابل 

و ننگرهار بيشتر صادق است.



۲۰۱۴مقدمه

3 چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟

مقدمه. 1
در سال هاى اخير، مساله اطفال بدون همراه كه افغانستان را به قصد خارج ترك مى گويند، به يك نگرانى فزاينده مبدل شده است. 
عوامل مختلفى در جلب توجه به اين دسته از پناه جويان دخيل است. از جمله مى توان گفت كه تعداد اطفال پناهجو در اروپا و نگرانى 
ها در ارتباط به  نيازهاى مخصوص حمايتى از آنها رو به افزايش است، از آن جاى كه اين اطفال به طور غير قانونى، اغلب به كمك 
شبكه هاى قاچاق، سفر مى كنند يك سلسله خطرها در جريان سفر شان به كشور هاى مقصد وجود دارد. افغانستان از جمله كشور هايى 
است كه اطفال زيادى از آن به مقصد كشور هاى اروپايى، استراليا، پاكستان، ايران و ساير كشور ها به خاطر پناهندگى در خارج كشور 
خود را ترك مى كنند. با وجود اين كه برخى بررسى ها در مورد اطفال پناهجو انتشار يافته است، اما در كليت در مورد نمايه و انگيزه 

هاى خروجاين اطفال از كشور اطالعات خيلى كمى وجود دارد. 
در جون 2010 ميالدى، خدمات توسعه پاليسى و ارزيابى كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد (PDES) تحقيقى را زير نام 
درختان تنها در باد تكان مى خورند: مطالعه اطفال پناهجو بدون همراه منتشر كرد. اين يك مطالعه تطبيقى مبتنى بر مصاحبه با 
تعدادى از اطفال پناهجو در تعدادى از كشور هاى اروپايى بود. اين تحقيق شواهد كامال جديدى را در مورد خصوصيات اطفال پناهجو و 
سفر شان به كشور هاى مقصد به نمايش گذاشت. با اين حال، بسيارى از خال ها در آن شواهد و مدارك وجود داشت، و در تحقيق نيز 
پيشنهاد شده بود كه بايد مطالعات بيشترى در افغانستان به منظور درك بهتر از انگيزه ها و نمايه اطفال پناهجو، خانواده ها و اجتماعى 

كه آنها را به خارج از كشور مى فرستد  وادار مى كند، صورت گيرد.

اهداف تحقيق 1 .1
منظور كلى اين پژوهش درك بيشتر از شرايط معين و انگيزه هايى است كه باعث سفر اطفال افغان بدون همراه به كشور هاى اروپايى و 
ساير كشور هاى صنعتى مى شود. به دست آوردن معلومات و درك از موارد فوق به پاليسى ها و برنامه ريزى هاى ستراتيژيك در آينده 

در مورد مهاجرتاين اطفال به خارج ازافغانستان كمك مى كند.
تحقيقات و شواهد موجود در مورد سفر اطفال بدون همراه به خارج از افغانستان 1 .2

براى چندين قرن افغانها به داليل مختلفى چون آفت محصوالت، خشكسالى و خشونت به كشور هاى ديگر مهاجرت كرده، و يا براى 
فرصت هاى بهتر به مناطق و كشور هاى ديگر رفته اند.1 رفت و آمد افغانها به كشور هاى همسايه، به ويژه پاكستان و ايران، از زمان 
هاى بسيار قديم رايج بوده است. با اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروى، و ادامه يافتن جنگ پس از خروج نيروهاى شوروى از اين 
كشور، بسيارى از افغانها مجبور به ترك خانه هاى شان در سطح بسيار وسيعى شدند.  از سال 1980 ميالدى، افغانستان يكى ازكشور 

هايى با كالنترين جمعيت پناهنده در جهان است.
فعال تصور بر اين است كه انگيزه هاى خروج از افغانستان به مراتب پيچيده تر است. نا امنى همچنان بالى جان افغانستان بوده كه در 
اثر آن در سال 2013 ميالدى تلفات ملكى به بلندترين حد خود رسيد.2 در عين حال، پس از چند دهه جنگ، افغانستان با رتبه 175 در 
ميان 186 كشور جهان در جدول شاخص توسعهء انسانى، هنوز هم به عنوان يك كشور فقير در منطقه به حساب مى آيد.3 فقر ارتباط 
خيلى نزديك  با كمبود حفاظت از حقوق بشر، به خصوص شرايط و زمينه هاى گستردة معافيت و رفتارهاى تبعيض آميز، دارد.4 همچنان 
جنبه هاى قابل مالحظه زيست محيطى يا جمعيت شناسى  مهاجرت افغانها، با ”رشد سريع جمعيت-جمعيت خيلى جوان- در كشور، 
سطح باالى شهرى شدن، همچنان محيط فزيكى شكننده با توجه به ظرفيت باالى زلزله خيزى و ساير خطرهاى محيط زيستى“5، از 

جمله عواملى اند كه منجر به مهاجرت افغانها مى شوند. با توجه به اين پسزمينه است كه بايد مهاجرت اطفال پناهجوى را درك كرد.
افغانستان يكى از كشور هايى با جمعيت بااليى از اطفال مهاجر بدون همراه است كه به اروپا سفر كرده و در آنجا درخواست پناهندگى 
مى دهند.6 در سال 2008 ميالدى، از ميان 3،825 پناهنده افغان در اروپا، 13،600 نفر آن اطفال بدون همراه و يا جدا شده بودند. تا 
سال 2012 ميالدى، از ميان 14،010 درخواست پناهندگى اطفال بى همراه و جدا شده در كشور هاى اروپايى، 5،700 آن متعلق به 
اطفال افغان بود.7 در 2013 ميالدى، تعداد در خواست هاى پناهندگى اطفال مذكور 14،065 مورد بود كه از آن ميان 3،595 آن متعلق 

1 كورنفلد، 2008. "پناهندگان افغان در پاكستان: نه تمام شان پناهنده اند، نه همواره در پاكستان و نه الزاما افغان؟"، ژورنال مطالعات پناهندگان2، شماره 1(2008): 63-43 
2014 كابل-  مسلحانه،  منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حفاظت  ميالدى،  ساالنة2012  گزارش  افغانستان:  2 يوناما، 

3 ادارة توسعه سازمان ملل، شاخص توسعه انسانى و اجزاى آن، 2013 ميالدى
UNDP 4، گزارش توسعه بشرى، 2013

5 اين بحث از سوى الساندرو مانسوتى و آدم رودريگز، به دانشكده  حكومتدارى ماستريخت مراجعه شود، ” پيچيدگى ها و چالش در مهاجرت افغانها: مجلس تحقيق و پاليسى"، نوشتة معلوماتى آكادمى
http://mgsog.merit.unu.edu/ISacademie/docs/PB14.pdf 2013،14 شماره ،IS

UNHCR 6، ”درختان تنها در باد تكان مى خورند: مطالعهء اطفال پناهجو بدون همراه“، ژنو، خدمات توسعه پاليسى و ارزيابى، 2010؛ الف. لندبرگ و ال. دهال كوست، ”اطفال پناهجو بى همراه در 
سويدن: شرايط زندگى از منظر اطفال“، فصلنامة سروى پناهندگان (2012): 22-1

UNHCR 7، ”گرايش هاى جهانى2013“، ص 28.
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به افغانستان بود كه در مقايسه با سال قبل در آن كاهش ديده مى شود8. با اين وجود، افغانستان همچنان داراى بيشترين درخواست 
هاى پناهندگى از سوى اطفال پناهجو، يعنى تقريبا 4،500 درخواست از مجموع 25،300 درخواست پناهندگى از سوى اين گروه، در سال 
2013 ميالدى بود.9 اين نكته را بايد به ياد داشت كه ارقام فوق تنها شامل آن عده از اطفالى مى شود كه عمال درخواست پناهندگى 

داده اند؛ به اين دليل، تعداد واقعى اين اطفال افغان در اروپا بايستى بيشتر از اين باشد.10

همان طورى كه در گزارش ”درختان تنها در باد تكان مى خورند: مطالعهء اطفال پناهجو بدون همراه“ در سال 2010 ميالدى اشاره 
شد- در بيرون شدن اطفال افغان از كشور داليل مختلفى سهم دارند. يكى از اين داليل معرفى سياست هاى مهاجرتى و پناهندگى 
محدود كننده از سوى دولت ها و همزمان با آن رشد ”قاچاق مهاجران غير قانونى“11بوده است. دوم، بر تعداد افغانهاى اروپا و آسيا 
افزوده شده كه اين زمينه هاى بيشترى براى جوانان افغان جهت پيوستن به اعضاى فاميل خود در بيرون را مساعد ساخته است. سيستم 
حواله به افغانهاى بيرون از افغانستان اجازه داده است تا با پرداخت پول زمينه سفر قاچاقى اطفال به بيرون از كشور را مساعد سازند. در 
نهايت، از آن جايى كه شهروندان افغان از مرز هاى كشور خود ” بى آن كه رديابى شوند و يا مقررات مرزى ممانعتى در برابر خروج شان 
ايجاد كند“، شرايط مساعد را براى افرادى كه مايل به مهاجرت به بيرون از كشور اند، به وجود آورده است.12 در آن گزارش آمده است:

رفتن وسيع جوانان افغان به قاره هاى ديگر به عوامل مهم تاريخى و فرهنگى ارتباط داشته،اين روند به خاطر شرايط 
دشوارى كه در مناطق آنها وجود دارد، تقويت مى شود و چنين سفرى به خاطر به دست آوردن مصوونيت، تعليم، 
معيشت، رفاه اجتماعى و موجوديت حمايت هاى فرهنگى و اجتماعى جامعهء افغانهاى مقيم اروپا براى هموطنان تازه 

به مقصد رسيدهء شان، بيشتر تشويق مى گردد.“13
در چنين زمينه اى، تمايز متعارف ميان مهاجرت اجبارى و اختيارى به سختى قابل تفكيك بوده، و به خصوص بايد مراقب بود كه موارد 

به دست آوردن مصوونيت در فهم اين پديده مدنظر گرفته شود.
در ساليان اخير، تعدادى از مطالعات روى اطفال پناهنده صورت گرفته كه اكثر شان روى شرايط دريافت اسناد و ساز و كار هاى حفاظت، 
به خصوص در اروپا، انجام پذيرفته است.14 تا امروز جامع ترين مطالعاتى  كه از سوى صندوق وجهى اطفال سازمان ملل متحد و 
كميشنرياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحددر 2010 ميالدى انجام يافته است، توجه خود را به صورت مشخص روى اطفال پناهندة 
افغان معطوف داشته اند.  مطالعهء يونسيف زير نام ”اطفال در حال مهاجرت: گزارشى در مورد اطفال افغان پناهجو به اروپا“، به طور 
اساسى روى اطفال پناهندة افغان در ناروى و بريتانيا، صورت گرفته و در كنار آن مصاحبه هايى نيز با خانواده ها و اطفال در افغانستان 
نيز در اين گزارش انجام شده است. اين تحقيق يك تصوير گذرا از نمايه ى از اطفال افغان  در حال حركت از يك كشور به كشور ديگر 

به دست داده و داستان سفر آنها از افغانستان به اروپا را حكايت مى كند.
تحقيق UNHCR زير نام ”درختان تنها در باد تكان مى خورد..."، روى اطفال پناهندهء افغان و بدون همراهى تمركز كرده است كه به 
خارج توانسته اند بروند. با اين اطفال در كشور هاى فرانسه، يونان، ايتاليا، هالند، ناروى، بريتانيا و همچنان تركيه مصاحبه صورت گرفت. 
اين تحقيق اطالعاتى را در مورد اطفال مذكور و تجارب شان از سفر به اروپا به دست مى دهد. در هر دو تحقيق فوق پيشنهاد شده است 
كه بايد مطالعات بيشترى روى اجتماعاتى كه اطفال خود را به صورت بدون همراه و قاچاقى به خارج مى فرستند، صورت گيرد تا درك 

بهترى از انگيزه هاى اين اطفال براى سفر به دست آيد.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_ ،اطالعات ساالنه در مورد متقاضيان پناهندگى زير سن بر اساس مليت، سن و جنسيت ،Eurostat 8
asyunaa&lang=en

UNHCR 9   ، ”گرايش هاى جهانى 2013“، ص 29.
10 تعداد واقعى اطفال پناهجو در اروپا نزديك به 100 هزار تخمين زده مى شود. (شوراى اروپا، مجمع پارلمانى، ”اطفال پناهجوى بى همراه در اروپا: مسايل رسيدن، اقامت و بازگشت“، قطعنامة 

(2011 ،1810
UNHCR 11، ”درختان در باد تكان مى خورند...“ ص 8. 

12 همان منبع
13 همان منبع

 http://emm.si/files/publikacije/00_emn_synthesis_report_،ميالدى  2010 اروپايى“،  جامع  مطالعة  همراه-  بدون  ”خردساالن  مهاجران،  اروپايى  14 شبكة 
http://،؛ آژانس اتحاديه اروپا براى حقوق اساسى، ”گزارش مقايسوى جامع در بارة اطفال پناهجوى تنها در دولت هاى عضو اتحاديه اروپا“، 2010 ميالدىunaccompanied_minors.pdf 

 fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1692-SEPAC-comparative-report_EN.pdf؛ هان سيلوا، بالنكا و كناودر، برنادت، ”پناهجويان خردسال بى همراه:  
مرور كلى حفاظت، كمك و رفتارهاى اميدبخش“،IOM ، بوداپست، 2011؛ فرانس تره دسيل، ”مطالعة مقايسوى در ارتباط به حقوق پناهندگى براى پناهجويان خوردسال بى همراه در 27 كشور عضو 
اتحاديه اروپا“، 2010، در http://tdh- childprotection.org/documents/ right-to-asylum-for-unaccompanied-minors-in-the-european-union؛ ديده بان 

https://www.hrw.org/sites/default/files/HRW_CRD_migrant_brcohure_low.pdf.،2012 ،حقوق بشر، افتاده در جال: پناهجويان زيرسن در اروپا
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از آن زمان تعدادى از مطالعات با تمركز روى اطفال پناهنده بى همراه در كشور هاى مقصد، از جمله بريتانيا15 و سويدن16، انجام گرفته 
است. بر عالوه، تعدادى از پژوهش ها نيز روى وضعيت آنانى كه رد مرز و يا به افغانستان بازگشته اند،17 از جمله اطفال بدون همراه و 

پناهنده هاى در گذشته خوردسال، صورت گرفته است.18
ساير تحقيقات توجه خود را صرف جمع آورى معلومات در مورد شبكه هاى تسهيل كننده اى سفر اطفالپناهنده كرده اند. از اين جمله 
گزارشى از سوىUNODC از سال 2010 به اين سو در مورد مردمى كه شبكه هاى قاچاق را در افغانستان و پاكستان راه انداخته اند، انتشار 
يافت. و هم چنين يك تحقيق ديگر با حمايت حكومت استراليا در سال 2010 ميالدى صورت گرفت كه به بررسى مراحل و كانال هاى 
معلومات در ارتباط به خطرهاى سفر هاى غير قانونى توسط قاچاقچيان  پرداخته و توجه خود را روى گروه قومى هزاره در چهار واليت 

افغانستان  معطوف داشت.19
در حالى كه مطالعات فوق به فهم مهاجرت اطفال پناهنده از افغانستان كمك ميكنند اما در عين حال يك رشته خالها در اين اسناد 
و مدارك به چشم مى خورد. اين خالها شامل نبود معلومات الزم در مورد نمايه اطفال پناهنده، انگيزه هاى آنها براى سفر به خارج 

و شرايط اطفال اخراج شده و بازگشته به كشور، و فاكتور هاى كه باالى ساير اطفال براى نرفتن به خارج تاثير گذار است، مى شود.
تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويى به برخى از اين خالها مى باشد.در اينجا خصوصيات جوانان افغان پناهجو، انگيزه ها و روند تصميم 

گيرى، راه هاى تمويل سفر قاچاقى به خارج از كشور و تجارب شان از اين مسير  بررسى مى گردد.

15 كاترين گلدول و هانا هليون، ”آينده هاى بى اميد: پناهجويان جوان افغان در بريتانيا و در راه بازگشت به كشور اصلى“، مسايل جديد در تحقيقات مربوط به پناهندگان“، شمارة 246، خدمات 
توسعه پاليسى و ارزيابى UNHCR ، اكتوبر 2012 ميالدى.

16 آند دهال كويست لندبرگ، ”پناهجويان نوجوان بدون همراه در سويدن: شرايط زندگى از منظر اطفال“، فصلنامة سروى پناهندگان اپريل 2012، 31(2): 75-54.
17 ليزا شوستر و نسيم مجيدى، ”پس از اخراج چه اتفاقى مى افتد؟ تجارب پناهجويان اخراج شده افغان“، مطالعات مهاجرت، 1(2): 221-240، 2013؛ دانشكده  حكومتدارى ماستريخت ، ”پيچيدگى 

http://mgsog.merit.unu.edu/ISacademie/docs/PB14.pdf 2013 ،14 شماره ،ISها و چالش در مهاجرت افغانها: مجلس تحقيق و پاليسى“، نوشتة معلوماتى آكادمى
18 كاترين گلدول و هانا هليون، ”آينده هاى بى اميد: پناهجويان جوان افغان در بريتانيا و در راه بازگشت به كشور اصلى“، مسايل جديد در تحقيقات مربوط به پناهندگان، شمارة 246، خدمات توسعه 

پاليسى و ارزيابى UNHCR ، اكتوبر 2012 ميالدى.
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ 2010،FinalReport-19 ستراتيژى معقول ارتباطات، مطالعة مبارزه با قاچاقيان انسان در افغانستان: گزارش نهايى، اكتوبر

WiseStrategicCommunicatoin.pdf
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روشناسى تحقيق. 2
از روش شناسى كيفى در جمع آورى معلومات در مورد شرايط اطفال پناهجو كه به افغانستان برگشته اند، استفاده شده است. پيش از 
جمع آورى معلومات الزم، مرورى بر نوشته ها و تحقيقات مربوط به اطفالى كه از افغانستان/ايران/پاكستان به اروپا (و استراليا) مى روند، 

انجام يافت.در اين تحقيق از روشطراحى گروه صرفا مقايسوى پس از مشاهدات ساحوى استفاده شد.

جدول 1  طراحى گروپ صرفا مقايسوى پس از مشاهدات ساحوى

گروه 1
(قضايايى مورد مطالعه)

ايكس
بيشترين پناهجوى اعزامى به خارج

O1
منطقة با اكثريت پشتون

O2
منطقة با اكثريت هزاره

گروه 2
(قضايايى مقايسوى)

OX
كمترين پناهجوى اعزامى به خارج

 

O3
منطقة با اكثريت پشتون

O4
منطقة با اكثريت هزاره

انتخاب مناطق 2 .1
مناطق پشتون نشين و هزاره نشين با بيشترين و كمترين تعداد اطفال پناهجو بدون همراه در اين تحقيق براى تحليل مقايسوى در نظر 
گرفته شده اند. اقوام هزاره و پشتون درگزارش هاىUNICEF و UNHCR در سال 2010 ميالدى داراى جايگاه شاخص از لحاظ اطفال 
مهاجر بدون همراه بودند. در جدول پايين، بر اساس گزارش سال 2010 ميالدىUNHCR وUNICEF، مناطقى كه از آن اطفال پناهجو 

راهى كشور هاى ديگر مى شوند، مشخص شده است.

جدول 2  مناطق تشخيص داده شده اطفال پناهجو

اكثريت هزارهاكثريت پشتون

غرنى، كابل (UNHCR, UNICEF)ننگرهار (UNHCR, UNICEF)باال
باميان (UNHCR)پكتيا  (UNHCR)پايين

دو منطقه با بيشترين نوجوان پناهجوى اعزامى به خارج كه براى اين تحقيق انتخاب شدند، عبارت از غزنى/كابل براى هزاره ها، و 
ننگرهار براى پشتون ها است. غزنى از آن رو به عنوان يك واليت دلخواه بر اساس پژوهش هاى موجود و نظرات كارشناسان در اين 
تحقيق انتخاب شد كه بيشترين اطفال پناهجوى هزاره از آن روانه كشور هاى خارج مى شوند. البته درجريان تحقيقات واليت غزنى 
مكان امن براى اعزام گروه تحقيق نبود. از اين رو در عوض كابل به عنوان واليت جايگزين جهت مطالعه بر گزيده شد. كابل نيز 
در گزارش هاى UNHCR وUNICEFكه به صورت جداگانه در سال 2010 ميالدى انجام يافت، به عنوان واليتى با اعزام باالى اطفال 
پناهجوى بدون همراه به خارج شناخته شده بود، و در اين واليت گروه قومى كه انتخاب شد كه از واليت غزنى به شهركابل مهاجرت 

كرده بودند، و مناطق مورد توجه قرار گرفت كه آنها غالبا پس از مهاجرت در كابل سكونت مى كنند.20
پكتيا  از  عبارت  شدند،  انتخاب  تحقيق  اين  براى  و  اند  شده  فرستاده  خارج  به  ها  آن  از  كمترى  اطفال  كه  اى  منطقه  دو 
دو  هر  به  تحقيق  گروه  اعزام  اجازه  امنيتى  شرايط  بود.  هزاره)  باشندگان  اكثريت  (با  باميان  و  پشتون)  باشندگان  اكثريت  (با 

مى داد. را  مذكور  منطقه 

آمادگى هاى قبل از تحقيق ساحوى 2 .2
قبل از آغاز تحقيق ساحوى، ميزگرد مباحثاتى با افراد ذيدخل و مرتبط با موضوع تحقيق صورت گرفت تا 1) در آغاز تحقيق و در جريان 
مدت تحقيق به شناسايى و شامل ساختن افراد دخيل در سياست گذارى ها پرداخته شده شود؛ 2)  مواد و نظرات الزم از افراد مذكور در 
ارتباط به كار هاى انجام يافته و ابتكارات/ساختار هاى موجود به دست آيد؛ 3) و در نهايت گروه هاى مشورتى از افراد ذيدخل به منظور 
اعتبار و صحت يافته هاى تحقيق و مرتبط بودنش با پاليسى ها تشكيل داده شد. پس از برگزارى ميزگرد مباحثاتى، مصاحبه هاى مفصل 
با شمارى از اين افراد انجام يافت. در اين مرحله، ابزار تحقيق به وجود آمده، آزمايش شده و در آن اصالحات و تجديدنظر صورت گرفت.

20 تمام پاسخ دهندگان از واليت كابل در اين تحقيق از ميان قوم هزاره انتخاب شدند كه جايگاه اصلى شان واليت غزنى بود (14 تن از ميان 21 تن از افراد مطلع كليدى و تمام اشتراك كنندگان 
گروه هاى مباحثاتى را تشكيل مى دادند).
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انتخاب پاسخ دهندگان 2 .3
در اين تحقيق مصاحبه با شمارى از پاسخ دهندگان گنجانده شدند تا دركى از سفر اطفال پناهنده از زاويه هاى مختلف به دست آيد. 
اطالعات در مورد محيط اجتماعى اين اطفال پناهنده از هر چهار واليت جمع آورى شد، مجموع سوالنامه ها ترتيب يافت كه در آن جنبه 
هاى اجتماعى-اقتصادى، دموگرافيك (جمعيت شناسى) و تاريخى گنجانده شد. مصاحبه با افراد كليدى نيز مانند مقامات محلى، معلمان 
و رهبران مذهبى، و همچنان گروه هاى مباحثاتى با اعضاى جامعه به خاطر جمع آورى اطالعات در مورد تصورات جامعه در باره سفر 

اطفال بدون همراه به خارج انجام يافت.
جدول 3 مصاحبه با اعضاى اجتماع و گروه هاى مباحثاتى را نشان مى دهد.

جدول 3: مطالعه اشتراك كنندگان در سطح اجتماع هر واليت

فعاليت

مناطق

كابل:
(بيشترين اعزام-H) كابل

ولسوالى
باميان

(H-كمترين اعزام)
ننگرهار

(P-بيشترين اعزام)
پكتيا

(P-كمترين اعزام)مجموع

113217. سوالنامه براى باشندگان منطقه

21. گروه مباحثاتى- براى اعضاى منطقه
(5 اشتراك كننده)

1
(10اشتراك كننده)

1
(7اشتراك كننده)

1
(7 اشتراك كننده)

4
(29)

3. افراد مطلع معلوماتى–افراد ذينفع 
232310منطقه

816111146مجموع

از لحاظ اساسات تحقيق عمدتا در اين تحقيق از مصاحبه هاى مفصل با افراد كليدى از ميان گروه هاى گوناگون استفاده شده است. 
رده بندى مصاحبه شوندگان قرار زير است:

خانواده هايى كه اطفال شان به صورت تنها راه مهاجرت به اروپا/استراليا را در پيش گرفتند؛. 1
خانواده هاى كه اطفال شان قصد سفر تنهايى به اروپا/استراليا را داشته، اما در رسيدن به آن كشورها ناكام ماندند؛. 2
خانواده هايى كه اطفال شان به خارج از كشور رفتند، اما دو باره به كشور، چه به صورت اجبار ى و يا رضاكارانه، بازگشتند؛. 3
خانواده هايى كه اطفال شان قصد سفر تنهايى به كشور هاى مذكور را نكردند؛. 4
نوجوانى كه فصد سفر به اروپا/استراليا را كرد اما در رسيدن به آنجا ناموفق ماند؛. 5
اطفالى كه قصد سفر به اروپا/استراليا را كردند اما دو باره بازگشتند؛ و در نهايت. 6
اطفالى كه هرگز قصد سفر به بيرون از كشور را نكردند.. 7
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جدول 4 پاسخ دهندگان مصاحبه هاى مفصل اين تحقيق در سطح واليت

تعداد قضايارده بندى
واليت

ننگرهارباميانپكتياكابل

83122خانواده اى با طفل پناهجوى بدون همراه

93132خانواده اى با طفل كه براى رفتن به خارج اقدام كرد

خانواده اى باطفل پناهجوى كه به خارج سفر كرد و به 
103232صورت جبرى و يا اخيتارى برگشتنند 

خانواده اى با طفل كه براى رفتن به خارج اقدام نكرده 
102332است

136223طفلى كه پس از سفر بازگشته است

82123طفلى كه اقدام به سفر كرده اما ناكام مانده است

102332طفلى كه هيچگاه براى رفتن اقدام نكرده است

6821131816تمام رده ها

در تمام نمونه هاى مطالعاتى از تمام رده هاى مصاحبه شونده گان به صورت يكسانى استفاده صورت گرفت. اطفال مصاحبه شونده 
بايستى در زمان اقدام شان براى سفر به خارج از كشور زير 18 سال بوده باشند. و هم چنين كسانى كه در هنگام مصاحبه براى اين 

تحقيق براى سفر بدون همراه اقدامى نكرده بودند نيز زير 18 سال قرار داشته باشند.

مناطق مورد مطالعه 2 .4
به منظور روشن سازى شرايط اجتماعى- اقتصادى مناطق مورد مطالعه، معلومات اجتماعى- دموگرافيك و اقتصادى از منابع مختلفى 

به دست آورده شد.

نمايه واليت كابل ( باالترين ميزان اطفال رفته به خارج، منطقه اكثريت هزاره نشين)
واليت كابل در مركز افغانستان قرار دارد. افراد زير 15 سال نزديك به 44 درصد جمعيت اين واليت را تشكيل مى دهد.21 نرخ فقر در 
اين واليت 1 .23 درصد بوده كه تقريبا 13 درصد كمتر از نرخ فقر در سرتاسر كشور است. نرخ بيكارى در اين واليت 7 .10 درصد بوده 
كه باالتر از نرخ اوسط بيكارى در سطح كل كشور، يعنى 9 .7 درصد22، است. با اين حال، نرخ مشاغل نازل و موقتى در كابل 9 .18 
درصد بوده كه كمتر از حد معمول در كل كشور (2 .48 درصد) ارزيابى مى شود. ميزان سواد در اين واليت (8 .46 درصد) و نرخ سواد 
زنان و دختران (2 .30 درصد) بوده كه به ترتيب باالتر از نرخ ملى 25 درصد و 4 .11 درصد است.23 در ارتباط به دسترسى به زمين، 

كابل در ميان ساير واليت در مرتبهء پايينى ترى قرار دارد.24
از لحاظ مسايل امنيتى، با وجود برخى اتفاق ها هنوز هم كابل نسبت به ساير واليات مصوون تر  و با ثبات تر در نظر گرفته مى شود.25 
البته در اين واليت تعدادى از حمالت انتحارى عليه سازمان هاى بين المللى، كاروان هاى نيروهاى بين المللى و مناطق ملكى انجام 
يافته است.26 در سال 2011 ميالدى، 94 درصد تلفات ملكى در كابل در نتيجه حمالت انتحارى بوده است.27 عناصر ضد دولتى به طور 
قصدى افراد ملكى را كه در منازعه هيچ نقشى نداشتند، مورد هدف قرار داده و همچنان به طور فعال دست به تهديد گسترده( از جمله 
مسدود ساختن راه ها، تهديد هاى عمومى و مختل سازى كار شبكه هاى تيلفونى) عليه افراد ملكى اى زدند كه از نظر آنها براى حكومت 

افغانستان، نيروهاى نظامى و سازمان هاى بين المللى كار مى كنند.28

21 ادارة مركزى احصاييه، ارزيابى ملى مخاطرات و آسيب پذيرى ها2008/2007: پروفايل افغانستان، كابل، هيات كميسيون اروپا در افغانستان، 2009، 12. 
.119 ،2013 ، AREU،22 واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2013 از الف تا يا: كتاب رهنما براى كمك به افغانستان، كابل

23 همان منبع
24 اداره احصاييه ارزيابى مخاطرات2008/2007، ص 41

https:// 25 خدمات مهاجرت دنمارك، افغانستان: اطالعات در مورد وطن اصلى پناهندگان به منظور استفاده در روند تصميم گيرى در مورد اعطاى پناهندگى، مى 2102 ميالدى، ص٦
www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf

مسلحانه، يوناما، 2011. منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان 2010:  ساالنة  26 يوناما، گزارش 
مسلحانه، يوناما، 2012، ص 5.  منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان2011:  ساالنة  27 يوناما، گزارش 

28 منبع پيشين، ص 10
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نمايه واليت باميان (كمترين فرستنده اطفال مهاجر، منطقه اى با اكثريت هزاره)
واليت باميان از جمله مناطق مركزى افغانستان است. گروه قومى عمده در اين واليت هزاره و پس از آن تاجك، تاتار و پشتون استند. 
اين واليت عمدتا روستايى بوده، و7 .55 درصد جمعيت آن فقير است. ميزان بيكارى در اين واليت 8 درصد و نرخ مشاغل نازل و موقتى 
48 درصد است. نرخ سواد در اين واليت 20.2 درصد است كه 5 درصد كمتر از حد اوسط ملى مى باشد. نرخ سواد در ميان زنان 1 .6 

درصد است. باميان يكى از واليات با ميزان باالى خانواده هاى زمين دار و باغدار در كشور است (80 درصد و يا بيشتر).29
باميان به عنوان يكى از امن ترين واليات افغانستان به حساب مى آيد.30البته حمالتى در راه هاى مرتبط به اين واليت در سال 2012 
ميالدى اتفاق افتاد كه موجب ايجاد برخى نگرانى ها شد.31 گروه هاى مسلح غير قانونى و جنگساالران وابسته به رژيم سابق طالبان در 
ولسوالى هاى سيغان، كهمرد و شيبر به حضور خود ادامه دادند. مناقشات بر سر زمين ميان خانواده ها در اين واليت باعث جرم، قتل و 
آدم ربايى شده است. در حالى كه ميزان كشت كوكنار در جريان سال هاى گذشته به طور معنادارى كاهش يافته است، اما اگر كشاورزان 
اين واليت از لحاظ معيشتى در تنگنا قرار بگيرند افزايش در ميزان كشت و توليد كوكنار در آنجا قابل پيش بينى است. گزارش هايى در 

مورد قاچاق مواد مخدر از طريق باميان تا دايكندى و بعد هلمند به ارزگان و يا هرات در دست است.

نمايه واليت ننگرهار (منطقه  با بيشترين پناهندگان نوجوان، اكثريت پشتون)
واليت ننگرهار در شرق افغانستان و هم مرز با واليت خيبر پشتونخواه پاكستان موقعيت دارد. اكثريت باشندگان اين واليت پشتون مى 
باشند. تنها 15 درصد اين واليت جز شهر به حساب مى آيد. نرخ فقر در اين واليت 33 درصد بوده كه نزديك به نرخ اوسط ملى است. 
نرخ بيكارى در ننگرهار 6 .1 درصد، به مراتب پايين تر از نرخ بيكارى 9. 7 درصد در سطح ملى مى باشد. نرخ مشاغل نازل و موقتى  
در اين واليت 9. 54 درصد بوده كه اندكى باال تر از حد معمول ملى(2. 48درصد) است. نرخ سواد در ننگرهار 8. 22 درصد بوده كه 2.2 
درصد كمتر از حد ملى مى است و ميزان سواد در ميان زنان تنها 9. 6 درصداست كه در مقايسه با حد اوسط نرخ ملى 4 .11 درصد، تا حد 
زيادى پايين است.  ميزان باشندگان ساكن ننگرهار 1،409،600 ميليون نفر بوده32، و اين واليت از لحاظ بازگشت مهاجرين به  كمك 
UNHCR ، و به داشتن زيادتر از 000، 931 مهاجر بين سال هاى 2002 الى مارچ 2014 ميالدى دومين واليت كشور به حساب مى آيد.33

وضعيت امنيتى در اين واليت بحرانى است.34 در واليات شرقى و جنوب شرقى افغانستان از جمله پكتيكا و ننگرهار افزايش مضاعف از 
لحاظ منازعه و تلفات ملكى به ميزان 34 درصد در سال 2011 ميالدى اتفاق افتاد.35 ميزان تلفات ملكى و خشونت هاى ناشى از منازعه 
ميان نيروهاى امنيتى و شورشيان در سال 2012 ميالدى تا حد كمى كاهش پيدا كرد. بين سال هاى 2010 الى 2013 ميالدى انفجار 
بمب هاى كنار جاده و حمالت انتحارى در ساحات ملكى- از جمله حادثهء خبر ساز حمله به كابل بانك در جالل آباد در سال 2012 
ميالدى- در اين واليت افزايش داشته است.36 عناصر ضد دولتى در اين واليت حضور داشته و فعاليت هاى نظامى- از جمله اشغال 
مكاتب- را در ولسوالى هاى خوگيانى، پچير و اگام، چپرهار و تا حدى هم شيرزاد انجام مى دهند. افزايش در ميزان حمالت  باالى 
تاسيسات تعليمى در سرتاسر اين منطقه صورت گرفته كه اين حمالت شامل سوختاندن مكاتب و موسسات تعليمى، و همچنان تهديد، 
مجروح ساختن و كشتن معلمان و شاگردان مى شود.37 از سال 2010 الى 2014 ميالدى، حمالت راكتى عليه شورشيان از سوى نيروهاى 

پاكستانى موجب تلفات ملكى و بيجايى آوارگى مردم و تخريب خانه ها و مواشى كشاورزان شده است.38

29 اداره احصاييه/ ارزيابى مخاطرات 2008/2007
30 وزارت احيا و انكشاف دهات: برنامة ملى توسعه اى، باميان، نمايه واليتى

http://goo.gl/tzQVoF 201431 گراهام بولى، «طالبان يكى از امن ترين نقاط افغانستان را مورد حمله قرار دادند، نيويارك تايمز، 30 اكتوبر 2012 ميالدى، آخرين دسترسى جنورى
افغانستان 2012-2011 آمار  ساالنة  32 ادارة مركزى احصاييه، كتاب 

 http://www.refworld.org/docid/534d43ac4.html33 اطالعات تازه ماهانة ولرپ و نظارت مرزى، مارچ 2014 ميالدى، آخرين دسترسى به مطلب 10 آگست 2014 ميالدى در
منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان 2012:  ساالنة  گزارش  يوناما،  يوناما؛  مسلحانه،  منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان 2010:  ساالنة  34 يوناما، گزارش 

مسلحانه، يوناما، كابل، 2013 
ص 10 مسلحانه،  منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان2011:  ساالنة  35 يوناما، گزارش 

مسلحانه، ص 18 منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان 2012:  ساالنة  گزارش  36 يوناما، 
37 منبع پيشين، ص 38.

افغانستان، 2011، 2012 و 2013. ساالنة  گزارش  يوناما،  يوناما؛  مسلحانه،  منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  38 يوناما، حمايت 
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نمايه واليت پكتيا ( منطقه با ميزان پايين اطفال مهاجر و عمدتا پشتون نشين)
واليت پكتيار داراى 525 هزار نفر 39جمعيت بوده كه تنها 4 درصد اين واليت شهرى به حساب مى آيد. نرخ فقر در اين واليت 
(60.6 درصد) دو برابر حد اوسط فقر در سطح ملى (8. 35 درصد) است.40 نرخ بيكارى 8 درصد و مشاغل نازل و موقتى (%49.6) در 
واليت پكتيا به ترتيب نزديك به حد اوسط ملى (9. 7 درصد و 2. 42 درصد) است.41نرخ سواد در اين واليت 5. 11  درصد بوده كه 

5. 13 درصد كمتر از حد اوسط ملى است. نرخ سواد در ميان زنان و دختران در كمترين حد خود (2. 1) قرار دارد.
با اين كه ميزان تلفات ملكى در واليت پكتيا در سال 2012 ميالدى كاهش يافت اما UNAMA و UNOCHA تعدادى از واقعات را كه 
منجر به مرگ افراد ملكى در 2013 ميالدى شد، ثبت كرده اند.42 اين واقعات شامل حمالت عمدى باالى افراد ملكى از سوى عناصر 
ضد دولتى و همچنان تلفات ناشى از تنش ها در ايست هاى بازرسى و همچنان نبرد هاى مسلحانه ميان نيروهاى دولتى و ضد دولتى 
مى شود. حفاظت از افراد ملكى در واليت پكتيا ضعيف بوده و حضور حكومت بيشتر محدود به مراكز ولسوالى ها است.43 همان طورى 
كه اشاره رفت عناصر ضد دولتى كنترول بيشتر در برخى از ولسوالى هاى اين واليت داشته كه اين خود به آسيب پذيرى بيشتر افراد 
ملكى در ساحات مذكور مى افزايد.44 در برخى از مواقع، سازش ها بر سر تقسيم قدرت و حضور در مناطق ميان نيروهاى دولت و 
شورشيان صورت مى گيرد. اين خود در كوتاه مدت منجر به كاهش ميزان خشونت در ساحات مذكور شده، اما در بلند مدت نا امنى 
در فقدان ساختار هاى قانونى محافظت از جان غير نظاميان همچنان پا برجا مى ماند.45 كنترول نيروهاى ضد دولتى بر اين مناطق 
باالى تعليم و تربيه تاثير مى گذارد چون آنها از معلمان مى خواهند كه به جاى نصاب تعليمى دولتى از نصاب تعليمى طالبان استفاده 
كنند. حتا مبايل شاگردان مورد بررسى قرار مى گيرد كه آيا آنها موزيك هاى مربوط به طالبان را در زنگ تيلفون هاى خود دارند و يا 

خير.46 كنترول محدود دولت در اين واليت باعث كاهش در امنيت و ميزان حفاظت از افراد ملكى شده است.

افغانستان، ص 120. به  كمك  براى  رهنما  كتاب  يا:  تا  الف  از  افغانستان، 2013  ارزيابى  و  تحقيق  39 واحد 
40 منبع پيشين، ص 119

41 منبع پيشين.
مسلحانه، يوناما 2014 منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان 2013:  ساالنة  42 يوناما، گزارش 

مسلحانه، ص64 منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان 2012:  ساالنة  43 يوناما، گزارش 
44 منبع پيشين.

مسلحانه، ص65 منازعات  جريان  در  ملكى  افراد  از  حمايت  افغانستان2012:  ساالنة  45 يوناما، گزارش 
46 منبع پيشين.
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يافته ها. 3
الف.  خصوصيات اطفال افغان بدون همراه كه به خارج رفته اند

يافته ها از مطالعه اين چهار واليت نشان مى دهد كه سن اطفالى كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند بين 13 الى 17 سال بوده و 
در برخى موارد كمتر از اين و تا ده سال نيز گفته شده است. اين يافته ها در مطابقت با تحقيقUNICEFكه در باال به آن اشاره شد قرار 
دارد. در آن گزارش سن مصاحبه شوندگان بين 14 الى 17 سال ذكر يافته بود؛ به همين سان در گزارش سال UNICEF 2010 نيز سن 
گروه مذكور 9 الى 18 به باال كه اكثريت شان مدعى بودند كه 16 و 17 سال دارند ، قيد شده بود. بر اساس معلومات مصاحبه مذكور 
معلوم بود كه خانواده هاى اطفال از موجوديت حمايت هاى مخصوص در كشور هاى اروپايى و استراليا براى افراد زير 18 سال آگاهى 
داشته و از نظر آنها چانس ماندن اطفال در اين كشور ها باال است. اين موضوع در تصميم شان براى فرستادن اطفال شان بدون همراه 

به كشور هاى مذكور تاثير گذار است.
اطفال بدون همراه  مرد و سن شان مطابق به شموليت در دورهء ثانويه بود. بسيارى از آنها، و نه تمام شان، شامل دوره ثانويه بودند. 
زنان جوان به ندرت و يا هرگز به خاطر محدوديت هاى فرهنگى و نقش هاى تعيين شده براى آنها در جامعه و خانواده تن به چنين 

سفر دور و درازى نمى دهند.
”بلى، تنها بچه ها سفر كرده مى توانند. در اينجا معمول نيست كه زنان و دختران به تنهايى سفر كنند..“ (راضيه، 35 ساله، 

زن، گروه مباحثاتى- ننگرهار)
”خوب در رابطه به كسانى كه به اين سفر مى روند مى خواهم بگويم كه اكثريت شان مرد و سن شان 17 سال است. زنان و 
دختران به تنهايى به خاطر حساسيت هاى فرهنگى به چنين سفرى نمى روند...“(علوى، 25 ساله، مرد، مصاحبه هاى كليدى).

اكثريت اطفالى كه راه سفر به خارج را در پيش مى گيرند، تنها عضو پسر و يا فرزند ارشد خانواده نيستند. به صورت كلى، اشتراك 
كنندگان در تمام اين مناطق مورد مطالعه بيان داشتند كه فرزندان جوانتر خانواده و نه ارشد به تنهايى به خارج فرستاده مى شوند. آنها 

فرزند دوم، سوم و يا عضو كوچكتر خانواده بوده مى توانند.
”به نظر من آنانى كه فرزندان بسيار جوان خود را به خارج از كشور مى فرستند، بيشتر به خاطر فقر و بى امكاناتى در جامعه 
است. شايد آن اطفالى كه به خارج مى روند پدر شان بيكار است و يا خود آن اطفال كارى پيدا كرده نمى توانند. بسيارى 
از خانواده ها فرزند دوم خود را به خارج مى فرستند چون فرزند ارشد بايد در خانه بماند و پدر را در زراعت همكارى 

كند...“( ف، 35 ساله، زن، گروه مباحثاتى- باميان)
”...اكثريت اوقات، فرزند اول خانواده پيشتر از فرزندان ديگر آن خانواده ازدواج مى كند، و فرزند دوم به بيرون رفته تا خرچ 

بقيه اعضاى خانواده را پيدا كند.“(علوى، 25 ساله، مرد، مصاحبه هاى كليدى).
”اطفالى كه راهى خارج مى شوند 15 الى 16 سال سن داشته و مرد اند؛ پشتون اند و در صنوف 10 الى 12 مكتب استند؛ 

فرزند جوانتر و يا كامال كوچك خانواده استند...“ (كاظمى، 63 ساله، مرد، مصاحبه هاى كليدى- ننگرهار)
البته در برخى از قضايا فرزند ارشد نيز، اگر بهترين گزينه براى حمايت از فاميل فرض شده، به تنهايى به خارج از كشور فرستاده شده 
است. براى مثال يكى از مصاحبه شوندگان از واليت باميان توضيح داد كه چطور فرزند ارشد خود را به صورت تنهايى به ايران فرستاد:

”خودم خيلى پير شده و توانايى كار را ندارم. اين تنها دليلى بود كه پسرم را به ايران فرستادم. به خاطر اين كه بزرگترين 
فرزندم بود تصميم گرفتم به آنجا بفرستمش. او بايد به آنجا رفته و كار مى كرد؛ ساير فرزندانم بسيار جوان هستند.“ 

(على آقا، 55 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه هاى مفصل- باميان).
ويژه گى هاى ديگرى كه از نظر خانواده ها و جامعه باعث فرستادن بچه ها بدون همراه به خارج از كشور مى شود، اين است كه آنها 

هوشيار و به لحاظ بدنى قويتر هستند. همين ويژه گى ها چانس آنها را براى فرستادن شان به خارج از كشور بيشتر مى كند.
مردم منطقه اين تصور مشترك را داشتند كه معموال خانواده هاى فقير و پر جمعيت، با ميزان پايين تعليم  فرزندان خود را معموال براى 
كار به بيرون از كشور مى فرستند. بنا بر تصور موجود از مشاغل سرپرست هاى خانواده هاى مذكور مرد  آنها شامل افراد بيكار يا دهقان، 

دستفروش، دوكانداران متوسط و مامورين پايين رتبه دولت مى شوند.
آن عده از خانواده هايى كه فرزندان خود را بدون همراه به خارج از كشور مى فرستند  شامل دو دسته مى شوند: 1) خانواده هاى فقير اما 
نه در آن حد كه از ديگران براى فرستادن فرزندان شان به خارج از كشور پول قرض كرده نتوانند؛ 2) خانواده هاى كه پول سفر فرزندان 
خود را بر اساس امكانات دست داشته (مانند فروش زمين و به گرو دادن جايداد) تامين كرده مى توانند. البته اين خانواده ها كه مزاياى 

نهايى رفتن فرزندان خود به خارج را بيشتر از خطرهاى سفر شان مى دانند، جز خانواده هاى مرفه نيستند.
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به منظور انجام مقايسه، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا به توصيف اطفالى كه در منطقه شان زندگى كرده و قصد سفر تنهايى به 
خارج از كشور را نكرده اند، بپردازند. از نظر آنها خانواده هاى كه فرزندان شان را به چنين سفرى به خارج از كشور نمى فرستند داراى 
اين خصوصيات اند: 1) به خاطر فقر نه توانايى مالى پرداخت سفر را دارند و نه مى توانند از كسى براى اين مقصد پول مورد نظر قرض 
بگيرند؛ و 2) تا حدى از رفاه و مكنت برخوردار بوده و حاضر نيستند كه فرزندان خود را به خاطر سفر به خارج به خطر انداخته و در عوض 
مى خواهند كه فرزند شان در كشور مانده و تحصيل خود را ادامه دهند. اين اطفال از خانواده هايى مى آيند كه سرپرست خانواده داراى 

تحصيالت عالى بوده و داراى ”شغل خوب“ با درآمد كافى است. مثال در حكومت و بخش تجارت داراى موقعيت بااليى اند.

ب.  انگيزه هاى مهاجرت به خارج از كشور
”مهمترين دليلم اين بود كه كشور را مى خواستم ترك بگويم، و خيلى به خانواده اصرار كردم تا كه مرا به خارج بفرستند. 
دليل ديگر اين است كه خانواده و شخص من چيزى در بساط نداشتيم. در كشور نا امنى، نبود تعليم و تربيه، و نبود 
امكانات زندگى مانند خانه، موتر، كار و تحصيالت است. به همين داليل خانواده ام موافقت كرد كه مرا به خارج بفرستد.“ 

(امينى، 17 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه هاى مفصل- ننگرهار)
”او مى خواست كه جانش در خطر نباشد و به خاطر همين از افغانستان خارج شد.“ (عبداهللا، مرد، عضو خانواده، مصاحبه 

هاى مفصل- پكتيا)
”فكر مى كنم زندگى راحت افرادى كه در اروپا به سر مى برند و از منطقه ما هستند بچه هاى ديگر را تشويق به ترك 
افغانستان كرده تا مانند آنها صاحب زندگى خوبى شوند. فقر نيز يك دليل براى سفر به خارج از كشور بوده مى تواند. 
برخى اوقات وقت دوستان دور هم مى نشينند و تصميم سفر به خارجاز كشور را  مى گيرند.“(م، 38 ساله، مرد، عضو 

خانواده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
”مى خواستم كه فرزندم آينده خوب و روشن داشته باشد، درس و كار خوب پيدا كرده بتواند كه در اينجا برايش ميسر نيست. 
اين ها داليلى بودند كه با رفتنش به خارج از كشور موافقت كرده تا زندگى بهترى داشته باشد.“ (هيوال، 80 ساله، مرد، 

عضو خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)
تمايل به داشتن ”آينده خوب و روشن“ و ”زنده گى بهتر“ در اكثر مصاحبه ها به عنوان يكى از بخش هاى كليدى انگيزهء فرستادن 
اطفال به خارج از كشور شنيده مى شد. همان طورى كه در نقل قول باال به مشاهده مى رسد، اين موضوع به نوبه خود ريشه در داليل 

امنيتى، اقتصادى و اجتماعى داشته و فاكتور هاى نامبرده با يك ديگر مرتبط اند.

فقر و جستجو براى فرصت ها
در جريان اين پروژه تحقيقى يكى از پاسخ هاى آشنا از سوى مصاحبه شوندگان در ارتباط به مهاجرت به بيرون از كشور دست يافتن به 
ثبات اقتصادى و فرصت ها بود. چه تصميم براى مهاجرت از سوى خود اطفال گرفته شده است، يا والدين و يا توسط هر دو، وضعيت 
ضعيف اجتماعى-اقتصادى خانواده ها و فرصت هاى نازل كارى در افغانستان مهمترين عامل دخيل در اين اقدام بوده است. از نظر آنها 
فرزندان شان با رفتن به بيرون از كشور مى توانند كه به فرصت هاى بهتر كارى دست يابند، و بعد براى خانواده هاى خود در افغانستان 
پول بفرستند. همان طورى كه در پايين ديده مى شود، اين تصور در اثر مشاهده خانواده هاى مذكور از زندگى وابسته گان شان در 
بيرون از كشور و همچنان اطالعاتى كه در اين مورد در جامعه در باره زندگى خارج از كشور وجود دارد، شكل گرفته است. اين يافته را 

در تحقيق از هر چهار واليت مذكور مى شود ديد.
بفرستنند.  افغانستان  از  خارج  به  را  شان  سن  زير  اطفال  ها  خانواده  تا  شود  مى  باعث  كه  است  اقتصادى  مشكالت  اين 

(خيريه، 23 ساله، زن، ننگرهار).
”خانواده من داراى مشكالت فراوانى بود. ما مشكالت اقتصادى داشتيم، براى همين تصميم گرفتم به خارج رفته و با كسب 
در آمد براى خانواده ام نيز زندگى بهترى در آينده بسازم.“ (محمد على، 16 ساله، پسر ، نوجوان پناهجوى اخراج شده ، 

مصاحبه مفصل- كابل)
”او مى خواست كه به خارج برود. زمانى كه اين تصميم را گرفت، به نزد من و پدرش آمد. پدرش از تصميم او حمايت 
كرد تا با رفتن به خارج از لحاظ اقتصادى نيز ما را كمك كندفكر مى كردم كه اگر او به خارج برود ما را در قسمت داشتن 
زندگى بهتر كمك كرده مى تواند. او نبايد زندگى مثل ما در اين كشور داشته باشد؛ وضعيت اقتصادى اش بايد بهتر از ما 

باشد.“(ماللى، 38 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
بر عالوه به دست آوردن فرصت هاى كارى، چشم انداز دسترسى به تعليم و تربيه و آرزوى زندگى بهتر در كشور هاى صنعتى انگيزه 

هاى ديگر مهاجرت به حساب مى آيد.



۲۰۱۴يافته ها

13 چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟

”افرادى كه بچه هاى شان در خارج است و همان هايى كه از خارج بر مى گردند، مى گويند كه لندن بهترين جاى است. 
اين شهر داراى امنيت خوب بوده، تمام مردم از قانون تابعيت مى كنند، و بهترين مناظر براى ديدن دارد. شما در آنجا 
امكاناتى چون كار، موتر، خانه و تعليم و تربيه را داشته و به نايت كلپ ها رفته مى توانيد. اما شما چنين چيزهايى را در 
افغانستان داشته نمى توانيد، از همين خاطر تصميم گرفتم كه به خارج بروم.“ (دلسوز، 17 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه 

مفصل- ننگرهار)
براى نوجوانى كه در باال از او نقل قول شد، آرزوى داشتن امنيت و ثبات در كنار داشتن تعليم و شغل توام با يك زندگى سرخوش و 

جوانانه با آمدن در غرب مسير مى شود.
جنگ و نا امنى

جنگ و نا امنى بخشى از داليل اقدام اطفال افغان براى رفتن تنهايى از كشور است. ناامنى براى برخى از اين اطفال عامل اصلى رفتن 
شان از كشور بوده و براى برخى ديگر در كنار نبود امنيت مسايل ديگر نيز در تصميم شان براى مهاجرت دخيل است.

مشكل نبود امنيت از سوى چندين نفر در ننگرهار و پكتيا (واليات با اكثريت پشتون) در گفتگوهاى شان با مصاحبه گران اين تحقيق 
به عنوان دليلى جهت فرستادن فرزندان شان به بيرون از كشور ذكر شد. يكى از مصاحبه شوندگان از واليت ننگرهار كه فرزندش به 

خاطر ترس از طالبان آنجا را ترك كرد، گفت:
”به خاطر طالبان و جنگ ها راضى شدم كه پسرم به خارج برود. در كشور جنگ بود و از اين كه در اين جريان براى 
پسرم چه اتفاقى خواهد افتاد، بيمناك بودم. بچه ام نيز ترسيده بود و تصميم گرفت كه خاك افغانستان را ترك بگويد 
كه من نيز با اين تصميم اش موافق بودم. مشكالت امنيتى باعث رفتن پسرم از كشور شد.“ (ماللى، زن، عضو خانواده، 

مصاحبه مفصل- ننگرهار)
يكى از مصاحبه شوندگان ديگر از واليت پكتيا در باره خطر ديگرى كه متوجه اطفال در كشور است، حرف زد كه منظور اش بچه بازى 

و سوء استفادهء جنسى از آنها توسط افراد قدرتمند بود.
”دراينجا قومندان هاى محلى اند كه از بچه هاى نوجوان به خاطر مسايل جنسى و رقص و بازى سوء استفاده مى كنند. 
به اين خاطر اطفال مطلوب نظر آنها به زور گرفته شده و مورد بهره بردارى قرار مى گيرند. اطفال زيادى با اين خطر 
مواجه اند؛ براى همين خانواده ها به منظور حفظ پسران خود آنها را به خارج از كشور مى فرستند.“ (دادگل، 32 ساله، 

مرد، گروه هاى مباحثاتى- پكتيا)
گروه كوچكى از مصاحبه شوندگان از واليت كابل (از ميان اكثريت هزاره) نيز به مشكل بى امنيتى به عنوان دليل رفتن اطفال به خارج 
از كشور اشاره كردند.47 يكى از آنها از واليت كابل كه اصال باشنده واليت وردك است، در مورد بى امنيتى به عنوان دليل رفتن برادرش 

از افغانستان، گفت:
”تنها دليل{رفتن اش} بى امنيتى و حمله كوچى ها باالى قريه ما{در ولسوالى بهسود ميدان وردك} بود. به خاطر همين 

خانواده من با رفتن او به خارج از كشور موافقت كرد.“ (باسط وزيرى، 22، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)
زمانى كه آنها قريه شان را ترك گفتند، والدين و تنها خواهر شان در اثر حمله كوچى ها جان خود را از دست دادند. اين دو نفر از جمله 

مصاحبه شوندگان انگشت شمارى بودند كه سفر شان به خارج از كشور با تجربه  يك خشونت  ارتباط داشت.
نا امنى مى تواند كه پيوند نزديك با سلب حقوق و توام با مشكالت اقتصادى باشد كه در اثر آن خانواده ها مصمم به فرستادن فرزندان 
شان به خارج از كشور بدون كدام همراهى مى شوند. براى مثال، يكى از مصاحبه شوندگان از واليت پكتيا داليل مهاجرت يك عضو 

فاميل خود را شرح داد كه در آن ميان تهديد طالبان به خاطر رفتن طفل آن خانواده به مكتب نيز شامل بود:
”طالبان به بچه ام به خاطر رفتن به مكتب هشدار دادند، و همچنان ما داراى مشكالت اقتصادى نيز بوديم. وضعيت ما خوب 
نبود.پولى كه به دست آورده بوديم مصرف سفرش به خارج شد.“ (م، 38 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- پكتيا)

يك زن ديگر از كابل كه اصال مربوط به واليت وردك بود، و اقدام فرزندش براى رفتن به بيرون از كشور ناكام مانده، داستان مشابهى 
را تعريف كرد:

”خانه ما توسط كوچى ها سوختانده شد. ما پولى در بساط نداشتيم ولى تصميم گرفتيم كه بچه خود را به ايران روان كنيم. 
او بايد كار مى كرد و پيسه در مى آورد تا ما در اينجا خانهء خود را مجددا اعمار مى كرديم.“(اف 1، 45 ساله، عضو خانواده، 

مصاحبه مفصل- كابل)
47 بايد به خاطر داشت كه پاسخ دهندگان از واليت كابل عمدتا (باشندگان اصلى) واليت غزنى كه وضعيت امنيتى در آن جا خوب نيست، بودند.
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سرگذشت مذكور به صورت روشن رابطه ميان ناامنى اقتصادى و فزيكى را نشان مى دهد. همان طورى كه ديديم يك منازعه خانهيك 
فاميل را ويران كرده و منجر به آسيب پذيرى اقتصادى شان شد كه در نتيجه يكى از اعضاى خود را براى جبران خسارت و سر و 
سامان دادن به اين وضعيت به صورت تنهايى به خارج از كشور فرستادند. همان طورى كه كميشنرياى عالى حقوق بشر دفتر سازمان 
ملل متحد اشاره كرد، ”نا امنى براى دورهء طوالنى در زندگى افغانها حضور داشته است؛ منازعات مسلحانه منجر به تشديد فقر و توقف 

برنامه هاى توسعه اى در كشور شده است.“48
نقش جامعه

وقتى در بين مردم از وضعيت بهتر خانواده هايى كه در خارج فرزند شان زندگى مى كنند، تعريف مى شود ساير خانواده ها نيز با توجه 
به اين معلومات جهت فرستادن عضوى از خانواده به كشور هاى ديگر انگيزه مى گيرند. بر اساس مطالعه در چهار واليت نامبرده، پولى 
كه به خانواده ها از خارج توسط فرزندان شان فرستاده مى شود و همچنان موفقيتى كه آنها در خارج از كشور به دست آورده اند، از 
سوى خانواده هاى ديگر كه از چنين مزيتى برخوردار نيستند، به ديده قدر و بسيار مهم نگريسته مى شود. همان طورى كه در پايين 
اشاره شده است، اجتماع منبع مهم معلوماتى است كه بر اساس آن و به تمناى به دست آوردن فرصت هاى خوب، خانواده ها فرزندان 

خود را به خارج از كشور مى فرستند:
”اجتماع{در اين راستا} نقش ترغيب كننده اى دارد. تقريبًا هر كسى در اجتماعى در جريان گردهمايى ها و مراسم سنتى 
مانند عروسى ها در مورد مزاياى داشتن يك عضوى از فاميل در بيرون از كشور حرف مى زند و نا اميدى خود را از وضعيت 
فعلى و آينده كشور ابراز مى دارد. آنها خوشحال اند كه بچه ها به خارج بروند و حتا آنها را به رفتن تشويق نيز مى كنند. 
وقتى مردم در مكانى مثال مسجد جمع مى شوند يك ديگر را براى فرستادن فرزندان خود به خارج به خاطر به دست آوردن 

يك زندگى و تعليم بهتر تشويق مى كنند“ (حسينى، 26 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)
”مردم اطفالى را كه كشوررا ترك كردند، ستايش مى كنند.“ (نسرين، 33 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- باميان)
” فكرنمى كنم كه اجتماع نقشى در رفتن بچه ها به خارج ازكشور داشته باشد، اما هميشه در ميان مردم تصورات مثبت 
در بر خورد با آنهايى كه كشور را ترك گفته اند وجود دارد. مردم مى گويند خانواده اى كه در خارج فرزند شان زندگى مى 

كند، داراى وضعيت مالى بهترى است. (سيد غنى، 25 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
”مردم فكر مى كنند وقتى كسى كشور را ترك كرد و به خارج رفت حتما در آنجا پول زيادى پيدا مى كند و مردم چنين 

كسانى را به ديدهء قدر مى بينند.“ (مينا، 49 ساله، زن، گروه مباحثاتى-ننگرهار)

نقش همسن و ساالن
در مواردى كه خود اطفال تصميم به سفر بدون همراه به خارج از كشور مى گيرند، تاثير همسن و ساالن به عنوان عامل تشويق كننده 
برجسته است. همسن و ساالن شايد تاثير مستقيم و غير مستقيم در تصميم گير هاى يك ديگر در ارتباط به ترك كشور داشته باشند. 
غير مستقيم به اين معنا كه وقتى يكى از آنها در خارج از كشور زندگى مى كند تبديل به منبع معلومات و اغلب ارايه دهنده تصوير مثبت 
از وضعيت زندگى خود براى همقطارانش مى شود. چنان كه يكى اعضاى خانوادهء نوجوانيكه به تنهايى به خارج از كشور رفته مى گويد:

”رفيقان او كه به خارج رفته اند داراى زندگى بهترى است. اما در اينجا يك روز كار دارى و روز ديگر هيچ كارى براى 
كسب درآمد ندارى. براى همين خانواده با گرفتن قرض فرزند خودرا به خارج از كشور فرستاد.(صدف، 22 ساله، زن، عضو 

خانواده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
همان طورى كه يك نوجوان پناهجوى اخراج شده در كابل اشاره مى كند، دوستان همسن و سال در افغانستان براى يك ديگر منبع 

معلومات در مورد سفر و زندگى در خارج كشور اند:
”خانواده من در مورد سفر و زندگى در خارج كدام معلوماتى نداشتند، اما من از دوستان خود در مورد كشور هاى اروپايى و 
زندگى سهل در آنجا شنيدم. شنيدم كه در آنجا به تعليم و تربيه دسترسى داشته و جانم محفوظ است. همچنان، ارزش پول 
شان نسبت به پول افغانى باالست. من اين موضوعات را از دوستان خود كه اعضاى فاميل و يا دوستان شان در خارج زندگى 

مى كنند، شنيدم.“ (محمد رضا، 25 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- كابل)
چندين نوجوانى كه قبال براى رفتن به خارج اقدام ورزيده و با آنها مصاحبه صورت گرفت، از تمايل خود به پيوستن به دوستان خود كه 

در خارج زندگى مى كنند، به عنوان عامل تشويق كننده ذكر كردند:

www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/AF/PovertyReport_30032010.doc ،افغانستان، مارچ 2010 ميالدى در  فقر  بشرى  حقوق  UNOHCHR 48، جنبة 
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15 چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟

”در اول، {رفتن به خارج} تنها تصميم من بود. سال ها قبل پدرم تصميم به مهاجرت به پاكستان به اتفاق خانواده را گرفت. 
اكنون اين تصميم من بود كه بايد حتمًا خارج بروم. خيلى مى خواستم كه به لندن بروم چون بسيار دوستانم به آنجا رفته 
بودند. با خانواده ام مشورت كردم و آنها براى فرستادنم به بيرون از كشور موافقت كردند.“ (دلسوز، 17 ساله، مرد، نوجوان، 

مصاحبه مفصل-ننگرهار)
”خانواده از تصميم ام حمايت كرده و هيچ مشكلى با آن نداشتند. آنها گفتند كه بايد تصميم مذكور را عملى ساخته و همچنان 
فكر آينده بهتر در بيرون از كشور را در سر داشته باشم. نياز ما داشتن كار، كسب درآمد و تكميل تحصيل بود. ماچهار دوست 
داشتيم كه خود را به بلجيم رسانده بودند و از همين رو ما نيز مى خواستيم كه به آنجا برويم.“ (عبدالغفار، 18 ساله، مرد، 

نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل-ننگرهار)
در برخى موارد، دوستان داراى تاثير مستقيم براى تشويق همقطاران خود به مهاجرت به خارج از كشور اند. تعدادى از اطفال و افرادى 
كه عضو فاميل شان در بيرون از كشور زندگى مى كنند، در مصاحبه هاى خود گفتند كه تصميم براى ترك كشور از سوى خود اطفال 

در همراهى با دوستان شان گرفته شده است.
”من توسط دوستان خود{به مهاجرت} تشويق شدم. اعضاى فاميل و وابستگان شان در خارج از كشور بسر مى بردند. آنها 
صاحب تجارت و كار خوب در بيرون بودند. تصميم من براى رفتن بر اساس تشويق آنها بود.“ (فريد،  27 ساله، مرد، اخراج 

شده از كشور مقصد، مصاحبه مفصل- پكتيا)
”خانواده من تصميم گرفت كه به خاطر فقر و مشكالت اقتصادى برادرم را به خارج بفرستد. اما در مورد خودم شخصا 
تصميم گرفتم كه از كشور بيرون شوم چون دراينجا هيچ شغل و درآمدى وجود ندارد. خانواده ام اجازه نمى دادند كه كشور 
را ترك كنم. پولى نداشتم و كارى نيز نبود كه از طريق آن پولى به دست آورم. از اين رو، من و دوستانم تصميم به فرار 
از خانه براى ساختن يك زندگى جديد در خارج از كشور گرفتيم.“ (احمدى، 18 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، 

مصاحبه مفصل- باميان)
”نجيب اهللا خودش تصميم به مهاجرت به اروپا را گرفت چون دوستان اش نيز به آنجا مى رفتند. من و پدرش نيز تصميم 
گرفتيم كه اجازه رفتن به اروپا را به او بدهيم. من مى گفتم كه اگر اجازه اش ندهيم با دوستان خود از خانه فرار خواهد كرد. 

براى همين اجازه رفتنش را داديم.“ (امير بيگم، 60 ساله، زن، عضو خانواده،مصاحبه مفصل- كابل)
اين اطفال با پيوستن به دوستان خود در خارج و يا برنامه ريزى براى مهاجرت، نمى خواهند كه همانند آنها فرصت زندگى كردن و استفاده از 
امكانات را از دست بدهند. در نقل قول باال "دلسوز" كه از تصميم پدرش مبنى بر مهاجرت خانواده گى به پاكستان گفت، اشاره كرد كه اكنون 
به آن ميزانى از پختگى رسيده است كه براى خود تصميم بگيرد و حتا دست به مهاجرت بزند.  اين ايده كه مهاجرت مى تواند براى يك جوان 
افغان ”گذر به مرحله بزرگتر زنده گى“ باشد به بحث ما در اين تحقيق مرتبط است.  الساندرو مانسوتى نوشت كه ”براى جوانان افغان، مهاجرت 
فرصتى براى كسب تجارب بيشتر، گسترش و متنوع ساختن روابط اجتماعى فراتر از روابط محدود همسايگى و فاميلى مى باشد. حتا چنين به نظر 
مى رسد كه اين تجربه يك قدم اساسى در زندگى آنها به حساب آمده كه از طريق آن از طفلى و نوجوانى به بزرگسالى گذر كرده و قدم هاى 
بيشتر براى تبديل شدن به يك مرد تمام عيار بر مى دارند.“49 در حالى كه تحقيق مانسوتى عمدتا به جوانان هزارهء مهاجر در ايران مرتبط است 

اما اهميت اجتماعى مهاجرت جهت درك روند تصميم گيرى اطفال و جوانان براى ترك كشور را برجسته مى سازد.
عوامل خانوادگى

براى برخى از جوانان، مهاجرت به خارج از كشور عبارت از فرصتى جهت فرار از سختى ها و كشاكش هاى فاميلى است كه شايد مرتبط 
به عوامل اجتماعى-اقتصادى و يا ساير داليل فردى باشد.

”دليلى كه ناصر را به بيرون از كشور فرستاديم موجوديت فقر در كشور بود. ما غذايى براى خوردن نداشتيم و نه پولى 
براى خريد آن. او و برادرش هميشه به خاطر نبود پول در خانه با يك ديگر جنگ مى كردند. در آن زمان، يكى از آنها 
به ديگرى مى گفت كه كار كند و پول پيدا كند، اما گوشش به اين حرف ها نبود كه در نتيجه به بگومگو و جنگ ميان 
دو برادر منجر مى شد. تمام برادران ناصر بيكار بودند. به خاطر وضعيت بد ما مجبور به فرستادن اش به خارج از كشور 

شديم.“ (احمد، 55 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
”او خودش براى رفتن تصميم گرفت. پدرش را از دست داده بود و از آن رنج مى برد. او در اينجا زير فشار قرار داشت. برايش 
دشوار بود كه گوسفندان را بيرون ببرد و شوهر دومم نيز با پسرم رفتار خوبى نداشت. به خاطر همين مشكالت، افغانستان 

را ترك گفت.“ (صابره، 47، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)
براى جوانان مذكور، شرايط دشوار در فاميل عاملى براى انتخاب سفر پر مخاطره به خارج از كشور بود.

49 السندرا مانسوتى، ”مهاجرت به عنوان مرحلة عبور: شكل گيرى مردانگى و بزرگسالى در جوانان افغان در ايران“، مطالعات ايرانى، جلد 40، شمارة 2، 2007، ص 169.
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عوامل انگيزه بخش و متقابال تاثيرگذار
تحقيق يونيسف زير نام (اطفال در حال حركت...) خاطر نشان مى دارد كه اطفالى كه به خارج از كشور به صورت ”فردى“مى روند، 
”اميد كلى به يافتن زندگى بهتر خالى از جنگ و فقر دارند؛ جايى كه قادر به داشتن زندگى مصوون، تكميل تحصيالت، كار و كسب 
درآمد براى حمايت مالى از خود و خانوادهء شان باشند.“50 اين مطالعه تاييد مى كند كه جستجوى ”زندگى بهتر“ ارتباط به تركيب پيچيده 
اى از عواملى دارد كه باالى يك ديگر تاثيرگذار اند. در قسمت مهاجرت اطفال به خارج از كشور فقر، نبود فرصت هاى الزم تحصيلى 
و اشتغال، جنگ، و نقش و توقعات  خانواده سهم داشته و از سوى ديگر ديدگاه هاى مثبت جامعه و دوستان در مورد زندگى در خارج، 

و همچنان تمايل به دست يابى به امكانات جهت استفاده از ظرفيت هاى فردى نيز به نوبهء خود در گرفتن اين تصميم تاثيرگذار اند.

ج.  تصميم گيرى و پيدا كردن پول براى سفر غير قانونى به خارج از افغانستان
درتحقيق مذكور تفاوت هاى مشهودى در بارهء چگونگى تصميم گيرى در ارتباط به سفر به خارج از كشور در مناطق نامبرده تشخيص 

شده است.
درننگرهار و كابل تصميم گيرى در مورد سفر به خارج از سوى خانواده (معموال از سوى پدر) و فرزند گرفته مى شود.اغلب فرزند در باره 
ترك كشور فكر و تصميم گرفته، بعد آن را با والدين و يا كالن خانواده در ميان مى گذارد. اين خود آن يافتهء گزارش يونيسف (اطفالى 
در حال حركت...) را تاييد مى كند كه تصميم براى سفر بدون همراه به غرب معموال به صورت جمعى از سوى خانواده و فرزندان شان 

گرفته مى شود؛ فرزندان در تصميم گيرى سهم گرفته و با اجازه و آگاهى خانواده خود راهى ديار ديگر مى گردند.
”مادرم در مورد مهاجرت خانواده تصميم گرفت. مثال، برادر من به ايران رفت و شش سال در آنجا اقامت داشت، اما او فعال 
دركابل است. تمام اعضاى خانواده به بيرون ازكشور نرفتند. در مورد خودم شخصا براى ترك كشور، با مشوره مادرم، تصميم 

گرفتم.“ (نعمت موسوى، 19 ساله، مرد، مصاحبه مفصل- كابل)
”در اول خانواده با بيرون شدن من از كشور موافق نبودند، اما در اثر اصرار و فشار من به رفتنم رضايت دادند. به فاميلم 
گفتم كه اگر اجازه رفتن ندهند از بام خانه خود را پايين مى اندازم. آنها هيچ گزينه اى جز موافقت با تصميم من نيافتند. 
دليل ديگر اين بود كه من خوردترين و كوچكترين عضو خانواده بودم. آنها مرا به اروپا فرستادند تا زودتر اقامت بگيرم.“ 

(ادريس، 22 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
در مقابل، در واليت هاى باميان و پكتيا، فرزندان حمايت خانوادهء خود را جهت رفتن فردى و غير قانونى به خارج از كشور نداشتند. 
اطفال در باميان از خانه هاى خود فرار كرده، پول سفر را مهيا ساخته، و حتا در مواردى پول اعضاى فاميل را دزديده تا سفر خود را به 

كشور هاى ديگر آغاز كنند. در ذيل نظرات برخى از مردم را در مورد مهاجرت اطفال به خارج در واليت باميان مى آوريم:
”اطفالى كه راهى سفر به خارج مى شوند معموال موافقت والدين خود را ندارند. معموال زمانى كه به كابل و يا هرات مى رسند 
به خانواده هاى خود زنگ زده و به آنها در مورد تصميم خود اطالع مى دهند. برخى از آنها مى گويند كه به خاطر دوستان بد 
كه ترك خانه و كشور را تشويق مى كردند، دست به اين اقدام زدند.“ (سكينه، 28 سال، زن، مصاحبه با افراد كليدى- باميان)

”80 درصد بچه هايى كه قصد سفر به خارج از كشوررا مى كنند، از خانه هاى شان فرار مى كنند. تنها 20 درصد شان با 
اجازه خانواده راهى سفر مى شوند.“ (الف، 60 ساله، زن، افراد معلوماتى كليدى- باميان)

”پسرم بدون اطالع ما رفت و هيچ چيزى در مورد خارج رفتن خود نگفت.“(ق، 39 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه 
باميان) مفصل- 

يك نوجوان از پكتيا گفت:
”معموال كالن خانواده است كه در فاميل تصميم مى گيرد. اما من شخصا تصميم گرفتم. تا جايى كه من مى دانم، اكثريت 
نوجوان  مرد،  ساله،  غنى، 25  (سيد  گرفتند.“  تصميم  خارج  به  رفتن  براى  والدين  اجازه  و  آگاهى  بدون  گرديز  هاى  بچه 

پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- پكتيا)

UNHCR 50, ”درختان تنها در باد تكان مى خورند.“
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معلوماتى كه بر اساس آن تصميم به رفتن از كشور گرفته مى شود
منابع اطالعات

در تمام چهار واليت ذكر شده، تصميم گيرى در باره رفتن به خارج از كشور بر اساس معلوماتى است كه از وابستگان و يا همسايگان و 
هم محله اى هايى كه به خارج رفته و يا فرزند شان در خارج است، به دست آورده مى شود. با اين كه بسيارى از پاسخ دهندگان در اين 
تحقيق گفتند كه خويشاوندى در بيرون از كشور ندارند، اما افغانهاى مقيم اروپا مهمترين منبع معلوماتى براى افراد شايق به مهاجرت 

به آن قاره اند. يك باشنده واليت پكتيا گفت:
”وقتى آنها خانواده هايى را مى بينند كه فرزندان شان به خارج از كشور رفته و اكنون داراى زندگى بهترى اند، خانواده هاى 
ديگر نيز تصميم مى گيرند كه فرزندان خود را به خارج از كشور بفرستند. اكثريت خانواده ها معلومات خود را از كسانى به 

دست مى آورند كه خارج رفته اند.“ (امير، 50 ساله، مرد، مصاحبه هاى كليدى معلوماتى- پكتيا).
يكى از خانم هاى مقيم كابل گفت:

”ما از كسانى كه خويشاوندان شان كه در اروپا زندگى مى كنند{در مورد زندگى در خارج} شنيديم. آنها همسايگان و 
دوستان ما هستند. آنها گفتند كه وقتى كسى به كشور هاى مذكور مى رود به سادگى كار پيدا كرده، به راحتى زندگى و 
آينده خود را ساخته، و همچنان خانواده هاى خود را در افغانستان حمايت مالى مى كنند.“ (حسينى، 50 ساله، زن، عضو 

خانواده، مصاحبه هاى مفصل-كابل)
معلوماتى كه اطفال از همسن و ساالن خود به دست مى آورند معلومات بسيار مهم در مورد سفر بدون همراه به خارج از كشور است، 
به خصوص در مناطقى كه اطفال كمتر راهى كشور هاى ديگر مى گردند، اين معلومات مهم است چون اطفال به تنهايى تصميم خود 
را گرفته، ويا خانوادهء خود را بدون دادن هيچ اطالعى ترك مى گويند. يكى از افرادى كه عضو خانواده اش در باميان راه مهاجرت را 

برگزيد، مى گويد:
”ما هيچ نوعى معلوماتى در ارتباط به اين موضوع نداشتيم؛ او از دوستان خود پرسيد و راهى خارج شد. ما هيچ از قضيه خبر 

نداشتيم.“ (مريم، 45 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل-باميان)
معلوماتى كه از سوى مردم به افراد خواهان مهاجرت به خارج اند، از جمله در ارتباط به خطرهاى سفر، داده مى شود همواره دقيق نيست:

”در عروسى بچه كاكاى خود را ديدم كه مى گفت مردم در بريتانيا صاحب درآمد بسيار بااليى اند؛ آنها دستمزد هاى بسيار 
خوبى دارند؛ كار تجارت شان بسيار خوب است. او گفت هيچ خطرى در راه سفر به آنجا وجود ندارد. بچهء كاكايم اين 
معلومات را از دوستان خود به دست آورده بود. من موترم را به 800 هزار كلدار پاكستانى فروختم و خانواده ام را بدون اطالع 

قبلى ترك كردم.“ (سيد غنى، 25 ساله، مرد، مهاجر اخراج شده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
قاچاقچيان نيز منبع معلومات هستند. يك نفر از واليت باميان كه براى رفتن به خارج اقدام كرده بود، مى گويد:

”در كنار بچه هاى كاكاى من كه در استراليا زندگى مى كنند، برخى معلومات خود در مورد سفر به بيرون از كشور را از 
يك قاچاق چى گرفتم. او اهل باميان است. او ما را تا پاكستان آورد؛ بعد ما را به قاچاقچيان ديگر در پاكستان معرفى كرد.“ 

(مصطفى، 17 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل- باميان)

فهم و ديدگاه اعضاى خانواده در ارتباط به خطرهاى سفر غير قانونى اطفال به خارج
اعضاى خانوادهء اطفالى كه به تنهايى راهى خارج مى شوند، معموال از برخى خطرهاى چنين سفرى آگاهى دارند. به نظر مى آيد كه 
در مناطق مورد مطالعه به طور قابل قبولى در مورد خطرهاى مذكور در ميان خانواده هاى فوق اطالعات وجود دارد. با وجود خطرها، 

بسيارى ها به فرزندان شان اجازه مهاجرت غير قانونى را مى دهند.
ربوده  سفر،  جريان  در  موادمخدر  به  اعتياد  و  مرگ  دستگيرى،  شدن،  غرق  چون  خطراتى  به  باميان  و  پكتيا  واليت  از  ها  خانواده 
برخى  كردند.  اشاره  افغانستان  به  بازگشت  و  اخراج  صورت  در  مجدد  ادغام  مشكالت  و  مسلح  هاى  گروه  توسط  استخدام  شدن، 
طور  به  آنها  از  برخى  اند.  نبوده  كشور  ترك  براى  خود  فرزندان  گيرى  تصميم  شامل  يا  و  آگاه  باميان  و  پكتيا  از  والدين  اين  از 
واضح سفر غير قانونى و بدون همراه فرزندان خود را تاييد نمى كردند.  برخى از آنها در تصميم گيرى فرزندان خود شامل بوده 

و سفرش را تاييد مى كردند.
"بلى، همه از خطرهاى چنين سفرى آگاهى دارند.“ (سكينه، 28 ساله، زن، مصاحبه مفصل، پكتيا)
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مورد   در  من  به  دوستانم  دارد.  را  خود  خطرهاى  سفرى  چنين  كه  فهميدم  مى  اما  دانستيم  نمى  سفرش}  كه{از  اين  ”با 
خطرهاى سفر به خارج، همچون غرق شدن، زندانى شدن، كشته شدن و اعتياد به موادمخدر گفته بودند. همچنان گفته 
بودند كه شايد بعد از برگشت به كشور ربوده شوند، به خدمت گروه هاى مسلح مخالف درآيند، با سنت هاى جامعه به سختى 

خو كنند و ادغام مجدد شان در جامعه دشوار باشد.“ (فواد، 40 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
”بلى در مورد خطرات اين سفر مى دانم به خاطرى كه به اين شكل سفر كردم. مى دانم كه اگر پوليس سرحدى آنها راببيند 
شليك مى كند، و يا قاچاقچيان در صورت مواجهه با پوليس كمكى به ايشان نمى كنند. اما فعال مجبور هستم كه فرزند 
خود را بفرستم. من خيلى پير شده ام؛ كار كرده نمى توانم. او بايد كار كند و پول بفرستد تا زندگى كنيم و نانى براى خوردن 
داشته باشيم. وقتى پسرم برگردد، او با كدام مشكلى رو به رو نخواهد شد چون ما هنوز هم در نزديك مرز زندگى مى كنيم، 

او به راحتى به هرات برگشته مى تواند.“ (على آقا، 55 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- باميان).
اعضاى خانواده ها در كابل و ننگرهار نيز از خطرهاى سفر غير قانونى صحبت كردند. با وجود اين آگاهى،  بسيارى خطرهاى سفر به 

سوى غرب را به خاطر منافع بالقوه آن و يا نبود كدام گزينهء قابل قبول براى شان، پذيرفته بودند.
”با وجود اين كه مردم زيادى در مورد خطرها مى دانند اما هنوز هم تن به سفر غير قانونى پر مخاطره داده و از رفتن خود 

به خارج از كشور خوشحال اند. آنها فكر مى كنند كه به سوى بهشت پرواز مى كنند.“ (منبع معلوماتى مطلع، كابل)
ما  فرزند  از دوستان  نداريم. برخى  چاره ديگرى  ايم چون  قبول كرده  آنرا  فكر كرده و  باره خطرهاى سفر  ما در  ”بلى، 
كه از راه قاچاقى رفتند، به مقصد رسيدند. ما فكر كرديم سليم نيز به مقصد خود خواهد رسيد، و تابعيت آن كشور را 
به دست خواهد آورد، چون بسيار جوان است. او 17 ساله بود و ما فكر مى كرديم كه يكسال بعد شهروندى خود را به 
دست خواهد آورد، به خانه باز خواهد گشت و ازدواج خواهد كرد. اما آن طورى كه فكر مى كرديم اتفاق نيفتاد. اين سفر 
مملو از خطرهاى چون غرق شدن در دريا، گم شدن، مردن در اثر گرسنگى و تشنگى، لت و كوب پوليس است. وقتى 
او برگشت در بارهء تمام اتفاقاتى كه برايش افتاده بود قصه كرد. ما فكر كرديم كه به مقصد خود مى رسد، تمام قرض 
هايش را پس مى دهد و ما يك زندگى جديد را آغاز خواهيم كرد. اما چنين نشد و اكنون قرضدارى ما زير فشار قرار 

داده است.“ (صدف، 22 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
”بلى، در باره خطرهاى سفر فكر كرديم، اما فرزندان ما به خاطر رفتن به خارج خيلى خوشحال بودند. آنها مى گفتند،»ما 
براى تحصيل و پيدا كردن كار مى رويم و پس از پايان تحصيل دو باره به كشور به خاطر خدمت بر مى گرديم..“ آنها خيلى 

خوشحال بودند.“(صدف، 45 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل)
”البته ما در مورد تمام خطرها فكر كرده بوديم. من همچنان فكر مى كردم كه اگر توانايى تامين او و بقيه فرزندان خود 
را مى داشتيم،او تا اين حد خطر سفر را به جان نمى خريد. اما چاره چيست وقتى پولى براى رفع مايحتاج خود نداريم؟“ 

(ماللى، 38 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
برخى از مصاحبه شوندگان، با توجه به تهديد هاى آنى در افغانستان، پذيرفتن خطرهاى سفر قاچاقى را به مراتب ترجيح مى دادند. 

چنانكه يك مادر گفت: 
”ما از خطرهاى مذكور آگاهى داريم. آنها شايد دستگير شده و از سوى پوليس لت و كوب شوند، و البته در سفر خود با 
خطرهاى مواجهه خواهند شد. ما مجبور به فرستادنش بوديم و مخاطرات احتمالى را پذيرفته بوديم. كوچى ها خانهء ما را 
به آتش كشيدند و اكنون نه چيزى در اختيار داريمو نه سر پناهى براى زندگى. به خاطر مجبوريت هاى خود او را به ايران 

فرستاديم.“ (ف 1، 45 ساله، عضو فاميل، مصاحبه مفصل- كابل)
وضعيت اين خانواده ها در افغانستان تان آن حد وخيم بود كه وقتى فرزندان شان از كشور مقصد اخراج شده و به افغانستان برگشتند، 
والدين شان در حال جمع آورى پول براى فرستادن مجدد شان به بيرون از كشور بودند. با وجود آگاهى از خطرهاى سفر غير قانونى به 

خارج، تهديدات امنيتى در كشور آنها را متقاعد به سفر مجدد كرده بود.
”آنها چند روزى نزد ما بودند، و بعد پدر شان به دنبال قاچاق چى افتاد تا فرزندان اش را به ايران ببردهر دو پسرم تصميم 
به رفتن مجدد به ايران را گرفتند. پدر نيز با رفتن شان موافق بود و هر دوى آنها به ايران رفتند.“ (ف1، 45 ساله، زن،عضو 

خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)
برخى از خانواده هايى كه فرزندانى در بيرون از كشور دارند، اذعان داشتند كه اطالعات كافى در زمان تصميم گيرى در مورد خطرهاى 

سفر قاچاقى در اختيار نداشتند:
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”ما در مورد خطرهاى فزيكى مانند بيمارى، غرق شدن و مردن از گرسنگى فكر كرده بوديم اما در مورد خطرهاى روانى، 
اجتماعى و عاطفى چيزى نمى دانستيم. البته، در جريان سفر خطر وجود دارد. ما به اين فكر بوديم كه وقتى نوجوان ما 
به كشور مقصد برسد ديگر تهديدى متوجه اش نخواهد بود. ما در مورد اخراج اش از كشور مقصد فكر نكرده بوديم.“ 

(حسينى، 26 ساله، مرد، مصاحبه مفصل-كابل)

آگاهى و نظرات اطفال در ارتباط به خطرهاى سفر قاچاقى
در ارتباط به آگاهى و ديدگاه اطفال در مورد خطرهاى سفر قاچاقى بايد گفت كه در مورد مصاحبه شوندگان دو تصوير را مى توان ترسيم 
كرد. يكى، برخى از اطفال مذكور معلوماتى در باره خطرهاى سفر قاچاقى داشتند؛ در حالى كه برخى ديگر اطالعات بسيار كمى در اين 
مورد در اختيار داشتند. برخى از اين اطفال راهى سفر فكر مى كردند كه در جريان سفر خطرى متوجه آنها نخواهد شد؛ در حالى كه 

برخى ديگر از خطرها آگاهى داشتند ولى با اين حال رفتن را بر ماندن ترجيح مى دادند.
يكى از اطفال از واليت باميان نظر خود را در مورد آگاهى از خطرهاى قبل از راه افتادن به سوى كشور خارجى چنين گفت:

”بلى، مى دانستم. دستگيرى توسط پوليس اولين خطرى بود كه در مورد آن فكر كرده بودمبرخى اوقات اطفال از سوى 
قاچاقچيان در صورت مواجهه با مشكلى كشته شده اند. از لحاظ فكرى با وجود چنين مسايلى احساس راحتى نمى كردم. 
به اين فكر مى كردم كه آيا پس از رسيدن به كشور مقصد به من كار خواهند داد؟ آيا با مردم به خاطر نفهميدن زبان شان 
دچار مشكل خواهم شد؟ از اين كه از خانواده ام بسيار دور بودم احساس اندوه مى كردم. در مورد بازگشت فكر نكرده بودم.“ 

(احمدى، 18 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- باميان)
”در زمره مشكالت و سختى سفر مى توان از دستگيرى توسط پوليس ايران، افتادن از كوه، لت و كوب شدن از سوى 
پوليس ايران و از همه خطرناك تر هدف قرار گرفتن از سوى مرزبانان ياد كرد. البته خطرها به اين جا حتم نمى شود. 
پوليس  سوى  از  كه  دارد  احتمال  شود،  مى  مواجه  ها  ايرانى  بدرفتارى  با  رسد  مى  ايران  خاك  به  افغان  نوجوان  وقتى 
دستگير شود و البته احتمال دارد كارى هم براى نوجوان مذكور پيدا نشود. پس از دستگيرى از سوى پوليس ايران رد 
مرز شدم و البته خطرى متوجه ام در خاك افغانستان نبود. رفتن من به ايران بيشتر به خاطر نبود كار در افغانستان بود. 
به همين خاطر به فكر رفتن به آن كشور شدم تا از خانواده ام حمايت مالى كرده بتوانم. از اين رو خطر سفر به ايران را 

به جان خريدم.“ (گل دين، 19 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- باميان)
همانند نوجوان قبلى، بسيارى از اطفالى كه از باميان راهى كشور ديگر شدند، مى دانستند كه در سفر قاچاقى خطرهاى است اما در 
مقايسه با تهديدات موجود در افغانستان پذيرفتن خطرهاى سفر غير قانونى براى آنها ارزشش را داشت. همان طورى كه قبال در بارهء 

باميان در باال ذكر شد، اين واليت از جمله واليت هاى مصوون افغانستان به حساب مى آيد.
”بلى، رفتن به بيرون از كشور تصميم خودم بود و از خطرهاى سفر قاچاقى نيزكامال آگاه بودم. با خود فكر مى كردم كه 
اگر به اين سفر بروم يكبار با خطر مواجه خواهم شد در حالى كه در افغانستان هر روز با خطر رو به رو هستم. يكى از 
دوستانم به فرانسه رفت، و اكنون در آنجا زنده گى كرده و داراى زندگى خوبى است. در مورد تلف شدن در جريان سفر 
فكر مى كردم ولى به هيچ صورت نمى خواستم كه به بازگشت به كشور بينديشم و پولى را كه مصرف كرده ام به هدر 

دهم.“ (مصطفى، 17 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل- باميان)
”اكثرا كالن خانواده تصميم ها را مى گيرد. اما برادرم بى توجه به همه چيز شخصا تصميم گرفت كه به اروپا برود. 
ما نمى دانستيم كه قصد رفتن به آنجا را دارد. ما مى دانستيم كه مردن در راه سفر به استراليا را بر ماندن در اينجا 
ترجيح مى داد. خطرهاى كه در مسير باميان تا كابل وجود دارد بيشتر از خطرهاى مسير افغانستان تا استراليا است.“ 

(على آقا، 37 ساله، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- باميان)
برخى اطفال از واليت كابل متذكر شدند كه اطالعات كمى در مورد خطرات مذكور قبل از سفر داشتند.

”نه هيج اطالعاتى در اين مورد نداشتم. من سن بسيار كمى داشتم اما برادرم برخى از معلومات را از طريق دوستان 
زندگى  آنجا  در  ما  است.  مساعد  آرام  زندگى  و  كار  آنجا  در  بود.  آورده  دست  به  كردند،  مى  زندگى  تركيه  در  كه  خود 

خوبى داشته مى توانيم.“ (جاويد وزيرى، 13 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل- كابل)
ساير اطفالى كه در اين تحقيق گفتگو با آن ها صورت گرفته، برخى اطالعات در مورد خطرهاى سفر داشتند اما درك عميقى از مشكالت 

نداشتند و يا فكر مى كردند كه ارزش فكر كردن را ندارد.
”بلى، از خطرهاى سفر آگاه بودم و مشكالت را از دهان افراد زيادى شنيده بودم. اما زياد به اين خطرها اهميت ندادم. 
شده،  اخراج  پناهجوى  نوجوان  مرد،  ساله،  احمد، 22  (على  رسيد.“  نمى  ها  گپ  اين  به  عقلم  و  بودم  جوان  خيلى  چون 

مفصل-كابل) مصاحبه 
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”من به ايران با پدرم رفتم و در مورد خطرهاى سفر فكر نمى كردم. پس از آن، به تركيه رفتم و بازهم در مورد خطرهاى 
سفر فكر نمى كردم و خود را آماده هر خطرى ساخته بود. براى من گفته شده بود كه هر چه تقدير است بايد آن را پذيرفت.“ 

(ف 1، 18 ساله، مرد، نوجوان پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل-كابل)

ديدگاه ها در مورد اقدام براى سفر مجدد
در واليت هاى كابل و ننگرهار، اكثريت اطفالى كه از طريق سفر قاچاقى به مقصد نرسيده بودند، بيان داشتند كه پس از ذخيره و تامين 
پول الزم براى سفر مجدد اقدام خواهند كرد. در مقابل در واليت هاى باميان و پكتيا نه خود اطفال و نه خانواده هاى شان مايل بودند 

كه براى بار ديگر جهت رفتن به خارج از كشور اقدام كنند.
در جريان اين تحقيق، تنها يك قضيه به مشاهده رسيد كه يك نوجوان براى بار دوم به صورت فردى راهى سفر شد. يك زن از واليت 
كابل در مصاحبه اش گفت كه وقتى دو پسرش در بار اول به ايران رفته نتوانستند پس از دو هفته دو باره راهى آن كشور شدند. اين 
اقدام از روى ناچارى به اين دليل از سوى خانواده گرفته شد كه زندگى آنها در قريهء شان با تهديدها و حمالت خشونت بار مواجه بود؛ 
خانهء شان به آتش شده و بسيارى از همسايگان شان نيز كشته شدند. زمانى كه پسران خانوادهء مذكور به ايران رفتند دستگير و اخراج 

شدند. بار دوم توانستند كه داخل ايران شده و اكنون در آنجا كار مى كنند. 
زن مذكور گفت:

”آنها به صورت مخفيانه كار مى كنند. آنها اجازه بيرون رفتن را ندارند چون پوليس پس از دستگيرى از كشور اخراج شان 
خواهد كرد. به عنوان يك مادر از اين كه فرزندانم زندگى آزادانه و فارغ از ترس ندارند، غمگين هستم.“ (ف 1، 45 ساله، 

عضو خانواده، مصاحبه مفصل- باميان)
با وجود اين، زن نامبرده خاطر نشان ساخت كه از فرستادن فرزندانش به ايران پشيمان نيست:

”بلى، اگر اخراج شوند دو باره به آنجا روان شان مى كنيم. ما بايد پول الزم را به دست آورده و به يكى از كشور هاى خارجى 
بفرستيم شان.“ (ف 1، 45 ساله، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- باميان)

انتخاب كشور مقصد
از آن جايى كه تصميم براى رفتن به خارج از كشور يك تصميم جمعى است، چندين عامل در انتخاب كشور مقصد دخيل است. نخستين 
مالحظه در اين ارتباط در نظر گرفتن چانس باالى قبولى پناهنده در كشور ميزبان است كه معلومات در اين ارتباط معموال از طريق 
همسايگان، دوستان و افراد آشنا به دست مى آيد. ساير عواملى كه در انتخاب كشور مقصد نقش داشته، عبارت اند از : الف) ارزش ارز 
آن نسبت به پول افغانى باالتر باشد؛ ب)در آنجا فرصت هاى كارى و دستمزد بيشتر باشد؛ و پ) فرصت هاى درس خواندن مساعد باشد.

”پسرم مى خواست كه به سويدن برود چون از مردم، همسايگان و دوستان شنيده بود كه درخواست هاى پناهندگى افراد 
زير سن را قبول مى كند.“ (حسينى، 50 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)

آنها مى خواستند كه به بلجيم بروند چون دوستانشان گفتند كه در آن كشور گرفتن تابعيت ساده است. همچنان كار و 
درآمد مناسب به سادگى به دست مى آيد.“ (صدف، 45 ساله، مصاحبه مفصل- ننگرهار)

”مى خواستم كه استراليا بروم چون مردم گفتند كه در آنجا فرصت هاى كارى و تحصيلى وجود دارد.“(محمد على، 16 
ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل- كابل)

به صورت كلى كشور هاى اروپايى مقصد دلخواه براى پناهندگان نوجوان است. براى اطفال كابل و ننگرهار، مقصد نهايى كشور هاى 
اروپايى چون سويدن، بلجيم، اتريش، سويس و بريتانيا بود. از واليت هاى كابل و باميان چندين نفر هم سفر به ايران و تركيه را انتخاب 
كردند. بر عالوه، تعدادى از پاسخ دهندگان از باميان به كشور هاى كانادا، آلمان و استراليا نيز اشاره داشتند. پاسخ دهندگانى از واليت 

پكتيا از امارات متحده عربى، بلجيم و بريتانيا نيز به عنوان كشور هاى دلخواه جهت زندگى ياد كردند. 
تنها براى تعداد كمى از پاسخ دهندگان كشور مورد نظر شان معلوم نبود. يكى از آنها از واليت كابل كه پسرش پس از رسيدن به تركيه 

دستگير شده بود، گفت:



۲۰۱۴يافته ها

21 چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟

”ما نه انتخابى داشتيم و نه به كدام كشور به عنوان مقصد مهاجرت فكر كرده بوديم. ما فقط مى خواستيم كه فرزند ما افغانستان 
را ترك بگويد.“ (هيوال، زن، عضو خانواده، مصاحبة مفصل-كابل)

يكى از خانواده هاى ديگر كه فرزند شان از طريق قاچاق خود را به بريتانيا رسانده بود، گفت:
”هيچ كشورى را در ذهن نداشتيم. پسرم نيز كدام كشور خاصى براى رفتن در ذهن نداشت. او مى گفت كه هر جاى كه 
پيش آمد خوش آمد. اگر پوليس او را دستگير نكرد همان جا را به عنوان كشور مقصد انتخاب مى كند.“ (ماللى، زن، 

عضو خانواده، مصاحبة مفصل-ننگرهار)
آن عده از اطفالى كه ايران و تركيه را براى رفتن انتخاب كردند مهمترين دليل نداشتن پول كافى بود. آنها به كشور هاى فوق رفته تا 

پس از كار و كسب درآمد در نهايت به كشور هاى اروپايى به عنوان مقصد نهايى خود بروند. يكى از خانواده ها گفت:
”ما تصميمى براى انتخاب يك كشور مشخص براى مهاجرت در نظر نداشتيم. تنها گزينه ما ايران بود. رفتن به كشور 
هاى ديگر مستلزم پول زيادى است در حالى كه براى رفتن به ايران و پاكستان چنين نيست. با كمترين پول هم به 

كشور هاى مذكور رفته مى توانيد. (ف 1، زن، 45 ساله، عضو خانواده، مصاحبة مفصل- كابل)
اين موضوع توسط اظهارات يك نوجوان ديگر از همين واليت كه در رفتن به كشور ديگر ناكام ماند، تصديق شد:

”زمانى كه در ايران كار مى كردم تصميم گرفتم كه به تركيه رفته و اگر در آنجا كارى براى خود پيدا كنم بعد براى رفتن 
به اروپا برنامه ريزى خواهم كرد؛ تنها يك كشور در ذهنم بود: سويدنبه دو دليل به اروپا رفته نتوانستم. اول پول زيادى 
براى رفتن به آنجا نداشتم و از اين خاطر بايد در تركيه مى ماندم و كار مى كردم. دوم، پوليس تركيه ما را دستگير و به 

افغانستان اخراج كرد.“ (باسط وزيرى، 22 ساله، مرد، مهاجر اخراج شده، مصاحبه مفصل- كابل)
انتخاب ايران به عنوان يك كشور مقصد و يا معبرى براى رفتن به كشور هاى ديگر بيشتر به خاطر حضور وابستگان فرد پناهنده است.

”پس از بيكارى چند ماهه در افغانستان، وصحبت با بچه كاكايم در ايران، پدرم گفت كه به ايران بروم.  او با بچه هاى كاكايم 
حرف زد و آنها با آمدن من به نزد شان موافقت كردند.“ (گل دين، 19 ساله، مهاجر اخراج شده، مصاحبه مفصل- كابل)

”انتخاب ديگرى جز براى رفتن به ايران نداشتم. پول كافى براى رفتن به ساير كشور ها در اختيارم نبود. عالوه بر آن، 
خواهرم در ايران زندگى مى كرد و به من وعده حمايت داده بود. از اين رو، انتخاب ديگرى جز رفتن به ايران را نداشتم.“ 

(على احمد، 22 ساله، مرد، مهاجر اخراج شده، مصاحبه مفصل- باميان)

فراهم سازى پول سفر به خارج از كشور
اطفالى كه با حمايت مالى خانواده سفر مى كنند

زمانى كه خانواده ها اطفال خود را به صورت انفرادى به خارج از افغانستان مى فرستند، از وسايل گوناگون براى تامين پول سفر استفاده 
مى كنند. برخى از خانواده از پول ذخيرهء خود استفاده كرده و برخى ديگر پول مورد نظر را از افراد متنفذ و يا خويشاندان و دوستان خود 
در منطقه و يا خارج از كشور قرض مى گيرند. همچنان برخى ديگر به اين منظور جايداد هاى خود را به گرو و يا به فروش مى رسانند. 

برخى ديگر از تمام اين منابع براى فرستادن اطفال خود به بيرون از كشور بهره مى برند.
يكنفر از واليت كابل كه قادر به رفتن به خارج از كشور نشد، گفت:

”ما خانه خود را به گرو گذاشتيم تا پول سفرم مهيا شود. ما تا هنوز قرض هاى خود را داده نتوانستيم.“ (مرتضى عليزاده، 
18 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- كابل)

يكى ديگر نيز از واليت كابل گفت:
”اكثر مردم از خويشاوندان خود كه در ايران و پاكستان زندگى مى كنند، پول قرض مى گيرند. اين پول را بدون كدام 
چشمداشتى و به خاطر كمك به خويشاوند خود به قرض مى دهند. زمانى كه نوجوان مذكور به مقصد خود رسيد، كار 

كرده و پول قرض را پس مى دهد.“ (علوى، 25 ساله، مرد، مصاحبه معلوماتى كليدى- كابل)
در برخى از موارد، خانواده ها ريسك كالن مالى را به عهده مى گيرند. مثًال، جايداد هاى خود را مى فروشند و يا دست به دامن قرض 

دهندگانى مى شوند كه در بدل وام سود باال و يا مزدورى تقاضا مى كنند.
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”آنها زمين خود را مى فروشند يا از وابستگان خود وامى با سود باال به دست مى آورند. برخى از افراد براى بازپرداخت قرض 
هاى خود تن به مزدورى با دستمزد خيلى ناچيز براى قرض دهنده مى دهند و يا زمانى كه فرزند شان به كشور مقصد رسيد 

از آنجا به خانوادهء خود براى پرداخت قرض ها پول مى فرستد.“ (امير، 50 ساله، مرد، مصاحبه معلوماتى كليدى-پكتيا)
”براى اولين بار، ما از مردم قرض گرفتيم. پول را از مردى كه در قريه ما زندگى مى كرد گرفتيم. او اكنون در ايران زندگى 
مى كند. زمانى كه فرزند ما به ايران رسيد بازهم از همان مرد قرض گرفت، و با آن پول به سويس رسيد. مرد مذكور وقتى 
به افغانستان آمد قرض خود را طلب كرد. او تمام زمين هاى ما را گرفت و منتظر فرزند ما نشد كه برايش از سويس پيسه 

روان كند.“ (صابره، 47 ساله، زن، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- كابل)
در بدترين حالت، يكى از پاسخ دهندگان از واليت ننگرهار گفت كه برخى از خانواده ها به عنوان چارهء آخر دختران خود را با پول 

معاوضه مى كنند.
”زمانى كه هيچ چيزى براى فروش و يا پولى در ذخيره نداشته باشند، دختر خود را با پول معاوضه كرده و با آن پسر خود 

را به كشور هاى خارجى مى فرستند.“ (خيريه، 23 ساله، زن، مصاحبة معلوماتى كليدى-ننگرهار)
با اين كه اين پاسخ به صورت مشابه از سوى مصاحبه شوندگان در اين تحقيق داده نشد اما دو رسم براى معاوضه دختران وجود دارد. 
يكى همان بد دادن است كه ”دختر و يا زن در يك خانواده به عنوان عروس جهت حل و فصل يك دعواى خونى و يا قرض غير قابل 
پرداخت به طرف مقابل داده مى شود.“51 رسم ديگر عبارت است از پوره (pore) كه مرد قرض خود را از طريق دادن دختر به عنوان 
عروس به فرد قرض دهنده پرداخت مى كند.52 در سال 2013 ميالدى، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چندين قضيه بد دادن، 

ازدواج اجبارى و معاوضهء زنان را ثبت كرد.53 اين رفتار معموال ”عادى و معمول“ توصيف شده و رواج عام دارد.54

اطفالى كه بدون حمايت خانواده به خارج سفر مى كنند
اطفالى كه از واليت هاى باميان و پكتيا بدون اجازه و آگاهى خانواده راهى كشور هاى ديگر شده اند، براى تامين مخارج سفر خود 

موجودى خانه را دزدى كرده اند و يا امكانات و جايداد هاى مربوط به خانواده را به فروش رسانده اند.
”2000 دالر داشتم و 7 هزار دالر ديگر از خانه دزديدم.“ (مصطفى، 17 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل-باميان)

”موتر تويتا پيكپ برادر بزرگترم را فروخته و پولش را به قاچاق چى دادم. او وعده كرده بود مرا به ايران و از آنجا از طريق 
هوايى به تركيه مى برد. اما قاچاق چى مرا فريب داد.“ (سيد غنى، 25 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- پكتيا)

زمانى هم كه پول شان تمام مى شود، به كار در همان كشور كه خود را رسانده اند، مشغول مى شوند و براى سال ها در همان جا به 
خاطر تامين پول قاچاق چى باقى مى مانند.

”اگر نوجوانى قصد رفتن به خارج از كشور و فرار از خانه كند، پول را از خانه دزدى كرده، و پايش به هر كشورى رسيد 
كار مى كند تا باالخره به كشور مقصودش برسد.“ (حاجى رمضان، 45 ساله، مرد، مصاحبة كليدى معلوماتى- باميان)

حتا اگر اين اطفال پول كافى نيز نداشته باشند بازهم قاچاق چيان حاضر مى شوند كه آنها را به كشور مقصد، مثال ايران، رسانده و بعد 
به دنبال گرفتن بقيه پول خود از خويشاوندان آنها مى شوند.

به  رساندند،  ايران  به  را  نظر  مورد  فرد  كه  زمانى  و  برده  ايران  به  پول  گرفتن  بدون  را  آنان  چيان  قاچاق  اول  گام  ”در 
وابستگانش زنگ زده و طالب پول خود مى شوند. اگر بستگان نوجوان قادر به پرداخت به موقع پول نشوند، قاچاق چيان 
نوجوان را مجبور به فروش اعضاى بدنش مى كنند. اگر بستگان نوجوان پول را پرداخت كردند بعد او با يافتن كار و 

كسب در آمد پول مذكور را به آنها پرداخت مى كند.“ (الف، 60 ساله، مرد، مصاحبه كليدى معلوماتى- باميان)
در تمام چهار واليت مذكور، خانواده هايى كه خويشاوندان شان در بيرون از كشور زندگى مى كنند، بيان داشتند كه  از آنها با وجود 
داشتن تماس از طريق مكاتبه، ايميل و يا تيلفون، كمك مالى درخواست نكردند. از خويشاوندان خود تنها معلومات در مورد زندگى و 

كار و بار شان خواستند.

51 گنيش و ديگران، توانمندسازى اقتصادى زنان در افغانستان، 2002-2012 ميالدى، كابل، AREU ، 2013 ميالدى.
52 ايرنه اشنايدر، ”تحوالت اخير در قانون خانواده در افغانستان: جنبه هاى تحقيقى“، ASIEN 104، جوالى 2007، ص 112

http://www.aihrc.org.af/media/كابل: كميسيون حقوق بشر، 2013 ميالدى وضعيت،  و  ها  ريشه  عوامل،  افغانستان:  در  نان  عليه  53 كميسيون حقوق بشر افغانستان، خشونت 
.files/Research%20Reports/Dari/Report%20on%20Violence%20against%20Women%201390%20_English-%20for%20hasa.pdf

http://www.hrw.org/news/2011/03/08/،54 منبع پيشين، ص 21. همچنان ديده شود به ديده بان حقوق بشر، ”افغانستان: بد دادن زنان را متوقف كنيد!“ 8 مارچ 2011 ميالدى
afghanistan-stop-women-being-given-compensation
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د. شبكه هاى قاچاق
معلومات  موضوع،  حساسيت  به  توجه  با  ولى  آمد  دست  به  افراد  با  مصاحبه  جريان  در  قاچاق  هاى  شبكه  مورد  در  اطالعات  برخى 

محدود بود.
”قاچاقچيان هزاره و از همين واليت اند. آنها با بچه هاى كه خواهان سفر به بيرون از كشور اند، ارتباط برقرار مى كنند 
اما براى ساير مردم شناخته شده نيستند. آنها به صورت پنهانى كار و زندگى كرده تا كسى متوجه فعاليت هاى شان 

نشود.“ (عظيم، 60 ساله، مرد، مصاحبه معلوماتى كليدى، عضو اجتماع- باميان)
”در ننگرهار، قاچاقچيان معموال پشتون هستند. در كابل، تاجك و هزاره هستند. گروه قاچاق چيان در هر واليت مختلف 

هستند اما با يك ديگر ارتباط دارند.“ (كاظمى، 63 ساله، مصاحبه كليدى معلوماتى، عضو اجتماع- ننگرهار)
دارد.“  را  چى  قاچاق  بيشترين  قوم  كدام  كه  دانم  نمى  است.  خود  به  متعلق  چيان  قاچاق  داراى  قومى  گروه  ”هر 

اجتماع) عضو  كليدى،  معلوماتى  مصاحبه  زن،  ساله،   23 (زرمينه، 
در كابل مردم به ماهيت خيلى سازمان يافتهشبكه هاى قاچاق اشاره كردند.

”قاچاق چيان و واسطه هاى شان با يك ديگر در ارتباط بوده و به طور ماهانه جلسه برگزار مى كنند.“ (محمدى، 61 
ساله، مرد، مصاحبة كليدى معلوماتى- كابل)

”واسطه ها در بين مردم زندگى مى كنند. آنها از خود دفتر و ديوان داشته اما به صورت منطقه اى كار مى كنند. مثال، 
يك قاچاق چى يك نوجوان را تا ايران و يا پاكستان برده و تسليم يك قاچاق چيديگر مى كند تا او را به مقصد ديگر 

ببرد.“ (علوى، 25 ساله، مرد، مصاحبه معلوماتى كليدى، كابل)
اين ادعا ها از سوى اطفالى كه سفر شان به خارج كشور به نتيجه اى نرسيد، مورد تاييد قرار گرفت.

”او{اشاره به قاچاق چى} از باميان است. او ما را تا پاكستان برد و بعد به افراد ديگرى در پاكستان معرفى مان كرد كه 
آنها ها هم قاچاق چى بودند.“ (مصطفى، 17 ساله، مرد، مصاحبه مفصل- باميان)

زمانى كه پرسيده شد كه چه كسى از قاچاق مردم نفع مى برد، اكثريت پاسخ دهندگان باور داشتند كه قاچاق چيان بيشترين فايده را 
به دست مى آورند.

”روشن است كه قاچاقچيان بيشتر از هر كسى فايده مى برند چون آنها پول را دريافت مى دارند چه نوجوان به مقصد 
برسد و يا نرسد پول خود را از او مى گيرند.“ (سكينه، 28 ساله، زن، مصاحبه معلوماتى كليدى-باميان)

”قاچاقچيان نفع خود را به دست مى آورند، حتا اگر فرد از كشور مقصد اخراج شود، بازهم آنها نفع خود را به دست مى 
آورند.“ (خيريه، 23 ساله، زن، مصاحبه معلوماتى كليدى-ننگرهار)

”كسانى كه بيشترين نفع را مى برندقاچاقچيان هستند. اگر نوجوان به كشور مقصد خود برسد و قبول شود در آن صورت 
خانوادهء نوجوان نفع مى برد. به هر حال قاچاق چيان بيشتر از هر كسى نفع مى برند.“ (زرمينه، زن، مصاحبه معلوماتى 

پكتيا) كليدى، 
برخى از پاسخ دهندگان در اين تحقيق خاطر نشان ساختند كه هم قاچاق چيان، هم كشور ميزبان و هم خانواده هاى اطفال از موضوع 

نفع مى برند.
”همه نفع مى برند قاچاق چيان، كشور هاى ميزبانبه خاطرى كه اطفال با دستمزد پايين كار مى كند. همچنان، خانواده 
هاى اطفال پناهنده نيز نفع مى برند چون به خانواده هاى خود پول روان مى كنند.“ (علوى، 25 ساله، مرد، مصاحبه 

معلوماتى كليدى- كابل)
”در قدم اول، كشور هاى ميزبان نفع مى برند چون براى كار و ساختن خود از نيروى جوان پناهنده استفاده مى كنند. 
بعد قاچاقچيان نفع مى برند چون از اطفال 20 هزار دالر مى گيرند. در نهايت، خانواده ها نفع مى برند، چون فرزندان 

شان در خارج كار كرده و براى شان پول مى فرستند.“ (كاظمى، 63 ساله، مرد، مصاحبه معلوماتى كليدى- ننگرهار)



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان و كميشنرى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد۲۰۱۴

AREU & UNHCR 24

ه.  در باره سفر

نقشة نقاط حركت
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مسير هاى سفر
نهايى  مقصد  به  رسيدن  جهت  سفر  هاى  مسير  با  كه  داشتند  بيان  مذكور  واليت  چهار  از  كليدى  مطلع  شوندگان  مصاحبه  اكثريت 

آشنايى دارند.
اكثريت شان براى رسيدن به اروپا و يا استراليا از طريق ايران عبور كردند. يكى از مصاحبه شوندگان از كابل به غزنى و از آنجا به واليت 
هاى كندهار، نيمروز، زاهدان، كرمان، شيراز، اصفهان، و بعد تهران سفر كرد. او مى خواست كه به اروپا برود، اما ازسوى مقامات ايرانى 

دستگير و به افغانستان برگردانده شد.
آنانى كه از واليت باميان اند و مى خواهند از طريق ايران به اروپا و استراليا بروند، همين مسير فوق را در پيش مى گيرند. يكى از 

مصاحبه شوندگان گفت:
”مى دانستم كه سفرم از كجا آغاز مى شود. نخست از باميان به كابل رفتم، از كابل به قندهار و از قندهار به نيمروز، بعد 
از نيمروز به هرات و اسالم قلعه و از آنجا مرز افغانستان و ايران را عبور كرديم.“ (گل دين، 19 ساله، پناهجوى اخراج 

شده، مصاحبه مفصل- باميان)
يكى از پاسخ دهندگان كه قصد رفتن به استراليا را داشت و توسط مقامات ايرانى دستگير شد، گفت:

”اول از كابل به هرات و از آنجا به نيمروز و ايران رفتيم. از ايران مى خواستيم به استراليا برويم اما نقطه حركت از ايران 
را نمى دانستيم.“ (احمدى، 18 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- باميان)

يكى ديگر از مصاحبه شوندگان كه هنگام رسيدن به اندونيزيا دستگير شد، مسير پاكستان الى استراليا را انتخاب كرده بود. وقتى از او 
پرسيده شد كه آيا نقطه آغاز مسير سفر به استراليا را از قبل مى دانست، گفت:

”بلى، مى دانستم: كابل، پاكستان، اندونيزيا، و در نهايت استراليا.“ (مصطفى، 17 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل- باميان)
آنانى كه از واليت پكتيا قصد سفر به بريتانيا را داشتند، از هرات به ايران و از ايران به تاجكستان، بعد به تركيه، مصر و يا بلغاريا رفتند. 
از تمام اين نقاط حركت، اطفال به سوى يونان برده شده  و بعد روانه بريتانيا شدند. يكى از مصاحبه شوندگان از واليت پكتيا كه مى 

خواست به بريتانيا برود، مسير رفت را چنين شرح داد:
”از ننگرهار به كابل و از آنجا به ايران رفته، از اروميه، واليت هم مرز ايران با تركيه، به استانبول و يونان، از آنجا به 

فرانسه و از فرانسه به لندن مى رويم.“ (خان، 22 ساله، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
مصاحبه شوندگان از واليت ننگرهار گفتند كه به منظور رسيدن به فرانسه بايد به كابل رفته و از آنجا به ايران و يا پاكستان توسط طياره 

بايد سفر كرد. پس از رسيدن به اين كشور، با موتر به تركيه رفته، بعد به يونان و فرانسه و بريتانيا مى روند.
يكى ديگر از پاسخ دهندگان كه قصد رفتن به بريتانيا را داشت ولى در تركيه دستگير شده، گفت:

”نقاط حركت را مى دانستم: گرديز به كابل، به نيمروز، به ايران و به تركيه.“ (سيد غنى، 25 ساله، مرد، پناهجوى اخراج 
شده، مصاحبه مفصل- پكتيا)

تجارب عبور از كشور هاى مسير حركت
اكثريت اطفالى كه در رفتن خود به كشور مقصد ناكام ماندند، از ايران و تركيه عبور كرده و در مسير خود به استراليا و اروپا دستگير شدند. 

تعداد كمى از آنها به مرز هاى آلمان و يا اندونيزيا رسيدند.
اطفال پناهنده در جريان عبور از مناطق مراقب پوليس بودند تا به خاطر نداشتن اسناد و سفر غير قانونى دستگير نشوند. يكى از اطفالى 

كه به صورت قاچاقى از باميان به پاكستان به منظور رسيدن به استراليا سفر كرد، مى گويد:
”در جريان اقامت در پاكستان با برخى از مشكالت رو به رو شدم. غذاى درستى نداشتيم و خيلى دير فرصت شستن 
خود را مى يافيتم. ما بايد تمام وقت در يك اتاق مى بوديم، چون اجازه بيرون رفتن از آن را نداشتيم. قاچاقچيان مى 
گفتند كه اگر از اتاق بيرون شويم پوليس دستگير مان مى كند. در زمان بازگشت با كدام مشكلى رو به رو نشدم.. پوليس 
اندونيزيا براى سه روز در ميدان هوايى نگه مان داشت و بعد توسط يك پرواز به پاكستان دو باره روان مان كرد. از 

پاكستان مستقيمًا به افغانستان آمدم.“ ( مصطفى، 17 ساله، مرد، مصاحبه مفصل- باميان)
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در مواقعى كه اطفال پناهجو در كشور هاى مسير سفر داراى اقامت طوالنى ترى اند با ساير اطفال در آنجا آشنا شده كه احتماال در آن 
كشور كار كرده و براى سفر بعدى خود پولى پس انداز مى كنند. در كنار پيدا كردن كار، بايد اطفال مذكور با زبان كشور و موانع فرهنگى 

نيز آشنا شوند تا ماحول خود در يك شهر غريب را درك كرده و با مردم ارتباط بر قرار كرده بتوانند.
ميزان اقامت در كشورهاى  مسير سفر مختلف است. پيدا كردن پول الزم جهت سفر به مقصد بعدى مهمترين عامل طوالنى شدن 
اقامت اطفال پناهجو در كشور هاى مختلف در مسير سفر است. آنها چاره اى جز توقف در ايران و ساير كشور هاى مسير راه جهت كار 

كردن و پس انداز و فرستادن پول به خانواده هاى شان ندارند.
”ما به مدت يكسال در ايران مانديم چون بايد كار كرده و پول سفر به مقصد بعدى را پيدا مى كرديم. پس از يكسال 

توانستيم كه به تركيه برويم.“ (باسط وزيرى، 22 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- كابل)
”ما نه روز در تركيه و سه ماه در يونان بسر برديم. هيچ پولى نداشتيم و منتظر برادر خود بوديم كه براى ما پول بفرستد. 

بعد به سفر خود ادامه داديم.“ (غالم، 18 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
"در مورد ديگر مناطق نمى دانم اما تا جايى كه آگاهى دارم پسرم براى 8 ماه در يونان ماند. نياز به كار داشت چون پولى در 

بساط اش نمانده بود. زمانى كه پول الزم را پيدا كرد به ايتاليا رفت.“ (عبداهللا، مرد، عضو خانواده، مصاحبه مفصل- پكتيا)
آنانى كه در كشور هاى مسير سفر براى كار و كسب پس انداز باقى مى مانند در معرض خطر دستگيرى و اخراج به خاطر نداشتن اسناد 

اقامت قرار دارند. چنانكه يكى از اين اطفال كه به زور از ايران اخراج شده مى گويد:
"در آنجا به عنوان يك كارگر بنايى در يك خانه اى كار مى كردم. پوليس مرا ديد و پاسپورتم را خواست. من پاسپورت 
افغانستان اخراجم كردند.“ (احمدى، 18 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده،  نداشتم از اين خاطر پوليس مرا دستگير و به 

مصاحبه مفصل- باميان)

خطرهاى سفر
مصاحبه شوندگان به ذكر يك سلسله خطرها فزيكى و روحى كه اطفال پناهجوى افغان در جريان سفر قاچاقى خود با آن مواجه شدند، 
پرداختند. خطرهاى فزيكى شامل سفر با وسايل خطرناك ترانسپورتى، كمبود آب و نان، لت و كوب از سوى قاچاقچيان ويا حتا افسران 
پوليس در مرز كشور هاى مختلف مى شود. برخى هم شاهد رويداد هاى تراژيكى چون غرق شدن يك نوجوان پناهجوى در جريان 

سفر و ساير حوادث غم انگيز ديگر بودند.
”پوليس تركيه ما را تعقيب و شليك كرد. اكثر دوستانم زخمى شده و بسيارى هم كشته شدند اما برخى از ما فرار كرديم. 
ما تشنه و گرسنه بوديم. وقتى در تركيه بوديم پوليس دستگير و به ايران اخراج مان كرد. پوليس ايران به لت و كوب 

ما پرداخته و آب و غذا نيز ندادند.“ (محمد على، 16 ساله، مرد، نوجوان، مصاحبه مفصل-كابل)
”ما در يك صندوق كالن مخفى بوديم اما در مرز آلمان از سوى پوليس شناخته شديم. وقتى به درون صندوق چراغ 
انداختند، ما را ديده و شروع به لت و كوب كردند. مبايل هاى ما را گرفته و به مراكز اخراج پناهجويان برده و از آن جا 

به افغانستان روان فرستادند.“ (غالم، 18 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
”زمانى كه براى رفتن به خارج از كشور تصميم گرفتم در ذهن خود خطرهاى چون غرق شدن و كشته شدن در مسير سفر 
را مجسم كرده بودم اما فراتر از آن مشكالت ديگرى نيز ديدم. يكى از قاچاقچيان مرا زد و دستم را شكست. بسيار درد آور 
بود. ما مسير طوالنى اى از ميان صحراها و كوه ها را پيموديم. قاچاقچيان ما را در موتر انتقال يخ جاى داده كه در نتيجه 
يكى از همراهان ما جان خود را از دست داد. من بيهوش شده بودم و براى 15 روز چيزى را به ياد نمى آوردم. در مرز تركيه 
دوستانم به من دوايى دادند كه آرام شدم. اين مشكالتى بود كه در جريان سفر برايم پيش آمد. وقتى به تركيه رسيدم زبان 
آنجا را نمى فهميدم و با فرهنگ كشور آشنا نبودم. در تركيه پوليس مرا دستگير كرد، بى نهايت لت و كوبم كرد و براى 7 
ماه در زندان بودم. احساس بسيار بدى داشتم و حتا فكر مى كردم كه جان خود را از دست خواهم داد. در هنگام بازگشت 
اجبارى به ايران، پوليس ايران از ما پول گرفت و براى سه روز  در يك اتاق نگه مان داشت. پوليس ها از ما پول مى خواستند 

و ما چيزى در بساط نداشتيم.“ (سعادت، 18 ساله، مرد، پناهجوى اخراج شده، مصاحبه مفصل- ننگرهار)
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و.  عواقب اقدامات ناكام براى سفر به خارج از كشور
زمانى كه در مورد سفر ناكام اطفال به خارج از كشور از مردم پرسيده شد، آنها به عواقب برجسته اين موضوع باالى معيشت خانواده ها 

و همچنان امنيت اطفال و خانواده هاى شان اشاره كردند.
”تاثيرات اخراج و بازگشت اجبارى اطفال از خارج كشور بيشتر باالى معيشت خانواده ها محسوس است، به ويژه اگر او 
نان آور خانه نيز بوده باشد. چون تمام سرمايه خانواده صرف فرستادنش به خارج از كشور شده است. همچنان از لحاظ 
امنيتى نيز براى آنها تهديداتى وجود دارد. چون اگر پول قرضى را به صاحب آن پس داده نتواند شايد از سوى طرف 

مقابل لت و كوب و زخمى شود.“ (ج ت، 25 ساله، مرد، گروه هاى مباحثاتى-كابل)
نمى  رسيده  اروپا  به  كه  زمانى  و  اند  گرفته  قرض  پول  كسى  از  اروپا  به  رفتن  براى  آنها  كه  است  اين  بزرگ  ”مشكل 
توانند و به كشور باز مى گردند، هيچ پولى در بساط ندارند. قرض دهنده هر روز  از قرضدار پول خود را طلب مى كند. 
در اين ميان شايد طالبان از موضوع آگاه شوند كه فالن نفر به اروپا رفته و به همين دليل براى كشتنش اقدام كنند.“ 

(مسعوده، 23 ساله، زن، گروه مباحثاتى-ننگرهار)
”امنيت اطفالى كه مجبور به بازگشت اجبارى مى شوند، با خطر رو به رو است. مردم فكر مى كنند كه آنها با خود پول 
زيادى آورده اند. از اين رو، به خاطر همين مساله اختطاف و يا كشته مى شوند. به همين دليل، خانواده ها نيز به خاطر 

بچه هاى اخراج شده خود دچار مشكل مى شوند.“ (محمد يوسف، 29 ساله، مرد، گروه مباحثاتى- پكتيا)
از آن جاى كه خانواده ها به خاطر فرستادن فرزندان خود به اروپا پول زيادى را قرض گرفته و اميد داشتند كه فرزند شان پس از رسيدن 
به آنجا دو باره مى فرستد، اكنون با ناكام ماندن اين برنامه پيامدهاى جدى متوجه سطح زندگى و وضعيت اقتصادى آن ها مى شود. حتا 

شايد اين مساله باالى رابطهء نوجوان بازگشته و خانواده اش نيز تاثير منفى بر جاى بگذارد:
”اين اطفال اقتصاد خانواده هاى شان را به خطر انداخته اند. وضعيت مالى خانواده رو به وخامت نهاده و در نتيجه هر روز 

در خانواده جنگ و جنجال به پا مى شود.“(عظيم، 60 ساله، مرد، مصاحبه كليدى معلوماتى- باميان)
”پس از بازگشت به كشور، اين اطفال كار خاصى كرده نمى توانند. برخى از آنها پولى را كه براى سفر خود قرض گرفته 
بودند، پس داده نمى توانند. برخى از آنان مشكالت امنيتى پيدا مى كنند چون مردم فكر مى كنند كه او از اروپا برگشته 

و با خود پول زيادى دارد. در نتيجه امكان اختطاف شان نيز است.“ ( راضيه، 35 ساله، زن، گروه مباحثاتى- ننگرهار).
”اولويت نخست معيشت اعضاى خانواده اى است كه نوجوان خود را به خارج فرستاده و به خاطر آن فعال در وضعيت 
خراب اقتصادى به سر مى برد. دوم، امنيت اعضاى خانواده است و بعد سوم امنيت نوجوان برگشته از خارج است كه 
احتمال اختطاف اش وجود دارد. به اين خاطر اين ريسك ها است كه خانواده ها باالى فرزندان بازگشتهء خود از خارج 
اعمال محدوديت وضع كرده كه در نتيجه اين اطفال احساس ترس و نا امنى مى كنند.“ (شيرپاو، 31 ساله، مرد، گروه 

پكتيا). مباحثاتى- 
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خالصه يافته ها

 اطفال پناهجوى بدون همراه اكثرا پسرانى به عمر 13 تا 17 ساله اند. آنها معموال جوان ترين عضو خانواده هستند. آنها اغلب 1. 
هوشيار و به لحاظ جسمى توانا و آماده تصور مى شوند كه شانس رسيدن به كشور مقصد را دارند. خانواده ها فكر مى كنند كه 

چانس قبولى اطفال نسبت به بزرگساالن در كشور هاى خارجى خيلى باال است.
در تشويق اطفال براى رفتن به خارج از كشور چندين عامل (و خيلى اوقات با هم مرتبط) دخيل است كه از آن جمله:. 2

تمايل به ثبات اقتصادى، فرصت هاى زندگى بهتر و دسترسى به خدمات اجتماعى، به خصوص تعليم و تربيه؛أ. 
نياز به امنيت و مصوونيت فزيكى؛ب. 
تصورات و نظرات مثبت از سوى همسن و ساالن و خانواده هايى كه فرزندان نوجوان شان موفقانه به كشور هاى ج. 

صنعتى رفته اند.
تصميم گيرى براى سفر قاچاقى اطفال به بيرون از كشور از سوى بزرگ فاميل و خود اطفال به طور مشترك گرفته مى . 3

شود.  البته در اكثر قضايا اين اطفال اند كه موضوع را پيشنهاد مى كنند. بر اساس يافته هاى اين تحقيق، حمايت خانواده ها 
از اطفال پناهجوى در واليات ننگرهار (در ميان اكثريت پشتون) و كابل (در ميان اكثريت هزاره) باال بوده، در واليات باميان 

(در ميان اكثريت هزاره) و پكتيا (در ميان اكثريت پشتون) پايين است.
براى اطفال پناهجوى هر چهار واليت، كشور هاى اروپايى مقصد دلخواه بوده و برخى هم ايران را به خاطر وجود آشنايان و . 4

خويشاوندان خود كه به پيدا كردن كاركمك كرده مى توانند، به صورت موقت انتخاب كرده تا با اندوختن پول از آن جا به يك 
كشور ديگر بروند.

اطفال پناهجو از كابل و ننگرهار براى سفر به خارج از حمايت خانواده هاى شان برخوردار اند. خانواده ها سرمايه هاى خود را . 5
يكجا كرده و خرچ سفر فرزندان شان به خارج از كشور مى كنند. افزون بر اين، آنها از ديگران پول قرض گرفته و يا امالك شان 
را به گرو مى گذارند و يا از هر دوى اين گزينه ها استفاده مى كنند تا پول سفر قاچاقى اطفال خود به خارج را مساعد سازند. 
در مقابل در واليات باميان و پكتيا نوجوانى كه قصد سفر قاچاقى به بيرون از كشور را دارند به خاطر تهيه هزينه هاى سفر به 
پول و دارايى اعضاى خانوادهء خود دستبرد مى زنند. تعداد كم آنها با قاچاقچيان بر سر پرداخت پول سفر به اين گونه توافق مى 

رسند كه چه در كشورهاى مسير سفر و يا در كشور مقصد كار كرده و پول شان را پرداخت خواهند كرد.
همان طورى كه مصاحبه شوندگان در اين تحقيق خاطر نشان كردند، نقاط اصلى حركت اين اطفال در افغانستان عبارت از . 6

هرات، اسالم قلعه و نيمروز است. كشور هاى مسير عبور براى اقامت موقت تا رسيدن به كشور مقصد عبارت از ايران، پاكستان، 
تركيه، يونان، فرانسه، ماليزيا و اندونيزيا اند. در اين كشور ها خطر باالى دستگيرى اطفال مذكور و بازگشت اجبارى شان به 

افغانستان وجود دارد.
مصاحبه شوندگان تمايلى به ارايه توضيح در مورد چگونگى كار قاچاق چيان از خود نشان ندادند. آنها فقط اشاره كردند كه شبكه . 7

هاى قاچاق بسيار سازمان يافته بوده كه هم در ميان مردم حضور دارند و هم در پاكستان و ايران فعاليت مى كنند.
تمام خانواده هايى كه در كابل و ننگرهار با آنها مصاحبه شد، از خطرهاى سفر قبل فرستادن فرزندان شان آگاه بودند. با وجود . 8

اين آگاهى قبلى، اطفال خود را به اين سفر مى فرستند چون فكر مى كنند كه فوايد نهايى آن بر خطرها و سختى هاى سفر مى 
چربد، و يا تصور ميكنند كه انتخاب ديگرى به جز اين ندارند. در ميان خانواده ها در باميان و پكتيا، برخى از مصاحبه شوندگان 
از تصميم فرزندان خود مبنى بر خروج از كشور آگاه نبوده،برخى ديگر از اين خطرها آگاه بودند. در ارتباط به آگاهى اطفال از 
خطرهاى سفر قاچاقى بايد گفت كه بسيارى از آنها از خطرها آگاه بوده اما دقت الزم در اين باره به خرچ نمى دادند، و آنهايى 
هم كه با دقت در مورد خطرهاى سفر فكر كرده بودند در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه اين سفر ارزش مشكالت و مصايب 

ياد شده را دارد. 
اطفالى كه در اين تحقيق با آنها مصاحبه صورت گرفت، در مسير سفر با درجه هاى متفاواتى از خطرها، آزار و اذيت و نقض . 9

حقوق شان از سوى قاچاق چيان و ماموران پوليس در كشور هاى مختلف و يا كشور هاى مقصد مواجه شده اند.
هم خانواده ها و هم اطفالى كه از واليت هاى كابل و ننگرهار به خارج از كشور به تنهايى سفر كردند، به صورت قوى گفتند . 10

كه  پس از جمع آورى پول الزم بار ديگر براى رفتن به كشور هاى غربى اقدام خواهند كرد. در مقابل خانواده ها و اطفال از 
باميان و پكتيا كه يكبار سفر ناكام به خارج از كشور داشتند، مجموعا گفتند كه تمايلى براى رفتن مجدد به سفر قاچاقى ندارند.
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پيشنهادات:
(به . 1 اطفال  تا  دريابند  را  هاى  راه  بايد  افغان  ذيربط  مقامات  با  همكارى  در  افغانستان،  در  اجتماع  بزرگان  و  مدنى  جامعه 

ويژه مردان بالغ) و والدين شان را در مورد خطرات سفرهاى بدون همراه، به ويژه از طريق شبكه هاى جوانان، رسانه هاى 
اجتماعى، مكاتب و نهاد هاى آموزش دهى والدين آگاه سازند.

نمايندگان . 2 افغان،  ذيربط  مقامات  حضور  با  اطفال،  توسط  همراه  بدون  هاى  سفر  خطرات  مورد  در  دهى  اگاهى  هاى  كمپاين 
سياسى، جامعه مدنى و بزرگان اجتماع بايد افزايش يابد. روش هاى جديد نشر اطالعات در ارتباط به سفر قاچاقى از طريق شبكه 

هاى اجتماعى، نهاد هاى تعليمى، رسانه هاى عمومى و شبكه هاى غير رسمى جوانان مد نظر گرفته شود.
مطالعات بيشترى براى درك عالقه مردان جوان افغان به سفر هاى بدون همراه صورت گيرد و شبكه هاى غيررسمى جوانان . 3

نه تنها در تنها در افغانستان بلكه در ايران و پاكستان راه اندازى شود تا روشن گردد كه چگونه ممكن است به اين تمايل مردان 
جوان به سفر هاى بدون همراه تاثير گذاشت.

آموزش هاى حرفه اى و برنامه هاى معيشتى براى جوانان به ويژه در مناطق با بيشترين ميزان اعزام در افغانستان، در هماهنگى . 4
با مقامات ذيربط افغان، نهاد هاى غيردولتى و فعاالن جامعه مدنى توسعه داده شود.

در تمامى اقداماتى كه به گونه مستقيم يا غيرمستقيم اطفال بدون همراه را متاثر ميسازد، بهترين منفعت طفل در صدر مالحظات . 5
قرار گيرد. كشور هاى مقصد پناهجويان نوجوان بايد در راه حل هاى خود جهت برخورد با آنها بر اساس اصل بهترين مصلحت 
برخورد كرده و همچنان اين موضوع را در نظر داشته باشند كه شايد اطفال پناهجوى افغان داراى قضاياى مشروع پناهندگى 

بوده و نيازمند حمايت هاى بشردوستانه اند.
با مسوالن مرزى و نيروهاى پوليس در كشور هاى ترانزيت و مقصد به ويژه در ايران و تركيه، در مورد حفاظت اطفال بدون . 6

همراه ظرفيت سازى صورت گيرد.
مقامات افغان، جامعه مدنى و افراد متنفذ جامعه بايد تالش هاى خود جهت حفاظت و حمايت از اطفال بازگشته از خارج را بيشتر . 7

سازند. بايستى آنها به مسايلى چون تروماى سفر و بازگشت به كشور و ادغام در جامعه توجه مبذول دارند. در برنامه ها بايد اين 
موضوع در نظر گرفته شود كه اطفال بازگشته شايد بار ديگر براى رفتن اقدام كنند؛ به ويژه اين موضوع در واليت هاى كابل 

و ننگرهار بيشتر صادق است.
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ضميمه ها:

جدول ضميمه 1 الف. خصوصيات اطفال افغان بدون همراه در سفر به خارج، منطقه عمدتا هزاره نشين در اين 
مطالعه

واليت باميان- كمترين ارسالواليت كابل- بيشترين ارسال

اقدام نكردهطفل پناهجوى  بدون همراهاقدام نكردهطفل پناهجوى بدون همراهخصوصيات

فرد

زير سن (13-17)زير سن (14-17)سن

فرزند كالن خانواده نيستفرزند كالن خانواده نيستفرزند كالن خانواده نيستفرزند چندم خانواده

تحصيالت
با تحصيالت (مثال صنف 7-12 مكتب)

بى سواد بى سواد
با تحصيالت (مثال صنف 7-8 مكتب)

تحصيلكرده بى سواد

قوميتقوميت
هزاره مهم نيست

مردمردجنسيت

ساير خصوصيات
بيكار

هوشيار
جسما قوى

بيكار
هوشيار

جسما قوى

فقييرفقييرفقييروضعيت اقتصادى

خانواده

تعداد اعضاى خانوادهتعدادى اعضاى خانواده
خانواده اى با كمترين عضومهم نيست

تحصيالت عالىبى سوادميزان تحصيالت كالن خانواده

شغل آزادبيكارشغل كالن خانواده
شغل خوبكارگر سابق ساختمانىمسوول در ادارات حكومتى

درآمد خوب
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جدول ضميمه 1 ب.  خصوصيات اطفال افغان بدون همراه در سفر به خارج، مناطق مورد مطالعه عمدتا پشتون 
نشين

واليت پكتيا- كمترين ارسالواليت ننگرهار- بيشترين ارسال

اقدام نكردهطفل پناهجوى بدون همراهاقدام نكردهطفل پناهجوى بدون همراهخصوصيات

فرد

زير 10 سالزير سن (10-الى 17)زير 18 سالزير سن (15-16)سن

جوان ترىن پسركالنترين بچهجوانترين فرزندفرزند چندم خانواده

تحصيلكردهتحصيلكرده (دورة ثانويه)تحصيلكرد (صنف 12)تحصيالت (صنف 10-12 مكتب)تحصيالت

پشتونپشتونپشتونپشتونقوميت
تاجك

مردمردمردجنسيت

ساير خصوصيات
بيكار

هوشيار
آرام

قويترين
هوشيارترين

داراى وضعيت مالى خوبفقييروضعيت اقتصادى
داراى وضعيت مالى خوبتوان پرداخت مخارج سفر را ندارد

خانواده

خانوادة پر جمعيتتعدادى اعضاى خانواده
بيشتر از دو بچه

داراى يك پسر
پسر زير سن ندارد

خانوادة كالن (7 الى 9 عضو؛ 20 
الى 30)

خانوادة كوچكتر(مثًال 5-6 عضو)
5-7 عضو

صنف دوازدهمتحصيالت پايينتحصيالت زيادمهم نيستميزان تحصيالت كالن خانواده

داراى شغل و درآمد خوبمهم نيستشغل كالن خانواده

مقامات پايينى حكومت
دستفروش (كارت موبايل، ميوه)

دوكاندار متوسط (نانوا، خوراكه فروشى)
فروشنده (موتر، خانه)

راننده/تكسى ران

مقامات بااليى حكومت

دستفروشداراى شغل نيستندشغل ساير اعضاى خانواده
دوكاندار

دوكاندار متوسط (نانوا، قصاب)
فروشنده (صادركنده اموال، چوب، تيل)

مهاجر به ايران و پاكستان در جريان سابقة مهاجرت خانواده
جنگ ها

مهاجر به ايران و پاكستان در جريان 
جنگ ها (تمام گروه هاى مباحثاتى)
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پيشنهادات شما
مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
باشيد،  كرده  شركت  واحد  اين  وركشاپ هاى  و  سخنرانى ها  از  يكى  در  چه  باشيد،  ما  انتشارات  هميشگى  خواننده  چه  شما  شود. 
چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با  اين سازمان آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش 
شكل  به  را  خود  كارى  هاى  يافته  و  نموده  تعقيب  شكل  بهترين  به  را  خود  هدف  تا  ميكند  كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است. 
ميباشد.  آدرس  ايميل  اين  از  استفاده  پيشنهادات  ارائه  براى  راه  آسانترين  بگذاريم.  اشتراك  به  ما  نشريات  گان  خواننده  با  بهتر 

 areu@areu.org.af

اما  بگذاريد.  ميان  در  ما  با  داريد،  نظرى  هر  93+و   (0)0799  608  548 بگيريد  تماس  شماره  اين  به  توانيد  مى  شما  همچنان 
برخى اطالعاتى كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات،...)؟ •
به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟ •
به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟ •
از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟ •
چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟ •
نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟ •
انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟ •
به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟ •
عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است •
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نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

نوع نشريهموضوع تحقيقپشتودرىنام نويسندهعنوان نشريهتاريخ

پالیسی نامهجندرآريا نجاتزنان و معضل رهبرى در افغانستان: درسها و پيشنهاداتنوامبر 2014

مطالعه موردىحكومتدارىداكتر رنگين دادفر سپنتامرورى بر حقوق اساسى شهروندان: چالش ها و فرصت هانوامبر 2014

مديريت منابع پاول فيشستيننا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايىسپتمبر 2014
نشريه تركيبىطبيعى

بروشورمعيشت پايدارچونا ايچاويزكنسرسيوم معيشت مصون برنامه هاى تحقيق  افغانستانسپتمبر 2014

جندر، جوانان و مشاركت در بازار كار شهرى: شواهد تشكيل سپتمبر 2014
مقاله كارىمعيشت پايدارآدم پين و ريچارد مالتبخش خياطى در كابل، افغانستان

مديريت منابع ونسنت تاماسدرك پيچيدگى هاى معضالت مربوط به آب در افغانستانسپتمبر 2014
پاليسى نامهطبيعى

ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان: چه مسايلى آگست 2014
نشريه تحليلىحكومتدارىمحمد هاشم كمالىمطرح است؟

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىوضعيت ميكانيسم  منازعات انتخاباتى در افغانستانآگست 2014

مديريت منابع پاول فيشستين و ديويد منسفيلدنااميدى يا اميد؟ كشت كوكنار در افغانستان پس از 2014آگست 2014
پاليسى نامهطبيعى

مطالعه موردىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارجون 2014

جريان بحث حكومتدارىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانبحث ميز گرد در باره تجارب انتخابات افغانستانجون 2014
ميز گرد

” از بد، بدترش كردند“ تمركز خشخاش ترياك در ساحات جون 2014
مديريت منابع ديويد منسفيلدجنگى در واليت هاى هلمند و ننگرهار

مطالعه موردىطبيعى

روش كارىمعيشت پايدارآدم پينافغانستان: تهيه روشى براى بررسى و تفكيك روستا هامى 2014

ازالف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان نسخه مى 2014
كتابواحد تحقيق و ارزيابى افغانستاندوازدهم 2014

نشريه تحليلىحكومتدارىانتونيو جيستازى و پيتر كوينتناردوى ملى: بقا و ثبات فراتر از جنبه هاى مالىمى 2014

اپريل 2014
تاثير برنامه هاى تامين اجتماعى و شغلى باالى رفع 

محروميت اجتماعى بر اساس يافته ها و مدارك به دست 
آمده از افغانستان، بنگالديش، هند و نيپال

بابكان باباجانيان، جسيكا هگن- 
مطالعه تركيبىجندرزنكر و ربيكا هولمز

نقش برنامه آموزش مهارتهاى زندگى و آموزش براى كسب اپريل 2014
معيشت

چونا اچاوز، بابكن بابه جانين، 
پاليسى نامهجندرجسيكا هيگن زنكر

اپريل 2014
چگونه برنامه هاى كارآفرينى و كارآموزى به فعاليت ها 

واشتراك اجتماعى در افغانستان كمك مى نمايد؟
شواهدى از برنامه هاى آموزشى مهارت هاى زندگى و تامين 

معيشت موسسه BRAC براى زنان جوان افغان

چونا اِچاوز، بابكان باباجانيان، 
جسيكا هگن- زانكر، شاهين 

اكتر و جنيفر لين بگاپورو
مطالعه موردىجندر

زمينه هاى گسترش: كشت خشخاش ترياك در واليت هاى اپريل 2014
مديريت منابع پاول فيشستينبلخ و بدخشان در سال 2013

مطالعه موردىطبيعى

رسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم مارچ 2014
مطالعه موردىحكومتدارىغزال حارسقانونمدارى

نشريه تحليلىحكومتدارىآريا نجاتبررسى مختصر دولتدارى در افغانستانمارچ 2014

توسعه تشبثات كوچك و متوسط و تجارت منطقوى در مارچ 2014
مقاله كارىاقتصاد سياسىمجيب مشعلافغانستان






