بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار منودن قاچاق انسان در افغانستان

سنبله ۱۳۹۷

ولی محمد کندیوال

بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار منودن قاچاق انسان در افغانستان

مقدمه
از سال  ،2001شامری از پروژه هائیکه متویل آنها بدوش ادارات کمک دهنده ،بشمول وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا
بود ،تطبیق گردیده اند تا حکومت افغانستان را در حل جنبه های مختلف بحران قاچاق انسان در افغانستان پشتیبانی منایند 1.اساس ًا
کانون مرکزی ابتکارات نامربدۀ پارادیم جهانی " P 3" 2بود )1 :جلوگیری قاچاق انسان )2،حامیت از قربانیان  )3تعقیب مجرمین و
متخلفین .بنابر این ،پروژه های نامربده حامیت خود را برای ایجاد قوانین ضد قاچاق و مبیان آوردن "کمیسیون عالی مبارزه با جرایم
اختطاف و قاچاق انسان" متمرکز ساخت .عالوه برآن ،پروژه های متذکره برای قربانیان خدمات ارائه منوده ،از قربانیان حامیت کردند
و برای مجریان قوانین افغانستان و کارمندان قضاء برنامه های آموزشی تهیه کردند .با وجود دستیابی به پیروزیهای چشمگیر در دهه
گذشته ،چالشهای فراوانی تا کنون راه حل نیافته اند.
تازه ترین گزارش که در مورد "قاچاق انسان" توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا بچاپ رسیده است ،افغانستان را مبثابه کشور
منبع ،ترانزیت و مقصد برای قاچاق مردان ،زنان و اطفالی میداند که تابع کار اجباری ،و قاچاق برای استفاده جنسی اند 3.گزارش نشان
میدهد که حکومت افغانستان بصورت کامل با حداقل معیارهای محو قاچاق انسان خود را تطابق نداده است؛ ولی با این حال ،ادعا میکند
که برای رسیدن به این هدف تالشهای قابل مالحظه ای را انجام میدهد .این پالیسی نامه ،خالصه یافته های مطالعه نقشه راه را که
توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( )AREUو گروه حاکمیت امنیت ( )SGGدر سالهای  2015و  2016انجام گردیده ،ارائه مینامید.
یادداشت نامربده پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان و نیز جامعه بین املللی ارائه مینامید تا اقدامات الزم را برای بلندبردن ظرفیت حکومت
افغانستان و تجهیز آن با وسایل مورد نیاز مبنظور دادن پاسخ قوی و جامع برای رفع این معضل  ،اتخاذ مناید.

روش تحقیق
معلومات ابتدائی و ثانوی ،هر دو ،برای بدست آوردن نتیجه نهائی مطالعه نقشه راه مورد استفاده قرار گرفت .معلومات ابتدایی مبتنی
بر تحلیل مصاحبه های کلیدی معلومات دهندگان و بحث گروهی متمرکز میباشد که طی سالهای 2015و  2016در هرات ،کندهار
و کابل صورت گرفت .به هرحال ،این پالیسی نامه با معلومات تازه ای تجهیز گردید که در جریان پنج مالقات کوتاه نویسنده با
سهمداران کلیدی در ماه فربوری  2018بدست آمد ،در حالیکه معلومات ثانوی با بررسی و مطالعه دقیق کتابخانه ای از نرشات موجود
افغانستان درباره "قاچاق انسان" بدست آمده است .در این مرحله کابل بخاطری گزیده شد که بسیاری از پالیسی ها در آنجا ترتیب و
تطبیق میگردد .ننگرهار و هرات به دلیل درک گرایش های منطقوی و واکنش های نهادی در مورد قاچاق انسان انتخاب شدند زیرا
در والیات نامربده دو دروازه عمده دخولی به افغانستان ،یعنی رسحدات تورخم و اسالم قلعه موقعیت دارند.
مصاحبه های کلیدی معلومات دهندگان و بحث گروهی متمرکز هر دو ،براساس رهنمود ترتیب شده از طریق مشوره میان  SGGو
 AREUانجام گردید .مصاحبه های کلیدی معلومات دهندگان در درجه اول با منایندگان ادارات حکومتی که در مسایل مربوط به قاچاق
انسان مرصوف بودند و نیز با منایندگان ادارات بین املللی انجام گردید که حکومت افغانستان را در این باره مورد حامیت قرار میدادند.
اشرتاک کننده گان در بحث گروهی متمرکز بصورت عمده زنان فعال حقوق برش بودند .در وزارت امور داخله ،کمیسیون عالی مبارزه
با جرایم اختطاف و قاچاق انسان یا کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان شامری از محدودیتها بشمول دسرتسی به معلومات در
مورد قاچاق انسان ،موجود بود .محدودیت دیگر ،متاس گرفنت با قربانیان قاچاق بود ،زیرا بسیاری از آنها از سخن گفنت در موارد
مربوط به خود شان با محققان ،بنا بر حساسیتهای فرهنگی ،احرتاز مینمودند.
 1پروگرام حامیوی از سکتور عدلی JSSP-وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  ،پروگرام آگاهی عامه  ،IOMخانه امن منظم ودایمی  Hagar internationalبرای قربانیان قاچاق
انسان ،شبکه حامیوی اطفال CPAN-یونیسف.

3P: Prevention ,Protection, Prosecution 2
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

یافته ها
پدیده "قاچاق انسان" در افغانستان

بررسی نرشات برای این تحقیق ،قاچاق انسان را بحیث چالش وسیع در افغانستان ارزیابی منوده که برای امنیت انسان در این کشور
تهدیدهای مختلفی را ببار میآورد .این بدان معنی است که باید مبارزه با قاچاق انسان با واکنش های قوی که شامل مترکز برمنونه
های " "P 3است ،صورت گیرد.
جلوگیری

"قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان" که در سال  2008تصویب گردید اولین گام حکومت افغانستان در مبارزه با قاچاق انسان
بشامر میرود .سه عنرص تعاریف بین املللی-عمل ،وسایل و هدف -نیز به تعریف افغانستان اضافه گردیدند .با این وجود ،این قانون
در اهداف خود کمرت جامع شمرده میشود .به این ترتیب ،با وصف آنکه ،قانون متذکره ،الگوی " "P 3را برای مبارزه با قاچاق انسان
تحت پوشش قرار داد؛ ولی بزودی در مورد آن تجدید نظر صورت گرفت و از  29جنوری  2017نافذ گردید .مهمرتین تغییر در نسخه
اصالح شده اینست که بچه بازی را معادل قاچاق اطفال دانست ،که در قانون سال  2008گنجانیده نشده بود .در عین حال ،تعریف
آن نزدیک به پروتوکول پالرموی ملل متحد بنظر میرسد .بهر صورت ،برخی از ابهامات تا هنوز هم وجود دارند .بگونه مثال ،درین قانون
اصطالح "د انسان قاچاق" (پشتو) یا "قاچاق انسان" (دری) برای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته که حتی در میان مامورین عالی
رتبه حکومتی و څارنواالن مفاهیم را مغشوش میسازد ،زیرا این اصطالحات پشتو و دری بصورت عمومی مفاهیم قاچاق مهاجرین و
مهاجرت را افاده مینامیند .برعالوه ،مواد  ،21-10و فقره های دوم و سوم ماده  22قانون تعدیل شده توسط قانون جزای عمومی از
تاریخ  14فربوری  2018باطل گردیده 4ولی بقیه قوانین نافذ باقی مانده اند . 5در حالیکه ماده های دیگری در هر دو قانون (قاچاق و
قانون جزا) وجود دارند ،ولی هیچ ماده ای توضیح منی مناید که ماده کدام قانون قابل اجرا و کدام یک لغو گردیده است؟ ابهام وقتی
عمیقرت میگردد که عین ماده ها در هر دو قانون وجود داشته و واژه/اصطالحات متفاوت را مورد استفاده قرار میدهند .بگونه مثال،
ماده  3قانون قاچاق از اصطالح موندل ( )Mundalکار گرفته در حالیکه ماده  510قانون جزا اصطالح ترالسه کول را برای عین مقصد
بکار میربد؛ به هرحال ،این دو اصطالح پشتو معانی کامال متفاوت را افاده مینامیند .واژه نخست حالتی را توضیح مینامید که طی
آن شخصی چیزی را بدون کدام تالش بدست میآورد ،در حالیکه کلمه دوم وضعیتی را ترشیح میکند که شخصی چیزی را بعد از یک
مبارزه یا سعی دریافت مینامید .به عباره دیگر واژه اول یک عمل غیر عمدی را ترشیح مینامید در حالیکه در واژه دومی قصد شامل
میباشد .براساس مواد قانون  2017که درباال از آن تذکر بعمل آمد ،کمیسیون عالی مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان (که پس
از این بنام کمیسیون عالی یاد خواهد شد) تاسیس گردید .هدف اصلی قانون نامربده این بود که بین مقامات مربوطه هامهنگی بهرت
را تامین منوده وبرای حامیت و پاسخ رسیع و موثر ،پالیسی های موثر را ترتیب دهد .کمیسیون عالی وظایف خود را تحت نظارت وزیر
عدلیه انجام میدهد که متشکل از  9وزارت و هفت اداره مستقل دولتی و غیر دولتی میباشد .به هرصورت ،یافته ها نشان میدهد که
متام اعضای کمیسیون عالی بصورت منظم در جلسات تخنیکی که در هر ماه دایر میگردد ،اشرتاک منی منایند .قابل ذکر است که
در کمیسیون عالی مناینده زنان وجود ندارد.
میکانیزمهای اجرای قانون

وزارت امور داخله اداره مسئول اجرای مدیریت میکانیزمهای قانون است .در دستگاه وزارت داخله دو واحد موجود است -:واحد مبارزه
با قاچاق انسان و واحد پولیس رسحدی افغانستان که در سطح ملی و فرعی انجام وظیفه مینامیند .برعالوه ،ریاست امنیت ملی دارای
واحد های خودی است که در سطح مرکز و والیات بر ضد قاچاق انسان مبارزه میکنند .چهارمین واحد بنام بوروی مرکزی ملیانرتپول
در کابل فعالیت میکند.
واحد مبارزه با قاچاق انسان  83 ،افرس دارد که متام کشور را تحت پوشش قرار داده و در مقایسه با گذشته قابل توجه دانسته میشود.
به هر صورت ،با توجه به مقیاس گسرتده ای قاچاق انسان میتوان تذکر داد که در مقایسه با چالشهای موجود در افغانستان این
تعداد بسیار کم به نظر میرسد .جدا از تعداد ،واحد نامربده با چند چالش دیگر بشمول کمبود قابل مالحظه منابع ،وسایل اساسی و
عدم موجودیت حامیت برای انجام درست وظایف خود مواجه میباشد .با وصف آنکه این واحد بصورت رسمی در اواخر سال  2017به
وزارت دفاع انتقال گردیده ولی واحد مبارزه با قاچاق در وزارت امور داخله باقی مانده است .واحد پولیس رسحدی افغانستان در مبارزه
با قاچاق انسان ،بخصوص در موارد قاچاق فرا رسحدی نقش مهمی را بدوش دارد ،زیرا آنها متام پوسته های رسحدی ،میدانهای
هوائی و دروازه های عمده ورودی به افغانستان را کنرتول مینامیند .به هر صورت ،یافته های این تحقیق نشان میدهند که واحد
پولیس رسحدی افغانستان دارای هیچ روش عملیاتی معیاری بخصوص در مورد کار باالی قضایای قاچاق انسانی نیست .برعالوه،
واحد پولیس رسحدی افغانستان در این باره هیچگونه آموزش معیاری ندیده و یا شاید بصورت غلط و ناقص آموزش دیده باشد ،زیرا
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قانون جزاء ،صفحه 10( ، 790می  ،2017شامره  1260وزارت عدلیه ،جمهوری اسالمی افغانستان).
مصاحبه با معلومات دهنده کلیدی ،وزارت امور داخله ( 17فربوری.)2018 ،
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درباره قاچاق کدام کتاب رهنامی دستی وجود نداشت .کتاب رهنامی دستی اکنون توسط پروگرام آگاهی عامه  IOMترتیب گردیده و
آموزش در سال  2018دوباره آغاز گردیده است .بوروی مرکزی ملی دیتابیس معلومات رضوری درباره قضایای ثبت شده را در اختیار
دارد .به نظر میرسد که این اداره خوب تجهیز گردیده و آموزشهای تخصصی در اختیار آن گذاشته شده است .با این حال ،در جریان
این مطالعه هیچ موردی درباره قضایای جرمی قاچاق انسان ثبت نشده است .عدم موجودیت حتی یک اطالعیه در باره قاچاق انسان
که از جانب بوروی مرکزی ملی در افغانستان صادر شده باشد را می توان به کشف و تحقیقات محدود در مورد واقعات قاچاق انسان
در رسارس کشور ربط داد.
حامیت

براساس معیارهای جهانی ،قربانیان قاچاق انسانی باید با اقدام از سه طریق خاص حامیت شوند :نجات ،بازتوانی و ادغام مجدد (در
جامعه) ،شناسائی قربانیان و سیستم ارجاع قربانیان عنارص مهم در راه تالش و مساعی نجات شمرده میشوند .با وجود آنکه ترشیک
مساعی و همکاری موسسات حکومتی و غیرحکومتی در شناخنت قربانیان در بسیاری از اسناد بین املللی مشخص گردیده ،ولی در
افغانستان تنها ادارات تطبیق قانون حق تشخیص قربانیان را بدوش دارند .دو عاملی که به ویژه مانع شناسائی درست قربانیان
میشوند عبارت اند از:
•
•

•قضایای قاچاق انسان در اکرث موارد با سایر قضایای جرمی مانند اختطاف ،تجاوز جنسی و مهاجرت غیر قانونی می آمیزد.

•چندین عامل ساختاری و تخنیکی ،بشمول عدم موجودیت روشهای معیاری برای شناسایی قربانیان ،باالی پروسه شناسائی
قربانیان تاثیر میگذارد.

متام خانه های امن که توسط موسسات بین املللی یا حکومت افغانستان اداره میشوند بدلیل مشکالت مالی مجبور به بسته شدن،
شده اند .با همه اینها هنوز خانه های امن وجود دارند که باستثنای مردان ،از قربانیان زن و کودک حامیت مینامیند .عالوه براین،
تنها زنان قربانی که توسط ادارات حکومتی (بگونه مثال ،وزارت امور زنان) ،یا وزارت کار ،امور اجتامعی ،شهداء و معلولین معرفی
میگردند ،میتوانند به پناهگاه ها دسرتسی پیدا کنند .این موضوع مبعنی آنست که برای مردان و پرسان باالتر از سن  18در افغانستان
بعنوان قربانیان قاچاق انسان خدمات ارجاع موجود نیست.
در رسارس افغانستان راه های متعددی برای ادغام مجدد و یکجا شدن با خانواده وجود دارند .در حال حارض در قضایای قاچاق ،ادغام
مجدد و یکجا شدن با خانواده ها چالشهای فراوانی وجود دارد .بنابرترکیب و تلفیق قاچاق انسان با سایر جرایم ،بسیاری از قربانیان
قاچاق بعنوان قربانیان سایر اشکال بد رفتاری مانند تجاوز جنسی و خشونتهای محلی شناخته میشوند که در نتیجه یکجا شدن آنها با
خانواده های شان با چالشهای بیشرت مواجه میگردند .برعالوه ،پروگرامهای آموزش حرفوی که میتواند ادغام قربانیان را کمک مناید،
محدود اند .به همین ترتیب ،بنابر عدم موجودیت منابع و محدودیت دسرتسی به سهولت های صحی ،حکومت افغانستان از گزینه
های برای تامین کافی مراقبت های صحی برای قربانیان نقض حقوق برش بهره مند نیست.
تعقیب قضائی

به عنوان عنرص سوم الگوی جهانی " ،"P 3پیگرد قضائی قاچاق انسان برای موثریت مبارزه با قاچاق انسان رضوری به نظر میرسد.
بهر حال ،میزان تعقیب قضایی در افغانستان بصورت استثنائی بنابر چندین دلیل ،بشمول عدم توانائی اجرای قانون از جانب ادارات
ذیربط در پائین آوردن قضایا ،تحقیق جرایم و محاکمه درست قضایا ،در سطح پائین قرار دارد .در کشف جرایم قاچاق انسان ،واحد
مبارزه با قاچاق انسان با چندین چالش ،بشمول عدم موجودیت منابع و آموزشهای تخصصی ،مواجه اند .برعالوه ،ثبت قضایا بنابرعدم
رضایت قربانیان محدود اند .در حقیقت این را میتوان بنام تحقیق واکنشی یاد کرد که با تحقیقات پیشگیرانه در تناقض قرار دارد.
روش تحقیق واکنشی در قبال معلومات درباره فعالیت جرمی جاری که از طریق جمع آوری اطالعات استخباراتی حاصل میشود ،و
یا گزارشهای شاهدان ،پاسخ میدهد که رضورت جدی به مداخله را ایجاب مینامید .در چنین موارد ،واکنش به تاخیر افتاده پولیس
میتواند باعث پیامد های جدی برای قربانیان باشد .در رشایطی که تحقیقات پیشگیرانه برای شهود تهدید جدی نداشته باشد ،پولیس
مجبور نیست که پاسخ فوری ارائه مناید .به این ترتیب واحد های پولیس میتواند فعالیت های خود را برنامه ریزی مناید تا براساس
پالنهای عملیاتی و منابع شواهد مربوط را جمع آوری کند .چالش دیگری که مانع تحقیقات پیشگیرانه میگردد درک غلط از روند مهلت
نهائی  72ساعته میباشد :این درک اشتباه آمیز است که گویا پولیس برای تکمیل تحقیقات ابتدائی ،قبل از آنکه قضیه را به لوی
څارنوالی بفرستد ،تنها و تنها  72ساعت فرصت دارد .عدم موجودیت طرز العمل معیاری درباره تحقیقات ابتدائی و جمع آوری شواهد،
چالشهای پایدار دیگر در واحد مبارزه با قاچاق انسان شمرده میشوند .این جرایم توسط یکی از ادارات سرته محکمه که بنام تعقیب
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ( )SPIESیاد میشود ،تعقیب میگردند SPIES .در عین حال سایر جرایم مانند قضایای تروریزم را
نیز تعقیب مینامید که حضور فزیکی منظم وکالی خصوصی را با چالش مواجه میسازد .در نتیجه ،این موضوع در اغلب موارد حقوق
متهم به محاکمه منصفانه را تضعیف مینامید .برعالوه ،از آنجائیکه قضایای افغانستان بنابر عدم موجودیت روشهای تحقیق حساس
قربانیان ،سابقه صدور مجازات شدید را دارد ،این گرایش در محکمه های  SPIESبیشرت مشهود میباشد .عالوه بر این ،اطالعات
مربوط به پیگرد جرم بشمول حکم سرته محکمه در صورتیکه موسسات جامعه مدنی در نظارت بر جریان محکمه دخیل نباشند ،در
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دسرتس عموم قرار منیگیرد .در نتیجه ،بنابر عدم موجودیت میکانیزمهای نظارتی جهت تامین این موضوع که آیا فیصله های قضیه
بخصوص در مورد قضایای قاچاق انسان ،براساس حاکمیت قانون صورت گرفته اند ،وجود ندارد.
مشارکت میان حکومت افغانستان و سازمانهای بین املللی :حامیت جامعه بین املللی در متام سکتورهای حکومت افغانستان مهم
و حیاتی میباشد .این حامیت شامل ارائه ابزار قانونی ،ایجاد ظرفیت در میان ادارات تطبیق قانون ،مناینده گان کمیسیون عالی و
قوه قضائیه در مورد موضوع قاچاق انسان میباشد .عالوه بر این ،شامری از میکانیزمهای ارجاع و پناهگاه که بیشرت از این فعال منی
باشند ،از لحاظ مالی تامین میگردیدند .بهر حال بعضی نارسائی ها در این مورد وجود داشتند:
•

•آموزشهائیکه به ادارات اجرای قوانین ارائه میگردید در اکرث موارد کوتاه مدت و دوره های آموزشی یا سمینارهای مخترص را
در بر میگرفت.

•

•شامری از آموزشها که درباره قاچاق انسان توسط موسسات بین املللی از لحاظ مالی تامین گردیده بود بنا بر کمبود منابع طی
دو سال اخیر به تعویق افتاد.

•

•

•هیچگونه برنامه آموزشی و نصاب ویژه در مورد قاچاق انسان موجود نبود تا اینکه سازمان بین املللی مهاجرت یا  IOMدر سال
 2018تازه رهنامی کتاب آموزشی دستی را چاپ منود.

•کدام میکانیزم با ثبات برای حفاظت قربانیان قاچاق انسان مورد توجه قرار نگرفت .بگونه مثال ،پناهگاهائیکه از جانب متویل
کنندگان متویل شده بود میتوانست تا وقتی مورد حامیت قرار گیرند که به واحد مبارزه با قاچاق انسان از قربانیان منتقل و
شامل میکانیزم های بودجه شوند.

پیشنهادات
جلوگیری

1 .1قانون قاچاق سال  2017نیازمند بررسی مجدد میباشد تا بتواند متام تناقضات یا افزودگیها با قانون جزا را تشخیص و
از میان بردارد .وقتی که این موضوعات هامهنگ گردند ،اجرای بهرت و روشنرت پالیسی ها در جهت جلوگیری از قاچاق
انسان ،قاچاق مهاجرین ومهاجرت و اختطاف میرس خواهد شد.

2 .2قدرت اجرای پالیسی حکومت افغانستان باید توسعه پیدا کند تا از طریق تقویه کمیسیون عالی عملکرد شان پایدار گردد.
کمیسیون عالی نیاز به ظرفیت قوی تر دارد تا بتواند رشکای کلیدی را هآمهنگ و معلومات را انتشار دهد.
3 .3یک دیتابیس عمومی درباره قضایای قاچاق انسان باید تحت نظر کمیسیون عالی ایجاد گردد.

 4 .4مبنظور حل چالشهای ناشی از قاچاق انسان شامری از اقدامات مخترص را میتوان برای بلند بردن ظرفیت تطبیق قانون اتخاذ منود:
•

•ساحه شعبه ضد قاچاق باید در اداره تحقیقات جرم توسعه یابد.

•

• به منظور سهمگیری و نقشه پولیس رسحدی افغانستان در مبارزه علیه قاچاق انسان باید روشهای عملی و تفصیلی معیاری
مبیان آید.

•

•منابعی که در اختیار ادارات مبارزه با قاچاق انسان گذاشته میشود باید افزایش یابد.

•

•به منظور مدیریت قضایا و رشیک ساخنت معلومات ،باید دیتابیس عامه شبیه به سیستم ملی معلومات و مدیریت( )NIMSیا
سیستم مدیریت قضایا ( )CMSایجاد شود .دیتابیس متذکره ،باستثنای معلومات حساس مانند شناسایی قربانیان ،معلومات
دهندگان کلیدی یا شاهدان قضیه ،در اختیار عامه قرار گیرد.

•

•برای آموزش کارمندان تخصصی و ارشد ،نصاب تعلیمی معیاری ایجاد گردد.

•

•هآمهنگی و توسعه ترشیک معلومات میان واحد ها و ادارات بشمول :اداره تحقیق جرایم ( ،)CIDپولیس رسحدی افغانستان،
ریاست امنیت ملی و انرتپول.

•

•کارمندان باید از طریق ایجاد سیستم تشویقی ترغیب گردند تا به عوض تحقیقات واکنشی ،تحقیقات پیشگیرانه را انجام
دهند.

•

•حکومت افغانستان باید آگاهی عامه را از طریق رسانه ها ،سیستم آموزشی و سایر امکانات مربوطه افزایش دهد .حکومت باید
تحقیق درمورد موضوع را بیشرتحامیه و متویل مناید.

5 .5جمع آوری معلومات باید در دسرتس مردم قرار گرفته و بصورت منظم انجام شود.
4
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حامیت

 1 .1به منظور داشنت میکانیزم بهرت جهت تشخیص قربانیان ،باید کارمندان تطبیق قانون در راستای شناسایی قربانیان
آموزش ببینند ،میکانیزم معیاری ارجاع و روش های عملیاتی معیاری مربوط برای همه واحد های اجرای قانون ایجاد
گردد و تعداد خانه های امن قابل دسرتسی برای قربانیان افزایش یابد.
2 .2میکانیزم پایدار برای حفاظت قربانیان قاچاق باید مورد توجه قرار گیرد .این موضوع میتواند از طریق آغاز دوباره خانه
های امن حامیتی متویل شده از جانب مراجع کمک دهنده همراه با پالن واضح ،انتقال انجام پذیرد که آنها را بخشی از
سیستم بودجه ساخته و تضمین مناید که برای حامیت فوری و مطمنئ آنها میکانیزم های حامیتی خاص و نیز سیستم
انتقال قربانیان جهت ادغام دوباره قربانیان در جامعه ،وجود دارد.

3 .3شیوه های ادغام مجدد و پیوند دوباره خانواده باید معیاری گردد .برای انجام چنین کار ،باید روشهای مصاحبه مفصل
و رهنمودها برای پیوسنت مجدد ،و مصاحبه های َشفاهی میان قربانیان و اعضای خانواده (که بصورت جداگانه صورت
میگیرد) با هم پیوند داده شود.

4 .4فرصتهای آموزشهای حرفوی باید مبثابه بخشی از مساعی ادغام مجدد ،تقویه گردند.
5 .5مراقبت های صحی و حامیت روانی از قربانیان باید گسرتش یابد.

پیگرد قانونی

1 .1به منظور کشف موثر جرایم ،تحقیقات پیشگیرانه توسعه یابد و آموزشهای منظم ارائه گردد.
2 .2مدیریت صحنه جنایت و معیار های جمع آوری شواهد اولیه بهبود یابد.
3 .3تحقیق قضایا بهرت گردد:

•

•روشهای جمع آوری گواهی قربانیان را معیاری منائید :بگونه مثال ،گواهیها باید در حضور یک کارکن اجتامعی یا شاهد
سومی مانند یک کارمند اداری یا قضائی محلی در جامعه ایکه قربانی در آن مشاهده شده است ،صورت گیرد.

•

•روش ها و میکانیزم های حفاظت از قربانیان و شهود باید ایجاد و اعامل گردد.

•

•دسرتسی به محاکم  SPIESباید افزایش یابد.

•

•قضاوت و تصامیم محکمه ها باید در دسرتس همه مردم قرار گیرند که بصورت عمومی تغییر عمده در پالیسی قوه قضائیه را
ایجاب مینامید.

4 .4محاکمه قضایا را اصالح منائید:

•

•اطمینان حاصل منائید که سنگین ترین جزاهای مجاز قانونی ،بخصوص در مورد مجرمین مکرر اعامل گردیده اند.

ساحات مشارکت بین املللی:

1 .1باید پروگرامهای حامیت دراز مدت و پایدار ایجاد گردد که بجای نوآوریهای موقت ،بر ظرفیت سازی در موسسات
افغانستان مترکز کرده بتواند.
2 .2باید باالی ایجاد ظرفیت در حکومت افغانستان مترکز شود تا تهیه ،اجراء و ادغام برنامه های آموزشی قاچاق انسان
سهولت یابد.
3 .3باید باالی مالکیت و مشارکت محلی در هر برنامه ارائه شده به ادارات امنیتی ،قضاء و تطبیق قانون ،و نیز سازمانهای
جامعه مدنی و موسسات غیر دولتی تاکید صورت گیرد.

4 .4اطمینان حاصل منائید که متام مواد آموزشی که در نتیجه مشارکت بین املللی با حکومت افغانستان تهیه گردیده اند در
برنامه ها و نصاب های تعلیمی موجود موسسات آموزشی مدغم گردند.

 5 .5خانه های امن که به کمک متویل کنندگان ایجاد گردیده اند باید با پالنهای مشخص ،پایدار و دراز مدت حامیت شوند.
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نظریاتی که در این مقاله ابراز گردیده مربوط به نویسنده می باشد و منعکس کننده نظریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نیست.

کد نرشیه
مرتجم

1803D
محمد کاظم ملوان

در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان یــک نهــاد مســتقل تحقیقاتــیِ مســتقر در کابــل مــی باشــد کــه در ســال  ۲۰۰۲بــا همــکاری
جامعــه بیــن املللــی در افغانســتان تاســیس گردیــد .هــدف ایــن نهــاد تحقیقاتــی انجــام و عرضــۀ تحقیقــات بــا کیفیــت عالــی،
مبنــی بــر شــواهد ،مرتبــط بــا پالیســی و انتشــار نتایــج حاصلــۀ آنهــا و همچنــان ترویــج فرهنــگ پژوهــش و مطالعــه مــی باشــد.
طبــق گــزارش دانشــگاه پنســیلوانیا ،واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان منحیــث یــک نهــاد پژوهشــی دارای جایــگاه عالــی در
افغانســتان بــوده و در بیــن نهــاد هــای پژوهشــی درآســیای میانــه در رده پنجــم قــرار دارد .ایــن نهــاد بــا پالیســی ســازان ،جامعــۀ
مدنــی ،محققــان و محصلیــن بــه منظــور تحقــق اهــداف خویــش ارتبــاط برقــرار مــی منایــد تــا اســتفاده از نــرات مبنــی بــر شــواهد
و کتابخانــۀ ایــن واحــد ترویــج یافتــه ،ظرفیــت تحقیقــی آنهــا تقویــت شــود و فرصــت هــا بــرای بازتــاب اندیشــه هــا ،مناظــره هــا
و تحلیــل هــا ایجــاد گــردد .واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان توســط هیــأت مدیــره اداره مــی شــود کــه متشــکل از مناینــدگان
ادارات متویــل کننــده ،ســفارتخانه هــا ،ســازمان ملــل متحــد و دیگــر ســازمان هــای چندجانبــه ،جامعــه مدنــی و کارشناســان
مســتقل مــی باشــد.
واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان برنــده جایــزه بهرتیــن نهــاد تحقیقاتــی بیــن املللــی ســال  2018مجلــه پراســپیکت بریتانیــا
( )Prospect Magazineگردیــده اســت.

متویل کننده اساسی:
نهاد انکشافی بین املللی سویدن )Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA

متویل کنندگان برنامه ها:
پــروژه هــای مشــخص واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان در ســال  2018توســط نهــاد هــای بیــن املللــی ذیــل متویــل گردیــده
اســت:
European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), United States Institute of Peace (USIP), Norwegian
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