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چکیده :
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هرچند حقوق بین الملل مهاجرت ،اصول عمومی این گرایش حقوقی را در اختیار نظام های حقوق داخلی می گذارد ،اما این نظام های
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حقوقی داخلی نیز دستاوردهایی دارند که به عنوان اصول مشترک حقوقی از منابع حقوق بین الملل عمومی قلمداد می گردند  ،از جمله
این دستاوردهای قابل استفاده در عرصه بین المللی می توان به تفکیک میان روش های قانونی و غیر متعارف مهاجرت اشاره داشت که آثار
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و تبعات حقوقی متفاوتی برای آن دو متصور است .در منطقه خارمیانه با توجه به معضالت کشورهای منطقه  ،تنش های موجود و وضع
اقتصادی -اجتماعی حاکم امر مهاجرت بسیار زیاد می باشد .در این بین کشور افغانستان به عنوان همسایه جمهوری اسالمی ایران با توجه

iv

به آثار و عوارض ناشی از جنگ های داخلی  ،تروریست ،فقر  ،بیکاری و عدم امنیت بیشترین میزان مهاجرین را به دیگر کشورها و
مخصوصا کشور ایران داشته است.
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ازاین رو در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن تشریح مفهوم مهاجرت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به مقایسه تطبیقی آنها پرداخته
و از این منظر و قیاس  ،زوایای حقوقی حاکم بر مهاجرین افغان و کمبودهای احتمالی قوانین مزبور را به چالش بکشیم.
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Abstract
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Although international immigration law gives the general principles of this legal orientation to
domestic law systems, these internal legal systems also have achievements that are considered as
common law principles of universal international law sources, including these achievements
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Applicable in the international arena, one can distinguish between legal and unconventional methods
of immigration, with different legal implications for them. In the Middle East, due to the problems in
the countries of the region, the tensions and socioeconomic status of the ruling emigration are very
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high. Meanwhile, Afghanistan as a neighbor of the Islamic Republic of Iran, with regard to the effects
and consequences of domestic wars, terrorists, poverty, unemployment and insecurity, has had the
highest proportion of immigrants to other countries, and especially Iran.Therefore, in this research, we
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are going to describe the concept of immigration in domestic law and international law in a
comparative comparison and, from this point of view, we will challenge the legal aspects of Afghan
refugees and possible shortcomings of these laws.
key words:
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بیان مسأله
گروهی از کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند که مهاجرت در حقیقت پاسخی است به شرایط نامناسب در کشور مبدأ ،که با تأخیر روی
می دهد و در فرآیند توسعه کشورها مؤثر واقع می شود ،زیرا اگر افراد زندگی مطمئنی در کشور خود داشته باشند ،به سرزمین و کشور
خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگی خویش را تشکیل و ادامه خواهند داد .ولی اگر امیدی به اصالح و بهبود شرایط زندگی
خویش نداشته باشند ،انگیزه کافی برای مهاجرت با هدف دستیابی به زندگی بهتر را خواهند داشت .هر اندازه سطح رفاه،امنیت ،دستمزدها
و فرصت های شغلی بین کشورها یکسان نباشد ،گرایش عمومی به مهاجرت افزایش خواهد یافت .مهاجرت را می توان راه حلی دانست که
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فرد یا خانواده برای گریز از شرایط نامطلوب زندگی می یابد( .جورج – فوتیوس تاپینوس)1998 ،
نکته ای که در پیوند با حقوق و تکالیف مهاجران باید مورد توجه قرار گیرد ،اهمیت واقعیت های اجتماعی و اقتصادی و وضع قوانینی است
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که ضمن همخوانی با واقعیت های موجود ،از حقوق اساسی بشر فاصله نگیرد .نکته دیگر این که ،در برخورد با پدیده های ناخواسته،
برخورد پلیسی سطحی ترین و واپسین راهکار به شمار می آید و اصل ،پرداختن به ریشه ها و علت های آن پدیده است( .غفاری نمین،
)1390

o
e

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از اصول حقوق بین الملل و دستاوردهای احتمالی مذکور در فوق نظام عمومی و قواعد حاکم بر
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مهاجرت در نظام حقوقی داخلی و بین المللی را مورد بررسی قرار دهد.

در این پژوهش تالش خواهد شد تا به این سوال اصلی که اصول حاکم بر حقوق مهاجرت در قوانین داخلی و خارجی چیست؟ پاسخ جامع
و علمی دهد .با توجه به اهمیت این موضوع در این ساختار در پی تحلیل عوامل موثر بر حقوق مهاجران افغان در اسناد بین المل و مقایسه
با حقوق داخل خواهیم بود.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
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با باال رفتن تولید و رفاه جامعه بشری ،احساسات انسان دوستانه در جوامع مختلف هرچه بیشتر رشد کرد .قبل از جنگ جهانی دوم توجه
عده ای به شناختن حقوق بشر ترغیب شد و حوادث جنگ جهانی دوم باعث شد که دولت های اروپایی در پرتو حقوق بین الملل به فکر
تنظیم رابطه حقوقی برای افرادی باشند که جالی وطن می کنند(.رحیمی)1393،
مطالعه شیوه های متعارف و نامتعارف در بحث حقوق بین الملل مهاجرت با تاکید بر مهاجرین افغان مساله ای است که در کشور ما بسیار
حائز اهمیت است .ایران به علت جایگاه جغرافیایی و برخی عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،کشوری است که همزمان
مهاجرپذیر ،مهاجر فرصت و گذرگاه مهاجران و پناهندگان است .وجود جریانهای بزرگ مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج ،سبب شده
است که ایران در هر دو زمینه باالترین نرخهای جهانی را داشته باشد( .غفاری)1390 ،
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با توجه به اهمیت این موضوع در پی تحلیل عوامل موثر بر حقوق مهاجران در اسناد بین المللی و مقایسه با حقوق داخلی با تاکید بر
مهاجرین افغان خواهیم بود .

اهداف اصلی پژوهش


تشریح حقوق مهاجرین در نظام حقوقی داخلی و مطالعه تطبیقی با حقوق بین الملل



بررسی چارچوب حقوق بین الملل در رابطه با مهاجرت با تاکید بر مهاجرین افغان



شناسایی روش های متفاوت مهاجرت بر اساس رویه های حقوق داخلی به عنوان اعمال مشترک کشورها در زمره اصول کلی

حقوق بین الملل .
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هدف کاربردی
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 نتایج این پژوهش می تواند راهکارهای قانونی منطبق با قوانین و عرف بین المللی را در اختیار وزارت کشور و سازمان های
وابسته به بحث مهاجرت و پناهندگی گذارد.
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 همچنین چون در این زمینه مقایسه تطبیقی صورت نگرفته به عنوان منبع حقوقی در بحث مهاجرت مورد توجه اساتید و
دانشجویان قرار گیرد.

سوال اصلی پژوهش

تفاوت های حقوق مهاجران در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
سواالت فرعی
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.1چه تفاوت هایی بین حقوق پناهندگان وحقوق مهاجران در قوانین داخلی وجود دارد؟
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.2آیا مهاجرین در قبال حقوق داخلی و بین المللی که از آنها برخوردارند ،تکالیف داخلی و بین المللی نیز دارند؟
.3آیا ایران برای مهاجرین افغان حقوق ویزه ای نسبت به سایر مهاجرین قائل می باشد؟
.4آیا سازمان های بین المللی در خصوص مهاجرین و پناهندگان در ایران فعالیت دارند؟

فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش،بین قوانین مهاجرت افغانها در ایران و قوانین بین المللی رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیات فرعی
.1

فرض می گردد بین حقوق پناهندگان و مهاجران افغان در قوانین بین الملل تفاوت های معناداری وجود دارد.
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به نظر می رسد بین حقوق مهاجرین و پناهندگان در نظام حقوق داخلی ایران تمایز وجود دارد.

.3

فرض می شود حقوق حاکم بر مهاجرین افغان در ایران منطبق بر قوانین بین الملل است.

.4

به نظر می رسد حقوقی که ایران برای مهاجرین افغان در نظرگرفته است خاص و برجسته تر از حقوق سایر مهاجرین می باشد.

پیشینه پژوهش
 -1اورت ،لی ،در کتاب نظریه مهاجرت به تبیین مبانی مهاجرت در حقوق بین الملل می پردازد.
 -2خانم فرزانه صادقی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود (دانشگاه شیراز )با عنوان "بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت
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مهاجران" در سال .1390

 -3زایچس جی و همکاران در «روشها و مدلهای مهاجرت» به تحلیل یک دیدگاه دموگرافیک (جمعیت شناختی) در باب مهاجرت پرداخته
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و نظریات مهاجرت را به تصویر کشیده است( .ترجمه حمید خضر نژاد)1368 ،
 -4ریچموند و آنتونی و همکاران در کتاب با عنوان « انطباق اقتصادی مهاجران بین المللی به بررسی مبانی اقتصادی مهاجرت در حقوق

o
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بین الملل پرداخته اند( .ترجمه عبدالعلی لهستانی زاده)1368 ،

 -5نیکولیناکس در مقاله ای با عنوان « یادداشت هایی در جهت ارائه یک نظریه عمومی مهاجرت در سرمایه داری متأخر» که در آن به
حقوق متعارف مهاجرین اشاره شده است.

v
i
h

 -6محمد جوانشیر افشار در پایان نامه ارشد خود با عنوان استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر (دانشگاه عالمه
طباطبایی  )1374از مبانی کار حقوق مهاجران سخن به میان آورده است.

c
r

 -7خانم غفاری نمین در کتاب «حقوق مهاجرت» ( )1390به بررسی حقوق بین الملل مهاجرت ،سازمان های بین المللی مهاجرت ،بررسی
نظام حقوقی کانادا در مهاجر پذیری پرداخته است و در این رهگذر مقایسه ای بین مبانی حقوقی داخلی و حقوق کشور کانادا در باب
مهاجرت انجام داده است.

A

 -8خانم عبادی ( )1385در کتاب خود «حقوق پناهندگان» به تشریح حقوق مهاجرین و پناهندگان پرداخته و آن را با هم قیاس نموده
است.
 -9عباس تشکری در پایان نامه خود با عنوان « بازگشت پناهندگان افغانی از ایران به کشورشان و حمایت بین المللی از آنها» (پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور )1385 ،به بررسی وضعیت مهاجرت و پناهندگی افغان ها به کشورمان ایران ،پرداخته است.
 -10سید نصراهلل ابراهیمی «حقوق بین المللی خصوصی» ( )1383به بررسی مسأله حقوق پناهندگان پرداخته است.
 -11دکتر محمدرضا رحیمی ،کتاب حقوق بیگانگان ،نشر دادگستر ( )1393به بررسی تطبیقی حقوق بیگانگان در حقوق بین الملل و
حقوق اسالم پرداخته است.
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روش پژوهش
این تحقیق از نوع تحقیقاتی و پژوهشی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از مقاالت داخلی و خارجی معتبر استخراج
گردیده است .مالک پژوهش حاضر قوانین بین المللی و حقوق داخلی ایران بوده است و مهاجرین افغان به عنوان نمونه موردی پژوهش
مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.

یافته های پژوهش
سابقه مهاجرت افغان ها به ایران
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دو کشور ایران و افغانستان درمیان کشورها همسایه بیشترین مشترکات زبان و فرهنگ را دارا هستند و نقطه قوت آنرا می توان در اندیشه
های اسالمی جستجو کرد.
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در گذشته ایران و افغانستان یک کشور محسوب می شدند تا اینکه در سال  1275هجری قمری در طول پادشاهی ناصرالدین شاه قرارداد
پاریس به امضاء رسید .بدین ترتیب افغانستان آرام آرام در ظاهر به یک کشور مستقل تبدیل شد و مرکزیت اداره امور حکومتی آن به کابل
انتقال داده شد.
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قتل نادرشاه را سرآغاز مهاجرت افغان ها به ایران باید دانست ،تا آن زمان جابجایی به معنای مهاجرت از افغانستان به ایران فاقد مفهوم
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امروزی بود .زیرا جابجایی در واقع در داخل محدوده سرزمینی ایران صورت می پذیرفت .افغانستان از سال  1748میالدی پس از آنکه قتل
نادرشاه افشار در قوچان بوقوع پیوست از این پس افغانها در قندهار یک حکومت مستقل به رهبری احمدخان ابدالی تشکیل دارند که از
ایران تبعیت نمی کرد ،و از این جا اولین نشانه های مهاجرت از افغانستان به ایران قابل پیگیری است.
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مهاجرت افغانها به ایران به دو شکل سیاسی و اجتماعی بوده است که عمدتاً ناشی از شرایط داخلی تحت حاکمیت حاکمان وقت (خاندان
های سندوزایی و کزابی) قرار داشت در رقابت بر سر قدرت از سوی این دو خاندان بود که یکی از سران این دو خاندان یعنی ابوالفتح کزابی

A

را به دربار ایران کشاند .از این واقعه می توان به عنوان اولین مهاجرت افغانستانی ها به ایران یاد کرد ،که در قالب مهاجرت سیاسی دانست
که مورد حمایت دربار ایران قرار گرفت و تحت حمایت دولت مرکزی ایران فرزندان وی سلطنت خانان (بارکزایی) را بنیان نهادند .دومین
مهاجرت از سوی افغانها پناهدگی اجتماعی است که در ابعاد گسترده ای صورت گرفت و آن مهاجرت (پناهندگی) قوم هزاره شیعه مذهب
است که پس از قتل عام هزاره ها در دوره حاکمیت امیر عبدالرحمان خان بارکزایی روی داد .تا قبل از کودتای مارکسیتی مورد حمایت
اتحاد جماهیر شوروی (نورمحمد ترکی) و استقرار نظام مارکسیتی در افغانستان اتباع افغانی در فصول مختلف سال به شکل کارگر فصلی
به خصوص در فصل تابستان به ایران مهاجرت می کردند و پس از کار و کسب درآمد به موطن خود باز می گشتند ،این پدیده با مشکل
خاصی روبرو نمود ،و در این خصوص موضوع مهاجرت قانونی و غیر قانونی مطرح نبود .این در واقع به تساهل و تسامح حکومت های دو
کشور ایران و افغانستان مربوط بود .لیکن پس از کودتای (نورمحمد ترکی) و بویژه پس از آنکه ارتش سرخ شوروی سابق در حمایت از
کودتای (نورمحمدترکی) در کابل دخالت نظامی کرد و بدین ترتیب افغانستان را به اشغال خود درآوردند.
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مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران
شیعیان افغانستان بین  30تا  35درصد از ساکنان افغانستان را تشکیل می دهند(فرهنگ 1380،ص  )45و در تمامی مناطق افغانستانو در
میان اکثر اقوام این کشور حضور و نفوذ دارند .ولی مسکن اصلی آنان هزرستان بوده ،بیشترین پیروان آن در میان هزاره ها
هستند(بختیاری 1385،ص .)112مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران سابقه بس طوالنی دارد که به جهت زیارت اماکن مقدسه و قبور
شخصیت های مذهبی شیعه در این سرزمین صورت می گرفت ،اما در تاریخ معاصر دو دوره از مهاجرت ها اهمیت بیشتری دارد .در این
زمان اکثر شیعیان هرات ،کابل ،قندهار ،غزنی و مزار شریف به ایران مهاجرت کردند و در اطراف مشهد مقیم گردیدند و نزدیک به نیمی از
جمعیت قدیم شیعیان هرات ،بطور دائم ساکن ایران شدند (موسوی 1378 ،ص  )188عده زیادی هم به شالکوت ( کویته
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امروزی)،بلوچستان از ایالت پاکستان رفتند و هزاره (شیعه) های این منطقه را تشکیل دادند (موسوی ،همان  ،)290تعدادی از شیعیان
مناطق شمالی افغانستان وارد آسیای میانه گردیده در بخارا ساکن شدند .روند مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران با مرگ عبدالرحمان
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خان پایان نیافت ،بلکه با انگیزه زیارتی و به صورت انفرادی ادامه یافت.

کودتای نظامی کمونیستی در افغانستان

o
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یکی از تفاوت های عمده این دور از مهاجرت با مهاجرت دوران عبدالرحمان خان ،این بود که در این مرحله از مهاجرت تنها شیعیان افغانی

v
i
h

نبودند بلکه همه مردم این کشور طعم تلخ آوارگی و حقارت دسته جمعی را چشیدند و در سراسر دنیا به صورت مهاجر پراکنده شدند ،به
ویژه دو کشور ایران و پاکستان بیش از هرجای دیگر پذیرایی همسایه های شرقی و شمالی خود بودند.
مهم ترین دالیل و عوامل که باعث شکل گیری این دور از مهاجرت شدند عبارتند از:

اختناق شدید در افغانستان
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A

اختناق شدید دینی و سیاسی حکومت کمونیستی که برای تثبیت فرهنگ و اندیشه کونیستی اعمال می گردید .سـران رژیم برای رسیدن
به اهـداف خود ،علمـا و روشن فکـران دینی افغانستـان و همچنین عالمان شیعه را گرفتار رژیم کمونیستی کردند .عده ای را اعالم کردند
و عده ای دیگر را به حبس کشاندند .در این میان  ،تعداد زیادی از علما برای همیشه ناپدید شدند(فرهنگ ،ج  1374 ،3ص .)127
تجاوز شوروی سابق به افغانستان ( 25دسامبر )1979
تجاوز شوروی سابق برای جلوگیری از سقوط حکومت کودتای کابل صورت گرفت(طنین 1384 ،ص .)297این تجاوز ،قیام های مردمی را
گسترده تر کرد و در سراسر افغانستان اعتراضات به صورت علنی بپا گردید .بدین ترتیب سراسر افغانستان درگیر مبارزه با اشغالگران سرخ
شد .این درگیری ها که با بمباران روستاها و سرکوب حکومتی همراه بود.
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مهاجرت دوره جنگ های داخلی افغانستان
مهاجرت مردم افغانستان و گروهی از شیعیان که با کودتای کمونیستی آغاز شده و با تجاوز شوروی سابق شدت گرفته بود ،با جنگ های
ویرانگر داخلی و به قدرت رسیدن گروه طالبان ادامه یافت .نگ هایی که فقطدر کابل سی هزار کشته برجای گذاشت و نیم میلیون دیگر را
آواره کرد(عرفانی1388 ،ص.)23

حمله آمریکا به افغانستان
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در تاریخ  7اکتبر  2001میالدی ،به فرمان رئیس جمهور آمریکا جرج دبلیوبوش و به بهانه حادثه  11سپتامر ،آمریکا با همراهی بعضی
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همپیمانانش مثل انگلیس به افغانستان حمله کردند تا القاعده و رهبر آن اسامه بن الدن را از بین ببرند .جنگی که اگر چه تاکنون (2017
میالدی ) هم عمالً پایان نپذیرفته است و قسمتهایی از خاک افغانستان هنوز در سیطره گروه طالبان است و آمریکا و ناتو هنوز درگیر آن و
تبعات آن هستند اگرچه در  28دسامبر  2014آمریکا و ناتو خاتمه این جنگ را اعالم نمودند.

o
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گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1395
بروز شده 05:آگوست 14 - 2017مرداد 1396
خالصه گزارش
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در تهیه این گزارش از اطالعات به دست آمده از مشاهدات مستقیم ناظران میدان ،نتایج بررسی و پیگیری شکایات و قضایای نقض حقوق

A

بشر ،بانک اطالعات خشونت علیه زنان و ارقام جمع آوری شده در مورد تلفات استفاده شده است .در مورد برخی از حق ها از تحقیق
جداگانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان که با استفاده از مصاحبه و گفتگو با  3329نفر به دست آمده است ،همچنین از تحقیقات دیگر
کمیسیون مستقل از مصاحبه و گفتگو با  3329نفر به دست آمده است ،همچنین از تحقیقات دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان و گزارش های سایر نهادهای ملی و بین المللی نیز بهره برده شده است.
در خالصه گزارش وضعیت بهره مندی از برخی از مهم ترین حق های بشری فهرست وار بیان شده و سپس برخی از موضوعات و مسائل
اصلی حقوق بشری تشریح خواهد شد .
حق زندگی :در افغانستان به دلیل استمرار وضعیت جنگی و گسترش خشونت ها ،حق زندگی به صورت جدی در معرض تهدید بوده و
این حق مهم به اشکال مختلف مانند تلفات در اثر حمالت انتحاری ،ترور ،قتل های ناموسی ،قتل های ناشی از منازعات نقض شده و تعداد
زیادی از شهروندان قربانی می شوند .براساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول سال  1395در مجموع به تعداد
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 2860مورد نقض حق حیات ثبت شده است که  2823مورد آن شامل تلفات ملکی و 37مورد دیگر شامل اعدام های بدون محاکمه ،ترور،
قتل ناموسی ،محاکمات صحرایی و قتل هایی است که دولت طبق قانون به بررسی آن ها نپرداخته است .
حق آزادی و امنیت شخصی :در سال  1395در کمیسیون  203مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی ثبت شده است .در حالی که
این رقم در سال  1394به  199مورد و در سال  1393به 168مورد می رسید .بر مبنای قضایای ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق
بشر می توان ادعا کرد که نقض حق آزادی و امنیت شخصی که از طرف نیروهای مسلح دولت ،افراد قدرتمند محلی و مخالفین مسلح
دولت صورت می گیرد ،در جریان سه سال اخیر رو به افزایش بوده است.
حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری :با وجود تمام تأکیدات که مورد ممنوعیت شکنجه در راستای حفظ کرامت و عزت انسان در قوانین
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بین المللی وملی صورت گرفته است و با همه تالش ها که جهت بهبود خدمات ادارات دولتی انجام شده است،متأسفانه هنوز هم از طریق
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اعمال شکنجه و بدرفتاری ،کرامت انسانی شهروندان مورد بی احترامی قرار می گیرد .طبق آمار کمیسیون در سال 82 ،1395قضیه در
مورد ارتکاب شکنجه و بدرفتاری و نادیده گرفتن شدن کرامت انسانی شهروندان در دفاتر کمیسیون ثبت شده است .در سال قبل از آن،
 101قضیه ثبت شده بود و مقایسه آمارها نشان می دهد که ارقام قضایای ارتکاب شکنجه ،بدرفتاری ،نادیده گرفتن کرامت انسانی نسبت
به سال قبل  ٪10.3کمتر شده است.
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حقوق متهمان و محکومان :بر مبنای آمار موجود در مرکز اطالعات و آمار کمیسیون،تعداد  183مورد نقض حقوق متهمان و محکومان
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در سال  1395ثبت شده است که از این میان بیشترین تخطی یعنی 90مورد مربوط به آن دسته متهمانی است که شکایاتشان در زمان
معین قانونی توسط مراجع ذی ربط رسیدگی نشده است .این تعداد 49.1درصد کل موارد تخطی های مربوط به این دسته از حقوق را
تشکیل می دهد .در جریان سال  34 ،1395مورد نقض رفع از توقیف غیرقانونی در مرکز اطالعات و آمار کمیسیون ثبت شده است٪18.5 .
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از تخطی ها نسبت به حقوق متهمان ومحکومان را بازداشت ها و توقیف های خالف قانون تشکیل می دهد.
حق ازدواج وتشکیل خانواده :در افغانستان به دلیل حاکمیت برخی آداب و رسوم سنتی و فرهنگی ،موانع جدی در راستای انتخاب

A

آزادانه همسر وجود دارد و ناهنجاری های متعدد در قالب ازدواج های اجباری ،و خرید و فروش دختران،جوانان به خصوص دختران جوان
را از حق آزای در انتخاب همسر محروم می کند .در طول سال مالی  1395تعداد  27قضیه نقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر در
بانک اطالعات کمیسیون ثبت شده که 16مورد آن مربوط به زنان و دختران بوده است .از این بین تعداد 13مورد مربوط به آزادی ازدواج و
انتخاب همسر و ممنوعیت ازدواج اجباری است و 3مورد به حق مصونیت از ازدواج در طفولیت مربوط می شود.
حق مالکیت :طی سال گذشته در کمیسیون مستقل حقوق بشر 59مورد نقض حق مالکیت ثبت گردیده است که 16مورد حدود ٪27
متعلق به زنان و 43مورد مربوط به مردان است .در بین والیاتی که قضایای نقض حق مالکیت در آن روی داده است ،فاریاب با  15قضیه و
تخار با  12قضیه ،دو والیتی است که نزدیک به نیمی از موارد شکایت از نقض حق مالکیت در آنجا اتفاق افتاده است.
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حق کار :یافته های کمیسیون در دو سال اخیر نشان می دهد که دولت نه تنها پیشرفتی در زمینه های افزایش شغل نداشته بلکه عقب
گرد نیز داشته است .براساس نتیجه تحقیق میدانی کمیسیون در سال  ٪48 ،1395مصاحیه شوندگان بیکار بوده اند .در حالی که رقم
بیکاران در سال  1394به  ٪46می رسید .مقایسه آمار دو سال اخیر به این معنا استکه نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته  ٪2بیشتر شده
است .توجه به این واقعیت که ساالنه هزاران جوان تحصیل کرده از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور اففانستان فارغ التحصیالن شده وارد
بازار کار می شوند ،آشکار می سازد که نرخ بیکاری در سال های آینده نیز به عنوان یک مشکل باقی خواهد ماند.
حق آموزش :علی رغم اینکه در سال های اخیر دولت تالش جدی برای تهیه امکانات آموزشی و تأمین شرایط برای آموزش فراگیر در
کشور داشته است ،هنوز تعداد زیادی از اطفال در مناطق مختلف کشور به دلیل وجود مشکالت و موانع جدی از حق آموزش محروم
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هستند ٪12.5 .از مصاحبه شونده ها (826نفر) اظهار داشته اند که در منطقه یا محل زندگی ساختمان مدرسه وجود ندارد .حدود  ٪14از
مصاحبه شوندگان ( 897طفل) مجبورند فاصله ای بیش از  3کیلومتر راه را طی کنند تا به مکتب برسند و تعداد 48( ٪7نفر) فاصله ای
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بیش از  6کیلومتر راه از خانه تا مدرسه را روزانه طی می کنند .فاصله طوالنی خانه تا مدرسه می تواند عالوه بر بروز تهدیدات جدی برای
اطفال ،از کیفیت یادگیری آنان کاسته و فرایند آموزش را مختل نماید .مسئله دوری مدارس مخصوصاً برای دختران یکی از موانع اصلی
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ترک تحصیل است .یافته های تحقیق نشان می دهد که  ٪ 70کودکان مصاحبه شونده به صورت منظم به مدرسه می روند ٪20 ،نمی
توانند به مدرسه بروند و  ٪ 10دیگر نمی توانند به صورت منظم در مدرسه حاضر باشند.
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حق صحت :از بین  3329نفر مصاحبه شوندهه  426نفر ( )13٪اظهار داشته اند که فاصله ای بیشتر از 8کیلومتر راه را باید طی کنند تا به
نزدیکترین مرکز درمانی برسند .در صورتی که استانداردهای دسترسی به خدمات درمانی ،از لحاظ مکانی فاصله های نیم تا یک کیلومتر و
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در برخی از کشورها تا دو کیلومتر فاصله از خانه تا مرکز درمانی را در نظر گرفته است .فاصله طوالنی تا مراکز درمانی عالوه بر افزایش
خطر برای بیمار ،هزینه درمان را نیز افزایش می دهد .طبق یافته های تحقیق مهم ترین مشکل و چالش در برخورداری از خدمات درمانی،
کمبود دارو و امکانات درمانی است .در مجموع 1616نفر اظهار داشته اند که بزرگ ترین چالش برای آن ها کمبود دارو و امکانات درمانی

A

است و بعد از آن کیفیت پایین داروها ،فاصله زیاد تا مرکز خدمات درمانی و نبود پزشکان متخصص و پرسنل آموزش دیده از مشکالت
موجود برای برخوردری از خدمات درمانی می باشد.

تلفات:براساس یافته های این گزارش تلفات افراد در سال  1395خورشیدی نسبت به سال قبل 12.48 ٪افزایش یافته است .در طول سال
 1395خورشیدی آمار تلفات افراد به 10608نفر(2823کشته و 7785زخمی) رسید که از این میان 5681تن آن ها مرد1137 ،تن آن ها
زن و 2980تن آن ها کودک بوده اند .در مجموع 67.50 ٪از عامالن تلفات افراد گروه های مخالف مسلح دولت ( 61.2٪گروه طالبان و
 6.23٪گروه داعش) بوده است .عامل 14.13 ٪تلفات نیروهای حامی دولت (نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی) بوده و عامل18.2 ٪
دیگر تلفات افراد نامعلوم بوده اند .بیشترین تلفات درسال  1395در اثر انجام حمالت انتخاری اتفاق افتاده است .در این سال 25.61٪
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تلفات در اثر حمالت انتحاری بوده که در نتیجه این نوع حمالت در مجموع 2717تن کشته و زخمی شده اند .پس از آن ،درگیری های
زمینی ،ترور و قتل ،مین های کنار جاده ای و حمالت راکتی وحمالت هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است.
خشونت علیه زنان :در این سال خشونت ها علیه زنان از طریق مجازات خودسرانه و محاکمه صحرایی تداوم داشته و همچنان قربانی
گرفته است .در جریان سال  1395در مجموع  5575مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون به ثبت رسیده است .رقم خشونت درسال
 1394به  5132مورد می رسید .مقایسه آمار ثبت شده نشان می دهد که ارقام خشونت ها در سال جاری نسبت به سال )٪8.6(1394
افزایش یافته است .از 52575موردخشونت ثبت رسیده 1591 ،مورد آن راخشونت های فیزیکی وجسمی تشکیل می دهد ،تعداد 361مورد
دیگر شامل انواع خشونت های جنسی بوده و  1887مورد شامل خشونت های لفظی و روانی و  1121مورد خشونت های اقتصادی است و
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615مورد دیگر شامل سایر موارد خشونت علیه زنان است که به نحوی با عرف و رسومات ناپسند در کشور بستگی دارد.
شکایت از نقض حقوق بشر :در جریان سال  1395در مجموع به تعداد  2290شکایت در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده که از این تعداد
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 799شکایت مربوط به زنان و  1491مورد به مردان مربوط بوده است .به تعداد 161شکایت دیگر نیز به دختران و پسران کمتر از 18سال
ارتباط داشته است .البته تمام شکایت ها موضوع حقوق بشری نداشته است؛ در حالی که تعداد شکایات  2290مورد است،در سال جاری
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 582قضیه نقض حقوق بشر ثبت شده است .ارقام بانک اطالعات کمیسیون نشان می دهد که از میان  18حق بشری مورد بررسی13 ،حق
توسط مسئولین امور ،مراجع صاحب صالحیت و افراد قدرتمند نقض گردیده است .حق آزادی و امنیت شخصی (203مورد) ،حقوق مربوط
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به متهمان و محکومان (165مورد) و حق مالکیت (59مورد) سه حقی است که به ترتیب بیشتر از سایر حقوق نقض شده است.
حقوق اطفال :وضعیت حقوق بشری اطفال نیز در این سال مانند سال های گذشته همچنان نگران کننده باقی مانده است .اگرچه دولت
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یکی از مهم ترین سفارش های کمیسیون مبنی بر جرم انگاری بچه بازی را پذیرفت و کار برای تدوین و تصویب قانون مربوطه همچنان
جریان دارد؛ اما در طول سال 1395خشونت ها علیه کودکان جریان داشته و از اطفال نه تنها در بچه بازی بلکه در منازعات و حمالت
انتحاری نیز استفاده شده است.

A

فساد اداری :در راستای تالش برای مبارزه با فساد اداری در کشور ،دولت در اواسط سال 1395یک مرکز قضایی را جهت رسیدگی به
شکایات کالن فساد اداری تأسیس کرد که در جای خود اقدام امیدبخش و مثبت است .در گزارش ساالنه وزارت خارجه امریکا در مورد
وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیان شده است که فساد به طور عموم در جامعه گسترش یافته و دامن گیر بخش نظامی و مراکز حامی
بین المللی آن نیز شده است .بر مبنای این گزارش وجود فساد و نبود حکومت داری خوب باعث شده است که گروه طالبان در برخی
مناطق نفوذ و کنترل بیشتر داشته باشند.
آزادی بیان و آزادی تظاهرات :دولت به طور سیستماتیک مانعی برای آزادی بیان خلق نکرده است ،اما در زمینه ی تأمین امنیت
خبرنگاران و کارکنان رسانه ها موفق نبوده است .سال  1395سال خونین برای خبرنگاران بود و  14کارمند رسانه ای در این سال جانشان
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را از دست داده اند .براساس آمار 415مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است .این وضعیت ضربه جدی به جامعه رسانه ای و آزادی
بیان در کشور محسوب می شود.
دولت افغانستان در انجام تکالیف خویش نسبت به تأمین امنیت تظاهرکنندگان موفق نبوده است .به عنوان نمونه دولت نتوانست امنیت
تظاهرکنندگان جنبش روشنایی را در امسال تأمین کند .در نتیجه انفجار بزرگ که در بین تظاهرکنندگان به وقوع پیوست ،حدود 400نفر
از شهروندان کشته و زخمی شدند .پس از این حادثه وزارت کشور به مدت 10روز هر نوع تظاهرات را در کابل ممنوع اعالم کرد که مصداق
نقض حق آزادی تظاهرات و اجتماعات است.
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کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد)(UNHCR
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ،یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل است که در ژنو سوئیس واقع شده است  .این آزانس
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در  14دسامبر  1950برای محافظت وحمایت از پناهندگان ویاری رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آنها تاسیس شد .و در سالهای
 1954و  1981جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است.
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اگرچه این آژانس تخصصی در ابتدا جهت رسیدگی به امور پناهندگان تأسیس گردید ام در طول مدت فعالیت خود با نگاه حقوق بشری و
حقوق بشر دوستانه و باتوجه به مقتضیات جهانی خصوصآ در دهه اخیر رسیدگی به امور مهاجرین را نیز عمأل در کنار سازمان بین المللی
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مهاجرین و سایر سازمانهای بین المللی مرتبط با این موضوعات در دستور کار خود قرار داده است و به این گسترش حوزه ی عمل آن در
عرصه ی بین المللی نه تنها اعتراضی نشده است بلکه مورد ستایش نیز قرار گرفته است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل ازجمله نهادهای حمایتی بین المللی فعال مستقر در ایران وافغانستان است که خصوصأ از سال 2002
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میالدی تا کنون با مشارکت وهمکاری دولت های ایران  ،افغانستان و پاکستان به ویژه وزارتخانه های کشور (داخله) ،وزارت مهاجرین
افغانستان  ،سازمانها وبانکهای بین المللی در زمینه ارائه خدمات به مهاجرین افغانستانی و مهاجرین بازگشته به افغانستان نقش برجسته ای

A

داشته است وبر داوطلبانه بودن این بازگشت و با عزت بودن آن به همراه اسکان مجدد وحمایت از مهاجرین بازگشته تأکید دارد.
این موافقت نامه نه تنها به موضوعات مالی وکمک های پولی می پردازد بلکه به مطالعه ی فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان،پروژه
های مورد نیاز وحتی ظرفیت سازی در تجزیه وتحلیل جامع فرآیند بازگشت مهاجرین به افغانستان و حمایت از آنها پرداخته است .
فعالیت های  UNHCRدر افغانستان در مطابقت با اهداف تعیین شده در استراتژی  5ساله ی توسعه ی ملی دولت افغانستان در رابطه با
مهاجرین ،پناهندگان و آوارگان داخلی طرح ریزی شده است .مساعدت های  UNHCRافغانستان در بازگشت به بیش از  5میلیون نفر
،یکی از عمده ترین فعالیت های این نهاد در تاریخ  60ساله ی تشکیل آن میباشد ،اگر چه بازگشت پایدار و اسکان مجدد این مهاجرین
تحت تأثیر وخامت اوضاع امنیتی ،فرصت های محدود اجتماعی – اقتصادی و فقر گسترده ی موجود در افغانستان قرار میگیرد.
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هم اکنون نیز حدود  2.6ملیون افغان پناهنده در خارج از مرزهای افغانستان به سر می برند .که از آن جمله  1.6ملیون نفر در پاکستان و
حدود  1میلیون نفر دیگر در ایران میباشند.

9

از این رو با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت اتباع خارجی در ایران از تمامی حقوقی که شهروندان از آنها طبق قانون بهره مند
هستند ،آنان نیز برخوردارند .مگر مواردی که توسط قانون ممنوع یا محدود شده باشند ،از مهمترین وبرجسته ترین قوانین مرتبط با
مهاجرین ازجمله مهاجرین افغان در سالهای اخیر ،می توان به سه مورد زیر اشاره نمود :
الف) طرح جدید نظام سالمت ایران امکان درمان رایگان مهاجرین ،باتأکید بر مهاجرین افغان را فراهم نموده است؛ به نحوی که براساس
تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بیمه سالمت ایران ،اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران و کمیساریای
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پناهندگان  ،تمام اتباع و مهاجرین خارجی معرفی شده از طرف وزارت کشور ایران که دارای کارت آمایش یا هویت معتبر می باشند ،تحت
پوشش بیمه سالمت قرار خواهند گرفت.
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ب) دستور مقام معظم رهبری بعنوان عالی ترین مقام ایران در خصوص الزام ثبت نام کلیه کودکان افغانستانی اعم از فرزندان مهاجرین
قانونی و حتی غیرقانونی در مدارس ایران(سال تحصیلی  ،)94-93که با تشکر ویژه مقامات افغانستان مواجه گردید بلحاظ رعایت اصول
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حقوق بشر ممتاز می باشد و شاید در دنیا کم نظیر باشد .البته کشور پاکستان نیز در این خصوص تاحدودی قوانین مشابه ایران دارد.
ج) مجاز بودن دولت به اعطای تابعیت به شهدای مدافع حرم افغانی (مصوب  1395/02/13مجلس شورای اسالمی:
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی براساس بخشی از احکام برنامه ی ششم توسعه کشور و براساس ماده  28الحاقی این برنامه به دولت
اجازه می دهند به همسران  ،فرزندان  ،والدین شهدای دارای تابعیت خارجی غیرایرانی که در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در
راستای مأموریت های محوله از سوی مراجع ذیصالح به شهادت رسیده اند حداکثر یک سال پس از تقاضا ،تابعیت ایرانی اعطاء کند .لشکر
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فاطمیون متشکل از رزمندگان مدافع حرم افغانستانی در قالب همین مأموریت های محوله شهدای بسیاری را تقدیم اسالم نموده اند.
اداره اتباع ومهاجرین وزارت کشور ایران می بایست برای انجام مراحل اداری اعتای تابعیت ایرانی به خانواده ی شهدای مدافع حرم  ،پس از

A

معرفی کتبی خانواده شهدای مدافع حرم غیر ایرانی خصوصأ افغانستانی توسط بنیاد شهید وامور ایثارگران اقدام نماید .این مراحل برای
اعضای خانواده ی شهدا دارای مدارک شناسایی پاسپورت با اقامت یکساله ،پاسپورت با اقامت  6ماهه یا کمتر ،کارت آمایش یا دفترچه
پناهندگی باشد .روانتر انجام خواهد گرفت و خانواده ی شهدای مدافع حرم که فاقد مدارک شناسایی هستند نیز با معرفی بنیاد شهید به
ارداره اتباع خارجه ،مدارک اقامتی دریافت نموده وسپس بامدارک جدید وارد مراحل اداری اعطای تابعیت ایرانی می شوند .
البته با این مصوبه دولت مجاز به اعطای تابعیت شده است اما اینکه آیا از این جواز استفاده خواهد کرد یا خیر با ظرافت هایی در عرصه
اجرا همراه است:
از مهم ترین موانع موجود در مسیر اجرای این مصوبه ی مجلس ،ممنوعیت اعطای تابعیت مضاعف به افراد مطابق قانون اساسی ایران است
.
 .9صدای آوای افغانستان  28،دی ماه سال .1388
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و مورد بعدی تعیین مصادیق شهید و نحوه ی شهادت است واینکه آیا قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران وتعاریف وشرایط مندرج
درآن بر این مصوبه ی جدید نافض است یا اینکه نیاز به تهییه ی آیین نامه ی جدیدی توسط دولت در این خصوص میباشد.
الزم به ذکر است شورای عالی امنیت ملی کشور در اسفندماه ، 1395داشتن مصوبه ای از سوی این شورا در خصوص حل مشکل تابعیت
مضاعف خانواده ی شهدای مدافع حرم را تایید نکرده است .
من حیث المجموع به نظر می رسد این مصوبه ی مجلس در مرحله ی اجرا با موانعی مواجه گردیده است و شاید در نهایت این موانع نیز با
دستور مقام معظم رهبری که عنایت ویژه ای به شهدای مدافع حرم و خانواده های آنها دارند اجرایی گردد.

نتیجه گیری
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کشورها وحاکمیت آنها در وهله اول مسائل حاکمیتی خود را لحاظ می نمایند و سپس در زیر مجموعه مسائل حاکمیتی خود به مسائل
مهاجرین می پردازند .در کشور ما اگرچه قوانین داخلی نسبتأ کاملی در خصوص حقوق مهاجرین وجود دارد اما شاید بلحاظ اجرا و حمایت
از اجرای آنها حس عدم اطمینان به اراده اجرای قوانین وجود دارد مضافأ اینکه مهاجرین نیز باتوجه به جذابیت های ایران برای آنها،حضور
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و اقامت در ایران راحتی با عدم رعایت قوانین مهاجرتی وملی ایران به جان خریده اندو ازاین رهگذر مشکالت مختلفی را برای خود و کشور
ایران ایجاد نموده اند .البته باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران و افغانستان در چهار دهه گذشته تا کنون می توان ادعا
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نمود که شرایط مهاجرین (خصوصأافاغنه) در ایران بلحاظ حقوقی و انسان دوستانه از سطح متوسط جهانی باالتر بوده است.
بیان این نکته ضروری است که در قوانین ایران حقوق چندان ویژه ای برای مهاجرین افغان درنظر گرفته نشده است و قوانین کلی که
مشابه همه ی مهاجرین می باشد .شامل مهاجرین افغان نیز گردیده است .البته همان گونه که در مشروح تحقیق گفته شد کثرت جمعیت
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مهاجرین افغان ،قرابت های فرهنگی و دینی آنها با ایرانیان ،همسایگی وتأثیرات جنگ افغانستان بر ایران و از سوی دیگرحضور افاغنه در
جبهه های جنگ 8ساله ی ای ران با عراق ،حضور در بازسازی ویرانیهای جنگ تاحضور فعال آنها در مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق

A

موجب گردیده است اینطور به نظر برسد که بعضی حقوق مصوب ،مخصوص افاغنه است لکن این قوانین مخصوص همه ی مهاجرین است
وصرفأ شمولیت افاغنه در انها بیشتر و چشمگیر تر می باشد .والبته همانطور که پیشتر نیز ذکر شد بعضی از این قوانین مصوب گردیده اند
اما یا در مرحله ی اجرا دچار توقف شده اند و یا اجرای آنها با ایراداتی مواجه است .
پاسخ به سواالت و فرضیات :
سوال اصلی  :تفاوت های حقوق مهاجران در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
در ح قوق داخلی ایران و از سالهای دور و به نوعی از بدو قانونگذاری در ایران  ،تحت تأثیر تمایل حکومت ها به حفظ حاکمیت خود قوانین
مدونی در خصوص بیگانگان وجود داشته است  .به عبارت دیگر در حقوق داخلی ایران قوانین جامع (اساسی ،عمومی،خصوصی و  )....جهت
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پناهندگان ،مهاجری ن و آوارگان (بانام کلی حقوق بیگانگان )با وجود اشتراک بسیار زیادی وجود دارد .اگرچه طبیعی است که تفاوت هایی
نیز چه به لحاظ تعریف و چه به لحاظ قوانین بین مهاجرین ،پناهندگان و آوارگان وجود دارد.
در عرصه ی حقوق بین الملل کنوانسیون مربوط به پناهندگان چه به لحاظ قدمت و چه به لحاظ جامعیت نسبت به موضوعات مرتبط با
مهاجرین ارجح تر بوده است و شاید بهترین موید این مطلب آن باشد که کنوانسیون پناهندگان در سال  1951به تصویب رسیده است .اما
در زمینه ی مهاجرین تاکنون کنوانسیون جامعی مصوب نگردیده است وصرفأ یک کنوانسیون در خصوص کار مهاجرین در سال  1991به
تصویب رسیده است .اما با شرایط موجود حاکم بر عرصه ی بین الملل موضوع مهاجرین از برجستگی بسیار خاصی برخوردار گردیده است
مضافأ این که تالقی این موضوع با مسائل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه براهمیت و حساسیت آن نیز افزوده است و شکل گیری
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سازمان ها ،کنفرانسها  NGO،ها،آیین نامه ها ،موافقت نامه هاو ...درخصوص مهاجرین که تا حدود بسیار زیادی نقیصه ی عدم وجود یک
کنوانسیون جامع را جبران نموده است ناشی از همین حساسیت های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه در عرصه ی بین املل است.
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حقوق بین الملل در موضوع حقوق مهاجرین ،حقوق کنوانسیونهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه را مالک عمل خود قرار می دهد که
التزام اجرایی نیز ندارند و عمل یا عدم عمل کشورها به آنها بیشتر بلحاظ وجهه سیاسی و بین المللی کشورها حائز اهمیت می باشد.

سواالت فرعی

o
e

iv

.1چه تفاوت هایی بین حقوق پناهندگان وحقوق مهاجران در قوانین داخلی وجود دارد؟
با توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش به این نتایج دست یافتیم
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. 2آیا مهاجرین در قبال حقوق داخلی و بین المللی که از آنها برخوردارند ،تکالیف داخلی و بین المللی نیز دارند؟
.3آیا ایران برای مهاجرین افغان حقوق ویزه ای نسبت به سایر مهاجرین قائل می باشد؟

.4آیا سازمان های بین المللی در خصوص مهاجرین و پناهندگان در ایران فعالیت دارند؟
فرضیات

فرضیه اصلی پژوهش :به نظر میرسد بین قوانین مهاجرت در ایران و قوانین بین المللی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
.1فر ض می گردد بین حقوق پناهندگان و مهاجران در قوانین بین الملل تفاوت های معناداری وجود دارد.
.2به نظر می رسد بین حقوق مهاجرین و پناهندگان در نظام حقوق داخلی ایران تمایز وجود دارد.
.3فرض می شود حقوق حاکم بر مهاجرین افغان در ایران منطبق بر قوانین بین الملل است.
. 4به نظر می رسد حقوقی که ایران برای مهاجرین افغان در نظرگرفته است از بسیاری جهات مشابه حقوق سایر مهاجرین می باشد.
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پیشنهادات
 . 1پیشنهاد می گردد که در مقام اجرای قوانین موجود و تهیه و تصویب قوانین مورد نیاز جدید ،وزارت کشور ایران و وزارت مهاجرین
افغانستان و قوای مقننه دو کشور با توجه به واقعیت امروز جهانی و هر دو کشور راه حل مسائل را بروز تر تدوین نمایند تا فرصت های
شغلی در ایران و فرصت های سرمایه گذاری و عمران در افغانستان از همه لحاظ ،بخصوص حقوق مهاجرین بروز و صحیح اجرا گردد و
برخوردهای قضایی پلیسی با رفع موانع حقوقی و اجرایی کمتر گردد و اجرای صحیح و متمدنانه تری صورت پذیرد.
. 2تهیه وتدوین دستورالعمل و آیین نامه های حقوقی و اجرایی قوانین موجودی که مشکل نقص اجرا دارند.
. 3انجام حمایت های قانونی و حقوقی جامع تر از مهاجرین و خانواده های آنها .
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.4آموزش های الزم جهت آشنایی مهاجرین خصوصأ مهاجرین افغان با قوانین ومقررات ایران به عنوان کشور میزبان و از سوی دیگر آشنایی
آنها با حقوق و تکالیفی که در کشور میزبان و عرصه بین المللی از آن برخوردارند.
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.5فعالسازی سازمانها ونهادها (دولتی و NGOها)مرتبط با موضوع مهاجرین درخصوص تهیه و تدوین هرچه بهتر مکانیسم های موردنیاز
جهت انجام پیشنهاد گفته شده در شماره .4
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 . 6استفاده ی بهتر از ظرفیت ها ،امکانات سازمانها و نهادهای بین المللی مستقر در داخل و خارج از ایران مرتبط با موضوع مهاجرین  ،در
چهارچوب مسئولیت های بین المللی آنها (با رعایت مصالح و منافع ملی).

iv

. 7ایجاد مشوق هایی برای مهاجرین با هماهنگی دولت متبوع آنها(خصوصأ دولت جمهوری اسالمی افغانستان) در زمینه ی سهولت صدور
مجوزهای قانونی و کاری برای مهاجرین قانونی.
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 . 8تهیه وتدوین قوانین و دستورالعمل های اجرایی سختگیرانه تر جهت برخورد قانونی با مهاجرین غیرقانونی .

فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ می بایست بر اساس روش  APAباشد .

r
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.1غفاری نمین -سپیده ،حقوق مهاجرت (حقوق بین الملل مهاجرت ،سازمان های بین المللی مهاجرت ،بررسی نظام حقوقی کانادا در
مهاجر پذیری) ،انتشارات جنگل ،چاپ دوم.1390 ،
. 2عبادی -شیرین ،حقوق پناهندگان ،انتشارات گنج دانش ،چاپ دوم.1385 ،
. 3کیهانلو ،فاطمه ،پناهندگی ،نظریه ها و رویه ها ،انتشارات جنگل ،جاودانه ،چاپ اول.1390 ،
. 4ابراهیمی ،سید نصراهلل ،حقوق بین المللی خصوصی (تهران :انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،
)1383
. 5احمدی ،فرشته ،بحران هویت و چگونگی برخورد زن و مرد مهاجر و پناهنده ایرانی با آن ،اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور،
مجموعه مقاالت نخستین همایش بررسی و شناخت مسائل ایرانیان مقیم خارج از کشور (تهران :انتشارات کمیل.)1379 ،
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. 6اورت ،لی ،یک نظریه مهاجرت ،ترجمه ،بیژن ،زارع ،نظریات مهاجرت (شیراز :انتشارات نوید. )1368 ،
. 7ذوالعین ،پرویز ،حقوق دیپلماتیک( ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه.)1384 ،
.8رحیمی،محمدرضا،حقوق بیگانگان ،انتشارات دادگستر1393،
. 9عراقی عزت اهلل (دکتر) ،حقوق بین المللی کار ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1367 ،
. 10مبین مقدم مهدی ،حمایت از کارگران در حقوق بین الملل با تاکید بر استانداردهای بین المللی کار ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،پایان نامه فوق لیسانس .1375
. 11افشار محمد جوانشیر ،استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده حقوق و علوم
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سیاسی ،پایان نامه فوق لیسانس.1374 ،
. 12ارشاد فرهنگ (ترجمه)« ،کار در غربت» مجله کار و جامعه ،سال چهارم ،شماره  15و  16خرداد و تیر  ،1375ص  13الی . 16
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 .13خانم فرزانه صادقی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود (دانشگاه شیراز ) با عنوان "بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت
مهاجران" در سال 1390.
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 .14اسدی پور،احسان،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل عمومی باعنوان "مقایسه ی تطبیقی حقوق مهاجرین در حقوق
ایران و حقوق بین الملل با تاکید بر مهاجرین افغان" دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ؛زمستان.1396
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