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د د د د     ملتونوملتونوملتونوملتونو    حقونو د ملګرو حقونو د ملګرو حقونو د ملګرو حقونو د ملګرو     ي ي ي ي شویو د بشر شویو د بشر شویو د بشر شویو د بشر     بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليچلوکا بیانی د چلوکا بیانی د چلوکا بیانی د چلوکا بیانی د     ډاکـترډاکـترډاکـترډاکـتر    د د د د     ې،ې،ې،ې،د سر خبر د سر خبر د سر خبر د سر خبر 
        ځانګړی راپورټر لخواځانګړی راپورټر لخواځانګړی راپورټر لخواځانګړی راپورټر لخوا

        
    

ورسره مخ  کېافغانستان په  چېژوند د هغو خرابو شرایطو شاهد یم د یوشو بٻځایه داخلي زه د
 ،نارینه یو واقعیت دی. کٻدنه بٻځایه کې ښاری سیمو اوتونو وIی و . د افغانستان په ډیر يد

 وخپلله  ېچاړ کړای شوي  ي وګړ  نور  ې، معلولین او داسيډیر عمر لرونک کوچنیان، د  ،ینهښځ
خوا په  ېپه د لسیزو را له يدو یوه برخه د چې. حال دا ي ژوند وکړ  ې لر  څخهځایونو  میشت
وچکالی او  ،يوامننا  ،شخړو  ، ېنښت وسله والی کې. په افغانستان کوي ژوند کې هکیدن بٻځایه
 بٻځایه ی ډیر  .يIملونه دپراخ  کیدنې بٻځایه داخليهمداراز ویستنه د بدبختی  ې نور  ېداس
د  ې حل Iر  ې. پایښت لرونکياغیزمن شو کچهپه پراخه  او يدي شو بٻځایه ې څو وار  يشو

ــلپاره  ېپای ته رسیدن د ېکیدن بٻځایه ند  یوشو بٻځایهد  يښای
ٓ
زمونږ باید دا خو  يو ېنا شونپه ا

  .ي لر ځای و کېپه لومړی هدف لپاره 
  

په افغانستان  ېچڅخه  ېټولن ېنړیوال ټولنو، يمدن جمهوری دولت، اسميله زه د افغانستان 
ې ښ ېیو لپاره د شویو بٻځایهد  چېکې په جوړولو  پالٻسي ملي ېدغ د چېمننه کوم،  يد کې

د  کېپه کابل او وIیتونو  چېڅخه کسانو ټولو  له. مونږ ېبرخه اخیست ه،د ېراوړونک هیلې
 شویو بٻځایه داخليد  يدغه پالیس چېړی کد دی ډاډ را، چې هپراخو مشورو مشری لر 

د ژوند د ښه  يد دوترڅو  ي،بیان او انعکاس کړ  يمخ د هغوي چېسره  وکومله عتونه واقی
  مننه کوو. ي،کیدو یوه استراتیژیکه وسیله و

  
 هم د ژمنتوب او همکاري په هماغه روحیه چې جوړه شوې، پلېبه  پالٻسيدغه  چېزه هیله لرم  

 کېو په ژوند یشو بٻځایه داخليد  يکوIی ش اولرو ورته د رسٻدو هیله  مونږ چېIر  زنۍ. یوايش
  .يکول د يپل پالٻسي غېهغه د د ي،رامنځ ته کړ بدلون 

 
 

 
    

  داکـتر چلوکا بیانی       

     
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

        فهرستفهرستفهرستفهرستد مطالبو د مطالبو د مطالبو د مطالبو 
    سریزهسریزهسریزهسریزه    ....۱۱۱۱

  الید اوپروسهش۱٫۱                                                

  د اصطحاتو تعریف ۲. ۱            

  ېتیاوشرایط او ځانګړ  کیدنې بٻځایهاخلی په افغانستان کې د   ۳. ۱            

  چوکاټ او اصول چوکاټ او اصول چوکاټ او اصول چوکاټ او اصول     پالٻسيپالٻسيپالٻسيپالٻسي. موخه، د . موخه، د . موخه، د . موخه، د ۲۲۲۲

  موخه  ۱. ۲  

  چوکاټ او اصول  پالٻسيد  ۲ .۲  

             ییییشوشوشوشو    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلي. . . . ۳۳۳۳

  عریف ت۱. ۳        

   توبونه زیانمنشویو ځانګړې  بٻځایه داخليد  ۲. ۳  

  ثبتونه او شویو پیژندنه  بٻځایه داخليد  ۳. ۳  

  کله پای مومي  کٻدنهبې ځایه  ۴. ۳  

  او مسوولیتونه او مسوولیتونه او مسوولیتونه او مسوولیتونه     ونډیونډیونډیونډید ټولنو د ټولنو د ټولنو د ټولنو . . . . ۴۴۴۴

   ونهمسوولیت اساسي     جمهوریت اسمينستان د افغا ۱ .۴

    وزارت و چار راستنیدونکو بٻرتهد کډوالو او  ۲ .۴     

    کوونکی نهادونه  همغږه ۳ .۴  

        (ICCM)او بین الوزارتي کمیټه همغږی  لپاره دشویو  بٻځایه داخلياو  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو،  ۱. ۳ .۴           

        (ANDMA)اداره  ملي ې د مبارز  ېوړاند پر پٻښود   ۲. ۳ .۴    

  (NCDM)کمیسیون  ې مبارز  د وړاندېپر  پٻښود  ۳. ۳ .۴  

     ادارې  دولتيپلی کوونکی  ۴٫۴                 

  سکـتوري مسوولیتونه شویو په وړاندې د اړونده وزارتونو او دنورو حکومتي ادارو  بٻځایه داخليد  ۱. ۴ .۴                  

  کيچاروا سیمه ییزاو نور  يوIیت ۲. ۴ .۴                

  ( AIHRC )    د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون  ۳. ۴ .۴                  

            ونډهونډهونډهونډهد نړیوالې ټولنې د نړیوالې ټولنې د نړیوالې ټولنې د نړیوالې ټولنې  ۵۵۵۵    ....۴۴۴۴     

      د افغانستان مدنی ټولنه ۶. ۴
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    ټولنېشوی  ینورو اغیزمندوی څخه  دشویو او  بٻځایه داخلي ۷. ۴

  څخه مټړ پالٻسيد  ۸. ۴ 

        ګامونهګامونهګامونهګامونهد مخنیوي لپاره اړین د مخنیوي لپاره اړین د مخنیوي لپاره اړین د مخنیوي لپاره اړین     کیدنېکیدنېکیدنېکیدنېبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه     ييييغیرقانونغیرقانونغیرقانونغیرقانوند د د د . . . .     ۵۵۵۵

  او له بشري حقونو څخه سرغړونې شخړې، نظامي عملیات، عمومي تاوتریخوالي ۱ .۵        

  ېاو له بشر حقونو څخه سر غړون ېکړن يجرم ۱. ۱ .۵  

  د قوانینو بیا کـتنه ۲. ۱ .۵  

  ې شخړ  ياو قبیلو يقوم  ۳. ۱ .۵  

   يشون ېپات ې د جګړ او  يتوک يچاودیدونک  ۴. ۱ .۵  

     ېپیښطبیعي  ۲ .۵        

  پرمختیايــي پروژې   ۳ .۵           

  /ویستلو مخنیویېاخراجون ي دجبر  ۴. ۵   

  رسیرسیرسیرسی    مرسته او Iسمرسته او Iسمرسته او Iسمرسته او Iس    - - - - کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهپه بیړني پړاو کې بې ځایه په بیړني پړاو کې بې ځایه په بیړني پړاو کې بې ځایه په بیړني پړاو کې بې ځایه ، ، ، ، ۶۶۶۶

  متړ  او  ېبیړنۍ مرست ۱ .۶  

  اصول ۱. ۱ .۶  

  بیړنی غبرګون ۲. ۱ .۶  

  په Iس رسي کې ستونزې    ته بشر دوستانه مرستو ۲ .۶  

  اسناد او مدارک ۳ .۶          

  معلومات يعموم ۱. ۳ .۶    

  ڼی په اړهد پیژنډپا ۲. ۳ .۶    

  په اړه شویو اسنادوIدرکه د نورو  ۳. ۳ .۶    

  برابرول او ساتنهبرابرول او ساتنهبرابرول او ساتنهبرابرول او ساتنه    ېېېېشویو ته د مرستشویو ته د مرستشویو ته د مرستشویو ته د مرست    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه. . . . ۷۷۷۷

  بشري حقونه او امتیازات شویو  بٻځایهد  ۱ .۷   

  د ژوند، وقار، ازادي او امنیت ساتنه ۱. ۱ .۷          

  حق    سفرناپیلی  دځای دبدلون او د ،میشت کیدلو حق د ۲. ۱ .۷           

  یحق او ځمکې ته Iس رس    سر پناه ېمناسب د ۳. ۱ .۷           

  د معیشت/ژوندانه حق ۴. ۱ .۷           
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  حق   ياو کالیو ته د Iس رس خوړو ۵. ۱ .۷           

  حق رسي ته د Iسخدماتو روغتیایــي  ۶. ۱ .۷          

      متړکورنۍ  د ۷. ۱ .۷           

  د ښوونې او روزنی حق ۸ .۱ .۷           

  زیان دجبران حق ي، او د اوښتمتړملکیت څخه  له ۹. ۱. ۷           

زادي د بیان  ۱۰. ۱ .۷          
ٓ
    رسي حق او اطعاتو ته د Iسا

     حقونه، د رایــې اچونې د حق په ګډون ېاخیستن ېد برخ ۱۱. ۱ .۷          

    کٻدنهبې ځایه  ېاوږد مهال ۲. ۷     

   پایښت لرونکې حل Iرې پایښت لرونکې حل Iرې پایښت لرونکې حل Iرې پایښت لرونکې حل Iرې     ....۸۸۸۸

                                                  عمومي اصول ۱ .۸  

    پنونه کاري ستراتیژي او  ۲ .۸           

  پنونه ي کار  يوIیت ۱. ۲ .۸             

          پن  ملي )تطبیقی( کیدنې ېد پل ۲. ۲ .۸    

                   . راستنیدنه. راستنیدنه. راستنیدنه. راستنیدنه۸٫۳۸٫۳۸٫۳۸٫۳

  شرایط  راستنٻدنېد  ۱. ۳ .۸  

      برابرول وشرایطد لپاره  راستنٻدنېد  ۲. ۳ .۸  

  دنه ٻشتٻاو د هیواد په بله برخه کې م کٻدنهیو ځای  هیز یسیمه حل Iرې:  نورې پایښت لرونکې ۴ .۸

        تمویلتمویلتمویلتمویل. . . . ۹۹۹۹

     او را پور ورکونهاو را پور ورکونهاو را پور ورکونهاو را پور ورکونه    . څارنه. څارنه. څارنه. څارنه۱۰۱۰۱۰۱۰

  

  ضمیمې ضمیمې ضمیمې ضمیمې 

        اصول يد ملګرو ملتونو Iرښوونک هکیدو په اړ  بٻځایه داخليد لومړۍ ضمیمه: 

  و نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهدویمه ضمیمه: د اړوندو وزارتونو ا
  

  د وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والیانو ته Iرښوونې کیدنې بٻځایه داخليدریمه ضمیمه: د پایښت لرونکو حل Iرو لپاره د 
  

  ګروپ يدافغانستان حمایت - څلورمه ضمیمه: د اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونې
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  سریزهسریزهسریزهسریزه    ....۱۱۱۱

  او پروسه او پروسه او پروسه او پروسه     شالیدشالیدشالیدشالید    ۱۱۱۱. . . . ۱۱۱۱

وزارت ته  چارو  راستنٻدونکو بٻرتهافغانستان کابینې، د کډوالو او  جمهور رییس، او د دولت يښاغلی حامد کرزی د افغانستان اسم
  .ي کړ چمتو     پالٻسي مليیوه د داخلي بٻځایه شویو لپاره Iرښوونه وکړه، چې 

 ي وزارت په مشر  چارو  دونکوٻراستن بٻرتهد  Iرې چمتو شوه، چې د افغانستان د کډوالو د پراخو س مشورو د یوې پروسې له پالٻسي
 راستنٻدونکو بٻرتهکډوالو او د ، ویشو بٻځایه داخلياو  راستنٻدونکو بٻرته کډوالو،د  ټېکمی ۍ همغږ د  يبین الوزارتتیاره شوه. د 

کډوالو او  مشر داکـتر عبدالصمد حامی، دډلې  ي کار  د پالٻسيد  شویو بٻځایه داخلي ، دمشري په  ي ډاکـټر جماهیر انور وزیر چارو 
  وکړ. څخه مټړ ېپروس ېدله س یرياست رید مرستو بیړنیو  داو ښاغلی مهر خدا صبار مرستیال  د وزارتچارو  راستنٻدونکو بٻرته

کډوالۍ د  ،(UN-OCHA) ې ادار  یهوندی مرستدبشر پالن ملګروملتونود  ،،،،UNHCR    د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري 
په استازو  (AIHRC)بشري حقونو خپلواک کمیسیون  داو د افغانستان  (NRC)شورا کډوالو د  ې، د نارو )IOMڼړیوال سازمان (

 ېمیاشت ې د افغانی سر     ،،،،(ACBAR) ې پاره د مرستو د همغږی ادار لکړ. او همدارنګه د افغانانو  و ګډون  ېتوګه په  پروسه کمنظمه 
په     (OHPM) ې او مدیریت ادار د ارتقا روغتیایــي چارو ، د ANDMA)    ( ې ادار  ملي مبارزې د  ېوړاند پر پٻښود     ،،،،(ARCS)لنې ټو

  .وه ګډون کا ېک ېپروس ېنامنظمه ټوګه په دغ

وری جمه اسميد افغانستان مشورتي غونډه ترسره شوه، چې په ترڅ کې یــې دغه پروسه پیل شوه.ملي په جوIی کې یوه  ۲۰۱۲د 
 بٻرتهټر، د کډوالو او ر انګړی راپو ځحقونو  ي بشر  شویو د بٻځایه داخليد ملتونو  د ملګرو غوښتنه ښاغلی چالوکا بیانی  يدولت په رسم

د ټولو اړوندو مراجعو په پراخ ګډون سره  پالٻسي مليشویو ګډوالو  لپاره یوه  بٻځایه داخليد هلو ځلو وزارت په  چارو  دونکوٻراستن
ډیر پام په کې ادارو نظرنو ته  يد وIیت چېاساس  رد ګډونوالو د وړاندیز پ ېډنغو يمشورت . دکړګدون و  کې پروسه ه دېاو پمټړ 

 ېترسره شوریاب، کندهار، هرات، پکـتیا او ننګرهار کې اپه کابل، بلخ، ف ېډنغو يمشورت يوIیتپتمبر کې په س ۲۰۱۲د  يړول شاو
بین یو د ملګروملتونو  (د ProCapد  ېچ هیوه مشاور  کیدنې بٻځایه داخلي، د وایز برګ ډاکـټر Iری  په اکـتوبر کې ۲۰۱۲د . 

 کېوزارت په رو د چا راستنٻدونکو بٻرتهد دفتر او د کډوالو او  ي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر السازمانی پروګرام) 
. کیدهله خوا یــې متړ ډلې د پالیسې د کاري  کیدنې بٻځایه داخليچې د په طرح کولو جدي کار پیل کړ،  ي، د پالیسهو ېګمارل شو

نړیوالو سازمانونو او ډونرانو او نفوذ  یــیپه کابل کې د اړونده وزارتونو، افغان مدني ټولنې او نادولتي موسسو، د بشرپالنې او پرمختیا
    .عمده شریکباڼو سره ناستو او س مشورو دوام وکړ ، د پارلمان د غړو او علمي شصخیتونو په ګډون لهوګړو لرونکو انفرادي 

    کاري ځواک کیدنې بٻځایه داخليد شمیر میکانیزمونو سره مشورې ترسره شوې،  ملي او وIیتي کچو د همغږۍ له یوپه همدارنګه 
(IDP Task Force)     ټړ د     اوټولنو  دولتيان دغیر موسسی (د افغانست ACBARکچه او د  وIیتياو  مليپه  کاري ډلو په ګډون و م

طرح په دري او انګلیسي ژبو په پراخه کچه د نظریو د تر Iسه  پالٻسيپه مارچ او اپریل کې د  .ېوشو ې شبکه) سره هم س مشور 
کې د دویمې دورې وIیتي مشورتې ننګرهار په کابل، لوګر، هرات، بلخ، کندهار او په ورته وخت کې  کولو په موخه وویشل شوه.

دویمه ملي  ۲۲کال د مئ په  ۲۰۱۳د طرح د دغو مباحثو او نورو تر Iسه شویو نظریو پر بنسټ تعدیل شوه.  .سره شوېې تر غونډ
  شو. ومشورتي غونډه تنظیم شوه، په کومه کې چې طرح تصدیق او د تصویب لپاره یــې کابینې ته د سپارلو وړاندیز 

 ېد د مطرح او کېپه غوڼډه  ېنیټ ۴/۹/۱۳۹۱شورا لخوا د د وزیرانو اغلو ښد  چېمسوده  پالٻسي مليشویو لپاره د  بٻځایه داخليد 
    چېپریکړه لیک صادر شو،  ېداس کېډه نغو ې پهنیټ ۹/۱۳۹۱د / ېفقره ک ۵په ) مصوبی ۳۲شورا د (

ييد او د  ېطرحه په اصولو ک پالٻسي مليشویو  بٻځایه داخليد 
ٔ
ارو وزارت، د چارو چد  دونکوٻراستن بٻرتهوړ ده. د کډوالو او منلو تا

 او لوی ریاست او د وزیرانو شورا دار ې ادار 
ٔ
نشا

ٓ
Iي موظف ګڼل کیږ  تړاو تطبیق په د پالٻسيدغی  او وزارتونه دې نورو اړوندو ادار  ا.  
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  د اصطحاتو تعریفد اصطحاتو تعریفد اصطحاتو تعریفد اصطحاتو تعریف۲٫۱

 يالواو دجنګ ېشو اخیستلنه وي څخه ګـټه  ور  کېپه لړ د وسله والې جګړې  ېچ يتوک يودیدونکاهغه چ -ييييتوکتوکتوکتوک    يييياودیدونکاودیدونکاودیدونکاودیدونکچچچچ    ېېېېپاتپاتپاتپات
  . ينه و ېکنترول Iند ترد بل لوری ځای همدارنګه نوموړی او  يو يشو ېپات لخوا په ځای

  وسیلو له Iرې ننګوي.د وسله والې ډلې ، چې د حکومت مشروعیت زیاتره د تاوتریخوالي  ،هغه مخالفې - حکومت ضد عناصرحکومت ضد عناصرحکومت ضد عناصرحکومت ضد عناصرد د د د 

تړون زیرمه، تولید او انتقال د پرسونل ضد  اخٻستنېد نه ګـټی  (APMBT)-تړونتړونتړونتړون    اخٻستنېاخٻستنېاخٻستنېاخٻستنېد نه ګـټی د نه ګـټی د نه ګـټی د نه ګـټی     څخهڅخهڅخهڅخه    ماینونوماینونوماینونوماینونوپرسونل ضد پرسونل ضد پرسونل ضد پرسونل ضد     لهلهلهله
نیټه  ۱۸کال د دسپتمبر په   ۱۹۹۷ ېد ټرون په نامه یادیږی، چ اخٻستنې ېنه ګـټد  ماین د چېد منځه وړل،  هغويماینونو او د 
د افغانستان لخوا تصویب  کېاشت کال د مارچ په می ۲۰۰۳څخه پلی شو. دغه تړون د  ېنیټ ۍ مړ ول لهد مارچ  ۱۹۹۹تصویب او 

    شو.

له نړیوال قانون او معیارونو سره په ټکر کې یا کورنی چې یا خو د ده  کٻدنهد مثال په ډول هغه بې ځایه  - - - - کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه خپل سره خپل سره خپل سره خپل سره 
  په ګډون.  ویستلو جبري وي، د 

کوي (لکه یوه غیر رسیدنه کې د وګړو اړتیاوو ته ځانګړې ساحه  ېپه یوچې یا پروګرام  غبرګون - یا پروګرامیا پروګرامیا پروګرامیا پروګرام    غبرګونغبرګونغبرګونغبرګوند ساحې په اساس د ساحې په اساس د ساحې په اساس د ساحې په اساس 
لکه  کړي پورته  ګـټه ، ور څخهترمنځ توپیر وکړي ډلو مختلفو د ، کلی) پرته له دې چې هلته د اوسیدونګو منطقه  ،ځای رسمي میشت

  . ی وګړ ه بې وزل کډوالو یا ښاري  راستنٻدونکو، کسانوشویو  بٻځایه داخليد 

      (ANSF) ي امنیتي ځواکونهافغان مل - وسله وال ځواکونهوسله وال ځواکونهوسله وال ځواکونهوسله وال ځواکونه

، چې د دولتي وسله والو ځواکونو سره توپیر دي وسله والې ډلېشوی سازمان مخالف وسله وال ځواکونه یا نورې  - - - - وسله واله ډلهوسله واله ډلهوسله واله ډلهوسله واله ډله
  لري.

نړیوالې پولې څخه تیر شوی وي او د خپل حق په کارونې سره له له دی چې په رسمیت پیژندل شوې وګړی هغه  - - - - پناه غوښتونکیپناه غوښتونکیپناه غوښتونکیپناه غوښتونکی
  نجې څخه پناه غواړي.شک

کلونو څخه کم وي، خو که د افغانستان تر قانون Iندې، چې پر ماشومانو د تطبیق وړ  ۱۸چې عمر یــې له وګړی هر هغه  - - - - ماشومماشومماشومماشوم
د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له خوا  چېدی بلوغ ته له دغه عمر څخه مخکې ورسیږي، لکه څرنګه 

  معرفي شوی. 

د بشري روغتیایــي حالت یا ناروغي ده، چې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي، معموI هغه مهال د تطبیق وړ ده کله  - - - - مزمنه ناروغيمزمنه ناروغيمزمنه ناروغيمزمنه ناروغي
 ، سابندي، سرطان، درد چې د ناروغۍ موده له دریو میاشتو څخه زیات دوام وکړي. په مزمنو عادي ناروغیو کې د بندونو 

Alzeimer’sAlzeimer’sAlzeimer’sAlzeimer’s  ی وي/ایډز شاملې دي. وغي،ر زړه او ګوردو ناد
ٓ
  د شکرې او ایچ ا

  دي چې د نظامي یا د کومې وسله والې ډلې برخه نه وي.  وګړي هغه  - ملکي وګړي 

  . وی ارزونې وړ . د زیان جبران  چه د اقتصادی  - - - - جبرانجبرانجبرانجبراند زیان د زیان د زیان د زیان 

ي او غیر خوراکي توکو ځاي پر د خوراکد تیاریو نیول دي، چې په بیړنیو حاIتو کې چمتو و اوسي، مخکې له مخکې  - - - - احتیاطی پنونهاحتیاطی پنونهاحتیاطی پنونهاحتیاطی پنونه
؛ د تر ټولو دي عملیاتي طرز العملونه غوره شوېمعیاري او شوي چې کارکوونکي روزل  و په ګډوند دې ډاډ تر Iسه کول او کولو ځای

ب کې به په ځوا بٻرته؛ او بیا د دې معلومول چې په ګډون نود پایلو او پن جوړولو د انګیر  ،بدو حاIتو تشخیص کولاحتمالي او 
  څوک کوم کار ترسره کوي.

کال د  ۲۰۰۸ د. دغه ټروڼ يلو استفاده، تولید، انتقال، او زیرمه منع کوسو یــېدغه ټړون د خوشه  - - - - تړونتړونتړونتړوناړوند اړوند اړوند اړوند لو لو لو لو سسسسو و و و     یــېیــېیــېیــېد خوشه د خوشه د خوشه د خوشه 
ن د جو ۲۰۱۱د او په Iسلیک د افغان حکومت لخوا  ۳سمبر په ډد  ۲۰۰۸تصویب شو او  کېنیټه په دوبلین  ۳۰په  ېمیاشت د ۍم
    نیټه تصویب شو. ۶په 
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، معیوبین، د ي وګړ ، ماشومان، د زیات عمر ېښځ لکه چې ځانګړې اړتیاوې او/یا زیانمنتوبونه لري دي  ي وګړ هغه   - - - - ینینینینمحروممحروممحروممحروم
چې ورته وګړی یا بل هر  ي، اصلي اوسیدونکي غړ ډلو کیو ه د لږ  ،ي وګړ اړ یا روغتیایــي پاملرنې ته  يمزمنو یا جدي ناروغيو لرونک

و/یا زیانمنتوبونه ولري په ګډون. دغه اصطح د "د ځانګړو اړتیاوو درلودونکو وګړو" او "په ځانګړي ډول زیانمنیدونکی اړتیاوې ا
  " له اصطحګانو سره مساوي ده. ی وګړ 

سټیزو بن اوچې په پراخه کچه د وراني او مصیبت Iمل ګرځي، په عام ډول له وژنو، د ملکیت او زیربناوو پیښه یوه داسې     - - - - ناورینناورینناورینناورین
" د پٻښېچې اړونده ټولنه نه شي کوIی له هغې پرته پرمخ Iړه شي. "طبیعي په داسې ډول ، وي  د له منځه تلو سره ملخدمتونو 

 اور  ونو، طوفانونه او د ځنګلښوٻدنه د واورو یوې پيښې یا د طبیعت د قهر په پایله کې رامنځ ته کیږي، لکه سیبونه، زلزلې، 
" د هغو پيښو یا شخړو پایله ده، چې د جنګ، ګرد غبار، چاودونو، له خطرناکو توکو ېپیښشوي  ې Iس جوړ  د "بشر په. دنه ٻلګ

  پيښو په نتیجه کې رامنځ ته کیږي.ترافیکی سره د مخکیدو یا د 

پایښت  ګواښونه او زیانمنتوبونه کموي، چې د ېپیښهغه فعالیتونه او امکانات دي چې په ټولنه کې د  - - - - د ګواښ کمولد ګواښ کمولد ګواښ کمولد ګواښ کمول    پٻښېپٻښېپٻښېپٻښېد د د د 
  لرونکې پرمختیا په پراخ ډګر کې د ننه د خطرونو مختلفې اغیزې راکمې یا محدودې کړي. 

  . ئ ته مراجعه وکړ  "  شوي بٻځایه داخلي " - - - - کسانکسانکسانکسانبې ځایه شوي بې ځایه شوي بې ځایه شوي بې ځایه شوي 

   .ئ ته مراجعه وکړ " کٻدنه بٻځایه    داخلي" - - - - کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه 

له شتون څخه اغیزمنې شوي، لکه کوربه کسانو ې ځایه شویو هغه ټولنې دي چې د ب - - - - ټولنېټولنېټولنېټولنېڅخه اغیزمنې شوې څخه اغیزمنې شوې څخه اغیزمنې شوې څخه اغیزمنې شوې     کیدنېکیدنېکیدنېکیدنېبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه له له له له 
 ېلپاره پایښت لرونک کیدنېد خپلې بې ځایه کسان په ساحو یا نورو ساحو کې چیرې چې بې ځایه شوي  راستنٻدنې بٻرتهټولنې یا د 

  حل Iرې لټوي. 

د  هدهغه ) کېپه بل ځای  دنهٻشتٻدنه یا مٻکیو ځای  هیز یسیمه   ،راستنٻدنهپایښت لرونکې حل Iر ( - - - - پایښت لرونکې حل Iرې پایښت لرونکې حل Iرې پایښت لرونکې حل Iرې پایښت لرونکې حل Iرې 
نه لري او د نورو افغانانو واړوند ځانګړې اړتیاوې  کیدنېبې ځایه شوي نور د هغوي د بې ځایه  نۍکور  ۍپخوان، چې کومې په پایله کې

  ر د ورته حقونو څخه برخمن وي. ٻپه څ

سره مرسته کوي، څو په وګړو برابرول دي، چې له خطر سره د مخ  د ټاکل شویو ادارو له Iرې په وخت او موثرو معلوماتو - - - - داری داری داری داری بر بر بر بر خخخخ
  په وړاندې د مناسب غبرګون لپاره چمتو و اوسي.  یا یــېکم او  یــېوخت اقدام ترسره او د ګواښ مخنیوی یا 

او کنترول یــې د داسې یو حالت دی، چې د ناڅاپـي بحرانونو یا د ژوند د ګواښونکي حالت په پایله کې رامنځ ته کیږي  - - - - بیړني حالتبیړني حالتبیړني حالتبیړني حالت
، اورونه، دنهٻیښو دنې، د واورو یٻوخوالی، زلزلې، سیبونه، د ځمکې ښوګړو له ظرفیت څخه بهر وي، لکه د جګړو تاوتری

  . او طاعون ، زیاته تودوخه، ساري ناروغۍ، د ژو ناروغۍ یا د حشراتو طوفاني یرغلهطوفانون

  الت ته په ځواب کې برابریږي. د ژوند د ساتلو مرسته ده، چې بیړني ح - - - - ېېېېبیړنۍ مرستبیړنۍ مرستبیړنۍ مرستبیړنۍ مرست

  داسې یو حالت دی په کوم کې چې د اغیزمن شویو وګړو ژوند، روغتیا یا امنیت ته جدي ګواښ موجود وي. - - - - بیړنی حالتبیړنی حالتبیړنی حالتبیړنی حالت

  يمراجعه وشدې ته  ””””ویستنه " او "قانونيویستنه  ي "جبر  - - - - ویستنه ویستنه ویستنه ویستنه     ////اخراجونهاخراجونهاخراجونهاخراجونه

        يتوک يدونکٻچاود ېاو پات يتوک دناچو    - - - - ييييتوکتوکتوکتوک    ييييچاودیدونکچاودیدونکچاودیدونکچاودیدونک    ېېېېجنګونو څخه پاتجنګونو څخه پاتجنګونو څخه پاتجنګونو څخه پاتله له له له 

  برخه کې تعریف شوې.  ۵٫۴لکه څرنګه چې د دې پالیسې په  - - - - ه ه ه ه ویستینویستینویستینویستین    ////اخراجونهاخراجونهاخراجونهاخراجونهجبري جبري جبري جبري 

خپلو څو سره مرسته کیږي، کسانو بې ځایه شویو  داخليچې په کومو کې  هغه کـتنې دي –(Go and see visit)    ه ه ه ه کـتنکـتنکـتنکـتناو او او او ه ه ه ه لیدنلیدنلیدنلیدن
(د مثال په ډول، ایا بسیا  که نه ديبرابر لپاره  راستنٻدنې بٻرتهد  وګوري چې ایا شرایط د هغوياو  اصلي ځایونو ته یوړل شي

  درناوي سره راستانه شي). په  خوندي او بٻرتهامنیت، سرپناه، خدمتونه او داسې نور موجود دي، څو وکوIی شي 
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  حکومت ي د افغانستان د اسمي جمهور  - - - - حکومتحکومتحکومتحکومت

  کال Iرښود اصول.  ۱۹۹۸ملتونو د  په اړه د ملګرو  کیدنې بٻځایه داخليد  - - - - Iرښود اصولIرښود اصولIرښود اصولIرښود اصول

او په مٻشت چې د هغوي په ساحه کې وي اجازه ورکړې  او پناه ځایته کسانو  شویو بٻځایه داخليهغه ټولنې دي چې  - - - - کوربه ټولنېکوربه ټولنېکوربه ټولنېکوربه ټولنې

  خپلو کورونو او محوطو کې یــې د اوسیدو لپاره پناه ځای ورکړې وي. 

د میشتندنې یونټونه په داسې ځمکو جوړ شوي وي چې Iندې کوونکي یــې هغه ساحې دي چیرې چې  - - - - سیمیسیمیسیمیسیمی    مٻشتٻدنېمٻشتٻدنېمٻشتٻدنېمٻشتٻدنېرسمي رسمي رسمي رسمي غیر غیر غیر غیر د د د د 

  ي. جوړونې له اصولو سره سمون نه کو د پن او مٻشتٻدنهقانوني اسناد نه لري، یا په داسې غیر قانوني ډول Iندې شوې وي، چې 

جبري خوځښت، ډلو نه کې د خلکو یا د خلکو د د یوه هیواد په نړیواله کچه د پیژندل شویو پولو په د ن - - - - کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهځایه ځایه ځایه ځایه     بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلي

  یا بل موقعیت ته لیږدونه ده. ویستنه 

  برخه کې تعریف شوي. ۳٫۱په  پالٻسيددې  چېهغه څوک  - - - -     شویشویشویشوی    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلي

قتصادي په دې کې د بشري حقونو نړیواله اعمیه، د مدني او سیاسي حقونو په اړه نړیوال تړون، د ا - - - - د بشري حقونو نړیواله Iیحهد بشري حقونو نړیواله Iیحهد بشري حقونو نړیواله Iیحهد بشري حقونو نړیواله Iیحه

  زو حقونو په اړه نړیوال تړون او د هغوي اختیاري پروتوکولونه شامل دي. ټولنٻاو 

د بشري حقونو په اړه زیاتره نړیوال تړونونه دي، چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته تصویب  - - - - د بشري حقونو نړیوال قانوند بشري حقونو نړیوال قانوند بشري حقونو نړیوال قانوند بشري حقونو نړیوال قانون

)، د نسل وژنې، شکنجې، توکمیز تبعیض، د ماشومانو يعه وشمراجدې ته  ېبرخ ېپورتنشوي، لکه د بشري حقونو نړیواله Iیحه (

  د حقونو په اړه تړونونه. وګړو و ي د کورنیو د حقونو، او د معیوبد حقونو، د ښځو د حقونو، د کډوالو او د هغو

وسایلو او کړنرو د وسله والې شخړې د ادارې لپاره د قواعدو یوه ټولګه ده، چې په دې کې د جګړې په  - - - - د بشرپالنې نړیوال قانوند بشرپالنې نړیوال قانوند بشرپالنې نړیوال قانوند بشرپالنې نړیوال قانون

شخړې په ښکیلو خواوو یا په هغوي پورې نور تړاو نه لري. د بشرپالنې په د ساتنه شامل دي، څوک چې وګړو باندې بندیز او د هغو 

  شامل دي. پروتوکولونه پورې اړوند درې تړونونو او په دغو تړونونه نړیوال قانون کې د ژنیو څلور 

متکي دي، د هغو په ګډون څوک چې په بشپړ یا  /عایدشپنیز ژوندانه رکډوال وګړي دي، چې پپه افغانستان کې هغه ډله  - - - - کوچیکوچیکوچیکوچی

  معرفي یا خپل ځان معرفي کوي. څٻرنیمه ډول میشت شوي، خو د کوچي په 

بشري  ، کورنیو او/یا ټولنو دایمي یا مؤقتي ایستل دي، چې د قانون او دوګړو له هغو کورنو او/یا ځمکې څخه د  - - - - ویستنهویستنهویستنهویستنه    قانوني قانوني قانوني قانوني 

  .سره شیتر  سمحقونو د نړیوال قانون له قواعدو سره 

  .تر Iسه کول دي حق مٻشتٻدنېمساوي د  کېپه یوه سیمه  ونکو سرهد محلي اوسید - - - - کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهیو ځای یو ځای یو ځای یو ځای     ههههیز یز یز یز ییییسیمه سیمه سیمه سیمه 

 ګه پهتو  ې په ځانګړ ( ياو یا و پلورل شویشل و  وګړو و په اړو څتر  ،شوی تقسیمنمرو هغه ساحې دي چې په  - - - - ساحېساحېساحېساحېش ش ش ش ٻٻٻٻوووود ځمکې د د ځمکې د د ځمکې د د ځمکې د 

  . يشو تصریحفرمان کې  ۱۰۴د ولسمشر په  ) لکه څرنګه چېېباندبې ځایه شویو  داخلياو  راستنٻدونکو بٻرته

  یا د بازار له ورځني نرخ څخه په کم قیمت د ځمکې تر Iسه کول دي. /د ناقانونه وسیلو له Iرې او - - - - د ځمکې غصبولد ځمکې غصبولد ځمکې غصبولد ځمکې غصبول

  ئ ړ ته مراجعه و ک " پٻښې" - پٻښېد بشر په Iس جوړ شوي 

کیدو او یا د نقلیه واسطی  ېکوIی شی د وګړو د نږد ي اوځای پر ځای کیږ  ېIند ېد ځمک چې يد يتوک يهغه چاودیدونک - - - - ماینونهماینونهماینونهماینونه

  .يچوونږدی کیدو سره په 
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کو چاودیدون ېجنګ څخه د پات لهاو  د ماینونوچاپیریال  ،يزو، اقتصادټولنٻد  چې يهغه فعالیتونه د    - - - - فعالیتونهفعالیتونهفعالیتونهفعالیتونهد ماینونو پر ضد د ماینونو پر ضد د ماینونو پر ضد د ماینونو پر ضد 

        .ي ته رسول کیږ  سرکمیدو په موخه د اغیزو د  يشون ېتوکو پات

چارو د همغږۍ  ود اړوند کیدنېبې ځایه کورني د ده، چې د افغانستان د اسمي جمهوریت رسمي برخه  - - - - کسکسکسکسمسوول مسوول مسوول مسوول     ېېېېټولنټولنټولنټولن    مليمليمليمليد د د د     

  .دی  مسوول

  ئ ته مراجعه وکړ ې پیښ" - - - - ېېېېپیښپیښپیښپیښطبیعي طبیعي طبیعي طبیعي 

 ې ولت پور د ې پهچ فعالیتونه د وسله والو ډلو  لکه نه وي،برخه  يرسم ادارو  يولت، چې د دسکـتور  يشخصهغه  - - - - غیر دولتي فعالینغیر دولتي فعالینغیر دولتي فعالینغیر دولتي فعالین

   . . . . ي لر ه اړه ن

  .ئ ته مراجعه وکړ  وین"محروم -کسانکسانکسانکسانپه ځانګړي ډول زیانمنیدونکي په ځانګړي ډول زیانمنیدونکي په ځانګړي ډول زیانمنیدونکي په ځانګړي ډول زیانمنیدونکي 

   ئ.ته مراجعه وکړ " وین"محروم -کسانکسانکسانکساند ځانګړو اړتیاوو درلودونکي د ځانګړو اړتیاوو درلودونکي د ځانګړو اړتیاوو درلودونکي د ځانګړو اړتیاوو درلودونکي 

د نفوس په اړه د عمومي معلوماتو د راټولولو فعالیت دی، کسانو شویو  ځایهبٻ داخليد      - - - - د وضیعت ارزونهد وضیعت ارزونهد وضیعت ارزونهد وضیعت ارزونه    شویوشویوشویوشویو    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليد د د د 

د Iملونو، بڼو، د ساتنې  کیدنېچې د جنسیت، عمر او موقعیت په لحاظ ویشل کیږي او د امکان په صورت کې د هغوي د بې ځایه 

  . د بشري اړتیاوو او بالقوه حل Iرو په اړه اضافي معلومات تر Iسه کیږي  ېاندیښن

  . يموم ده، چې ځینې وختونه څو لسیزې دوام  کٻدنهبې ځایه  هغه  - - - -     کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهاوږد مهاله بې ځایه اوږد مهاله بې ځایه اوږد مهاله بې ځایه اوږد مهاله بې ځایه 

د اړیکو د ټینګولو په ګډون، او  تشریح ده (هم د ټولنې او هم د حکومت په کچو) هد خدمت برابرونکو مفصل - - - - ارجاعي Iرې ارجاعي Iرې ارجاعي Iرې ارجاعي Iرې 

کوي، کله او تر کومو شرایطو Iندې؛ دغه Iرې زیاتره د یوه همدارنګه کټ مټ د هغو خدمتونو تشریح ده کوم چې هغوي وړاندې 

انځوریږي او دا څرګندوي چې لومړی له چا سره او د څه لپاره اړیکه ونیول شي، او بیا وروسته له چا سره، او داسې  څٻرډایګرام په 

  نور. 

کډوال ګڼل کیږي، هغه وګړی وکول Iندې هر پروت ۱۹۶۷او کنوانسیون  ۱۹۵۱د ژنیو تر د کډوال د وضعیت اړوند  - - - - پناه غوښتونکیپناه غوښتونکیپناه غوښتونکیپناه غوښتونکی

اړ  اود یرغل دIسه یا د هغه د اصلي هیواد یوه برخه یا ټول هیواد د پيښو له امله په جدي ډول نا ارامه  وي د بل ملک څوک چې 

  ه کې شي.په لټ مٻشتٻدنېپه بل ځای کې د  هیواد دننهد او یا  ه بهرڅخهیواد  له چې خپل اصلي میشت ځای پریږدي او وي

نړیوال قانون څخه د پراخو او د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه د جدي سرغړونو لپاره د قربانیانو  د بشري حقونو له - - - -     جبرانجبرانجبرانجبرانزیان زیان زیان زیان     دددد

د ګالل شوي زیان جبران دی، چې کیدای د اصح او جبران د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د بنسټیزو اصولو او Iرښوونو سره سم، 

  ي. شامل و ، جبران، بیا رغونه، رضایت او د نه جبران وړ توکو تضمین په کېنٻدنهراستشي 

  پروسه ده.  مٻشتٻدنېد موقتي یا دایمي  کډوالو راستنٻدونکو بٻرتهد بې ځایه شویو یا  - - - -     مٻشتٻدنهمٻشتٻدنهمٻشتٻدنهمٻشتٻدنه

  و ته ویل کیږي.ور کرځول بٻرته ته حالت يڅخه مخکین کیدنېله بې ځایه  - - - - استرداداسترداداسترداداسترداد

چې د ځورونې یا د عمومي تاوتریخوالي له راستنیږي،  بٻرتهچې افغانستان ته وروسته له هغې دی هغه شخص هر  - - - - راستنیدونکیراستنیدونکیراستنیدونکیراستنیدونکی

  پناه غوښتنکو او کډوالو په ګډون. راستنٻدونکورته ی، د بامله د هیواد پریښودو ته اړ شوې و

ي کاري چوکاټ دی، کوم چې په معیاري د بشري پرمختیا لپاره هغه فکر  -  (Rights-based approach)د حقونو پر بنسټ تګرد حقونو پر بنسټ تګرد حقونو پر بنسټ تګرد حقونو پر بنسټ تګر

   وی.  لپارهمټړ د بشري حقونو د ترویج او ډول د بشري حقونو په نړیوالو معیارونو وIړ او 



 

10 

 

په او ځورونې څخه د خوندیتوب قانوني حق دی، چې  ېویستنله غیر قانوني یا جبري  - (Security of tenure)(Security of tenure)(Security of tenure)(Security of tenure)خوندیتوب خوندیتوب خوندیتوب خوندیتوب د اجارې د اجارې د اجارې د اجارې 

  .ې اړه لري پور  ونکواوسید يغیر قانوناو وناوندانو، اجاره دار مساوي ډول د ملکیت په خ

 ــې له کوچنیان هغه  - - - - چنیان چنیان چنیان چنیان     سرپرسته کوسرپرسته کوسرپرسته کوسرپرسته کو    بېبېبېبېاو او او او     شويشويشويشويج ج ج ج یا د بل او پالونکي ،پر وڅخه کم وي او له مور کلونو  ۱۸دي چې عمر ی

  مسوول وي. ېپالند یــې شوي وي چې په عرفي یا قانوني ډول   څخه ج ي هغه وګړ 

 ېIند او د دي، چې زیاتره د ښار په ماسټر پن کې نه وي شاملېسیمی  مٻشتٻدنېغیر رسمي د  - - - - استوګنځایاستوګنځایاستوګنځایاستوګنځای    نونونونوغریباغریباغریباغریبا    ګڼوګڼوګڼوګڼود د د د 

نو کمزوري جوړښتیز واوبو، روغتیا پالنې او نورو بنسټیزو خدمتوتونو ته ناکافي Iس رسي، د کور  پاکو : يو ېځانګړتیاوو لرونک

  ت. نا امنه وضعیاستوګنې د کیفیت، ګڼه ګوڼه او 

) د اوبو برابرول، ۱د ژوند د خوندي کولو په څلورو لومړنیو ساحو کې د مرستې د برابرولو حد اقل معیارونه دي: ( - - - - معیارونهمعیارونهمعیارونهمعیارونه    یــېیــېیــېیــېدوره دوره دوره دوره 

) ۴او غیر خوراکي توکي، او ( مٻشتٻدنه) سرپناه، ۳) د خوراکي توکو خوندیتوب او تغذیه، (۲، (بسیج کولاو د حفظ الصحی 

د چاپیریال Iسي کـتاب: د بشرپالنې د بشرپالنې د مرستې د مؤثریت او اغیزو د څارنې او ارزونې معیارونه. روغتیا، او همدارنګه 

  چاپ.  ۲۰۱۱ منشور او په بشري غبرګون کې حد اقل معیارونه،

  په افغانستان کې ملي پیژند پاڼه. - - - - رهرهرهرهتذکتذکتذکتذک

اقتصادي او امنیتي شرایط د منلو وړ نه وي -زټولنٻبشرپالنې،  ت په مرکزونو کې دکله چې په پنډغالو او د ترانزی - - - - """"مٻشتٻدنهمٻشتٻدنهمٻشتٻدنهمٻشتٻدنه"موقته "موقته "موقته "موقته 

ته د بې سیمو په مساعدو شرایطو کې خپلو اصلي  چېشرط  ېده پپروسه ده،  هیو انتقالولو د کسانوبل ځای ته د بې ځایه شویو 

 ېبرخ بېڅخه له حقونو مٻشتٻدنې د دایمي ېک سیمود خپلې خوښې ستنیدنې یا له خپلو اصلي سیمو پرته په نورو  کسانوځایه شویو 

   .ه شين

 هاو په بشپړ وی شوي   کلنې څخه کم وي او له خپلو کورنیو څخه ج ۱۸دي چې عمر یــې له کوچنیان هغه  - - - - سر پرسته کوچنی سر پرسته کوچنی سر پرسته کوچنی سر پرسته کوچنی     ېېېېبببب    

  یوازې وي. توګه 

نه وي ناسم هدف له کبله د نه فعالیت او یا د خو شوی وی ګزار د ډزو، انداختونو او یا  چې يد يهغه توک    - - - - يييياودلی توکاودلی توکاودلی توکاودلی توکچچچچنا نا نا نا 

  .يچاودیدیل

تر د بل چا یا له عامه ملکیت څخه د برخمن کیدو حق دی چې څخه ګـټو  له ––––حق حق حق حق     ېېېېاخیستناخیستناخیستناخیستن    ېېېېګـټګـټګـټګـټ    ملکیت څخه دملکیت څخه دملکیت څخه دملکیت څخه دله له له له نورو وګړو نورو وګړو نورو وګړو نورو وګړو دددد

  Iسه کیږي. 

د ټولنې په شتمنیو یا ړو په برابرولو، ولنو، د ژوندانه په وسایلو، د خو یوه اصطح ده چې په مختلفو ډولونو په خلکو، ټ - - - - زیانمنتوبزیانمنتوبزیانمنتوبزیانمنتوب

ــې دا ده چې خلک او ټولنې له سترد تطبیق وړ دهمالکیت باندې   . کله چې دغه اصطح په خلکو یا ټولنو تطبیق کیږي، مانا ی

. دغه اصطح همدارنګه په عامه مانا هم کارول شوې او هغه واقع دي  کېیت ګواښ سره مخ او ځانګړې اړتیاوې لري او په محروم

طبیعي او ناوړو پيښو په وړاندې غبرګون وښایــي. د کوي چې اغیزمنه هغه وړتیا  وګړو نوي، چې د ټولنې یا انفرادي عوامل بیا

  وی کوي. یزیانمنتوب د بیړنیو پيښو اغیزې نورې هم زیاتوي او د یوه اغیزناک غبرګون مخن
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        شرایط او ځانګړتیاوی شرایط او ځانګړتیاوی شرایط او ځانګړتیاوی شرایط او ځانګړتیاوی     کیدنېکیدنېکیدنېکیدنې بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليپه افغانستان کې د په افغانستان کې د په افغانستان کې د په افغانستان کې د     ۳٫۱۳٫۱۳٫۱۳٫۱

رافیایــي غکال راهیسې له پرلپسې جګړو سره مخ دی. سربیره پردې، سخت ج ۱۹۷۸کچو له  یزو یسیمه ان په ملي او افغانست
د واورې ښوییدو په لور متمایل کړي. د دغو ننګونو زیاتیدونکې  او موقعیت اواقلیمي شرایطو هیواد د وچکالۍ، زلزلو، سیبونو

    وه.کې ګواښوناغیزه پر افغان وګړو باندې شدیده او 

ره بیا د وسله والې شخړې، عمومي تاوتریخوالي او له بشري حقونو څخه د ٻډول ډول پيښې موجودې دي، په ت کیدنېد بې ځایه  
،پٻښوجدي سرغړونو، طبیعي 

1
پرمختیایــي پروژو، 

2
.ښوٻپ وشوي واو د بشر په Iس جوړ  

3
  

یا ډلو د تیښتې سبب کیږي، لکه څرنګه چې په  وګړو م چې د دا تل اسانه نه ده څو په ښکاره ډول هغه فکـټورونه معلوم شي، کو
Iملونه زیاتره ګڼ شمیر او څو اړخیز دي. د روانو شخړو، له بشري حقونو څخه د سرغړونو اغیزه  کیدنېافغانستان کې د بې ځایه 

Iمل شي چې وګړي و نه  سره زیاته شي، په ورته وخت کې د اړینو خدمتونو نشتون کیدای شي د دې پٻښېکیدای شي له طبیعي 
مقاومت پیدا کړي او خپلې کورنۍ په خپلو میشت ځایونو کې ځای پر ځای کړي. که په یوه کلی کې  په وړاندې پٻښوشي کوIی د دې 

د خړوبولو سیستم د بمباري په پایله کې تخریب شي او هغه سیمه له وچکالي سره مخ وي، کورنۍ نه شي کوIی خپلې ځمکې 
 پٻښېوګړي دې ته اړباسي چې خپل کلي پریږدي. که چیرې له یوه طبیعي  پٻښېه دې ډول دواړه جګړه او طبیعي . پکړي خړوبې 

څخه وروسته په موثر ډول حاIت تعقیب نه شي یعني لومړنۍ پروژې تطبیق نه شي خلک نه شي کوIی د اوسیدنې خپلو پخوانیو 
بې  ې ته نه منسوبیږي. جبر  پٻښوډول "طبیعي"  يه ډول یو حالت په یوازینپه دې ډول بې ځایه کیږي. دغ ، چېځایونو ته را وګرځي

کې، چیرې چې  پٻښود وخت، اندازې او واټن په پام کې نیولو سره په زیاته کچه بدلیږي. په ځینو  کیدنېهم د بې ځایه  کیدنېځایه 
هغو نږدې موقعیتونو ته ترسره شي چې د هغوي  کیدای شي د لنډ مهال لپاره کٻدنهنظامي ښکیلتیاوې رامنځ ته شوې وي، بې ځایه 

خپلو کورونو  بٻرتهله اصلي میشت ځای څخه ډیر لرې نه وي؛ وګړي له جګړې څخه تښتي او بیا زیاتره څو اونۍ یا میاشتې وروسته 
دای شي په کی کٻدنههم غښتلی کیږي، بې ځایه دریځ له دې سره سره، کله چې شخړه سختیږي د جګړه مارو ډلو  ته راستنیږي.

زیاتیدونکي ډول اوږده شي. له جګړې څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي، ځمکني ماینونه/ناچاود توکي او د جګړې پر مهال د 
په  راستنٻدنې بٻرتهخپلو اصلي میشت ځایونو ته د  کسانوفصلونو، کرنیزو ساحو، کورونو او ملکیتونو ویجاړتیا هم د بې ځایه شویو 

  ژوند بیا پیل کړي. عادي ي، څو خپل کواغیزه نیغ په نیغه وړتیا 

پایله وي: د مثال په ډول، د هغو سیمو د امنیتي حالت  کیدنېبې ځایه درجې اضافي فکـټورونه کیدای شي د دویمې یا دریمې 
او  خدمتونوبنسټیزو ، د پیرونهشدید توشوي وګړي تښتیدلي، د ځمکې پر سر شخړې، موسمي  بٻځایه داخليخرابیدل چیرې چې 

سانتیاوو 
ٓ
تلل. په داسې حاIتو کې، وIیتي مرکزونه په ځانګړي ډول ستر ښاري  هد ژوندانه د فرصتونو له منځاو  کموالی یا نشتوالیا

بهتر وي، همدارنګه د ژوندانه بالقوه فرصتونه  یته Iس رس خدمتونو څٻرچیرې چې امنیت ښه وي، د روغتیا او ښوونې په ، مرکزونه
  ا ارامو سیمو څخه خلک راجذب کړي.ی شي له کلیوالو نکوI، موجود وي

په افغانستان کې یو شمیر خلک شته چې د اوږدو مودو
4
لپاره بې ځایه دي او له هغو امکاناتو او خدمتونو څخه محروم دي کوم چې  

ل له هغو ټولنو سره یو ځای شي ز او اقتصادي ډوټولنٻرابر شوي. د مختلفو Iملونو له کبله هغوي نه شي کوIی په میشتو ټولنو ته ب
چې دوي پناه ځای نیولی. په Iملونو کې کیدای شي دا حقیقت موجود وي، چې هغوي د هغې ځمکې چې پرې اوسیږي چیری 

 څٻراو د پردیو په  ي پیر لر سره قومی یا قبیلیوی تو دوي د  ی مالکان نه دي، یا د هغو وګړو ترمنځ چې دوي ته یــې پناه ځای ورکړ 
نو په پایله کې، چارواکو د هغوي لپاره "موقت امن ځای" برابر کړي نه دایمي میشت ځای. یز یسیمه کیږي، او یا ځکه چې پیژندل 

ښنو د پیچلتیا بله ٻد اند د نا ځواب شویو ځانګړو اړتیاوو سره خپل ژوند ته ادامه ورکوي. څٻرپه  کسانوهغوي د بې ځایه شویو 
ډوال دي چې په دې وروستیو لسیزو  کې له ایران او پاکستان څخه په خپله خوښه یا په جبري افغان ک يلرونکنه څانګه هغه سند 

ډول افغانستان ته راستانه شوي. د دغو راستیندونکو زیات شمیر د نا امني، د خدمتونو یا د ژوندانه د امکاناتو د نشتون له امله په 

                                                             
1
دنې، طوفانونه یا زلزلې او څوکه رامنځ ته کیدونکي لکه وچکالي چه دهغی له کبله کرهنیزی پیښونه هم ناڅاپـي پیښیدونکي لکه سیبونه، د ځمکې خوی    دواړه  

ځمکی دشتو بدلیګی
 .  

2
  د مثال په ډول، دا چې یو بند جوړ کړي، ځمکې استمک یا تر سیبونو Iندې کیږي او وګړي په بل ځای کې میشتیدنې ته اړ باسل کیږي.   
3 
  یدای شي فزیکي چاپیریال په زهرجنو موادو یا له جګړې څخه د پاتې شونو توکو ملوث شي. د مثال په ډول، چیرې چې ک 
4
  زیاتره "اوږدمهاله ...." ته راجع کیږي.   
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 کسانوشویو  بٻځایه داخليپه پایله کې د  پٻښوشي. دوي د جګړې یا  دې نه دي توانیدلي چې خپلو اصلي میشت ځایونو ته ستانه
  . ديسره مخ   کیدنېسره په ډیرو ورته شرایطو کې له دویمې درجې بې ځایه 

 ياصل لهد هغو خوځیدنه شویو  بٻځایهد په دغو ټولو مختلفو پيښو کې دوه معیارونه عمومي دي: (الف)  کیدنېد جبري بې ځایه 
د هیواد پولو په کس ، او (ب) بې ځایه شوي ا د امکاناتو نشتون په کې شامل ديعنصر یفشار جبري ده، او د ه خڅمیشت ځایونو 
  . يو د ننه کې پاتې 

کچه، کیدنېپه افغانستان کې د بې ځایه 
5
سره ګواښ له د اوږدې جګړې  او د دې حقیقت په پام کې نیولو سره چې هیواد I اوس هم 

ماشومان او یــې څخه زیات  ينیملت د رامنځ ته کیدو Iمل شوي په کوم کې چې په زرګونو وګړي چې له حا ه، د داسې یودیمخ 
، تغذیه او خواړهچې بنسټیزې اړتیاوې نه دي پوره شوي، لکه روغتیا، چیرې دي تر بیړنیو شرایطو Iندې ژوند کوي،  تنکي ځوانان

په بیا پيښدو سره I پسې خراب شي، د  پٻښېیل لکه د طبیعي یا چټک پڅوکه دغه حقیقت چې حاIت کیدای شي د ساتنه. 
        بشرپالنې د ملي او نړیوالو فعالینو په متړ په ټولو کچو کې د حکومت د یوه متحد ځواب اړتیا په ډاګه کوي.

        چوکاټ او اصولچوکاټ او اصولچوکاټ او اصولچوکاټ او اصول    پالٻسيپالٻسيپالٻسيپالٻسي. موخه، د . موخه، د . موخه، د . موخه، د ۲۲۲۲

  موخهموخهموخهموخه    ۱٫۲۱٫۲۱٫۲۱٫۲        

  کوم چې   يجوړول دد دغې پالیسې موخه د یوه هر اړخیز، اغیزمن او ریښتیني چوکاټ 

  د اوسنیو او راتلونکو شرایطو ته د رسیدګي لپاره Iرښونه . کیدنې بٻځایه داخليپه افغانستان کې د     .الف

 کسانوشویو  بٻځایه داخليتګرې د هغې پر بنسټ وIړې دي او د  کیدنې بٻځایه داخليد دې ډاډ تر Iسه کوي، چې د    .ب
د پایښت لرونکو حل Iرو د لټون د مودې په ګډون، پروسې له Iرې کوي،  ېیوه کونه د د حقونو درناوی، ساتنه او ترسر 

لکه څرنګه چې د افغانستان د اساسي قانون، اړونده د بشري حقونو نړیوال قانون، د بشرپالنې د نړیوال قانون او د 
  . په اړه د ملګرو ملتونو د Iرښودو اصولو له خوا برابر شوي کیدنې بٻځایه داخلي

څخه د اغیزمنو شویو ټولنو بیړنیو اړتیاوو او اندیښنو ته  کیدنېاو هم له بې ځایه  کسانوشویو  بٻځایه داخليد دواړو هم د    .ج
  . کوربه دي کسانوشویو  بٻځایه داخليرسیدګي کوي، د هغو ټولنو په ګډون چې د 

مرستو را د  ېبشرپالنهمدارنګه د  او معیشتی برخوکیی اقتصاد، رسیدنهته وو اوږد مهاله اړتیادشوو  بٻځایه داخلي د    .د
  .ې پور  ې Iر  حل ېپایښت لرونکتر یوی  ولجلب

د ګواښ د کمولو  پٻښېکړي، د  تشخیص او هڅې غښتلې کوي چې د هغې مخنیوی یا کمه او تنظیم کٻدنهنوې بې ځایه     ه.
د  څٻرون، څو د سیبونو، ځمکې ښویندنو په ورکولو په ګډخبرداری لپاره د بیړني پن جوړونې او له مخکې څخه د 

  اغیزې کمې کړي، د کومو په پایله کې چې وګړي خپل کورونه او د ژوندانه فرصتونه له Iسه ورکوي. پٻښوطبیعي 

د تدابیرو د کارونې له Iرې، کوم چې کیدای شي د ملکي  څٻرد نظامي عملیاتو په اړه له مخکې څخه د اخطار ورکولو په     و.
تشخیص او هڅې غښتلې کوي چې د هغې مخنیوی یا  کٻدنهړو ژوند او د ملکیانو ملکیت اغیزمن کړي، نوې بې ځایه وګ

  کمه او تنظیم کړي؛

  پای ته رسوي کٻدنهلپاره د پایښت لرونکو حل Iرو د تشخیص او تطبیق له Iرې، بې ځایه  کسانوشویو  بٻځایه داخليد     ز.

                                                             
5
ړي. (د کډوالو کال تر ډیسمبر میاشتې پورې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنیري د شخړې په پایله کې نږدې نیم میلیون بې ځایه وګړي ثبت ک ۲۰۱۲د   

). که چیرې هغه وګړی چې د طبیعي پیښی او ۲۰۱۲لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري د افغانستان د بې ځایه کیدنې په اړه میاشتني معلومات، ډسمبر 

  ته لوړ شي.  ۱٫۵یا  ۱٫۳کال تر نیمه یــي پورې به د بې ځایه شویو کسانو شمیر  ۲۰۱۳پرمختیایــي پروژو په پایله بې ځایه شوي، اضافه کړو، د 
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وړ، سیستماتیکې، منسجمې او اصولي تګې د خوندي کولو  نېوړاندویپه اړه د  کیدنې بٻځایه داخليپه افغانستان کې د    ح.
  لپاره د مختلفو وزارتونو، ادارو، د بشرپالنې د فعالینو او نورو شریکباڼو لپاره نقشونه او مسوولیتونه تنظیموي؛ او

مي او منسجم بنسټ او نورو داسې تدابیرو رامنځ ته کول، کچو د عمل د پنونو لپاره د عمویزو ی سیمهپه ملي، وIیتي او    ط.
        په تطبیق کې مرسته کوي. پالٻسيکوم چې د دغې 

        چوکاټ او اصولچوکاټ او اصولچوکاټ او اصولچوکاټ او اصول    پالٻسيپالٻسيپالٻسيپالٻسيد د د د     ۲۲۲۲. . . . ۲۲۲۲

      :پالٻسيدغه 

د  لپاره د بیړنیو مرستو، اوږد مهاله متړ او اغیزمنې ساتنې د برابرولو لپاره کسانوشویو  بٻځایه داخليپه افغانستان کې د    .الف
یا د هغې د Iمل او د دې په پام کې نیولو پرته، چې ، دی حکومت لومړني مسوولیت 

ٓ
په  کسان شوي بٻځایه داخليا

، په کلیوالي او که په ښاري میشت ځایونو کې دي، په خپلو اصلي اوسیږي  میشت ځایونو کې او که له کوربه کورنیو سره
  وIیتونو کې دي یا د هیواد په بله کومه برخه کې.

پنونه جوړ  ياحتیاط، چې تاییدويڅخه د خپلو اتباعو د ساتنې او مخنوي لپاره د حکومت ژمنتوب  کیدنېله بې ځایه     .ب
د Iملونو مخنیوي یا د هغې  کیدنېورکولو میکانیزمونه ځای پر ځای کړي څو د بې ځایه  ي خبردار د او له مخکې څخه 

  وي.  ېد داسې مناسبو حل Iرو په لټه کې شي، چې پایښت لرونکلپاره  کیدنېاغیزې راکمې کړي او د بې ځایه 

حل Iرې  ېلپاره د پایښت لرونک کیدنېد مرستې د غوښتنې او ساتنې او د هغوي د بې ځایه  کسانوشویو  بٻځایه داخليد     .ج
 تیاوې او زیانمنتوبونهمشخصې اړ  کسانوشویو  بٻځایه داخليپه پیدا کولو کې د متړ د تر Iسه کولو حق تصدیق کوي. د 

Iندې د دولت یا بل کوم  پالٻسيوي چې تر دغې واقع فعالیتونو په مرکز کې  ي داو د هغوي مشخص حقونه باید د هغو
  فعال له خوا تطبیق کیږي. 

  څارنې فعالین معرفي کوي. د تطبیق د د تطبیق او پالٻسيد دغې     .د

د  چارو راستنیدونکو بٻرتهد کډوالو او هغوي اړتیاوو ته په ځواب ورکولو کې  ساتنې او د کسانوشویو  بٻځایه داخليد     .ه 
او د دغه وزارت د بشري منابعو د ظرفیت او معلوماتي سیسټم د پراختیا،د مالي سرچینو د زیاتوالي  مخکښ رولد وزارت 

  لي کولو اهمیت تاییدوي. وکوIی شي په اغیزمن ډول خپل ماموریت ترسره کړي، د نوموړي وزارت د غښت څوپه ګډون 

او د  وزو او دودیزو شبکو له Iسه ورکولټولنٻد کورونو او معیشتونو له Iسه ورکولو، له کورنیو څخه د جدایــي یا د     .و
له امله  کیدنېځانګړي زیانمنتوبونه چې د بې ځایه  کسانوشویو  بٻځایه داخليشخصي اسنادو د ورکیدو په ګډون، د 

په تر منځ د ډیرو محرومو هغو ځانګړو اړتیاوو ته رسیدنه کوي.  کسانویق کوي او د بې ځایه شویو رامنځ ته شوي، تصد
، کونډو، امیند وارو ښځو، معیوبینو یا د مزمنو ناروغیو وګړو ځوانانو، د زیات عمر درلودونکو تنکیو دې کې د ماشومانو، 

ویو د ډلې ترمنځ د جنسیت په اساس د ساتنې د مختلفو ش بٻځایه داخليد بیړنۍ ساتنې اړتیاوې او د وګړو درلودونکو 
  اړتیاوو په مناسب ډول په پام کې نیول شامل دي. 

یاته کچه له په ګډون، په ذهني ټکان سربیره په ز ټوکې ښځې د کونډو او پیغلو کٻدنهدا تایید وي، چې په بې ځایه     .ز
زو خدمتونو یا د ټولنٻ - ه مکرر ډول مهمو روغتیایــي یا روانيزیکي او جنسي تاوتریخوالي، او همدارنګه له بې وزلي، پف

قانون د انفاذ او حقوقي جبران ته د Iس رسي له نشتوالي سره مخ دي، او د دغو انديښنو ته د مناسبو ستراتیژيګانو او 
  ژمنه ده. ځواب ویلو ته پروګرامونو له Iرې 

شویو سره په مرسته او د هغوي په ساتنه کې ښکیل دي، یو  بٻځایه اخليدد ټولو فعالینو لپاره چې په افغانستان کې له     .ح
عمومي اساس وړاندې کوي، داسې رسمي غبرګونونه او د همغږي میکانیزمونه رامنځ ته کوي، چې په ملي او وIیتي کچو د 

نه منعکس کوي، څوک چې د چارواکو او د بشرپالنې او پرمختیایــي اړوندو او نورو هغو فعالینو ترمنځ نقشونه او مسوولیتو
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شویو لپاره د پایښت لرونکو  بٻځایه داخليد حاIتو د مخنیوي یا هغوي ته د ځواب ویلو او همدارنګه د  کیدنېبې ځایه 
  حل Iرو د پیدا کولو په چارو کې ښکیل دي.

 داخليیبوي، کومه چې د تصو(rights- based approach ) هپه اړه د حقونو پر بنسټ وIړه تګر  کیدنېد بې ځایه     .ط
(لومړۍ  يکې دسمون کال Iرښود اصول منعکس او له هغوي سره په  ۱۹۹۸په اړه د ملګرو ملتونو د  کیدنې بٻځایه

 بٻځایه داخليضمیمه وګورئ). دا د بشري حقونو تر نړیوال قانون Iندې د افغان حکومت ژمنې او په افغانستان کې د 
سي قانون، اړونده داخلي قانون او پورته یادو شوو نړیوالو حقوقي چوکاټونو له خوا شویو حقونه لکه څرنګه چې د اسا

  ورکړل شوي، تاییدوي. 

شویو د حقونو د ساتنې او په افغانستان کې د هغوي د حقونو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتیدنې د مرستې  بٻځایه داخليد     .ی
و، برابري او د قانون مساوي ساتنې ته د درناوي د اهمیت نه تبعیض اصول، د دې کې بشري وقارپر اړتیا ټینګار کوي. په 
  په ډاګه کول شامل دي. 

  دا تصدیق کوي، چې د بشري مرستې برابرول یوه بې طرفه کړنه ده.    .ک

والو  وسلهد او ولیسو او اردو، د حکومت ضد عناصرو د افغان حکومت، نړیوالو ځواکونو، افغان ملي پپه افغانستان کې   .ل
  Iمل کیږي.  کیدنېبې ځایه  دچې  ېغږ کوي، چې له داسې کړنو ډډه وکړي کوم پر ټولو فعالینوډلو په ګډون، 

ترمنځ چې هغوي ته مرستې رسوي د حساب ورکونې او شفافیت د یقیني کولو اړتیا وګړو د اغیزمنو شویو ټولنو او هغو   .م
  تاییدوي. 

 کسانوشوي  بٻځایه داخليزمنو شویو ټولنو، کورنیو، په ځانګړي ډول له هغو سره چې څخه له نورو اغی کیدنېله بې ځایه   .ن
  ته یــې ځای ورکړي، د مرستې کولو اهمیت تصدیق کوي. 

وي، د معلوماتو د یوه داسې سیستم په ګډون چې د وګړو  هد یوه اغیزناک سیسټم اړتیا تاییدلو د معلوماتو د راټولو  .س
د اړینو مرستو د موثرې برابرونې لپاره لکه څرنګه چې ، ګوته کویپه  ه کول )ډځای ته که بل څخی ایو ځله ښت (ځخو

  کره او هر اړخیز معلومات خورا ارزښت لري. 

څخه د اغیزمنو شویو ټولنو په ټولو هغو  کیدنېشویو او له بې ځایه  بٻځایه داخليد پریکړو نیولو په پروسو کې د     .ع
ظرفیت جوړونې زور  یزیسیمه ن کوي د شاملولو پر اهمیت او په ټولو پروګرامونو کې پر موضوعګانو کې چې هغوي اغیزم

  . اچوي

شویو لپاره پایښت لرونکي حل Iرې باید د افغانستان په ملي پرمختیايــي هدفونو،  بٻځایه داخليتاییدوي، چې د     .ف
  ګانو کې ځای شي.  پالٻسيلومړیتوبونو، ستراتیژيګانو او 

چې حکومت ، ولو او برابرولو اړتیاجوړ  او رسمي جوړښتونو د پالٻسيقوقي، الو معیارونو سره سم د افغانستان د حد نړیو    .ص
د عدلیــې وزارت لپاره دا اړتیا تصدیق کوي، شویو په اړه خپل مسوولیتونه پر غاړه واخلي؛ او  بٻځایه داخليوکړای شي د 

  ونې ساحې معرفي کړي. څو د تعدیل وړ قوانین معلوم او د نوي قانون جوړ 

، کوم چې د يبې ځایه شویو  لپاره داسې مناسب حقوقي چوکاټ برابر ش داخلي ا اړتیا تاییدوی، څو یقیني کړي چې دد    .ق
  هغوي لپاره مناسبه ساتنه، بیړنۍ مرسته او همدارنګه پایښت لرونکې حل Iرې تضمینوي. 

به د افغان ملي قانون بشپړونکې برخه اسناد  يقانوناړوند  او لٻسيپادغه  کیدنې بٻځایه داخليتصدیق کوي، چې د     .ر
  وګرځي.
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    شويشويشويشوي بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلي. . . . ۳۳۳۳ 

  :ډول دیپه دې تعریف  شوي بٻځایه داخلي دله مخې،  پالٻسيد دغې تعریف تعریف تعریف تعریف     ۳٫۱۳٫۱۳٫۱۳٫۱    

او د هیواد په  ی شويکړااړ  یا جبري ډول ډلې دي، څوک چې د اصلي میشت ځایونو پريښودلو ته په زور وګړو  د یا وګړی هغه "...
شخړو، د عام تاوتریخوالي، د بشري حقونو یا  والو په ځانګړي ډول د وسله ،نړیواله کچه له منل شویو پولو څخه نه وي تیر شوي

   6".په موخه د سرغړونو د اغیزو مخنیوي پٻښویا د بشر په Iس جوړ شوي  له کبله پٻښې طبیعي

  دغه تعریف نورې ډلې هم رانغاړي:

) چې د وسله والې شخړې په دیشوي استول افغانستان ته را  چېاو کډوال راستنیدونکي  يپناه غوښتونک - راستنیدونکی   .الف
عام تاوتریخوالي یا له بشري حقونو څخه د سرغړونو، ځمکنیو ماینونو یا د هغوي په پایله کې د رامنځ ته شوې نا امني، 

له امله نه شي کوIی په خپلو کشالو ځمکې پر سر شخړو یا قبیلوي  ځمکو کې د جنګ پاتې شونو چاودیدونکو توکو، د
  اصلي کورونو او/یا په اصلي ځایونو کې میشت شي. 

شوي او د کور او/یا ځمکې بدیل یا مناسب ځایه  بېډلې چې د پرمختیايــي پروژې د تطبیق په پایله کې  وګړو یا د  وګړی هغه   .ب
    یښت لرونکي ډول خپل ژوند پر مخ یوسي.جبران یــې نه وي تر Iسه کړي، څو په پا

        شویو ځانګړې زیانمنتوبونهشویو ځانګړې زیانمنتوبونهشویو ځانګړې زیانمنتوبونهشویو ځانګړې زیانمنتوبونه بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليد د د د     ۳٫۲۳٫۲۳٫۲۳٫۲

په دې کې د داسې یوې وړتیا اړتیا زیانمنتوبونه او ځانګړې اړتیاوې زیاتوي.  کٻدنه بٻځایه داخليصدیق کوي، چې دا ت پالٻسيدغه     
ته ورسیږي، موقتي پناه ځای او بنسټیزو خدمتونو ته Iس  شامل ده، چې وتوانیږي د خطر ساحه پریږدي او یوې خوندې سیمې

د پاي ته رسولو  کیدنېپه اساس له رامنځ ته شوي تبعیض څخه خوندي وي او د بې ځایه  کیدنېاو عاید پیدا کړي، د بې ځایه  یرس
  لپاره پایښت لرونکې حل Iرې پیدا کړي.

د خپل او نه شي کوIی چې  واقع دی کېز محرومیت ټولنٻپه ان کسشوي  بٻځایه داخليدا تاییدوي، چې زیات شمیر  پالٻسي
ــې له ملکیت او د ټولنې له ، اوبو، روغتیا پالنې، کور، روغتیایــي پاملرنې یا ښوونې خوړو بنسټیزه اړتیاوې پوره کړي. زیات شمیر نور ی

ز محرومیت څخه ټولنٻځینې یــې له جاد کړي. ځمکو او کروندو څخه محروم شوي او نه شي کوIی چې د ځان لپاره د عایداتو منابع ای
ــې له Iسه ورکړي کومې چې په رسمي ډول د هغوي د ټولنې له خوا برابرې شوې وي. وړی  رنځ  داخلياو د خوندیتوب هغه شبکې ی

نو له امله هم له ستونزو سره مخ شي. په غیر رسمي میشت ځایو د خپلو شخصي اسنادو د ورکیدوکیدای شي کسان شوي  بٻځایه
ساتي، د هغوي  ې په کورونو پورې منحصر  ښځې ېعنعن او کلتور یاتره کې، چیرې چې زیات شمیر بې ځایه شوي وګړي ژوند کوي، ز

 و ز ټولنٻاو  اشومانو غذایــي، روغتیايــي، ښوونیزو خوځښت محدودوي او دا د هغوي لپاره ستونزمنوي، چې په مناسب ډول د خپلو م
  اړتیاوو ته پاملرنه وکړي. 

په داسې حال کې دي.  تنکي ځوانانسلنه ماشومان او  ۶۰ترمنځ  کسانوشویو  بٻځایه داخليچې زیاتره د  ډاګه کوی  په  دا  يپالٻس
په I تر شرایطو Iندې له زیاتیدونکو ګواښونو او سختیو سره مخ دي، ماشومان او تنکي ځوانان  کیدنېچې لویان د جبري بې ځایه 

کې د ماشومانو او تنکیو  کٻدنهپه بې ځایه کیږي کله چې دوي خپلو اصلي ټولنو څخه بې ځایه شي.  زیاته کچه له ګواښونو سره مخ
زې پرمختیا نشتون، د کورنۍ او ټولنې د مرستندویه جوړښتونو ټولنٻلو کې له ښوونځي څخه وتل، د نورمال ائځوانانو د ساتنې په مس

او په جبر ودونه مخکې له وخت څخه الی، د ماشومانو ضررناک کارونه، کموالی یا نشتون، د جنسي او جنسیت پر بنسټ تاوتریخو
معیوب ماشومان د تر ټولو محرومو په زې کړنې شاملې دي. ټولنٻاستخدام په ګډون زیانمنونکي د د وسله والو ځواکونو یا ډلو له خوا 

 هتواښونه د دې اړتیا رامنځ ته کوي، چې هغو وګړو ډله کې راځي. د ماشومانو، تنکو ځوانانو او ښځو لپاره دغه مختلف زیاتیدونکي ګ
  .نګه چې هغوي د بیړنۍ ساتنې اړتیاوې لري ر څلکه ې ژوند کوي،  شرایطو Iند تر کیدنېوشي، څوک چې د جبري بې ځایه  پاملرنه

                                                             
6
  کیدنې په اړه د ملګرو ملتونو په Iرښودو اصولو" کې وړاندې شوي. داخلی بیځایه دغه تعریف "د   



 

16 

 

(د کورنیو مشرې،  وښځ عبارت دی د په ځانګړي ډول زیانمنیدونکي ديد عام او کورني تاوتریخوالي له کبله چې وګړی نور هغه 
 .لولیناو معدرلودونکی امیندواره میندې، ماشوم لرونکې میندې او معیوبې ښځې) د زیات عمر درلودونکي، د مزمنو ناروغیو 

 ددي، څوک چې د کوربه وګړو په پرتله له مختلف قوم یا مذهب سره تړاو لري، یا وګړی همدارنګه د تبعیض له ګواښ سره مخ هغه 
  قتصادي وضعیت درلودونکي وي. ا،زټولنٻکمزوري 

د حقونو د ساتنې او د هغوي د اړتیاوو د معلومولو لپاره باید  کسانوشویو  بٻځایه داخليدا تصدیق کوي، چې د دغه ډول  پالٻسي
ون له امله تبعیض نه کیږي او د قان کیدنېځانګړي ګامونه پورته کړای شي، څو دا یقیني کړي چې له دوي سره د هغوي د بې ځایه 

  .مساوي متړ لري 

  شویو پیژندنه او ثبتونهشویو پیژندنه او ثبتونهشویو پیژندنه او ثبتونهشویو پیژندنه او ثبتونه بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليد د د د     ۳۳۳۳. . . . ۳۳۳۳

  :پالٻسيدغه 

بې ځایه شویو ته کوم ځانګړي حقوقي موقف نه ورکوي، بلکې د هغو وګړو اوسنی حالت تشریح کوي، چې د بې  داخلي  الف.
  له امله ځانګړي زیانمنتوبونه او اړتیاوې لري.  کیدنېځایه 

  شویو لپاره عمومي ثبتونه نه برابروي.  بٻځایه داخليد    ب. 

کیدای شي د اړتیا پر مهال د ځانګړو موخو لپاره تشخیص او ثبت شي. په کس بې ځایه شوي  داخليدا تصدیق کوي، چې   ج.  
  ځانګړي ډول، انفرادي پیژندنه او ثبتونه:

ثبتونه،  حیثرکوونکو په د بشري مرستو د ویش، میشت ځایونو ته د Iس رسي، د ځمکو د ویش، د رایه و    .۱
د هدفي  څٻریا د بیا ځای پر ځای کولو د عملیاتو په  راستنٻدنهران برابرول یا پن شوي جب زیاند

  منځګړیتوبونو لپاره مناسب ده؛ 

ته د ساحې په اساس (په تیره بیا په ښاري سیمو کې) د غبرګونونو په پيښو کې، چې د  کیدنې بٻځایه داخلي   .۲
؛ په داسې شرایطو کې د د نوم ثپت ضرور نه ده ، شته څرګندې پیژندنې ته اړتیا نکسان شویو  بٻځایه داخلي

  . هکافي د general profiling)(ارزونه پن د دغه ډول غبرګونونو د تطبیق کولو په موخه عمومي 

د وزارت د  چارو راستیدونکو بٻرته شویو پیژندنه او تصدیق په وIیتونو کې د کډوالو او بٻځایه داخليدا تاییدوي، چې د   د. 
ریاستونو له Iرې د نوموړي وزارت مسوولیت دی، خو کیدای شي چې د کډوالو له وزارت سره  په دغه چاره کې د 

کاري ځواکونو ګروپ یا د نورو همغږي کوونکو  وIیتيشویو د  بٻځایه داخليبشرپالنې د ټولنې له خوا، په ځانګړي ډول د 
  شي.ووا چې کیدای شي رامنځ ته شي، مرسته میکانیزمونو له خ

معرفي شوي، باید  څٻرشویو په  بٻځایه داخليبرخه کې د  ۳٫۱ په پالٻسيچې د دې  ي وګړ همدرانګه تصدیق کوي، کوم    .ه 
په ټاکل  کیدنېوګڼل شي، پرته له دې چې په پام کې ونیول شي، چې ایا هغوي د بې ځایه کسان شوي  بٻځایه داخلي

د نا بې ځایه شویو سره یو ځای ژوند کوي، یا دا چې په عین وIیت کې بې ځایه  کېکې یا په ښاري سیمو  شویو سیمو
Iمل، موده، اصلیت او ټبر په پام کې  کیدنېشوي او که کوم بل وIیت  ته Iړ دي او پرته له دې چې د هغوي د بې ځایه 

  ونیول شي.

څوک د دې وړ دی او څوک نه دی چې له  څٻرشوي په  بٻځایه داخليې د تاییدوي، په دې موخه څو معلومه شي چدا    . و
، وIیتي و، ولسواIنووالیان ګروپ، د ملي کاري ځواکله وزارت،  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو او  ګـټو څخه برخمن شي،

ه اخیستونکو د غوره سره په مشوره معیار وټاکي لکه څرنګه چې په پنځمه ضمیمه کې د "ګـټ ویا ښارواIن ، اونشوراګان
  . یشوپه ګوته کولو" په برخه کې 
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        مومیمومیمومیمومیکله پای کله پای کله پای کله پای     کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه     ۴٫۳۴٫۳۴٫۳۴٫۳        

هغه مهال پای ته رسیږي  کٻدنهله یو شمیر ځانګړو ګواښونو او زیانمنتوبونو سره د مخ کیدو په مانا ده. بې ځایه  کٻدنه بٻځایه داخلي
پوری  کیدنېبې ځایه  پهIرې پیدا شوې وي، چې له هغه وروسته نور دوی شویو لپاره پایښت لرونکې حل  بٻځایه داخليکله چې د 

شویو  بٻځایه داخليله ورته حقونو څخه برخمن  وی. په ځانګړي ډول د  څٻراو د نورو افغانانو په  لري اړونده ځانګړې اړتیاوې و نه 
  :چېکله  ،وضعیت هغه مهال پاي ته رسیږي 

 ېخپل ه خپلې خوښې او خوندي ستانه شي، په داسې یوه ځای کې ژوند وکړي چېمیشت ځایونو ته پپخوانیو هغوي   الف.
چې نه وي بې ځایه شوي، بنسټیزو خدمتونو او  څٻراو د نورو هغو وګړو په  ي کومه اندیښنه و نه لر  يرس Iس ته د ېځمک

  ولري؛ یا  ید ژوندانه امکاناتو ته برابر Iس رس

ښه دا پریکړه کړې وي چې د هیواد په بله کومه برخه کې د تل لپاره میشت شي او په خپله خوکسان شوي  بٻځایه داخلي  ب.
ښنه و نه ٻکومه اند يرس ته دIس ېځمک ېخپلد دغه کار په ترسره کولو وتوانیږي، په داسې یوه ځای کې ژوند وکړي چې 

انه امکاناتو ته برابر Iس رسي چې نه وي بې ځایه شوي، بنسټیزو خدمتونو او د ژوند څٻراو د نورو هغو وګړو په  ي لر 
        . . . . ولري 

        او مسوولیتونهاو مسوولیتونهاو مسوولیتونهاو مسوولیتونه    ېېېېونډونډونډونډد ټولنو د ټولنو د ټولنو د ټولنو     ....۴۴۴۴

        مسوولیتونهمسوولیتونهمسوولیتونهمسوولیتونه    ييييجمهوریت اساسجمهوریت اساسجمهوریت اساسجمهوریت اساس    ييييد افغانستان اسمد افغانستان اسمد افغانستان اسمد افغانستان اسم    ۴٫۱۴٫۱۴٫۱۴٫۱

څخه د اغیزمنو شویو ټولنو د  کیدنېشویو او له بې ځایه  بٻځایه داخليد ټولو کې افغان حکومت په ملي، وIیتي او ښاروالي کچو 
او مرسته باید په هر بیړني حالت کې د ساتنه شویو ته دغه  بٻځایه داخلي  .لري مسوولیت  ياو اساس نيساتنې او مرستې کولو لومړ 

چې د بې ځایه شویو ټولو  و له Iرې پرمهال د دې یقیني کول کیدنې، د هغوي د بې ځایه د بشرپالنې ژوند ساتلو له ستراتیژيګانو سره
بې ځایه کيدنې د پای د Iرې پایښت لرونکو حل Iرو د لټون له وې پوره شوي او د سټیزه اړتیانحقونو ته درناوي شوي او د هغوي ب

  په اساس ترسره شي.  ته رسولو

ــي شوی په ټولو  بٻځایه داخلي ېچ څو ډاډ تر Iسه کړي جمهوریت مسولیت دی  اسميدا د افغانستان د په پنونه او  مليپرمختیای
  .يشامل د کېپن  مليپه د لومړیتوبونو ځانګړي ډول 

        وزارت وزارت وزارت وزارت     چارو چارو چارو چارو راستنیدونکوراستنیدونکوراستنیدونکوراستنیدونکو    بٻرتهبٻرتهبٻرتهبٻرتهد کډوالو او د کډوالو او د کډوالو او د کډوالو او     ۴٫۲۴٫۲۴٫۲۴٫۲

  وزارت دی:  يحکومتکوونکی  ي رهبر ستونزې ته د رسیدګي اړونده  کیدنې بٻځایه داخليوزارت د  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو او 

        لري لري لري لري دندې دندې دندې دندې     ېېېېندندندندوزارت Iوزارت Iوزارت Iوزارت Iچارو چارو چارو چارو     راستنٻدونکوراستنٻدونکوراستنٻدونکوراستنٻدونکو    بٻرتهبٻرتهبٻرتهبٻرتهالو او الو او الو او الو او د کډود کډود کډود کډو

ۍ مرجع په ناو وروست ې ادار  لياص ي سکـتور په اړه د ټولو اړونده موضوعګانو لپاره د  کیدنې یهبٻځا داخليپه ملي کچه د    الف.
  دنده ترسره کوي. څٻر

  .جوړول پن يتطبیق ملي هد یوپاره ل پالٻسيد   ب. 

شویو او  ایهبٻځ داخليله ملي ادارې، د وIیتي او ښاروالي له چارواکو، د مبارزې  ېوړاند پر پٻښوله نورو وزارتونو، د    .ج
پلي کول  پالٻسيځپل شویو ټولنو، مدني ټولنې، ملګرو ملتونو، نورو نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ټولنې سره د دغې 

  همغږي کوي. نو په دې موخه، دغه وزارت:

کوي، څو د کمیټې مشري  ۍ د همغږ شویو په اړه د بین الوزارتي  بٻځایه داخلياو  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو،    .  ۱
په اړه ځانګړې اړتیاوې د اړونده وزارتونو په  کیدنېد بې ځایه  کچه دا یقیني کړي چې په ملي، وIیتي او ښاروالي

  .يدګانو، پنونو او پروګرامونو کې شاملې  پالٻسيسکـتوري قوانینو، 
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انستان دبشري حقونو د د ملي کاري ځواک چې د نړیوالې ټولنې، مدني ټولنې او د افغ کیدنې بٻځایه داخليد   .۲
  ، مشري کوي. شویجوړ واک کمیسیون له غړو څخه خپل

د  په غوښتنه، ېټولن ېړیوالنیتور اکواردین ي د بشر  ،ېک لیدونو کـتونو ي پههمغږ د په اړوندو  ېټولن ۍد بهرن   . ۳
  په اړه په بین الوزارتي کمیټې کې ګډون کوي.  /متړزې ساتنېټولنٻ

د نړیوالې ټولنې د همغږي په نورو اړوندو غونډو کې اساس بشرپالنې د کواردیناتور د مشورو په د ملګرو ملتونو د    . ۴
  ګډون کوي. 

چارواکو لپاره Iرښوونې او  ییزو سیمه د ریاستونو له Iرې د  چارو  دونکوٻراستن بٻرتهپه وIیتي کچه د کډوالو او    . ۵
  س مشورې برابروي. 

د معلوماتو د تنظیم یو متحد سیسټم رامنځ ته کوي، څو د بې ځایه اوسني ظرفیت پر بڼسټ د معلوماتو د راټولولو د   .د
همغږي، پن او د بیړني حالت له پیل څخه د هغوي د پایښت لرونکو حل  ،د وضعیت په اړه د معلوماتو راټول کیدنې

د سره د معلوماتو جریان یقیني کوي.  Iرو تر Iسه کولو پورې د بې ځایه شویو خوځښت معلوم کړي، او له نورو فعالینو
او د نورو فعالینو په  (IOM)، د کډوالو د نړیوال سازمان(UNHCR)د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري کډوالو لپاره 

  . همکارۍ 

 د پایښت لرونکو حل Iرو په اړه د وIیتي عمل پنونو د کیدنې بٻځایه داخليسره سم د  برخې ۸٫۲له  پالٻسيد دغې   ه . 
  جوړولو متړ او همغږي کول. 

د بیړنیو مرستو (د مثال په ډول، د دې یقیني کول، چې بې ځایه شوي وګړي خوړو، اوبو، پناه ځای، روغتیايــي پاملرنې،   و. 
او اړوند فعالیتونو او پروګرامونو پن، تنظیم متړ ساتنې او نورو بنسټیزو اړتیاوو ته Iس رسي لري) د برابرولو  په ګډون د 

  همغږي کول. 

هم د پن کولو او هم د اړوند په ټولو فعالیتونو او مرستندویه پروګرامونو کې  /متړد دې یقیني کول، چې د ساتنې  ز. 
  سره ریښتیني س مشورې ترسره شوې. وګړو د ښځو په ګډون له اغیزمن شویو تطبیق په پړاونو کې 

او  ېو د دې ډاډمن کول چې د موضوع ټولې پیچلتیاوې په بشپړ ډول پیژندلا پیژندلتشو ونې د او قانون جوړ  پالٻسيد   ح. 
  له امکاناتو څخه بهر دي په مناسب ډول په ډاګه شوي.  پالٻسي، او هغه ستونزې چې د دې يشو ېمنعکس

نونو، په مناسب ډول د هغوي په پ کٻدنه بٻځایه داخليله نړیوالې ټولنې سره همغږي کول، څو دا یقیني کړي چې   ط. 
   او، پروګرامونو او پروژو کې په ډاګه شوې

  برخې سره سم، د سرچینو بسیج کول.  ۹له  پالٻسيد دغې   ی. 

د وزارت د غښتلي کولو اړتیا  راستنٻدونکو بٻرتهکې د کډوالو او  پالٻسيافغان حکومت، نړیواله ټولنه او نور شریکباڼي په دغې 
نګړي ډول د نوموړي وزارت د بشري منابعو د ظرفیت، د معلوماتي سیستم د تنظیم تصدیق کوي، څو مخکښه رول ولوبوي، په ځا

        او همدارنګه د مالي سرچینو د زیاتولو اړتیا. 

        نهادونهنهادونهنهادونهنهادونه    ييييکوونککوونککوونککوونک    ي ي ي ي همغږ همغږ همغږ همغږ     ۳٫۴۳٫۴۳٫۴۳٫۴

         (ICCM) (ICCM) (ICCM) (ICCM)    بین الوزارتي کمیټهبین الوزارتي کمیټهبین الوزارتي کمیټهبین الوزارتي کمیټه    اواواواو    ي ي ي ي د همغږ د همغږ د همغږ د همغږ     لپارهلپارهلپارهلپارهشویو شویو شویو شویو  بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلياو او او او     راستنٻدونکوراستنٻدونکوراستنٻدونکوراستنٻدونکو    بٻرتهبٻرتهبٻرتهبٻرتهد کډوالو، د کډوالو، د کډوالو، د کډوالو،  ۴٫۳٫۱۴٫۳٫۱۴٫۳٫۱۴٫۳٫۱

  : يمسولیتونه شامل د يIندنشویو په اړه د بین الوزارتي کمیټې په مسوولیتونو کې  بٻځایه داخلياو  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو، 
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ــیا ځا راستنٻدنې بٻرتهد عواملو او د  کیدنېد بې ځایه   الف.  د وضعیت په  کیدنې بٻځایه داخليد د خنډونو په ګډون،  کیدنېی ی
  ؛عمومي تفاهم یقیني کول هیواړه د 

  د پرمختګ او تطبیق په اړه د س مشورو برابرول؛ پالٻسيد دغې شویو  بٻځایه داخليد    ب.

ساحې اړوند رسمي نقشونو او مسوولیتونو د د د هغوي د مسوولیت شویو لپاره  بٻځایه داخليد حکومتي ارګانونو ترمنځ د   ج. 
  ش یقیني کول؛ او ٻڅرګند و

  . ښتنهبیق لپاره د بودجوي امکاناتو د برابرونې سپار د تط پالٻسيد  کیدنې بٻځایه داخليد   د. 

     (ANDMA)(ANDMA)(ANDMA)(ANDMA)     ادارهادارهادارهاداره    مليمليمليملي    مبارزې مبارزې مبارزې مبارزې د د د د     وړاندېوړاندېوړاندېوړاندېپر پر پر پر     دپیښودپیښودپیښودپیښو    ۴٫۳٫۲۴٫۳٫۲۴٫۳٫۲۴٫۳٫۲

هغه مخکښه غوره شوې اداره ده، چې د هغو وګړو لنډ مهالو بیړنیو اړتیاوو ته چټکه رسیدګي  اداره ملي مبارزې د  وړاندېدپیښو پر 
  بې ځایه شوي. څخه اغیزمن او پٻښوکوي څوک چې د طبیعي 

د نوموړې ادارې وروسته رغنیزې هڅې همغږې کوي.  پٻښېغبرګون او له  په حاIتو کې بیړنی پٻښویعي دغه اداره د طب   الف.
د غبرګون د تنظیم او چمتوالي په قانون" کې تنظیم شوي او سره  ې ادار  مليله  مبارزې د  وړاندېدپیښو پر  "مسوولیتونه 

  ي.په کې شامل د يټک يIندن

معلومول، د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشري او فعال کول، د چټکې  ېکچ د پٻښېپه بیړني حالت کې د    .۱
  ارزونې/ګړندي غبرګون د ټیم بسیج کول؛

څخه وروسته د   پٻښېد پای ته رسیدو اعنول او له  پٻښېڅخه وروسته د بیا رغونې په پړاو کې د  پٻښېله   . ۲
  رغینزو چارو مشري کول؛

ورکولو د معلوماتو  ي خبردار  دد مخنیوي او کمونې اړوند د بیړنیو پنونو جوړول او د مخکې نه  پٻښود طبیعي    .۳
  خپرول.

همدارنګه په هیواد کې د ماین پاکي د ریاست له Iرې د ماین پاکولو مسووله ده. دغه  اداره ملي مبارزې د  وړاندېدپیښو پر   ب .
  کوي.  ې همغږ چارې  ې، په افغانستان کې د ماین پاکي ټولپه ګډونمرکز د د همغږۍ  ریاست د افغانستان د ماین پاکي

د کار په ملي کچه خپل  اداره ملي مبارزې د  وړاندېدپیښو پر په اړه ټول روان فعالیتونه او پروګرامونه،  کیدنېد بې ځایه   ج .
او همدارنګه نورو اړونده فعالینو سره زارت له ریاستونو له وزارت او په وIیتي کچه د نوموړي و  راستنٻدونکو بٻرتهکډوالو او 

  کوي. ي همغږ 

         (NCDM)(NCDM)(NCDM)(NCDM)    کمیسیونکمیسیونکمیسیونکمیسیون    ييييدولتدولتدولتدولت    ييييعالعالعالعال    ې ې ې ې دمبارز دمبارز دمبارز دمبارز     وړاندېوړاندېوړاندېوړاندېپر پر پر پر     پٻښوپٻښوپٻښوپٻښود د د د     ۴٫۳٫۳۴٫۳٫۳۴٫۳٫۳۴٫۳٫۳

د ګواښ د  پٻښود زیانمنتوب د کمونې او بیړنیو حاIتو ته د ځواب ویلو له Iرې د کمیسیون  يدولتعالی  مبارزې د  وړاندېدپیښو پر 
 وهمد ولسمشر دمشري  کمیسیون يدولت يعال مبارزې د  وړاندېدپیښو پر صلي ارګان دی. د سوق کولو ا پالٻسيملي  کمولو په لور د

 کار ترسره کوي.حیث یــې په ملي کچه د سکرتیت او اصلي اجرایــي ارګان په اداره  ملي مبارزې د  وړاندېپر  پٻښومرستیال له خوا او د 
غړیتوب لري، نورو کلیدي ادارو سکـټورونه کلیدي وزارتونو او  د زیاتو څخه ۲۰له کمیسیون  يدولت يعال مبارزې د  وړاندېدپیښو پر 

   .يلوبوپه برخه کې مهم نقش دسمون د  پٻښوچې د 

کول  د تنظیم موخې له خطرونو څخه د بالقوه زیانونو کمول (مخنیوی پٻښېقانون سره سم، د  د ې کمونی د ادار  دپیښو  الف .
یا پر مهال له قربانیانو سره د ګړندیو او مناسبو مرستو یقیني کول، او د چټکې پایښت لرونکې رغونې )، د اړتکه شوني وي
  . يجوړو ېموخ ې ادار  ملي مبارزې د  وړاندېپر  پٻښود تر Iسه کول 
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د ترسره مسوولیتونه د راتلونکو فعالیتونو کمیسیون  يعالی دولت مبارزې د  وړاندېدپیښو پر پر بنسټ،  پالٻسيد دغې   ب .
  د اغیزو راکمول دي:  پٻښومخنیوی او د  کیدنېکولو له Iرې د بې ځایه 

  د مخنیوي په موخه د ستراتیژیکو ګامونو تشخیص او تنظیمول؛  پٻښېد   . ۱

  د چمتوالي د ملي تمویل شویو پنونو، غبرګونونو او د بیا رغونې د پنونو تصویبول؛   . ۲

  ي؛ .       د ملي بیړني حالت همغږ ۳

  ؛ونهړ جو  پالٻسي ياو احتیاط مليد         ۴

  ول؛ او د ترسره شویو مالي منابعو تنظیم د مرستې په موخه پٻښېد   . ۵

  د سترو بیړنیو حاIتو پر مهال د نړیوالې مرستې بسیج کول.   . ۶

        ې ې ې ې ادار ادار ادار ادار     ېېېېدولتدولتدولتدولت    ېېېېکوونککوونککوونککوونک    ييييللللپپپپ        ۴٫۴۴٫۴۴٫۴۴٫۴

      مسوولیتونهسکـتوري نورو حکومتي ادارو په ګډون اړونده وزارتونو او دد شویو په وړاندې  بٻځایه داخليد  ۴٫۴٫۱۴٫۴٫۱۴٫۴٫۱۴٫۴٫۱

شویو په وړاندې د سکـتوري مسوولیتونو درلودونکو اړونده وزارتونو او نورو حکومتي ارګانونو نقشونه  بٻځایه داخليد  پالٻسيدغه 
د ښاري ونې او مالداري، اوبو لګ، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا، د کرنې، پوهنېروغتیا، د  ېد عامتاییدوي، په ځانګړي ډول 
، د مالیــې، د اقتصاد او د حج او دفاعزو چارو، شهیدانو او معلولینو، د ښځو د چارو، د عدلیــې، د ټولنٻپرمختیا د چارو، د کار، 

  په ګډون.حکومتداري د خپلواک ریاست  ې یز یسیمه مذهبي چارو د وزارتونو او د 

ونو/ارګانونو څخه هر یو به خپل مسوولیتونه د هغو لومړیتوبونو او ستراتیژیګانو سره اړوند له دغو وزارتکسانو شویو  بٻځایه داخليد 
د وزارت او د همغږي د بین الوازرتي کمیټي له خوا جوړ  چارو راستیندونکو  بٻرته، کوم چې د کډوالو او يپه همغږي کې ترسره کو

  ي: وړ له وزارت سره په همغږي کې، راتلونکې چارې پرمخ  ٻدونکوراستن بٻرته. په ځانګړي ډول دغه وزارتونه به د کډوالو او يو شوي

او له بې ځایه کسان شوي  بٻځایه داخليګوري، څو دا یقیني کړي چې هغه  ګانې بیا پالٻسيسکـتوري قوانین او  خپل  الف. 
و او شرایطو سره سم رانغاړي او هغه له حاIت هد هغوي ځانګړې اړتیاوې او زیانمنتوبونڅخه اغیزمنې شوې ټولنې،  کیدنې

  برابروي؛

 بٻځایه داخليګانو Iندې بیا ګوري، څو دا یقیني کړي چې  پالٻسيخپلې پن او پروګرام جوړونې تر سکـتوري قوانینو او   ب . 
څخه اغیزمنې شوې ټولنې د دغه ډول پروګرامونو ګـټو ته له نا بې ځایه شویو افغانانو سره د  کیدنېله بې ځایه کسان شوي 
  ري پر بنسټ Iس رسي لري؛ براب

شویو  بٻځایه داخلياو وIیتي عمل پنونو سره سم د هغوي په سکـتوري پنونو، پروګرامونو او پروژو کې د  پالٻسيد دغې   ج . 
  څخه د نورو متاثره شویو ټولنو د مشخصو اړتیاوو ځای کول.  کیدنېاو له بې ځایه کسان 

        ضمیمه کې تشریح شوي. دویمه په مفصل ډول په  د مشخصو وزارتونو او ارګانونو نقشونه

        ييييچارواکچارواکچارواکچارواک    سیمه ییزسیمه ییزسیمه ییزسیمه ییزاو  نورو او  نورو او  نورو او  نورو     ييييوIیتوIیتوIیتوIیت ۴٫۴٫۲۴٫۴٫۲۴٫۴٫۲۴٫۴٫۲

 د هغوي په اړوندو وIیتونو کې تر مليمسوولیت په وړاندې د والیانو او ولسواIنو  وکسانشویو  بٻځایه داخليد  پالٻسيدغه  ۴٫۴٫۲٫۱
  ،ډول ېIندقانون Iندې، تصدیق کوي. په ځانګړي  اساسياو 

  وIیتونو او ولسوالیو کې بیړني حالت ته د غبرګون او چمتوالي مسوول دي. ووالیان په خپلو اړوند  الف. 
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کوي، چې خپل ګډون کوونکي له اړونده حکومتي  ي مشر     (PDMC)ریاست  د وIیتي کمیټي وړاندېپر  پٻښود   ب. 
ې د سیمه ییزو او وIیتي ټیمونو څخه راجذبوي، کوم ریاستونو، د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي سازمانونو او د بشرپالن

  سره همغږي ترسره کوي. د وIیتي کمیټيو وړاندېپر  پٻښود چې 

برخو سره سم د تمویل د ستراتیژي په ګډون د پایښت لرونکو حل Iرو لپاره د وIیتي عمل  ۹او  ۸له  پالٻسيد دغې   ج . 
  په خپلو اړوندو وIیتونو کې پلې کړي؛ او  پالٻسيه پنونو د جوړولو مسوول دي، څو وکوIی شي دغ

لپاره د ځمکې د تخصیص په پنونو کې عمده رول لري، څو دا یقیني کړي چې دغه پنونه کسان بې ځایه شویو کورني د   د . 
ر سره پایښت لرونکي دي، ځمکه په عادIنه او شفافه طریقه تخصیص شوې او دغه چارې د مخکې څخه له ټاکونکي معیا

  سم ترسره شوې دي.

قوانینو په  ملياو دنورو قانون پر بنسټ  اساسيد چارواکي  ښارواIن او د ښاروالیو نور  ولسواIن  چېکوی ډاګه دا په پالٻسي دا 
و ښارواIن ا ،په خاصه توګه ولسواIن لري مسوولیتونه  ي ځانګړ  کېپه خپل خپل وIیت  وړاندېپر  شویو بٻځایه داخليد  کېدرشل 
  :باید انې،ښاروالی

ــي پروګرامونو، پنونو او فعالیتونو کې   الف.    په پام کې ونیسي.کسان  شوي  بٻځایه داخليپه خپلو پرمختیاي

خدمتونو لکه روغتیا، ښوونه، په ګاونډ د اوسیدو ، کسانشوي  بٻځایه داخلي ېک اړوندو سیمویقیني کړي، چې د دوي په   ب. 
  ژوندانه امکاناتو ته له نورو سره په برابر ډول Iس رسي لري. کې خوندیتوب او همدارنګه د 

  برخې سره سمون ولري.  ۸٫۲ له پالٻسيپنونه طرح کړي، چې د دغې  ي کار ښاروالیو د ولسوالیو او   ج. 

 ډوال اوسیږی  دویک يشو هځای بېګڼ شمبر  ېچ ې چیر په غیر رسمي میشت ځایونو او تر غیر معیاري شرایطو Iندې   د. 
لپاره داسې ستراتیژي په پام کې ونیسي، چې غیر رسمي میشت ځایونو ته رسمیت ورکړي، او د ژوندانه شرایط یــې بهتر 

  ز کورونه برابر کړي. ټولنٻپه ګډون، د ټیټې بیــې  وکسانشویو  بٻځایه داخليشي او په ښارونو کې د بې وزلو وګړو لپاره د 

بې ځایه شوي وګړي مجبور یا تر دې خطر Iندې نه دي، کوم  ېچښاروالیو کې ولسوالیو او یقیني کړي، چې د دوي په   هـ. 
  ډول و ایستل شي.  چې په جبري 

ي شو شویو په ذریعه رامنځ ته  بٻځایه داخليد کلنۍ بودجې په طرح کې هغه ځانګړې اړتیاوې په پام کې ونیسي چې د   و. 
  . دي

        ي ي ي ي همغږ همغږ همغږ همغږ 

 له راستنٻدونکو بٻرتهد ګډوالو او  ېچ يکو ي همغږ کچه  مليپه Iرې له  یاستمحلي حکومتداري د خپلواک ر خپل فعالیتونه د
ریاستونو او د  راستنٻدونکو بٻرتهګډوالو او مقامات خپل فعالیتونه د  يوIیت يممکن و ېچ ې . چیر يه شهمغږ سره به هم  وزارت

  .ي کړ  ههمغږ والیانو سره 

  

  (AI(AI(AI(AIHRC)HRC)HRC)HRC)    د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون۴٫۴٫۳۴٫۴٫۳۴٫۴٫۳۴٫۴٫۳

له مخې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نقش د بشري  ېماد     ۵۸د افغانستان د اساسي قانون د  پالٻسيدغه 
تر څارنې Iندې نیسي، هغه غښتلې کوي او یت حقونو د ملي موسسې په ډول پیژني، چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضع

مسالې تر څیړنې Iندې نیسي او په هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ او ښه والي لپاره ساتي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو 
  ګامونه ترسره کوي. 
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د  پالٻسيد دغې کې  په کمیټه  ، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون به یل شويکې و يڅپرک ۱۰په  پالٻسيڅرنګه چې د دغې 
د  يهغو د ېچ يد حقوقو په اړه راپورونه ورکو وکسانشویو  بٻځایه خليدامشخصه  توګه د  او په  ي کړ و ګډون  کې هڅارن تطبیق په

  .او درناوی شوی دی ېحقوقو د ساتن

        ونډهونډهونډهونډهد نړیوالې ټولنې د نړیوالې ټولنې د نړیوالې ټولنې د نړیوالې ټولنې     ۴٫۵۴٫۵۴٫۵۴٫۵

  : پالٻسيدغه 

د نړیوالې ټولنې نقش په ټولیز ډول د بشرپالنې، پرمختیا، بشري حقونو او د سولې د جوړونې د فعالینو په ګډون په Iندې   الف .
  تاییدوي:  و کېموارد

څخه د  کیدنېاو له بې ځایه  وکسانشویو  بٻځایه داخليکول، څو  متر څخهد حکومت د بشرپالنې له هڅو   . ۱
کې  کٻدنهمودې په بې ځایه  ېمهاله او د اوږد اغیزمنو شویو ټولنو لپاره په بیړنیو حاIتو کې او همدارنګه د لنډ

  ؛ مرسته او ساتنه برابره کړي 

لپاره د پایښت لرونکو حل Iرو په پیدا کولو، ساتلو او غښتلي  وکسانشویو  بٻځایه داخليانستان کې د په افغ  . ۲
  کولو کې مرسته کول؛ 

  ؛ کول له وزارت سره د معلوماتو په راغونډولو او تحلیل کې مرستهچارو  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو او     .۳

رولو کې مرسته کول، څو په راتلونکي کې د احتمالي بې ځایه کیدنو له حکومت سره د بیړنیو پنونو په براب  . ۴
  لپاره تیاري ونیسي؛ 

 پالٻسيد اړونده همغږیو د میکانیزمونو، د مشورتي کمیټو د کاري ځواکونو د غړو په توګه کار کول، څو د دغې   . ۵
  تطبیق یقیني شي. 

کي او بې پلوي او د نړیوالې ټولنې له خوا د دغو اصولو د په خاص ډول د بشریت د بشرپالنې اصول، بې طرفي، خپلوا  ب. 
  تطبیق درناوی کوي.

ښار جوړونې په د په پرمختیايــي او د بشرپالنې او پرمختیا د فعالینو ترمنځ د زیاتې همغږي اړتیا بیانوي او په ځانګړي ډول   ج. 
  واړي. ، غولپورې د اړوندو ځانګړو عنصرونو شامل کیدنېپنونو کې په بې ځایه 

د ملګرو ملتونو د بشرپالنې د همغږي کوونکی مسوولیتونه یادوي، چې د بشرپالنې او پرمختیا د فعالینو ترمنځ پنونه او   د. 
کې د ځای شویو اصولو له مخې رهبری کیږي او د دغو فعالیتونو  پالٻسيپروګرامونه سره یو ځای او همغږي کوي او په دغې 

  کوي.  لپاره د تمویل سرچینې پیدا

د نړیوالو غیر حکومتي سازمانونو، همدارنګه د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو بشردوستانه فعالینو د رول اهمیت تصدیق   هـ. 
  کوي. 

ډونرانو د نقش / ومرستندویاند دوه اړخیزو او څو اړخیزو د تقویــې او ساتنې لپاره کسانو په افغانستان کې د بې ځایه شویو   و. 
د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره د دوي د  راستنٻدونکو بٻرتهچې د کډوالو او  اهمیت پیژني،

  ماموریتونو په سرته رسولو کې، چې د دغې پالیسې له مخې یــې ترسره کوي، مرسته کوي. 

 د پنونو له تطبیقسره سم د پایښت لرونکو حل Iرو په موخه د عمل  پالٻسيله ډونرانو څخه غوښتنه کوي، چې د دغې   ز. 
 پالٻسي، چې د دغو اصولو له مخې باید پلې شي، او د دغې کړي  مالي مرستې ترسره او نور پروګرامونه او پروژې غښتلې سره

 څٻرد هڅو یو ځای کول د یوې اړتیا په د تطبیق لپاره انعطاف منونکي مالي مرستې ومني چې د بشرپالنې او پرمختیا 
  پیژني. 
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  ههههمدني ټولنمدني ټولنمدني ټولنمدني ټولنن ن ن ن ستاستاستاستاد افغاند افغاند افغاند افغان    ۴٫۶۴٫۶۴٫۶۴٫۶

تصدیق کوي، چې مدني ټولنه لکه غیر حکومتي سازمانونه، د ټولنې پر بنسټ سازمانونه او مذهبي شوراګانې، Iندې  پالٻسيدغه 
  دندې پرمخ وړي: 

د حکومت د هڅو په غښتلي کولو کې، چې بې ځایه شویو ټولنو ته ورسیږي، د دوي اړتیاوې و ارزوي، او هغوي ته بیړنۍ    .الف
  ؛تې برابرې کړي، مهم نقش لوبويمرس

له بې ځایه شویو ټولنو سره مرسته کوي، څو په هغو پریکړو کې برخه واخلي، چې د دوي پر ژوند اغیزه کوي، په دې    .ب
  ا وي له دوي څخه استازیتوب وکړي؛موخه مناسبې اتحادې او شبکې رامنځ ته کړي او که اړتی

مرسته ترسره او د بې ځایه شویو ټولنو سره کورني کولو کې مهم نقش لوبوي، چې له د پروګرامونو او فعالیتونو په طرح    .ج
  هغوي پایښت لرونکې حل Iرې پیدا کړي، لکه د ژوندانه د نويو امکاناتو رامنځ ته کول او د نویو مهارتونو زده کول؛

  د تطبیق په څارنه کې مهم رول لري؛  پالٻسيد دغې    .د

  خپلواکي او بې پلوي د بشردوستانه اصولو درناوي کوي؛د بشریت، بې طرفي،    .هـ

  د مناسبو شبکو او میکانیزمونو له Iرې له بې ځایه شویو ټولنو سره د مرستې په موخه خپل فعالیتونه همغږي کوي.    و.

      ېېېېټولنټولنټولنټولن    ېېېېشوشوشوشو    ېېېېاغیزمناغیزمناغیزمناغیزمن    ې ې ې ې څخه نور څخه نور څخه نور څخه نور     ييييدودودودوله له له له شوي او شوي او شوي او شوي او  بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلي۷٫۴۷٫۴۷٫۴۷٫۴

  تصدیق کوي، چې پالٻسيدغه 

  پوهیږي.تر ټولو ښه خپلو اړتیاوو  هشوې ټولنې، پ اغیزمنېڅخه  کیدنېځایه شوې وګړي او له بې ځایه  بېي کورن   .الف

د شوراګانو، خپلو مشرانو او نورو اتحادیو له Iرې چې دوي یــې جوړوي، څو خپلې نظریــې او اندیښنې څرګندې کړي او    .ب
 کیدنېوي، چې له دوي سره د بیړنیو مرستو او د بې ځایه ګډون ک څٻردوي به په ټولو سترو پریکړو کې د برخه والو په 

  لپاره د پایښت لرونکو حل Iرو په موخه پروګرامونه، فعالیتونه او ستراتیژي ګانې تصویب کوي. 

، تنکي ځوانانو، ماشومانو او وګړو  درلودونکو بې ځایه شوې ټولنې باید هڅه وکړي چې د ښځو، نارینه وو، د زیات عمر   .ج
  نو نظریــې راغونډې کړي. معیوبی

  متړ متړ متړ متړ     پالٻسيپالٻسيپالٻسيپالٻسيد د د د     ۸٫۴۸٫۴۸٫۴۸٫۴

  : ي وکړ  يبې له کوم توپیره پیرو  باید Iندې برخه والڅخه  پالٻسي ېدغله 

  برخو کې یــې یادونه شوې.  ۴٫۷او  ۴٫۱د ټولو چارواکو او برخه والو له خوا چې په    .الف

  د خصوصي سکـتور    .ب

د حکومت ضد عناصرو او په افغانستان کې دې ته ورته ډلو له خوا. د وګړو ، وسلوالو د غیر دولتي ،وفعالیند غیر دولتي    .ج
        دا مانا نه لري چې د دوي قانوني موقف په رسمیت وپیژندل شي.پیروي  پالٻسيدغې 

  ګامونهګامونهګامونهګامونهد مخنیوي لپاره اړین د مخنیوي لپاره اړین د مخنیوي لپاره اړین د مخنیوي لپاره اړین     کیدنېکیدنېکیدنېکیدنېبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه     ييييقانونقانونقانونقانونناناناناد د د د     ، ، ، ، ۵۵۵۵

وي په موخه د شرایطو برابرول د افغان حکومت یو مسوولیت څخه د مخنی کیدنېله بې ځایه د خلکو تاییدوي، چې  پالٻسيدغه 
په اړه په Iرښودو اصولو کې  کیدنې بٻځایه داخليدی، چې په دې هیواد کې ټول اوسیدونکي وګړي وژغوري. لکه څنګه چې د 

 کیدنېچې په بې ځایه په ګډون) باید د داسې شرایطو مخنیوی وکړي، ادارو (د وIیتي او ښاروالي د  ادارې تشریح شوي دي، ملي 
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هغه ډیر تر  کٻدنهکچه را ټیټه، ناوړه اغیزې یــې راکمې او دا یقیني کړي، چې هیڅ یوه بې ځایه  کیدنېتمامیږي، او حتمي بې ځایه 
  وخته دوام نه کوي، چې حاIت یــې غوښتنه کوي.

            شخړې، نظامي عملیات، عمومي تاوتریخوالي او له بشري حقونو څخه سرغړونېشخړې، نظامي عملیات، عمومي تاوتریخوالي او له بشري حقونو څخه سرغړونېشخړې، نظامي عملیات، عمومي تاوتریخوالي او له بشري حقونو څخه سرغړونېشخړې، نظامي عملیات، عمومي تاوتریخوالي او له بشري حقونو څخه سرغړونې۱٫۵۱٫۵۱٫۵۱٫۵

        جرمي کړنې او له بشري حقونو څخه سرغړونېجرمي کړنې او له بشري حقونو څخه سرغړونېجرمي کړنې او له بشري حقونو څخه سرغړونېجرمي کړنې او له بشري حقونو څخه سرغړونې        ۵٫۱٫۱۵٫۱٫۱۵٫۱٫۱۵٫۱٫۱

داسې برخې شته چیرې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه  ډیری     څرنګه چې افغانستان د شخړې په حال کې دی، او په هیواد کې
ه او به څرګنده کړي، چې د حکومت ضد عناصر او نورې وسله والې ډلې، نړیوال ځواکوناغیزمن کنترول نه لري، افغان حکومت 

سبب ګرځي، لکه د  کیدنېد جبري بې ځایه همدارنګه خپل ځواکونه به له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله مسوول وګڼي، چې 
  :څٻرکړونو په  Iندې

  ؛ /توپیرپه وړاندې تبعیضوګړو پرمهال د  ېګـټله حقونو او ازادیو څخه د    .الف

  نو پریښودلو ته اړ باسي؛ د ځمکو غصبول، چې خلک د خپلو ځمکو او ملکیتو   .ب

  نسل وژنه، د بشریت په ضد جنایتونه، جنګي جرمونه، او د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه نورې سر غړونې؛    .ج

قانونه توقیف کول، تښتونې، ل سر اعدامول، د سرونو غوڅول، ناوژنې، په خپ  ، تهدیدونه او ډارونې، نا قانونهبیرونې   .د
د غړو  څخه شکنجه او د غیر انساني ظالمانه او توهین کوونکي چلند یا جزاګانو شکلونه، لکه د بدنجبري تري تم کول یا 

  غوڅول؛ 

د جنسیت پر بنسټ جنسي تاوتریخوالی له ټولو شکلونو سره، په ځانګړي ډول جنسي تیري، په جبري ډول فاحشګري،    .هـ
ډلو یا ځواکونو   د وسله والومرٻتوب سونکي دودیزې کړنې، ، جنسي استثمار او زیان ر په جبر سره واده وختي ودونه او 

  ، جبري کار او د انسانانو قاچاق؛ او کٻدنهګمارنه او یو ځای کوچنیانو له خوا د 

  زیان ورسوي. ته د خوړو په حق کې مداخله کول، لکه داسې کړنې چې د خوړو خوندیتوب   .و

  Iندې کارونه ترسره کړي: کال د پروتوکول سره سم  ۱۹۷۷ړون او د تد  ۱۹۴۹حکومت به د جینوا د  اسميستان افغاند 

بې ځایه  ي وګړ وي چې ملکي ګواښ په میشت ځایونو کې له نظامي عملیاتو څخه مخنیوی، که چیرې د دې وګړو  د ملکي    .ز
  رسیږي.یا دوي ته تاوان کیږی 

  له امله خپل ځایونه پریږدي. پٻښونا امنیو، یا د طبیعي  لپاره د خوندي Iرو برابرول چې د شخړو،وګړو د هغو ټولنو او    .ح

  د هغو خلکو لپاره د بشري مرستو د رسولو په موخه د خوندي Iرو برابرول، چې مرستو ته اړتیا لري.    .ط

دوي د  ، د ملکي خلکو د وژنې او دکیدنې، چې د بې ځایه په بسیا او خپلواک ډول څیړل د ټولو هغو بریدونو او تاوانونو   .ی
  Iمل ګرځیدلې دي.  ومعیشت د وسایلو او کورونو له Iسه ورکول

  ټولنو ته، د تاوانونو جبران.  ویشو واو اغیزمن بې ځایه شویوایله کې پد نظامي عملیاتو په د دې یقیني کول، چې    .ک

        د قوانینو بیا کـتنهد قوانینو بیا کـتنهد قوانینو بیا کـتنهد قوانینو بیا کـتنه    ۵٫۱٫۲۵٫۱٫۲۵٫۱٫۲۵٫۱٫۲

لپاره عدالت ته Iس کسان څو احتساب او همدارنګه د بې ځایه شویو د عدلیــې وزارت باید اوسني قوانین تر بیا کـتنې Iندې ونیسي، 
 ويضد ضمانتونه یقیني شي، او که چیرې اړتیا وي اوسني قوانین باید تعدیل یا د نوموړي وزارت له خوا د ن /توپیررسی او د تبعیض

    ته وړاندې شي. ولسي جرګې قانون مسوده جوړه او 
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  قومي او قبیلوي شخړې قومي او قبیلوي شخړې قومي او قبیلوي شخړې قومي او قبیلوي شخړې     ۳۳۳۳....۱۱۱۱....۵۵۵۵

  ، نو دا Iندې کارونه باید ترسره شي: ياړ باس ته کیدنېرې قومي او قبیلوي شخړي او اختفونه خلک بې ځایه که چی

 کیدنېافغان حکومت باید د منځګړیتوب د ټیمونو لیږد جاري وساتي، څو داسې حل Iرې پیدا کړي، چې د بې ځایه    .الف
  مخنیوي کوي. 

او  کمیټه جوړوي، چې د منځګړیتوب پروسه وڅاري او د منځګړو بې طرفيد دې مقصد لپاره د منځګړیتوب یوه    .ب
  کړي، او ټولې هڅې ترسره کړي، چې ژر تر ژره غبرګون وښایــي. یقیني  همدارنګه د احتساب او شفافیت اصول

رو د وزارت د دې کمیټې ترکیب باید پراخ بنسټ ولري او د پارلمان ښځٻنه او نارینه غړي د سرحدونو او قبایلو د چا   .ج
        استازي او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د نورو تر څنګ د مدني ټولنې استازي په کې ګډون ولري.

  ييييشونشونشونشونجګړې پاتې جګړې پاتې جګړې پاتې جګړې پاتې د د د د     چاودیدونکي توکي اوچاودیدونکي توکي اوچاودیدونکي توکي اوچاودیدونکي توکي او    ۴۴۴۴....۱۱۱۱....۵۵۵۵

  تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

  اتې شویو چاودیدونکو توکو شتون دی، دپه افغانستان کې یو له سترو اوسنیو ګواښونو څخه له جګړې څخه د پ     .الف

  7ماینونو او ناچاودو توکو په ګډون؛          

  اقتصادي پرمختیا دترسره کولو لپاره د ،زې ټولنٻاو  راستنٻدنېخپل ژوند او د معیشت امکاناتو ته د وګړو د خوندي .      ب

  دي؛  یو مهم شرطماینونو ایستل          

ځمکو ته د Iس رسي نه شتون، یوازې بې وزلي ورکوونکو  حاصللپاره په زیاته کچه  مٻشتٻدنېاو د ژوندانه د امکاناتو   .ج
  اقتصادي پرمختګ لپاره امکانات کمزوري کوي. -زټولنٻغښتلې، ټولنې بې ثباته او د 

اکي د همغږي د افغانستان د ماین پاکۍ د پروګرام د کار اهمیت تصدیق کوي، کوم چې د افغانستان د ماین پ پالٻسيدا 
 څخه یو هم ېله جمل ېهغله  چې يکو کار او د افغان حکومت د ماین پاکۍ له ریاست سرهد مرکز له خوا همغږي شوي، 

  .دهپه برخه ي دعامه پوهاو

هر چیرې چې  څٻرد یوه لومړیتوب په  تان د ماین پاکۍ د پروګرام کار دېد افغانسMAPA سپارښتنه کوي چې  پالٻسي
ي، او دغه کار دې د پرسونل ضد ماینونو د استعمال، زیرمه کولو، تولید او لیږد د مخنیوي او د شل شونی وي وغځو

کال پورې افغانستان  ۲۰۲۳هغه پن په ډاګه کوي چې د ، کوم چې Iرښونه کوی هغوي د له منځه وړلو تړون له مخې 
    هیواد اعنوي. پاکله ماینونو څخه 

    

    

  

                                                             
7
څخه د زیاتو ټولنو د خلکو ژوند او د معیشت امکانات د پاتې شویو ځمکنیو ماینونو، له جګړې څخه د پاتې شویو  ۱۷۰۰کال تر جنوري پورې، له  ۲۰۱۳د   

  متر مکعب څخه په زیات ځمکه کې خپاره شوي  ۵۷۰یدونکو توکو، او تعبیه شویو چاودیدونکو توکو په وسیله اغیزمن شوي، چې له چاود
۸
  کال د اکـتوبر لومړی ڼیټه ۲۰۱۲رسمی جریدی د ۱۰۸۹د  
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            پٻښېپٻښېپٻښېپٻښېطبیعي طبیعي طبیعي طبیعي     ۲٫۵۲٫۵۲٫۵۲٫۵

  تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

ورکولو او د بیړنیو خبرداری د مخکې نه د ته لکه زلزلې، سیبونه، سخت ژمي  اښونوزیات شمیر ګو پٻښود طبیعي    .الف
 ې سیبونه او واور مهاله  اوږدنور ګواښونه لکه وچکالي،   ؛يی شاتمامید له Iرې اغیزمنکړنو حاIتو د چمتوالي د 

د خطر د راکمولو او په پراخه کچه د پرمختیایــي منځګړیتوبونو له  پٻښېو د جوړولو په ګډون د د زیربناوو او بندونښویدنه 
تنظیم کیدای شياغیزمنه توګه Iرې په 

۷
  

د ادارې     ANDMA     او    NDMC" کې تنظیم شوي، د ۸په قانون مبارزې  ېد وړاندېدپیښو پر لکه څرنګه چې "   .ب
 هڅو ته دوام ورکړي،د چمتوالي او ځواب ورکولو ته ، کمونې، او هغوي د مخنیوي پیښوبه د طبیعي  څٻرپه  سکرتریت

  ګواښ راکم کړي.  کیدنې، مرګ ژوبلو، زیانونو او بې ځایه ګواښونوڅو د دغه ډول پیښیدونکو 

سره مخ دي، د ګواښ چې له  دی د چمتوالي په دغه ډول ګامونو کې، بیړني پنونه، د وګړو د هغو ساحو معلومول   .ج
ورکولو د معلوماتو خپرول، او د ښوونې او د پوهاوي د زیاتولو فعالیتونه شامل خبر څارنه، له مخکې نه د  پٻښووه بالق

اقدامات ترسره شوي، ځایــي چارواکي ته د چټک غبرګون لپاره  پٻښودي. دا همدارنګه د دې غوښتنه کوي، چې دغه ډول 
د رامنځ ته کیدو لپاره ساحې ټاکل  کیدنېي او د بې ځای زیرمې مخکې له مخکې ځای پر ځای شو ۍروزل شوي، بیړن

  شوي. 

 په هیواد کې یو شمیر سیمې شته چې د خطرونو د بیا رامنځ ته کیدو سره مخ دي، لکه موسمي سیبونه یا دواورو    .د
وزارت به د  کوراستنٻدون بٻرته، کوم چې ټولنې په مکرر ډول د خپلو ځمکو پريښودو ته اړباسي. د کډوالو او ښوییدنه
IDLG ،،،،ANDMA     ېاو د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په همغږي، او د اغیزمنو شویو ټولنو په ښکیلتیا او خوښ 

ه په په دایمي ډول ځای پر ځای کړي او بیا بهلته ته انتقال او خوندي سیمو  ي وګړ څو سره، ټولې هڅې ترسره کړي، 
  سره مخ کیدونکې وي.  پٻښوې له سیب او نورو ي چداسې ساحو باندې د وداني مخه نیس

منسوب کیدای شي، څو له ته نشتون له مخکې څخه د اغیزناکو رغنیزو هڅو  ېپٻښپه تعقیب طبیعي  کیدنېد بې ځایه    .هـ
وي بیا زیرمه، او ې سیسټمونه جوړ، خپلې دانې او ژ کروندې او د خړوبون ،وګړو سره مرسته وکړي، چې خپل کورونه

زو خدمتونو (اوبه، روغتیا، ښوونه) ته بیا Iس رسي پیدا کړي. د ژوندانه امکاناتو یا خدمتونو ته په Iس رسي نه بنسټی
نو په دې اساس، مخکینۍ رغونه د بې په لور.  پزمینو ي توګه د ښار توانیدل، د هغوي خوځښت زیاتوي، په ځانګړي 

زارتونه، د کرنې، خړوبونې او مالداري، د کلیو د بیا رغونې او د مخنیوي بنسټیز عنصر دي او ټول اړوند و  کیدنېځایه 
زو چار، شهیدانو او معلولینو د وزارتونو او د محلي حکومتداري د ټولنٻختیا، د عامه روغتیا، د ښوونې، د کار، اپر 

  خپلواک ریاست په ګډون به دغې موضوع ته په خپلو ستراتیژي ګانو او پروګرامونو کې لومړیتوب ورکړي.

ــي پروژې     ۳٫۵۳٫۵۳٫۵۳٫۵  ــي پروژې پرمختیاي ــي پروژې پرمختیاي ــي پروژې پرمختیاي   پرمختیاي

  تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

د عامه موخو لپاره د ځمکې تر Iسه کول الزامي دي، زیربنایــي پروژې وګړي بې ځایه کوي، د خپلو ځمکو، کورونو،    .الف
   اقتصادي پایلې ولري.-زې ټولنٻشتمنیو، د ژوندانه وسایلو پريښودو ته اړباسي، او کیدای شي ناوړه رواني او 

چې د عامه یا خصوصي فعالینونو  همخنیوي یا کمه کړي، کوم کیدنېد هغې بې ځاي وسیله ه پIرو Iندو حکومت باید د    .ب
  کیږي، کیدو له Iرې رامنځ ته ترسره د پروژې د له خوا د پرمختیايــي موخو لپاره 

غو پروژو د عملي کولو په پایله و شریکباڼو څخه غوښتنه کیږي چې هغو وګړونو ته چې کیدای شي د داړوندله   .۱
کې بې ځایه شي د بشپړو معلوماتو په وړاندې کولو او له هغوي سره د ریښتینو مشورو په ترسره کولو سره، 

   ؛ممکن بدیلونه ولټوي
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او اغیزې ارزونه  اقتصادي او محیطي-ې ز ټولنٻد د وړاندیز شوې پرمختیایــي پروژې  ې ادار حکومتي  هاړوند  . ۲
  ممکنه څیړنه ترسره کړي.څخه مخکې کیدو  ېپلروژې له همدارنګه د پ

مختلفې اغیزې په منزوي شویو ډلو، لکه ښځو، ماشومانو، د زیات عمر  کیدنېدغه ډول ارزونې باید د بې ځایه   . ۳
  درلودونکو او معیوبینو وګړو باندې په پام کې ونیسي. 

د بې ځایه  اول د عامه ګـټو، کورنیو، او ټولنو په ګـټه ده، که چیرې اټکل کیږي چې تطبیق کیدونکې پروژه په سخت ډو   .ج
سره باید په دې اړه په بشپړ ډول مشوره ترسره شي، چې او ټولنو کسانو بدیل نه وي موجود، د بې ځایه کیدونکو  کیدنې

ړیوالو معیارونو د بشري حقونو له ن ځای پر ځای شي، د مناسب کور د درلودلو په اړهانتقال او  نګه هغوي به چیرې او څر 
، او وشي مرسته د بیا ځای په ځای کیدو په چارو کېپه بل ځای کې به سره سم به د منلو وړ میشت ځایونه ورکړل شي، 

د کورونو او ملکیتونو د استمک لپاره د جبران مناسبه تادیه ترسره شي، نه یوازې د شخصي کروندو لپاره، ته به هغوي 
  ځمکو لپاره هم لکه څړځایونه او داسې نور.بلکې د ټولنې د غیر کروندو 

نه دي توانیدلي څو اغیزمنې شوې کورنۍ د دې جوګه کړي، چې د کر وړ په زیات شمیر پيښو کې، د نغد جبران سیسټم    .د
ځمکه، د خپلو څارویو لپاره څړځای، د کور جوړولو لپاره ځمکه او نورې منابع تر Iسه کړي، چې دوي يــې دولت ته د 

   ي. مرسته وکړ  اړتیا لري  سپارلو

 ځینې وګړي کیدای شي د ملکیت د نشتون له امله د جبران د تر Iسه کولو وړ نه وي، لکه بې ځمکې ګروندګر، اجاره دار   .ه
لپاره په ګـټل شو پیسو تکیه کوي. دغه ډول وګړو ته د ژوندانه او کارګران چې په بې وزلي کې ژوند کوي، او په وخیم ډول 

د Iسه ورکړل شوي فرصت جبران ورکړل شي د کلیو د بیا رغونې او پراختیا، د کرنې، اوبو لګونې او مالداري او د  عایدبه د 
او نورو اړونده وزارتونو له خوا به ځانګړي پروګرامونه  ، شهیدانو او معلولینوو زو چار ټولنٻ، د کار، ښاري چارو د پراختیا

په بل ځای کې ځای پر ځای کړای شي به وشي، نه یوازې دا چې هغوي شي، څو له دغه ډول کورنیو سره مرسته  طرح 
  ز متړ په ګډون. ټولنٻدزو میشت ځایونو او ټولنٻد عوایدو نوي منابع هم ایجاد کړای شي، د به بلکی د هغوي لپاره 

ــي پروژه د دولت یا خصوصي فعالینو لپاره د عاید تولیدولو اقتصادي    .و ته و ناغیزمنو شویو ټول وي، تشبثکله چې پرمختیاي
ورکړل شي؛ ډه نود هغو نورو په پرتله چې په مستقیم ډول نه وي اغیزمنې شوي، د ګمارنې په امکاناتو کې مناسبه باید 

شوې ټولنې ته باید په تشبث کې ونډه ورکړل شي، له هغو ونډو سره چې د  ېسربیره پر دې یا په متناوب ډول، اغیزمن
  کې ځای پر ځای شوي وي او د ټولنې په پروژو دې ولګول شي.ټولنې په مناسبې پانګې 

متاثره شوې ټولنه د قانوني اعتراض او استیناف حق لري او د دوي د دغه حق د اوریدو په موخه به مناسب میکانیزمونه    .ز
  رامنځ ته کړای شي.

        د جبري اخراجونو/ ویستلو مخنیوید جبري اخراجونو/ ویستلو مخنیوید جبري اخراجونو/ ویستلو مخنیوید جبري اخراجونو/ ویستلو مخنیوی    ۴٫۵۴٫۵۴٫۵۴٫۵

وګړو بې ځایه شویو او نورو هغو کورني ، چې د اندیښمن دی ت او د بشرپالنې ټولنې وزار  چارو راستنیدونکو بٻرتهد کډوالو او 
حل کولو  او د په غیر رسمي میشت ځایونو کې له خطر سره ژوند کوي، یوه بیړنۍ بشري موضوع دهویستلو وضعیت چې د جبري 

  اړتیا لري. 

  : پالٻسيدغه 

د دایمي یا موقتي ایستلو د هغوي د خوښې خف ، کورنیو، او/یا ټولنو و وګړ له کورونو او/یا ځمکو څخه د وبستل جبري    .الف
  حقوقي یا د ساتنې نورو مناسبو بڼو ته د Iس رسي درلودلو یا برابرونې پرته. دمعرفي کوي، څٻرپه 

منیت، او کور اوګړی مناسب کور درلودلو، خوړو، اوبو، روغتیا، ښوونې، کار، د د " وٻستنېتصدیق کوي، چې جبري    .ب
او د خوځښت د ازادي د بشري حقونو په ګډون، په نړیواله  له ظلم، غیر انساني او توهین کوونکي چلند څخه ازادي،

يکچه له منل شويو بشري حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونې رامنځ ته کو
۹

 "  
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، چې ي د دې غوښتنه وکړي کوIی شنی خپل ملکیت غوښتدهمدارنګه تاییدوي، چې د ځمکې خاوندان په قانوني ډول    .ج
د هغوي ځمکه پریږدي، په ځانګړي ډول کله چې هغوي د ځمکې د کارونې پنونه لري یا وګړی غیر رسمي میشت شوي 

  د عامه خوندیتوب او امنیت له امله. 

و د بشري قوانینو ا مليستان ، یوازې هغه مهال ترسره کیدای شي، کله چې د افغانویستل دا میسر کوي، چې قانوني    .د
  وي. سمسره له مقرراتو حقونو له نړیوالو تړونونو 

ویستنه چې د افغانستان مختلف قوانین په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دې څرګندونه کوي، چې د دې یادونه کوي،    .هـ
  اجازه او په حقوقي ډول له تعریف شویو طرز العملونه سره سمه ترسره شي.  د قانون پهباید یوازې 

د قانون په بیا کـتنه کې د عدلیــې وزارت د اهمیت یادونه کوي، چې که اړتیا یــې وي یو قانون تعدیل یا یو نوي قانون    .و
متړ  پر مهال او له هغې څخه وروسته اغیزمن  ېویستنڅخه مخکې، د  ېویستن، ډلو او ټولنو له وګړو تسوید کړي، څو د 

  یقیني کړي. 

  په ځانګړي ډول تضمین کړي، چې يټکي Iندندغه تدابیر باید   .ز

 رسی ته Iس کروندو او نورو ځمکو  خپلو په پایله کې وګړي بې کوره او بې ځمکې نه دي پاتې شوي او  ېویستند   . ۱
   شي؛ورسره مرسته و کېسرپناه په جوړونه  ېد نوکې په صورت  اړتیا د ؛ او لري 

ره نه دي مخ او د هغوي د معیشت امکانات ساتل وروسته له ناوړه حالت س وٻستنېایستل شوي وګړي له   . ۲
وي، که ورکړل شي، مرستې ته به اړتیا مد دې په تایید سره که چیرې ګروندګرو ته د کښت لپاره بدیله ځ ،شوي

  ترڅو په نوی موقعیت کې یو فصل کښت او حاصل یــې تر Iسه کړي؛ 

او ته ځانګړې پاملرنه شوې. وګړو معیوبینو یا ناروغو زیانمنیدونکو ډلو لکه ماشومانو، د زیات عمر درلودونکو،   . ۳
  .ويدښځو حقونه رعایت ش

د ساتنې Iرښونې د دغې د زیان د کمولو او پر مهال او هغې څخه په وروسته حاIتو کې  وٻستنې څخه مخکې، د  وٻستنېد وګړو  
        ضمیمه کې شامل شوې دي.  ۴په  پالٻسي

    رسیرسیرسیرسی    رسته او Iسرسته او Iسرسته او Iسرسته او Iسمممم    ،،،،کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهځایه ځایه ځایه ځایه     بېبېبېبې    کېکېکېکېپه بیړنی پړاو په بیړنی پړاو په بیړنی پړاو په بیړنی پړاو . . . . ۶۶۶۶

        /متړ/متړ/متړ/متړبیړنۍ مرسته او ساتنهبیړنۍ مرسته او ساتنهبیړنۍ مرسته او ساتنهبیړنۍ مرسته او ساتنه    ۶٫۱۶٫۱۶٫۱۶٫۱

        اصولاصولاصولاصول    ۶٫۱٫۱۶٫۱٫۱۶٫۱٫۱۶٫۱٫۱        

  د دې تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

  بیړني حالت د ژوند د ساتلو په تدابیرو باندې تمرکز کوي.  کیدنېد بې ځایه    .الف

شي بیړني پناه ځای، کیدای کسان شوي  بٻځایه داخليIمل ګرځي،  کیدنېپر هغو شرایطو تمرکز کوي، چې د بې ځایه    .ب
  روغتیا پالنې، د څښاک اوبه، خوړو، غیر خوراکي توکو او له خطر څخه ساتنې ته اړتیا ولري. 

څو  ترترسره شي،تدابیر لپاره باید وګړو زیانمنیدونکي توګه او په ځانګړي  وګړو د معیوبینو، مزمنو ناروغیو او د زیات عمر    .ج
    غو مرستو ته Iس رسي لري. ډاډ حاصل شي چې هغوي په فزیکي ډول د
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  بیړني غبرګونبیړني غبرګونبیړني غبرګونبیړني غبرګون    ۲۲۲۲....۱۱۱۱....۶۶۶۶

په  و، وزارتونو، ایجنسیانو او د بشرپالنې ټولنسکـتوری  همغږي د اړونده میکانیزمونووزارت به د  چارو راستنیدونکو بٻرتهد کډوالو او 
  : يسرته رسو ېړنک ېIند مرسته

، برابره وی د چاپیریال له معیارونو سره سم به مناسب غبرګونونه اړتیاوو ارزونه ترسره کوي او کسانو د  شویود بې ځایه    .الف
تر پوښښ Iندې راولي: د اوبو رسونه، روغتیا پالنه او حفظ  ېاړتیاوکوم چې د بشري مرستو د ژوند ساتلو څلور لومړنۍ 

ند کړنی به د پوښښ اړو د خوړو او تغذیــې خوندیتوب، پناه ځای، میشت ځای او غیر خوراکي توکی؛ او د روغتیا  ،الصحی
   ؛تنظیموي رسی Iس مناسب او ينیس ېIند

  ثبتونه ترسره کوي؛وګړو او کسانو د مرستو د تر Iسه کولو په موخه د بې ځایه شویو    .ب

، چې يترسره شواو غبرګونونه اړوند ګامونه مخنیوي داو د ساتنې کوچنیانو د دې ډاډ حاصلوي، چې له ګواښونو څخه د    .ج
د سمون او تنظیم زیانمنې دجنسي او د جنسیټ پر بنسټ تاوتریخوالی، او له کورنیو څخه د هغوي جدا والی، په دې کې 

ناوړه ګـټه اخیستنه شامل دي. د مخنیوي او غبرګون په دغو منځګړیتوبونو څخه  هغويد او یرغمل شوی سترتیژيګانې، 
  شامل دي:کړنی کې Iندني 

  یزمونه.د څار میکان ېد اړتیاوو د ساتن  . ۱

  ځانګړو اړتیاوو ته د ځواب ویلو ارجاعي Iرې چارې؛  ه توګهپه مناسب   .۲

  او تنکيو ځوانانو لپاره خوندي ځایونه؛ کوچنیانو په سیمو کې د ښځو،  کیدنې بٻځایه داخليد    .۳

شوي ج  چې له خپل مور پر څخهکوچنیان د پیدا کولو سیسټم، په ځانګړي ډول هغه وګړو د نادرکه شویو    .۴
، شهیدانو او معلولینو د و زو چار ټولنٻد کار، چاره دغه مهال اوس ه. کیدنبیا یو ځای سره کورنۍ  لهوي؛ او 

د افغانستان د  ېټولن ېد سره صلیب نړیوال؛ او کوي د ساتنې د شبکې مشري کوچنیانو د  چېوزارت له خوا 
  .ي له خوا سرته رسیږ  ېټولن ېمیاشت ې سر 

  او د مرستو برابرول. او تنکیو ځوانانو د متړ لپاره د ټولنې بسیج کول وکوچنیان له ګواښ سره مخ  . ۵

سرIسه  ترپه ګډون د پاتې شویو مړو ژغورنی ، د لټون او وګړی دا یقیني کوي، چې د بیړني حالت په غبرګون کې ښکیل    .د
  العملونه تعقیبوي.معیاري طرز   کولو او پیژندنې د چارو لپاره د کورنیو چارو د وزارت عملیات

د مړو سپا رل خپلوانو ته  ياو ددو يتللدي  همنځه ن لهاو  لري شتون  ي مړ کسان شویو  بٻځایه داخليچه د  يکو يقینيدا    .ه
 بٻځایه داخليد  ېچ يکو يدا یقین په درناوی سره به خاوره ته وسپارل شی او همدارنګه ولري برابر شوی او که امکان 

  .ي ه وکړ تکـتله قبرونو   ړود نومو  ېچ يکوIی شخپلوان دمړي رناوی کیږی او دپوره ته  و هدیر شویو 

اړتیاوو ته  وګړو زو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د تر ټولو د زیاتو زیانمنیدونکو ټولنٻد دې ډاډ حاصلوي، چې د کار    .و
  برابروي.  ېمرست ېمانو او کونډو ته مناسبیلومړیتوب ورکوي او معیوبینو، یت

یریال له لپاره د پنډغالو تنظیمول Iزمي دي، دغه چارې به د چاپ مٻشتٻدنېد دې ډاډ حاصلوي، چې د بې ځایه شویو د    .ز
پناه ځای او اساسي خدمتونه وړاندې او امنیت لرونکي شویو لپاره خوندي  بٻځایه داخلياو د معیارونو سره سمې کیږي 

  کوي. 

یا د جګړې له امله د رامنځ ته  پٻښوړو لپاره د طبیعي یا د انسان په Iس جوړو شویو دا یقیني کوي، چې که چیرې د وګ   .ح
وروسته دا ممکن نه وي، چې خپلو کورونو ته را ستانه شي، له هغوي سره په مشوره او د هغوي په  کیدنېشوې بې ځایه 
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د بیا ځای په ځای ځای کړای شي.  ترسره شي، چې هغوي په خوندي او امنیت لرونکې سیمه کې ځای په ېکړنباید  خوښه
  له وزارت سره همغږي شي.  چارو راستنیدونکو بٻرتهدغه چارې به د کډوالو او  کیدنې

د کورنیو چارو د وزارت له Iرې او د اړتیا په وخت کې د دفاع وزارت سره په س مشوره کې، د دې یقیني کول، چې په    .ط
چې د ته او چیر میشت شوي پولیس د نظم او قانون ساتلو مسوول دي؛ کسان شوي  بٻځایه داخليهغو ټولنو کې چې 

  برابروي. متړ وړ وي، هغوي د بشرپالنې او پرمختیایــي شریکباڼو لپاره پلی کیدو 

سره همغږي کوي، څو دا یقیني کړي چې بې ځایه شوي وګړي له هغو نورو سره چې نه د کورنیو چارو او دفاع له وزارتونو    .ی
مختلف اقتصادي او  چېه شوي په برابر ډول د خوځښت ازادي او ټولو هغو ساحو ته Iس رسي لري، چیرې دي بې ځای

شتون امنیت او خوندیتوب ته ځانګړي ګواښونه کسانو ز فعالیتونه ترسره کیږي، خو که چیرې د بې ځایه شویو ټولنٻ
  کوم چې د هغوي د خوځښت د ازادي محدودیت توجیه کوي.  ،ولري 

ږی غد ماین پاکونی ریاست او د افغانستان د ماین پاکونی د فعالیتونو د هم ،اداره ملي مبارزې  د وړاندېپر  ٻښېپد    .ک
له چګړو څخه د پاتې شویو د ماینونو او  ېسیم سره او دا ډاډ تر Iسه کړي چېتر  ي ږ غسره همیو له بل ریاست 

او د هغوي  يراستانه شیا هغو ته  او وکړي ژوند کې  پهتوګه خوندي خلک په ې شوي، ترڅو چاودیدونکو توکو څخه پاک
  .کړای شي هبرابر اقتصادي پرمختیا لپاره زمینه  -زهټولنٻ ېد ټولناو  تیدنیدژوند کولو ،میش لپاره

  د Iس رسي ستونزې د Iس رسي ستونزې د Iس رسي ستونزې د Iس رسي ستونزې     تهتهتهته    بشر دوستانه مرستوبشر دوستانه مرستوبشر دوستانه مرستوبشر دوستانه مرستو    ۲۲۲۲....۶۶۶۶

ته د بشرپالنې د فعالینو وړتیا او مرستو او  ګړو و بشري Iس رسي اړو تاییدوي، چې د بشرپالنې له نړیوال قانون سره سم،  پالٻسيدا 
اغیزې بشري مرستو او  کیدنېڅو دا یقیني کړي چې د بې ځایه خدمتونو ته د اغیزمنو شویو وګړو د Iس رسي وړتیا ته راجع کیږي. 

ته د هغوي د Iس رسي  بنسټیزو خدمتونود Iس رسي له حقونو څخه د سرغړونې Iمل نه ګرځي یا کسانو ساتنې ته د بې ځایه شویو 
  کوي، چې:  یقینی حکومت به دا  اسميستان افغاند وي خوځښت د ازادي حق نه محدودد یا 

ملي اردو او افغان ملي پولیس) او نور د ملي امنیت ځانګړې ارګانونه د  ستانافغاندملي امنیتي ځواکونه ( ستانافغاند   .الف
مسوولیت او  اساسيلپاره د امنیت برابرولو او پرمختیایــي ادارو  يکوونک ارک، او د بشرپالنې کسانوشویو  بٻځایه داخلي

  لري. واړین ظرفیت 

او د ورته مرستو په کولو  تګ راتګ ته د بشرپالنې د مرستو د رسولو او کسانو شویو  بٻځایه داخليباید  ې ادار  ېاړوند   .ب
  کړي. ازاد او چټک Iس رسي برابر  لپاره وګړو ښکیلو د برابرولو کې 

د بشرپالنې له  باید حکومت اسميستان افغاندته د Iس رسي مخه نیول شوې وي، کسانو چیرې بې ځایه شویو که    .ج
او خبرې اترې تسهیل او Iرښوونو او پالیسیو سره سم د امنیتي خدمتونو د برابرولو په ګډون ټول مناسب وسایل وکاروي، 

ته ورسیږي او د هغوي لپاره اړینه مرسته کسانو فعالین وکړای شي بې ځایه شویو  اجازه ورکړي، څو د بشرپالنې او پراختیا
  برابره کړي. 

ته له Iس  وګړو حکومت په کې ښکیل وي، د بشرپالنې فعالین اړو  اسميستان افغان دد شخړو په هغو پيښو کې چې    .د
  شخړې اړخ په پام کې ونیول شي. د چې د هغوي له اصل سره سم او پرته له دې پلوی توب رسي څخه نه منع کیږي، د بې 

            اسناد او مدارکاسناد او مدارکاسناد او مدارکاسناد او مدارک        ۳۳۳۳....۶۶۶۶

  عمومي معلوماتعمومي معلوماتعمومي معلوماتعمومي معلومات    ۳۳۳۳....۱۱۱۱....۶۶۶۶

  دا تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

د هغوي شخصي اسناد ورک یا معموI سیمو پريښودلو ته اړ کیږي،  مٻشتٻدنېچې د خپلو کورونو او د اصلي  وګړی هغه    .الف
پر مهال په دې نه توانیږي چې دغه اسناد تر Iسه یا پر  کیدنېزیاتره د بې ځایه ن کساشوي  بٻځایه داخليله منځه ځي او 
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نکاح په دې کې د ملي هویت پیژند پاڼې (تذکرې)، د پيدایښټ تصدیق پاڼې، پاسپورټونه او د واده ځای یــې نور واخلي. 
ارې تړونونه، د ټاکنو کارتونه، د ځمکو او کورونو قبالې، د اجدشامل دي. په نورو مهمو اسنادو کې کیدای شي  پاڼی

  . يویا د معلولیت کارتونه شامل /کارتونه ښوونځیو سوانح یا ډیپلومې، د تقاعد ریکارډونه

د ټولو افغانانو لپاره ډیر مهم سند دی، لکه څرنګه چې دغه سند د پولیسو د تشیو په پوستو کې د پیژندنې، د  هڼپیژندپا  .ب
د شاملولو، د حکومتي دندې د اخیستلو، د پاسپورټ کوچنیانو وختونه په ښوونځیو کې د  ملکیت د تر Iسه کولو، ځینې

د وادونو د ثبتولو، محکمو ته د Iس رسي او ځینې وختونه د بشرپالنې د مرستې د تر Iسه کولو لپاره د تر Iسه کولو، 
ن د تابعیت او  یڼپیژندپاد اړین دی؛ 

ٓ
  د ردونې Iمل کیدای شي.  نېمٻشتٻدنشتون د تبعیض، منزیتوب او ا

د ژندپاڼو ٻپقوانینو سره سم د شته ه د کورنیو چارو وزارت په د ننه کې د وګړو د ثبتونې ریاست چې د ملکي ثبتونې ل   .ج
 چېورپیژنی  یپیژندپاڼبریښنايــي اوس او معلوماتي ټیکنالوژي د وزارت سره په همغږي مخابراتو صادرولو مسوول دی، د 

  ځای به کارول کیږي.  په مخو لرونکو کاغذی پیژندپاڼولومات لري، او د اوسنیو شپږو بایومټریک مع

صادرولو کې ناکامي، په هیڅ صورت نه باید د  نه ته د ورکو شویو یا له منځه تللو سندونو پهکسانو شویو  بٻځایه داخلي   .د
  هغوي له بشري حقونو څخه د برخمن کیدو د کمزوري Iمل شي.

        په اړهپه اړهپه اړهپه اړه    ېېېېندپاڼندپاڼندپاڼندپاڼپیژ پیژ پیژ پیژ     دددد    ۲۲۲۲....۳۳۳۳....۶۶۶۶

  سره سم:  پالٻسيله دغې     

د تر Iسه کولو پیژندپاڼې نه لري د بریښنايــي پیژندپاڼه لپاره چې کسانو شویو  بٻځایه داخليد کورنیو چارو وزارت به د هغو    .الف
پاره د او وIیتي ریاستونو ته به صحیت ورکړي چې د هغوي ل ېپزمینلومړیتوب ورکړي او د وګړو د ثبتونې ټولو 

  د صادرولو لومړیتوب ورکړي. پیژندپاڼوبریښنایــي 

 داخليد تر Iسه کولو په اړه معلومات په پراخه کچه د پیژندپاڼو د کورنیو چارو وزارت به دا یقیني کړي، چې د بریښنایــي    .ب
  . سم ، د هغوي د اهمیت له تشریحاتو سرهي کړ  هر اخپپه ټولو اړونده ژبو په ټولنو کې  کیدنې بٻځایه

د یوې کوچنۍ یوازې د افغان بې ځایه شویو ښځو به د کورنیو چارو وزارت به دا یقیني کړي، چې دغه ډول معلومات   .ج
  Iندې نیسي.  ېموختر لري، پیژندپاڼی چې  څٻرسلنې په 

د طرز العمل په اړه  د اهمیت او د دغه سند د ترIسه کولو پیژندپاڼو د  لپارهکوچنیانو د ښځو د چارو وزارت به د ښځو او    .د
  د پوهاوي د لوړولو فعالیتونه ترسره کړي. 

کې دې د هغوي انځور ښکاره شي، هغوي ته  پیژندپاڼو که چیرې د ځینو کلتوري Iملونو له امله ښځې نه غواړي چې په    .ه
فقه وکړي چې د هغوي به د پیژندنې د بلې فورمې د کارونې لکه د ګوتو نښانې اختیار ورکړل شي؛ یا که چیرې هغوي موا

دې له انځور سره صادرې شي، د دوي دغه حق چې د هغوي انځور دې یوازې یوې بلې ښځې ته وښودل شي،  پیژندپاڼی 
  په پام کې ونیول شي. 

زو چارو، شهیدانو او معلولینو او د سرحداتو او قبایلو د چارو له ټولنٻد کورنیو چارو وزارت به د ښځو د چارو، د کار،    .و
همکاري وکړي، څو وګوري چې د جدا شویو، یوازې یا یتیمانو بې ځایه شویو ماشومانو او یو شمیر مشخصو سره ارتونو ز و 

په ترIسه کولو کې مرسته برابره شوې، څوک چې  پیژندپاڼی ته د  بڼګړی خرڅوونکوډلو په تیره بیا کوچیانو، جوګيانو او 
  کې له ځانګړو ستونزو سره مخ کیږي. نه لري او د هغې په ترIسه کولو پیژندپاڼی 

مرکزي  یــېد کورنیو چارو وزارت به د وګړو د ثبتونې د ریاست لپاره د سوانحو د ساتلو سیسټم مدرنیزه او په کابل کې به    .ز
وي بې ځایه شوي وګړي نور اړ نه توګه چې په دغې  کې ترسره کیږي، مرکزونوو په وIیتون دکوي چې د اوس لپاره یوازې 
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ې خپلو اصلي وIیتونو ته د خپل هویت د تصدیق لپاره سفر وکړي، لکه څرنګه چې دغه چاره هم قیمتي او هم خطرناکه چ
  د صادرولو چارې رامنځ ته کوي.  پیژندپاڼومرکز کې د په هر وIیت  دده. دا همدارنګه دا یقیني کوي چې نوي سیسټم 

ونکي د هویت په اړه د ثبوت نورې بدیلې فورمې (لکه د یوه سپین ږیرې، د عریضه کو د کورنیو چارو وزارت به همدارنګه    .ح
  مذهبي مشر، ډاکـټر له خوا تصدیق شوې وثیقه) په پام کې نیسي.

ځایه شویو  بې واغیزمنله او  به ډیری کمی وی. ۍدا روپـ يته ورکړل ش ي وګړ  هیو کېکه چیری پیژندپاڼه د روپیو په بدل    .ط
  .ي ه اخیستل کیږ ن ۍه به دا روپـڅخکسانو 

   درکه شویو اسنادو په اړهدرکه شویو اسنادو په اړهدرکه شویو اسنادو په اړهدرکه شویو اسنادو په اړه    IIIIد نورو د نورو د نورو د نورو     ۳۳۳۳....۳۳۳۳....۶۶۶۶

 بٻرتهیاد شوي، د نورو ورکو شویو سندونو په اړه د کډوالو او  کېڅانګه  ۶٫۳٫۱پراګراف په (الف)  د هغو اسنادو په ګډون کوم چې د
      . يسرته رسو ېکړن ېوزارت به له عدلیــې وزارت سره یو ځای Iند چارو راستنیدونکو

  ؛لري شتون کې کوم خنډونه بدلون ګوري چې د هغوي په و څو تر قوانین، او مقررات څیړي،    .الف

شویو  بٻځایه داخليسپارښتنه کوي، څو یقیني کړي چې  وپه قوانینو او قواعدو کې د تعدیل په ګډون، د اړینو اقدامات   .ب
  ی شوي. ته له خپلو حقونو څخه د برخمن کیدو لپاره Iزمي اسناد صادر کړاکسانو 

د دې ته د دغې چارې د مسوول وزارت له خوا ادارو اړونده ملي، وIیتي او د ولسوالي په کچه د دې سپارښتنه کوي، چې    .ج
صادرول، د نامعقولو شرایطو د وضع کولو او پر مهال د نادرکه یا له منځه تللو اسنادو  کیدنېچې د بې ځایه شوې Iرښونه 

ستانه نه شي، صلي میشت ځایونو ته د دغو یا نورو Iزمي سندونو د تر Iسه کولو په موخه زیات لګښت پرته، لکه خپلو ا
  . وي برابر

            او ساتنه او ساتنه او ساتنه او ساتنه     للللبرابرو برابرو برابرو برابرو شویو ته د مرستی شویو ته د مرستی شویو ته د مرستی شویو ته د مرستی     بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه. . . . ۷۷۷۷

        شویو بشري حقونه او امتیازاتشویو بشري حقونه او امتیازاتشویو بشري حقونه او امتیازاتشویو بشري حقونه او امتیازات    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایهد د د د     ۱۱۱۱....۷۷۷۷

کې ژوند کوي، هغوي له هغو  کیدنېه په بې ځایکسان شوي  بٻځایه داخليیو ځل بیا دا تاییدوي، سره له دې چې  پالٻسيدغه 
 بٻځایه داخليدا تصدیق کوي، چې  پالٻسي، له کومو څخه چې نور افغانان برخمن دي. يبرخه کو بېحقونو او امتیازاتو څخه نه  

 له امله له دغو حقونو څخه په ګـټه اخیستلو کې له یو شمیر خنډونو سره مخ کیدنېکیدای شي، د هغوي د بې ځایه کسان شوي 
        شي.

  د ژوند، وقار، ازادي او امنیت ساتنهد ژوند، وقار، ازادي او امنیت ساتنهد ژوند، وقار، ازادي او امنیت ساتنهد ژوند، وقار، ازادي او امنیت ساتنه    ۱۱۱۱....۱۱۱۱....۷۷۷۷

پرمهال د ژوند، وقار، ازادي او  کیدنېد بې ځایه ډول په مکرر کسان شوي  بٻځایه داخليتاییدوي، چې  پالٻسيدغه  
او  ۲۳امنیت له ګواښونو سره مخ کیږي. دا تر ټولو هغه بنسټیز بشري حقونه دي، چې د افغانستان د اساسي قانون تر 

Iرښودو اصولو د په اړه د ملګرو ملتونو  کیدنېمادو Iندې او همدارنګه د بشري حقونو له نړیوالې Iیحې، د بې ځایه  ۲۴
له دغې  افغانستان حکومت تصدیق او منلي دی. او یو شمیر نورو نړیوالو تړونونو له خوا تضمین شوي، کوم چې د

   سره سم:  پالٻسي

د امنیت او شویو  بٻځایهپرمهال د  کیدنېد افغان ملي پولیسو ځواک لري، د بې ځایه د کورنیو چارو وزارت چې    .الف
د  خوندیتوب د یقیني کولو ځانګړی مسوولیت لري، که څه هم هغوي په غیر رسمي میشت ځایونو، پنډغالو کې یا 

  .ي اوسیږ  کېکورونو په خپلوانو 

 ې دېوکړي، له ځواک څخه د ناوړه ګـټې اخیستنې په پيښو ک شویو د حقونو درناوي بٻځایه داخليپولیس هم باید د    .ب
  . ي کړ مجازات دې  يهغواو ترسره چټکې څیړنې 
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افغان ملي پولیسو ته د هغوي د د کورنیو چارو وزارت به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په مرسته    .ج
  د ځانګړو اړتیاوو د ساتنې په اړه روزنه برابروي.کسانو و شوی بٻځایه داخليروزنې د تعلیمي نصاب د تعدیل له Iرې، د 

 ېکړن ېIند دا یقیني کوي، چېهمږی سره په  سره له وزارت چارو راستنیدونکو بٻرتهاو کډوالو د کورنیو چارو وزارت به د    .د
  : به تضمینوی

چارواکو څخه د ساتنې یزو ی هسیمشویو لپاره ساده او شفافې Iرې چارې شته، څو هغوي له  بٻځایه داخليد   . ۱
  غوښتنه وکړي؛

  ؛ي ويپه څرګند ډول پیژندل شوبه چارواکي یز ه یسیممسوول    .۲  

، ځوانو ښځو او نجونو، يکو ي مشر  ېیــ ېچه ښځکورنیو هغو وشي، څو یقیني کړي چې د باید ځانګړې پاملرنه   . ۳
  نتوب څخه ناوړه ګـټه نه ده اخیستل شوې؛ له زیانم وګړو د زیات عمر، مزمنو ناروغیو او معلولیت درلودونکو 

ګزمې) ترسره شوي، کله چې حاIت پولیسو ځانګړی ، د ټیلفون فعال ساتلساعته  ۲۴ځانګړي اقدامات (لکه   . ۴
  د دغه ډول اقداماتو غوښتنه کوي؛ 

 ولري باید شتون   واحدونه اد قضیکورنیو تمرکز په سیمو کې د  دشویو  بٻځایه داخليد پولیسو په مرکزونو او د   . ۵
 ویا د ماشومانجبري د دې صحیت لري چې د کورنۍ د سرغړونې قضیــې ثبت او وڅیړي، لکه جنسي تیری، (

ودونه)، او ګامونه پورته شوي چې د بې ځایه شویو ترمنځ د دغو واحدونو د شتون په اړه عامه پوهاوی لوړ 
  کړي. 

کوچنیان ارتونو سره په همغږي کې د دې ډاډ حاصلوي، چې هغه ښځې یا چارو وزارت به د روغتیا او عدلیــې وز د د ښځو    .ه
زې پاملرنې او وړیا ټولنٻ - ګـټې اخیستنې سره مخ شوي، پناه ځای، طبي او رواني یا جنسي ډول له ناوړهچې په فزیکي 

  حقوقي مرستې ته Iس رسي لري؛ 

وا څخه د جګړې یا مرمیو د ویشتلو په سیمو کې د دفاع وزارت او سرحدي پولیس چې د شخړې یا د پولې له هغې خ   .و
  هغوي له زیان څخه وژغوري؛ تر څو او ټول اړین اقدامات ترسره کوي،  ي وکړ د ملکیانو ساتنه  چې مسوولیت لري،

شویو له ساتنې او د هغوي د ازادي له درناوي سره په مستقیم ډول تړاو لري، د دې  بٻځایه داخليد عدلیــې وزارت چې د    .ز
نه دي توقیف شوي او هغه نور یــې چې په جرمونو تورن دي او د  ه توګهبې ځایه شوي وګړي په ناقانونډ حاصلوي، چې ډا

  دي، حقوقي مرستې ته Iس رسي لري؛توقیف یا د بند له ګواښ سره مخ 

 APMBT دهڅوي، چې د ماین پاکۍ د همغږۍ نور اړوند تطبیق کوونکي شریکباڼي اداری MACCA    او DMCد   .ح
پروژې وړاندې کوي، چې پر ټولنې د اغیزې پر بنسټ ترتیب شوي  ۳۰۸نوموړی کاري پن ي. کړ  تعقیبتړون کاري پن د 

  هیواد اعن شي.  پاککال تر پایه له ماینونو څخه یو  ۲۰۲۳څو افغانستان د تر او باید بشپړ کړای شي، 

        د میشت کیدلو حق، دځای د بدلون او د نا پیلی سفر حقد میشت کیدلو حق، دځای د بدلون او د نا پیلی سفر حقد میشت کیدلو حق، دځای د بدلون او د نا پیلی سفر حقد میشت کیدلو حق، دځای د بدلون او د نا پیلی سفر حق    ۲۲۲۲....۱۱۱۱....۷۷۷۷

شي خو له استوګن هر افغان حق لري د هیواد هر ګوټ ته سفر وکړي او : "، چېماده تصریح کوي ۳۹د افغانستان د اساسي قانون 
هغو سیمو پرته چې قانون منع کړې وي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وکړي او بٻرته 

چې په ازادي لري،  مٻشتٻدنېپه افغانستان کې د خوځښت او  څٻرد ټولو نورو افغانانو په کسان شوي  بٻځایه داخلي" راستون شي.
  شامل دی.حق استوګنې  یا د هیواد په نورو سیمو کې د  کیدنېیو ځای  ې یز یسیمه خپل اصلي میشت ځای ته د ستنیدنې، دې کې 

  چې:  کړي ا یقینی ارت دوز  چارو راستیدونکو بٻرتهسره سم به د کډوالو او  پالٻسيد دغې 
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سیمې، ساحې ته ستون یا هلته پاتې کیدو ته اړ کړای ځانګړی یوې توګه نه شي کیدای په ناقانوني یا جبري وګړی هیڅ    .الف
  شي. 

ته ولیږدوي، له استثنایــي  ېسیم ېبلکسان شوي  بٻځایه داخليپه جبري ډول چارواکي نه شي کوIی یز ه یسیمملي یا    .ب
چې د قانون له خوا اجازه ورکړل شوې وي یا په قطعي ډول د یوې مشروع او متوازنې موخې د ترIسه کولو  حاIتو پرته

  لپاره ضروري وي. 

ځخه منع کړي، او  مٻشتٻدنېشوي په خپلو سیمو کې له  بٻځایه داخليچارواکي نه باید یز ه یسموالیان، ښارواIن او نور    .ج
  دې خنډونه پیدا کړي. نه باید د هغوي د دې هڅې په وړان

د ځای پر انتخاب هیڅ ډول محدودیتونه نه شي وضع کیدIی، پرته له هغو استوګنې د خوځښت پر ازادي او د وګړی د    .د
په موخه د خوندیتوب وګړو د حقونو او ازادیو  نورو قانون د ملي امنیت، عامه نظم، روغتیا، او داټکل کیږي څخه چې 

  وضع کړې وي. 

        سرپناه حق او ځمکې ته Iس رسي سرپناه حق او ځمکې ته Iس رسي سرپناه حق او ځمکې ته Iس رسي سرپناه حق او ځمکې ته Iس رسي     ېېېېاسباسباسباسبدمندمندمندمن    ۳۳۳۳....۱۱۱۱....۷۷۷۷ 

        د مناسب کور حق د مناسب کور حق د مناسب کور حق د مناسب کور حق     ۱۱۱۱....۳۳۳۳....۱۱۱۱....۷۷۷۷

  تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

یوه له سترو اړتیاوو څخه د مناسب کور درلودل دي او یو له هغو ستر خنډونو څخه چې په کسانو د بې ځایه شویو    .الف

ولو کې مخ دي، ځمکې ته د Iس رسي نشتوالی شوي وګړي ور سره د مناسب کور په پیدا ک بٻځایه داخليافغانستان کې 

  دی.

  کې د مناسب کور د درلودلو حق لري.سیمو شوي وګړي په کلیوالي یا ښاري  بٻځایه داخلي   .ب

زیات شمیر بې ځایه شوې ټولنې له دې پرته بل بدیل نه لري، چې پر دولتي یا شخصي ځمکو په غیر رسمي میشت    .ج

تونه د مالکینو او ځینې وختونه د هغوي له اجازې پرته، چیرې چې د اجارې د امنیت ځینې وخشي، استوګن ځایونو کې 

  .ويیا نورو ځورونو له ګواښ سره مخ ویستلو هغوي په مکرر ډول د جبري   د نشتون امل

نه اجازه ره کولو رغولو یا بهت ېاو د هغپناه ځایونو کې ژوند کوي، ډیر ساده او ابتدایــیشوې ټولنې په  بٻځایه داخليزیاتره    .د

  ). بامونوتسهیت ، او بریښنا پالنې روغتیا ،، منبعلري (د مثال په ډول د اوبو مناسبې 

 ېIند ېوشتشریح  کېبرخه   ۴٫۱په  ېد نورو ادارو په همغږی چوزارت  راستنٻدونکو بٻرتهاو  کډوالود سره سم به  پالٻسيدغې د 

  :کوي سرهتر فعالیتونه 

 بٻځایه داخلياو د بې کوره جوړوي، پنونه د ځمکې له اړونده خاوندانو او کوربه ټولنو سره څرګند ځمکه تشخیص او     .ه

ــې اړتیا وي د بشري ټولنې په مرسته به دغه چارې ترسره کسانو شویو  لپاره بیړني او مؤقت پناه ځایونه برابروي، که چیرې ی

  کوي. 

ته اجازه ورکړل کسانو شويو  بٻځایه داخليرسمي میشت ځایونو کې اقدامات ترسره کوي، څو یقیني کړي چې په غیر    .و

شوې څو خپل استوګنځایونه د بیړني پناه ځای د چاپیریال له حد اقل معیارونو سره سم جوړ کړي؛ او تدابیر ترسره کړي 

 هغو ښځو چه د دتوګه سره مرسته ترسره کړي، په ځانګړي  وګړو له زیانمنیدونکو چې په دغه چاره کې په زیاته کچه 
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په ګډون، په داسې حال کې چې په درلودونکی وګړو ، مزمنو ناروغیو او معیوبیت لرونکې د زیات عمر ،يکو ري مشکورنیو 

ــي ډول مناسب کور ته د هغوي د حق د درک په پام کې نیولو سره.    ارتقای

شمیره فرمان کې تصریح  ۱۰۴ سمشر په متړ کوي، څو یقیني کړي چې د ځمکې د تخصیص پنونه لکه څرنګه چې د ول   .ز

  ) برخه کې تشریح شوي نیمګړتیاوو د مخنیوي له Iرې پایښت لرونکي دي. دپه ( ۸٫۳٫۲شوي، د 

میشت شوي د ټولنې په کچه د ځمکې د پور، کرایــې یا پلور د کسان شوي  بٻځایه داخليچیرې چې  سیموکیپه هغو    .ح

  نوښتونو لټه کوي. 

د نورو . د سند د ورکولو د دایمی سیستمونو پر اساس برابر شوی ې و د اجار د ځمکچې  ېن کوي کوملټوIرو د هغو    .ط

  . ر بنسټپ ېحق د برنام ېاخیستن ېملکیتونو څخه دګـټ

  برابروي، د اقتصاد سره سم  هغويکورونه د ز ټولنٻشویو ته  بٻځایه داخليچې  ېلټه کوي کومIرو د هغو    .ی

شویو لپاره چې کوIی شي کور او/یا ځمکه وپیري، د کمې ګـټې اوږد مهاله  بٻځایه داخليچې د هغو پیدا کوي  ې Iر هغه    .ک

  ګروي برابروي. 

او له اغیزمن شويو ټولنو سره په س مشوره کې، د ښاروالۍ چارواکي دې ته هڅوي چې غیر رسمي میشت ځایونه رسمي    ل.

نسټ د تګرو په وسیله ترفیع او غښتلې کړي، څو په ارتقایــي ډول ته د سیمې پر باستوګنځایونو د ګڼو غریبانو ورته 

  مناسب کور ته د هغوي حق درک کړای شي.

سره مخ نه دي،  وٻستنېله جبري کسان شوي  بٻځایه داخليبرخې د شرایطو سره سم، د دې یقیني کول، چې  ۴. ۵د    م.

  تعقیب شوي.  لري شتون  کېاړونده برخه ورمه په څل چېنو اصول وملت دملګرو ، او ترسرهپه حقوقي ډول ویستنه 

        معیارونه معیارونه معیارونه معیارونه د ویش د ویش د ویش د ویش شویو ته د ځمکې شویو ته د ځمکې شویو ته د ځمکې شویو ته د ځمکې  بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخلي    ۲۲۲۲....۱٫۳۱٫۳۱٫۳۱٫۳....۷۷۷۷

  تخصیص شوي باید په Iندٻنیو معیارونو برابرې وي: شویو ته  بٻځایه داخليوIیتي چارواکو له خوا یا  مليټولې هغه ځمکې چې د 

  . وي) څخه پاکه ومهمات وونکو توکو (ځمکنیو ماینونو او ناچاودځمکه باید له جګړې څخه د پاتې شونو چاودید   .الف

   نه پاک اوسی.    (UXOs)منفجره پاتی شونی ځمکه باید   .ب

  . دهه مخ نله ګواښ سره  ېښوییدنلکه دځمکې ښوییدنې، سیبونو یا د واورو د  پٻښوځمکه د طبیعي    .ج

او همدارنګه د نورو روغتیایــي موخو لپاره  ای شيبو اړتیا پوره کړ ساحه بسیا د څښاک اوبه لري څو د ټولنې د څښاک د او   .د

  کافې اوبه برابروي. 

  د سړک او ترانسپورت له پلوه ساحه د Iس رسي وړ ده.    .ه

  . په کافي نږدې واټن کې پرته ده، چې د استخدام او د ژوند امکانات برابرويته تخصیص شوي ځمکه کاري مارکیت    .و

  مه د Iس رسي وړ واټن کې پراته دي. څٻر غتیايــي کلنیک تخصیص شوې ځمکې ته ښوونځی او رو   .ز 

  .يخدمات موجود دد قانون د انفاذ ادارو له خوا  واو نور  وپولیسد کېساحې    .ح
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        د ژوندانه حقد ژوندانه حقد ژوندانه حقد ژوندانه حق    ۴۴۴۴....۱۱۱۱....۷۷۷۷

  تصدیق کوي، چې:  پالٻسيدغه 

کمښت په پایله کې د ژوندانه د امکاناتو د کې د زیات شرایطو په زو او ژوندانه ټولنٻپه اقتصادي، زیاتره  کٻدنهبې ځایه   . الف

  Iسه ورکولو په مانا ده. 

مهارتونه زیاتره له هغه نوی چاپیریال سره په کوم کې چې هغوي ژوند کوي موافقت نه لري (د  کسانود بې ځایه شویو   . ب

شوی په مکرر ډول د هغو کارونو  بٻځایه داخليبیلګې په توګه، په یوه ښاري چاپیریال کې کرنیز او شپني مهارتونه) او 

  ترسره کولو ته چې ډیر کم بې ثباته مزد لري او د کورنۍ د اغیزمنتوب او نیستۍ کچه لوړه وي، اړ دي.

په خپلو پخوانیو مینو کې د خپل معیشت/عاید سره مرسته وکړي اوس نه شي کوIی په هغو  يکوIی ش چېڅوک  ېښځ  . ج

ی پرځای شوی کار وکړي، دا د کورنۍ په هغو څو بل القوه معاش خورو غړو باندې د متکي ځایونو کې چیرې چې دوی ځا

 ونور  د وادونه او ېاو د وخت نه مخک ي سختو کارونو ته اړ باسل،  جبر  وماشومان د، کیدو لوړ ضریب رامنځ ته کوي

  .په ګډونکارونو  وستونزمن

  : مونهپروګرالومړیتوب  مليسم د سره  پالٻسيد دې 

، تدبیرونه تر سره کړي ګډونشویو، د ښځو په  بٻځایه داخليچارو ، شهیدانو او معلولینو وزارت به د ټولو زو ټولنٻد کار،    .د

یا د هغوي د نژاد (قومي تړاو)، د اصلي ځای، مذهب یا هر ډول بل  کیدنېڅو له دې پرته چې له هغوي سره د بې ځایه 

  ولري . یرس د کار د امکاناتو حق ته Iسدوی چې  وضعیت پر بنسټ  توپیر وشي، ډاډ حاصل شي

، د امکان په صورت کې انتقال او یا د بې ځایه درلوده دندهیــې   کېپه حکومت  چېکسان   شوی بٻځایه داخليهغه    .ه

دولتي کار موندلو په موخه Iزمې هڅې ترسره بدیل په بل ځای کې ځای پرځای شي او د هغوي لپاره د استوګنی /کیدنې

به له کوم ځنډ پرته د هغوي نویو  ات د تقاعد او همدارنکه نور امتیاز  وکسانشویو  بٻځایه داخليي. په ټولو مواردو کې، د ش

  ته انتقال شي. سیمو 

چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت به د ښاري مرکزونو په شمول د معیشت پروګرامونه رامنځ ته کړي څو زو ټولنٻد کار،    و. 

د کاري فرصتونو د رامنځ ته کولو په موخه همدارنګه او ځایــي وګړي ترې ګـټه پورته کړي او کسان شوی  یهبٻځا داخلي

  خصوصي شرکـتونه وهڅوي.، عامه

مرسته وکړي، سره شویو  بٻځایه داخلي لهچارو، شهیدانو او معلولینو وزارت به د کار موندلو په برخه کې زو ټولنٻدکار،    ز.

شویو ته  بٻځایه داخليد دې لپاره چې د کار په مارکیټ کې هغوي د سیالۍ وړ شي تونو مرکزونه او د خدم ېد کارموندن لکه

به لومړیتوب ورکړل شي څو په حرفوي روزنو کې برخه واخلي. د حرفوي روزنو او د معیشت د انکشاف د پروګرامونو د 

لپاره چې د  وګړو ي څو ډاډ حاصل شي چې د هغو معرفي کولو څخه وړاندې به مناسبې ارزونې او د مارکیټ تحلیل ترسره ش

  دا ډول پروګرامونو څخه فارغیږی ،کارونه موجود وي. 

ي مشر  یــې ېښځ چېکورنیو  هغوشویو، د  بٻځایه داخليچارو، شهیدانو او معلولینو وزارت به د معیوبو زو ټولنٻد کار،   ح.

په پروګرامونو  ېبې ځایه شویو سره مرسته وکړي څو د د شویو او نورو اغیرمن ي وګړ یوازې  کی، د زیات عمر درلودونکوي

  کار پیدا کړي.  ،څرګند تمرکز کوي ېو باندوګړ شویو تر ټولو اغیزمن په افغانانو د  چې واسطه
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چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت په ګډون، د ښوونې او روزنې وزارت به د حرفوي روزنو په پروګرامونو کې زو ټولنٻد کار،    ط. 

  .ي(د) برخه کې تشریح شو ۷٫۱٫۸، لکه څنګه چې په ي شامل کړ  ي ځوان وګړ  يشو بٻځایه اخليد

چې په کسان   يشو بٻځایه داخليد کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت او د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت به هغه     ی.

 چېکوچیانو لپاره  هغونو کې شامل کړي او دد معیشت او د مهارتونو د پراختیا په پروګرامو ي اوسیږ  ېک سیمو ي ښار 

ستراتیژي ګانې او  ې ، ځانګړ يیا د هغوي د کډوالی د Iرو د قطع کیدو له امله بې ځایه شو او ي ړ ورکIسه  له یــېڅاروی 

  پروګرامونه جوړ کړي.

        رسي حق رسي حق رسي حق رسي حق     خوړو او کالیو ته د Iسخوړو او کالیو ته د Iسخوړو او کالیو ته د Iسخوړو او کالیو ته د Iس            ۵۵۵۵....۱۱۱۱....۷۷۷۷

ژوند کیدای شي د مستقیمو فزیکي بریدونو ترڅنک، د خوراک، اوبو او  کسانو یوشو بٻځایه داخليتصدیق کوي چې د  پالٻسيدغه 

کوربتوب  يواو همدارنګه هغه ټولنې چې د بې ځایه شوکسان د ګواښ سره مخ شي او بې ځایه شوی امله مناسبو کالیو د نه شتون له 

  کوي د دې ډول مرستو د غوښتلو او تر Iسه کولو حق لري.

  و وزارت به ډاډ حاصل کړي چې:دکډوالو اوراستنیدونکو چار 

 بٻځایه ياخلمرستې چې د  ېهغه ټول او ترسره کولو پر مهال، يد هر ډول توپیر نه پرته د هغوي د اساسي حقونو د درناو   الف.

  او د کوربه ټولنو سره ترسره شوی د بشر پالنې د اصولو پر بنسټ وړاندې شي. کسانوشویو 

لپاره  کسانوکار ورکړی، د دې دلیل پر بنسټ باید د بې ځایه شویو توګه ی  فاکـټور په داسې مرستې به د یوی جذب کونک   ب. 

  د ژوند ژغورنې د بشري مرستو څخه انکار و نه شي.

  برابرول.مرستو نیو هوا څخه د ژغورنې په موخه د وګړو سره د مرستې په خاطر، د ژمن ې سړ  ېزیات لهکې  کٻدنهپه بې ځایه     ج.

  .شتوناوبو  يخونداو ، د کافي، دوامداره لپاره ورنیوک او و وګړ د    د. 

چې د خفظ الصحی امکانات خوندي شوي او د ټولو، په خاص ډول د  ي کړ  يڅو دا یقین يځانګړی تدبیرونه  نیول شو   ه. 

انات امک يحفظ الصح ، او دا چې ديرسي وړ د لپاره د Iسوګړو ، ماشومانو او د زیات عمر درلودونکو وګړو هغو معیوبو 

  . يدخوندي د ښځو او نجونو لپاره مناسب او 

کې (د بیلګی په توګه په ځینو ځایونو کې چیرې چې ځایــي وختونو د دې امکان په پام کې نیول شوی چې په ځینو    و.

ته د هغوي د اړتیا وړ شیانو د  کسانوپروګرامونه، کوم چې بې ځایه شویو  ېمرست دمارکیټونه فعال وي) د نقدو پیسو 

  رسي وړ سیمو کې یوه ګـټوره ستراتیژي وي. پرتو یا د نه Iس ې ، لر يښایــي دا په ښاري او کلیوال ولري توان  انیولو ر 

ته بیړنۍ امدادي مرستې ویشلې کیږي په  وګړو ، کله چې نیستمنو ېاو کورنیو سره مرسته شووګړو د زیاتو زیانمنیدونکو     ز.

رکړل شوی، او ځایــي چارواکي د بشر پالنې د هغو داخلي او نړیوالو ته ځای و  کسانوشویو  بٻځایه داخليهغو کې 

نمایندګیو سره همکاري کوي کومې  چې د داسې امدادي مرستو د وړاندې کولو توان او غوښتنه لري، په هغه صورت کې 

 د دا ډول مرستو د وړاندې کولو توان و نه لري.دوی که چیرې 
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        حقحقحقحق    ييييرسرسرسرس    ته د Iسته د Iسته د Iسته د Iس    نونونونوخدمتوخدمتوخدمتوخدمتوروغتیایــي روغتیایــي روغتیایــي روغتیایــي     ۶۶۶۶....۱۱۱۱....۷۷۷۷

روغتیا پالنې،  ېد افغانستان د ټولو وګړو لپاره د مخه نیونکچې دی اړ ، دولت سره سم  ېماد ۵۲ د د افغانستان د اساسي قانون

وګړو  معلولینو او معیوبینو متقاعدو، دولت د“ ماده بیانوي چې: ۵۳طبي درملنی او روغتیا پالنې وړیا او مناسب امکانات برابر کړي. 

ښځو او د اړو یتیمانو لپاره د قانون له  وسرپرستبې او د وګړو ، او همدارنګه د زیات عمر درلودونکو يتضمینو حقونه امتیازونه او 

 څٻرلکه د نورو وګړو په کسان  يشو بٻځایه داخليتصدیق کوي چې  پالٻسيدا  ”حکمونو  سره سم Iزمې مرستې وړاندې کوي.

I په شتون د نه  ېپیژند پاڼرسي څخه د برخمن کیدوحق لري، او تصدیق کوي چې د  ساساسي روغتیایــي خدمتونو ته د ورته بشپړ

  پیدا کړي. Iس رسيوکوIی شي طبي امکاناتو یا خدمتونوته کسان شوی  بٻځایه داخليصورت کې به 

  سره سم به د عامی روغتیا وزارت: پالٻسيد دې  

ــي اندی کسانوشویو  بٻځایه داخليد ځینو    الف.  ، په خاص ډول د بې ځایه سره ته په کـتو اړه اړین څرنګواليښنو په د روغتیای

وروسته موده کې، د عامې روغتیا وزارت به په خپل وړتیا سره د روغتیا پالنې د حق درناوی، په پرمهال او له هغه  کیدنې

  ساتنه او ډاډ حاصل کړي.

خدمتونو  څخه د ډاډ حاصلولو په  يه د روغتیا او تغذیولپار وګړو شویو ، په خاص ډول د نیستمنو  بٻځایه داخليد ټولو    ب. 

  موخه خاص ټینګار.

وړاندې او وروسته پاملرنې، د مزمنې ناروغي او خوار څخه لنګون له ، د ښځو لپاره د واکسیناسیون د ماشومانو لپاره    ج.

د تاوتریخوالي له امله  کیدنې د بې ځایهاو څوک چې  وګړو ینو، زیات عمر درلودونکو لول، د معېځواکي لپاره د درملن

  .وي شامل کېخپل پروګرامونو په قربانیان او یا د ذهني ټکان سره مخ شوي، 

د قربانیانو  او تاوتریخوالی او نورو  يتاوتریخوال يچارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت په مرسته، د جنسزو ټولنٻد کار،     د.

  . يسره مخ شوناروغی  ذهني  لهله امله  کیدنېو برابرول چې د بې ځایه ټولنٻزو مرست –و لپاره د رواني وګړ د هغو 

لو، لکه ټایر لرونکې  او ېد فزیکی بیارغون،معیوبو وګړو دحقونو د تړون سره سم د  ه. 
ٓ
Iتو او د خوځیدنې د ا

ٓ
د اړتیا وړ سامان ا

   .لپارهلویانو د معیوبو ماشومانو او چوکۍ (ویلچیر) او د بغل Iندې د لکړو برابرول 

څو  په ګډون، خدمتونو ېبیا رغون يفزیکزیاتول،   د مخ پر زیاتیدونکو وګړو لپاره په ښاري مرکزونو کې د روغتیایــي پاملرنې   و. 

رسمي میشت ځایونو کې ژوند کوي د غیر ته څوک چې په وګړو اړتیاوو ته په موثره توګه ځواب ووایــی، او هغو  يدو د

، کېدوارن په  ي امیدوار  د ښځو د نوګه  ې ، په ځانګړ مو کې د روغتیا پالنې کیفیت ښه کړي رسي وړ وي، او په دغو سییIس

  . بشپړه پاملرنهماشومانو روغتیا ته  واو د کوچنی ، ېود تنکیو ځوانانو د د

د  رسي نه لري  په اساني سره روغتیایــي امکاناتو ته Iس کسانوشوی  بٻځایه داخليپه لرې پرتو سیمو کې چیرې چې    ز. 

  څخه په منظمه توګه لیدنه.  کسانوشویو  بٻځایه داخلياو د  ګرځنده کلینیکونو متړ

پیدا کړي، هلته به  Iس رسيمرستو ته نه شي کوIی د بشر پالنې   ي وګړ اړ  او يو ېIری تړل چیرې چې د نا امنیو له کبله    ح.

واکسین لګولو په شمول  کسانوار وکړو څو د بې ځایه شویو سره کفعالینو نورو د بشر پالنې او د Iرو د پرانستلو په موخه 

 شي. رIزم طبي خدمتونه براب
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مخه و نیول  و تر څو دناندر  به په پام کې ونیسيډول ناشویو او کوربه ټولنو د روغتیایــي اړتیاوو تر منځ  بٻځایه داخليد    .ط

  ي. ش

 څو ډاډ حاصل کړي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د  يمن دد دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ژ  سم،سره  پالٻسيدې  له  .د

په وضعیت  کیدنېساتنه کوي او د بې ځایه  يد هغودرناوی او  ته ځایونو روغتیاټرانسپورټ او  روغتیادکارکونکو، روغتیا 

ــروغتیاکې د    پ د رسولو په موخه د بشر پالنې د Iرو د پرانیستلو اهمیت پیژني. خدمتونو  يی

        متړمتړمتړمتړد کورنۍ د کورنۍ د کورنۍ د کورنۍ     ۷۷۷۷. . . . ۱۱۱۱. . . . ۷۷۷۷

ماده بیانوي چې: کورنۍ د ټولنې اساسي رکن او د دولت تر پاملرنې Iندې ده. دولت د کورنۍ، په  ۵۴د افغانستان اساسي قانون 

  په موخه Iزم تدبیرونه نیسي.  وڅخه د ډاډ حاصلول يخاص ډول، د ماشوم او مور د فزیکي او رواني  سمت

  تصدیق کوي: پالٻسي د دغو مقرراتو سره په سمون کې،دا

کار، ټولنٻزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت اړ دی څو د بې ځایه  ، دږي غهمد نورو صحیت لرونکو چارواکو په    .الف

  .ي متړ وکړ  يشویو کورنیو او ټولنو یوال

سرپرست نلرونکی  ج شویو ماشومانو او و پر څخه ا مور شوی، د ذکر برخه کې  ۴(ج)  ۶٫۱٫۲لکه څنګه چې په    .ب

  .د یو ځای کولو په موخه د ځانګړو هڅو ترسره کول هغويخپلو کورنیو سره د  لهاو  کړي په نښه  کوچنیان

 ، داسې ماشومانو ته بایديو ېکورنیو سره نا شونله  يیو ځای کیدل د هغوماشومان  دپه هغو مواردو کې چیرې چې    .ج

  وشي.ساتنه  يدو دولو سره نی کېګـټو په پام  هغو د د يو ېشون چې ې چیر 

(د)  ۶٫۱٫۲حق لري څو د خپلو ورکو شویو خپلوانو د سرنوشت په هکله معلومات ترIسه کړي، د کسان بې ځایه شوی    .د

یا د شخړی په پایله کې خپل  پٻښوو په اړه چا چې په طبیعي او انساني وګړ برخې پر اساس، د کورنیو چارو وزارت د هغو 

  ځای پر ځای کړي. هد پاتې شونو د موندلو لپاره طرزالعملوند مړو ، ډاډ حاصل کړي چې د هغوي ژوند له Iسه ورکړی 

        حقحقحقحقاو روزنی او روزنی او روزنی او روزنی د ښوونې د ښوونې د ښوونې د ښوونې     ۸۸۸۸....۱۱۱۱....۷۷۷۷

  یادونه کوي چې: پالٻسيدا 

ماده کې تصریح شوې، چې زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د  ۴۳د افغانستان د اساسي قانون په    .الف

ماده بیانوي چې: دولت مکلف دی په ټول همدا پوری وړیا د دولت لخوا تامینږی. د اساسي قانون  لیسانس تر درجی

افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرح او تطبيق کړي. 

هغو سیمو کې چې پری خبری کیږي Iر هواره کړي. د او دولت همدارنګه مکلف دی چې د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په 

ماده بیانوي چې: دولت مکلف دی چې د ښځو د زده کړو د پراختیا او د توازن د ایجاد په منظور، د  ۴۴اساسي قانون 

  کړي. کوچیانو د زده کړې د ښه والی او په هیواد کې  د بې سوادي د له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح او تطبيق

متړ کوي  د پروګرام Education For All  (EFA) د ټولو لپارهښوونه او روزنه حکومت د  ستانافغانددې سربیره،  پر  .ب

خاصو  ۶کال یــې بیا تصدیق کړي چې  د زده کړي  ۲۰۰۰ته د معارف ګـټې ورسوي، او په  ي څو په هره ټولنه کې هر وګړ 

ب په لومړیو کې د پاملرنې او ښوونې او روزنې ښه والی او توسعه، په خاص د ماشومتولومړی: تعلیمی موخو ته ژمن دی: 

، ېډاډ حاصل کړي چې ټول ماشومان، په خاص ډول نجون دویم:ډول، د زیاتو زیانمنیدونکو او محرومو ماشومانو لپاره 
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و د ښه کیفیت لومړنۍ چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي او هغه چې په لږکیو پوری تړاو لري، بشپړ، وړیا اڅوک 

له Iرې ډاډ  Iس رسيزده کړې او د ژوندانه د مهارتونو پروګرامونو ته د  ېد مناسبدریم:  Iس رسياجباري ښوونې ته 

سلنی ښه  ۵۰د لویانو د سواد په برخه کې د څلورم حاصل شي چې د ټولو ځوانانو او لویانو د زده کړو اړتیاوې پوره شي 

پنځم:  Iس رسيخاص ډول د ښځو لپاره او د ټولو لویانو لپاره د اساسي او دوامداره معارف مساوي والي تر Iسه کول، په 

تر Iسه کول، او د ښه  ياو منځنۍ ښوونې کې د جنسیت د توپیر له منځه وړل او په معارف کې د جنډر د تساو ۍپه لومړن

د شپږم: څخه د ډاډ په موخه تمرکز، او  Iس رسي ياواو د نجونو د بشپړ او مس ېکیفیت په اساسي معارف کې Iسته راوړن

تر  ېاو د اندازی وړ پایل ېغوروالی څخه ډاډ څو د ټولو لخوا څرګند لهمعارف د ټولو اړخونو د کیفیت ښه والی او د ټولو 

  Iسه شي، په خاص ډول د سواد، د شمیر د درک او د ژوندانه د اساسي مهارتونو  په برخه کې.

  :شویو په اړه بٻځایه داخلي، د معارف وزارت، د سمره س پالٻسيد دې 

شویو د ماشومانو او نجونو او همدارنګه هلکانو لپاره  بٻځایه داخليڅو ډاډ حاصل شي چې د ټولو منل د دې مسوولیت     .ج

  .برابرولزده کړې  ۍاو منځن ۍ، لومړني جبر وړیا او 

  :بهزده کړې  ۍاو منځن ۍي څو ډاډ حاصل شي چې لومړنتصدیق کوي او د دې لپاره به تدبیرونه تر سره کړ    .د

ماشومانو  له( ،يڅخه منع نه کړای ش يښوونځ له کېد نه شتون په صورت  ېاو پیژند پاڼ وبه د اسناد هیڅ   .۱

 :) يشمعلومه  سویه يتعلیمد هغوي تر څو  يواخیستل شڅخه ازموینه 

 يبه د ښوونځ کېورو ورته لګښتونو د نه شتون په صورت ځایه شوی کوچنی د یونیفورم، کـتابونو د ن بېهیڅ    .۲

 څخه منع نه کړای شی. 

 کړي.و  هڅپوره ه به معیوبو ماشومانو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره  يښوونځ   .۳   

ــي ماشومانو سره یو ځای  بٻځایه داخليپه ښاري مرکزونو کې، د   . ۴ په هماغو شویو ماشومان حق لري څو د ځاي

  ي. ګډون وکړ  کېښوونځیو 

څو هغوي  يونیول ش کېپام په فعالیتونه  يپروګرامونه او د پوهاو يپه موخه تعلیم ېد والدینو د هڅون  . ۵

چې په ښوونځیو کې خپل ماشومان، نجونې او همدارنګه هلکان شامل کړي او د زیانمنونکو دودیزو وهڅوي، 

چې ماشومان د تعلیم د زده کولو څخه  ودونو او کار، کومڅخه مخکې وخت له کړنو لکه د ماشومانو 

 .يونیس، مخه يراګرځو

شویو د ټولنو  بٻځایه داخليچې د  يش يیقیند روغتیا پالنې د مناسبو امکاناتو په درلودلو سره داسې ښوونځی    .۶

وکوIی شي په ښوونځیو کې ګډون وکړي  ېڅو نجون ولري شتون واټن کې  ېاو یا هم هغو ته په نږد کېسیمه په 

 ي.لر و Iس رسيته ور  ي وګړ و معیوب ا

، او د بې ځایه شویو ښوونکو لپاره هم يش يیقین ېمرست ېپروګرامونه او مناسب يد ښوونکو لپاره تشویق   .۷

څو وهڅول شي چې په لري پرتو سیمو او یا غیر رسمي میشت ځایونو کې چیرې  ينیول شولومړیتوب په پام کې 

 وي، د تدریس په موخه چمتو شي.ژوند ککسان شوی  بٻځایه داخليچې 
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په وخت اړتیا توکو، او د او نارینه)، او د تدریسي  نهښوونکو (ښځٻد ، زیاتول د اړتیا په صورت کې به د ټولګیو  . ۸

بې ځایه  يکورن د چې ي کړ  يدا یقین ، څوکول وړاندې، او د پلټنې غښتلی سیسټم بدلون راوړل کېپه نصاب  کې

د ژوندانه د مناسبو مهارتونو د  اوشانته شي،یوسره د نورو ماشومانو کې هیواد  په  سویه يماشومان تعلیم يشو

 .وشي بې ځایه شویو د ماشومانو د کلتور درناوی هکور له  ، او وزده کول

شویو کوربه توب کوي Iزم تدبیرونه تر سره شي څو د  بٻځایه داخليد زیات شمیر چې  ېکومد هغو سیمو لپاره    .۹

 يموادو شمیر زیات شي او د بې ځایه شویو او کوربه ټولنو د ماشومانو تعلیم يونکو او تدریسټولګیو، ښو 

 .ي اړتیاوو ته ځای ورکړ 

چې موخه یــې د هغو زده کونکو د   يد هغو طرزالعملونو د پلي کولو او ښه والی لپاره Iزم تدبیرونه تر سره ش   .۱۰

 يشو بٻځایه داخليدې ترIسه کړي، له هغه ځایه چې ځینی هیواد څخه د بانله چا چې  يشهادتنامو پیژندل د

 داخلي، د يکې د کٻدنهستنیدونکی وه او په اوس وخت کې په دوهمه درجه بې ځایه راماشومان پخوا کډوال/ 

هیواد څخه د باندې ترIسه کړي  لهشویو پروفیسورانو او ښوونکو د اعتبار نامو د پیژندلو لپاره چا چې  بٻځایه

  ل ترسره شي.ورته عم

چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت په همکاري، به د ځوانانو لپاره حرفوي روزنې رامنځ ته کړي  زو ټولنٻدکار،   .۱۱

 له هغو ماشومانو لپاره کوم چېد  پروګرامونه ې سواد زده کړ ) دزده کړهد کمپیوټر  لکه کېپه مختلفو برخو (

د زده کړي نه وي ترسره کړي، او د  یــې ې چې هیڅ زده کړ  او د هغو ښځو لپاره  يشو ېڅخه پات يښوونځ

 يشو بٻځایه داخلي. يګمارل شو يهغو لویانو لپاره څوک چې په دندو نه داو روزنې  وپروګرامونه او د مهارتون

  داسې تعلیمی پروګرامونو څخه ګـټه پورته کړي.  لهکوIی شي هم کسان 

        زیان دجبران حق زیان دجبران حق زیان دجبران حق زیان دجبران حق     ييييحق، او د اووښتحق، او د اووښتحق، او د اووښتحق، او د اووښت    ېېېېدساتندساتندساتندساتنملکیت څخه ملکیت څخه ملکیت څخه ملکیت څخه     لهلهلهله    ۹۹۹۹....۱۱۱۱....۷۷۷۷

  چې:تاییدوي،  پالٻسيدا 

په حالت  ي، ویجاړیدو یا ورانکیدنېد انتقال او نه انتقال وړ ملکیت د حق او د بې ځایه  کسانودولت د بې ځایه شویو    . الف

  تضمین کوي.او  جبران، زیان  ياوښتد ته کې ملکیت 

توګه  قانونياو یا غیر  ي جبر څخه په  يدو له يیتونو  چې ښایــد هر ډول کور او یا ځمکې او ملک کسان يټول بې ځایه شو   .ب

  تاوان حق لري.زیان د  تياوښد  يممکن نه و تر Iسه کول یــې ې که چیر نیولو حق لري او  بٻرتهوي، د  ياخیستل شو

پایښت لرونکو د جبران مرستې د زیان د Iرې ستنیدنې د اسانتیاوو د برابرولو له خپلې خوښې شویو د  بٻځایه داخليد    .ج

 چې، زیان جبران تر سره شوی ياوښت يشوی او د مادتامین    عدالت ېچ يکو يیقین حل Iرو یو مهم عنصر جوړوی، دا

  .يمرسته کو ي،اوسیږ  چې کېپه هغو سٻمو میشتیدو د شویو  بٻځایه داخليدا د 

، چیرې چې يپه برخه کې مرسته وش س رسيIد میراث د ترIسه کولو یا مهر ته د دې ښځو سره  لهدکونډو په شمول،    .د

، ځمکې او ملکیت کور ، ځمکه او ملکیت بیا تر Iسه او یا د کور Iزم وي، باید وړیا حقوقي مرستې ترIسه کړي څو خپل 

 او یا له منځه تللی تاوان ترIسه کړي. من شويچې زیان
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        حقحقحقحق    Iس رسيIس رسيIس رسيIس رسيد بیان ازادي او اطعاتو ته د د بیان ازادي او اطعاتو ته د د بیان ازادي او اطعاتو ته د د بیان ازادي او اطعاتو ته د     ۱۰۱۰۱۰۱۰....۱۱۱۱....۷۷۷۷

شویو  بٻځایه داخليڅخه خوندي ده. ټول افغانان، د  ي له تبر  يسره سم، د بیان ازاد ېماد ۳۴ لهاساسي قانون  د افغانستان د

پرته له کوي چې، دغه  حق  ماده تصریح ۱۹وګړو په ګډون، د نظر او بیان د ازادی حق لري. د بشري حقونو د نړیوالې اعمیــې 

او نظریو د بیان، اطعاتو د  ې Iر له نیولو د نه هر ډول رسنیو او د پولو په پام کې  او د يد نظریو د درلودلو د ازاد ېمداخل کومې 

  پلټل او تر Iسه کول تضمینوي.

  وزارت به: چارو راستنیدونکو بٻرته،د کډوالو او سره سم پالٻسيد دې 

وړ وي  Iس رسيوم چې د ټولو لپاره د کې بڼه او Iر داسه شویو لپاره پ بٻځایه داخليټول Iزم تدبیرونه ترسره کړي څو د    .الف

او همدارنګه د هر ډول تاوان په   Iس رسيمرستو د زو ټولنٻد بشري او  به يشو بٻځایه داخليمعلومات برابر کړي او 

  .ي پیدا کړ  Iس رسي لري ورته اړتیا  يدو چېحقوقي مرستو ته  يکوIی ش او څنګه ،هکله چې دوی یــې مستحق دی

ورک کړي وي او یا  يشویو ته د ضروري اسنادو د ترIسه کولو په هکله چې ممکن دو بٻځایه داخليې ډاد حاصل کړي چ   .ب

  .ي وي، معلومات ورکړ  يپه پایله کې له منځه تلل کیدنېد بې ځایه  يهم د دو

په وخت او  ،هر اړخیزبه دغه معلومات ، ورکړل شی  شویو ته معلومات بٻځایه داخليهکله د پایښت لرونکو حل Iرو په    .ج

  ي.هکله وحل Iرو په  وامتیازاتو او د  بدیلد هغوي د  د هغوي په اصلي سیمه کې د حاIتو،،  په ژبه يد هغو

 بٻځایه داخليهغه مهم معلومات چې د  څو ډاډ حاصل کړي   غږی د محلي حکومتداري له خپلواک ریاست سره په هم   .د

رسنیو لخوا په ټولو اړوندو ژبو باندې  وکورنیارواکو او همدارنګه د ځایــي او د سیمه ییزو او مرکزي دولتي چ يشویو په اړه د

  شي. ارهخپ

و معلومات غود ې Iر مرکزونو له  يمعلومات د، جوماتونو او ونوبنسټاو نادولتي  زو د ټولنٻدغه اطعات ډاډ حاصل کړي چې    .ه

  .لري  Iس رسي ته

  .يد خپرولو او تسهیل کولو په موخه دغه وسیلې وکارو  ې او ډیالوګ د مفکور  ېند قومي او نورو شخړو په تړاو د بیا پخی   .و

و نه موخه د تحریکولو  په  يتاوتریخوالتدبیرونه ترسره کړي څو ډاډ حاصل شي چې رسنۍ د پروپاګندی په حیث او یا د    .ز

  .نه ده. ازادي د نظر او بیان هیڅکله هڅونه ته  يتاوبریخوالکاروي: 

        حقونه، د رایــې اچونې د حق په ګډونحقونه، د رایــې اچونې د حق په ګډونحقونه، د رایــې اچونې د حق په ګډونحقونه، د رایــې اچونې د حق په ګډون    ېېېېستنستنستنستنٻٻٻٻاخاخاخاخ    ېېېېخخخخد بر د بر د بر د بر     ۱۱۱۱۱۱۱۱....۱۱۱۱....۷۷۷۷

  حق اخٻستنې ېد برخ(الف) 

  :سره سم پالٻسيې غدله 

 کیدنېکوي او په خاص ډول د بې ځایه اغیزمن شویو وضعیت  بٻځایه داخلي. په ټولو هغو پریکړو کې چې  د   ۱

او کوربه ټولنې به دواړه د ن  کساشوی  بٻځایه داخليپه اړه د پایښت لرونکو حل Iرو د موندلو په حواله، 

په اړه د اړوندو ستراتیژي ګانو، پروګرامونو او فعالیتونو د  مٻشتٻدنېیا بیا  کیدنې،بیا یو ځای ېدنٻهغوي د ستن

 پنولو، طرح کولو او پلي کولو په چارو کې ښکیل وي.



 

43 

 

ترسره کړي، ځکه چې  ې ه پریکړ کوIی شي په ازاده توګه پخپلکسان شوی  بٻځایه داخليپه ټولو مواردو کې،   . ۲

 رښتینې اړتیاوې مشخصې کړي. ېڅو خپل يهغوي په ښه موقعیت کې د

پورته یادو د به وهڅول شي څو   ي وګړ ، ځوانان او ماشومان او معیوب ي وګړ ښځې، د زیات عمر درلودونکی   . ۳

هغو ټولو پریکړو کې چې د  شویو ستراتیژي ګانو، پروګرامونو او د فعالیتونو په جوړولو کې ګډون وکړي او په

 Iندې راولي برخه واخلي. ې تر اغیز ډول ژوند په مستقیم  يدو

په د محلي حکومتداري د خپلواک ریاست د عدلیــی وزارت او  ،وزارت چارو د  راستنیدونکو بٻرتهد کډوالو او   . ۴

وکوIی شي خپلې جوړې کړي څو په ښه توګه  ېټولنخپلې  چېوهڅوي کسان شوی  بٻځایه داخلي، به ږی غهم

 ساتنه وکړي.څخه خپلو اندیښنو  لهګـټې په څرګندو تورو بیان کړي او 

په پنډغالو کې اوسیږي، د هغوي سره به د پنډغالو د تنظیم کسان  شوی  بٻځایه داخليپه هغه صورت کې چې    .۵

د  راستنیدونکو بٻرتهو کډوالو ا ښځینه شوراګانو او ځوانانو د شوراګانو د جوړولو په چارو کې د ،د شوراګانو

 وزارت مرسته وکړي. چارو 

    (ب)  د رایــې ورکولو حق(ب)  د رایــې ورکولو حق(ب)  د رایــې ورکولو حق(ب)  د رایــې ورکولو حق

  .حق لري چې ځان نوماند یا بل ته رایه ورکړي د افغانستان هره وګړی  چې يکو يدا یقین ماده  ۳۳د افغانستان د اساسي قانون 

د بل ته ځان کاندید کړي او  ، کوIی شي د ټاکنو لپارهڅٻر، د افغانستان د وګړو په کسان يشو بٻځایه داخلي  .۱

د برخمن کیدو نه شي محرومیدIی. که څخه دغو حقونو  لهپر بنسټ  کیدنېرایــې ورکولو حق لري او د بې ځایه  

د دغو  )يکو اوس ژوند يچیرې هغوي په خپلو اصلي ځایونو او یا د هغوي په میشت ځایونو کې (چیرې چې دو

 په دې هکله پریکړه کوIی شي.کسان  شوی  بٻځایه داخليحقونو د کارولو هیله لري، 

کوم  ي کړ برابره د ویش زمینه  د ټاکنو د کارتونو د ثبت،ته   وکسانشویو  بٻځایه داخليد ټاکنو کمیسیون به د         ۲

 يشو بٻځایه داخليچې  ې. تر هغيخپلو اصلی ځایونو ته ستانه ش چېله دې پرته  ي اوسیږ  يدو چې کېځای 

 له ولري.ٻو ته د رایــې اچولو د ثبت پخاطر د ستنیدو هد هغوي اصلي ځایونکسان 

او د افغانستان د ټاکنو د  يښځو او نارینه وو ته به د ټولټاکنو کارتونه ورکړل شکسان  شویو  بٻځایه داخلي  . ۳

شویو  بٻځایه داخليخوا ترسره کیږي د ه خوا چې مرسته به یــې د ښځو د چارو د وزارت له پلواک کمیسیون لخ

 پخاطر پروګرامونه جوړ کړي څو د څوکۍ لپاره ځان نوماند او همدارنګه رایه ورکړي. ېد هڅون وکسان

        ههههدندندندنٻٻٻٻککککاوږد مهاله بې ځایه اوږد مهاله بې ځایه اوږد مهاله بې ځایه اوږد مهاله بې ځایه     ۲۲۲۲....۷۷۷۷        

  :يبیانو ېمسل ۍIندن پالٻسيدا 

 ۸٫۳٫۱کې ژوند کوي ځکه چې هغه شرایط چې په  کٻدنه بٻځایه داخليشته چې د اوږدې مودې لپاره په  ي وګړ داسې    .الف

حل Iرې  ېپایښت لرونک ې نور  يبرخه کې تشریح شو ۸او په  يتر Iسه شو ينه د يې د ستنیدنې لپاره ځای شوبرخه ک

  موندل شوي.  ينه د
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یــې او زیانمنتوب  يخپرو  بې وزليمنځ تر بې ځایه شویو او ټولنو کورني اتکا رامنځ ته کوي او د  کٻدنهاوږد مهاله بې ځایه     .ب

ز ډول په کوربه ټولنو او همدارنګه د ټولنٻاغیزی لري بلکه په  يزې د دغو خلکو په ژوند منف، ځکه نو دا نه یوايزیاتو

  لري.اغیزې هم پرمختګ  يز او اقتصادیافغانستان په ټولن

د د بشر پالنې  او  يپر مختیایــی پروګرامونه پلپر بنسټ  ېد سیماړتیا ده تر څو وروسته،  کیدنېد لسیزو اوږدمهالی بې ځایه   . ج

 ېاو یا د کوممنتظر دي پاره اوس هم ل ېدنٻد ستن چې ي شویو د ژوند شرایط ښه کړ اوږد مهاله بې ځایه له Iرې د  ورستم

   ي. مرسته وشد کوربه وو ټولنو سره هم به همدارنګه  يد کېپه لټون  ې حل Iر  ېپایښت لرونک

ډول Iندې تدبیرونه ترسره کړي څو د ځانګړي ه پ ېبرخه کې اشاره شو  ۴٫۵و ا ۴٫۱او فعالینو ته چې په ادارو هغو    .د

  .يمخنیوی وش کیدنېبې ځایه  ېتوګه د اوږدمهال ېسره مبارزه وکړي څو په دبې وزلۍ  ېژوندانه شرایط ښه او له شدید

  او روغتیا پالنې د امکاناتو غځول او لوړول. نې. د اساسي خدمتونو په ځانګړی ډول د ښوونې او روز   ۱

، اوبو، روغتیا پالنې او نورو زیربناو کور ژوند کوي د پناه ځای،کسان شوی  بٻځایه داخليچې چیرې کې  په هغو سیمو   .۲

ې هغوي سیمو د زیاتیدو څخه چ يغیر رسم خوندیتوب او  حیثیت ساتلو څخه ډاډ حاصل شي او د له لوړول څو د هغوي

  مخنیوی وشي. ي،ژوند کوپه کې 

څخه دنه ویستلو  ېځمک له چېځمکو سندونه  نور د ېاو یا دایم لپاره او داس ېمود ېلنډد ځمکی د سندونو برابرول د    .۳

کار  ېد ستنه، کرایه او یا اجاره. دٻڅخه په موقته توګه ګـټه اخ ېځمکله  د مناسبو پیسو په بدل کې. لکه ي ړ کډ حاصل  ډا

په اجاره،  لري تړاو  ې ولنو او یا قومونو پور ټ په چېلپاره د ځمکو ویش او یا د هغو ځمکو په رسمیت پیژندل ترسره کولو د 

  .ياړینه به و يکو ژوند يشو هځای ېب چې کېکوم ځای  ي، پهکړ  ېخرڅ یــېکرایه او یا 

  برابرول.پور د اقتصادی فعالیتونو او پانګونو لپاره د  د معیشت د پروګرامونو او حرفوي مهارتونو د روزنو او همدارنګه   . ۴

        رې رې رې رې حل Iحل Iحل Iحل I    لرونکېلرونکېلرونکېلرونکې. پایښت . پایښت . پایښت . پایښت     ۸۸۸۸

        عمومي اصولعمومي اصولعمومي اصولعمومي اصول        ۱۱۱۱....۸۸۸۸

صحیتونو دننه په  ، د چوکاټ ذکر شوی دی کېبرخو  ۴٫۵او  ۴٫۱  او نورو فعالینو ته چې پهادارو ، هغو سره سم پالٻسيدې  له

  :يکار کو کې

ه تر هغ کٻدنهبې ځایه  چې يش ي، څو دا یقینيد ریښتنو پایښت لرونکو حل Iرو Iمل ګرځ چېد هغو Iرو لټون کوم    .الف

  .يو او اړتیاغوښتنه  یــې ې کوم وخت پور تر  چې يدوام موم ې پور  ختو

په  ، حقونه او مشروع ګـټې به د پایښت لرونکو حل Iرو د ټولو پریکړو ېاړتیاو نوکسا وشوی بٻځایه داخليد  چې يتاییدو   .ب

  واخلي. وڼده  څٻرڼو په د شریکبا و او د تنظیمولو لد پنود حل Iرو به  يدو چې. او دا ولري ځای  کېلومړیتوبونو 

لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په سره سم درناوی، د هغوي د حقونو  ته حق کسانوو یشو بٻځایه داخليد     .ج

 ،يمیشت شکې  ه برخه، هغوي کوIی شي پریکړه وکړي چې د هیواد په هر ينړیوال بشري قانون کې راغل پهماده او ۳۹

  .څنګه او که يکورونو ته ستانه ش وخپل  چې ي پریکړه وکړ په اړه  يد راتلونک ترڅو
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کار ته  غهپه موخه و نه هڅول شي او یا به د ستنٻدنېد   يشو بٻځایه داخليچې تر هیڅ ډول شرایطو Iندې به  يمن ا د   .د

سره ه ګواښ لروغتیا  يیا د هغو يژوند خوندیتوب، ازاد د يچیرې چې د دو يته ستانه ش هغو سیمو چېشي  کړای اړ نه

  ي.مخ و

شویو اړتیاوو ته  بٻځایه داخليقوانینو په دننه کې د  داخليړ څو د ځمکې د ول او متڅه حکومت اسميستان د افغان    .ه

  .يپه مستقیم ډول ځواب ووایــ

 دنېمٻشتٻاو د هیواد په نورو سیمو کې د  کیدنېیو ځای  ې یز یسیمه د  یشو بٻځایه داخليد دې تصدیق چې د یوه    .و

په مانا نه اخیستلو نه حق څخه د Iس  له ي ستنیدنې څخه د نوموړ له په نه شتون کې، غوراوي د  ستنٻدنې، د بیا غوراوی

  عملي یا ممکن شي.هم وروسته غوراوی دی، که چیرې دا 

        پنونهپنونهپنونهپنونه    ي ي ي ي ستراتیژي او کار ستراتیژي او کار ستراتیژي او کار ستراتیژي او کار     ۲۲۲۲....۸۸۸۸

        پنونهپنونهپنونهپنونه    ي ي ي ي کار کار کار کار     وIیتيوIیتيوIیتيوIیتي    ۱۱۱۱....۲۲۲۲....۸۸۸۸

  تصدیق کوي چې: پالٻسيدا 

 ېلپاره د پایښت لرونکو حل Iرو د موندلو په موخه یو شمیر زیات کیدنې بٻځایه داخليچې په ټول هیواد کې د لکه څنګه     .الف

شویو شمیر  بٻځایه داخليحالت سره مخ دی: په هر وIیت کې د  ي عمومي ننګونې موجودې دي، هر وIیت د یوه بې سار 

شویو مهارتونه، د هغوي د  بٻځایه داخليونه مختلف وي، د Iمل کیدنېاصلي ځایونه او د بې ځایه  يتوپیر لري،  دهغو

په بې ځایه  کسانبې ځایه شوی کورني بیل وي، په هغو سیمو کې چیرې چې  زده کړي کچې او د معیشت فرصتونه  بی

پیر توشتون ، او هر چیرې د ځمکې، خدمتونو، او نورو سرچینو يو اوس يکې ژوند کوي کیدای شي ښاري او کلیوال کٻدنه

  لري.

حالت د ځوابولو په  ي ځانګړ د  کیدنېد پام وړ شمیر کوربه دی، باید د خپلي بې ځایه شویو  بٻځایههر وIیت چې د    . ب

د یوه پن په کارولو سره د خپلو بې ځایه شویو  لپاره د پایښت لرونکو  کاري ستراتیژي جوړه کړي، او د  ې ځانګړ موخه 

  حل Iرو په موندلو تمرکز وکړي. 

 و یز یسیمه چارو د ریاست، اړوندو وزارتونو او نورو  راستنٻدونکود وIیتي شوراګانو، ولسواIنو، ښارواIنو، د کډوالو او     .ج

پن جوړول د والی تر مشرتابه Iندې د وIیتي چارواکو  ي کار چارواکو د فعالې ښکیلتیا تر څنګ، د وIیتي ستراتیژي او د 

  شوی دی) مه کې ځایضمی ۳ پهاو د عمل پن د جوړولو لپاره Iرښودونه دنده ده.( د داسې ستراتیژي 

کوIی شویو د پام وړ شمیر کوربه توب کوي، دا ډول ښاروالی ګانې  بٻځایه داخليچیرې چې ښاروالی ګانې او ولسوالۍ د     .د

نونه شرح کړي. پ کاري د وIیتي ستراتیژي او د عمل د پن تر چتر  Iندې خپلي ستراتیژي ګانې او  شی  

دا د وIیتي چارواکو لپاره مناسب وي چې د هیواد له یوې ټاکلې سیمې یا د ګاونډیو وIیتونو  يپه ځینو مواردو کې، ښایــ    .ه

  .يد زیاتیدو سبب ش د منابعو د هغويکار  اکه چیرې دتوګه  ې ځانګړ څخه په سیمه ییزه کچه پن جوړ کړي، په 

شویو او نورو متاثره شویو ټولنو سره باید س  بٻځایه داخليپن په جوړولو کې، د  کاري او  د داسې ستراتیژي ګانو    .و

تصدیق کړي چې په هغه صورت کې  اباید د يشي،او ټول شریکباڼ  شامل کېپه پلی کولو مشورې ترسره شي او د پنولو 
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دنې پریکړه وکړي، دا به د هغوي خپله ٻد ستنیا میشتځایونو ته  کیدنېبیا یوځای  ې یز یسیمه د  يشو بٻځایه داخلي چې

  پریکړه وي.

وIیتي چارواکو  لهوزارت سره، چې  لهد چارو  دونکوٻپنونه باید د کډوالو او راستن  کاري ستراتیژي ګانې او  ېداسې ټول    .ز

 ې سرچینې برابر  يمال د مرستو ېښت لرونکو حل Iرو د پلي کولو لپاره Iزمٻاخیستی څو د پا لري سره د مرستې مسوولیت 

د هغوي په استازیتوب د حکومت او پارلمان او همدارنګه د نړیوالو نمایندګیو او تمویل کونکو تر څو شریک شي،  ي،کړ 

  وکړي.غوښتنه د حق  يپه وړاندې د دو

د خپلو Iسته راوړنو او د بیا کـتنه باید په کال کې یو  وار ترسره شي، هر وIیت باید  پن  کاري او  وداسې ستراتیژي ګاند     .ح

، راپور وړاندې او کمیټې يبرخه کې تشریح شو ۱۰کومو سره چې مخ شوی د څار کمیټې ته، چې په  لههغو خنډونو په اړه 

  ه ستراتیژي او پن وړاندې کړي. ته د راتلونکي کال لپار 

        پنپنپنپن    مليمليمليمليي ي ي ي تطبیقتطبیقتطبیقتطبیق        ۲۲۲۲....۲۲۲۲....۸۸۸۸

 وپه لومړنی پن به ملي(تطبیقی)  کیدنېد پلی . ي برابر کړ  پن مليي تطبیقکلن  د چارو وزارت به یو راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو او 

  دا وزارت: چې کړي او دا په ډاګه  بشپړ تصویب وروستهله  پالٻسي غېد د کېشپږو میاشتو 

 مو ښه پوه او دپه احکا پالٻسيتر څو ددی  وویشي،ادارو ته  ياو همدارنګه حکومتیو شو بٻځایه داخليبه  پالٻسي ې نوموړ    الف.

  .يد پلی کیدلو لپاره خلک و هڅو ېد

وښتنو ته لومړیتوب غهغو  او دانسجام پنونو،  وIیتيسره په همغږی د کاري ځواک  وIیتيله  يشو بٻځایه داخلي   ب.

  . لري اړتیا ته  ېمرست چې ي ورکړ 

  .ارزوي او وڅار پن تعقیب،  وIیتيوی د پلی ش کې هپه هغ چېرامنځ ته کول  ممیکانیز د یوه داسې  ېحساب ورکوند   ج. 

  .ې ترسره کړي سره سم سيٻپال له ېدند لېخپ يد لوړتیا لوړول څو وکوIی شکاري ځواکونو  وIیتيشوی  بٻځایه داخليد   د. 

ه خپلو پکاري ځواکونه  وIیتيشویو  بٻځایه داخليد او  لري غاړه  رکچه پ مليجزیه او تحلیل په ت، څیړنهد اړوندو ادارو   ه. 

 .يکار ته هڅو ېهم داړوندو وIیتونو کې 

 ېوزارتونو او بشر پالنله اړوندو ډونه او فرصتونه په منظمه توګه نډ معلومات، هغه خنکیدو اړوند ل يد پل پالٻسي ېد د  و. 

  . يډه اخلنپوره و کې لوکو يپه پل پالٻسي ېددغ يدو چې يش يدا یقین ي څوش ېټولنو ته وړاند يمرستندویه او پرمختیایــ

 کاري د  چېړیوال مالی میکانیزمونو راټولول، ن مرستو او د يڅخه لکه د مال ېبودج يملله ندلو او راټولولو ومد سرچینو د    ز.

  . يډه واخلنو کېلو وک يپه پل وپنون وIیتياو  ملي

سیستم، دمعلوماتو د راټولولو  ي ادار  و دوزارت د معلومات راستنٻدونکو بٻرتهشویو لپاره د کډوالو چارو او  بٻځایه داخليد    ح.

 يد کړي معلومات راټول کسانو و یشو بٻځایه داخليد  یــېڅخه  ېمخک له چېړیوالو موسسو په مټ ند ظرفیت لوړول د 

  سیستم  وده.دد خوځښت د تعقیبولو  ياو هم دهغو

د پلی کیدو  پالٻسي  ېد تو را ټولول، او دمعلوما مليد وضیعت په هکله د هیواد په کچه د کسانو شویو  بٻځایه داخليد    ط.

  .يریاست دفتر ته واستول ش ي جمهور  په اړه یو راپور برابر او د
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  .يوش ېاو تعدیل په اړه څیړنسمون د  ېد ارزښت او د هغ پالٻسيددی    ی.

        دنهدنهدنهدنهٻٻٻٻرا ستنرا ستنرا ستنرا ستن    ۳۳۳۳....۸۸۸۸

        شرایط راستنٻدنېد     ۱۱۱۱....۳۳۳۳....۸۸۸۸

دنې ته د یوه انتخاب په سترګه ٻحل Iرې لپاره ستن لرونکېو د پایښت شرایط باید ترIسه شي څ يکوي چې Iندن يیقین پالٻسيدا 

  وکـتل شي.

  . په سیمو کې خوندیتوب، امنیت او ټیکاو راستنٻدنېد    .الف

  .د ستنیدنې سیمو ته د سفر پر مهال، خوندیتوب او امنیت   .ب

، ځمکې او ملکیت د منل شویو کور ا د د ځمکې نیول یګړو و  راستنٻدونکو، ځمکې او ملکیت د ټولنو لخوا  د کور د    .ج

ولو او د  اساسي خدمتونو برابر د اوبو د  مناسب تاوان، د راستنیدنی په سیمو کې د  کورونو د بیارغونی،ګډون په نو وروک

 منلپاره اساسي خدمتونو ته Iسرسي ډاډ راستنٻدونکوپه برخه کې د مرستو برابرول، څو  د ژوندانه د مناسب معیار او د 

   .شي

  په سیمو کې د معیشت بیا رامنځ ته کول یا د بدیل معیشت  دانتخابونو معرفي کول. راستنٻدنېد    . د

        شرایطو برابرولشرایطو برابرولشرایطو برابرولشرایطو برابرولد د د د لپاره لپاره لپاره لپاره     راستنٻدنېراستنٻدنېراستنٻدنېراستنٻدنېد د د د     ۲۲۲۲....۳۳۳۳....۸۸۸۸

 او د، يشوډاګه په  کېبرخو  ۴٫۵ – ۴٫۱چې په همغږی او فعالینو په  و ادار د کډوالو او راستنیدنکو د چارو وزارت به د نورو اړوندو 

  :ي ډاډ حاصل کړ ترسره کولو فعالیتونو د  نیوIند او دسره په س مشورو کې  کسانوشویو  بٻځایه داخلي

ته د اړوندو او کره معلوماتو برابرول، د  کسانوشویو  بٻځایه داخليد هغوي د اوسیدو په سیمه کې د وضعیت په هکله   . الف

په  ېدنٻ، څو د راستني سیمو څخه لیدنه وکړ  يخپلو اصل له چې ي تر څو وتوانیږ  په موخه د اسانتیاوو برابرول Iس رسي

  .ي پریکړه وکړ هکله رضاکارانه 

 بٻځایه داخليهغو  له يبرخه کې د خاصو وضعیتونو رامنځ ته کول د  ۸٫۳٫۱دهغو پروګرامونو له Iرې چې موخه یــې په    .ب

  .يکو مرسته  ي،ځایونو ته ستانه ش يخپلو اصل سره چې غواړي  یوشو

او  يدنې د متړ په موخه دٻپر بنسټ وIړو پروګرامونو کې چې د افغانانو د ستن ېد ساحکې د زیاتې ستنیدنې په سیمو    .ج

  تر Iسه کول.  اډد ډشامیلیدو څخه  لهبې ځایه شویو کورني څوک چې کډوال وه جوړ شوي، د 

شمیره فرمان کې ځای  ۱۰۴له د ولسمشر په د هغو مقرراتو سره په سمون کې چې د ځمکې د تخصیص د پن په هک   . د

سره څوک چې ځمکه نه لري د ځمکې د ترIسه کولو په چارو کې مرسته، باید په پام کې وساتل شي  وګړو د هغو  ،يشو

او Iمل یــې هم  په  تخصیص شویو ځمکو کې د څښاک  يپاتې راغل کې هراټینګوندنې په ٻستن ې چې داسې پنونه د پایدار 

، دا ځمکې  د کار د مارکیټ او د معیشت د فرصتونو څخه په لرې واټن کې  یاړتیاوو نه برابرول د ينورو زیربنایــد اوبو او 

  مناسب نه دي. ه او یا شتیا ن ، او اساسي خدمتونه (په خاص ډول روغتیا پالنه او ښوونه او روزنه)يپرتې د

وي د خبرو  ېموجود ې غوي د ګاونډیانو تر منځ پخوا شخړ او د ه کسان يبې ځایه شوکورني په هغو سیمو کې چیرې چې    .ه

  اترو او د پخینې او وړیا حقوقي مرستو د پروګرامونو متړ.
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ډاډ ظرفیت څخه  لهټولنې د جذب  ېفعالینو لخوا د ښکیلتیا متړ څو د هغپرمختیایــي د ستراتیژي ګانو د جوړولو او د    .و

  .ي ستنیږ  انکس يشو بٻځایه داخليچیرې چې ، حاصل کړي 

            مٻشتٻدنهمٻشتٻدنهمٻشتٻدنهمٻشتٻدنهاو د هیواد په بله برخه کې او د هیواد په بله برخه کې او د هیواد په بله برخه کې او د هیواد په بله برخه کې     کٻدنهکٻدنهکٻدنهکٻدنهیو ځای یو ځای یو ځای یو ځای     ههههیز یز یز یز ییییسیمه سیمه سیمه سیمه نورې پایښت لرونکې حل Iرې: نورې پایښت لرونکې حل Iرې: نورې پایښت لرونکې حل Iرې: نورې پایښت لرونکې حل Iرې:     ۴۴۴۴....۸۸۸۸

        مٻشتٻدنهاو د هیواد په بله برخه کې  کٻدنهیو ځای  هز یسیمه ی    ګانو او پرګرامونو لپاره د اړتیا تصدیق کوي څو  ژي د ستراتی پالٻسيدا 

        :يتایید وموارد  يIندن ، او ي کړ برابره 

 داخليد  برخه کې اشاره شوې ۴٫۵ – ۴٫۱د چارو وزارت او ټولو چارواکو او فعالینو ته چې په  راستنٻدونکود کډوالو او    .الف

، درناوی کوي. په ېبرخه کې ورته اشاره شو ۷٫۱٫۲لکه څنګه چې په  مٻشتٻدنېاو  يد خوځښت د ازادشویو  بٻځایه

او  کٻدنهیو ځای  هیز یسیمه په هیواد کې په نورو سیمو کې په محلي کچه  يلی چارواکخاص ډول محلي، وIیتي او د ښاروا

  حق مني.  یو وش بٻځایه داخليپه برخه کې د  ېمیشتیدند د هیواد په بله برخه کې 

څخه  کیدنېځای  ېبله  چې ټولنېهغه شویو د س مشورو او  بٻځایه داخليد اړوندو حکومتي او نړیوالو چارواکو، د     .ب

پنونو د جوړولو لکه  کاري د ه کچپه ښاروالیو داو  وIیتيپه په متړ، والیان، ولسواIن او ښارواIن به  يشو ېزیانمن

  ، مسولیت ولري.يبرخه کې تشریح شو ۸٫۲ په څنګه چې

شویو  بٻځایه داخليیــې د  پنونو کې د داسې ستراتیژي ګانې او پروګرامونه شاملول  چې موخهنورو  ته ورته ېاو د کاري په   .ج

برخه  ۷٫۱٫۴او د هغوي د معیشت د حق چې په  يبرخه کې راغل ۷٫۱٫۳او ځمکې د حق په هکله لکه څنګه چې په کور د 

  ی.د حاصلولډاډ ، د يکې راغل

ستمن او نیکسان شوی  بٻځایه داخليټولنې او  ېشو ېڅخه زیانمن کیدنېبې ځایه  لهکړي چې  يیقین پنونه باید دا کاري    د

یو اضافي بار دی، او د مخالفت او   ېبڼسټونو باند ءد هغوي د خدمتونو پکسان  يشو بٻځایه داخليمحروم دی، او 

شویو لپاره یو شان په پن  بٻځایه داخلياو پنونه د کوربه ټولنو  يپرمختیایــ کېپه سیمه په موخه حسادت د مخنیوی 

  .يونیول ش کې

 يحکومت دا یقن اسميافغانستان  په برخه کې، د نویو لپاره د پایښت لرونکو حل Iرو د لټوځایه ش ېب ـ.   دا چې د  ه.

شویو چې په  بٻځایه داخلي، د ښاري پراختیا د چارو وزارت د هغو يښاري مرکزونو ته په زیاته کچه خلک راځ چې ې کړ 

 يپروګرام څخه ګـټه واخلله لي لومړیتوب میشت ځایونو کې ژوند کوي مسولیت لري څو د م يښاري سیمو کې په غیر رسیم

 داخلياو د هغوي لپاره د مسکن او زیربنا ښه والی (اوبه، روغتیا پالنه، بریښنا او سړکونه) رامنځ ته کړي، او دا چې 

  مخنیوی یــې وشي.ستلو ٻماسټر پن څخه کـټه پورته کړي څو د ځمکې قبالی تر Iسه او د جبری وله کسان شوي  بٻځایه

به  Iرې  ژو له د ژوندانه د ښه کیدو او د بڼسټونو د بهبود د پرو  يشویو ځمکې رانیول بٻځایه داخليکومو ځایونو کې چې  په   .و

  مرسته وشي.سره  کیدنېیو ځای  ې یز یسیمه له 

داري وزارتونه ، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او د کرنې، اوبو لګونې او مالېشویادونه برخه کې  ۷٫۱٫۴لکه څنګه چې په     .ز

شویو موقف لري، ستراتیژي ګانې جوړې  بٻځایه داخليدې د شپنو د اړتیاوو د ځوابولو په موخه چې په اوس حال کې د 

  کړي.
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پنونو او پرګرامونو کې  پرمختیایــی شویو لپاره په خپلو عمومي او سکـتوري  بٻځایه داخليد  ېاو نړیوال فعالین د يکورن  .ح

مسلې ته  کیدنې بٻځایه داخليفعالیتونو کې د  يپر مختیایــپنونه ځای کړي څو د هغوي په  کاري و ا،ښاري ملي، وIیتي 

  په مناسب ډول ځواب ووایــي.

        . تمویل. تمویل. تمویل. تمویل    ۹۹۹۹

  :ي لپاره د تمویل سرچینې په Iندې ډول برابریږ  د پلی کولو پالٻسيد دې 

  .زارت ته د بودجي مستقیم تخصیصچارو و  راستنٻدونکوکډوالو او  د پلي کولو لپاره د پالٻسيد دې    .فال

  .ي کړ  يپنونو پل کاري  کېو ادارو ته څو پخپلو وIیتونو ښاروالیداو  ونو وIیت دد بودجې مستقیم تخصیص    . ب

  لپاره د فعالیتونو شاملول. ادارو  دولتيIندې د بودجې په تخصیص  کې د اړوندو وزارتونو او نورو  پالٻسيد دې    . ج

  چارو د وزارت لخوا د نورو مالي سرچینو ترIسه کول. راستنٻدونکود پلي کولو په موخه د کډوالو او  يپالٻس ېد د   . د

 کاري  وIیتيپه خپلو  ېد ستراتیژګانو پر بڼسټ دغه سرچین وIیتونو او ښاروالیو لخوا دنړیوالې مالي سرچینې  ېترIسه شو    .ه

  ي. کړ  ېپه شکل شامل ېد ضمیم کېپنونو 

        ::::تر سره کويتر سره کويتر سره کويتر سره کويفعالیتونه فعالیتونه فعالیتونه فعالیتونه     ېېېېوزارت Iندوزارت Iندوزارت Iندوزارت Iند    ېېېېد پلي کولو په موخه د ماليــد پلي کولو په موخه د ماليــد پلي کولو په موخه د ماليــد پلي کولو په موخه د ماليــ    لٻسيلٻسيلٻسيلٻسيپاپاپاپاد دې د دې د دې د دې 

د اړتیاوو د ځوابولو په موخه کافي بودجه  کسانوشویو  بٻځایه داخليچارو د وزارت لپاره د  راستنٻدونکود کډوالو او     .الف

  تخصیص کړي.

چارو د  راستنٻدونکولونو په طرح کولو کې د کډوالو او پرپوز وړاندیزونو/بودجې او مالي  ېوزارت لپاره د رښتین مالیــېد    . ب

  .لوړول وزارت د ظرفیت 

کوIی شي  يحکومتي نمایندګ هصندوق یا ملي بودجې د رقم طرح او تخصیص، اړوند يشویو د یوه وجه بٻځایه داخليد    . ج

  ر کړي.شویو لپاره خاص خدمتونه او پرګرامونه براب بٻځایه داخليهغو څخه په کارولو د  له

شویو لپاره د بودجې په  بٻځایه داخليچارو د وزارت لپاره د بیړنیو مالي مرستو تخصیص او د  راستنٻدونکود کډوالو او   . د

طراری حالتونو ته په ضچارو وزارت وکوIی شي څرګندو او ا راستنٻدونکوتوګه د کډوالو او  ه دېڅو پنرمښت کارولو کې 

  مناسبه توګه ځواب ووایــي.
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د کمیټې د مشر په  نېڅار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د بسیا مالي سرچینو اختصاص، د     .ه

برخې Iندې د  ۱۰د  پالٻسيتوګه، دافغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوIی شي ډاډ حاصل کړي چې د دې 

  شي. کمیټې ته ورکړل شوې دندې په موثره توګه ترسره کیدIی ېڅارن

        څارنه او را پور ورکونه څارنه او را پور ورکونه څارنه او را پور ورکونه څارنه او را پور ورکونه . . . .     ۱۰۱۰۱۰۱۰

 ېاو څیړن ېوزارت د څارند چارو  راستنٻدونکو بٻرتهد کډوالو او  چېله خوا یو څارنیز میکانیزم  د لپاره لوکو يد پل يسٻپال څارنه د

د څار او ریاست د چارو اداره  ي خپلواک کمیسیون او همدارنګه د جمهور  حقونو د ي د افغانستان د بشر  ي کمیسیون په همغږ 

  .يډه واخلنو کېڅو په څارنه او څیړنه  يشرا وبللې به  ې او نړیوالو ادار  ملياو اړونده  يیو ګډ کمیسیون جوړ کړای ش ېڅیړن

        میکانیزم:میکانیزم:میکانیزم:میکانیزم:    ېېېېد څارند څارند څارند څارن

 ېIند ېڅیړن ترکیدو پړاو  ېد پل او ولري مناسب شاخصونه  چېمعیار سره سم یو څیړنیز جدول له  ېد څار او څیړن   الف.

  .يوړ شج يونیس

د  پالٻسيد ترIسه شوی پرمختګ د تعیینولو، د پلي کولو د چارو په وړاندې د خنډونو او د  لپارهدفتر  ریاست ي جمهور د    ب. 

  چوکاټ په تړاو د یوه عمومي راپور وړاندې کول.

توګه  ې ، په ځانګړ ي کړ  په ګوته ې ستونز  ې ځانګړ د پالٻسي د پلی کیدو په اړه  چېراپور برابرول  ي ځانګړ  ههمدارنګه د یو   .ج

او په ښه توګه د هغو خنډونو  يد حقونو درناوی، ساتنه او دفاع وش شویو بٻځایهکې د  کٻدنهددې پخاطر چې په بې ځایه 

  ځوابول چې د پلي کولو د  پایښت لرونکو حل Iرو مخنیوی کوي.

او  يارتونو او دولتي ریاستونو، د وIیتي، ولسوالکمیټه د اړوندو وز څارنې ، د موخهپه څارنې د پلي کولو د  پالٻسيد دې   د.  

  چارواکو سره د هغوي د پنونو او هڅو د پلي کولو د تعقیب صحیت لري. له يښاروال

  .يترIسه کړای ش ،يټینګار کوپرې  پالٻسي چې ،دفعالیتونو په موخه ېاو راپور ورکون و د څیړنیز به بسیا مالي سرچینې   ه. 
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        میمه اسنادمیمه اسنادمیمه اسنادمیمه اسنادضضضض    کېکېکېکې    پالٻسيپالٻسيپالٻسيپالٻسيپه دغه په دغه په دغه په دغه 

        

 اصولاصولاصولاصول    ييييد ملګرو ملتونو Iرښوونکد ملګرو ملتونو Iرښوونکد ملګرو ملتونو Iرښوونکد ملګرو ملتونو Iرښوونک    ههههپه اړ په اړ په اړ په اړ     نېنېنېنېکیدکیدکیدکید    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليد د د د لومړۍ ضمیمه: لومړۍ ضمیمه: لومړۍ ضمیمه: لومړۍ ضمیمه: 

        

        

 دویمه ضمیمه: د اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهدویمه ضمیمه: د اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهدویمه ضمیمه: د اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهدویمه ضمیمه: د اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونه

        

        

 یانو ته یانو ته یانو ته یانو ته د وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والد وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والد وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والد وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  وال    کیدنېکیدنېکیدنېکیدنې    بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليدریمه ضمیمه: د پایښت لرونکو حل Iرو لپاره د دریمه ضمیمه: د پایښت لرونکو حل Iرو لپاره د دریمه ضمیمه: د پایښت لرونکو حل Iرو لپاره د دریمه ضمیمه: د پایښت لرونکو حل Iرو لپاره د 
 IرښوونېIرښوونېIرښوونېIرښوونې

        
        
        

        ګروپګروپګروپګروپ    ييييدافغانستان حمایتدافغانستان حمایتدافغانستان حمایتدافغانستان حمایت    - - - - ېېېېڅلورمه ضمیمه: د اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونڅلورمه ضمیمه: د اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونڅلورمه ضمیمه: د اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونڅلورمه ضمیمه: د اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوون
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        شمیره ضمیمهشمیره ضمیمهشمیره ضمیمهشمیره ضمیمه) ) ) ) ۱۱۱۱((((    

        اصولاصولاصولاصول    ییییIرښوونکIرښوونکIرښوونکIرښوونک    د ملګرو ملتونود ملګرو ملتونود ملګرو ملتونود ملګرو ملتونو    ههههکیدو په اړ کیدو په اړ کیدو په اړ کیدو په اړ  بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليد د د د 

        سریزه: اړخونه او موخهسریزه: اړخونه او موخهسریزه: اړخونه او موخهسریزه: اړخونه او موخه

 ي اجبار له اصول  ي. یاد شويشویو ځانګړو اړتیاوو ته ځواب وایــ بٻځایه داخليد  کې ۍ له نړ اصول په ټو يIرښوونکغه د  .۱
د  ياو متړ او همداراز د هغو ېسره د مرست يځایه کیدو پر مهال له هغو ېب ، دېساتن د وګړو د نې څخه ځایه کید بې

  .يپیژن هحقون او هبل ځای میشته کیدو او بیا استقرار په اړه ضمانتون راستنیدلو، بٻرته

استوګن له خپلو دایمی  چې يد ېډل وګړو یا د  ي وګړ شویو څخه منظور، هغه  بٻځایه داخليله  کېاصولو  ېپه د  .۲
یا له جګړی څخه دراپیښیدونکو  کېپه پایله  ې د جګړ ډول ځایونو،کورونو او سیمو څخه په جبری توګه، په ځانګړی 

او یا د بشر په وسیله د رامنځ ته  پٻښو يحقونو له ماتولو یا د طبیع ي ، د بشر ېوضع يعموم يد تاوتریخوال ې زیانونو له ویر 
  .ياوښتي څخه نه و ېپول ېپیژندل شو ېد یوه هیواد له نړیوال ي، خوشو ته اړ ٻښتېله امله ت پٻښوشویو 

 . دا اصوللري سره سمون  او ور  يد يقوانینو انعکاس کونک ي دا اصول د بشر د نړیوالو حقونو د قانون یا د نړیوالو بشر   .۳
  :يمراجعو ته Iرښوونه کو Iندنیو

  استازی؛ يمنش د سر ېک په چارو  ځایه شویو بېد  ېک دخپل ماموریت د تر سره کولو په Iر  الف:

  .ي سره مخ کیږ  ېد کورنیو مهاجرتونو له پدید چېدولتونه، هغه مهال  ب: 

  ؛اوي وګړ او  ې، ډلې ادار  ې ر نو  ېټول کېشویو سره په اړیکو  بٻځایه داخليله  ج: 

  .يشویو چاروته پاملرنه کو بٻځایه داخليد  چې،کله ېموسس ياو غیر حکومتیــ يبین الحکومت د: 

  .يش يدا اصول باید په پراخه توګه خپاره او پل  .۴

                اصولاصولاصولاصول    ييييعمومعمومعمومعموم    لومړی فصللومړی فصللومړی فصللومړی فصل

        لومړی اصللومړی اصللومړی اصللومړی اصل

زدیو څخه په پوره  ېد کسان يشو بٻځایه داخلي   .۱
ٓ
او  مليهیواد نور افراد د  هیو د چېبرابره توګه له یو شان حقونو او ا

له  کېپه حقونو او ازادیو  يهغو له امله د نېکید بٻځایه داخلي ېسره د ي. له هغويبرخمن شسره سم  نړیوالو قوانینو 
  .نه اخیستل کیږي توپیر څخه کار 

د بشر ضد جرمونه او  په اړه ېد نسل وژن توګه ې مسوولیت، په ځانګړ  يدا اصول د نړیوالو حقونو پر بڼسټ د افرادو جرم  .۲
  .يجرمونه نه ساقطو يجنګ

        دویم اصلدویم اصلدویم اصلدویم اصل

رعایت او پرته له هر ډول امتیاز   ې پرتهموقف ته له کـتن يحقوقد  يد هغوله خوا  وګړو ټولو ادارو، ډلو او  ٻد دا اصول د  .۱
  .يتطبیق شدې څخه 

  .ي کړ ه حالت اغیزه و ن يحقوق پر وګړو ډلو او  اصولو رعایتول باید د کومو ادرارو، ېد د  

 ي محدود، تعدیل یا کمزور  حقونه يکورن يکړل شو حقونه یا ور  ي بشر  چېنه باید په داسې ډول تفسیر شي، دا اصول   .۲
  .ي کړ 
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  .يڅخه د برخمن کیدو حق نه ساقطو ېاو له هغ نېد پناه غوښت ېک توګه، دا اصول په نورو هیوادونو ې په ځانګړ   

        دریم اصلدریم اصلدریم اصلدریم اصل

 يد هغو کېاو پخپله خاوره لري درجه دنده او مسولیت  ۍ لومړ  کېشویو ته د مرستو په برابرولو  بٻځایه داخلي ې ار اد ملي        . . . . ۱۱۱۱
  .يکوساتنه 

ډول  دغه باید د هغوي. لري حق  ېمرستو د تر Iسه کولو د غوښتن ي ادارو څخه د مټړ او بشر ه دې ل يشو بٻځایه داخلي  .۲
  .يونه نیول ش ېداو سزا Iن ر و ځله امله تر  ېغوښتن

        څلورم اصلڅلورم اصلڅلورم اصلڅلورم اصل

نظر یا نورو  يسیاس ،ېمذهبت یا عقید ژبی، جنسیت، رنګ، ، د نژاد،چېډول توپیر څخه  دا اصول باید پرته له هر  . ۱
،ټولنٻاو ي قوم ،ملي نظرونو،

ٔ
پیدایښت او دا ډول نورو  ملکیت، معیوبیت،، عمر ز موقف،ټولنٻاو  يحقوق زه منشا

  .يق شتطبی ،يپربڼسټ و معیارونو

کوچنیو د ، ېمیندامیندواره  سرپرسته ماشومان، بېتوګه  ې لکه ماشومان، په ځانګړ  کسان  يځایه شو ېب ي ځانګړ   .  ۲
او  ېمرست ېد هغ ېد لرونکېاو ډیر عمر  ي وګړ ، معیوب ېښځ لرونکې، د کورنیو مسوولیت ېمینددرلودونکې ماشومانو 

  . ي، مستحق وپیژندل شيو ېځانګړو اړتیاوو ته ځواب ویونک يهغو د چې ساتنه

        دویم فصلدویم فصلدویم فصلدویم فصل

        د متړ اړوند اصولد متړ اړوند اصولد متړ اړوند اصولد متړ اړوند اصول    وړاندېوړاندېوړاندېوړاندېپر پر پر پر     نېنېنېنېځایه کیدځایه کیدځایه کیدځایه کید    ېېېېبببب    دددد

        پنځم اصلپنځم اصلپنځم اصلپنځم اصل

 بېد افرادو د  چې ،په موخه يوال ې او له هغو څخه د لیر  يد هغو شرایطو د مخنیو ېاو نړیوال بڼسټونه د ې ادار  ېټول
 ي حقونو او د ڼړیوال بشر ي څخه د بشر  ېجمل ېباید خپل مکلفیتونه د ڼویوالو قوانینو له هغ ،يسبب ش نېځایه کید
  .ي رعایت او درناوی وکړ  کېپه هرډول شرایطو سره سم قانون 

        اصلاصلاصلاصل شپږمشپږمشپږمشپږم

 ېIندې ساتنتر  وړاندې هځایه کیدو پ بېاجباري او کور څخه د  ېسیم يله دایم ېاستوګن ېخپل څو د لري هر انسان حق         ....۱
  .يونیول ش

  :ي ځایه کیدل شاملیږ  ېب کېحاIتو  ېندپه I کېځایه کیدو  بېاجباري په    .۲

 ،يداغیزمن شویو افرادو په قوم یا يپربڼسټ و ) یا مشابه چلندونوي تبعیضپارتاید (قومد ا چېهغه وخت   الف:
  ؛يډول بدلونونو سبب ش غهد د او یا يد بدلون په موخه و کېترکیب  يمذهبا ی ينژاد

 هیله یا حکم دلیلونه دا ډول، يقوم یا وګړو خوندیتوب يملکد  ېچ مګر دا ،ېک دوسلوالو نښتو په شرایطو  ب: 
  ي؛وکړ 

دقانع کوونکو او مهمو دلیلونو او دخلکو د ګـټو پر بڼسټ توجیه  چې کېدپراخو پرمختیایــی پروژو په صورت   ج.
  ي؛نه و ېشو

توب لپاره اړین حالت د خوندی يداغیرمن شویو افرادو د روغتیایــ ېچ مګر دا ،کېدو په صورت ٻښٻد حوادثو د پ  د.
  ؛ او يو
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  .يورکولو په توګه ګـټه واخستل شد سزا  ه ییزې د ډلڅخه  ېهغ له چېکله   ه.

  .ي ایجابوی،ډیر دوام ونه کړ  یــېشرایط  چېځایه کیدل باید له هغه وخت څخه  بې  .۳

        اووم اصلاووم اصلاووم اصلاووم اصل

 چې ي باید ډاډ تر Iسه کړ  ې ر ادا ې، اړونديکو يځایه کیدل Iزم بېد افرادو  چې ېنیولو څحه مخکپریکړې ډول  هر  له  .۱
 ېد کېو د نشتون په صورت ، د بدیلونشويلټول موخه څخه د مخنوی په  کیدنېځایه  بې ې ټول ممکن بدیلونه له ټولیز 

  .يد ناوړه اغیزو د کمولو لپاره ونیول ش ېهغ ځایه کیدو او د ېټول تدبیرونه دب

 ېب چې ي ترIسه کړ  ، ډاډيو يعمل چې ې تر هغه ځایه پور  ایدب ،اخليپه عهده  کٻدنهځایه  ېدا ډول ب چې ې هغه ادار   .۲
او  ې، درملنېځایه کیدل د خوندیتوب، تغذیــ بې، دا ډول يمناسب ځای برابر ش ېداستوګنپراخه کچه په ته ځایه شویو 

  .نه شي له بل څخه ج یو ي غړ  ۍکورن ېیو ترسره او د کېله پلوه په قناعت وړ شرایطو  روغتیا

، پرته له بیړنیو حاIتو، وسلوالو نښتو یا حوادثو څخه تر سره کیږی، باید له Iندی ضمانتونو کٻدنهځایه  بې ېچهر کله   . ۳
 :يو هسره مل

د Iزمو اقداماتو  لري تدبیرونو د نیولو واک دغه ډول  د ېد قانون د حکم له مخ چېپه وسیله  ې ادار  ېدهغ  الف:
  ؛يځانګړی تصمیم ونیول ش ېاړوند د

اړه طرز العملونو په دلیلونو او  د ځایه کیږی دبی ځایه کیدو  بې چېته  خلکو و هغ يونیول ش ېتدبیرنه دکافی   ب:
په اړه د پوره معلوماتو ورکول تضمین  دولوږ لید زیان جبران او نې ځایه کید ېب ، ديد تطبیق وړ و ې که چیر  او

  شی؛

ګاهانه هوکړه د بې چېد هغو خلکو   ج:
ٓ
زاد او ا

ٓ
  ؛يش هولټول ېځایه کیږی ا

هغو  ته د ېڅخه بل ېسیم ېله یو ېتوګه ښځ ې په ځانګړ  زیانمن شوی افراد ، چېوکړي هڅه  ېد ې ادار  ېاړوند  د:
  ؛ي شریک کړ  کېد لیږدولو په پن جوړولو او سازمان ورکولو 

ه اقدامات قانون د تطبیقولولپار  ېادارو پوسیله د يلیدل کیړی دواکمنو حقوقيــې اړتیا  چې ېک په هغو ځایونو  ه:
  ترسره شي؛ 

ډول  ېد مناسبو ادارو په وسیله د يڅخه د قضایــ ېجمل ېکولو حق، له هغ انزیانونو د جبر  دپه اغیزمن ډول   و:
         .يدرناوی وش ېه دې تپریکړو بیا کـتن

        اتم اصلاتم اصلاتم اصلاتم اصل

زاد چېشي بڼه ترسره  ېباید په داسنه ځایه کیدل  بې
ٓ
  .ي نیت حق نقض کړ او امي دبی ځایه شویو افرادو د ژوند،عزت،ا

        نهم اصلنهم اصلنهم اصلنهم اصل

د څخه ځایه کیدو  ېبله ، ليله خپلو ځمکو سره تړ  چېکلیوالو خلکو او نورو ګروپونو  بزګرانو، لږکیو، خلکو، يدولتونه د بوم
 .لري مکلفیتونه  ي ځانګړ  يمخنیو
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        دریم فصلدریم فصلدریم فصلدریم فصل

        اړوند اصولاړوند اصولاړوند اصولاړوند اصول    ې ې ې ې په مټړ پور په مټړ پور په مټړ پور په مټړ پور     کېکېکېکېدبی ځایه کیدو په جریان دبی ځایه کیدو په جریان دبی ځایه کیدو په جریان دبی ځایه کیدو په جریان 

        لسم اصللسم اصللسم اصللسم اصل

توګه له  ې باید په خپل سر نه نه نه نه      هیڅوک  .يمټړ وشور څخه باید د قانون په وسیله  چې لري توګه د ژوند حق  يهر انسان په ذات .۱
  :يش ېپات يځخه خوند پٻښو نیوتوګه له Iند ې باید په ځانګړ  يشو بٻځایه داخلي. ه کړای شين ېبرخ بېژوند څخه 

  نسل وژنه؛     :الف

  قتل؛       :ب

  پخپل سر اعدامول؛ اوپرته  ېله محاکم      :ج

د  چېهغه تهدیدول تهدیدول یا  کول، يبند يغیر رسمسړی تښتونه یا څخه  ېجمل ېورک کول، له هغ ي جبر   :د
  .يمنع ش ې. د پورته ذکر شویو کړنو د تر سره کولو لپاره تهدیدول او تحریکول دي سبب کیږ  ېوژن

، په يښکیل نه دي او یا نور پکی ښکیل نه د کېپه دښمنیو  چېشویو پرضد بریدونه یا تاوتریخوالی،  بٻځایه داخليد     .۲
 :کیږي م تړ  وړاندېکړنو پر  نیوتوګه د Iند ې ځایه شویو څخه په څانګړ  ې. له کورنیو بيمنع د کېهر ډول شرایطو 

یمو ایجادول س ېداس څخه د ېجمل ې، له هغېکړن ېډک يتاو تریخوالله توپیره بریدونه یا  ېمستقیم بریدونه یا ب  الف: 
  افرادو د بریدونو زمینه مساعدوی . يله هغو څخه پر ملک چې

  ساتل. ي وږ  يدیوه جګړه ییز چلند په توګه د هغو   ب:

عملیاتو د  ياو یا د پوځ اخٻستنې ېیا د ګـټموخه دفاع په  موخو د سپر په توګه، د ځيد پو ېوړانده دبریدونو پ   ج:
  ل.څخه ګـټه اخیست يهغوله مخنیوی په خاطر 

  کمپونو او یا د میشت ځایونو بریدونه ، او پر  يدو د  د: 

  کارول. د پرسونل ضد ځمکنیو ماینونو    ه:

        یوولسم اصلیوولسم اصلیوولسم اصلیوولسم اصل

 .لري خوندیتوب حق  ياو اخق ي، روحيکرامت او د جسم يهر انسان د انسان  .۱

یا  چې ېپرته له د يشو بٻځایه داخلي  .۲
ٓ
زاد يد هغوپه پام کې ونیول شي، چې ا

ٓ
 ې که نه، په ځانګر  ې اوه شومحدود يا

 :ساتل کیږي  وړاندې هکړنو پ ېتوګه د Iند

عزت  يیا تحقیرونکی بد چلند یا سزا ، او د فرد يکول، ځورول، غیر انسان رې جنسی تیری ، د بدن د غړو پ   الف:
  ؛فحشا او هر ډول نور ناوړه بریدونه ي تاوتریخوالی، جبر  يلکه جنس ېکړن ې نور  ېسره نا سم

   ؛، لکه دودولو لپاره پلورلېبڼ ۍاوسن یــېوب یا مریت   ب:

کړنو د ترسره کولو لپاره تهدیدول او ډکو  يتاوتریخوالموخه له ډار خپرولو په  منځ دتر ځایه شویو  بېد کورنیو    ج:
 هڅول منع دی.
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        دولسم اصل:دولسم اصل:دولسم اصل:دولسم اصل:

    .يبندی ش نیول یاوتوګه  ې باید پخپل سر نه ، هیڅوک لري امنیت حق ي او شخص يهر انسان د ازاد  .۱۱۱۱

کړای شي ک بند یا توقیف نه  کېپه کمپونو  يهغو موخه دې ځایه شویو د برخمن کیدو په  ېډول حق څخه د بغه له د  .۲
نه باید  يغوښتنه کو یــېشرایط  چېمودې  ې، له هغيوضعه په مطلقه توګه اړینه وغه ډول د کېکه په استثنایــي شرایطو 

  ي.وکړ ډیر دوام 

  .يش ېپات ياو توقیفولو څخه خوند ېنیون لرونکېله توپیر  کېپه پایله  نېځایه  کید ېب دی د يځایه شو بې  .۳

  .يیرغمل ونه نیول ش کېپه هیڅ حالت  ېد يشو بٻځایه داخلي  .۴

  دیارلسم اصلدیارلسم اصلدیارلسم اصلدیارلسم اصل

د ګډون  کېه ړ او په جګ ي نه استخدامیږ  ېک په وسلوالو ځواکونو کېشرایطو ډول په هیڅ  ېماشومان د يځایه شو بې  .۱
 .ي ګډون وکړ  کېپه جګرو  ېش چ لغوښتو يهغوله باید نه او  ي ه ورکول کیږ نازه اج

 وړاندېد توپیر لرونکو کړنو پر  مد استخدا کېډلو ځایه کیدو له امله په وسلوالو ځواکونو یا  بېد  ېد يشو بٻځایه داخلي  .۲
استخدام  ېد د ېچ ېکړن ېرونکیحقتو ا يرحمانه، غیر انسان بېتوګه هر ډول  ې . په ځانګړ يونیول ش ېتر متړ Iند
  .يمنع د کې، په هر ډول شرایطو ينه اطاعت ته سزا ورکو یــېاو یا  يکو ي اطاعت جبر 

  څوارلسم اصلڅوارلسم اصلڅوارلسم اصلڅوارلسم اصل

زادی حق  ېاستوګن ېد خپل يشو بٻځایه داخليهر   .۱
ٓ
  .لري د ځای ټاکلو او د ګرځیدو را ګرځیدو د ا

زاده توګه په کمپ او نورو میشت پهچې  لري حق  يشو بٻځایه داخليتوګه،  ې په ځانګړ   .۲
ٓ
   .يوګرځ ېځایونو دننه او بهر ک ا

        پنځلسم اصلپنځلسم اصلپنځلسم اصلپنځلسم اصل

        : لري حقونه  ېIند يشو بٻځایه داخلي

        ؛د خوندیتوب د لټون حق کېد هیواد په نورو برخو    الف:

        ؛ښودلو حقٻد خپل د هیواد د پر  ب: 

  او ؛د پناه غوښتلو حق کېپه نورو هیوادونو    ج:

زاد ي د هغو ېچ ېکپه هغو سیمو    د:
ٓ
پر څای ، د جبری ستنولو او بیا يو له ګواښ سره مخاو روغتیا  يژوند، خوندیتوب، ا

  د متړ حق. وړاندېپه ځای کولو 

  شپاړسم اصلشپاړسم اصلشپاړسم اصلشپاړسم اصل

خپلو ورکو شویو خپلوانو د برخلیک او اوسیدو د ځای په اړه معلومات تر Iسه  د چې لري حق  يشو بٻځایه داخليټول   .۱
  .ي کړ 

او له اړوندو  ي وکړ موخه هڅه شویو د اوسیدو د ځای او برخلیک ټاکلو په  بٻځایه داخليد ورکو شویو ې د ې ادار  ېاړوند  .۲
ته  يدخپلو پلټنو له پرمختګ څخه د هغو ېد ې ادار  ېاړوند .وکړي  کاري هم لري دا دنده پر غاړه  چېنړیوالو موسسو سره 

  .ي ابغ کړ 
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له پریکولو او  دغړو  ،ي جسدونو د موندلو او تشخیصولو لپاره هڅه وکړ  ېپاتمړو شویو افرادو د  د ېد ې ادار  ېاړوند  .۳
په درنښت سره خاوره ته  ېخپلوانو او یا دنږدې خپلو  ېدي ، هغوي کړ و مخنیوی  ېڅخه د جسدونو د له منځه وړلو

  .ي وسپار 

باید دخپلو مړو  يشو بٻځایه داخلي. يدرناوی او ساتنه وش کېشویو هدیرو ته دی په هرډول شرایطو  بٻځایه داخليد   .۴
  .ولري حق  يرس Iس ته د ې شویو خپلوانو هدیر 

  اوه لسم اصلاوه لسم اصلاوه لسم اصلاوه لسم اصل

  .يد ژوند حق ته درناوی وش ۍکورند هغه  څو د لري هر انسان حق   .۱

 یو له بل سره ګډسره سم خپلو هیلو  دچې  ولري به اجازه  ي شویو د کورنی غړ  بٻځایه داخليتحقق لپاره، د  حق د ېد د  .۲
  .ي ړ ژوند وک

. ټول يیو له بل سره یو ځای کړای شزر تر زره باید  يځایه کیدو له امله یو له بل څخه ج شو بېد  چې ۍهغه کورن . ۳
، يماشومان مطرح و چېتوګه هغه مهال  ې په ځانګړ  لپاره کیدنېیو ځای  ېډول کورنیو د چټک دغه مناسب تدبیرونه به د

 ي بشر له او  ويلټون او پوښتنه تسهیل ک خوا د ورکو شویو غړو ه غړو لد  د کورنیو ېد ې ادار  ېمسوول  .يونیول ش
ي له همغږي له Iرې هغوي د خپلو دندو ترسره کولو ته بیرته یو ځای کولو لپاره کار کو کورنیو د د چېسره سازمانونو 

  هڅوي.و

په ګډه یوځای  چې لري حق  ،يشو او مقیداوسیدو لپاره کبند  دپه کمپونو کې  چې ي غړ د کورنۍ  شویو بٻځایه داخلي .۴
  .ژوند وکړي 

        اتلسم اصلاتلسم اصلاتلسم اصلاتلسم اصل

  .لري په مناسبه کچه د ژوند کولو حق  يشو بٻځایه داخليټول   .۱

شویو  بٻځایه داخليد ته  مواردو ېډول توپیر څخه پرته،حداقل Iند نیولو او هر  کېشرایطو له په پام  د ېد ې ادار  ېواکمن  .۲
  :ي رسی تامین کړ  Iس

  خدمتونه. ين روغتیایــاړی دخوړو  الف:

  ځای؛استوګن  ب:

  مناسب پوښاک؛ او  ج:

ــ  د:   خدمتونه. يروغتیا ساتنه او اړین روغتیای

        ې ترسره شي.هڅ ېباید Iزمموخه د ښځو د بشپړ ګدون په  کېپن جوړولو او ویشلو په بهیر  د د بڼسټیزو اړتیاوو   .۳

        نولسم اصلنولسم اصلنولسم اصلنولسم اصل

ــ د اړتیا وړ  هډنځ کومبې له  ې انداز  ېممکن ۍ، تر ورستېته د نوټپیانو، نارغانو او معیوبی وځایه شوی بېټول   .۱  يروغتیای
ــ پرته له هر ډول توپیر څخه  هخدمتونه او پاملرن  ېپر مهال د د اړتیا  .يشکړای تامین  ،سرهپه استثنا وضعیت  يد روغتیای

  .ولري رسی  زو خدمتونو ته Iسټولنٻاو  يروان يځایه شو بې
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رسی لکه: د  ته Iس خدمتونو يکوونکو او روغتیایــ کار يښځینه روغتیایــته د هغې له جملې څخه  وو اړتیا يد ښځو روغتایــ  .۲
 ومشور  د مناسبوقربانیانو لپاره د ناوړو چلندونو  او نورو اخٻستنېپالنه، د ناجایزی جنسی ګـټی  مور او ماشوم روغتیا

  .يه وشنلر پام ې ځانګړ  ېته د وورکول

 ې ځانګړ  ېته د يمخنیو ډز ایڅخه د  ېجمل ېناروغیو، له هغ ياو نتان ي منځ د سار  ترشویو  بٻځایه داخليهمداراز د   .۳
  .يپاملرنه وش

 شلم اصلشلم اصلشلم اصلشلم اصل

  .يد انسان په توګه وپیژندل ش کېپه ټولو ځایونو  وړاندېد قانون پر  چې لري هر څوک حق    .۱

کارت، د  ېد پیژندن ،ټونه لکه: پاسپور اړین سند ې ادار  ېاړوندې حق د تحقق لپاره د ېد شویو د بٻځایه داخليد    .۲
 غهتوګه، د ې په ځانګړ  ل شي.لپاره ورکړ  اخٻستنېد ګـټی  يحقونو څخه د هغو قانونياو نکاح خط  له پاڼې تصدیق  زیږیدو
شرایطو  يډول غیر منطق  ورکو شویو سندنو د صادرولو زمینه د هر ځایه کیدو پر مهال د ېب د نویو سندونو یا د ېد ې ادار 
  ستنول. بٻرته يهغو ځای ته د ېاوسیدن ي، لکه: د سندونو دIسته راوړلو لپاره د معمولبرابره کړي  تحمیلولو څخه پرتهله 

سندونه د  څو دا ولري  ېحق ددا او  ي څو دا ډول اړین سندونه ترIسه کړ  ولري په برابره توګه حق  ېاو نارینه د ښځې  . ۳
  .يپه خپل نامه صادر ش يهغو

        یوویشتم اصلیوویشتم اصلیوویشتم اصلیوویشتم اصل

  کیدای. ېبرخ بې يڅخه نه ش ۍله ملکیت او شتمن هیڅوګ پخپل سر  .۱

مواردو پر  ېIند توګه د ې په ځانګړ  ي،مټړ وش کېپه ټولو شرایطو  ېڅخه د ۍشویو له ملکیت او شتمن بٻځایه داخليد   . ۲
  :وړاندې

  لوټول   الف:

  ؛ېکړنې ډکې نورې تاوتریخوالله بریدونه یا بې توپٻره مستقیم یا    ب:

  ؛کارونهد سپرپه توګه  ېوړانده د پوځی موخو یا عملیاتو پ   :ج

  ؛ اوموخه کارونهپه  اخٻستنېد ترسره شوی عمل د غچ   د: 

  اخیستل. یــېتوګه  قانوني په غیر په ډول له منځه وړل یا سزا ې یز ه ید ډل  ه:

        دوه ویشتم اصلدوه ویشتم اصلدوه ویشتم اصلدوه ویشتم اصل

ونه  توپیر کېبرخمن کیدو  حقونو څخه په نیویانه ،له Iند ژوند کوی کېپه کمپونو  چې ېپرته له دې سره د شویو بٻځایه داخليله 
  :يش

  حق؛  ينظر او بیان د ازاد ،ېمذهب یا عقید ضمیر، د فکر،  الف: 

  د ګډون حق؛ ېک فعالیتونو يفرصتونو د ازادنه لټون او په اقتصاد کاري د   ب: 

  او ازاد ګډون حق؛ ېونډې د برابر  ېک زو چارو ټولنٻپه   ج: 

اړینو خاطر حق څخه د استفادی په له دغه څخه  ېورکولو حق، له هغی جمل ېد ګډون او رایــ ېک او عامه چارو  دولتيپه   د: 
  او حق؛ يسر  وسیلو ته د Iس
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  د پوهیدلو او پوهولو حق. ېپه هغ ي پوهیږ  چېپه کومه ژبه    ه:

        درویشتم اصلدرویشتم اصلدرویشتم اصلدرویشتم اصل

  ؛لري حق  ې هر انسان د زده کړ   .۱

 بېتوګه  ې په ځانګړ   وګړو دا ډول  چې ي باید ډاډ تر Iسه کړ  ې ادار  ېاړوندلپاره قق شویو ددی حق د تح بٻځایه داخليد   . ۲
 ې زده کړ  ي. ، برخمن شياجباری او وړیا و کېدوره  ۍپه لومړن چېله حق څخه  ېماشومان دښوونی او روزن يځایه شو

  .ياو مذهب ته درناوی وش ېهویت، ژب يفرهنګ يد هغو چې يوې ډول داسپه باید 

ې هڅ ې ځانګړ  ،موخهله بشپړ او برابر ګډون څخه د ډاډ تر Iسه کولو په  باید د ښځو او نجونو کېپروګرامونو ده کړو په د ز   . ۳
  ترسره شي. 

شرایطو سره له نه،  یا ي اوسیږ  کې، که په کمپونو ېشویو، په ځانګړی توګه د ښځو او ځوانانو، لپاره د بٻځایه داخليد    .۴
  .يزمینه برابره ش يرس ته د Iس ده کړو مرکزونواو د ز  يتعلیم يسمدستسم، 

  څلورویشتم اصلڅلورویشتم اصلڅلورویشتم اصلڅلورویشتم اصل

  ي؛ د اصولو مطابق او پرته له توپیره تر سره شبې طرفي بشر پالنی او  د ېد ېمرست ي بشر  ېټول  .۱

، ېدلیلونو له مخ يیا پوځ يتوګه د سیاس ې ، په ځانګړ ېد ېبشري مرست شوېنیول  کېلپاره په پام  شویو بٻځایه داخليد   .۲
 .ي و ته نه ورکول کیږ صنورو اشخا

  پنځه ویشتم اصلپنځه ویشتم اصلپنځه ویشتم اصلپنځه ویشتم اصل

  ی.ملی ادارو پر غاړه د دنده او مسْولیت د ۍ رسولو لومړ  شویو ته د بشري مرستو د بٻځایه داخلي.       ۱

 دغه ډول د  .ي کړ  وړاندېشویو ته خپل خدمتونه  بٻځایه داخليچې حق لري  ې ادار  هاړوند ې سازمانونه او نور  ي نړیوال بشر   .۲
د ښه نیت  ې په څٻر بلکېIسوهند  کېد غیر دوستانه عمل او یا د یوه هیواد په کورنیو چارو نه باید کول  وړاندېخدمتونو 
 ې په ځانګړ مخنیوی وشي، نه باید پخپل سر  تر سره کولو له وډول فعالیتون دغه امله د ېله دنو   .يوکڼل ش ېد يڅرګندو

  .ي تر سره کړ  ېمرست ي بشر  ېIزم ي وIی او یا نه غواړ ک ينه ش ې ادار  ېاړوند چېتوګه هغه وخت 

 ېک کولو وړاندېډول مرستو په  دغه د چېته  وګړو برابره او هغو برابرولو زمینه مرستو د  ي د ازادانه بشر  ېد ې ادار  ېاړوند ېټول  .۳
 .ي کړ  برابره ډول په چټکپرته زمینه له ممانعت  ژرس د Iس يته د هغو شویو بٻځایه داخلي، لري ډه نو

        شپږ ویشتم اصلشپږ ویشتم اصلشپږ ویشتم اصلشپږ ویشتم اصل

 نه يهغو  .يدرناوی او مټړ  وش ېته د وسیلو او مالونو يترانسپورت ي، د هغويدښکٻل  کېمرستو  ي په بشر  چې ي وګړ هغه 
  .يګرځول شو کړنو موخه ډکو نورو  يتاوتریخوالله باید د بریدونو او 

  اووه ویشتم اصلاووه ویشتم اصلاووه ویشتم اصلاووه ویشتم اصل

اړتیاوو  حقوقي هغويباید د  ادارې  ېاړوند ې سازمانونه او نور  ي تړیوال بشر  ل،مرستو د برابرولو پر مها شویو ته د بٻځایه داخلي  .۱
 دا پر مهال، فعالیتونو د ترسره کولو غود . دکړي ترسره مناسب اقدامات  ېحقونو ته Iزمه پاملرنه او په اړه د بشري او 

  .کړي عایت ر  موازین يسازمانونه باید نړیوال معیارونه او اخق

ــ له  خوا او د حکومتونو لري ماموریت موخې  ېهمدد  چېفقره د نړیوالو سازمانونو د متړ پر مسولیتونو  ۍ ړ وملاصل  ېد د  .۲  ېی
 .لري نه  ه، اغیز ي کیږ  غوښتنه کولو وړاندېد خدمتونو د 
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        پنځم فصلپنځم فصلپنځم فصلپنځم فصل

        

        اصولاصولاصولاصولستنیدو،بل ځای میسته کیدو او بیا استقرار پوری اړوند ستنیدو،بل ځای میسته کیدو او بیا استقرار پوری اړوند ستنیدو،بل ځای میسته کیدو او بیا استقرار پوری اړوند ستنیدو،بل ځای میسته کیدو او بیا استقرار پوری اړوند     بٻرتهبٻرتهبٻرتهبٻرته

        

        اته ویشتم اصلاته ویشتم اصلاته ویشتم اصلاته ویشتم اصل

        

د  هغويڅو  لري هغو شرایطو او وسیلو د برابرولو لومړی مسوولیت او دنده  شویو لپاره د بٻځایه داخليد  ادارې  ېواکمن  .۱

او یا د هیواد په نورو  يسیموته ستانه ش ياو عزتمنه توګه د خپلو اوسیدو دایم يپه داوطلبانه،خوندچې  کړي دې جوګه 

 بٻرته چېشویو ته  بٻځایه داخليزمینه هغه شمیر   د برابرولو څو د اسانتیاوو  يهڅه کو ادارې . دا کړي ژوند غوره  کېسیمو 

  .کړي برابره  ،کی ځای پر ځای شوی ستانه یا په نورو سیمو

میشته کیدو او کې بل ځای په ستنیدو، بٻرتهڅخه د  اخٻستنېډی نله و هغويشویو له بشپړ ګډون او د  بٻځایه داخليد   .۲

        .ې ترسره شيهڅ ې ځانګړ  ېد ډاډ تر Iسه کولو لپاره د کېتنظیمولو په پن جوړولو او  بیا استقرار د بهیر

        

        نهه ویشتم اصلنهه ویشتم اصلنهه ویشتم اصلنهه ویشتم اصل

        

 ېک سیمو د هیواد په نورو یــېاو یا  يځایونه ته ستانه شواستوګن  يخپلو کورنو او دایم چې يشو بٻځایه داخليهغه شمیر         ....۱۱۱۱

په برابره  ېک په عامه چارو  لري حق  هغوي. يسره تبعیض ونه ش هغويله  ېځایه کیدو له امله د ېب ، دکړي اوسیدل غوره 

  .ولري رسی  او عامه خدمتونو ته برابر Iس يونډه واخلکې کچو  توګه په ټولو

 سیمو ته ستانه او یا په نورو د خپلو اوسیدو سیمو بٻرته چې يشو بٻځایه داخليڅو هغه شمیر  يد ېمکلف ادارې  ېواکمن  ....۲۲۲۲

ځایه  بېد  ېیــ او یا ېڅخه پات يله دو چېپه اړه،  ملکیتونو د مستردولو وبریده د هغتر شوني ، يځای پرځای شو ېک

  ورکړه  بٻرتهډول ملکیتونو دغه د  چې کې. په هغه صورت وکړي  کاري سره هم هغوي، له هو يوتل هکیدو پرمهال له واک

  . کړي او منصفانه خساری د جبرانولو زمینه برابره  ېد مناسب ېد ادارې  ې، واکمنينه وشونې 

  

  دیرشم اصلدیرشم اصلدیرشم اصلدیرشم اصل

 بٻځایه داخليد  ېک د اړوند ماموریت په جریان يهغو ارګانونو ته د ي بشر  نړیوالو سازمانونو او نورو بشري ې د ادارې  ېاړوند ېټول

زمینه  يرس ته د چټک Iس هغويپرته له ممانعت څخه  کېمیشته کیدو او بیا استقرار په برخه کې بل ځای  ستنیدو، بٻرتهشویو د 

  .کړي برابره 
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 ) شمیره ضمیمه ) شمیره ضمیمه ) شمیره ضمیمه ) شمیره ضمیمه ۲۲۲۲((((
        
 د اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهد اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهد اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونهد اړوندو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو مسوولیتونه    
        
 د کورنیو چارو وزارتد کورنیو چارو وزارتد کورنیو چارو وزارتد کورنیو چارو وزارت    - - - - ۱۱۱۱
        

مادې سره سم، باید د هغو سیمو امنیت ته د پام وړ  ۵د کورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیس د پولیسو د قانون له  •
ته د مرستې  کسانوشویو  بٻځایه داخليشوي. دغه وزارت باید  میشتکسان شوي  بٻځایه داخليپاملرنه وکړي، چیرې چې 

او نورو اسانتیاوو د برابرولو په موخه له داخلي او نړیوالو مرستندویه سازمانونو سره په مرسته کولو کې ټولې هڅې ترسره 
    کړي.

        

 بٻځایه داخليوي په سیمو کې د د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ، د کورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیس باید د هغ •
ورځنۍ چارې تنظیم کړي، امنیت يــې وساتي، د هغوي مدني حقونه خوندي کړي او د هر ډول غیر اخقي  کسانوشویو 

    او ناوړه چلند مخه ونیسي، کوم چې د هغوي د بشري وقار پر ضد یا د زیانمن کیدو Iمل کیږي.

شویو ښځینه وو ته د بریښنایــي تذکرو د  بٻځایه داخليد هڅه وکړي، چې د د کورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیس بای •
    وٻش پر مهال د افغانانو کلتوري او دودیز ارزښتونه په پام کې ونیسي. 

 بٻځایه داخليد کورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیس د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزارت سره په همغږۍ کې، د  •
و ثبت د پروسې پر مهال باید مناسب ګامونه پورته کړي، څو په خپلو سیمو کې امنیت او عامه نظم شویو د تشخیص ا

    وساتي. 
  

        د عامې روغتیا وزارتد عامې روغتیا وزارتد عامې روغتیا وزارتد عامې روغتیا وزارت    - - - - ۲۲۲۲
  

  د روغتیا پالنې لومړنیو خدمتونو ته د Iس رسي د حق تر برخې Iندې 
  مادې سره سم،  ۵۲د افغانستان د اساسي قانون له 

افغانستان د نورو اتباعو په څٻر، روغتیایــي خدمتونو ته د Iس رسي حق لري. نوموړې ماده دا  ، د کسانشوي  بٻځایه داخلي
شوي کس له دې امله چې تذکره نه لري، روغتیايــي اسانتیاوو ته له Iس رسي  بٻځایه داخليتصریح کوي، چې نه باید هیڅ 

    څخه محروم کړای شي. 
  

   سره سم، د عامې روغتیا وزارت: پالٻسيله دغې 
  

ــي ستونزو اړتیا او سمدستی توب درکوي، باید  کسانوشویو  بٻځایه داخليپه داسې حال کې، چې د ځینو  • د روغتیای
د Iس رسي حقونه په پام کې ونیسي او د دغه حق له اجرا څخه د ډاډ  کسانوشویو  بٻځایه داخليروغتیایــي خدمتونو ته د 

    تر Iسه کولو په موخه هره هڅه ترسره کړي. 

لپاره د ټولو روغتیایــي او تغذیــې خدمتونو پر برابرولو ټینګار وکړي، بې وزلو هغو ته  کسانوشویو  بٻځایه داخليد ټولو  باید •
    یــې د ځانګړې پاملرنې په ترسره کولو سره.

د واکسیناسیون په ټولو کمپاینونو، له زیږون څخه مخکې او وروسته خدمتونو، د مزمنو  کسانوشوي  بٻځایه داخليباید  •
لپاره، چې  وګړو ناروغیو او ناوړه تغذیــې په درملنه کې شامل کړي او همدارنګه باید هغو معلولینو او د زیات عمر درلودونکو 

    په پایله کې د تاوتریخوالي یا رواني ناروغیو قرباني شوي، روغیتایــي خدمتونو برابر کړي. کیدنېد هغوي د بې ځایه 

لینو له وزارت سره په همغږۍ کې، د جنسي تاوتریخوالي یا د تاوتریخوالي د نورو زو چارو، شهیدانو او معلوټولنٻد کار،  •
    ز خدمتونه برابر کړي. ټولنٻډولونو قربانیانو ته باید د رواني روغتیا او 
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د بشري حقونو د نړیوال کنوانسیون او معلولینو د حقونو له کنوانسیون سره سم، باید د معلولو بې ځایه شویو ماشومانو  •
    لپاره اړینې وسیلې لکه د ګوډانو بایسکلونه، امساګانې او داسې نورې برابرې کړي.  وګړو د زیات عمر لرونکو او 

شوي لري  بٻځایه داخليباید خپلې روغتیایــي اسانتیاوې د نفوس بدلون وړ ښارونو او هغو سیمو ته چې زیات شمیر  •
رنګه د هغو وګړو اړتیاوو ته د ځواب ویلو لپاره بسیا وي، او همدا کسانوشویو  بٻځایه داخليوغځوي، څو دغه خدمتونه د 

چې په غیر رسمي میشت ځایونو کې ژوند کوي. سر بٻره پردې، نوموړی وزارت باید د زیږون، ماشوم او ژڼکیو د روغتیایــي 
    خدمتونو برابرولو ته په ځانګړې پاملرنې سره د روغتیایــي خدمتونو کیفیت اصح کړي. 

روغتیایــي  کسانشوي  بٻځایه داخليهغو سیمو کې ګرځنده کلینیکونه برابر کړي، چیرې چې  باید په لرې پرتو •
    اسانتیاوو ته په اسانۍ سره Iس رسی نه لري، څو وکوIی شي روغتیایــي خدمتونو ته منظم Iس رسی پیدا کړي.

ته د مرستې رسولو Iرې تړل  په هغو سیمو کې، چې د نا امنیو له امله د بشر پالنې د سازمانونو پر مخ اړینو خلکو •
شوي، د عامې روغتیا وزارت د نورو مرستندویه ادارو په مرسته، د واکسیناسیون د کمپاینونو په ګډون باید نورې 

    ته لومړني روغیتایــي خدمتونه برابر کړي.  کسانوشویو  بٻځایه داخليIرې چارې وکاروي څو 
و د اړتیاوو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي، څو د هغوي ترمنځ د هر ډول تشنج او کوربه ټولن کسانوشویو  بٻځایه داخليباید د 

  مخنیوی وکړي.
  
 د اقتصاد وزارتد اقتصاد وزارتد اقتصاد وزارتد اقتصاد وزارت    - - - - ۳۳۳۳
  

 داخليد وزارتونو او نورو ادارو د پرمختیایــي پروژو او پروګرامونو د اولویت بندي کولو پر مهال، د اقتصاد وزارت تل هڅه کړې چې 
  ونکي ګډوال په پام کې ونیسي، او دغه چاره به په راتلونکي کې هم پرمخ یوړل شي.راستنید بٻرتهاو  کسانشوي  بٻځایه

   
 زو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتټولنٻټولنٻټولنٻټولنٻد کار، د کار، د کار، د کار،     - - - - ۴۴۴۴
  

لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا نورو ښکٻلو سازمانونو له خوا د کسانو د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، د  •
شویو د کورنیو ترمنځ د موجوده تجربو او وړتیاوو د ډولونو  بٻځایه داخليشویو ارقامو پر بنسټ د  لومړنیو راټولو

    تشخیصونه او کـټګوري بندي کول.

    شویو کار پلټونکو ورپیژندنه.  بٻځایه داخليدولتي، نا دولتي او د شخصي سکـتور کار ګمارونکو ته د  •

 کسانوشویو  بٻځایه داخليمکارۍ او د مرستندویه ایجنسیانو په مالي متړ، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سره په ه •
ته د موجوده حرفوي ښوونې د روزنې د مرکزونو یا په ځانګړي ډول طرح شویو کورسونو/اسانتیاوو له Iرې له مارکیټ سره 

    د تړلو تجربو د پراختیا فرصتونه برابرول. 

ګانو، ستراتیژي ګانو او د عمل د  پالٻسيینو د وزارت په صحیت کې دننه د زو چارو، شهیدانو او معلولټولنٻد کار،  •
    شویو کسانو د مسلو شاملول/په پام کې نیول.  بٻځایه داخليپنونو په جوړولو کې د 

  
 د ښار د پرمختیایــي چارو وزارتد ښار د پرمختیایــي چارو وزارتد ښار د پرمختیایــي چارو وزارتد ښار د پرمختیایــي چارو وزارت    - - - - ۵۵۵۵
  

او  راستنٻدونکو بٻرتهپه مرکز او وIیتونو کې د  له وزارت سره راستنٻدونکو بٻرتهاو کسانو د ښاري پرمختیا وزارت چمتو دی، چې د 
  لپاره د مناسبو کورونو او د ژوندانه د فرصتونو په برابرولو کې مرسته وکړي.  کسانوشویو  بٻځایه داخلي

  
انتیاوو که چیرې د ښاري پرمختیا وزارت لپاره ځمکه او مالي سرچینه برابرې کړای شي، نوموړی وزارت به د ټولو اړینو زیربنایــي اس

  د ښارګوټو/میشت ځایونو مفصل پنونه وړاندې کړي.  کسانوشویو  بٻځایه داخليلکه ښوونځي او داسې نورې په پام کې نیولو سره د 
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  د سرحداتو او قبایلو د چارو وزارتد سرحداتو او قبایلو د چارو وزارتد سرحداتو او قبایلو د چارو وزارتد سرحداتو او قبایلو د چارو وزارت    - - - - ۶۶۶۶

ارت به د شخړې د ز چارو و  Iمل شي، د سرحداتو او قبایلو د کیدنېپه هغه صورت کې چې قبیلوي او قومي شخړې د خلکو د بې ځایه 
  حل لپاره د منځګړو کمیټو په جوړونه کې همکاري ترسره کړي. 

  
  د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتد کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتد کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتد کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت    - - - - ۷۷۷۷

ورګرځیدلي د څاګانو د  بٻرته کسانوشوي  بٻځایه داخليپه هغو سیمو کې چې  (REWT( REWT( REWT( REWTSSSSIP)IP)IP)IP )  د اوبو رسونې ملي پروګرام •
یسونې، د صحي کناربونو د جوړونې له Iرې د څښاک د پاکو اوبو او محیطي روغتیا کندنې، د اوبو رسونې سیسټم د تاس

  د ښوونې برابرول. 

    (NRAP )(NRAP )(NRAP )(NRAP )د کلیوالي Iس رسي ملي پروګرام •
ژوند کوي، د کلیوالو خاورینو سړکونو، پلونو، او لښتیو جوړول، څو  کسانشوي  بٻځایه داخليپه هغو سیمو کې چې 

  او نورو عامه اسانتیاوو ته Iس رسي پیدا کړي. هغوي بازارونو، کلینیکونو 

    (NABDP)(NABDP)(NABDP)(NABDP)د محلي پرمختیا ملي پروګرام •
زو خدمتونو لپاره ټولنٻورستانه شوي، د کلینیکونو، ښوونځیو او د نورو  کسانشوي  بٻځایه داخليپه هغو سیمو کې چې 
  د مرکزونو جوړول. 

ورستانه شوي د ولسوالۍ د پرمختیایــي  کسانشوي  ٻځایهب داخليپه هغو سیمو کې چې  ( ( ( (NSPNSPNSPNSP ) ) ) )د ملي پیوستون پروګرام •
  زو خدمتونو برابرول او د زیربنایــي پروژو پلي کول. ټولنٻشوراګانو د تاسیس له Iرې د 

    (SDP )ز متړ ریاستټولنٻد  •
  

خوړو د پروژې پلي  د استنادي دیوالونو جوړول، د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام سره په همغږیتوب د کار په بدل کې د
او بیا  راستنٻدنه بٻرتهپه  کسانوشویو  بٻځایه داخليزو بڼو اړوند تخنیکي موضوعګانې لکه د ټولنٻکول. د مختلفو پروژو او د هغوي د 

  ز متړ د ریاست له Iرې په منظم ډول ارزول شوې.ټولنٻد پورتنیو یادو شویو فعالیتونو اغیزې د  کٻدنهیو ځای 
   
 چارو وزارت چارو وزارت چارو وزارت چارو وزارت     د ښځو دد ښځو دد ښځو دد ښځو د    - - - - ۸۸۸۸

  اړوند راتلونکي مسوولیتونو پر غاړه واخلي:  پالٻسيد  کسانوشویو  بٻځایه داخليد ښځو د چارو وزارت به د 
  
سازمانونو له خوا د ښکیلو د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا نورو    .۱

د کورنیو ترمنځ د موجوده تجربو او وړتیاوو د ډولونو  کسانوشویو  بٻځایه داخليمو پر بنسټ د لومړنیو راټولو شویو ارقا
  تشخیصونه او کـټګوري بندي کول.

د کار پلټونکو  کسانوشویو  بٻځایه داخليد ښځو د چارو د وزارت د استخدام د خدمتونو د مرکزونو په ډیټابیس کې د   . ۲
زو چارو، شهیدانو ټولنٻوIی شي اتباري کار تر Iسه کړي. سره له دې چې دا کار، ثبتول، له کوم ځای څخه چې هغوي ک
  او معلولینو د وزارت مسوولیت دی. 

 بٻځایه داخليزو چارو د ریاست له Iرې دولتي، نا دولتي او شخصي سکـتور ته د ټولنٻد اقتصاد، روغتیا، ښوونې او    .۳
  د کار پلټونکو ورپيژندنه.  کسانوشویو 

 کسانوشویو  بٻځایه داخليد کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سره په همکارۍ او د مرستندویه ایجنسیانو په مالي متړ،    .۴
  ته د ښځو د چارو د وزارت د روزنیزو مرکزونو له Iرې د تجربو د پراختیا فرصتونه برابرول. 

  ه او د هغوي د قضیو پر مخ وړل، څو خپل حقونه تر Iسه کړي.له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو او نجونو تشخیص او ثبتون  . ۵
شویو هغو ښځو او نجونو لپاره د پناه ځایونو/امن خونو برابرول، چې ژوند یــې له ګواښ سره مخ وي یا  بٻځایه داخليد   . ۶

  امنیتي ستونزې لري او/یا د کورنۍ غړي نه لري، چې مرسته ورسره وکړي.
 داخليګانو، ستراتیژي ګانو او د عمل د پنونو په جوړولو کې د  پالٻسيپه صحیت کې دننه د  د ښځو د چارو د وزارت  . ۷

    د مسلو شاملول/په پام کې نیول.  کسانوشویو  بٻځایه
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  د دفاع وزارتد دفاع وزارتد دفاع وزارتد دفاع وزارت    - - - - ۹۹۹۹
  

  ځپلو خلکو په وړاندې راتلونکي مسوولیتونه ولري:  پٻښود دفاع وزارت به د 
  
، د دفاع وزارت خپلې دندنې د خپلواکۍ، ازادي، ملي ګـټو، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست  . ۱

حاکمیت د ساتنې او د هیواد د ملي ارزښتونو، سولې او ټیکاو په راوستلو او د کورنیو او بهرنیو دښمنانو سره دجګړې له 
  Iرې ترسره کوي. 

یړنیو حاIتو (زلزلې، سیبونه، وچکالي) کې د دفاع وزارت د په پایله کې په رامنځ ته شویو ب پٻښود طبیعي او انساني    .۲
  دولتي او نادولتي سازمانونو سره په همغږۍ، له ملکي وګړو سره د هر راز مرستې په برابرولو کې ژمن دی. 

بنسټ،  د امنیت ساتل د دفاع وزارت یوه له کلیدي چارو څخه ګڼل کیږي. دغه وزارت د افغان ملي پولیسو د غوښتنې پر  . ۳
    د افغانانو لپاره د امنیت په ټینګښت کې حمایتي مرسته برابروي، په ځانګړي ډول زیانمنیدونکو افرادو ته.

  
        د افغان سرې میاشتې ټولنهد افغان سرې میاشتې ټولنهد افغان سرې میاشتې ټولنهد افغان سرې میاشتې ټولنه    - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰
        

    د ضایعاتو په ارزونه کې ګډون کول، د زیانمنیدونکو سیمو تشخیصول، د معلوماتو راټولول او د اړتیاوو په ډاګه کول،  •

    وګړو ته د بیړنیو مرستو (د خوراکي توکو او کالیو په ګډون) برابرول، اغیزمن شویو  •

    ځپل شویو خلکو اخراجول او د شوراګانو او رضاکارانو له Iرې هغوي ته د مؤقتو پناه ځایونو برابرول،  پٻښېد  •

    لیکونو سپارل، د مرستې او بیا رغونې د خدمتونو لپاره د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالو اتحادیو ته د غوښتن •

    د رضاکارانو روزل او بسیج کول او ځپل شویو سیمو ته د هغوي لیږدول،  •

ګانو او ستراتیژي ګانو سره په تطابق کې، د افغان سرې میاشتې ټولنه به د نورو شریکباڼو په  پالٻسيله اساسي اصولول،  •
لپاره د خپلو  کسانوله کې د بې ځایه شویو په پای پٻښواو د طبیعي  کسانوشویو  بٻځایه داخليهمکارۍ زیانمنیدونکو 

    اصولو، ستراتیژي ګانو، سرچینو او د عملیاتي طرز العملونو له معیارونو سره سم بیړنۍ مرستې برابروي. 

، د افغان سرې میاشتې ټولنه به د نورو شریکباڼو په همکارۍ دا څٻرد پٻښو د ادارې د ملي عالي کمیسیون د یوه غړي په  •
    ژغورل شوي او ورسره مرسته شوې. کسانشوي  بٻځایه داخليچې یقیني کړي، 

د مرستې او د ساتنې د خدمتونو په بیلګو کې چې د افغان سرې میاشتې ټولنه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالو  •
و معلومول، د لومړنیو مرست وګړو ته برابروIی شي، د ورکو شویو  کسانوشویو  بٻځایه داخلياتحادیو په همکارۍ 

برابرول، د اړتیاوو چټکه ارزونه، د څښاک د اوبو او بیړنیو روغتیایــي خدمتونو برابرول، د روغتیا بسیج کول، د بیړنیو 
    پناه ځایونو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو برابرول شاملې دي. 

  پر وړاندې د مبارزې ملي ادارهپر وړاندې د مبارزې ملي ادارهپر وړاندې د مبارزې ملي ادارهپر وړاندې د مبارزې ملي اداره    پٻښوپٻښوپٻښوپٻښود د د د     - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱
  

اداره هغه مخکښه غوره شوې اداره ده، چې د هغو وګړو لنډ مهالو بیړنیو اړتیاوو ته  پر وړاندې د مبارزې ملي پٻښود افغانستان د 
  نو څخه اغیزمن او بې ځایه شوي. پٻښوچټک ځواب وایــي څوک چې د طبیعي 

        
        د دغې ادارې لومړني مسوولیتونه د پٻښو د ادارې په قانون کې وضع شوي، او راتلونکي موارد په کې شامل دي: د دغې ادارې لومړني مسوولیتونه د پٻښو د ادارې په قانون کې وضع شوي، او راتلونکي موارد په کې شامل دي: د دغې ادارې لومړني مسوولیتونه د پٻښو د ادارې په قانون کې وضع شوي، او راتلونکي موارد په کې شامل دي: د دغې ادارې لومړني مسوولیتونه د پٻښو د ادارې په قانون کې وضع شوي، او راتلونکي موارد په کې شامل دي: 

  
  د بیړنیو حاIتو په اړه معلومات ورکول؛ پٻښوپر مهال، خلکو ته د طبیعي پیښیدو د  پٻښووونکي طبیعي د ضرر رس   .۱
  د کچې او د ګواښونو د پایلو بیانول؛  پٻښېپه بیړني حالت کې د    .۲
  د بیړنیو عملیاتو د مرکز فعالول؛    .۳
  د چټکې ارزونې/ چټک غبرګون د ټیمونو بسیج کول؛    .۴
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  ه منابعو د کارونې له Iرې د اغیزمن شویو خلکو لومړنیو اړتیاوو ته په ځواب ورکولو کې همکاري کول؛ د موجود  . ۵
  له رامنځ ته کیدو مخکې د مخکیني اخطار ورکولو د سیسټم د فعالیتونو همغږي کول؛  پٻښود   . ۶
سبو اقداماتو د ترسره کولو او همدارنګه له د مخنیوی په موخه د منا پٻښېد خطر د کمولو اړوند د فعالیتونو او د طبیعي   . ۷

  څخه وروسته د اړونده وزارتونو د موجوده منابعو د کارونې له Iرې د بیا رغونې د فعالیتونو همغږي کول؛  پٻښې
 د افغانستان د پٻښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره د ماین پاکۍ د ریاست له Iرې د افغانستان د ماین پاکۍ د چارو د  . ۸

  همغږي مرکز په همکارۍ، د ماینونو د له منځ وړولو مسووله ده؛
د وزارت او نورو اړوندو ادارو په نږدې  راستنٻدونکو بٻرتهاو کسانو د افغانستان د پٻښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره به د   . ۹

په پایله  پٻښورنه وکړي، چې د طبیعي ته پامل وګړو همکارۍ، په ملي او وIیتي کچو کې په خپلو بیړنیو فعالیتونو کې هغو 
په وړاندې د مبارزې د ملي  پٻښوپه پلي کولو کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د  پالٻسيکې بې ځایه شوي. د دغې 

ې راستیندونکو وزارت او نوموړې اداره به سره په ګډه کار کوي. دویم بٻرتهاو کسانو ادارې نقشونه په ډاګه شوي او د 
  ضمیمې ته مراجعه وکړئ. 

 
په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې لومړني نقش، د په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې لومړني نقش، د په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې لومړني نقش، د په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې لومړني نقش، د     پٻښوپٻښوپٻښوپٻښواړوند د فعالیتونو په همغږي کې د افغانستان د اړوند د فعالیتونو په همغږي کې د افغانستان د اړوند د فعالیتونو په همغږي کې د افغانستان د اړوند د فعالیتونو په همغږي کې د افغانستان د     کسانوکسانوکسانوکسانوشویو شویو شویو شویو  بٻځایهبٻځایهبٻځایهبٻځایه    داخليداخليداخليداخليد د د د 

        د پلي کولو د کړنرې په پام کې نیولو سره، Iندې ذکر شوی: د پلي کولو د کړنرې په پام کې نیولو سره، Iندې ذکر شوی: د پلي کولو د کړنرې په پام کې نیولو سره، Iندې ذکر شوی: د پلي کولو د کړنرې په پام کې نیولو سره، Iندې ذکر شوی:     پالٻسيپالٻسيپالٻسيپالٻسيدغې دغې دغې دغې 
        

لنډ مهالو اړتیاوو ته د ځواب ویلو همغږي کول، د کومو دوام چې ښایــي د بې  سانوکپه بیړنیو حاIتو کې د بې ځایه شویو    .۱
  زیانمنتوب I پسې زیات کړي؛  کسانوځایه شویو 

د بیړنو  کسانود استخدام د فرصتونو تسهیلول او د پٻښو سره د مبارزې له ملي عالي کمیسیون سره د بې ځایه شویو    .۲
  مغږي کول؛ فعالیتونو د تنظیم په چارو کې ه

په اړه په سروې، ثبتونه او تصدیق کې ګډون  کسانوشویو  بٻځایه داخليله امله د  پٻښوپه بیړني حالت کې د طبیعي   . ۳
  کول؛ 

  ساعتونو کې د بیړنیو حاIتو په تنظیم کې ګډون او د بیړنیو حاIتو د پای ته رسولو اعنول؛  ۷۲په لومړنیو   . ۴
د بیړني حالت له شونو ګواښونو سره مخ  کسانشوي  بٻځایه داخلياب ویل، په کومو کې چې بیړنیو هغو پيښو ته ځو  . ۵

  دي؛ 
لپاره د اسانتیاوو برابرونه، د استوګنځایونو جوړونه، د  کسانوشویو  بٻځایه داخلينور فعالیتونه، لکه ګمارنه، ثبتونه، د   . ۶

د  راستنٻدونکو بٻرتهد هغه ویش، په هیواد کې د  تشخیصونه او په مختلفو کـټګوریو کسانوشویو  بٻځایه داخلي
  د وزارت لومړني مسوولیتونه وي.  راستنٻدونکو بٻرتهاو کسانو موضوعګانو تنظیم او نورې کلیدې مسالې به د 

        
        د مبارزې ملي عالي کمیسیوند مبارزې ملي عالي کمیسیوند مبارزې ملي عالي کمیسیوند مبارزې ملي عالي کمیسیون    وړاندېوړاندېوړاندېوړاندېپر پر پر پر     پٻښوپٻښوپٻښوپٻښو    د د د د 
  
اب ویلو او هغوي د همغږي کولو، او د زیانمنتوبونو د کمونې د مبارزې ملي عالي کمیسیون بیړنیو حاIتو ته د ځو    وړاندېپر  پٻښود  

  او بیړنیو حاIتو ته د رسیدګي له Iرې د ګواښونو د کمولو مخکښ ارګان دی. 
  

د نوموړي کمیسیون مشري د ولسمشر د دویم مرستیال له خوا ترسره کیږي، په داسې حال کې چې د افغانستان د پٻښو سره د 
وزارتونه او کلیدي سازمانونه د دغه عالي کمیسیون غړیتوب لري.  ۱۹په ملي کچه د سکرتیت چارې پر مخ وړي. مبارزې ملي اداره یــې 

  دندو د درک پر بنسټ، راتلونکي مسوولیتونه لري: کورنی او د خپلو  پالٻسيد پٻښو سره د مبارزې ملي عالي کمیسیون د دغې 
  
  ول؛په ملي کچه د بیړنیو حاIتو همغږي او تنظیم  . ۱
  د ملي پنونو تصویبول (لږونه، چمتوالی، ځواب ویل او بیا رغونه)؛   .۲
  ګانو او احتیاطي پنونو تاییدول؛  پالٻسيد ملي   . ۳
  په بیړنیو حاIتو کې د نړیوالې مرسته بسیج کول؛   .۴
  د بیړنیو حاIتو اعنول او همدارنګه د هغوي پای ته رسول؛    .۵



 

66 

 

  خلي یا بهرني ډول بې ځایه شوي د ستونزو د حل په موخه پریکړه کولچې په دا وګړو د هغو    .۶
  
  د پوهنې وزارت د پوهنې وزارت د پوهنې وزارت د پوهنې وزارت     - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲

ته د هغوي د ماشومانو د ښوونې د حقونو او په افغان ښوونځیو کې د هغوي د شاملولو د طرز کسانو شویو  بٻځایه داخلي •
    العمل په اړه د معلوماتو وړاندې کول. 

    اوسیږي د محلي ښوونځیو جوړول؛کسانو شوي  بٻځایه داخليپه هغو سیمو کې چې  •

شویو هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یــې د ښوونځي ماشومانو له عادي عمر څخه زیات وي، د چټکو زده  بٻځایه داخليد  •
    کړو برابرول؛ 

ې منځنۍ زده ماشومانو ته په نږدې ښارونو کې د لیلیــې د اسانتیاوو برابرول، څو هغوي خپلکسانو شویو  بٻځایه داخليد  •
    کړې پرمخ یوسي؛ 

    د ښوونې لپاره د کـتابونو، قرطاسیــې او نورو اړینو توکو برابرول.  •
  
  د ماین پاکۍ ریاستد ماین پاکۍ ریاستد ماین پاکۍ ریاستد ماین پاکۍ ریاست    - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳

کې د ملګرو  ۲۰۰۲د افغانستان د ماین پاکۍ ریاست په افغانستان کې د ماین پاکۍ مخکښ مسوول ارګان دی. افغان حکومت په 
فتر څخه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د ماینونو په له منځه وړلو کې له نوموړي ریاست سره ملتونو د ماین پاکۍ د خدمتونو له د

مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر د افغانستان د ماین پاکي چارو له همغږي مرکز سره تخنیکي او مالي 
ترسره کړي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د ملګرو ملتونو او مرسته کړې، څو د ماین پاکۍ له ریاست سره په ګډه دغه غوښتنه 

  افغان حکومت له خوا د هغوي د اړوندو ریاستونو له خوا همغږي او دواړه په ګډه کار کوی. 
  
  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون    - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴

مخې د بشري حقونو د ملي سازمان په څٻر تاسیس مادې له  ۵۸د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 
" د افغانستان د بشري حقونو د څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوي وڅاري، هغه ترویج کړي او ساتنه یــې وکړي.شوي: "

شو. تر  کال په مۍ کې تصویب ۲۰۰۵خپلواک کمیسیون د جوړښت، مسوولیتونو او صحیت قانون د وزیرانو د شورا له خوا د 
دغه قانون Iندې، نوموړي کمیسیون ته دا صحیت سپارل شوی چې حقونه او ازادي ګانې وساتي او ترویج کړي، لکه څرنګه چې 
د افغانستان په اساسي قانون، نړیوالو اعمیو، د بشري حقونو په اړه نړیوال کنوانسیون، د بشري حقونو په پروتوکولونو او د 

  نورو نړیوالو سندونو کې تصریح او محظه شوي.بشري حقونو په اړه په 
  

  ماده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لپاره پنځه موخې ایجادوي:  ۵د نوموړي قانون 
  
  د بشري حقونو د وضعیت څارنه کېپه هیواد   . ۱
  د بشري حقونو ترویج او ساتنه  . ۲
  ت څارنهبنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته د خلکو د Iس رسي د وضعی  . ۳
  له بشري حقونو څخه د سرغړونې د قضیو پلټل او ازمایل  . ۴
  په هیواد کې د بشري حقونو د پیاوړتیا او ترویج په موخه د ګامونو ترسره کول.  . ۵

  
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د فعالیت په ساحو کې دغه برخې شامل دي: د بشري حقونو پوهنه، د ماشومانو 

، د ښځو حقونه، انتقالي عدالت، څارنه، پلټنه او د معلولینو حقونه. د خپل ماموریت او دوندو په پلي کولو کې، د بشري حقونه
    حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت، مدني ټولنې، علماؤو، رسنیو او نړیوالو شریکباڼو سره نږدې همکاري ترسره کوي
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        ))))۳۳۳۳((((    ضمیمهضمیمهضمیمهضمیمه    شمیرهشمیرهشمیرهشمیره    دریمهدریمهدریمهدریمه
        

        د وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والیانو ته Iرښوونېد وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والیانو ته Iرښوونېد وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والیانو ته Iرښوونېد وIیتي عمل پنونو د جوړولو په اړه  والیانو ته Iرښوونې    کیدنېکیدنېکیدنېکیدنېبې ځایه بې ځایه بې ځایه بې ځایه کورني کورني کورني کورني Iرو لپاره د Iرو لپاره د Iرو لپاره د Iرو لپاره د     د پایښت لرونکو حلد پایښت لرونکو حلد پایښت لرونکو حلد پایښت لرونکو حل
    
    
شتون لري، کسان بې ځایه شوي کورني له تصویب څخه یوه میاشت وروسته، په هر وIیت کې چې د پام وړ  پالٻسي)  د دغې ۱(

وIیتي  کیدنې بٻځایه داخليړني حالت له ریاست سره په س مشوره کې د د وزارت د بی راستنٻدونکو بٻرتهاو کسانو والیان باید د 
د ریاست له خوا  راستنٻدونکو بٻرتهکاري ځواک تنظیم کړي. د دغه کاري ځواک مشري باید د والي او معینیت یــې د کډوالو او 

ه لري، حالت بدلون کوي، وIیتي کاري کومه پيښه ن کیدنې بٻځایه داخليترسره شي. د هغو وIیتونو لپاره چې د اوس لپاره د 
  ځواک باید د دغو Iرښوونو سره سم رامنځ ته کړای شي. 

  
لپاره د کسانو شویو  بٻځایه داخليسره سم د  پالٻسيد وIیتي کاري ځواک ستر مسوولیت، د دغې  کیدنې بٻځایه داخلي) د ۲(

  ي.پایښت لرونکو حل Iرو د پیدا کولو د وIیتي عمل پن جوړول د
  
) والیان باید دا ډاډ حاصل کړي، چې په کاري ځواک کې ټول مهم فعالین غړیتوب لري. په دې کې باید د نورو په ګډون د ۳(

د تنظیم د ادارې، د  پٻښېد ریاست، د افغانستان د طبیعي  راستنٻدونکو بٻرتهراتلونکو ادارو استازي شامل شوي: د کډوالو او 
زو چارو، شهیدانو او معلولینو، د روغتیا، عدلیــې، د کورنیو چارو او د ټولنٻیارغونې او پراختیا، د کار، اړوندو وزارتونو (د کلیو د ب

ښځو د چارو وزارتونه)، د ولسوالۍ او ښاروالۍ؛ د ملګرو ملتونو د ایجنسیانو، په وIیت کې د اوسنيو نړیوالو او ملي نادولتي 
ــي چارو کې ښکیل وي؛ او د سرې میاشتې. د سازمانونو، که هغه د بشرپالنې او که په پرمخ کیدای کسانو شويو  بٻځایه داخليتیای

  شمیرې Iندې یادونه شوې ده.  ۵شي په دغې ډله کې استازیتوب وشي یا په جدا ډول، لکه څرنګه چې یــې تر 
  
ر څخه باید غوښتنه وشي، ) په دې موخه چې د کاري ځواک په کار کې مناسب ګډون یقیني کړای شي، له هر اړوند حکومتي دفت۴(

چې د تخنیکي وړتیا او صحیت یو درلودونکي شخص وګماري (یا یــې پر ځای یو بل څوک وټاکي)، څوک چې به په منظم او فعال 
  ډول له کاري ځواک سره اخته وي. له نورو غړو ادارو څخه به هم وغوښتل شي، چې عین کار ترسره کړي. 

  
وIیتي کاري ځواک ته دا صحیت هم ورکول کیدای شي، چې په یوه وIیت کې د  کیدنې یهبٻځا داخلي) سربیره پر دې، د ۵(

خوځښت وڅاري، د بیړنیو اړتیاوو ارزونې ترسره او د هغوي د بشرپالنې او ساتنې د اړتیاوو غبرګون کسانو شویو  بٻځایه داخلي
  هم کار د دغه عمل پن پرمختیا او تطبیق دی.همغږي کړي؛ د دې په تایید سره چې د نوموړي کاري ځواک یو تر ټولو م

  
سره د س مشورو ځینې میکانیزمونه رامنځ ته و کسانوشویو  بٻځایه داخلي) کاري ځواک باید د دې ډاډ تر Iسه کړي، چې له ۶(

ري ځواک باید شوي، که چیرې دغه ډول میکانیزم نه وي موجود، کار ځواک باید د هغه په رامنځ ته کولو کې مرسته وکړي. (کا
  ، ځوانانو او د نورو ځانګړو ډلو غږ واوریدل شي.) کسانداسې شرایط برابر کړي، چې د ښځو، د زیات عمر درلودونکو 

  
) همدارنګه کاري ځواک باید د دې ډاډ تر Iسه کړي، چې له کوربه ټولنو سره د س مشورو میکانیزم رامنځ ته شوي، پرته له دې ۷(

  . مٻشتٻدنهیا بیا  کٻدنه، ځایــي یو ځای راستنٻدنه بٻرتهشي کومه پایښت لرونکې حل منل او تعقیب شوې: چې په پام کې ونیول 
  
) کاري ځواک باید ټول موجوده او د Iس رسي وړ معلومات راټول او وڅیړي: د مثال په ډول، په یوه وIیت کې څومره شمیر ۸(

کوم ځای څخه راغلي، په کوم نژاد پورې تړلي، ولې یــې خپل اصلي  موجود دي، چیرې اوسیږي، لهکسان بې ځایه شوي کورني 
ستنیدنې په اړه څه ارادې لري، کوم مهارتونه او  بٻرتهکې ژوند کوي، د  کٻدنهځای پرې ایښي دی، د څومره مودې لپاره په بې ځایه 

دغه معلومات تیار له مخکې څخه د کډوالو  پوهه لري، د ژوندانه د تر Iسه کولو لپاره په کومو فعالیتونو کې ښکیل دي. که چیرې 
د ریاستونو له خوا راټول  چارو  راستنٻدونکو بٻرتهلپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري، د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د کډوالو او 
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کم وي، د دوسیه جوړولو  شوي وي، د دویم ځل لپاره د لومړنیو معلوماتو راټولولو ته اړتیا نشته؛ که چیرې کوم معلومات ورک یا
  له Iرې کیدای شي دغه چاره بشپړه کړای شي. 

ملي کاري ځواک کوIی شي د دغه ډول معلوماتو د  کیدنې بٻځایه داخلي) د I زیاتو ارزونو یا دوسیه جوړولو اړتیا خامخا شته، د ۹(
له  کیدنېبې ځایه کورني واک همدارنګه کوIی شي د ملي کاري ځ کیدنې بٻځایه داخليراټولولو لپاره معیاري فورمې برابرې کړي. د 

  وIیتي کاري ځواک سره د نورو تخنیکي مرستو په برابرولو کې مرسته وکړي.
  
سره د غوره پایښت لرونکو  کسانو شویو بٻځایه داخلي) کاري ځواک بیا دغه معلومات/ارقام تحلیل او تجزیه کوي او له اړونده ۱۰(

س مشوره کوي. تحلیل باید دا په ډاګه کړي، چې کومې مسلې د ځانګړو ډلو لپاره غوره پایښت لرونکو  حل Iرو په پیدا کولو کې
  حل Iرو ته په رسیدو کې خنډونه رامنځ ته کوي، او کوم شرایط هغوي ته د نوموړو حل Iرو د تر Iسه کولو امکانات برابروي. 

  
کسانو شویو  بٻځایه داخليه یوه وIیت کې د راتلونکو شرایطو له مخې د ) د څیړنې او تحلیل پر بنسټ، کاري ځواک باید پ۱۱(

  ډلو/ټولنو ته لومړیتوب ورکړي:
   

زیانمنتوب (کومې ډلې پایښت لرونکې حل Iرو ته تر ټولو نورو زیاته اړتیا لري). په زیانمنتوب کې دغه   الف. 
چې ډیر  وګړی ې ژوند کوي؛ بې کوره یا هغه چې په خورا زیاته بې وزلي ک وګړی کـټګوریانې شاملیدای شي: هغه 
چې د څښاک اوبو،  وګړی چې د اخراجونې له ګواښ سره مخ دي؛ هغه  وګړی کمزوري پناه ځای لري؛ هغه 

چې د ملکي اسنادو له نشتوالي سره  وګړی روغتیا پالنې، ښوونې یا روغتیایــي پاملرنې ته Iس رسی نه لري؛ هغه 
  کې ژوند کوي؛ او داسې نور.  کٻدنهه د زیات وخت لپاره په بې ځایه مخ دي، هغه وګړي چې له ټولو څخ

د ځانګړو ډلو لپاره د پایښت لرونکو حل Iرو په پیدا کولو کې د تر ټول زیات فرصت امکان (زیاتره د لګښت   ب. 
  اغیزمن منځګړیتوبونه)؛

  راجذبولو د تر ټولو زیات فرصت شتون. د پایښت لرونکو حل Iرو د تطبیق لپاره د Iزمي بودجې او مهارتونو د     ج.
  
) کاري ځواک باید د ضروري فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي، هغه نور یــې مشخص کړي چې په راتلونکي کال کې به ترسره شي، ۱۲(

  او دا په ډاګه کړي چې دغه فعالیتونه به څوک او کله ترسره کوي؟ 
  

اړه وضاحت موجود وي، چې څوک د څه مسوولیت لري، د دغو دا په ځانګړي ډول ډیر مهم دی، څو په دې   الف. 
  فعالیتونو د تطبیق لپاره څومره زماني موده شته، د بریاوو د ارزونې لپاره به کوم شاخصونه وکارول شي. 

همدارنګه په دې پوهیدل هم ډیر مهم دي، چې پن شوي فعالیتونه (پروګرامونه) څرنګه د   ب. 
ــي پنونو کې ځای پر ځای شوي وIیت/ولسوالیو/ښاروالیو  هغوي څرنګه د لومړیتوب په  –په سترو پرمختیای

او د همغږي کوم  –ملي پروګرامونو یا د ملي پیوستون په پروګرام، په پن شوې ښاري پراختیا پورې تړل شوي 
  میکانیزمونه موجود دي (یا اړتیا ده چې جوړ شي) ترڅو د همکاري په اړه ډاډ تر Iسه شي. 

  
  د دې اټکل کول چې دغه فعالیتونه به څومره لګښت ولري او بودجه به یــې له کوم ځای څخه تر Iسه شي.    ج.

  
ــې شریک کړئ، کوم چې باید د  چارو راستنیدونکو بٻرته) دغه هر څه د عمل په یوه پن کې راټول او د کډوالو او ۱۳( له وزارت سره ی

  منابعو په برابرولو کې مرسته ترسره کړي. عمل پن تصویب او د تطبیق لپاره یــې د مالي
   
    ) دغه عمل پن باید د دریو میاشتو په موده کې بشپړ کړای شي.۱۴(
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  ))))۴۴۴۴((((    ضمیمهضمیمهضمیمهضمیمهشمیره شمیره شمیره شمیره څلورمه څلورمه څلورمه څلورمه  

        

        دافغانستان حمایتی ګروپدافغانستان حمایتی ګروپدافغانستان حمایتی ګروپدافغانستان حمایتی ګروپ    - - - -  د اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونېد اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونېد اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونېد اجباري اخراجونې په حالت کې د ضرر او زیان د کمولو Iرښوونې

        د افغانستان د ساتنې د ډلېد افغانستان د ساتنې د ډلېد افغانستان د ساتنې د ډلېد افغانستان د ساتنې د ډلې

        مخ تاړی مخ تاړی مخ تاړی مخ تاړی 

  

چې د کور، ځمکې او ملکیت کاري ځواک د افغانستان د ساتنې تر ډلې Iندې اړوند کاري ګروپ  د دې په تاییدولو سره،   .۱

دي، چې د کاري ځواک د غړو د هدفي ګروپونو اړتیاوو ته د بشرپالنې او بیړني حالت ته د ځواب ویلو په زمینه کې خپل 

  فعالیتونه ترسره کوي؛ 

چې هره ښځه، سړی او ماشوم په سوله او وقار کې په خوندي ځای کې د ژوند کولو حق  ولو سره،د دې ټکي په تایید   .۲

میز ډول له خپلو کورونو، 
ٓ
لري، په کوم کې چې دا حق شامل دی، چې هغوي نه باید په غیر قانوني، اجباري او تبعیض ا

  ځمکو یا ټولنو څخه اخراج شي. 

، کورنیو او ډلو له خپلو کورونو، ځمکو او ټولنو څخه په  کډوالوراجونه د چې اجباري اخ د دې په درک کولو سره،   .۳

اجباري ډول اخراجونه رانغاړي، که څه هم د جاري قانوني سیسټمونو له مخې قانوني کړنه وي یا نه، خو چې پایله یــې په 

بې کوره کولو او د ژوندانه په نا بسیا شرایطو رامنځ ته کولو تمامه شي.
8

  

د هر شخص د ځان او خپلې کورنې لپاره د کافي خوړو، کالیو او کور په ګډون د ژوندانه د په بیا تاییدولو سره، چې د دې    . ۴

کوم چې د اقتصادي، تولنیزو او کلتوري ، مناسب معیار درلودلو او د ژوندانه د شرایطو د دوامداره بهتره کولو حق لري 

  شوي او افغانستان یــې غړیتوب لري. ماده کې وضع  ۱۱حقونو د نړیوال کنوانسیون په 

) شمیره ۱۹۹۱( ۴زو او کلتوري حقونو کمیټې په خپله عمومي ټولنٻچې د اقتصادي،  د دې حقیقت په یادولو سره،   .۵

زو او کلتوري حقونو د ټولنٻچې "اجباري اخراجونه په ښکاره ډول د اقتصادي،  کړي تبصره کې د کور د حق په اړه څرګنده 

له موادو سره توافق نه لري، او یوازې په ډیرو خاصو حاIتو کې تبرئه کیدای شي چې د نړیوال قانون له نړیوال تړون 

اړوندو اصولو سره مطابقت ولري."
9

  

چې "اجباري اخراجونه" د افرادو د ارادې په خف د هغوي کورنیو او/یا ټولنو څخه، له  د دې په پام کې نیولو سره،   .۶

ه په جبري ډول ایستل تعریف شوي، چې دوي نیولی وي، پرته له دې چې په مناسب ډول د کورنو او یا ځمکو څخ

                                                             
8
  ۲۰۰۴/۲۸د بشري حقونو د کمیسیون پریکړه لیک:   
9
 E/1993/23 دریمه ضمیمه   
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قانوني یا بلې ساتنې څخه برخمن وي یا هغې ته Iس رسي ولري. خو د اجباري اخراجونې د منع شرایط په هغې اخراجونې 

ړونونو سره سمون ولري د تطبیق وړ نه دی چې له قانون سره سم اجرا کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو ت
10

  

چې د اجباري اخراجونې وروستي سیاسي او قانوني مسوولیت د حکومت پر غاړه  په دې ټکی باندې په ټینګار سره،   .۷

دی.
11

  

چې د اخراجونې د توجیه او تبرئه کولو لپاره باید د نړیوالو بشري قوانینو حکمونه په دقیق ډول  د دې په تاییدولو سره،   .۸

دي او د معقولیت او تناسبمراعات شوی 
12
له عمومي اصولو سره سمون ولري او باید د ساتنې او قانوني مراحل مراعات  

  شي څو اخراجونه په ویاړ او انساني ډول ترسره شي.

  

ه افغان حکومت د دې ژمنه کړې چې مناسبې ستراتیژي ګانې، پالسي ګانو او پروګرامونه تصویب کړي، څو د افرادو، ډلو او ټولنو ل

  اجباري اخراجونې څخه مخکې، پرمهال او له هغې وروسته اغیزمنه ساتنه تضمین کړي. د Iندنیو عناصرو په ګډون:

  

  له اخراجونې څخه مخکې:
  

څخه اغیزمن شويو او د اجباري  پٻښوراستنیدونکي کډوالو او له شخړو او/یا طبیعي  بٻرته،  کسانوشوي  بٻځایه داخليله   الف. 
  اښ سره مخ ملکي وګړو سره په ټولو پروسو کې س مشورې ترسره شوي؛ اخراجونې له ګو

سره په س مشوره  وګړو له دې محظې سره چې د زور د کارونې مخنیوي یا لږ تر لږه هغه کمه کړای شي، له اغیزمن شویو   ب. 
په ډاګه کړي، چې له کې ممکنه بدیلونه لټول شوي. د اخراجونې د پیل له هرې پریکړې مخکې، چارواکي باید دا 

اخراجونې پرته بله چاره نشته او د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره په توافق کې ده؛
13
   

ته د اخراجونې مناسبه او معقوله خبرتیا ورکړل شوې. وګړو ټولو اغیزمن شویو   ج. 
14
د راتلونکو مواردو په ګډون د اخراجونې  

اعن او د دغې پریکړې مفصله توجیه ولري: (الف) د مناسبو بدیلونو نشتون؛ اړوند هر ډول پریکړه باید په لیکلي ډول 
(ب) د وړاندیز شویو بدیلونو بشپړ تفصیل؛ او (ج) چیرې چې بدیلونه نه وي موجود، ټول ترسره شوي او پٻش بیني 

  شوي اقدامات چې د اخراجونو ناوړه اغیزې راکمې کړي. 
لپاره چې د اخراجونې له حکمونو څخه  وګړو اداري او قضايــي مطالعې تیرې شي. د هغو د اخراجونې ټولې پریکړې باید تر   د. 

لپاره چې ورته اړتیا لري او له محکمو څخه د  وګړو اغیزمن شوي قانوني جبران برابر شوی یا موجود دی، همدارنګه د هغو 
    جبران په لټه کې دي، حقوقي مرسه برابره شوې؛ 

    
    
    
  
  

                                                             
10
شمیره  ۷ماده): اجباري اخراجونې. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د کمیټې  ۱. ۱۱لي کمیشنر دفتر، د مناسب استوګنځی حق (د بشري حقونو د عا  

  ، دریم پراګراف۲۰/۰۵/۱۹۹۷عمومي تبصره، 
11
  ۲۰۰۴/۲۸د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر، د اجباري اخراجونو منع کول، د بشري حقونو د کمیسیون پریکړه لیک:   

12
  A/HRC/13/20   د ژوندانه د مناسب معیار د حق د عنصر په څیر د مناسب استوګنځی درلودلو او په دغه ډګر کې د تبعیض نه کولو د حق په اړه د ځانګړی

  پراګرف ۱۲راپور ورکوونکی راپور. راقول رولنیک، 
13
  A/HRC/4/18 و Iرښونې،د پرمختیا په اساس اخراجونې او بې ځایه کیدنې په اړه اساسي اصول ا  

14
  کال، افغانستان ۲۰۰۵شمیره رسمي جریده ،  ۸۴۹ماده،  ۲۰د ځمکې د تر Iسه کولو د قانون   
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  د اخراجونې پر مهال: 

چې  وګړی د اخراجونې پر مهال حکومتي چارواکي یا د هغوي استازي موجود دي او د هغې له ترسره کولو مخکې ټول هغه   لف. ا

  اخراجونه ترسره کوي، په سم ډول تشخیص شوي؛ 

وند او وقار او بشري حقونه نقض کړي او د هغوي پر ژ  وګړو اخراجونې نه باید په داسې ډول ترسره شي چې د اغیزمن شویو   ب. 

امنیت تیری وکړي. دولتونه باید د اخراجونو پر مهال د دې د یقیني کولو لپاره اقدامات ترسره کړي، چې ښځې د جنسیت 

  پر بنسټ له تاوتریخوالي او تبعیض سره نه دي مخ او د ماشومانو بشري حقونه هم ساتل شوي.

  رناوی وکړي. د زور هره قانوني کارونه باید د اړتیا او تناسب د اصولو د  ج. 

  اخراجونې نه باید د هوا په ناوړه حاIتو لکه د شپـې یا د مذهبي رخصتیو پر مهال او نه هم د ژمې پرمهال ترسره شي.   د. 

  

  له اخراجونې وروسته:

 اخراجونې د افرادو د بې کوره کیدو یا د بشري حقونو له سرغړونو سره د مخ کیدو Iمل نه دي شوي. که چیرې اغیزمن  الف. 

په دې و نه توانیږي، حکومت باید د خپلو موجوده منابعو پر بنسټ ټول مناسب اقدمات ترسره کړي، څو د  وګړی شوي 

یا حاصلخیزو ځمکو ته Iس یقیني کړي. کٻدنههغوي لپاره مناسب بدیل استوګنځایونه، بیا ځای پر ځای 
15
   

له نړیوال قانون سره سم د مناسب استوګنځي معیار پر ټاکل شوې ساحې باید د بشري حقونو  کیدنېد بیا ځای پر ځای   ب. 

  ځای کړي. دغه ساحې باید په ککړو یا ککړتیا ته په نږدې ځایونو کې موقعیت و نه لري. 

، ډلو او ټولنو ته به د اړونده میشتیدونو په تړاو د دولت د ټولو پروژو، پنونو او د تطبیق د جریاناتو په وګړو اغیزمن شویو   ج. 

پام وړ معلومات وړاندې شي. باید ځانګړې پاملرنه ترسره شي، څو دا یقیني کړي چې کوربه/اصلي وګړي، لږکي، بې  اړه د

ځمکې افراد، ښځې او ماشومان په دغې پروسه کې حاضر او شامل شوي؛
16
   

  کې ونیسي؛ ، ډلو او ټولنو له خوا وړاندیز شوي ټول بدیل پنونه په پام وګړو حکومت باید د اغیزمن شویو   د. 

چې د اجباري اخراجونو له ګواښ سره مخ دي په وخت سره جبران ته د Iس رسي حق لري، لکه عادIنه  وګړو ټول هغه   هـ. 

  ستنٻدنه، بیا میشتٻدنه، بیا رغونه او جبران؛  بٻرتهمحاکمه، حقوقي س مشورو ته Iس رسی، حقوقي مرسته، 

  فراد له دغه حق څخه برخمن دي، چې د هر اغیزمن شوي ملکیت د جبران له اخراجونې څخه اغیزمن شوي ا        و. 

  دعوا وکړي.             

  

  

  

  

غلی لوری وایزبرګ 
ٓ
  اخیستل شوی دی. پواسطهعکس چی ددی ټوک په لومړی مخ کی ځای لری د داخلی بیځایه شوی دی چی د ا

                                                             
15
شمیره عمومي تبصره.  ۷. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د کمیټې ۲۰/۰۵/۱۹۹۷ماده): اجباري اخراجونې.  ۱. ۱۱د مناسب استوګنځی د درلودلو حق (  

ماده): اجباري  ۱. ۱۱شمیره عمومي تبصره، د مناسب استوګنځی د درلودلو حق (د کنوانسیون  ۷صرې). د کنوانسیون سرټکي: سی ای ایس سی ار (عمومي تب
  اخراجونې 

16
  A/HRC/4/18 د پرمختیا په اساس اخراجونې او بې ځایه کیدنې په اړه اساسي اصول او Iرښونې،   
  


