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  ان داخلیگبيجاشد یر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشرگزارشگداکتر چلوکا بيانی  توسط فتارگپيش 

ی ھای داخلی در اکثر و*يات و مناطق گمواجه اند بوده ام. بيجاشدبا آن ان داخلی در افغانستان گدی که بيجاشگمن خودم شاھد شرايط وخيم زند

خانه دور از  زندگیمجبور به  ساير افراديکهو  ينمعلول افراد مسن، زنان، کودکان، . مردان،وجود دارد يک واقعيتبه عنوان شھری افغانستان 

حتی بيش از يک دھه در بيجاشدگی بسر برده اند. درگيری ھای مسلحانه، ناامنی، خشکسالی و ديگر شان گرديده اند. برخی از آنھا  ھای شان

و به بدبختی ھا ھمچنين اخراج باعث بيجاشدگی ھای داخلی گسترده در افغانستان گرديده است. بسياری از بيجاشدگان چندين بار بيجا گرديده اند 

ھای حل پايدار برای پايان دادن به بيجاشدگی بيجاشدگان داخلی ممکن است کمی دور و مشکل به نظر طور فزاينده ای آسيب پذير گشته اند. راه 

   برسد ولی بايد به عنوان اولويت مشترک و ھدف ما قرار گيرد. 

دن اين پاليسی ملی اسLمی افغانستان، جامعه مدنی و جامعه بين المللی که در اين کشور ھستند متشکرم که با ترتيب نموجمھوری من از دولت 

ت در مورد بيجاشدگان داخلی، اميدی بس بزرگ را برای بيجاشدگان داخلی اين کشور به ارمغان آوردند. من  از ھمه کسانی که در کابل و و*يا

ان و يک وسيله يک فرآيند مشورتی را رھبری کردند تا اطمينان دھند که اين پاليسی انعکاس دھنده واقعيت ھای بيجاشدگی داخلی در افغانست

  استراتيژيک در جھت بھبود شرايط زندگی بيجاشدگان داخلی خواھد بود سپاسگذارم.

ائل آييم اميد من اينست که اين پاليسی با ھمان روحيه تعھد و ھمکاری که توسعه يافته، تطبيق خواھد شد، يگانه راھی که ما ھمه ميخواھيم به آن ن

  داخلی بياورد تطبيق اين پاليسی است.و ميتواند تغيير در زندگی بيجاشدگان 

  

  

  چلوکا بيانی
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  قدمه م. 1

 ه و روند تاريخچ  1.1

امور وزارت  ،ستانافغانجمھوری اسLمی افغانستان و کابينه  دولتب حامد کرزی، رئيس آتصميم جLلتمبراساس 
  پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی را تدوين نمايد. تا توظيف گرديد  گانمھاجرين و عودت کنند

  

کميته تدوين گرديد. و عودت کنندگان  پروسه وسيع مشورتی، به رھبری وزارت امور مھاجريناين پاليسی درنتيجه 
برياست داکتر جماھير انوری، وزير  ھماھنگی بين الوزارتی در امور مھاجرين، عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی

حامی، معين  عبدالصمدبرياست داکتر  داخلی، بيجاشدگانملی سی يگروپ کاری پالامور مھاجرين و عودت کنندگان، 
ت اضطرار اين وزارت ازين رئيس بخش حا* "بارص"خدا عودت کنندگان، و آقای مھر ووزارت امور مھاجرين 

، (UN OCHA)امور بشردوستانه ملل متحد ھماھنگ کننده ، اداره UNHCRپروسه حمايت نمودند. نمايندگان 
ستان کميسيون مستقل حقوق بشر افغان)، NRC)، ھيئت ناروی برای مھاجرين (IOMسازمان بين المللی مھاجرت (

)AIHRC کمک ھا برای افغانھا کننده  اشتراک داشتند. ھمچنان اداره ھماھنگدرين پروسه )، بشکل منظم
)ACBAR ل احمرL(افغانی )، جمعيت ھARCS) اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ،(ANDMA و اداره ارتقاء (

  مودند.بشکل غير پLن شده درين پروسه اشتراک مين )OHPMو مديريت امور صحی (

  

براساس درخواست طی آن اين پروسه آغاز گرديد.  ه ويک مجلس مشورتی ملی داير گرديد 2012در ماه جو*ی سال  
حقوق بشری مورد رسمی دولت جمھوری اسLمی افغانستان، آقای چالوکا بيانی، گزارشگر خاص ملل متحد در 

برای ت کنندگان در راستای يک پاليسی ملی از تLش ھای وزارت امور مھاجرين و عودکه بيجاشدگان داخلی، 
در مطابقت با درين پروسه اشتراک نمود.  ، قوياً حمايت مينمودبيجاشدگان داخلی با اشتراک گسترده تمام مراجع ذيدخل

ر ماه سپتمبر پيشنھادات مجلس مشورتی در رابطه به اينکه به نظريات ادارات و*يتی بايد توجه بيشتر مبذول گردد، د
در ماه مجالس مشورتی و*يتی در و*يات کابل، بلخ، فارياب، کندھار، ھرات، پکتيا و ننگرھار داير گرديد.  2012سال 

(يک برنامه بين  ProCapتوسط مشاور بخش بيجاشدگان داخلی داکتر *ری اس وايزبرگ، ، 2012اکتوبر سال 
کار جدی را دت کنندگان توظيف گرديد که و وزارت امور مھاجرين و عو UNHCRدر اداره السازمانی ملل متحد) 

مجالس و مشوره ھا با مراجع ذيدخل منجمله وزارت ھای مربوطه در کابل، جامعه  ی تسويد اين پاليسی آغاز نمود.برا
مدنی افغانستان و سازمان ھای غير دولتی، سازمان ھای بين المللی بشری و انکشافی و مراجع تمويل کننده و افراد پر 

يزم ھای ھماھنگی، منجمله گروپ دانشمندان، ادامه يافت. ھمچنان با يکتعداد از ميکانجمله اعضای پارلمان و نفوذ، من
 و گروپ ھای کاری حمايتی در سطوح ملی و و*يتی، و موسسه (IDP Task Force) بيجاشدگان داخلی برای موظف

ACBAR يک در ماه ھای مارچ و اپريل  فت.(شبکه سازمان ھای غير دولتی افغانستان) نيز مشوره صورت گر
شريک ساخته بشکل گسترده در مورد آن بخاطر دريافت نظريات  –بزبان ھای انگليسی و دری  –پيشنويس اين پاليسی 

در عين زمان دور دوم مجالس مشورتی و*يتی در و*يات کابل، لوگر، ھرات، بلخ، کندھار، و ننگرھار داير  و شد
، مجلس دوم 2013می سال  22ساس مباحثات و نظريات دريافت شده اصLح گرديد. بتاريخ ا اين پيشنويس برگرديد. 

داير گرديده و پيشنويس متذکره در آن به تصويب رسيد و فيصله گرديد تا اين پاليسی جھت تصويب به  مشورتی ملی
  کابينه فرستاده شود. 

  

شورای محترم وزيران مطرح گرديده و  04/09/1392مسوده پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی در جلسه مورخ سرانجام 
  آن شورا چنين فيصله به عمل آمد: 04/09/1392) مورخ 32) مصوبه شماره (5پيرامون آن طی فقره (

  

"طرح پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی در پرنسيب تأييد است. وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان، رياست اداره 
  يران و ساير وزارت ھا و ادارات ذيربط موظف به تطبيق آن ميباشند."امور و دارا*نشاء شورای وز
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  تعريف اصط�حات  1.2

  اصطLحات آتی در اين پاليسی دارای معانی ذيل ميباشد:

مواد منفجره که در جريان درگيری ھای مسلحانه مورد استفاده قرار نگرفته و توسط يکی از  : متروکمنفجره  مواد
  طرف درگير قرار ندارد. ر يک محل رھا گرديده و ديگر تحت کنترول طرفين درگيری ھا د

  

مشروعيت دولت را به اکثراً از طريق وسايل خشونت آميز گروھای مخالف، بعضاً مسلح،  : عناصر مخالف دولت
 چالش می کشانند. 

  

توليد و انتقال ماين ھای کنوانسيون منع استفاده، ذخيره،  : )APMBTپيمان منع استفاده از ماين ھای ضد پرسونل (
تصويب  1997سپتمبر سال  18ياد شده و بتاريخ  ضد پرسونل و تخريب آنھا، که معمو*ً بنام پيمان منع استفاده از ماين

توسط افغانستان  2003مرعی ا*جراء قرار گرفت. اين کنوانسيون در ماه مارچ سال  1999و از تاريخ اول مارچ سال 
  به تصويب رسيد.

  

از قوانين ملی يا قوانين و معيار ھای بين المللی در آن بيجاشدگی که  بيجانمودن غير قانونی. : مودن خودسرانهبيجان
  .تخطی صورت ميگيرد، منجمله اخراج اجباری

  

که به مشکLت بيجاشدگان در يک ساحه مشخص  ھايی يا برنامهھا واکنش  : يا برنامه ھای مبتنی بر ساحهواکنش 
زندگی آنجا ی که در يھاه ، قريه) بدون تفکيک بين گرومنطقه ، رسمی غير بودوباش يک محل  مثLً ( رسيدگی ميکند
 . نشينان بی بضاعتشھر بيجاشدگان داخلی، عودت کنندگان و آن مستفيد ميشوند مانند ميکنند و از 

 

  (ANSF)نيرو ھای ملی امنيتی افغان  : نيرو ھای مسلح

  

مجزا نيروھای مسلح دولت از ھای مسلح سازمان يافته که  ه لف مسلح يا ساير گروھای مخا نيرو : ھای مسلحه گرو
 اند.

  

 ، استفاده کنند. ايذاء شخصيکه از سرحدات رسمی کشور عبور نموده است تا از حق پناھجويی خود در مقابل  : پناھجو

 

عی ا*جرای افغانستان در ، مگر اينکه، براساس قوانين مررا تکميل نکرده باشد 18ھر شخص که عمر  : طفل
رابطه به اطفال، و طوريکه در کنوانسيون ملل متحد در مورد اطفال مشخص گرديده، قبل از آن به مرحله بلوغ 

  .رسيده باشد

  

بوده و اکثراً اين مريضی  مريضی دوامدار که دارای تأثيرات دراز مدتو يک وضعيت صحی انسانی  : مريضی مزمن
ل عبارت اند از درد مفاصل، نفس تنگی، سرطان، مه پيدا کند. امراض مزمن معموبرای بيش از سه ماه ادا

Alzheimer’s .امراض قلب و گرده ھا، شکر و ايچ آی وی/ايدز ،  

  

 افراديکه جزء اردو يا کدام گروه مسلح ديگر نباشد.  : افراد ملکی

  

 جبران خساره قابل ارزيابی از نگاه اقتصاد.  : جبران خساره

  

جابجائی قبلی مواد غذائی و  گرفتن آمادگی برای يک رويداد اضطراری، بشمول  : ری احتياطی (غير مترقبه)پ�نگذا
و موجوديت طرزالعمل ھای معياری  کارمندانحاصل نمودن  آموزش از حصول اطمينانو  غير غذائی در ذخيره گاه ھا

مشخص نمودن پLنگذاری فرضيه ھا و  ی آنھا، عملياتی؛ مانند شناسائی قضايای احتمالی و قضايای جدی، پيامد ھا
 اينکه کی بايد کدام کار را انجام دھد. 



6 

 

  

و ذخيره تسليحات خوشه ای را منع  کنوانسيون که استفاده، توليد، انتقال : کنوانسيون مربوط به تسليحات خوشه ای
توسط  2008دسمبر سال  3تاريخ در دوبلين به تصويب رسيده، ب 2008می سال  30مينمايد. اين کنوانسيون بتاريخ 
 ، به تصويب رسيد. 2011جون سال  6افغانستان امضاء گرديده و در 

  

و يا آسيب پذيری ھستند بشمول زنان، اطفال، کھنسا*ن، خاص اشخاصيکه احتما*ً دارای نيازمنديھای  : محرومين
، اشخاص یھای اقليته ضای گرومعلولين، اشخاص مصاب به امراض مزمن يا صعب العLج بشمول مرض ايدز، اع

اند. اين اصطLح مساوی است با اصطLح خاص و آسب پذيريھای  نيازمندی ھابومی يا ساير اشخاصيکه دارای 
  ". خاص " و "افراد دارای  آسيب پذيری خاص"اشخاص دارای نيازمنديھای 

  

ت جانی، مالی و زيربناھا بشمول واقعه ای که سبب تخريب و پريشانی عمومی ميشود. عموماً سبب تلفا : حوادث
موفق شوند. "حوادث طبيعی" خويش ت Lطوريکه مردم متضرر نميتوانند به تنھايی در رفع مشکميگردد خدمات *زم 

که در نتيجه يک رويداد يا نيروی طبيعی بوجود ميايد مانند سيLب، زمين لرزه، برف کوچ، طوفان شديد يا آتش گرفتن 
يا استفاده از قدرت است مانند جنگ، آلودگی، ھا يداد ودست بشر" عبارت از عواقب ر جنگLت. "حوادث ساخته

 و حوادث ترافيکی . رناکمواد خطبا شدن مواجه ، باقيمانده از جنگ ھا مواد منفجره خطرات ماين و

  

عه، آسيب پذيری ھا و خطرات حوادث در سراسر جام کاھش فعاليتھا و امکانات برای  : کاھش خطرات حوادث
گسترده انکشاف شرايط در چوکات ،  خطراتناگوار ثيرات أت(کاھش و آمادگی) يا محدود ساختن جلوگيری برای 
 . پايدار

 

 به "بيجاشدگان داخلی" مراجعه شود.   : بيجاشدگان

 

 داخلی" مراجعه شود. ی به "بيجاشدگ : یگبيجاشد

 

ميزبان يا اجتماعات  ثر شده اند، مانند أراد بيجاشده متکسانيکه که از موجوديت اف : ثر از بيجاشدگیأمتاجتماعات 
شان گی برای بيجاشددوام دار يا ساحاتيکه بيجاشدگان در آنجا در جستجوی راه حل  عودتموجود در ساحات اجتماعات 

  ھستند. 

 

نيازمنديھای  ن،آ جای ديگر) که در نتيجه به محلی يا نقل مکان ادغام ، عودت(دوام دار راه حل  : دوام دارراه حل 
 بيجاشدگان مرفوع شود و مانند ساير افغانھا از حقوق شان مستفيد شوند. 

 

معرض  در افراديکه فراھم نمودن معلومات موثر و بموقع از طريق نھادھای شناخته شده، تا  :ھشدار قبل از وقت 
 کاھش آن، اقدام نمايند. جلوگيری يا جھت خطر قرار دارند 

  

 و نموده تھديدزندگی انسانھا را  که شرايطیيا يک بحران بميان ميايد آنی آغاز که در نتيجه يتی وضع : اضطرارحالت 
، لغزش زمين، برف سيLب مندی مردم باشد. مانند درگيريھای خشونت آميز، زمين لرزه، نتوافرا تر از  مقابله با آن

 آفات حيوانی يا طاعون.  کوچ، آتش سوزی، طوفان شديد، شدت سرما يا گرمای ھوا، شيوع امراض،

 

 فراھم ميگردد. مردم ی که در حالت اضطرار برای نجات ئمساعدتھا : عاجل کمکھای 

 

زندگی، صحت يا امنيت افراد متأثر شده در معرض تھديد عبارت از مقطع زمانی است که در آن  : یاضطرارمرحله 
  قرار ميگيرد. 
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  مراجعه شود. به "اخراج اجباری" و "اخراج قانونی" : اخراج

  

   . مواد منفجر ناشده و مواد منفجره متروک : ھامواد منفجر ناشده باقيمانده از جنگ 

  اين پاليسی تعريف گرديده است.  5.4طوريکه در بخش :  اخراج اجباری

 

ط به منطقه اصلی شان و ارزيابی منطقه که آيا شرايداخلی رفتن بيجاشدگان  : )Go and see visitرفتن و ديدن (
 تا بتوانند بشکل مصئون و وجود دارد و غيره  مسکن آيا امنيت کافی ، خدمات(، يا خير مساعد استعودت برای شان 

 )نمايند.باعزت عودت 

 

  حکومت جمھوری اسLمی افغانستان. : حکومت

 

  . ملل متحد در مورد بيجاشدگی داخلی 1998سال اصول رھنمودی  : اصول رھنمودی

  

نان آبا فراھم آوری جای برای  معمو*ً با جا دادن بيجاشدگان داخلی در مناطق شان، که اجتماعاتی  : ميزبانجتماعات ا
  ناه فراھم کرده اند.پبرای بيجاشدگان داخلی سردر منازل شان 

 

با*ی زمين ھائی اعمار گرديده که ساکنين   مسکونیھای  از واحد یکه تعداد یمحLت : رسمی غيربودوباش مح�ت 
خانه ھای اعمار شده مطابق به و ای قانونی آنرا ندارند يا اين زمين ھا را بشکل غير قانونی اشغال نموده اند حق ادع

 پLن و مقررات ساختمانی نميباشد. 

 

داخل سرحدات در  اخراج يا نقل مکان افراد يا گروه ھا  يا اجباری،داوطلبانه کوچ نمودن غير  : داخلیگی بيجاشد
  ور.کش شناخته شده  يک

  

 تعريف گرديده است. اين پاليسی   3.1 در بخششخصی که  : بيجاشدگان داخلی

  

بين المللی حقوق سياسی و مدنی، ميثاق بشر، حقوق عبارت است از اعLميه جھانی  : بين المللی حقوق بشرVيحه 
  اختياری آن بين المللی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی و پروتوکول ھای ميثاق 

  

دوم به تصويب رسيده جنگ جھانی ختم از بعد بين المللی حقوق بشر که عمده معاھدات  : بين المللی حقوق بشر قانون
اند و شامل *يحه بين المللی حقوق بشر (به با* مراجعه شود)، معاھدات در رابطه به نسل کشی، شکنجه، تبعيض 

 . آنھا و حقوق افراد دارای معلوليت ميباشند نژادی، حقوق اطفال، حقوق زنان، حقوق مھاجرين و خانواده ھای

  

نموده و شامل محدوديت  است که منازعات بين المللی را تنظيم  از قوانينای مجموعه  : قانون بشر دوستانه بين المللی
ھا در وسايل و شيوه ھای جنگ، حمايت از افراديکه در جنگ اشتراک نداشته و يا ديگر در عمليات جنگی اشتراک 

 .ميباشدکنوانسيون جينوا و سه پروتوکول مربوط به اين کنوانسيون ھا ند، ميباشد. اين قانون شامل چھار نميکن

  

نموده شامل آنھائی ميباشند که بشکل کلی يا  تعدادی از مردم افغانستان که از طريق مالداری امرار معيشت  : کوچی
  و خود شان نيز خود را کوچی می پندارند. قسمی مسکن گزين گرديده اند اما منحيث کوچی ھا شناخته شده

  

. اشغال نموده انديا زمين ھائيکه  يا اجتماعات از منازل و انتقال دايمی يا موقتی افراد، خانواده ھا و : اخراج قانونی

  اينکار در مطابقت با قانون و در تطابق با مصئونيت ھای حقوق بشری بين المللی صورت ميگيرد. 

  

  منطقه.آن  وردن حق اقامت در يک محل مانند ساير ساکنين آت بدس : محلیادغام 
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به خاصتاً داده شود يا فروخته شود (شوندگان  ساحاتيکه به نمرات تقسيم شده است تا به مستفيد : ساحات توزيع زمين
  رياست جمھوری ذکر شده است.  104شماره عودت کنندگان يا بيجاشدگان داخلی) طوريکه در فرمان 

 

  يا به قيمت بسيار پايين تر از نرخ بازار وسايل غير قانونی وبدست آوردن زمين اکثراً از طريق  : نغصب زمي

  

  .شودمراجعه به "حوادث"  : حوادث ساخته دست بشر

 

حضور، نزديک شدن مھماتی که بخاطر جابجا نمودن در زير زمين يا ساير سطوح ساخته شده و ميتواند با  : ھاماين 
  يا يک واسطه نقليه منفجر شود. يا تماس يک شخص

  

فعاليت ھائيکه به ھدف کاھش تأثيرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی ماين ھا و مواد منفجره  : بر ضد ماين ھافعاليت  
  باقيمانده از جنگ ھا انجام داده ميشوند.  

  

ھنگی اسئوليت ھممکه ينت رسمی جزء حکومت جمھوری اسLمی افغانستان ول پافوک : نھاد ملی ينتول پافوک
  دارد.بدوش داخلی را  گی موضوعات مربوط به بيجاشد

  

  .به "حوادث" مراجعه شود : حوادث طبيعی

  

 مسلح که فعاليتھای یھاه گرومنجمله . نميباشندسکتور خصوصی که جزء ادارات رسمی دولت  : فعالين غير دولتی

 شان منسوب به دولت نميشود. 

 

 .به "محرومين" مراجعه شود : ی خاصآسيب پذيردارای افراد 

  

 .به "محرومين" مراجعه شود : خاصافراد دارای نيازمنديھای 

 

بيجاشدگان   مورد درارقام آوری  عبارت است از فعاليت جمع:  پروفايلنگ بيجاشدگان (ارزيابی وضعيت بيجاشدگان)
و اشکال ی در مورد اسباب معلومات اضافامکان  و در صورت  آنھا ، سن و موقعيتيتتفکيک جنسبا  داخلی، 
 ، نيازمنديھای بشری و راه ھای حل احتمالی. ی حمايتینگرانی ھا، گیبيجاشد

  که بعضاً برای دھه ھا ادامه می يابد. بيجاشدگی ھای طو*نی  –بيجاشدگی ھای طويل المدت 

  

، در حکومت ميباشند) (آنھائيکه در اجتماعات و توضيحات مفصل در مورد عرضه کنندگان خدمات : روند رجعت دھی
منجمله شماره ھای تماس، توضيحات مختصر در مورد اينکه کدام خدمات را چه وقت و تحت کدام شرايط عرضه 

اول با کی و برای چی تماس گرفته شود، و بعد از  مينمايند؛ اين روند در يک دياگرام تشريح گرديده و نشان ميدھد که
     آن با کی تماس حاصل شود و غيره.

  

و  آن 1967و پروتوکول سال در مورد وضعيت مھاجرين جينيوا  1951کنوانسيون به که مطابق  یرکسھ : پناھنده
اين تعريف برای ھر شخصی بنابر تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی، يا رويداد ھائيکه  باشد.پناھندگی واجد شرايط 

و نامبرده بخاطر وع وی به شدت مختل ساخته نظم عامه را در يک بخش يا در سراسر کشور اصلی يا کشور متب
پناھندگی به يک محل ديگر در خارج از کشور اصلی يا کشور متبوع خود، مجبور به ترک محل اقامت دايمی خود 

     بکار ميرود.، شده

 

ز ، رضايت و تضمين ای مجدداسترداد، جبران خساره، احيارسيدگی به خسارات وارد شده که شامل  : جبران غرامت
بين قوانين ملل متحد در مورد جبران غرامت به قربانيان نقض ھای رھنمود  اصول اساسی و ت بامطابقدر عدم تکرار 
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 . و تخطی ھای جدی از قوانين بشردوستانه بين المللی ميباشد حقوق بشرالمللی 

  

 يا دايمی بيجاشدگان يا عودت کنندگان.  یپروسه اسکان موقت : اسکان مجدد

 

  .گی بازگردانی وضعيت قبل از بيجاشد : استرداد

 

به افغانستان عودت خشونت ھای عمومی ترس از ايذاء و بعد از ترک کشور بخاطر ھر شخصيکه  : عودت کننده
   . ، منجمله پناھجويان و پناھندگان عودت کنندهميکند

 

ی روند انکشاف عبارت است از يک چارچوب فکری برا: Rights-based approach  شيوه مبتنی بر حقوق
 بين المللی برای حمايت و ترويج حقوق بشر.  یبشری مبتنی بر حقوق بشر

 

يا اخراج اجباری و  داشتن حق قانونی حمايت از اخراج اجباری خودسرانه :  Security of tenureمين تصدیأت
 .ميباشدآزار و اذيت که بشکل مساويانه به مالکين، کرايه نشينان و ساکنين غير قانونی مرتبط 

 

پدر و مادرش يا از را تکميل نکرده  و  18سن که طفل جدا شده کسی است  : اطفال جدا شده و بدون سرپرست
  را دارد، جدا شده باشد.  اوقانون يا عرف مسئوليت مواظبت ازبر طبق  که ييا  کسخويش سرپرست 

 

و نبوده در ماستر پLن شھری شامل ه استکغير رسمی بودوباش محLت  معمو*ً  : مح�ت فقير نشين و پر جمعيت
: عدم دسترسی مناسب به آب پاک، عدم دسترسی مناسب به نظافت و حفظ الصحه و ساير  دارای مشخصات ذيل ميباشد

  موقف رھايشی غير مصئون. دارای و  مزدحم منازل دارای کيفيت پايين ساختمانی،خدمات زير بنايی، 

  

  : ذيل برای فراھم آوری مساعدت ھا در چھار عرصه حيات بخش حد اقل معيارھا : دوره ایمعيارھای 

) 4) سرپناه، اسکان و مواد غير غذائی، (3) مصئونيت غذائی و تغذيه، (2) آبرسانی، بھبود نظافت و حفظ الصحه، (1(

   صحت و معيارھا برای نظارت و ارزيابی موثريت و تأثير مساعدت ھای بشردوستانه.

: منشور مساعدت ھای بشردوستانه و حد اقل معيار ھا در رسيدگی بشری، چاپ سال دوره ایکتاب رھنمای معيار ھای 
2011.  

  
 . عبارت است از شناسنامه ملی در افغانستان : تذکره

 

اقتصادی  –شرايط امنيتی، اجتماعی  يکهدر صورت ،بيجاشدهافراد است که در آن  ای عبارت از پروسه : اسکان موقت
ستانه در کمپ ھا و مراکز ترانزيت رضايت بخش نباشد، بشرطيکه به حق افراد بيجاشده به و مساعدت ھای بشردو

می در ئآن مناسب باشد، ويا به حق آنھا در رابطه به اقامت دادر عودت داوطلبانه به مناطق اصلی شان، زمانيکه شرايط 
 منطقه ديگری غير از منطقه اصلی شان صدمه نرساند، انتقال داده ميشوند. 

  

  خود جدا بوده و کامLً تنھا ميباشند. که از خانواده  18افراد زير سن  –اطفال بدون سرپرست 

  

که شليک، انداخت، يا پرتاب شده اما بخاطر عدم فعاليت برای استفاده  ره تھيه شدهمواد منفج –مھمات منفجر ناشده 
  درست يا طرح ريزی غلط يا کدام دليل ديگر منفجر نگرديده است. 

  

ی عامه ئفوايد بدست آمده از ملکيتی که به شخص ديگر يا داراحق بھره مندی از  : اده از ملکيت ديگراناستف حق
  متعلق ميباشد.

 

ی ھای جامعه، يا ملکيت ئمعيشت، تدارکات غذا، داراامرار مردم، جامعه،  بهاصطLح وسيعی است که  : آسيب پذيری
اين افراد در معرض خطر متأثر شدن است که ی به اين معن ميشودطLق مردم يا جوامع ابه  اطLق ميشود. زمانيکه 

قرار دارند، دارای نيازمندی ھای خاص بوده و يا در محروميت جدی قرار دارند. ھمچنان اين اصطLح بيشتر برای 
ازد، مورد متأثر ميستوضيح عواملی که توانائی اجتماع يا افراد را در پاسخگوئی به خطرات طبيعی يا حوادث شديد 

  استفاده قرار ميگيرد. آسيب پذيری در تشديد تأثيرات حا*ت اضطراری نقش داشته و مانع پاسخگوئی ھای موثر ميشود.
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  بيجاشدگی داخلی در افغانستانمفھوم و ويژگی ھای  1.3

وه بر آن اين افغانستان جنگھای متداوم را در سطح ملی و محلی تجربه نموده است. عLميLدی بدينسو  1978از سال 
 ،کشور دارای جغرافيای مغلق و شرايط جوی مشکل است که باعث شده تا در معرض خشک سالی، زمين لرزه ھا

  سيLب ھا و برف کوچ ھا قرار گيرد. تاثيرات روز افزون اين ھمه چالش ھا با*ی افغانھا بسيار دشوار بوده است. 

  

حوادث  ،خشونت ھای عمومی و نقض جدی حقوق بشر ،مسلحانه اعم از درگيری ھایبوده و اسباب بيجاشدگی متنوع 
2پروژه ھای انکشافی ،1طبيعی

3و حوادث ساخته دست بشر 
ی که افراد يا گروه ھا را ئواضح فکتورھاشناسائی  .ميباشند 

د بُعد دارای چنگی در افغانستان بيجاشدزيرا اسباب  ، ھمواره آسان نيست،ميکنندگی مجبور به فرار از اسباب بيجاشد
مغلق تر ميشود، در حاليکه عدم حوادث طبيعی بروز و نقض حقوق بشری با درگيری ھای جاری د. تاثيرات نباشمي

موجوديت خدمات اساسی در يک ساحه مقاومت مردم را کاھش داده و آنھا توانائی خود را در حمايت از خانواده ھای 
به اثر که با خشکسالی مواجه است ر سيستم آبياری يک قريه اگشان در محLت بودوباش ھميشگی شان از دست ميدھند. 

نتوانند زمين ھای شانرا کشت نمايند، ترکيبی از درگيری ھا و حوادث خانواده ھا و تخريب شده باشد، ھوائی بمباردمان 
عدم ند ماناز حوادث طبيعی، پس پيگيری موثر عدم در صورت طبيعی آنھا را مجبور به ترک قريه ھای شان ميسازد. 

 –اصلی شان و خاتمه دادن به بيجاشدگی، نخواھند بود محLت ، مردم قادر به برگشت به بازسازی تطبيق پروژه ھای 

 وابسته دانست.  "طبيعی که نميتوان آنرا صرف به "حوادث یوضعيت

متفاوت ای  هقابل مLحظبشکل چوب زمانی، تعدد و مسافه بيجاشدگی، راجباری از نگاه چاگی ھای بيجاشدھمچنان 
برای مدت  که درگيريھای نظامی صورت گرفته، مھاجرت ھای داخلی اکثراً مناطقی  ، در موارددر بعضی ميباشد. 

خاطر جنگ منطقه را ترک ميکنند و بعد ب؛ مردم  ميگيردو به مناطق نه چندان دور از منطقه اصلی شان صورت  کوتاه
، زمانيکه جنگ شدت ميگيرد و موقف جوانب درگير در جنگ ھر چندد. از ھفته ھا يا ماه ھا شايد قادر به برگشت شون

، ماين ھای زمينی، تخريب ھا از جنگ ماندهناشده باقي منفجرقوی تر ميشود، بيجاشدگی ميتواند طو*نی تر شود. مواد 
آغاز لی و به مناطق اصلی بيجاشدگان داخ بازگشتکشت، زمين ھای زراعتی، خانه ھا و ملکيتھا در جريان جنگ در 

  دارد.  شان تاثير بسزائی معيشتامرار  دوباره 

 

در  یامنيتوخامت وضعيت فکتورھای اضافی ميتوانند باعث بيجاشدگی ھا برای بار دوم و سوم شوند: بگونه مثال، 
سھيLت نبود تکاھش يا فرار نموده اند، منازعات با*ی زمين، تغيير شديد وضع جوی، به آن جا ھا مناطقيکه بيجاشدگان 

مراکز و*يات، خاصتاً مراکز بزرگ شھری موارد،  چنينمعيشت. در  امرار یفرصت ھايا از بين رفتن ضروری و 
مردم را  ميباشد،معيشت بھتر امرار و فرصت ھای  دسترسی به خدمات، مانند صحت و آموزش، بوده بتاً امن ترکه نس

 از مناطق نا امن روستايی به خود جلب مينمايد.

 

4ندشته اگی قرار دابيجاشددر مدت طو*نی برای که افرادی وجود دارند غانستان، در اف
و از گزينه ھا و خدمات فراھم  

پناه  بد*يل متعدد قادر به ادغام اجتماعی و اقتصادی در مناطقيکه آنھا اند.  محروم گرديده شده شده به جوامع غير متاثر
، ندارند که با*ی آن زندگی ميکنندرا  مالکيت زمينی که آنھاواقعيت باشد اين شامل ممکن اند نيستند. اين د*يل  برده

تلقی ميشوند، يا بخاطر ه و بيگانمتفاوت بوده نژادی يا قبيلوی از مردميکه در بين شان زندگی ميکنند اينکه از نقطه نظر 
آنھا دارای نيازمندی در نتيجه،  ،میئداھستند نه اقامت برای آنھا اينکه ادارات محلی آماده فراھم نمودن "سرپناه موقت" 

   است. گی شانبيجاشدوضعيت وابسته به ميباشند که ه ای رفع ناشدھای 

                                                             
1
حوادث طبيعی که آناً آغاز می يابند، مانند سيLب ھا، لغزش زمين، طوفان ھای شديد يا زمين لرزه ھا، و حوادث طبيعی که آغاز آنھا بطی   

  ميباشد، مانند خشکسالی و تبديل شدن زمين ھای زراعتی به دشت ھا.

2
  ردم را مجبور به نقل مکان ميسازد.مثLً: برای اينکه بند آب ساخته شود، استمLک زمين يا زير آب شدن که م  

3
  مثLً: در صورت ملوث شدن محيط با مواد سمی يا موجوديت مواد انفLقی بقايای جنگ.  

4
  اکثراً به آنھا "بيجاشدگان طويل المدت" اطLق ميشود.  
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به افغانھای مھاجر و بی اسناد که در جريان دھه گذشته از پاکستان و ايران بشکل  مشکLت ينبخش ديگری از
ين عودت کنندگان بدليل نا ز. تعداد قابل مLحظه ااط ميگيردارتب به افغانستان عودت نموده اندداوطلبانه و غير داوطلبانه 

گشت به مناطق اصلی شان نيستند. آنھا در بيجاشدگی ازمعيشت، قادر به بامرار نبود خدمات يا فرصت ھای  و امنی
  . طبيعی ميباشد، قرار دارندشرايط بيجاشدگان ناشی از جنگ يا حوادث به خيلی شبيه که ثانوی 

 

بيجاشدگان از اماکن مھاجرت  (الف) : ميباشندمھم معيار است، دو معمول  ی اجباریاسباب بيجاشدن ھا در تمامآنچه 
داخل سرحدات افغانستان در بيجاشدگان  (ب) اصلی شان اجباری است، وعنصر فشار و نبود گزينه ھا موجود است.

  باقی ميمانند.

 

5بيجاشدگیميزان 
منتج به  قرار داردجنگھای طو*نی جريان ان ھنوز ھم در افغانست اين حقيقت کهو  افغانستاندر  

نمايند و بيشتر از نصف آن اطفال و نوجوانان اند) در شرايط اضطراری زندگی که شرايطی شده است که ھزارھا نفر (
عی توسط حوادث طبيبيشتر . بدليل اينکه اين شرايط شايد شان رفع نگرددنيازمنديھای اساسی صحی، غذايی، و حمايتی 

در سطوح مختلف حکومت با ھمکاری مشترک  گوئی به پاسخنياز غير مترقبه زود ھنگام يا دير ھنگام متاثر شود، 
  نھادھای کمک رسان ملی و بين المللی، خواھد داشت.  

 

 ھدف، چارچوب و اصول پاليسی .2

 

 ھدف 2.1

 ذيل خواھد بود:  مواردھدف اين پاليسی ايجاد يک چارچوب جامع، موثر و واقعبينانه است که دربرگيرنده 

 

 داخلی در افغانستان؛ی ه رھنمود برای رسيدگی به شرايط فعلی و آينده بيجاشدگئارا  .أ 

، مبتنی آندر تمام مراحل ی ھا در عرصه رسيدگی به مشکLت بيجاشدگ ازينکه رويکردحصول اطمينان   .ب 
، دايمیی راه ھای حل مرحله جستجو منجمله دربر رعايت، حمايت و برآوردن حقوق بيجاشدگان داخلی، 

ملل  یطوريکه در قانون اساسی افغانستان، قوانين بين المللی حقوق بشر و بشردوستانه و اصول رھنمود
 بيجاشدگان داخلی تصريح گرديده است، باشد. متحد در مورد

از بيجاشدگی،  شده واجتماعات متاثرداخلی بيجاشدگان عاجل رسيدگی به نيازمنديھا و نگرانی ھای   .ج 
 ول کسانيکه از بيجاشدگان ميزبانی مينمايند. بشم

رسيدگی به نيازمندی ھای دراز مدت بيجاشدگان داخلی در رابطه به فرصت ھای اقتصادی و امرار   .د 
  می.ئمعيشت در انتقال از مرحله فراھم آوری مساعدت ھای بشردوستانه به مرحله يافتن راه ھای حل دا

، بشمول پLنگذاری برای جديد ھای داخلیگی بيجاشد ريتمديسعی و تLش برای جلوگيری يا کاھش و   .ه 
جھت کاھش تأثيرات حوادث  ھی دھی قبلی برای کاھش خطرات احتمالی حوادثاموارد غير مترقبه و آگ

 ؛منازل و اسباب امرار معيشت مردم ميشودطبيعی مانند سيLب ھا و لغزش زمين که سبب از بين رفتن 

و مديريت بيجاشدگی ھای جديد از طريق اقدامات  جلوگيری يا کاھشجھت  تLش ھا ءشناسائی و ارتقا  .و 
*زم مانند آگاھی دھی بموقع در مورد عمليات ھای نظامی که ممکن بر زندگی افراد ملکی و ملکيت ھای 

  آنان اثر گذار باشند؛

 گان داخلی؛ می برای بيجاشدئاز طريق شناسايی و تطبيق راه ھای حل داگی خاتمه بخشيدن به پديده بيجاشد  .ز 

                                                             
5
افغانستان، ارقام  UNHCRبت نموده است. (دفتر حدود نيم ميليون بيجاشده داخلی ناشی از درگيری ھا را ث UNHCR ،2012در اخير ماه دسمبر سال   

). اگر بيجاشدگان ناشی از حوادث طبيعی و پروژه ھای انکشافی را با اين بيجاشدگان عLوه 2012ماھوار بيجاشدگی ناشی از درگيری ھا، ماه دسمبر سال 

   . ميليون خواھد شد 1.5با  1.3حدود  2013نماييم نفوس بيجاشدگان داخلی در اواسط سال 
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ھای وزارت ھا و ساير دواير دولتی، موسسات کمک رسان و ديگر  نقش و مسئوليت مشخص نمودن  .ح 
قابل پيشبينی، سيستماتيک، ھمآھنگ و اصولی در  روشيک روی دست گرفتن دست اندرکاران برای 

 داخلی در افغانستان؛ وی قبال بيجاشدگ

ی در سطوح ملی، و*يتی و محلی و ساير تدابير که ايجاد يک مبنای مشترک ومنسجم برای پLنھای کار  .ط 
   را مساعد سازد.زمينه تطبيق اين پاليسی 

 

 چارچوب و اصول پاليسی 2.2

  

 اين پاليسی: 

 

مدت و حمايت موثر از ال، کمکھای طويل عاجل ھای دارد که فراھم نمودن مساعدتمياذعان   .أ 
شدگی، و بدون درنظرداشت اينکه آنھا بدون درنظرداشت اسباب بيجا ،بيجاشدگان داخلی در افغانستان

در کمپ ھا بسر ميبرند يا با خانواده ھای اقارب شان، در  مناطق روستائی زندگی ميکنند يا در 
ھای اساسی  از مسئوليتشھرھا، در و*يات خود بيجاشده اند يا در مناطق ديگر کشور بسر ميبرند، 

 ؛دولت ميباشد

 

اتباع افغانستان و حمايت از آنھا، روی دست گرفتن اشدگی از بيججلوگيری تعھد دولت در زمينه   .ب 
يا کنترل عواقب وخيم گی قبلی برای جلوگيری از بيجاشدآگاھی دھی پLنھای احتياطی و ايجاد ميکانيزم 
 را تأييد مينمايد. ھای داخلی، گی برای بيجاشدمی ئداآن و بLخره جستجوی راه ھای حل 

 

و حمايت و ھمکاری برای يافتن راه حل  مساعدتاضا و دريافت حق بيجاشدگان داخلی را برای تق  .ج 
ھای  ھا و آسيب پذيری اين پاليسی نيازمندیبه . مطابق تأييد مينمايدبرای مشکل بيجاشدگی شان، دايمی 
يا ساير  ئيکه توسط دولتھا تمام فعاليت محراق، در بيجاشدگان داخلی و حقوق مشخص آنان ويژه

  ود، ميباشد. ادارات ذيربط تطبيق ميش

 

 د، شناسايی مينمايد. نمينماينظارت آن  تطبيقکه اين پاليسی را تطبيق و از ای فعالين عمده   .د 

 

ھای بيجاشدگان  در رسيدگی به نيازمندیو عودت کنندگان را نقش رھبری وزارت امور مھاجرين    .ه 
 ،عودت کنندگانو مھاجرين امور تقويت وزارت ، و اھميت از آنھا و حمايت ھا داخلی به مساعدت

انجام موثر جھت  و افزايش منابع مالی ظرفيت منابع بشری و مديريت سيستم معلومات ءارتقا منجمله
 تأييد مينمايد.  آن را مأموريت

   

از دست دادن اسباب امرار دادن خانه ھا، دست از منجمله ھای مشخص بيجاشدگان داخلی  آسيب پذيری  .و 
ی و از دست دادن اسناد ز دست دادن روابط اجتماعی و سنتخانواده ھا يا ا شدن از معيشت، جدا

 داخلی ھای مشخص محروم ترين افراد در بين بيجاشدگان و به نيازمندی تأييد نمودهشخصی شان را 

اطفال، نوجوانان، جوانان، کھنسا*ن، از اضطراری  یھای حمايت شامل نيازمندی. اينھا رسيدگی ميکند
مختلف ھای  نيازمندیدرنظرداشت  ، ومزمن بيماراناد دارای معلوليت، زنان حامله، افربيوه زنان، 

 .  ميباشدھای بيجاشده، ه جنسيت در بين تمام گروبه مطابق يتی حما

 

در معرض و افراد دارای معلوليت معمو*ً دختران نوجوان  ميدارد که زنان بشمول بيوه زنان،اذعان   .ز 
وجود مصاب بودن به مرض  باو  قرار دارند و فقرزيکی و جنسی يھای ف خشونت خطر بزرگتر

و دسترسی ندارند تطبيق قوانين ادارات خدمات مھم صحی يا روانی و اجتماعی يا  اکثراً به ،روانی
 ھا و برنامه ای مناسب حل مينمايد.  ستراتيژیامتعھد است که اين نگرانی را توسط 
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بيجاشدگان از در کمک رسانی و حمايت اين پاليسی يک مبنای مشترک را برای تمام ادارات ذيدخل   .ح 
ھنگی که انعکاس دھنده نقشھا و اداخلی در افغانستان، طرح کمکھای نھادھا و ميکانيزمھا برای ھم

مسئوليت ھای ادارات در سطح ملی و و*يتی، و بين ادارات مربوطه کمکھای بشری و انکشافی باشد 
، برای کمک به بيجاشدگان گیاز بيجاشد و ھمچنان ساير ادارات ذيدخل در کوشش برای جلوگيری

برای بيجاشدگان می ئداداخلی و آمادگی برای وضعيت بيجاشدگی و ھمچنان جستجوی راه ھای حل 
 داخلی، فراھم ميکند. 

  

اصول برمبنای در ارتباط به بيجاشدگی که را ) rights-based approachشيوه مبتنی بر حقوق (  .ط 
 مراجعه نمائيد) 1رد بيجاشدگان داخلی (به ضميمه شماره ملل متحد در مو 1998سال  یرھنمود

دولت جمھوری اسLمی افغانستان ھای اين پاليسی مکلفيت ھمچنان . استوار ميباشد، روی دست ميگيرد
تصريح مينمايد؛ و بين المللی قانون بين المللی حقوق بشر و قانون بشر دوستانه  ت بامطابقرا در 

لی مندرج در قانون اساسی، قوانين ملی مربوطه و چارچوب حقوقی فوق ھمچنان حقوق بيجاشدگان داخ
  تأييد مينمايد. الذکر را 

  

آگاھی پيرامون حقوق شان در ارتقای سطح ضرورت حمايت از حقوق بيجاشدگان داخلی و بر   .ي 
. اينکار مشمول اھميت رعايت کرامت انسانی، اصول عدم تبعيض، عدالت و تأکيد مينمايد افغانستان

 مايت مساوی قانون ميشود. ح

 

 تأييد مينمايد که فراھم آوری مساعدت ھای بشری يک فعاليت بيطرفانه ميباشد.  .ك 

 

از تمام فعالين در افغانستان، منجمله دولت افغانستان و نيروھای بين المللی، پوليس و شبه نظاميان و   .ل 
 دگی ميشود اجتناب نمايند. عناصر ضد دولتی، تقاضا مينمايد تا از ھر فعاليتی که منجر به بيجاش

 

و شده متاثر ميان اجتماعات  حسابدھی و شفافيت در تمام روابط  حصول اطمينان از  ضرورت بر   .م 
  ھا تأکيد مينمايد. فراھم کنندگان مساعدت

 

ً  و خانواده ھا، شده متاثر اجتماعات اھميت کمک به ساير بر   .ن  کسانيکه افراد بيجاشده را ميزبانی  خاصتا
 مينمايد. يد کتأميکنند، 

 

سيستم مديريت معلومات جھت منجمله نياز،  مورد آوری معلومات  جمعموثر  سيستم  بر نياز به يک   .س 
 ، تأکيد مينمايد (نقل مکان از يکجا به جای ديگر)بيجاشدگان  آوری اطLعات در مورد تحرک جمع

 . حايز اھميت ميباشد ، برای فراھم نمودن کمکھای *زم بشکل موثرو جامع  دقيق معلومات  زيرا

 

گيری  از بيجاشدگی در روند تصميمشده و ساير جوامع متاثر داخلی اھميت شموليت بيجاشدگان بر    .ع 
 ءمنحيث افراد ذيدخل در تمام موضوعاتيکه با*يشان تاثير گذار است، و در موضوعات مربوط به ارتقا

 ظرفيت پيرامون تمام برنامه ھا تاکيد مينمايد.

 

ستراتيژی ھا و اھا،  برای بيجاشدگان داخلی بايد در اھداف، اولويتمی ئدامايد که راه ھای حل مينتأييد   .ف 
 پاليسی ھای ملی انکشافی افغانستان گنجانيده شود. 

 

با معيارھای بين المللی  افغانستانپاليسی و چارچوب چارچوب ملی حقوقی، ھماھنگی و نياز به تطابق    .ص 
؛ و نياز قبال بيجاشدگان داخلی در آن  ھای مسئوليتکامل برای پذيرفتن  مينمايد تا حکومت راتأييد را 

وزارت عدليه را در تشخيص اينکه کدام قوانين بايد تعديل گردند و در کدام موارد بايد قوانين جديد 
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 توانمند بسازد.   وضع شود

  

افی از بيجاشدگان داخلی، حصول اطمينان از فراھم آوری يک چارچوب حقوقی مناسب که حمايت ک هنياز ببر   .ق 
  می را به آنان تضمين نمايد، تأييد ميکند.ئفراھم آوری مساعدت ھای عاجل به آنان و ايجاد راه ھای حل دا

 . گرديدد نمينمايد که اين پاليسی و اسناد قانونی مربوطه آن جزء قوانين ملی افغانستان خواھ تأييد  .ر 

 

 بيجاشدگان داخلی .3

 

 تعريف 3.1

  

  يف بيجاشدگان داخلی قرار ذيل است: در اين پاليسی تعر

  

ً  که اند اشخاص از گروھی يا اشخاص "....  ھای درگيری خسارات از اجتناب منظور به يا جنگ نتيجه در خاصتا

 يا فرار به مجبور بشر دست ساخته يا و طبيعی حوادث يا بشر حقوق نقض عمومی، ھای خشونت اوضاع مسلحانه،

 ننموده عبور راشان  کشور المللی بين شده شناخته سرحد امااند  گرديده شان ميشگیھ بودوباش محLت يا منازل ترک

6 .اند"
  

 

  در ميان ساير گروپ ھا افراد ذيل را در بر ميگيرد: اين تعريف 

 

و بخاطر نا  )که به افغانستان رد مرز شده اند  یمھاجرينپناھندگان عودت کننده و ( –عودت کنندگان   . أ
ماين اوضاع خشونت ھای عمومی، يا نقض حقوق بشری، ، رگيری ھای مسلحانهھای ناشی از د امنی

بقايای مواد منفلقه از جنگھا در زمين ھايشان، منازعات با*ی زمين، يا آلودگی ناشی از ھای زمينی يا 
 .خصومتھای قبيلوی نميتوانند در مناطق اصلی شان سکونت کنند

ژه ھای انکشافی از اماکن شان بيجاشده اند، کدام مسکن که در نتيجه تطبيق پرو یئھاه اشخاص يا گرو  . ب
مناسب دريافت نکرده اند تا بتوانند زندگی شان را بشکل متداوم خساره يا زمين بديل يا جبران  ومناسب 

 اعاده نمايند.

  

 داخلیگان آسيب پذيری ھای ويژه بيجاشد 3.2

امر اين  ری ھای بيشتر و نيازمنديھای ويژه ميشود.دارد که بيجاشدگی ھای داخلی باعث آسيب پذيمياين پاليسی اذعان 
دريافت سرپناه موقت و دسترسی به خدمات اساسی جھت ترک ساحه خطر و رسيدن به يک ساحه امن،  توانمندیشامل 

 ختمجھت دايمی و دريافت راه ھای حل شدگی در مقابل تبعيض بر مبنای بيجا يتمصئون  ،معيشتامرار آغاز و 

  . ميباشدبيجاشدگی 

  

غذا، آب، شان به نيازمنديھای اساسی نميتوانند دارد که اکثراً بيجاشدگان در اجتماع منزوی ھستند و مياين پاليسی اذعان 
ھای خود را نيز از دست ھا و زمين ملکيت تعداد زيادی از آنان را رفع نمايند. ھای صحی يا آموزش مراقبت ، مسکن

د. بعضی آنھا از انزوای اجتماعی رنج ميبرند و مصئونيت سابق خود را که داده و قادر به بدست آوردن عوايد نيستن
ممکن بخاطر از دست دادن اسناد توسط اجتماع فراھم شده بود، از دست داده اند. ھمچنان بعضی از بيجاشدگان  

، فرھنگ که اکثر بيجاشدگان در آن زندگی ميکنندرسمی غير بودوباش در ساحات شخصی خود دچار مشکLت باشند. 

                                                             
6
  اين تعريف از "اصول رھنمودی ملل متحد در مورد بيجاشدگان داخلی" اقتباس شده است.   
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و عنعنات، اکثراً زنان را محدود به خانه ھايشان نموده و با*ی گشت و گذار آنھا قيودات وضع نموده که رسيدگی به 
 نيازمنديھای غذايی، صحی، تعليمی و اجتماعی اطفال شان را مشکل ساخته است.  

 

اطفال و نوجوانان اند. زمانيکه بزرگان  فيصد آنھا 60، داخلیبيجاشدگان نفوس اين پاليسی درک مينمايد که از مجموع 
در شرايط بيجاشدگی اجباری به خطرات و مشکLت زياد روبرو ميشوند، اطفال و نوجوانان در صورت بيجابودن از 

مشکLت حمايتی اطفال خانه ھا يا مناطق اصلی شان، از آن ھم بيشتر رنج ميبرند و به خطرات بزرگتر روبرو ميشوند. 
ساختار حمايت خانوادگی يا موجوديت مل: مکتب نرفتن، نبود انکشاف عادی اجتماعی، کم بودن يا عدم شا و نوجوانان 

اطفال، اعمال خطرناک برای ھای مبتنی بر جنسيت، کار شاقه  ھای جنسی و خشونت اجتماعی، خطرات بيشتر خشونت
سرک روی و آوردن اطفال به کارھای اجتماعی بشمول ازدواجھای اجباری قبل از وقت، رزيانبار عملکرد ھای  ،مضر

. افراد ميباشند. اطفال دارای معلوليت از جمله محروم ترين ميباشدھای مسلح ه ھا يا گرو يا استخدام شان توسط نيرو

منجر که تحت شرايط موجوده بيجاشدگی اجباری بسر ميبرند،  یتمام اين خطرات مختلف برای اطفال، نوجوانان و زنان
  افراد منحيث افراد دارای نيازمندی ھای عاجل حمايتی پنداشته شوند.  اينا به اين ميشود ت

عبارت پذيری در برابر خشونت ھای عمومی و خشونت خانوادگی قرار دارند ساير کسانيکه مشخصاً در معرض آسيب 
ليت) کھنسا*ن، از زنان (بويژه زنان سرپرست خانواده، زنان اميدوار، مادران دارای کودکان و زنان دارای معلو

ھمچنان کسانيکه قوميت يا مذھب شان از افراد  .ميباشندامراض مزمن مصاب به اشخاص دارای معلوليت و اشخاص 
 ميباشند، در معرض خطر قرار دارند. اقتصادی  –دارای موقف پايين اجتماعی و متفاوت بوده جامعه ميزبان 

 ،اقدامات *زم اتخاذ گرديدهآسيب پذير داخلی وق ھمچو بيجاشدگان حمايت از حقجھت دارد که بايد ميين پاليسی اذعان ا
مورد رسيدگی قرار گيرد، تا حصول اطمينان گردد که آنھا بخاطر بيجاشدگی مورد تبعيض قرار  اننيازمندی ھای آن

  قانون برخوردار باشند. توسط  انهنگرفته و از حمايت مساوي

 

 و ثبت نام بيجاشدگان داخلیشناسائی  3.3

  پاليسی:اين 

بيجاشدگی دارای  بخاطرنداده اما وضعيت حقيقی افرادی را که برای بيجاشدگان داخلی کدام موقف حقوقی   .أ 
 ؛توضيح مينمايدآسيب پذيری ھا و نيازمندی ھای خاص ميباشند 

 در مورد ثبت و راجستر عمومی بيجاشدگان داخلی کدام صراحت ندارد.  .ب 

نام يجاشدگان داخلی را برای اھداف مشخص شناسايی و ثبت بدر صورت ضرورت ميتوان اذعان ميدارد که   .ج 
 نمود. بويژه شناسايی و ثبت نام انفراد:

مانند توزيع کمک ھای بشردوستانه، دسترسی به محLت انجام مداخLت ھدفمند در صورت  )1(
فراھم نمودن جبران  و در صورتی کهرأی دھندگانبيجاشدگان، توزيع زمين، ثبت نام بودوباش 

 ؛مناسب ميباشد ديگر محLت يا عمليات نقل مکان به  عودت پLن شده، خساره

پاسخگوئی ھای مبتنی بر ساحه به بيجاشدگی داخلی (خاصتاً در مناطق شھری) که  در صورت )2(
ثبت نام ضرور نيست، در چنين انفرادی نميباشد، به طور  نياز به شناسائی واضح بيجاشدگان

) برای اھداف پLنگذاری و توزيع کمکھا، کافی general profilingموارد، سروی عمومی (
 خواھد بود. 

مسئوليت وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان، از اذغان ميدارد که شناسائی و تأييد بيجاشدگان داخلی   .د 
اين اداره ممکن از طرف جامعه مساعدت ھای بشردوستانه، با آن ميباشد، اما طريق رياست ھای و*يتی 

، يا از طريق ساير ميکانيزم ھای بيجاشدگان داخلیبرای و*يتی موظف  ھای گروپق خاصتاً از طري
 مساعدت صورت خواھد گرفت. ھماھنگی که تشکيل خواھد يافت، 

بحيث بيجاشدگان داخلی تعريف شده اند، بدون درنظرداشت اينکه آنھا در  3.1بخش  درافراديکه تأييد مينمايد   .ه 
بداخل يک  ،شدهان با مردم بيجا و گان زندگی ميکنند يا در مناطق شھریمحLت شناسايی شده برای بيجاشد
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و*يت بيجا شده اند يا بيرون از سرحدات و*يت بيجا شده اند و ھمچنان بدون درنظرداشت سبب و مدت 
 بيجاشدگان داخلی تلقی ميشوند. منحيث بيجاشدگی و بدون درنظرداشت قوميت و نژاد شان، 

دف تصميم گيری در مورد اينکه منحيث يک بيجاشده داخلی کی مستحق دريافت اذغان ميدارد که به ھ  .و 
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و گروپ موظف برای مساعدت ھا است و کی مستحق نيست، 

مشخص  معيار ھائی را واليان، ولسوا*ن، شوراھای و*يتی و يا شاروال ھابيجاشدگان داخلی در مشوره با 
  مينمايند. 

 خاتمه ميابدچه وقت بيجاشدگی  3.4

 

در معرض يک سلسله خطرات و آسيب پذيری ھای قرار گرفتن به معنای قرار گرفتن در وضعيت بيجاشدگی داخلی 
ديگر اين افراد برای بيجاشدگان دريافت شود تا دايمی بيجاشدگی زمانی خاتمه ميابد که يک راه حل ميباشد. مشخص 

، ميگردنداتباع افغانستان مستفيد ساير که  یداشته باشند و بتوانند از عين حقوقنياز به کمک ن شدگی بخاطر بيجا
  .شوندبرخوردار 

  مشخصاً، موقف بيجاشدگی يک شخص زمانی خاتمه ميابد که: 

 

برای زندگی ھمراه با تأمين تصدی  یکه در آن جاي ،خودقبلی بودوباش و مصئون به منطقه داوطلبانه به شکل   .أ 
  ؛ يابرگردد، ناشده داشته باشد خدمات اساسی و امرار معيشت، ھمانند افراد بيجازمين، دسترسی به 

 

که در آن  ،راخود کشور از  یديگرمنطقه شخص بيجاشده به شکل داوطلبانه تصميم سکونت در زمانيکه   .ب 
بيجا  برای زندگی ھمراه با تأمين تصدی زمين، دسترسی به خدمات اساسی و امرار معيشت، ھمانند افراد یجاي

 باشد. اينکار انجام و قادر به  ناشده داشته باشد، گرفته

 

 ھا ھای نھاد و مسئوليتھا نقش  .4

 

  اس�می افغانستان جمھوری ھای اساسی دولت مسئوليت 4.1

 

به افغانستان در سطوح ملی، و*يتی و شاروالی ھا مسئوليت اساسی در عرصه حمايت و کمک دولت جمھوری اسLمی 
حمايت و کمک بايد در جريان تمام اينگونه . را بدوش دارداز بيجاشدگی  شده لی و جوامع متاثرتمام بيجاشدگان داخ

پاسخ به حقوق و رعايت حصول اطمينان از ، با ھای حيات بخشبه اساس استراتيژی  یمراحل بشمول حا*ت اضطرار
  ت گيرد. بيجاشدگی صوروضعيت ختم برای می ئدانيازمنديھای شان و در جستجوی راه ھای حل 

 

 وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان 4.2

 

نھاد رھبری کننده دولت ، بيجاشدگی داخلی تدر زمينه رسيدگی به مشکL وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان
 جمھوری اسLمی افغانستان ميباشد. 

 

  و عودت کنندگان دارای وظايف ذيل ميباشد: وزارت امور مھاجرين 

 

در تمام موضوعات مربوط به بيجاشدگان داخلی ميتوان آخرين مرجع که اصلی و  وریسکته ادارمنحيث کار   .أ 
 متوسل شد،  آن در سطح ملی به 

 ايجاد يک پLن ملی تطبيقی برای اين پاليسی  .ب 
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و مبارزه با حوادث، ادارات و*يتی آمادگی تطبيق اين پاليسی با ساير وزارت ھا، اداره ملی ھماھنگی در   .ج 
مراجع ، جامعه مدنی، ملل متحد و دگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی داخلیبيجاششاروالی ھا، 
 به اين ھدف وزارت امور مھاجرين:  تمويل کننده. 

 

i.  رياست کميته بين الوزارتی در مورد امور مھاجرين، عودت کنندگان، و بيجاشدگان داخلی
ص بيجاشدگان در قوانين که مشکLت مشخکسب اطمينان نمايد را بعھده ميگيرد تا 

سکتوری، پاليسی ھا، پLنھا و برنامه ھای وزارت ھای مربوطه در سطوح ملی، و*يتی 
 و شاروالی ھا، شامل ساخته شده است.  

 

ii.  ملی بيجاشدگان داخلی را که متشکل از اعضای جامعه بين رياست گروپ موظف
 . داردبعھده  ميباشد المللی، جامعه مدنی و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 

iii.  حمايت اجتماعی اشتراک مينمايد؛ مربوط بهدر کميته بين الوزارتی 

 

iv. کننده   جامعه بين المللی به اساس مشوره ھماھنگ هب ھنگی مربوطادر مجالس ھم
 کمکھای بشری ملل متحد اشتراک مينمايد؛

 

v.  ادارات از طريق رياست ھای امور مھاجرين و عودت کنندگان در سطح و*يات به
 فراھم مينمايد. را محلی ھدايات و مشوره ھای *زم 

 

آوری و  برای جمع ، برمبنای ظرفيت فعلی جمع آوری اطLعات،ايجاد يک "سيستم مديريت اطLعات"  .د 
آوری معلومات در مورد وضعيت بيجاشدگان، پيگيری و رديابی تحرکات بيجاشدگان از ع جمپروسه ھنگی اھم

و يقينی ساختن تشريک معلومات با ساير می ئداراه حل يک دسترسی شان به  الی یآغاز مرحله اضطرار
در آنان  برای بھبود شناسايی بيجاشدگان و نيازمنديھایاقدامات مشمول تطبيق  کارفعالين در اين عرصه. اين

  و ساير فعالين در اين عرصه ميشود.  UNHCR, IOMدفاترھمکاری با 

داخلی  ی بيجاشدگمی برای ئراه ھای حل داای کاری و*يتی در مورد پLنھتدوين ھمآھنگی و حمايت از   .ه 
 اين پاليسی؛ 8.2بخش به مطابق 

مربوطه، بشمول فراھم نمودن کمکھای عاجل حمايتی ھنگی فعاليتھا و برنامه ھای اپLنگذاری، مديريت و ھم  .و 
صحی، حمايت و ساير مراقبت ھای (مانند حصول اطمينان از دسترسی بيجاشدگان به غذا، آب، سرپناه، 

 نيازمنديھای اساسی)؛

تمام فعاليت ھای حمايتی و برنامه ھای عرضه مراحل پLنگذاری و تطبيق  حصول اطمينان ازينکه در  .ز 
 با افراد متأثر شده منجمله زنان مشوره صورت خواھد گرفت.مساعدت ھا، 

و  درک گرديده ھای مسايل کامLً دگی يحصول اطمينان ازينکه پيچبا ھای پاليسی و تقنينی، ء شناسايی خL  .ح 
 .شودانعکاس يافته و مشکLت خارج از ساحه پاليسی بشکل درست تبارز داده 

موضوع بيجاشدگی بشکل درست در پLنھا،  حصول اطمينان ازينکه جھت ھمکاری با جامعه بين المللی   .ط 
 ؛ ويابدانعکاس  انآن برنامه ھا و پروژه ھای

 اين پاليسی.  9ش بخبه منابع مطابق  بسيج نمودن  .ي 

 

ضرورت تقويت وزارت بر حکومت جمھوی اس�می افغانستان، جامعه بين المللی و ساير دست اندرکاران اين پاليسی 
منابع بشری و  ،ظرفيت ءدر ايفای اين نقش رھبری کننده، خاصتاً نياز به ارتقاامور مھاجرين و عودت کنندگان 

  .تأکيد مينمايند نابع مالی آنسيستم مديريت معلومات و ھمچنان افزايش م
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 کننده نھاد ھای ھماھنگ 4.3

 

 ھنگی امور مھاجرين، عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلیاکميته بين الوزارتی ھم 4.3.1

ھنگی امور مھاجرين، عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی دارای مسئوليت ھای ذيل اکميته بين الوزارتی ھم
 ميباشد: 

عودت و موانع گی به وضعيت بيجاشدگان، بشمول عوامل بيجاشدرابطه در  حصول اطمينان از تفاھم مشترک  .أ 
 يا استقرار مجدد؛

 پاليسی؛اين و تطبيق تدوين ه مشوره در مورد ئارا  .ب 

شان در  ھای دولتی در ارتباط به حيطه مسئوليتھای حصول اطمينان از تفکيک نقشھا و مسئوليت ھای بين نھاد  .ج 
 و قبال بيجاشدگان داخلی؛

  . پاليسیاين بودجه برای تطبيق آوری برای فراھم پيشنھاد   .د 

 )ANDMA( اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 4.3.2

کوتاه مدت و ھای عاجل  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث يک نھاد رھبری کننده در رسيدگی به نيازمندی
  . ميباشد حوادث طبيعی ناشی ازآسيب ديدگان و بيجاشدگان 

  

 ھنگ ميکند.ابعد از حوادث طبيعی را ھمبازسازی و تLشھای  یبه حا*ت اضطرار گوئیاين اداره پاسخ  .أ 

(اول اکتوبر سال مديريت پاسخگوئی و آمادگی به مبارزه با حوادث" مسئوليت ھای اين اداره در "قانون 
 مشخص گرديده و شامل موارد ذيل ميباشد:  )2012

i. ن ميزان خطرات حوادث، فعالLنمودن و بعھده گرفتن رياست مرکز  در مرحله اضطراری، اع
 واکنش سريع؛ يا  عمليات عاجل و بسيج نمودن تيم ارزيابی سريع

ii.  ش ھایLن ختم حوادث و رھبری تLدر مرحله بازسازی و احيای مجدد پس از حوادث، اع
 بازسازی پس از حوادث؛ 

iii. نگذاری احتمالی و پخش اخطاLريه ھای بموقع. در رابطه به جلوگيری و کاھش حوادث طبيعی، پ 

  

ھمچنان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، از طريق رياست پاکسازی ماين ھا، مسئوليت فعاليت ھای ماين   .ب 
مرکز ھماھنگی فعاليت ھای ماين پاکی افغانستان فعاليت نموده  باپاکی را بدوش دارد. اين رياست در ھمکاری 
 ھماھنگ ميسازد. و تمام فعاليت ھای ماين پاکی در افغانستان را 

  

در سطح مرکز در مادگی مبارزه با حوادث آ، اداره ملی گیدر تمام فعاليتھا و برنامه ھای مربوط به بيجاشد  .ج 
ھنگی نزديک با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و در سطح و*يات با رياست ھای امور اھم

  مينمايد.فعاليت و ساير نھادھای ذيربط عودت کنندگان مھاجرين 

 

 حوادثمبارزه با عالی دولتی  کميسيون 4.3.3

حوادث نھاد عمده برای ايجاد پاليسی ملی پيرامون کاھش خطرات حوادث از  دولتی مبارزه باعالی  کميسيون
معاون دوم رئيس را اين کميته رياست  ميباشد. یبه حا*ت اضطرار گوئیطريق کاھش آسيب پذيری و پاسخ

در سطح آن يوی ئدگی مبارزه با حوادث بحيث سکرتريت و اداره اجراو اداره ملی آمابدوش داشته جمھور 
 دارای که نمايندگی از سکتورھای کليدی  یوزارت کليدی و ادارات 20بيشتر از ھمچنان  فعاليت مينمايد.کشور 

  کميته را دارند.  نعضويت اينمايند مينقش ھای مھم در اداره حوادث 

 

حصول تلفات بالقوه از خطرات، از در صورت امکان جلوگيری) به اساس قانون اداره حوادث، کاھش (  . أ
بعد دوامدار سريع و بازسازی و وقت ضرورت کمکھای عاجل و مناسب برای قربانيان در اطمينان از عرضه 

 .ميباشنداز حوادث، از اھداف اداره ملی مبارزه با حوادث 
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و کاھش گی حوادث جلوگيری از بيجاشدبا  عالی مبارزه کميسيونبا درنظرداشت اين پاليسی، مسئوليت ھای   . ب
 : ميباشداقدامات ذيل با اتخاذ تاثيرات حوادث 

  

i.  ستراتيژيک برای کاھش حوادث؛اشناسايی و طرح تدابير 

ii.  نLن ھای و  گوئیملی تمويل شده برای آمادگی، پاسخھای تصويب پLبازسازی؛پ 

iii.  ؛یھنگی ملی حا*ت اضطراراھم 

iv.  تدوينLھای احتياطی؛ نپاليسی ھای ملی و پ 

v.  شده به ھدف نجات از حوادث؛ و فراھم  وجوه مالیمديريت 

vi.  یکمکھای بين المللی در حا*ت عمده اضطراربسيج نمودن. 

  

  تطبيق کننده  انھمکار  4.4

 

 وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات حکومتی با مسئوليت ھای سکتوری در قبال بيجاشدگان داخلی 4.4.1

 

مسئوليت ھای سکتوری را در قبال دارای ذيدخل و ساير ادارات حکومتی  اين پاليسی نقش ھای وزارت ھای
وزارت صحت عامه، وزارت معارف، وزارت   اين وزارت ھا مشخصاً شامل: ؛بيجاشدگان داخلی تصريح ميدارد

انکشاف دھات، وزارت زراعت، وزارت انکشاف شھری، وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين، احياء و 
امور زنان، وزارت عدليه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، وزارت امور سرحدات و قبايل، شورای  وزارت

 و  اداره مستقل ارگانھای محلی امنيت ملی، وزارت ماليه، وزارت اقتصاد، وزارت امور حج، ارشاد و اوقاف،

 .ميگردند

اولويت بندی ھا در ھماھنگی با را شدگان داخلی شان در قبال بيجامسئوليت ھای  /نھاد ھاھا وزارتھر يک از اين 
امور مھاجرين، عودت  ھنگی بين الوزارتی اوزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و کميته ھم و استراتيژی ھای

ھنگی با وزارت امور مھاجرين و عودت ااين وزارت ھا در ھم انجام خواھند داد. بيجاشدگان داخلی کنندگان و
  فعاليت ھای ذيل انجام خواھند داد: کنندگان، مشخصاً 

  

بيجاشدگان داخلی و قوانين و پاليسی ھای سکتوری شان جھت حصول اطمينان از شامل ساختن مرور   .أ 
 ؛تطابق با آنھاو آنان ، نيازمنديھا و آسيب پذيری ھای مشخص اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی

اطمينان حصول ين و پاليسی ھای سکتوری جھت ھايشان مطابق قوانريزی بازبينی پLنگذاری و برنامه   .ب 
داشته و ھمانند دسترسی بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی به اين برنامه ھا  ينکهاز

 افغانھای بيجا ناشده از آنھا مستفيد شوند؛ 

Lنھا، برنامه ھا و از بيجاشدگی در پشده و ساير جوامع متاثر داخلی ھای مشخص بيجاشدگان  ادغام نيازمندی  .ج 
 پLنھای کاری و*يتی. در مطابقت با اين پاليسی و پروژه ھای سکتوری شان 

  

 به تفصيل ذکر گرديده اند.  2نقش ھای مشخص وزارت ھا و ادارات در ضميمه شماره 

 

 Vيتی و ساير مقامات محلیومقامات  4.4.2

 

ن داخلی در وVيات مربوطه شان در مطابقت با قانون اين پاليسی نقش ھا و مسئوليت ھای واليان را در قبال بيجاشدگا
  :واليان اساسی و ساير قوانين ملی تأييد مينمايد. بطور اخص
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بيجاشدگان داخلی را بدوش مساعدت مسئوليت رسيدگی عاجل و آمادگی کامل به در و*يات مربوطه شان   .أ 
 ؛داشته و در برابر آنان پاسخگو ميباشند

) را که متشکل از ادارات دولتی، موسسات ملل متحد و PDMCه با حوادث (رياست کميته و*يتی مبارز  .ب 
 سازمان ھای غير دولتی ميباشد بدوش دارند.

می، منجمله استراتيژی جلب وجوه مالی، ئمسئوليت تدوين پLن ھای کاری و*يتی برای يافتن راه ھای حل دا  .ج 
 متذکره در و*يت مربوطه شانرا بدوش دارند؛اين پاليسی جھت تطبيق پاليسی  9و  8در مطابقت با بخش ھای 

در رابطه به برنامه ھای توزيع زمين برای بيجاشدگان داخلی نقش عمده دارند تا حصول اطمينان گردد که اين   .د 
 ًLبرنامه ھا پايدار بوده و زمين ھا بشيوه مناسب و شفاف توزيع گرديده و اينکار در مطابقت با معيار ھای قب

 داده شود؛ تعيين شده انجام

  

در مطابقت با قانون اساسی و ساير قوانين و ساير مقامات شاروالی ھا شاروال ھا تأييد مينمايد که ولسوا*ن، اين پاليسی 
ولسوا*ن،  بطور اخصدارای مسئوليت ھای مشخص ميباشند. در قبال بيجاشدگان داخلی در و*يات مربوطه شان ملی 

  :شاروال ھا و شاروالی ھا

  

 . خواھند ساختدر پLن ھا، برنامه ھا و فعاليت ھای انکشافی شان شامل ان داخلی را بيجاشدگ  .أ 

که بيجاشدگان داخلی که در ساحات مربوطه آنان بسر ميبرند بتوانند به خدمات  خواھند نمودحصول اطمينان   .ب 
آن محLت اساسی، منجمله صحت، آموزش، امنيت منطقه و فرصت ھای امرار معيشت ھمانند ساير باشندگان 

 دسترسی داشته باشند. 

اين پاليسی پLن  8.2در مطابقت با بخش  ولسوالی و شاروالیمنحيث بخشی از پروسه تدوين پLن ھای کاری   .ج 
 ھای کاری شاروالی را تدوين مينمايند. 

در محLتيکه تعداد زياد بيجاشدگان داخلی در محLت بودوباش غير رسمی و شرايط غير معياری زندگی   .د 
وبھبود شرايط زندگی و فراھم آوری  ت رسمی ساختن اين محLت بودوباشند، استراتيژی ھائی را جھميکن

 .خواھند گرفتمدنظر سرپناه ھای ارزان قيمت به شھر نشينان فقير منجمله بيجاشدگان داخلی، 

سر ميبرند شاروالی ھای شان بو قلمرو ولسوالی ھا حصول اطمينان خواھند کرد که بيجاشدگان داخلی که در   .ه 
  در معرض خطر اخراج اجباری قرار نگرفته و يا در تھديد آن قرار نداشته باشند. 

در تھيه بودجه ھای سا*نه شان نيازمندی ھای خاصی را که موجوديت بيجاشدگان داخلی در اجتماعات شان   .و 
  بميان آورده مدنظر خواھند گرفت. 

  

  گیھماھن

شريح شده اند تمام مقامات و*يتی و ساير مقامات محلی فعاليت ھای شانرا در اجرای فعاليت ھايی که در اين بخش ت
از طريق اداره مستقل ارگانھای محل در سطح ملی ھماھنگ مينمايند که با وزارت امور مھاجرين نيز ھماھنگ 

واليان  خواھد گرديد. در ساحاتيکه ممکن است مقامات و*يتی فعاليت ھايشان را با رياست ھای امور مھاجرين و
  ھماھنگ نمايند.

 

 )AIHRCکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ( 4.4.3

) را به مثابه يک نھاد ملی حقوق بشر در مطابقت AIHRCاين پاليسی نقش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان (
نجمله قانون اساسی جھت نظارت از رعايت حقوق بشر در افغانستان و بھبود و حفاظت ازين حقوق، م 58با ماده 

حقوق بشر در کشور مورد تأييد قرار  ءتحقيق و تأييد موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ اقدامات جھت بھبود و ارتقا
  ميدھد.

 

اشتراک نظارت از تطبيق اين پاليسی پروسه  اين کميسيون دراين پاليسی تذکر داده شده،  10طوريکه در فصل 
وارديکه حقوق بيجاشدگان داخلی مورد احترام قرار گرفته، داشته و بطور مشخص در رابطه به گزارش دھی در م

  ازين حقوق حمايت صورت گرفته و تحقق يافته اند، مسئوليت خواھد داشت. 
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  نقش جامعه بين المللی 4.5

 

  اين پاليسی: 

را  مساعدت ھای بشری، انکشافی، حقوق بشر و استقرار صلحنقش مھم جامعه بين المللی، منجمله موسسات   .أ 
 موارد ذيل تأييد مينمايد:در 

i.  ش ھای بشردوستانه دولت در فراھم آوری مساعدت ھا به بيجاشدگان داخلی وLحمايت از ت
اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی و حمايت از آنان در جريان شرايط اضطراری و در جريان 

 بيجاشدگی ھای کوتاه مدت و دراز مدت (دوامدار)؛

ii. در افغانستان؛ برای  بيجاشدگان داخلی دايمی اه ھای حل کمک، حفاظت و حمايت از ر 

iii.  کمک به وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در زمينه جمع آوری و تجزيه و تحليل ارقام؛ 

iv.  نگذاری احتياطی و آمادگی ھا برای رسيدگی به بيجاشدگی ھای احتمالی درLکمک به دولت در پ
 آينده؛ 

v. گروپ ھای موظف ميکانيزم ھای ھماھنگی، کميته ھای مشورتی يا ھا منحيث اعضای  انجام فعاليت
 جھت حصول اطمينان از تطبيق اين پاليسی.

 احترام ميگذارد.و بکاربرد اين اصول توسط جامعه بين المللی؛ به اصول بشردوستانه، اصل بيطرفی و آزادی   .ب 

. با*خص، تقاضا مينمايد تا عناصر بر نياز به ھماھنگی نزديک ميان فعالين بشری و انکشافی تأکيد مينمايد  .ج 
 مختص به بيجاشدگی در پLن ھای انکشافی و پLن ھای شھری گنجانيده شود. 

بر مسئوليت ھماھنگ کننده مساعدت ھای بشری ملل متحد جھت پLنگذاری ھماھنگ و منسجم و برنامه   .د 
ميشوند، و نيز بر نياز به جلب  ريزی فعالين بشری و انکشافی که با اصول گنجانيده شده درين پاليسی رھبری

 وجوه مالی جھت انجام فعاليت ھای مربوط تأکيد مينمايد. 

نقش مھمی را که سازمان ھای غيردولتی بين المللی، ادارات ملل متحد و ساير فعالين بين المللی بشری ايفاء   .ه 
 مينمايند تأييد مينمايد.

 تدر کمک، حفاظت و حمايت از راه ھای حل مشکL نقش مھم مراجع تمويل کننده دوجانبه و چندين جانبه را  .و 
و کميسيون مستقل وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و حمايت از و تقويت افغانستان بيجاشدگان داخلی 

 ييد مينمايد. در مطابقت با اين پاليسي ،انآنھای در انجام موثر مأموريت حقوق بشر افغانستان 

برای يافتن راه نمايد تا در مطابقت با اين پاليسی بخاطر تطبيق پLن ھای کاری از مراجع تمويل کننده تقاضا مي  .ز 
جھت حمايت از ساير برنامه ھا و پروژه ھائيکه در مطابقت با ھای حل دايمی در مطابقت با اين پاليسی، 

تطبيق  اليسی تطبيق ميشوند و نيز برای مساعد نمودن زمينه اختصاص منابع جھتاصول گنجانيده شده درين پ
 اين پاليسی، در موارديکه مداخLت بشری و انکشافی بايد با ھم يکجا شوند، وجوه مالی را فراھم کنند. 

 

    نقش جامعه مدنی افغانستان  4.6

 

  اين پاليسی تأييد مينمايد که جامعه مدنی، منجمله سازمان ھای غير دولتی، سازمان ھای اجتماعی و شورا ھای مذھبی:

 

ای دولت جھت دسترسی به اجتماعات بيجاشده، ارزيابی نيازمندی ھای آنان و فراھم در حمايت از تLش ھ  .أ 
 آوری مساعدت ھای عاجل به آنھا نقش کليدی را ايفاء مينمايد؛ 

جھت اجتماعات بيجاشدگان داخلی را در اشتراک در تصميم گيری ھائيکه بر زندگی آنھا اثر گذار ميباشد   .ب 
 کمک نموده و از طرف آنان دادخواھی مينمايد؛ به اين مقصد  ايجاد انجمن ھا و شبکه ھای مناسب

تطبيق برنامه ھا و فعاليت ھای انکشافی جھت مساعدت با اجتماعات بيجاشدگان داخلی و به در کمک   .ج 
می، منجمله يافتن شيوه ھای جديد امرار معيشت و آموزش مھارت ھای جديد، نقش ئيافتن راه ھای حل دا

 مھم دارد؛ 

 ز تطبيق اين پاليسی نقش عمده دارد؛در نظارت ا  .د 
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 ؛خواھد شدل ئبه اصول بشری، اصل بيطرفی و آزادی احترام قا  .ه 

فعاليت ھای شان در حمايت از اجتماعات بيجاشده را از طريق شبکه ھا و مکانيزم ھای مناسب ھماھنگ   .و 
 .خواھند ساخت

 

   بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی 4.7

  

  أييد مينمايد که:اين پاليسی ت

 

بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی جھت درک نيازمندی ھای شان در بھترين موقعيت   .أ 
 قرار دارند؛

آنھا از طريق شورا ھا، بزرگان و انجمن ھائيکه جھت ترويج نظريات و نگرانی ھای شان ايجاد مينمايند، در   .ب 
نامه ھا، فعاليت ھا و استراتيژی ھائيکه به ھدف فراھم آوری در رابطه به بر ی مھمتمام تصميم گيری ھا

Lمنحيث بيجاشدگی شان ايجاد ميشوند،  تمساعدت ھای عاجل به آنھا و يافتن راه ھای حل دايمی برای مشک
 اشتراک خواھند کرد. مراجع ذيدخل 

د دارای معلوليت تLش اجتماعات بيجاشدگان داخلی بايد جھت دريافت نظريات زنان، بزرگان، اطفال و افرا  .ج 
  نمايند. 

  ين پاليسیا پيروی از 4.8

 

  ين پاليسی پيروی مينمايند: ا مراجع ذيل بدون ھيچگونه تفاوت از

 ؛ه اندذکر گرديد 4.7الی  4.1تمام ادارات و مراجع ذيدخل که در بخش ھای   .أ 

 سکتور خصوصی؛   .ب 

گروپ ھای مشابه در افغانستان. و ساير  ، عناصر ضد دولتیافراد مسلح غير دولتیفعالين غير دولتی،   .ج 
 . پنداشته نميشودبرای آنھا وضعيت حقوقی مثابه داشتن پيروی ازين پاليسی به 

 

 نمودن ھای غير قانونی اقدامات Vزم برای جلوگيری از بيجا .5

 

ی دولت اين پاليسی تأييد مينمايد که جلوگيری از ايجاد شرايطی که سبب بيجاشدگی مردم ميشود از مسئوليت ھای اساس
جمھوری اسLمی افغانستان در رابطه به حمايت از تمام افراديکه در قلمرو اين کشور بسر ميبرند ميباشد. طوريکه در 
اصول رھنمودی در مورد بيجاشدگی داخلی توضيح گرديده، ادارات ملی (منجمله ادارات و*يتی و شاروالی ھا) بايد 

جلوگيری نموده، بيجاشدگی اجتناب نا پذير و تأثيرات ناگوار آنرا از بروز شرايطی که منجر به بيجاشدگی ميشود 
کاھش داده، حصول اطمينان نمايند که بيجاشدگی ھای واقع شده نبايد بيشتر از مدتی که شرايط تقاضا مينمايد ادامه 

  يابند. 

 

 عمومی و نقض حقوق بشرھای نظامی، خشونت ھای ، عمليات منازعات  5.1

 

 قض حقوق بشر اعمال جنايتکارانه و ن 5.1.1

قرار داشته و نيروی ھای اردوی ملی افغانستان بر بخش ھای ھا در حاليکه افغانستان ھنوز ھم در جريان درگيری 
و  بزرگی از کشور کنترل موثر ندارند، دولت جمھوری اسLمی افغانستان اعLن خواھد کرد که عناصر ضد دولتی

که منجر اعمال جنايتکارانه و نقض حقوق بشری در رو ھای خود را و ني ساير گروه ھای مسلح، نيرو ھای بين المللی
 . اين اعمال شامل موارد ذيل ميباشند: و جوابده می پنداردبه بيجاشدگی اجباری مردم ميشود مسئول 

  

 تبعيض عليه افراد در بھره مندی از حقوق و آزادی ھا؛   .أ 

 ميسازد؛ "غصب زمين" که مردم را به ترک زمين و ملکيت ھايشان مجبور  .ب 
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 نسل کشی، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگی و ساير انواع نقض قوانين بشردوستانه بين المللی؛   .ج 

تھديد، آزار و اذيت، قتل ھای خودسرانه، قتل عام، سربريدن ھا، توقيف خودسرانه، اختطاف، شکنجه و ساير   .د 
 عضای بدن؛انواع رفتار خشن، غيرانسانی يا تحقير کننده يا مجازات، منجمله قطع ا

جنسی و خشونت برمبنای جندر مانند تجاوز جنسی، مجبور ساختن به فحشاء، ھای تمام انواع خشونت   .ه 
ازدواج ھای پيش از وقت و اجباری، استثمار جنسی و عملکرد ھای عنعنوی خطرناک، بردگی، استخدام 

 ی و قاچاق انسانھا، وکار شاقه و اجبارھمکاری آنان با گروپ ھای مسلح يا نيرو ھای مسلح، اطفال و 

 نجر به عدم مصئونيت غذائی ميشود.دخالت در حق دسترسی به غذا که م  .و 

 

 اقداماتآن  1977جنيوا و پروتوکول ھای سال  1949در مطابقت با کنوانسيون سال جمھوری اسLمی افغانستان دولت 

  د:نموخواھد اتخاذ را  ذيل

خساره مند ی، در صورتيکه خطر بيجاشدن افراد ملکی يا اجتناب از انجام عمليات ھای نظامی در مناطق ملک  .ز 
 ساختن آنھا موجود باشد.

عبور مصئون اجتماعات يا افرادی که ميخواھند بخاطر درگيری ھا، نا امنی يا حوادث فراھم آوری زمينه   .ح 
 را ترک کنند. شان طبيعی، مناطق 

 زمند فرستاده ميشود. فراھم آوری زمينه عبور مصئون مساعدت ھای بشری که به افراد نيا  .ط 

شايعات در رابطه به خطرات و حمLتيکه منجر به راه اندازی تحقيقات کافی و مستقLنه در مورد تمام   .ي 
 بيجاشدگی، از بين رفتن افراد ملکی، اسباب امرار معيشت و منازل ميشوند. 

  اعطای جبران خساره به اجتماعات بيجاشده و متأثر شده از عمليات نظامی.   .ك 

 

  ی قانونیبررس 5.1.2

  

جھت حصول اطمينان از حسابدھی، وزارت عدليه قوانين فعلی را مورد بررسی قرار داده و عدم تبعيض در برابر 
افراد بيجاشده و دسترسی آنان به عدالت را تضمين خواھد کرد. در صورت ضرورت، قوانين موجوده تعديل گرديده و 

 وری به پارلمان سپرده خواھد شد.  يا قوانين جديد توسط وزارت عدليه تسويد و جھت منظ

 

  درگيری ھای قومی و قبيلوی 5.1.3

 

 در موارديکه خطر آن موجود باشد که درگيری ھای قومی و قبيلوی منجر به بيجاشدگی افراد گردد: 

  

دولت جمھوری اسLمی افغانستان برای يافتن راه ھای حل قابل قبول که از بيجاشدگی جلوگيری نموده   .أ 
 دن تيم ھای ميانجی ادامه خواھد داد؛ بتوانند، به فرستا

بيطرفی به اين منظور، يک کميته ميانجی را ايجاد خواھد نمود تا پروسه ميانجی گری را نظارت نموده و از   .ب 
رسيدگی سريع به مشکLت حصول اطمينان نوع مساعی جھت  بذل ھرحسابدھی، شفافيت و ميانجی گران و 

 نمايد؛

متشکل از اعضای ذکور و اناث پارلمان، نمايندگان وزارت امور سرحدات و ترکيب اين کميته وسيع بوده و   .ج 
 قبايل، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی و غيره خواھد بود. 

  

 از جنگ ھاباقيمانده مواد منفجره  5.1.4

 

  : اين پاليسی تأييد مينمايد که
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از جنگ ھا، منجمله ماين ھا و باقميانده نفجره يکی از بزرگترين خطرات فعلی در افغانستان موجوديت مواد م  .أ 
  ،7مھمات منفجر ناشده ميباشد

ماين پاکی يکی از پيش شرط ھای مردم برای عودت مصئون به زندگی و امرار معيشت و انکشاف اجتماعی  .ب 
 اقتصادی شان ميباشد؛  –

زمينه افزايش کان صرف دسترسی از دست رفته به مقدار زياد زمين ھای حاصلخيز برای امرار معيشت و اس  .ج 
  اقتصادی را مساعد مينمايد.  –اجتماعات و کاھش فرصت ھا برای انکشاف اجتماعی  فقر، بی ثباتی

  

اين پاليسی بر اھميت کار برنامه فعاليت ھای ماين پاکی افغانستان که توسط مرکز ھماھنگی فعاليت ھای ماين پاکی 
آگاھی در مورد ماين ھا کار ميکند،  ولت افغانستان، منجمله در بخشافغانستان ھماھنگ شده و با رياست ماين پاکی د

  تأکيد مينمايد. 

  

به مثابه يک اولويت توسعه يافته و اين کار توسط پLن کاری  MAPAبرعLوه، اين پاليسی پيشنھاد مينمايد که بايد کار 
ريب که پLن کاری برای اعLن افغانستان را کنوانسيون منع استفاده، ذخيره، توليد و انتقال ماين ھای ضد پرسونل و تخ

  ه مينمايد، به پيش برده شود. ئارا 2023به مثابه کشور عاری از ماين ھا در سال 

  

  

 حوادث طبيعی 5.2

  

  اين پاليسی تأييد مينمايد که:

اکثريت حوادث طبيعی مانند زلزله ھا، سيLب ھای تند و زمستان ھای شديد، از طريق اقدامات بموقع آگاھی   .أ 
دھی و آمادگی برای حا*ت اضطراری مورد رسيدگی موثر قرار گرفته ميتواند. ساير خطرات مانند 

می و برف کوچ ھا صرف از طريق کاھش خطرات حوادث بشکل موثر و ئخشکسالی، سيLب ھای دا
ه مداخLت گسترده انکشافی، منجمله ترميم زيربنا ھا و اعمار سواحل دريا ھا، مورد رسيدگی قرار گرفت

 ميتواند. 

8طوريکه در "قانون آمادگی مبارزه با حوادث"  .ب 
منحيث که  ANDMAو  NDMCذکر گرديده، ادارات  

سکرتريت اين بخش کار نموده و جھت جلوگيری، کاھش، آمادگی و مبارزه با حوادث طبيعی به تLش ھای 
 اشدگی افراد کاھش يابد.شان ادامه داده و آنھا را تشديد خواھند بخشيد تا خطرات، خسارات جانی و بيج

اين اقدامات آمادگی شامل پLنگذاری احتمالی، نقشه برداری مناطق معروض به خطر، نظارت حوادث   .ج 
احتمالی، پخش و نشر بموقع معلومات و آگاھی دھی، و سازماندھی فعاليت ھای آموزشی و ارتقای سطح 

دگی سريع به اين حوادث با آموزش دادن آگاھی ميباشند. ھمچنان اينکار مستلزم اتخاذ اقدامات جھت رسي
ادارات محلی، جابجائی ذخاير اضطراری و تعيين ساحات جھت آمادگی برای بيجاشدگی ھای گسترده افراد 

 ميباشد. 

مناطقی وجود دارند که معروض به خطرات تکراری، مانند سيLب ھای موسمی يا برف کوچ ھا ميباشند که   .د 
رار از مناطق شان ميسازند. وزارت امور مھاجرين وعودت کنندگان به ھمواره اجتماعات را مجبور به ف

و وزارت احياء و انکشاف دھات با سھمگيری و رضايت  اداره مستقل ارگان ھای محل، ANDMAھمکاری 
اجتماعات متأثر شده، جھت انتقال دايمی افراد متأثر شده به مناطق مصئون تLش بخرچ داده و بعد از آن مانع 

 وباره مناطق سيLب زده يا مناطقی که معروض به ساير خطرات باشند، ميشوند. اعمار د

                                                             
7
محل توسط ماين ھای زمينی بقايای مواد منفجره از جنگھا و  1700، زندگی و امرار معيشت مردم در بيش از 2013تا ماه جنوری سال   

  احتواء مينمايد، متأثر ميشود. کيلومتر مربع را  570مھمات تعبيه شده که ساحه بيش از 

8
  2012اکتوبر سال  1جريده رسمی مورخ  1089شماره   
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بيجاشدگی ھای پس از وقوع حوادث طبيعی ميتوانند وابسته به عدم موجوديت تLش ھای موثر جھت کمک به   .ه 
ذری و افراد متأثر شده در بازسازی منازل، باغ ھا و سيستم ھای آبياری بخاطر فراھم آوری دوباره تخم ھای ب

حيوانات و احيای خدمات اساسی (آب، صحت، آموزش) باشند. عدم موجوديت امکانات برای آغاز دوباره 
امرار معيشت يا دسترسی به خدمات اساسی ميتواند باعث فرار آنان از مناطق شان بطرف مراکز شھری شود. 

بوده و تمام وزارت ھای  زود ھنگام يکی از عناصر کليدی برای جلوگيری از بيجاشدگی ءبنابرين احيا
سکتوری، منجمله وزارت زراعت، مالداری و آبياری، وزارت احياء و انکشاف دھات، وزارت معارف، 
وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين و اداره مستقل ارگان ھای محل در برنامه ھای و استراتيژی 

 ھای خود اينکار را در اولويت قرار خواھند داد. 

  

 ھای انکشافی پروژه 5.3

 

  : تأييد مينمايد که اين پاليسی

 

تصاحب اجباری زمين ھا به مقاصد عامه منجمله تطبيق پروژه ھای زيربنائی، مردم را از محLت بودوباش   .أ 
شان بيجا نموده و آنھا را مجبور ميسازد تا زمين ھا، منازل، دارائی ھا و وسايل امرار معيشت شانرا ترک 

 فرھنگی را در قبال داشته باشد.  -  يامدھای ناگوار روانی و اجتماعیکنند که اينکار ممکن پ

اقدامات ذيل از بيجاشدگی ناشی از تطبيق پروژه ھای انکشافی توسط فعالين دولتی يا اتخاذ با بايد دولت   .ب 
 خصوصی، جلوگيری نموده و يا آنرا کاھش دھد:  

i. ت مراجع ذيدخل بايد با فراھم آوری معلومات مکمل به افراديLکه بخاطر اين پروژه ھا از مح
بودوباش شان بيجا ميشوند و نيز در مشوره با آنان، بديل ھای مناسب اين پروژه ھا را جستجو 

 نمايند؛

ii.  ادارات مربوطه دولتی بايد پروژه ھای انکشافی پيشنھاد شده را از نقطه نظر تأثيرات اجتماعی– 

از آغاز اين پروژه ھا مطالعه امکان پذيری آنھا  اقتصادی و محيطی مورد ارزيابی قرار داده و قبل
 را انجام دھند. 

iii.  ،در اينگونه ارزيابی ھا بايد تأثيرات مختلف بيجاشدگی با*ی گروپ ھای منزوی، منجمله زنان
 اطفال، سالخوردگان، و افراد دارای معلوليت مدنظر گرفته شوند. 

در صورتيکه يک پروژه بخاطر منافع عامه باشد، با اگر بديل ديگری برای بيجاشدگی وجود نداشته باشد، و   .ج 
خانواده ھا و اجتماعاتيکه از محLت بودوباش شان بيجا ميشوند، در مورد محل، زمان و نحوه انتقال آنان از 

، در مطابقت با معيار ھای بين المللی محل اصلی مشوره صورت گرفته، برای شان محل بودوباش قابل قبول
فراھم ساخته شده، در انتقال و جابجائی شان کمک صورت گرفته و  به مسکن مناسب حقوق بشری در رابطه

ی شان، نه تنھا برای زمين ھای شخصی بلکه برای زمين ھای محلی، در مقابل تصاحب منازل و ملکيت ھا
 . خواھد شدبرای شان جبران خساره مناسب پرداخته  مانند علفچر ھا

دی نميتواند خانواده ھای متأثر شده را در بدست آوردن زمين زراعتی، در بسا موارد صرف جبران خساره نق   .د 
زمين برای اعمار مسکن و ساير منابعی که آنھا بايد به دولت زمين ھای محلی برای چرانيدن مواشی شان، 

 واگذار شوند، کمک کند. 

بخاطر  فقر زندگی نموده ودر  مانند زراعت پيشه ھای بی زمين، اجاره داران و پيشه وران کهيکتعداد افراد    .ه 
واجد بخاطر عدم داشتن ملکيت ممکن ميباشند، امرار معيشت شديداً وابسته به اين دارائی ھای تصاحب شده 

آنان، وزارت ھای  منابع  امرار معيشت برای اين افراد بخاطر از دست دادن .شرايط جبران خساره نباشند
کار، امور اجتماعی، شھداء ، و وزارت انکشاف شھری، یزراعت، مالداری و آبيار ،احياء و انکشاف دھات

و معلولين برنامه ھای خاص، منجمله برنامه ھای اسکان اجتماعی و مساعدت ھای اجتماعی را ايجاد خواھند 
 . تا آنھا را نه تنھا در انتقال بلکه در يافتن فرصت ھای پايدار اشتغال کمک کند کرد

داده دولت يا سکتور خصوصی  آن بهتصدی اقتصادی بوده و عوايد  در موارديکه پروژه ھای انکشافی يک  .و 
فراھم ساخته شود. برعLوه، به اين اجتماع  فرصت ھای متناسب اشتغال، بايد به اجتماع متأثر شده ميشود
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متأثر شده بايد در تصدی ذکر شده نيز سھم داده شده و افراد آن بايد در صندوق اجتماعی که به پروژه ھای 
 د. نشو شامل ساختهی توسعه خواھد يافت، اجتماع

اجتماع متأثر شده حق احتجاج رسمی را داشته و جھت مساعد نمودن زمينه استماع حقوق آنان ميکانيزم ھای   .ز 
 مناسب ايجاد خواھد گرديد.

  

 اخراج اجباریجلوگيری از   5.4

 

دگان داخلی و ساير افراديکه در وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و جامعه بشری نگران اند که وضعيت بيجاش
از محLت غير رسمی بودوباش قرار دارند، يکی از مشکLت عاجل بشری بوده و نياز به اجباری معرض خطر اخراج 

  رسيدگی دارد. 

 

  اين پاليسی: 

 

يا  از منازل ويا اجتماعات  می يا موقتی افراد، خانواده ھا وئاخراج اجباری را به مثابه بيرون راندن دا  .أ 
نوع زمين ھائيکه آنان اشغال نموده اند، بدون فراھم آوری و دسترسی به اشکال مناسب حمايت حقوقی يا 

 حمايت، تعريف مينمايد. ديگر 

تصديق ميدارد که اخراج اجباری "شامل نقض کامل يک سلسله حقوق بشردوستانه بين المللی، منجمله   .ب 
زش، کار، امنيت شخصی، امنيت سرپناه، حق داشتن سرپناه، حق دسترسی به غذا، آب، صحت، آمو

9ار ميباشد."ذآزادی از رفتار خشن، غيرانسانی و تحقير کننده و آزادی گشت و گ
 

ھمچنان تأييد مينمايد که مالکين زمين در رابطه به ملکيت ھای شان ادعا ھای موجه داشته و ممکن از   .ج 
خليه نمايند، خاصتاً اگر آنھا پLن داشته بودوباش کنندگان غيررسمی تقاضا نمايند تا زمين ھای شانرا ت

 باشند تا خود شان از زمين ھای خود استفاده نمايند و يا بد*يل مصئونيت و امنيت عامه. 

تصريح ميدارد که اخراج قانونی صرف در صورتی صورت گرفته ميتواند که اينکار در مطابقت با   .د 
 بين المللی قرار داشته باشند.  قوانين ملی افغانستان و احکام پيمان ھای بشردوستانه

خاطر نشان ميسازد که در افغانستان قوانين مختلفی وجود دارند که شامل دساتير مستقيم يا غير مستقيم   .ه 
ميباشند که در مطابقت با اين دساتير اخراج افراد از يک منطقه بايد صرف زمانی صورت گيرد که قانون 

 طرزالعمل ھای مشخص حقوقی انجام داده شود.  آنرا جواز دانسته و اينکار در مطابقت با

جھت آن يا بخاطر تدوين يک قانون جديد بخاطر اصLح وزارت عدليه اھميت مرور اين قانون را توسط   .و 
حصول اطمينان از حمايت موثر از افراد، گروپ ھا و اجتماعات قبل از اخراج، در جريان آن و بعد از 

 تأييد مينمايد. آن، 

 ين اقدامات بايد موارد ذيل را تضمين نمايند: بطور اخص ا  .ز 

i.  يا بی زمين نشده و توانائی شان در وابستگی به مردم در نتيجه اخراج از يک منطقه بی سرپناه
را از دست ندھند؛ و در صورت ضرورت با آنھا در زمين ھای زراعتی و علفچر ھای شان

 اعمار سرپناه ھای جديد مساعدت صورت خواھد گرفت؛

ii. وسايل امرار  ھمچنانمردم اخراج شده نبايد پس از اخراج از منطقه وخيم تر شود؛  وضعيت
با درنظرداشت اينکه اگر برای دھقانان زمين جديد داده ميشود، حفظ شود؛ بايد معيشت شان 

را زرع نموده و حاصLت شانرا بدست  آنھا نياز خواھند داشت تا وقتيکه بتوانند زمين جديد
 کمک صورت بگيرد.  بياورند، با آنھا

iii.  بايد يا مريضان به گروپ ھای آسيب پذير، منجمله اطفال، بزرگسا*ن و افراد دارای معلوليت
 . ه و با*خص حقوق زنان رعايت گرددديتوجه جدی مبذول گرد
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27 

 

يمه در ضمزيان ھا و مشکLت و کاھش رھنمود ھا در مورد حفاظت از افراد قبل از اخراج، در جريان آن و بعد از آن 
  اين پاليسی گنجانيده شده اند.  4

  

 مساعدت و دسترسی  –بيجاشدگی در مرحله اضطراری  .6

 

 مساعدت و حمايت اضطراری 6.1

 

 اصول  6.1.1

 

  اين پاليسی تأييد مينمايد که: 

 مرحله اضطراری بيجاشدگی بر اقدامات حيات بخش متمرکز ميباشد.   .أ 

طراری، مراقبت ھای صحی، آب آشاميدنی، و بيجاشدگان داخلی ممکن برمبنای شرايط موجود به سرپناه اض  .ب 
 نياز داشته باشند؛و حمايت از خطرات مواد غذائی و غير غذائی 

در رابطه به افراد دارای معلوليت، مريضان مزمن، بزرگسا*ن، و ساير افراد آسيب پذير، بايد اقداماتی روی   .ج 
 اطمينان گردد. زيکی آنھا به اين مساعدت ھا حصول يدست گرفته شود تا از دسترسی ف

 رسيدگی عاجل  6.1.2

 

وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان به کمک مکانيزم ھای مربوطه ھماھنگی، وزارت ھای سکتوری، موسسات و 
  جامعه بشری فعاليت ھای ذيل را انجام خواھد داد: 

 

10نيازمندی ھای افراد بيجاشده را ارزيابی نموده و در مطابقت با "معيار ھای دوره ای"  .أ 
چھار عرصه ابتدائی ه ک 

مساعدت ھای بشردوستانه يعنی، آبرسانی، بھبود نظافت و حفظ الصحه؛ مصئونيت غذائی و تغذی؛ سرپناه، اسکان 
 و مواد غير غذائی؛ و فعاليت ھای صحی را تحت پوشش قرار ميدھد، رسيدگی مناسب را تنظيم مينمايد.

 دت ھا ثبت نام مينمايد.خانواده ھا و يا افراد بيجاشده را بخاطر دريافت مساع  .ب 

از اتخاذ اقدامات جھت جلوگيری و رسيدگی به خطرات مربوط به حمايت از اطفال که شامل جدائی از خانواده،   .ج 
خشونت جنسی و خشونت برمبنای جندر، استراتيژی ھای خطرناک رسيدگی، استثمار و سوء استفاده ميباشد، 

 بيجاشدگی و رسيدگی به آن شامل موارد ذيل ميباشند: از لوگيری حصول اطمينان مينمايد. اين مداخLت مربوط به ج

i.  مکانيزم ھا جھت نظارت ازين نيازمندی ھای حمايتی؛ 

ii.  روند رجعت دھی جھت رفع مناسب نيازمندی ھای خاص؛ 

iii. ت مصئون برای زنان، اطفال و جوانان در ميان اجتماعات بيجاشدگان داخلی؛Lمح 

iv.  ،خاصتاً اطفال جدا شده از والدين شان و وحدت خانوادگی. در حال سيستم رديابی افراد مفقود شده
حاضر اين فعاليت توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين که رھبری شبکه حمايت از 

) را بدوش دارد، و به ھمکاری کميته بين المللی صليب سرخ و جمعيت ھLل احمر CPANاطفال (
 افغانی انجام داده ميشود. 

v. ج نمودن اجتماعات در جلب مساعدت ھا برای کمک با اطفال و جوانان معروض به خطر.بسي 

حصول اطمينان ازينکه آنھائيکه در رسيدگی عاجل، منجمله رديابی و نجات افراد سھيم اند از طرزالعمل ھای   .د 
 شده پيروی نمايند.عملياتی معياری وزارت امور داخله در رابطه به شناسائی و انتقال بقايای اجساد افراد فوت 

حصول اطمينان مينمايد که بقايای اجساد بيجاشدگان داخلی از بين نرفته و تخريب نشده و زمينه تسليم دھی آنھا   .ه 
به اقارب شان مساعد شده و در صورت امکان بشکل محترمانه دفن شوند. ھمچنان از احترام به قبرستان ھای 

 شده از قبر ھای شان کسب اطمينان مينمايد.بيجاشدگان داخلی و بازديد اقارب افراد فوت 
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حصول اطمينان ازينکه وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين نيازمندی ھای افراد نھايت آسيب پذير   .و 
 را اولويت بندی نموده و به افراد دارای معلوليت، يتيم ھا و بيوه ھا مساعدت ھای مناسب را فراھم نمايد. 

ر صورت نياز به ايجاد کمپ ھا بخاطر بودوباش افراد بيجاشده، اينکار در مطابقت با حصول اطمينان ازينکه د  .ز 
ن و خدمات اساسی فراھم ئ"معيار ھای دوره ای" صورت گرفته و به بيجاشدگان داخلی سرپناه مصئون و مطم

 شود. 

يا درگيری ھا،  کسب اطمينان ازينکه اگر پس از بيجاشدگی ناشی از حوادث طبيعی يا حوادث ساخته دست بشر  .ح 
عودت افراد بيجاشده شده به مناطق شان امکان پذير نباشد، در مشوره با آنھا و با درنظرداشت رضايت شان، 
اقداماتی جھت انتقال آنان به يک محل مصئون و امن اتخاذ گردد. اينگونه تLش ھا برای انتقال اين افراد توسط 

 اخته خواھد شد. وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ھماھنگ س

از طريق وزارت امور داخله و در صورت ضرورت وزارت دفاع ملی حصول اطمينان از مسئوليت پذيری   .ط 
پوليس در تأمين نظم و قانون در اجتماعاتيکه بيجاشدگان داخلی بسر ميبرند و حمايت از تسھيLت و دارائی ھای 

 شرکای بخش مساعدت ھای بشری و انکشافی. 

ار ذداخله و دفاع حصول اطمينان خواھند کرد که افراد بيجاشده از آزادی گشت و گوزارت ھای امور   .ي 
ھمانند افراد بيجا برخوردار بوده و به تمام محLتيکه فعاليت ھای مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت ميگيرد، 

وجود  يجاشدهتأمين مصئونيت و امنيت افراد ب تھديد ھای خاص در دسترسی داشته باشند؛ مگر اينکه ناشده 
 .را توجيه نمايدار آنھا ذنياز به محدوديت آزادی گشت و گداشته باشد که 

، رياست ماين پاکی و مرکز ھماھنگی فعاليت ھای ماين پاکی افغانستان با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  .ك 
جره باقيمانده از جنگ ھماھنگی نموده و حصول اطمينان مينمايد که مناطق  عاری از خطر ماين ھا و مواد منف

ھا باشند تا مردم بتوانند بصورت مصئون در آنھا زندگی نموده و يا به آنھا عودت نموده و زمينه زندگی، امرار 
 اقتصادی شان مساعد ساخته شود.  –معيشت و انکشاف اجتماعی 

  

 مشک�ت در دسترسی بشردوستانه   6.2

 

المللی تأييد مينمايد که دسترسی بشردوستانه به توانائی دسترسی فعالين اين پاليسی در مطابقت با قوانين بشردوستانه بين 
بشری به افراد نيازمند و توانائی افراد متأثر شده به دسترسی به مساعدت ھا و خدمات، راجع ميشود. جھت کسب 

ای بشری و اطمينان ازينکه تأثيرات بيجاشدگی منجر به نقض حقوق بشری افراد بيجاشده در دسترسی به مساعدت ھ
ار و دسترسی به خدمات اساسی نگردد، دولت جمھوری اسLمی افغانستان ذحمايتی يا محدوديت حق آزادی گشت و گ

  حصول اطمينان خواھد کرد که: 

 

نيرو ھای امنيتی ملی افغانستان (اردوی ملی و پوليس ملی افغانستان) و ساير نھاد ھای خاص امنيتی مسئوليت   .أ 
ء نموده و جھت تأمين امنيت بيجاشدگان داخلی و کارمندان موسسات مساعدت ھای ھای اساسی شانرا ايفا

 . خواھند بودبشری و انکشافی دارای ظرفيت *زم 

ادارات مربوطه زمينه عبور و مرور کارمندان موسسات مساعدت ھای بشری را مساعد نموده و زمينه   .ب 
 نمايند. ميت ھا را به بيجاشدگان داخلی مساعد افراد سھيم در فراھم آوری مساعدو سريع دسترسی بLموانع 

در موارديکه در دسترسی بشردوستانه به بيجاشدگان داخلی موانع وجود داشته باشد، دولت جمھوری اسLمی   .ج 
افغانستان از ھمه شيوه ھای مناسب، منجمله فراھم آوری خدمات امنيتی در مطابقت با رھنمود ھا و پاليسی 

نموده و زمينه مفاھمه و مذاکره را مساعد مينمايد تا موسسات مساعدت ھای بشری و  ھای بشردوستانه استفاده
 انکشافی بتوانند بخاطر فراھم آوری مساعدت ھای شان، به بيجاشدگان داخلی دسترسی داشته باشند. 

ی فعالين مساعدت ھااز دسترسی در درگيری ھا دخيل باشد، دولت جمھوری اسLمی افغانستان در موارديکه   .د 
 جلوگيری بعمل نميايد. بشری به مردم نيازمند، بدون درنظرداشت طرف درگير، در مطابقت با اصل بيطرفی، 
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 اسناد و مدارک  6.3

 

 معلومات عمومی  6.3.1

 

  اين پاليسی تأييد مينمايد که: 

 

ز بين می شان فرار مينمايند معمو*ً مفقود شده و يا ائاسناد شخصی افراديکه از منازل و محLت بودوباش دا  .أ 
ميرود و بيجاشدگان داخلی اکثراً نميتوانند در جريان بيجاشدگی اينگونه اسناد را بدست بياورند. اين اسناد شامل 

نکاح خط ميباشند. ساير اسناديکه مفقود ميشود عبارت از و  کارت ھويت (تذکره)، تصديق تولد، پاسپورت
رات يا شھادتنامه دوره مکتب، کارت تقاعد يا کارت قباله زمين و خانه، قرارداد ھا، کارت ھای انتخابات، نم

 معلوليت ميباشند.

تذکره برای افغانھا يک سند بسيار مھم ميباشد زيرا برای شناسائی آنھا در پوسته ھای بررسی پوليس، تصاحب   .ب 
ملکيت، شموليت اطفال به مکاتب، استخدام در وظايف دولتی و بعضاً کار در سکتور خصوصی، بدست 

سپورت، ثبت ازدواج، دسترسی به محاکم، و گاھگاھی برای دريافت مساعدت ھای بشردوستانه به آن اآوردن پ
ضرورت ميباشد و نداشتن تذکره ميتواند منجر به اعمال تبعيض، در انزوا قرار گرفتن و حتی انکار از تابعيت 

 و بی تابعيتی آنھا شود. 

در ھمکاری با ت صدور تذکره را بدوش دارد، رياست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله که مسئولي  .ج 
حال معرفی تذکره جديد  در ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در مطابقت با قانون ثبت نام

الکترونيکی (کارت ھويت ملی الکترونيکی) ميباشد. اين تذکره حاوی معلومات بيومتريک بوده و بعوض 
 تفاده قرار دارد توزيع ميشود.  تذکره شش صفحه ای که در حال حاضر مورد اس

عدم صدور اسناد مفقود شده يا تخريب شده برای بيجاشدگان داخلی به ھيچ صورت آنانرا از بھره مند شدن از   .د 
 حقوق بشری شان محروم ساخته نميتواند. 

 

 در رابطه به تذکره 6.3.2

 

  در مطابقت با اين پاليسی: 

داده ه ندارند در دريافت تذکره الکترونيکی در اولويت قرار که تذکره ای را افراد بيجاشد وزارت امور داخله   .أ 
بيجاشدگان  ،و تمام ادارات مرکزی و و*يتی ثبت احوال نفوس را موظف خواھد ساخت تا در صدور تذکره

 داخلی را در اولويت قرار دھند. 

الکترونيکی ھمراه حصول اطمينان خواھد کرد که معلومات در مورد نحوه دريافت تذکره  وزارت امور داخله   .ب 
با توضيحات در مورد اھميت آن بشکل گسترده در بين اجتماعات بيجاشدگان داخلی به تمام لسان ھائيکه 

 بيجاشدگان داخلی با آن صحبت مينمايند پخش شود.

حصول اطمينان خواھد نمود که اينگونه معلومات به زنان بيجاشده نيز رسانيده شود زيرا  وزارت امور داخله  .ج 
 ک فيصدی محدود زنان بيجاشده افغان تذکره دارند. صرف ي

سطح آگاھی را در مورد اھميت تذکره برای زنان و اطفال و طرزالعمل  ءوزارت امور زنان فعاليت ھای ارتقا  .د 
 دريافت اين سند، انجام خواھد داد.

آنھا گزينه استفاده در موارديکه به د*يل فرھنگی بعضی از زنان نخواھند عکس ھای شان در تذکره باشد، به    .ه 
از نوع ديگر شناسائی ھويت، مانند نشان انگشت داده خواھد شد؛ ويا اگر آنھا با صدور تذکره عکس دار توافق 

 نمايند، حق آنھا در رابطه به نشان دادن عکس شان صرف به زنان ديگر، مورد احترام قرار خواھد گرفت. 

ه از خانواده ھا، اطفال تنھا يا يتيم و افراد مربوط به در قسمت کمک به اطفال جدا شد وزارت امور داخله  .و 
گروپ ھای مشخص خاصتاً کوچی ھا، جوگی ھا و چوری فروشان که تذکره نداشته و در گرفتن آن با 
مشکLت مواجه ميشوند، در دريافت تذکره با وزارت امور زنان، وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و 

 قبايل ھمکاری خواھد نمود. معلولين و وزارت امور اقوام و



30 

 

را بشکل مدرن تجديد نموده و ارقام  رياست ثبت احوال نفوسبخش حفظ ريکارد ھای  وزارت امور داخله  .ز 
را که فعLً صرف در مراکز و*يات نگھداری ميشود با ارقام کابل مدغم خواھد ساخت تا ضرورت  یو*يات

ه و*يات مربوطه شان سفر کنند زيرا اينکار نياز به نباشد که بيجاشدگان داخلی بخاطر تصديق ھويت شان ب
ھمچنان اين اداره حصول اطمينان خواھد کرد که ھزينه زياد داشته و نيز مشکل و خطرناک بوده ميتواند. 

  سيستم جديد زمينه صدور تذکره را در تمام مراکز و*يتی مساعد بسازد.

مانند شھادت يکنفر بزرگسال، يک رھبر مذھی، يک اشکال بديل تصديق ھويت ( وزارت امور داخلهھمچنان   .ح 
 خواھد پذيرفت.  ت درخواست دھندهيدر رابطه به ھوداکتر طب) را 

اگر برای اخذ تذکره فيس اخذ ميشود اين فيس بايد بسيار اندک بوده و بيجاشدگان آسيب پذير از آن معاف   .ط 
 ساخته شوند. 

 

 در رابطه به ساير اسناد مفقود شده 6.3.3

 

اين بخش ذکر گرديد، وزارت امور مھاجرين و  (a) 6.3.1دست دادن ساير اسناد، منجمله اسناديکه در فقره  در مورد از
 عودت کنندگان ھمراه با وزارت عدليه فعاليت ھای ذيل را انجام خواھد داد: 

  

 بررسی قوانين و مقررات بخاطر يافتن موانع موجود در راستای تعويض آنھا؛   .أ 

ت ضروری، منجمله تعديل قوانين و مقررات، جھت حصول اطمينان از صدور اسناد پيشنھاد نمودن اقداما  .ب 
 ضروری به بيجاشدگان داخلی جھت بھره مند شدن آنان از حقوق شان؛ 

پيشنھاد در مورد اينکه ادارات ملی، و*يتی و ولسوالی بايد توسط وزارت ذيصLح رھنمائی شوند تا زمينه   .ج 
مفقود شده يا تخريب شده در جريان بيجاشدگی را بدون وضع نمودن شرايط  صدور اسناد جديد يا مثنی اسناد

می بخاطر دريافت اين اسناد و بدون ئنامناسب برای بيجاشدگان داخلی، مانند بازگشت به محل بودوباش دا
 مصارف اضافی مساعد بسازند. 

  

 شده و  حمايت از آنھا مساعدت به افراد بيجافراھم آوری  .7

  

 شده ی و امتيازات افراد بيجاحقوق بشر 7.1

 

پاليسی مجدداً تاکيد مينمايد که گرچه افراد بيجاشده از مناطق اصلی خود بيجاشده اند اما از حقوق و امتيازاتيکه ساير  اين 
مند ه آنھا شايد بخاطر اينکه از مناطق اصلی خود بيجا ھستند، در بھرھرچند نبايد محروم باشند. ميشوند افغانھا مستفيد 

  و مستفيد شدن از تمام حقوق و امتيازات شان مشکLت داشته باشند.شدن 

 

 حفظ حيات، عزت، آزادی و امنيت 7.1.1

 

امنيتی تھديدات بعضاً بيجاشدگان داخلی، به تھديدات مرگ، ھتک آبرو و عزت، آزادی و اين پاليسی اذعان مينمايد که 
قانون اساسی افغانستان و ھمچنان در کنوانسيون  24و  23روبرو ھستند و اين ھمه حقوق اساسی بشر است که در مواد 
و اسناد ديگر بين المللی که داخلی در مورد بيجاشدگان  یھا و اعLميه ھای بين المللی حقوق بشر، اصول رھنمود

 تصريح و تضمين شده است. به آنھا ملحق گرديده افغانستان 

 مطابق اين پاليسی:

، دارای مسئوليت ويژه برای تضمين امنيت و ميباشد ت اثر آن وزارت امور داخله که پوليس ملی تح  .أ 
 بودوباش غير رسمی،مصئونيت بيجاشدگان است، بدون در نظرداشت اينکه بيجاشدگان در محLت 

 ھا يا در خانه ھای اقارب شان بسر ميبرند. در کمپ

وارد سوء استفاده ، و مبودخواھند ل ئقاحقوق بيجاشدگان داخلی احترام به افراد پوليس خود نيز   .ب 
 بررسی و مورد مجازات قرار خواھد گرفت. بشکل فوری توسط مقامات، 
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وزارت امور داخله با ھمکاری کميسيون مستقل حقوق بشر، برای پوليس ملی در مورد حمايت ِويژه   .ج 
 آموزش خواھد داد. ، از طريق تعديل نصاب تعليمی پوليس ملیاز بيجاشدگان

 ی با وزارت امور مھاجرين موارد ذيل را تضمين مينمايد: ھنگاوزارت امور داخله درھم  .د 

i. موجوديت راه ھای سھل و شفاف برای بيجاشدگان جھت تقاضای حمايت از مقامات محلی؛ 

ii.  مسئولين  ادارات محلی؛شناسائی واضح 

iii. زنان جوان و دختران، زنان سرپرست خانواده ھا، آسيب پذيری  جھت حصول اطمينان ازينکه
سوء استفاده مورد اص دارای معلوليت و اشخاص دارای امراض مزمن، بزرگسا*ن، اشخ
 صورت نگيرد؛

iv. ساعته پوليس برای  24 تطبيق تدابير ويژه در صورت لزوم (مانند، فعال نگھداشتن تيلفون
 و کمک، گزمه خاص پوليس)؛

v.  حيت راجستر و جستجو در مورد قضايای  واحدموجوديتLھای قضايای فاميلی (که دارای ص
بوط به خشونت ھای خانوادگی باشند، بشمول تجاوز جنسی، ازدواجھای اجباری و قبل از مر

اتخاذ و  داخلی متمرکز اند،تی پوليس در ساحاتيکه  بيجاشدگان يحوزه ھای امندر وقت)  
جھت ارتقای سطح آگاھی مردم، منجمله در ميان بيجاشدگان داخلی، در مورد موجوديت اقدامات 

  اين واحد ھا.

ھنگی با وزارت صحت عامه و وزارت عدليه از دسترسی زنان و اارت امور زنان در ھموز  .ه 
ھای صحی مراقبت زيکی يا جنسی قرار گرفته اند، به خانه ھای امن، ياطفاليکه مورد اذيت و آزار ف

  حصول اطمينان مينمايد. و روانی، و به مساعدتھای حقوقی رايگان 

مناطقيکه جنگھا يا شليکھای فرامرزی و احات جنگ در سکه وزارت دفاع و پوليس سرحدی   .و 
و تمام تدابير *زمه را  هاز افراد ملکی حمايت نمود ،صورت ميگيرد مسئوليتھای مشخص دارند

 برای از آسيب دور نگھداشتن افراد ملکی روی دست ميگيرند. 

حصول  اشد،ميب  حمايت و احترام به آزادی بيجاشدگان داخلیوزارت عدليه که مسئول مستقيم   .ز 
بيجاشدگان  و اطمينان خواھد کرد که بيجاشدگان داخلی بشکل خودسرانه/غيرقانونی توقيف نشده

داخلی متھم به ارتکاب جرايم و در خطر توقيف يا زندان، به مساعدت ھای حقوقی دسترسی داشته 
 باشند. 

د کرد تا نخواھھمکاران تطبيق کننده فعاليت ھای ماين پاکی را تشويق  MACCAو  DMCادارات   .ح 
پروژه که نظر به تأثيرات آن  308از د. اين پLن کاری نپيروی نماي APMBTاز پLن کاری پيمان 

منحيث  2023بر جامعه درجه بندی شده اند نمايندگی نموده و بايد بخاطر اينکه افغانستان تا سال 
 کشور عاری از ماين ھا اعLن شود، تکميل شود. 

 

 و سکونت حق آزادی سفر/نقل مکان 7.1.2

 

قانون اساسی تصريح مينمايد "ھر افغان حق دارد به ھر نقطه کشور سفر نمايد مسکن اختيار کند، مگر در  39ماده 
افغانستان سفر نمايد و به  از مناطقی که قانون ممنوع قرارداده است. ھر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج

نند ساير افغانھا دارای حق آزادی سفر و سکونت در افغانستان ھستند که شامل ماداخلی آن عودت نمايد." بيجاشدگان 
  حق برگشت و جابجا شدن در مناطق اصلی شان، استقرار محلی يا اسکان مجدد در مناطق ديگر کشور ميشود. 

 

  مطابق اين پاليسی، وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان موارد ذيل را يقينی خواھد ساخت: 

گشت يا باقی ماندن در يک ساحه، منطقه يا ازص بشکل خودسرانه و غيرقانونی مجبور به بھيچ شخ  .أ 
 حوزه مشخص نخواھد شد. 

د کرد مگر در شرايط نادارات ملی و محلی، بيجاشدگان را مجبور به تغيير محل سکونت نخواھ  .ب 
 باشد.  استثنايی که قانون صراحت داشته باشد و برای رسيدن به ھدف مشروع کامLً ضروری
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والی ھا، شاروالھا و ساير مقامات محلی، بيجاشدگان را از سکونت در مناطق شان ممانعت نميکنند و   .ج 
 کدام مانع نيز در اين عرصه ايجاد نمی نمايند. 

در شخص مشروط به ھيچ نوع قيودات نميباشد مگر ار و انتخاب محل سکونت يک ذگشت و گزادی آ  .د 
ملی، نظم عامه، صحت يا مصئونيت يا بدليل نقض حقوق و آزادی قانون که بدليل امنيت مطابقت با 

 ھای ديگران به آن حکم ميکند. 

  

 داشتن سرپناه مناسب و دسترسی به زمين حق  7.1.3

 

 داشتن سرپناه مناسب و دسترسی به زمين حق  7.1.3.1

  :  دارد کهمياين پاليسی اذعان 

بزرگترين مانع در مقابل بيجاشدگان داخلی و بوده مناسب مسکن يکی از نيازمنديھای مبرم بيجاشدگان داخلی   .أ 
 مناسب عدم دسترسی به زمين است.مسکن برای دريافت 

 جستجو نمايند؛مسکن مناسب حق دارند که در مناطق روستايی يا در شھرھا برای خود داخلی بيجاشدگان   .ب 

مالک آن که ی ديگر ندارند در زمين ھای دولتی يا شخصکه بديل ھای بيجاشدگان داخلی تعداد زيادی از   .ج 
از مصئونيت تصدی ، مسکن گزين گرديده اند، که نيستند، بعضاً به اساس قرارداد و بعضاً بدون کدام قرارداد

 . قرار دارند برخوردار نبوده و معمو*ً در معرض خطر اخراج اجباری و ساير انواع آزار و اذيت

سر ميبرند از بھتر ساختن کيفيت سرپناه ھايشان بيجاشدگان داخلی که در سرپناه ھای خيلی ابتدايی ببسياری از   .د 
و  )برقتسھيLت حفظ الصحه، ترميم بام ھا، عايق سازی و تمديد لين منع شده اند (مثLً ايجاد منبع آب، 

به آنھا برای اين کار نيز ابا ميورزند بدليل اينکه اين نوع کمکھا ھا از رساندن کمک  یموسسات کمک رسان
 . ميباشد میئسکونت دامستلزم 

تصريح شده است   4.1بر مبنای اين پاليسی، وزارت امور مھاجرين در ھمکاری با ساير ادارات و مراجع که در بخش 
 فعاليت ھای ذيل را انجام ميدھد: 

 

شناسايی زمين و تنظيم امور بشکل واضح با مالکين زمين ھای مربوطه و اجتماعات ميزبان و فراھم نمودن   .ه 
و موقتی در صورت ضرورت با ھمکاری نھادھای کمک رسان برای کسانيکه خانه  ھای اضطراریه سرپنا

 ندارند. 

غير رسمی اجازه معياری ساختن  محLت بودوباش ينکه بيجاشدگان درزااطمينان  حصولاتخاذ تدابير برای   .و 
دابير برای و اتخاذ ت داشته باشندبرای سرپناه اضطراری  دوره ای خانه ھای خود را حداقل مطابق معيارھای

را بدوش دارند، ھايشانکمک در اين کار با اشخاص دارای آسيب پذيری جدی بويژه زنانيکه سرپرستی خانواده 
 . در حاليکه در صدد تحقق يافتن حق دسترسی به مسکن مناسب ميباشند بزرگسا*ن، معلولين و مريضان مزمن

 رياست جمھوری با از ميان برداشتن  104فرمان به سيستم توزيع زمين مطابق  تداوم دادخواھی برای   .ز 

 ) ذکر شده است. د( 8.3.2در بخش  کمبودی ھائيکه 

که بيجاشدگان بسر  یيا فروش زمين در ساحاتو برای کرايه، اجاره  جستجوی ابتکارات به سطح اجتماعات  .ح 
  ميبرند. 

با  مساعد بسازد میئيکه زمينه را برای اعطای سند تامين تصدی توسط سيستم ھای دائجستجوی گزينه ھا  .ط 
 . استفاده از برنامه ھای حق استفاده از ملکيت ديگران

اجتماعی برای بيجاشدگان داخلی مطابق توانمندی  اسکانجستجوی گزينه ھا برای فراھم نمودن سيستم   .ي 
 اقتصادی آنھا. 

لی که در جستجوی گزينه ھا برای فراھم نمودن سيستم رھنی طويل المدت با سود کم برای بيجاشدگان داخ  .ك 
 موقف خريد خانه يا زمين ھستند.

رسمی غير بودوباش تشويق مقامات شھرداری برای رسمی ساختن محLت در مشوره با اجتماعات متأثر شده،   .ل 
جھت تحقق حق دسترسی به مسکن  شيوه ھای مبتنی بر ساحهاز طريق و بھتر ساختن ساحات شبيه کمپھا 

 .مناسب
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قرار ينکه بيجاشدگان داخلی در معرض اخراج اجباری زا اطمينانحصول  4.5مندرجات بخش به مطابق   .م 
اين  4شماره ه مملل متحد که ضمي یرھنموداصول بايد در صورتيکه اخراج قانونی باشد و اينکه باشند نداشته 
  ميباشد رعايت گردد. پاليسی

  

 معيار ھا برای توزيع زمين به بيجاشدگان داخلی   7.1.3.2

  

ات ملی يا و*يتی به بيجاشدگان داخلی توزيع ميگردد بايد با معيار ھای ذيل تمام زمين ھائيکه توسط ادار
  مطابقت داشته باشد:

 

 ) پاک باشدUXOsزمين بايد از بقايای مواد منفجره (ماين ھا و   .أ 

 زمين بايد با مواد کيمياوی يا منرالی آلوده نباشد  .ب 

 کوچ نباشدزمين بايد در خطر حوادث طبيعی مانند لغزش زمين، سيLب يا برف   .ج 

آب آشاميدنی برای رفع نيازمندی ھای محل به آب آشاميدنی و مقدار  ساحه بايد دارای مقدار کافی  .د 
 کافی آب برای مقاصد حفظ الصحه باشد

 ساحه بايد قابل دسترس بوده و در فاصله نزديک از جاده عمومی و تسھيLت ترانسپورتی باشد  .ه 

شد تا فرصت ھای اشتغال و امرار معيشت در فاصله زمين توزيع شده بايد به بازار کار نزديک با  .و 
 نزديک وجود داشته باشند

 زمين توزيع شده بايد در نزديکی مکتب و کلينيک صحی باشد  .ز 

 وجود داشته باشدساحه خدمات پوليس و ساير ادارات انفاذ قانون بايد در   .ح 

  

 

  يشت امرار معحق  7.1.4

  

 دارد که: مياين پاليسی اذعان 

 

 ميباشد که منجر به  کاھشمعيشت يک فرد اسباب امرار ی از دست دادن امعن اکثراً بهگی بيجاشد  .أ 

 . ميشودشرايط اقتصادی، اجتماعی و زندگی وی در سريع 

(مثLً مھارتھای مطابقت نمی داشته باشد مھارتھای افراد بيجاشده در محيط جديديکه درآن بسر ميبرند   .ب 
رھای نھايت گان بعضاً ضرورت دارند تا به کازراعتی يا رمه چرانی در يک محيط شھری) و بيجاشد

 دھند که اين کار باعث افزايش آسيب پذيری و فقر خانواده ھايشان ميشود. کم مزد و غير ثابت تن

که  یمعيشت بودند، در مناطق جديدامرار ه در مناطق اصلی شان قادر به سھم گرفتن در کيئھا زن  .ج 
که  رف به چند عضو نان آور خانواده خود اتکا نموده اندصو جابجا شده اند قادر به کار کردن نيستند 

اينکار بعضاً منجر به کار شاقه با*ی اطفال، ازدواج اجباری يا قبل از وقت و ساير سلوک خطرناک  
 .ميشود

 

  :و برنامه ھای درخور اولويت ملی اين پاليسیبا  تمطابقدر 

 

د ند گرفت تا يقينی سازنرا روی دست خواھ وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين تدابيری  .د 
يا برمبنای نِژاد گی بدون تبعيض بر مبنای اسباب بيجاشدمنجمله زنان بيجاشدگان داخلی تمام که 

  . داشته باشند، دسترسی به اشتغال ، مذھب يا ساير موقف ھا(وابستگی قبيلوی)، منطقه اصلی

ورت امکان به منطقه جديد رھايشی شان تبدل بيجاشدگان داخلی که مامورين دولت بوده اند، در ص  .ه 
خواھند شد يا کوشش ھای *زم برای يافتن وظايف بديل دولتی برايشان، صورت خواھد گرفت. تحت 
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خير أھر نوع شرايط، حقوق تقاعد و ساير امتيازات بيجاشدگان داخلی به مناطق جديد شان بدون کدام ت
 انتقال خواھد شد. 

روی معيشت را  در مراکز شھرھا، امرار ی، شھداء و معلولين برنامه ھای وزارت کار، امور اجتماع  .و 
سکتور ھمچنان اين وزارت  .تا بيجاشدگان و مردم محل از آن مستفيد شونددست خواھد گرفت 

 تشويق خواھد نمود. صی را برای ايجاد فرصت ھای شغلی و سازمان ھای کارگری خصو

، منجمله با ايجاد لااشتغفرصت ھای ولين در جستجوی وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معل  .ز 
و سھمگيری بيجاشدگان داخلی را در برنامه  هبا بيجاشدگان داخلی کمک نمود مراکز خدمات کاريابی،

ھای آموزش حرفوی در اولويت قرار خواھد داد تا قادر به سھمگيری از طريق رقابت در بازار کار 
معيشت، يک امرار آموزش حرفوی و برنامه ھای انکشاف  شوند. قبل از آغاز اين برنامه ھای

ارزيابی مناسب و تحليل بازار کار صورت خواھد گرفت تا يقين حاصل شود که فارغين اين برنامه 
 . ميشوندھای آموزشی صاحب شغل 

، زنانيکه که يتمعلولداخلی دارای وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين با بيجاشدگان   .ح 
را بدوش دارند، بزرگسا*ن بدون دستيار، و ساير بيجاشدگان آسيب پذير کمک ھا ی خانواده سرپرست

کار  ،ن افغانھا تمرکز دارديخواھد نمود تا از طريق آنعده برنامه ھايشان که با*ی آسيب پذير تر
 دريافت نمايند. 

جاشدگان جوان را وزارت معارف در ھمکاری با وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين بي  .ط 
 (د) ذکر گرديده است.  7.1.8در برنامه ھای آموزش حرفوی شامل خواھند نمود، طوريکه در بخش 

ی را که در داخل وزارت احياء و انکشاف دھات و وزارت زراعت، آبياری و مالداری بيجاشدگان  .ي 
و استراتيژی ھا و  همعيشت و انکشاف مھارتھا شامل نمودامرار شھرھا زندگی ميکنند در برنامه ھای 
يکه در اثر از بين رفتن مواشی شان يا مختل شان راه ھای رفت ئبرنامه ھای ويژه را برای کوچی ھا

 ، طرح خواھند نمود. و آمد بيجاشده اند

  

 

 لباس  و حق دسترسی به آب، غذا 7.1.5

  

را به اندازه حمLت مستقيم اين پاليسی می پذيرد که نبود غذا، آب و البسه مناسب ميتواند زندگی بيجاشدگان داخلی 
زيکی مورد تھديد قرار دھد و بيجاشدگان و ھمچنان اجتماعات ميزبان ايشان حق دارند تا ھمچو مساعدتھا را تقاضا و يف

  دريافت نمايند. 

 

   حصول اطمينان خواھد کرد که: وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان 

  

اجتماعات ميزبان بر مبنای اصول بشردوستانه  فراھم شده به بيجاشدگان داخلی و تمام کمکھای  .أ 
  شود. فراھم و با رعايت و تحقق حقوق اساسی شان بدون کدام تبعيض 

نبايد از کمکھای بشری حياتی بدليل اينکه باعث جذب ديگران ميشود محروم داخلی بيجاشدگان   .ب 
 شوند. 

 فراھم ميشود.   دسرکمکھای زمستانی برای بيجاشدگان داخلی بخاطر نجات از ھوای شديداً   .ج 

 آب کافی، دوامدار و پاک برای مصارف شخصی و خانوادگی موجود باشد.  .د 

اشخاص دارای تمام بيجاشدگان داخلی منجمله دسترسی حصول اطمينان از تدابير ويژه بخاطر   .ه 
اتخاذ شده و درين تسھيLت حفظ الصحه مصئون معلوليت، اطفال و بزرگسا*ن به تسھيLت 

  ختران مدنظر گرفته شود. محرميت زنان و د

اينکه در بعضی شرايط (مثLً در جاھاييکه مارکيت محلی فعال است)، برنامه ھای  اتبه امکان  .و 
توجه مبذول را قادر به خريد نيازمنديھايشان ميسازد، داخلی، که آنھا بيجاشدگان به کمک نقدی 
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وستاھا، مناطق دور دست يا ژی موثر در شھرھا و ريستراتايک  دميتواناين استراتيژی که گردد 
   باشد. غير قابل دسترس 

شامل کمک ھای داخلی بيجاشدگان   ،با آسيب پذير ترين افراد و خانواده ھا کمک صورت گرفته  .ز 
ھای ملی و بين المللی کمک رسان که قادر به  و مقامات محلی با نھاد اضطراری برای فقرا شده

در صورتيکه خود شان قادر به فراھم نمودن کنند ھا بوده و ميخواھند اينکار را بکمک عرضه 
  نمايند. کمک نباشند ھمکاری 

 

 ھای صحیمراقبت حق دسترسی به  7.1.6

  

طابق مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسی افغانستان: "دولت وسايل وقايه و عLج امراض و تسھيLت صحي رايگان را م
دولت حقوق  اده مادۀ پنجاه و سوم تصريح مينمايد که: "" م.ھمه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينمايد یبرا

سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به بی متقاعدين را تضمين نموده، براي کھن سا*ن، زنان 
رای احکام قانون کمک *زم به عمل مي آورد." اين پاليسی اذعان مينمايد که بيجاشدگان داخلی مانند ساير شھروندان دا

وجه از دسترسی به  حق دسترسی کامل به خدمات اساسی صحی ھستند و تاکيد مينمايد که بيجاشدگان داخلی به ھيچ
   تسھيLت يا خدمات صحی بخاطر نداشتن تذکره محروم نخواھند شد.  

  

  اين پاليسی وزارت صحت عامه: با مطابق 

مخصوصاً  ،دگان داخلی رادر حاليکه ماھيت عاجل بودن نگرانی ھای صحی بعضی از بيجاش  .أ 
 ھای صحی را مراقبت درک مينمايد، حق دسترسی به در جريان بيجاشدگی و بعد از آن 

 و با به خرچ دادن آخرين تLشھای خود آنرا تضمين مينمايد؛نموده حمايت و از آن ، رعايت

 لیبرای تمام بيجاشدگان داخ خدمات کامل صحی و تغذيهبر حصول اطمينان از فراھم آوری   .ب 

 مخصوصاً برای بی بضاعت ترين آنھا تاکيد ويژه مينمايد؛

تداوی و  برای زنان قبل و بعد از زايمان مراقبت ھایبرای اطفال،  اسيونواکسينبرنامه ھای   .ج 
در نتيجه بيجاشدگی مزمن و سوء تغذی، افراد دارای معلوليت، کھنسا*ن و کسانيکه ان مريض

 ميسازد؛شامل برنامه ھای خود ستند، ھض روانی يا مصاب به امراشده قربانی خشونت ھا 

به گی با ھمکاری وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين، برای کسانيکه در اثر بيجاشد  .د 
خدمات  امراض روحی مبتL شده اند و برای قربانيان خشونت ھای جنسی و ساير خشونت ھا

 مينمايد؛را عرضه حمايوی روانی و اجتماعی 

وسايل زيکی و يمجدد ف ءخدمات احياا کنوانسيون حقوق اشخاص دارای معلوليت، در مطابقت ب  .ه 
را برای اطفال و بزرگان دارای  مانند ويلچير و چوب ھای زيربغلانتقالی *زمه و تجھيزات 

 ؛ معلوليت فراھم مينمايد

ر نفوس آنھا د ئيکهرا در مراکز شھرھا زيکیي، منجمله احيای مجدد فتسھيLت و خدمات صحی  .و 
اين ، توسعه ميدھد تا در آنھا زندگی ميکنندتعداد زياد بيجاشدگان داخلی ميباشد و افزايش حال 

رسمی غير بودوباش و برای کسانيکه در محLت آنان کافی بوده  برای رفع نيازمنديھایخدمات 
صحت خدمات ھای صحی را با توجه خاص به مراقبت کيفيت  .زندگی ميکنند قابل دسترس باشد

  بھبود می بخشد.نموی نوجوانان و صحت اطفال خورد سال  و زنان و انکشافری برای بارو

صحی مراکز کلينيک ھای سيار را در مناطق دور دست که بيجاشدگان نميتوانند به آسانی به   .ز 
 .دسترسی داشته باشند و به شکل منظم به آن مراجعه نمايند، فراھم خواھد نمود

مکھای بشری به افراد نيازمند در نتيجه نا امنی مسدود است، با رساندن کراه ھای که محLتيدر   .ح 
، کمک رسانی را برای فراھم نمودن خدمات اساسی صحی ساير فعالين  مجراھایھمکاری 

 .ايجاد مينمايد داخلیبرای بيجاشدگان  منجمله برنامه ھای واکسيناسيون

يزبان را مدنظر ميگيرد تا از توازن ميان نيازمندی ھای صحی بيجاشدگان داخلی و اجتماعات م  .ط 
 بروز تنش ھا جلوگيری شود. 
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 یکه نيروھای ملی امنيتی افغان به بيطرفتعھد مينمايند  به اساس اين پاليسی وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله 
 نموده و برحمايت  آناز و گذاشته احترام مراکز صحی، خدمات صحی، بشمول پرسونل صحی، ترانسپورت صحی، و 

  ه خدمات صحی برای بيجاشدگان داخلی تأکيد مينمايند. ئباز گذاشتن مجراھای کمک رسانی به ھدف ارا

   

 حمايت از خانواده ھا 7.1.7

 

و مورد حمايت دولت  دادهجامعه را تشکيل اساسی ماده پنجا و چھارم قانون اساسی تصريح مينمايد: " خانواده رکن 
  ."کندمی اتخاذ را خانواده، با*خص طفل و مادر تدابير *زم روحی و  یمبه منظور تأمين سLمت جسدولت  .قرار دارد

  با درنظرداشت اين احکام، پاليسی ھذا اذعان مينمايد که: 

  

از تماميت خانواده وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولين در ھمکاری با ساير ادارات ذيصLح، بايد   .أ 
 ھا و اجتماعات بيجاشده حمايت نمايند؛

 

(ج) ذکر گرديده است) تا اطفال جدا  6.1.2نياز است تا تLشھای ويژه بخرچ داده شود، (طوريکه در بخش   .ب 
  بپيوندند. شده از والدين و بی سرپرست رديابی و با خانواده ھايشان 

و با  در صورتيکه يکجا ساختن اطفال با خانواده ھايشان ناممکن باشد، از ھمچو اطفال در جاييکه ممکن است  .ج 
 ، مواظبت صورت گيرد؛درنظرداشت بھترين منافع آنھا

بيجاشدگان حق دريافت معلومات درمورد اقارب مفقود شده شانرا را داشته و وزارت امور داخله، در مطابقت   .د 
(د) حصول اطمينان مينمايد که طرزالعمل ھا برای شناسائی بقايای اجساد آنھائيکه جان ھای  6.1.2با بخش 

 يعی يا ساخته دست بشر يا درگيری ھا از دست داده اند روی دست گرفته شوند. شانرا در حوادث طب

 

 حق تعليم و تربيه 7.1.8

 مينمايد که:  تأييداين پاليسی 

"تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در  کهميدارد قانون اساسی تصريح  چھل و سومماده   .أ 
" ھمين ماده ھمچنان صراحت دارد .گردد یطرف دولت تأمين مبه صورت رايگان از  یدولت یمؤسسات تعليم

، یکه "دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجبار
 یکه به آنھا تکلم م یمادري را در مناطق یطرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان ھا را مؤثرھای پروگرام 
ماده چھل و چھار تصريح مينمايد که "دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف ". کند کنند فراھم
  طرح و تطبيق نمايد.را در کشور، پروگرامھاي مؤثر  یسواديب یزنان، بھبود تعليم کوچيان و امحا یتعليم برا

 

حمايت ميکند   EFA(Education For Allافغانستان از برنامه تعليم و تربيه برای ھمه (دولت عLوه بر آن   .ب 
ميLدی متعھد به بدست  2000در سال . دولت جامعه از تعليم و تربيه مستفيد شوند تا تمام شھروندان در ھر

آوردن شش ھدف تعليمی شد: اول: توسعه و بھبود مواظبت و تعليمات اطفال بويژه برای آسيب پذير ترين و 
ان ازينکه تمام اطفال بويژه دخترانيکه در شرايط دشوار بسر محروم ترين اطفال جامعه؛ دوم: حصول اطمين

و داشته ميبرند و دخترانيکه مربوط به اقليت ھای نژادی ميشوند، به تعليمات ابتدايی با کيفيت خوب دسترسی 
يقينی ساختن اينکه نيازمنديھای جوانان و بزرگان از طريق دسترسی متعادل به برنامه ھای نمايند. آنرا تکميل 

فيصد پيشرفت در عرصه سواد آموزی  50چھارم: بدست آوردن شود. آموزشی و مھارتھای زندگی برآورده 
بزرگسا*ن، مخصوصاً زنان، و دسترسی متعادل به تعليمات اساسی و متداوم برای تمام بزرگسا*ن. پنجم: 

ا تمرکز به دسترسی کامل و محو تبعيض جنسيتی در تعليمات ابتدايی و ثانوی و تساوی جندر در نظام تعليمی ب



37 

 

حصول اطمينان مساوی دختران به تعليمات اساسی با کيفيت خوب و ششم: بھبود  تمام ابعاد کيفيت آموزش و 
عالی تمام برنامه ھا جھت بدست آوردن نتايج خوب و قابل اندازه گيری آموزش، بويژه در بخش کيفيت از 

 . حساب و مھارتھای مھم زندگی، خواندن، نوشتن

 

  :داخلیبه اساس اين پاليسی، وزارت معارف در ارتباط به بيجاشدگان 

 

از مجانی بودن و اجباری بودن تعليمات ابتدايی و ثانوی برای تمام اطفال بيجاشده حصول اطمينان مسئوليت   .ج 
 را بدوش ميگيرد. اعم از دختران و پسران

  

  ميگيرد: اقدامات جدی را روی دست ثانوی جھت حصول اطمينان از موارد ذيل در سطوح تعليمات ابتدايی و   .د 

i.  ھيچ طفل بيجاشده از رفتن به مکتب بدليل نبود اسناد تعليمی يا تذکره محروم نخواھد
 ن سويه شان امتحان اخذ شود).يشد (از اطفال بخاطر تعي

ii. رم مکتب، کتاب و وخريد يونيفدر از رفتن به مکتب بخاطر ناتوانی ه ھيچ طفل بيجاشد
 نخواھد شد.  محرومتب ساير وسايل مک

iii.  مکاتب تمام اقدامات را اتخاذ خواھند نمود تا نيازمندی ھای اطفال دارای معلوليت را
 رفع نمايند. 

iv.  ھمان مکاتبی که ساير اطفال محل به حق دارند در مراکز شھرھا، اطفال بيجاشدگان
   ميروند شامل شوند. 

v. رای تشويق والدين در شموليت برنامه ھای تعليمی محلی و فعاليتھای آگاھی دھی را ب
مانند ناپسنديده از عنعنات جلوگيری به مکاتب و  ، اعم از دختران و پسران،اطفال شان

  ازدواجھای قبل از وقت که مانع آموزش آنھا پنداشته ميشود روی دست خواھد گرفت؛

vi.  ت ازLت بيجاشدگان حفظ الصحه موجوديت مکاتب با تسھيLمناسب در داخل مح
تا دختران اجازه  به فاصله نزديک ازين محLت حصول اطمينان خواھد کرد داخلی و 

قابل اشخاص دارای معلوليت برای تب اين مکارفتن به مکاتب را داشته و نيز 
 باشد؛دسترسی 

vii.  با اولويت دادن به معلمين برای معلمينکمک مناسب عرضه و مشوقات از پرداخت ،
تدريس در ساحات دور دست يا برای نھا تا آکسب اطمينان خواھد نمود  بيجاشده،
 شوند؛داخلی آماده بيجاشدگان رسمی غير بودوباش محLت 

viii. (اناث و ذکور) در صورت و مواد درسی  ،با توسعه تعداد صنوف درسی، معلمين
حصول اطمينان خواھد  ،و معرفی سيستم مناسب تفتيشنصاب درسی تعديل ضرورت 

يکسان با ساير  داخلیرھايش بيجاشدگان  در محLتاطفال کيفيت آموزش  تا نمود
بوده و مھارتھای مناسب زندگی به آنھا تدريس گرديده و فرھنگ  اطفال در کشور

 اطفال بيجاشده مورد احترام قرار بگيرد.

ix.  ،تدابير *زمی مشابه را در ساحاتيکه از تعداد زياد بيجاشدگان داخلی ميزبانی ميکنند
اتخاذ خواھد نمود تا به  سیلمين و مواد درجھت افزايش تعداد صنوف درسی، مع

آنھا رسيدگی  ميزباناجتماعات ھای آموزشی اطفال بيجاشدگان و اطفال  نيازمندی
 شود.

x. ی را برای برسميت شناختن مدارک تعليمی و تحصيلی که از کشورھای ئھا طرزالعمل
ال اطف ينبعضی اززيرا بيرونی بدست آورده اند، تطبيق و انکشاف خواھد داد، 

مھاجرين/عودت کنندگان بوده اند و فعLً برای بار دوم بيجاشده قبLً در ميان ، هبيجاشد
اند. عين کار در عرصه برسميت شناختن اسناد و مدارک استادان پوھنتون/معلمين 
بيجاشده که در خارج از کشور برنامه ھای آموزشی را سپری نموده اند صورت 

 خواھد گرفت. 
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xi. معلولين، برنامه ھای آموزش شھداء و ر، امور اجتماعی، با ھمکاری وزارت کا
سواد برنامه ھای مانند آموزش کمپيوتر)  مختلف (در بخشھای حرفوی را برای جوانان

که از مکتب باز مانده اند و زنانيکه ھيچ به مکتب نرفته اند، و  یآموزی برای اطفال
روی دست اص بيکار موزش مھارتھا برای اشخآبرنامه ھای تعليمی بزرگسا*ن و 

 آموزشی مستفيد خواھند شد. یاز ھمچو برنامه ھاداخلی نيز بيجاشدگان گرفت. خواھد 

 

 حق حمايت از ملکيت و جبران خساره 7.1.9

 

  دارد که: مياين پاليسی اذعان 

، تخريب و گیمالکيت و در صورت بيجاشدمنقول و غير منقول، به ملکيت داخلی حق بيجاشدگان دولت   .أ 
 به جبران خساره را تضمين مينمايد.ھا حق آن ،ويرانی

ی را که ممکن بشکل خودسرانه يا ئدارای حق ادعای مسکن و يا زمين و ملکيتھاداخلی تمام بيجاشدگان   .ب 
يا  و در صورت عدم امکان بدست آوردن عين مسکن و ميباشندمحروم شده باشند، از آن غير قانونی 

 ستند.  زمين و ملکيت، دارای حق ادعای جبران خساره ھ

 عودت داوطلبانه که زمينه می را تشکيل ميدھد ئيک بخش مھم راه ھای حل داکمکھای جبرانی   .ج 

ساخته و تأييد مينمايد که عدالت تأمين گرديده و جبران خساره مادی صورت را مساعد داخلی بيجاشدگان 
 اصلی شان کمک کند.  ميتواند در استقرار مجدد بيجاشدگان داخلی در محLت بودوباشاين امر گرفته که 

ميراث يا بدست آوردن مھريه ھايشان دريافت بيوه زنان بايد برای منجمله  ،در صورت لزوم، با زنان  .د 
آنھا بايد از مساعدتھای حقوقی مجانی برای حصول در صورت ضرورت،  .ھمکاری صورت بگيرد

ی يا قسمی) خانه ھا، زمين ھا دوباره مسکن، زمين و ملکيتھايشان بھره مند شوند يا در مقابل تخريب (کل
 و ملکيت ھايشان برايشان جبران خساره پرداخت شود.

  

 حق آزادی بيان و دسترسی به اط�عات 7.1.10

  

" تمام شھروندان افغان بشمول  .بيــان از تعـرض مصون است یقانون اساسی افغانستان " آزاد 34مطابق ماده 
که "اين مينمايد اعLميه جھانی حقوق بشر تصريح  19ستند. ماده بيجاشدگان داخلی دارای حق آزادی انديشه و بيان ھ

حق شامل آزادی داشتن انديشه بدون مداخله و جستجو، دريافت و انتقال معلومات و نظريات بيطرف توسط ھر رسانه 
  بدون در نظرداشت سرحدات ميشود."

 به اساس اين پاليسی، وزارت امور مھاجرين بايد: 

  

به  ھمه قابل دسترسی باشد،رای که به ای ، به شکل و شيوا جھت فراھم نمودن معلوماتتمام تدابير *زم ر  .أ 
بيجاشدگان داخلی از حق دسترسی شان به کمکھای بشردوستانه و به بيجاشدگان داخلی روی دست گيرد و 

انند مساعدتھای اجتماعی و ھمچنان به ھر نوع جبران خساره که آنھا مستحق ميشوند، و اينکه چگونه ميتو
  . ، آگاھی دھندبدست آورندرا ھای حقوقی مورد نياز خود  مساعدت

در مورد چگونگی بدست آوردن اسناد مفقود شده، يا   داخلیبرای بيجاشدگان حصول اطمينان مينمايد که   .ب 
 شده  در اثر بيجاشدگی، معلومات داده شود. تخريب 

بيجاشدگان معلومات ارايه نمايد که شامل معلومات  می ارتباط دارند، بهئيکه به راه حل دائدر مورد گزينه ھا  .ج 
در مورد امتيازات شان و در مورد راه ، جامع و بموقع بزبان خود شان در مورد وضعيت منطقه اصلی شان

 . ميباشدھای بديل 

توسط ادارات داخلی نشر اطLعات مھم پيرامون بيجاشدگان  از پخش و با ھمکاری اداره مستقل ارگانھای محل  .د 
و ھمچنان از طريق رسانه ھای محلی و ملی به تمام زبانھای مربوطه اطمينان حاصل دولتی ی و ملی محل

 نمايد.



39 

 

، مساجد و سازمان ھای غير دولتی ،اطمينان حاصل نمايد که اين اطLعات از طريق سازمانھای اجتماعی  .ه 
 . باشدمراکز اطLعات نيز قابل دسترس 

يم مفکوره تفاھم و ديالوگ در موارد منازعات قبايل و غيره استفاده اين ابزارھا را بايد برای پخش و تحک  .و 
 نمايد؛

خشونت استفاده نشوند. تشويق و ترغيب  برانگيختنتدابيری را روی دست گيرد تا رسانه ھا برای پروپاگندا و   .ز 
 به خشونت ھرگز شامل آزادی انديشه و بيان نميباشد.  

 

 دھی یأحق سھمگيری، بشمول حق ر 7.1.11

  

  حق سھمگيری (الف)  

  

 مطابق اين پاليسی:

i.  بويژه پيرامون جستجوی راه ھای حل دايمی برای داخلی در تمام تصاميم تاثير گذار با*ی وضعيت بيجاشدگان
ستراتيژی ھای مناسب، او اجتماعات ميزبان در پLنگذاری، طرح و تطبيق داخلی ، بيجاشدگان گیبيجاشد

 يا نقل مکان سھيم خواھند بود.مجدد ار ، استقرعودتبرنامه ھا و امور مربوط به 

 

ii.  موقف زيرا در تمام موارد آزاد اند تا به اساس نيازمنديھای خويش آگاھانه تصميم بگيرند داخلی بيجاشدگان
 نيازمنديھای واقعی شان، از ھمه مناسب تر است. در مورد گيری  شان برای تصميم

iii. وليت برای سھمگيری در انکشاف ستراتيژی ھای فوق اطفال و اشخاص دارای معل، زنان، کھنسا*ن، جوانان
الذکر، برنامه ھا، فعاليتھا و سھمگيری در تمام تصاميمی که مستقيماً با*ی زندگی شان تاثير گذار است، 

 خواھند شد. و توانمند ساخته تشويق 

iv. ان را جھت وزارت امور مھاجرين در ھمکاری با وزارت عدليه و اداره مستقل ارگانھای محلی، بيجاشدگ
 انسجام بھتر منافع شان و دادخواھی برای نگرانی ھايشان، به ساختن انجمن ھا تشويق خواھند نمود. 

v. ھا زندگی ميکنند، برای ساختن شوراھای تنظيم امور کمپ (کميته ھا)  در موارديکه بيجاشدگان در کمپ
 خواھند شد. شوراھای زنان و شوراھای جوانان، از طرف وزارت امور مھاجرين ھمکاری 

 

 رأی دھی (ب)  حق  

 

 باشند" یقانون اساسی افغانستان تصريح مينمايد که اتباع افغانستان "حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا م 33ماده 

 . 

i.  ی بدھند وأمنحيث شھروندان افغانستان حق دارند تا خود را در انتخابات کانديد کنند و رداخلی بيجاشدگان 

بيجاشدگان داخلی ميتوانند در صورتيکه بخواھند گردند. محروم ن شدگیان بخاطر بيجااز اين حقوق ش
ازين حقوق در محLت بودوباش اصلی يا محLت بيجاشدگی شان (در جائيکه در حال حاضر بسر ميبرند) 

  بھره مند شوند.

ii. رأی دھی يع کارتھای ، توزداخلی کميسيون مستقل انتخابات تمام تدابير *زم را برای ثبت نام بيجاشدگان
، مگر به مناطق اصلی شان روی دست خواھد گرفت نياز به بازگشتکه بيجاشده اند بدون محLتيدر 

اينکه بيجاشدگان داخلی بخواھند بخاطر ثبت نام برای رأی دھی به محLت بودوباش اصلی شان بازگشت 
  .نمايند

iii. و جھت تشويق  شان برای کانديداتوری  هبرای زنان و مردان بيجاشده کارت ھای انتخابات توزيع شد
 طرح خواھد شد.برنامه ھا توسط کميسيون مستقل انتخابات با ھمکاری وزارت امور زنان 
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 دوامدار بيجاشدگی ھای  7.2

 

 اين پاليسی موارد ذيل را تصريح مينمايد: 

 

و بازگشت اين پاليسی برای  8.2.1 افرادی اند که بخاطر عدم مساعد بودن شرايط مندرج در بخش  .أ 
ذکر شده است، از مدتھای طو*نی در بيجاشدگی داخلی  8.3.1نبود راه ھای حل ديگر که در بخش 

 بسر ميبرند؛

 

و فقر شديد در بين بيجاشدگان شده و آسيب  وابستگیسبب بوجود آمدن دوامدار بيجاشدگی ھای   .ب 
ف با*ی زندگی اين گونه بيجاشدگی ھای طو*نی نه صربدين .پذيری شان را افزايش بخشيده است

مردم بلکه با*ی اجتماعات ميزبان و ھمچنان با*ی انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان در کل 
 تاثيرات منفی دارد؛

 

، نياز است تا از طريق برنامه ھای انکشافی مبتنی بر ساحه و دوامدارھا بيجاشدگی  هبعد از دھ  .ج 
که منتظر برگشت يا کدام راه حل دايمی وامدار دکمک ھای بشردوستانه، شرايط زندگی بيجاشدگان 

 ديگر ھستند و ھمچنان در صورت لزوم زندگی اجتماعات ميزبان، بھتر شود. 

 

شرايط و مبارزه با  دمشخصاً تدابير ذيل را برای بھبو 4.5 – 4.1ادارات و فعالين مندرج در بخش   .د 
 : طول المدت جلوگيری بعمل آيدتا از تأثيرات ذکر شده بيجاشدگی  فقر مزمن، اتخاذ مينمايند

 

i.  ،ت آموزشی و صحی. خاصتاً توسعه و بھبود خدمات اساسیLتسھي 

ii. و ساير زير بناھا در ساحات رھايش  حفظ الصحهھا، مسکن، سيستم آب، ه بھبود سرپنا
محLت افزايش بيجاشدگان داخلی تا از مصئونيت و کرامت شان اطمينان حاصل شود و از 

 ھاجرين جلوگيری شود. مرسمی غير بودوشاش 

iii. از استفاده زمين بشکل موقت يا دايمی يا ساير اشکال اسناد  فراھم نمودن اسناد تامين تصدی
مثLً اجازه استفاده از زمين  .زمين که در مقابل اخراج از زمين مصئونيت حاصل نمايند

زمين يا  بشکل موقتی، کرايه يا اجاره در مقابل مبلغ مناسب. برای انجام اينکار توزيع
فراھم نمودن و برسميت شناختن تدارک زمينھای مربوط به اجتماع يا قبيله برای اجاره 

 دادن، کرايه دادن يا فروش در مناطقيکه بيجاشدگان زندگی ميکنند، نياز خواھد بود. 

iv.  معيشت و آموزش ھای حرفوی و ھمچنان فراھم نمودن قرضه امرار تطبيق برنامه ھای
 ای فعاليتھای اقتصادی و سرمايه گذاری.ھای قابل پرداخت بر

  

  

  می ئداراه ھای حل  .8

 

  اصول عمومی 8.1

 

در چارچوب يا حيطه صLحيت  ذکر گرديده اند 4.5 – 4.1مطابق اين پاليسی، ادارات و ساير فعالين که در بخشھای 
  ھايشان:

اتخاذ  را بير *زمکه منتج به راه ھای حل واقعی متداوم به بيجاشدگی ميشود، تدا برای ايجاد شرايطی  .أ 
 .  نکندکه اوضاع ايجاب ميکند دوام  مينمايند تا اطمينان حاصل شود که بيجاشدگی بيشتر از مدتی
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س تمام موضوعات مربوط به أھا، حقوق و منافع مشروع بيجاشدگان در ر که نيازمندی تأييد مينمايند   .ب 
اين  ذيدخل در پLنگذاری و تنظيمقرار خواھد داشت، و اينکه آنھا منحيث جوانب می ئداراه ھای حل 

 راه ھای حل سھم خواھند گرفت. 

مسکن در ھر بخش کشور طوريکه در ماده نمودن به حقوق بيجاشدگان داخلی در ارتباط به اختيار   .ج 
قانون اساسی و قانون بين المللی حقوق بشر تصريح شده است، احترام ميگذارند تا آنھا در مورد  39

  و آگاھانه تصميم بگيرند. داوطلبانه بشکل ه عدم برگشت به خانه ھايشان بشمول گزين ،آينده شان

بيجاشدگان داخلی به بازگشت يا انتقال به مناطقی که در آن  یتحت ھيچگونه شرايطمی پذيرند که   .د 
 حيات، مصئونيت، آزادی يا صحت شان در خطر باشد، تشويق و يا مجبور ساخته نميشوند. 

ستان را در فراھم آوری مساعدت ھا برای رفع نيازمندی ھای دولت جمھوری اسLمی افغان  .ه 
 بيجاشدگان داخلی به زمين در چوکات قوانين مربوط به زمين تشويق و کمک مينمايد.

ادغام محلی يا جابجاشدن در ساحه گزينه در صورت نبود گزينه  بازگشت، انتخاب  می پذيرند که  .و 
يعنی گزينه  شد. نخواھد بازگشت تلقیی از حق چشم پوشداخلی بيجاشدگان ديگری از کشور توسط 

 در ھر زمان ممکن پا برجا است.بازگشت 

  

  

 استراتيژی ھا و پ�ن ھای کاری 8.2

 

 پ�ن ھای کاری وVيتی 8.2.1

  

   پاليسی تأييد مينمايد که:  اين

، در يافتن راه ھای حل دايمی برای بيجاشدگی داخلی در افغانستان چالش ھای متعدد وجود دارد در حاليکه  .أ 
مواجه ميباشد: تعداد بيجاشدگان داخلی در ھر و*يت متفاوت ميباشد؛ محLت ھر و*يت با وضعيت خاص 

بودوباش اصلی و د*يل بيجاشدگی آنھا از ھم متفاوت ميباشد؛ بيجاشدگان داخلی دارای مھارت ھا، سطح 
جريان بيجاشدگی در دانش و فرصت ھای مختلف امرار معيشت ميباشند؛ ساحاتيکه بيجاشدگان داخلی در 

آن زندگی ميکنند ممکن مناطق روستائی باشد يا مناطق شھری، و دسترسی به زمين، خدمات اساسی و 
 ساير منابع در ھر منطقه يکسان نميباشد.

ميباشد برای رسيدگی به وضعيت خاص بيجاشدگان داخلی ھر و*يتی که ميزبان تعداد قابل مLحظه   .ب 
می ئخاص را تدوين مينمايد که پLن کاری آن بر يافتن راه ھای حل دا بيجاشدگی در آن يک استراتيژی
 ميباشد.  برای نفوس بيجاشده آن متمرکز

مسئوليت تدوين استراتيژی و پLن کاری و*يتی بدوش ادارات و*يتی تحت رھبری والی و*يت، اما با   .ج 
و عودت تی امور مھاجرين سھمگيری فعال شوراھای و*يتی، ولسوا*ن، شاروال ھا، رياست ھای و*ي

، و ھمکاران اجتماعی مانند سازمان ھای کارگری ساير ادارات محلی کنندگان، وزارت ھای ذيربط،
گنجانيده شده  3(رھنمود ھا برای تدوين اينگونه استراتيژی و پLن کاری در ضميمه شماره  ميباشد.
 است.)

ابل مLحظه از بيجاشدگان داخلی ميباشند، اين در محLتيکه شاروالی ھا يا ولسوالی ھا ميزبان تعداد ق  .د 
شاروالی ھا ميتوانند استراتيژی ھا و پLن ھای کاری شانرا تحت چتر استراتيژی و پLن و*يتی تدوين 

 نمايند. 

در بعضی موارد، ممکن برای ادارات و*يتی يک منطقه کشور، يا و*يات ھمجوار آن مناسب باشد تا   .ه 
نمايند، خاصتاً اگر اينکار گزينه ھا و منابع شانرا توسعه پLنگذاری منطقوی  فعاليت ھای شانرا در سطح

 بخشد. 

در تدوين اينگونه استراتيژی ھا و پLن ھای کاری، بايد با خود بيجاشدگان داخلی و ساير اجتماعات متأثر   .و 
درک ل بايد شده نيز مشوره شده و در پروسه پLنگذاری و تطبيق سھيم ساخته شوند. تمام مراجع ذيدخ
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نمايند که تصميم گيری در مورد عودت، ادغام محلی يا اسکان مجدد به انتخاب خود بيجاشدگان داخلی 
 ميباشد. 

تمام اينگونه استراتيژی ھا و پLن ھای کاری بايد با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان، که   .ز 
راه ھای حل  رد نياز برای تطبيقمسئوليت مساعدت با ادارات دولتی را در عرصه جلب وجوه مالی مو

اين وزارت از طرف آنھا با دولت و پارلمان،  تابدوش دارد، شريک ساخته  شود  می پيشنھاد شدهئدا
  کند.موسسات بين المللی و مراجع تمويل کننده داد خواھی 

و ورد ھا ی که در مورد دست آاينگونه استراتيژی ھا و پLن ھای کاری بايد بشکل سا*نه با ھر و*يت  .ح 
 توضيح گرديده است) گزارش 10(که در فصل  ینظارت ميکانيزمبه موانعی که با آن مواجه گرديده، 

   ه نمايد. ئ، مورد بررسی قرار گرفته و استراتيژی و پLن سال آينده را به آن اراميدھد

  

 پ�ن ملی تطبيقی  8.2.2

  

تطبيقی را تھيه خواھد نمود. اولين پLن وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان بشکل سا*نه يک پLن ملی 
  ملی تطبيقی در ظرف شش ماه پس از تصويب اين پاليسی تکميل شده و مشخص خواھد نمود که اين وزارت: 

پاليسی بيجاشدگان داخلی را به مردم و ادارات دولتی توزيع نمايد تا در رابطه به احکام اين پاليسی درک   .أ 
 بيق آن مردم را تشويق نمايد. بيشتر بوجود آمده و در زمينه تط

در پروسه گروپ ھای موظف و*يتی برای بيجا شدگان داخلی به ھمکاری نزديک و روابط تقويتی با   .ب 
 پLنگذاری و*يتی، انسجام و اولويت بندی اقدامات پيشنھاد شده کمک نمايد.  

 جاد نمايد. يک ميکانيزم حسابدھی را جھت پيگيری و نظارت از تطبيق پLن ھای و*يتی اي  .ج 

دھد تا آنھا بتوانند وظايفی را را ارتقاء گروپ ھای موظف و*يتی برای بيجا شدگان داخلی ظرفيت ھای   .د 
 د. نکه درين پاليسی گنجانيده شده، بدوش گير

گروپ ھای موظف و*يتی برای بررسی و تجزيه و تحليل مراجع ذيدخل را در سطح ملی بدوش گرفته و   .ه 
 ی انجام اينکار در و*يات مربوطه شان تشويق نمايد. بيجاشدگان داخلی را برا

معلومات مختصر در مورد تطبيق اين پاليسی، منجمله موانع و فرصت ھا را بشکل منظم به وزارت ھای   .و 
ه نمايد تا از سھمگيری فعال آنان در تطبيق ئمربوطه و جامعه مساعدت ھای بشردوستانه و انکشافی ارا

 ردد. اين پاليسی حصول اطمينان گ

در بسيج و اختصاص منابع، منجمله از طريق جلب وجوه مالی از بودجه ملی و ميکانيزم ھای مالی بين   .ز 
 المللی، برای تطبيق پLن ھای کاری ملی و و*يتی سھم گيرد. 

معلومات وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان را در رابطه به بيجاشدگی داخلی، مديريت سيستم   .ح 
آوری معلومات در ھمکاری با موسسات بين المللی که از قبل در مورد بيجاشدگان ظرفيت جمع  ءارتقا

  سير و حرکت آنھا تقويت نمايد. داخلی معلومات جمع آوری نموده اند و نيز پيگيری 

معلومات ملی در مورد وضعيت بيجاشدگان داخلی در کشور را تھيه نموده و در رابطه به تطبيق اين   .ط 
 برای دفتر رياست جمھوری تھيه نمايد. يک گزارش را اليسی پ

 اين پاليسی به تعديل و اصLح آنرا مورد بررسی قرار دھد. نياز اھميت   .ي 

  

 عودت  8.3

 

 عودت شرايط  8.3.1

 

بيجاشدگان داخلی منحيث يک گزينه برای عودت دارد که موجوديت شرايط ذيل برای در نظرگرفتن مياين پاليسی اذعان 
  : ميباشدراه حل متداوم حتمی 

 ؛عودت ئونيت، امنيت و ثبات در ساحه مص  .أ 
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 در جريان عودت؛ مصئونيت و امنيت   .ب 

مناسب بشمول بديل ھای قابل خساره کنندگان يا جبران و زمين ھای محلی عودت ملکيت  ،اعاده مسکن، زمين  .ج 
آب، و خدمات اساسی  نبازسازی خانه ھا، فراھم نمود مساعدت در زمينه قبول برای مسکن، زمين و ملکيت؛

اطمينان کنندگان عودت   زندگی و دسترسی به خدمات اساسی برای از سطح مناسب تا عودت ساحه  در
 شود؛حاصل 

 .عودتمعيشت يا معرفی گزينه ھا برای معيشت بديل در ساحات امرار تاسيس مجدد برنامه ھای   .د 

 

 عودتنمودن شرايط مساعد  8.3.2

 

ذکر گرديده و در  4.5 – 4.1ذيربط که در بخش ھای وزارت امور مھاجرين در ھمکاری با ساير ادارات و فعالين 
   : خواھد نمودکسب اطمينان انجام فعاليتھای ذيل مشوره با بيجاشدگان داخلی، از 

  

ارائه معلومات دقيق به بيجاشدگان داخلی در ارتباط به وضعيت مناطق اصلی شان و مساعد ساختن زمينه   .أ 
 داوطلبانه اتخاذ نمايند؛ آگاھانه و ودت تصميم در مورد عبرای بازديد از مناطق اصلی شان تا 

به با بيجاشدگان داخلی که خواھان و قادر کمک اند، ذکر گرديده  8.3.1از طريق برنامه ھائيکه در بخش    .ب 
 ستند، ھمحLت اصلی شان به عودت 

ھای مبتنی  حصول اطمينان ازينکه بيجاشدگان داخلی در مناطق دارای تعداد زياد عودت کنندگان در "برنامه  .ج 
 عودت افغانھای پناھنده ايجاد ميشود، شامل شوند. به بر ساحه" که بخاطر کمک 

رياست جمھوری (در مورد توزيع زمين)، 104شماره فرمان  به ھمکاری با کسانيکه زمين ندارند تا مطابق  .د 
عودت  صه با در نظرداشت اينکه سيستم مندرج در فرمان برای توزيع زمين در عر ؛اورندبيزمين بدست 

ميباشد؛ اين ضروری  زمينھای توزيع شده فاقد آب آشاميدنی و ساير زيربناھای زيرا   موفق نبوده پايدار 
و قرار داشته دور در فاصله معيشت امرار شھرک ھا يا زمين ھای توزيع شده از بازار کار وفرصتھای 
 ير کافی است.يا غنداشته خدمات اساسی (مشخصاً مواظبت ھای صحی و آموزشی) وجود 

در ساحاتيکه در گذشته  بين و مساعدت ھای حقوقی رايگان و مصالحه تفاھم  حمايت از برنامه ھای   .ه 
 . ه استوجود داشتمنازعات و ھمسايگان شان داخلی عودت کننده بيجاشدگان 

ھای انکشافی برای حصول اطمينان از ظرفيت جذب  ستراتيژی ھا و دخيل ساختن نھاداحمايت از طرح   .و 
 ميکنند.عودت جتماعات که بيجاشدگان داخلی به آن ا

   

 ساير مناطق کشور ادغام محلی و اسکان مجدد در ل دائمی: ساير راه ھای ح  8.4

محلی يا اسکان مجدد را در ساحات ديگر کشور ادغام ی که زمينه ئھا و برنامه ھا ستراتيژیااين پاليسی ضرورت به 
 : تأييد مينمايد و مشخصاً موارد ذيل رايرفته پذمساعد ميسازد، داخلی برای بيجاشدگان 

 

و ار ذگشت و گحق آزادی به  4.5 – 4.1وزارت امور مھاجرين و ساير ادارات و فعالين مندرج در بخش   .أ 
بطور اخص تأکيد د و نتصريح شده است، احترام ميگذار 7.1.2رھايش بيجاشدگان داخلی که در بخش 

اسکان محلی يا ادغام  حق بيجاشدگان داخلی را به  ،تاو و*ي مقامات محلی، شاروالی ھا د که نميدار
را که ساير ساکنين در منطقه دارند برای وضعيتی و عين  پذيرفته ديگر افغانستان  منطقهبه مجدد 

 ل شوند. ئبيجاشدگان نيز قا

يجاشدگان ھمکاری ادارات ملی و جامعه بين المللی و در مشوره با ببه اروا*ن و ش ، ولسوا*نوالی ھا  .ب 
ذکر  8.2که در بخش را ، مسئوليت دارند تا پLنھای  کاری یاز بيجاشدگشده داخلی و اجتماعات متاثر 

 . تدوين نماينددر سطح و*يات يا شاروالی ھا گرديده، 

کسب ستراتيژی ھا و برنامه ھا برای ادر پھلوی ساير موضوعات، دربرگيرنده  یھای کار پLناينگونه   .ج 
ھمچنان در  ذکر گرديده و 7.1.3در بخش که  به سرپناه و زمين داخلی ق بيجاشدگان حقواطمينان از 

 باشد؛ميذکر شده است،  7.1.4در بخش که  معيشت امرار برگيرنده حقوق شان به 
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و ھمچنان بيجا شدگان از بيجاشدگی شده اجتماعات متاثر اکثر  تأييد نمايد کهپLن ھای کاری بايد اين   .د 
 یخدماتزيربنای ضعيف اعت و محروم اند و بيجاشدگان داخلی يک بار اضافی بر مردم بی بضداخلی 

ت اپLنھای انکشافی، اجتماعاين آنھا بايد ميان و حسادت  ت؛ و بخاطر جلوگيری از مخالفاند آنھا گذاشته
 ميزبان و بيجاشدگان داخلی را تحت پوشش قرار دھد. 

جمھوری اسLمی افغانستان سرا دولت ، شدگان داخلیبرای بيجامی ئدادر جريان جستجوی راه ھای حل   .ه 
که حصول اطمينان مينمايد وزارت انکشاف شھری و ؛ نمودهزير شدن مردم به مراکز شھرھا را درک 

زندگی ميکنند، از برنامه ھای اولويت ملی مستفيد رسمی بيجاشدگان داخلی که در شھرھا در محLت غير 
بھبود  ، برق، سرک)حفظ الصحهخدمات زير بنايی شان (مانند آب و  وشده تا برايشان مسکن فراھم شوند 
از ماستر پLن و قباله زمين ھا مستفيد اند تا اينکه آنھا سند تامين تصدی را داخلی ؛ و اينکه بيجاشدگان يابد

 شان را بھبود بخشند.  ھایه سرپنا ،بدست بياورند و بتوانند بدون ھراس از اخراج

ھای امرار معيشت و بھبود خدمات، در زمينه پروژه طريق گان زمين خريده اند، از در محLتيکه بيجاشد  .و 
 کمک صورت خواھد گرفت. محلی  ادغام 

ی جھت رسيدگی به نيازمندی ھای مالدارانوزارت احياء و انکشاف دھات و وزارت زراعت و مالداری   .ز 
 تدوين ميکنند. ی را ئاستراتيژی ھاذکر گرديده،  7.1.4طوريکه در بخش  که بيجا شده اند،

پيرامون بيجاشدگان  شاناروالی نھاد ھای ذيدخل ملی و بين المللی پLن ھای کاری ملی، و*يتی و ش  .ح 
در صورت امکان و ساخته انکشافی خود شامل عمومی و سکتوری در پLن ھا و برنامه ھای را داخلی 
Lرد رسيدگی قرار دھند. مودر تمام فعاليت ھای انکشافی خود را بيجاشدگی داخلی  تمشک  

 

  وجوه مالی مين أت .9

  

  تطبيق اين پاليسی از طرق ذيل تمويل ميگردد: 

 

 تخصيص مستقيم بودجه به وزارت امور مھاجرين جھت تطبيق اين پاليسی؛   .أ 

به تخصيص مستقيم بودجه به ادارات و*يتی و شھرداری ھا تا در تطبيق پLنھای کاری در سطح و*يات   .ب 
 برسد، مصرف 

وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات ه اين پاليسی در تخصيص بودج مربوط به ھای  ل ساختن فعاليتشام  .ج 
 دولتی ذکر شده در اين پاليسی؛

 ميشود؛ توجوه که به ھدف تطبيق اين پاليسی توسط وزارت امور مھاجرين درياف ھای ساير تخصيص  .د 

ستراتيژی ھای تامين وجوه ابر مبنای ھا شاروالی بين المللی دريافت شده توسط و*يات و مالی وجوه   .ه 
 منحيث ضميمه در پLنھای کاری و*يتی.  مالی 

  

  

   :فعاليت ھای ذيل را انجام خواھد داد به ھدف تطبيق اين پاليسی، وزارت ماليه

  

جھت رفع نيازمندی  و وجوه مالی کافی به وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان بودجهتخصيص   .أ 
 ؛ھای بيجاشدگان داخلی

ظرفيت ھای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در طرح پروپوزل ھای بودجه و وجوه  ءارتقا  .ب 
 مالی حقيقی به وزارت ماليه؛

تخصيص يا طرح يک صندوق وجھی برای بيجاشدگان داخلی يا بودجه ملی بيجاشدگان داخلی که   .ج 
ای خاص برای تمام موسسات دولتی مربوطه بتوانند جھت فراھم آوری خدمات يا برنامه ھ

 از آن استفاده کنند؛ بيجاشدگان داخلی
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تخصيص وجوه مالی اضطراری برای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و انعطاف پذيری   .د 
در استفاده از بودجه برای بيجاشدگان داخلی تا وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان بتواند به 

 ؛نمايدحا*ت اضطراری رسيدگی کافی 

ی ذکر شده در نظارتوظايف ه مالی کافی به کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تا تخصيص وجو  .ه 
  اين پاليسی که به آن اداره توظيف گرديده، بشکل موثر انجام داده شود.  10فصل 

 

 نظارت و گزارش دھی  .10

  

امور مھاجرين و  که توسط واحد نظارت و ارزيابی وزارت نظارتیميکانيزم اين پاليسی توسط يک تطبيق نظارت از 
عودت کنندگان ھمراه با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و واحد نظارت و ارزيابی اداره امور رياست جمھوری 
ايجاد خواھد گرديد، صورت ميگيرد. از ساير مراجع ذيدخل ملی و بين المللی نيز دعوت بعمل آمده ميتواند تا در پروسه 

    نظارت و ارزيابی اشتراک نمايند.

  

  ميکانيزم نظارتی: 

آنھا مورد  برابريک جدول نظارت و ارزيابی را با معيار ھا و شاخص ھای مناسب که پروسه تطبيق در   .أ 
  ارزيابی قرار ميگيرد، ايجاد خواھد نمود. 

  

، به رياست در مورد پيشرفت ھای حاصله، موانع تطبيق، و تطابق با چارچوب پاليسی سا*نه رايک گزارش   .ب 
  . خواھد نموده ئجمھوری ارا

 

خواھد ھمچنان يک گزارش ويژه را که مشکLت مشخص پيرامون تطبيق اين پاليسی را برجسته ميسازد، تھيه   .ج 
تطبيق ؛ خاصتاً بخاطر رعايت، حمايت و دادخواھی برای حقوق افراد بيجاشده و رفع موانع در راستای نمود

 .راه ھای حل دايمی

  

ارای صLحيت پيگيری با وزارت ھای مربوطه و ساير ادارات دولتی دی، به ھدف نظارت از تطبيق اين پاليس  .د 
 و مقامات و*يتی، ولسوالی و شاروالی در رابطه به پLن ھای تطبيقی، ميباشد.

 

جوه مالی کافی را برای انجام فعاليت ھای نظارتی و گزارش دھی که اين پاليسی بر آنھا تأکيد مينمايد، و  .ه 
 دريافت خواھد کرد. 
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  سناد ضميمه در اين پاليسیا

  

  اصول رھنمودی سازمان ملل متحد در مورد بيجاشدگان داخلی .1

  

  ذيدخل و ساير ادارات دولتیوزارت ھای مسئوليت ھای  .2

  

رھنمود واليان در رابطه به تدوين پ�ن ھای وVيتی برای يافتن راه ھای حل  .3
 داخلی  بيجا شدگان رایدائمی ب

 

گروپ  -  و مشک�ت در شرايط اخراج اجباری برای کاھش زيان ھارھنمود ھا  .4
  حمايتی افغانستان
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   )1ضميمه شماره (

  

 داخلی بيجاشدگی مورد در متحد ملل رھنمودی اصول

  

  اھداف و ابعاد :مقدمه

 حقوق رهمتذک اصول .ميپردازد جھان سراسر در داخلی بيجاشدگان معين ھای نيازمندی به رھنمودی اصول اين .1

 و شدگی بيجا جريان در آنھا به مساعدت و حمايت اجباری، شده بيجا افراد از حمايت به مربوط ھای ضمانت و
 .دنمينماي شناسايی شانرا مجدد استقرار و اسکان بازگشت، ھمچنان

 ازلمن ترک يا فرار به مجبور که اند اشخاص از گروھی يا اشخاص اصول، دراين داخلی بيجاشدگان از منظور .2

ً  شان، ھميشگی بودوباش محLت يا  ھای درگيری خسارات از اجتناب منظور به يا جنگ نتيجه در خاصتا

 اما گرديده بشر دست ساخته يا و طبيعی حوادث يا بشر حقوق نقض عمومی، ھای خشونت اوضاع مسلحانه،

 .اند ننموده عبور را کشور يک المللی بين شده شناخته سرحد

 در را ھای ھنمايیار و بوده المللی بين بشری قانون و بشر حقوق المللی بين قوانين ندهدھ انعکاس اصول اين .3

 :ميدارند هئارا ذيل مراجع به فوق قوانين با مطابقت

 

 شان، ماموريت انجام درراستاي داخلی ييجاشدگان امور در سرمنشی نماينده   :الف

 دند،ميگر مواجه داخلی مھاجرت پديده با زمانيکه ،ھا دولت  :ب

 داخلی، شدگان بيجا با شان روابط در اشخاص و گروھھا ديگر، ادارات تمام  : ج

  ،ميپردازند داخلی ھای بيجاشدگی لئمسا به که دولتی غير و الدول بين موسسات    :د

 

 .گردد تطبيق و پخش وسيع بطور امکان حد تا بايد اصول اين .4

 

 کلی اصول: اول فصل

 

 اول اصل

 با مطابقت در کشور يک افراد ساير که یھاي آزادی و حقوق عين از مساويانه بطور بايد داخلی شدگان بيجا .1

 استفاده در داخلی شدگی بيجا بدليل نبايد ايشان .گردند مند بھره ميگردند، مستفيد آن از المللی بين و ملی قوانين

  د. گيرن قرار تبعيض مورد شان ھای آزادی و ازحقوق

ً  المللی بين حقوق براساس را دافرا جرمیئوليت مس اصول اين  .2  ضد جرايم کشی، نسل به ارتباط در خاصتا

 .سازد نمیاقط س جنگی جرايم و بشريت

 

 دوم اصل

 و رعايت ايشان حقوقی موقف داشت نظر در بدون اشخاص، و گروھھا ادارات، تمام توسط بايد اصول اين .1
 و گروھھا ادارات، از يک ھيچ وقیحق وضعيت بر اصول ايند. رعايت گرد تطبيق امتياز ھرگونه بدون

 .يد نما اثر نبايد ذيدخل اشخاص

 يا المللی بين بشری حقوق يا بشر حقوق المللی بين اسناد احکام که گرديد نخواھد تفسير طوری اصول اين  .2

 از مندی بھره و جويی پناه حق اصول اين .نمايد تضعيف يا تعديل محدود، را داخلی انفرادی شده اعطا حقوق

 .سازد نمی ساقط را ديگر ممالک در آن
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 سوم اصل

 آنھا از حمايت و داخلی بيجاشدگان به بشری ھای مساعدت آوری فراھم اوليۀئوليت مس و وظيفه ملی ادارات .1

 .دارند بدوش خويش قلمرو در را

 نبايدھا . آندارند ادارات اين از را بشری مساعدتھای و حمايت آوردن بدست و تقاضا حق داخلی شدگان بيجا .2

 . گيرند قرار مجازات و اذيت آزار، تحت تقاضا چنين بخاطر

 چھارم اصل

 يا سياسی نظريات عقيده، يا مذھب زبان، جنسيت، رنگ، نژاد، برمبنای تبعيض ھرگونه بدون بايد اصول اين .1

 معيار و تولد ملکيت، معيوبيت، سن، اجتماعی، و حقوقی موقف اجتماعی، يا قومی ملی، منشأ نظريات، ساير

  د.گردن تطبيق ديگر مشابه ھای

ٌ  اطفال، مانند بيجاشدگان معين اشخاص .2  اطفال با مادران حامله، مادران پرست، سر بدون اطفال مخصوصا

 احوال مقتضی که مساعدتی و حمايت به بزرگسا*ن، و معيوب اشخاص ، خانواده سرپرست زنان خردسال،

 . شوند شناخته مستحق ميباشند، آنھا خاص ضروريات به رسيدگی و بوده آنھا

 

 شدگی بيجا برابر در حمايت به مربوط اصول: دوم فصل

 

  پنجم اصل

 شد، خواھد افراد بيجاشدگی به منجر که شرايطی از اجتناب و جلوگيری منظور به المللی بين دھای نھا و ادارات تمام

 گونه ھر در المللی، بين بشری قانون و بشر حقوق همنجمل المللی، بين قوانين با مطابقت در را خويش ھای مکلفيت بايد

 .نمايند احترام و رعايت شرايط

 

 ششم اصل

 حمايت خويش ھميشگی بودوباش محLت و منزل از سرانه خود بيجاشدگی مقابل در تا دارد حق انسان ھر .1

 .گردد

 : گردد می ذيل حا*ت در جاشدگی بی شامل خودسرانه شدگی بيجا از جلوگيری .2

 

 ترکيب در تغيير ھدف به مشابه ھای روش يا قومی پاکسازی اپارتايد، ھای سياست مبنای بر مانيکهز  :الف

  .شود تغييرات چنين به منجر يا و گرفته صورت شده متأثر افراد نژادی يا مذھبی قومی،

 حکم و تقاضا چنين نظامی د*يل يا ملکی اھالی مصئونيت اينکه مگر مسلحانه، ھای درگيری درشرايط  :ب

 .نمايد

 توجيه عامه منافع اساس بر و مھم و موجه د*يل برمبنای که انکشافی وسيع ھای پروژه مورد در  :ج

  .باشد نگرديده

 انتقال شده متاثر افراد صحی وضعيت بھبود و مصئونيت بخاطر که اين مگر حوادث، بروز صورت در: د

 و باشد، ضروری آنھا

 .گيرد صورت توسل آن به جمعی دسته مجازات حيث به زمانيکه  :ه

 

 .نمايد دوام کند، می ايجاب آنرا شرايط که مدتی از بيشتر ايد نب يجاشدگیب  .3

 

 ھفتم اصل

 که نمايند اطمينان حصول بايد ذيربط ادارات باشد، افراد شدگی بيجا مستلزم که تصميم گونه ھر اتخاذ از قبل .1

 ھا بديل موجوديت عدم صورت در. گردد جستجو انیھمگ شدگی بيجا از اجتناب جھت ممکن ھای بديل تمام

 .گردد اتخاذ آن ناگوار تاثيرات و شدگی بيجا کاھش جھت تدابير تمام بايد

 محل عملی و وسيع پيمانه به بايد دارند، عھده به را ھا دگیش بيجا چنين به رسيدگی مسئوليت اداراتيکه  .2

 ھا بيجاشدگی چنين تا نمايند اطمينان حصول بايد ذيربط ادارات. نمايند فراھم شدگان بيجا به مناسب بودوباش
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 خانواده چنين اعضای و گرفته صورت بخش قناعت شرايط در بھداشت و صحت تغذی، مصئونيت، نگاه از

 .نگردند جدا ھمديگر از ھا

 ،وندديپيم وقوع به حوادث يا مسلحانه ھای درگيری اضطراری، مراحل از غير حا*ت در شدگی بيجا گاه ھر .3
 :باشد ھمراه ذيل ھای تضمين با بايد

 چنين صLحيت قانون حکم به نظر ای که  اداره توسط *زم اقدامات به رابطه در مشخص تصميم اتخاذ  :الف

 باشد؛ داشته را تدابير

 تا و شده تھيه نمودن بيجا طرزالعمل و د*يل به رابطه در کامل معلومات تا گردد اتخاذ کافی تدابير :  ب

 .گردد تضمين ميشوند بيجا کهيآنھاي انتقال و خساره جبران باشد؛ تطبيق قابل هجاييک

 گردد، جستجو گردند می بيجا کهيآنھاي آزاد و آگاھانه توافق :ج

 يک از آنھا انتقال دھي سازمان و گذاری درپLن را زنان و ديده آسيب افراد تا نمايند سعی ذيربط ادارات  :د

 .زندسا دخيل ديگر محل به محل

  گردد، اتخاذ ذيصLح، حقوقی ادارات توسظ نمايد، ايجاب کهيجاي در قانون، تطبيق جھت اقدامات  :ه

 مورد قضايی، مناسب ادارات توسط ھا فيصله چنين در نظر تجديد منجمله خسارات، موثر جبران حق  :و

 .گيرد قرار احترام

 

 ھشتم اصل

 .نمايد نقض را شده بيجا افراد امنيت و آزادی عزت، حيات، حق نبايد بيجاشدگی

 

 نھم اصل

 با که یھھاي گرو ساير و روستايی مردمان دھقانان، ھا، اقليت بومی، مردمان شدن بيجا از جلوگيری برای ھا دولت

  .ميباشند ويژه ھای مکلفيت دارای دارند، خاص ھای وابستگی شان ھای زمين

 

 سوم فصل

 یشدگ بيجا جريان در حمايت به مربوط اصول

 

 دھم اصل

 ازحيات سرانه خود نبايد کس. ھيچ گردد حمايت قانون توسط بايد که ميباشد حيات حق دارای ذاتی بطور انسان ھر

ً  بايد داخلی شدگان بيجا. گردد محروم  :بمانند مصئون ذيل اتفاقات از خاصتا

 کشی نسل  :الف

 قتل  :ب

 محاکمه بدون و سرانه خود ھای اعدام  :ج

 رتکاب ا به تحريک و تھديد قتل، به منتج تھديد يا تھديد غيررسمی، توقيف يا ربايی آدم منجمله اجباری، شدن ناپديد  :د

 ھا دشمنی در ديگر که داخلی شدگان بيجا عليه آميز خشونت اعمال ساير يا حمLت. شود داده قرار ممنوع متذکره اعمال

ٌ  بايد داخلی انشدگ بيجا. ميباشد ممنوع شرايط گونه ھر در نيستند، دخيل  : گردند حمايت ذيل اعمال برابر در خاصتا

 زمينه آنھا در که ساحاتی ايجاد منجمله بار، خشونت اعمال ساير يا مردم عموم عليه حمLت يا مستقيم حمLت  :الف

 باشد، مساعد ملکی افراد با*ی حمLت

 جنگی، ھای شيوه از يکی منحيث آنھا نگھداشتن گرسنه  :ب

 نظامی، عمليات از جلوگيری يا و جوئی منفعت بخاطر دفاع، جھت يا نظامی اھداف سپر منحيث ازآنھا هاستفاد  :ج

 و آنھا؛ ھای اقامتگاه و ھا کمپ عليه حمLت  :د

 پرسونل ضد زمينی ھای ماين از استفاده  :ه

 

 يازدھم اصل

 .ميباشد اخLقی و روحی جسمی، مصئونيت و انسانی کرامت حق دارای انسان ھر .1
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ٌ  خير، يا گرديده محدود آنھا آزادی اينکه از نظر صرف داخلی، شدگان بيجا .2  ذيل اعمال برابر در خاصتا

 :گردند حفاظت

 ديگر و کننده تحقير يا انسانیغير  خشن مجازات يا رفتار شکنجه، بدن، اعضای قطع جنسی، تجاوز  :الف

 .ديگر ناشايسته عمل گونه ھر و اجباری فحشاء جنسی، ھای خشونت مانند فردی مغايرعزت و  شنيع اعمال

  .اطفال اجباری کار يا جنسی، کشی بھره ازدواج، برای فروش مانند آن، معاصر اشکال يا بردگی  :ب

 ارتکاب به تحريک و تھديد. داخلی بيجاشدگان ميان در دھشت گسترش قصد به آميز خشونت اعمال  :ج

 .ميباشد ممنوع متذکره اعمال

 دوازدھم اصل

 قرار خودسرانه توقيف يا دستگيری مورد نبايد کس ھيچ .ميباشد شخصی امنيت و آزادی حق دارای انسان ھر .1

 .گيرد

 ھرگاه .گرديد نخواھند محصور يا و توقيف ھا کمپ در آنھا حقی، چنين از شدگان بيجا مندی بھره منظور به  .2

ً  را وضعی چنين استثنايی شرايط  .کرد نخواھد دوام شرايط قتضایا مدت از بيشتر بسازد، ضروری مطلقا

 .بمانند مصئون خويش شدگی بيجا نتيجه در آميز تبعيض توقيف و دستگيری از شدگان بيجا  .3

 .نشوند گرفته گروگان حالت ھيچ در داخلی شدگان جا بی .4

 

 سيزدھم اصل

 نداشته را اھ جنگ در اشتراک اجازه و نگرديده استخدام مسلح ھای نيرو در یشرايط ھيچ در شده بيجا اطفال .1

 .نمايند اشتراک جنگ در تا گردد تقاضا آنھا از نبايد و

 شان بيجاشدگی نتيجه در نظامی گروھھای يا ھا نيرو به آميز تبعيض استخدام برابر در داخلی شدگان بيجا  .2

ً خا .شوند حمايت  درين استخدام به مجبور را آنھا که کننده تحقير يا انسانی غير رحمانه، بی اعمال ھرگونه صتا

 .است ممنوع شرايط، گونه ھر در گيرند، قرار مجازات مورد آن از اطاعت عدم صورت در و ساخته ھا نيرو

 

 چھاردھم اصل

 .ميباشد خويش اقامت محل انتخاب جھت گذار و گشت آزادی حق دارای داخلی شده يجاب ھر .1

ٌ  داخلی شدگان بيجا .2  و گشت ديگر ھای اقامتگاه و کمپ از خارج و داخل در آزادانه بطور تا دارند حق خاصتا
 .نمايند گذار

 

 پانزدھم اصل

 :ميباشند ذيل حقوق دارای داخلی شدگان بيجا .1

 کشور، ديگر ھای بخش در مصئونيت جستجوی حق  :الف

 خود، کشور ترک حق  :ب

  ديگر، ھای کشور در جويی پناه حق  :ج

 آنھا صحت يا و آزادی ونيت،ئمص زندگی، تيکهمحL در مجدد اسکان يا اجباری عودت برابر در حمايت حق  :د

 .باشد خطر در

 

 شانزدھم اصل

 بدست معلومات خويش گمشده اقارب سکونت محل و سرنوشت مورد در تا دارند حق داخلی بيجاشدگان تمام .1

 آورند،

 بين موسسات با و نموده سعی گمشده داخلی بيجاشدگان سکونت محل و سرنوشت تعيين جھت ذيربط ادارات .2

 نزديکترين به تحقيقات پيشرفت از ذيربط ادارات. نمايند ھمکاری دارند عھده به را وظيفه اين که ذيربط مللیال

 .نمايند ابLغ آنھا به کارشانرا ونتايج داده اطLع آنھا اقارب
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 و اعضاء قطع از داده، بخرج سعی متوفی افراد مانده باقی اجساد تشخيص و دريافت جھت ذيربط ادارات  .3
 بخاک محترمانه را آنھا يا و تسھيل شان اقارب نزديکترين به را آنھا انتقال نموده، جلوگيری اجساد رفتن نازبي

 .بسپارند

 داخلی بيجاشدگان .گيرد قرار حفاظت و احترام مورد شرايط ھرگونه در بايد داخلی بيجاشدگان ھای قبرستان  .4

 .باشند داشته را خويش متوفای اقارب ھای قبرستان به دسترسی حق بايد

 

 ھم ھفده اصل

 .گيرد قرار احترام مورد وی خانوادگی حيات حق تا دارد حق انسان ھر  .1

 باھم شان آرزوی مطابق تا داشت خواھند اجازه داخلی بيجاشدگان ھای خانواده اعضای حق، اين تحقق جھت .2

 .نمايند مشترک زندگی

 تمامد. بپيوندن باھم ممکن فرصت ترين زود به ايدب اند گرديده جدا ھم از بيجاشدگی اثر در کهيھاي خانواده .3

ً  ھا خانواده چنين پيوند تسريع جھت مناسب تدابير د. گردي خواھند اتخاذ باشند، مطرح اطفال زمانيکه خاصتا
 خانواده گمشده اعضای مورد در پرسش و جستجو بر مبنی را ھا خانواده اعضای ھای تقاضا ولئمس ادارات

 نموده ھمکاری ميکنند کار ھاده خانوا مجدد پيوند بخش در که بشری ھای سازمان با و نموده تسھيل شان ھای

 د. مينماين تشويق شان ھای کار انجام در را آنھا و

 زندگی مشترکاً  باھم دارند حق اند، شده ھا کمپ در زندگی به مقيد و محصور که بيجاشده ھای خانواده اعضای .4

 .نمايند

 

 ھژدھم اصل

 .ميباشند مناسب زندگی سطح داشتن حق دارای داخلی بيجاشدگان تمام .1

 به را داخلی بيجاشدگان مناسب دسترسی تبعيض، نوع ھر بدون و شرايط درنظرداشت بدون ذيصLح، داراتا .2

 :ميسازند مھيا آتی موارد

 آشاميدنی؛ آب و ضروری غذائی مواد: الف

 مسکن؛ و سرپناهب: 

 مناسب؛ پوشاکج: 

 ؛یھداشتب و صحی ضروری خدماتد: 

 داده بخرج *زم مساعی بايد اساسی، ضروريات اين توزيع و پLنگذاری پروسه در زنان کامل مشارکت جھت .3

 .شود

 

 نزدھم اصل

 را صحی خدمات تاخير، بدون و ممکن حد آخرين تا اند، معيوب کهيآنھاي و مريض زخمی، بيجاشدگان تمام  .1

 ضرورت، درموقع .گيرند قرار *زم توجه مورد صحی، وضعيت استثنای به تمايز بدون و داشته اختيار در

 .باشند داشته دسترسی اجتماعی و روانی خدمات به بيجاشدگان

 و طفل وقايه مانند صحی خدمات و زن صحی کارکنان به دسترسی منجمله زنان، صحی ھای نيازمندی به .2
 مبذول خاص توجه بايد ھا، رفتاری بد ساير و جنسی کشی بھره قربانيان برای مناسب دھی مشوره و مادر

 .گردد

 خاص توجه داخلی، بيجاشدگان ميان در ايدز، جمله از ساری، و انتانی امراض از جلوگيری به بايد ھمچنان  .3

 .گردد مبذول

 

 بيستم اصل

 .شود شناخته قانون مقابل در انسان يک عنوان به جا ھمه در که دارد حق کس ھر .1

 ھويت، کارت پاسپورت، مانند ضرورت مورد اسناد ذيربط داراتا داخلی، بيجاشدگان حق اين تحقق جھت .2

 زمينه ادارات اين .نمايند صادر شان، قانونی حقوق از آنان مندی بھره جھت را نامه نکاح و تولد تصديق
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 مانند غيرضروری، شرايط تحميل بدون را بيجاشدگی جريان در شده مفقود اسناد مثنی يا و جديد اسناد صدور

 .ميسازند مساعد اسناد، اين آوردن بدست برای معمولی اقامت محل به بازگشت

 اسناد اين تا دارند حق و بياورند بدست را ضروری اسناد چنين تا دارند حق مساويانه بطور مردان و زنان  .3

 .شود صادر خودشان بنام

 

  يکم و بيست اصل

 .ساخت محروم آن در تصرف و ملکيت از خودسرانه نميتوان را ھيچکس  .1

 موارد مقابل مخصوصاً در ميگيرد، قرار حمايت مورد شرايط ھمه در داخلی بيجاشدگان ھای دارايی و ملکيت .2

 :ذيل

 ؛ غارت :الف

 آميز؛ خشونت اعمال ساير يا و تفکيک بدون يا مستقيم حمLت :ب

 نظامی؛ اھداف يا عمليات در سپر بمنظور آنان از استفاده :ج

 و يافته؛ ارتکاب عمل تLفی منحيث آنان از استفاده :د

 .جمعی دسته مجازات از نوعی منحيث آنان اموال غيرقانونی تصاحب يا و ساختن نابود :ه

 

 و خودسرانه تصاحب تخريب، برابر در بايد ميگذارند بجا خود از بيجاشدگان کهيھاي دارايی يا ملکيت .3
 .گردد حفاظت استفاده، و اشغال غيرقانونی،

 

 دوم و بيست اصل

 تبعيض مورد آتی حقوق از شدن مند بھره در خير، يا ميبرند بسر ھا کمپ در اينکه از نظر صرف داخلی، نبيجاشدگا

 :قرارنگيرند

 

 بيان آزادی حق و عقيده يا مذھب ضمير، انديشه، آزادی حق: الف

 اقتصادی؛ ھای فعاليت در اشتراک و کاری ھای فرصت آزادانه جستجوی حق :ب

 اجتماعی؛ امور در مساويانه اشتراک و آزادانه مشارکت حق  :ج

 ازين استفاده منظور به ضروری وسايل به دسترسی حق منجمله عامه، و دولتی امور در اشتراک و دھی رای حق  :د

 حق؛

 .ميگويند سخن آن به زبانيکه به تفھيم و افھام حق  :ه

 

 سوم و بيست اصل

 .دارد آموزش حق انسان ھر .1

ً  اشخاص، چنين که نمايند اطمينان حصول بايد ذيربط ادارات خلی،دا بيجاشدگان حق اين تحقق جھت .2  خاصتا

 آموزش. شوند مند بھره ميباشد، اجباری و رايگان ابتدائيه دوره در که تربيه و تعليم حق از بيجاشده، اطفال

 . دھد قرار احترام مورد را آنان مذھب و زبان فرھنگی، ھويت که باشد طوری بايد

 ھای تLش آموزشی ھای برنامه در دختران و زنان مساويانه و کامل مشارکت از يناناطم حصول جھت بايد .3

 . شود داده بخرج ويژه

ً  داخلی، بيجاشدگان برای .4  بمجرديکه ھا، کمپ در آنان زيست عدم ويا زيست درصورت زنان، و جوانان خاصتا

 .شود ختهسا فراھم آموزشی و تعليمی مراکز به دسترسی زمينه ميگردد، آماده شرايط

 

 چھارم و بيست اصل

 .شود داده انجام تبعيض بدون و بيطرفی اصل و بشردوستی اصول با مطابقت در بشری ھای مساعدت تمام .1

ً  داخلی بيجاشدگان برای شده گرفته نظر در بشری ھای مساعدت  .2  برای نظامی يا سياسی د*يل به خاصتا

 .نميگردد عرضه ديگر اشخاص
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 پنجم و بيست اصل

 .ميباشد ملی ادارات بدوش داخلی بيجاشدگان به بشری ھای مساعدت عرضه عمده مسئوليت و وظيفه .1

 از حمايت برای شانرا خدمات تا دارند حق همربوط ھای ارگان ساير و المللی بين بشری ھای سازمان .2

 مورا در مداخله يا و غيردوستانه عمل منحيث خدمات چنين نمودن پيشکش. نمايند عرضه داخلی بيجاشدگان

 ھا فعاليت چنين اين انجام به توافق بنابرين،. شود پنداشته نيت حسن مظھر و نگرديده تلقی کشور يک داخلی

ً  گردد، ممانعت خودسرانه بشکل نبايد  مساعدت تا نميخواھند يا و نميتوانند ذيربط ادارات زمانيکه خاصتا

 .نمايند هئارا را *زم بشری

 عرضه در اشخاصيکه به و ساخته مساعد را بشری ھای مساعدت زادانهآ اجرای زمينه ذيريط ادارات تمام .3

 .نمايند فراھم را داخلی بيجاشدگان به ممانعت بدون و سريع دسترسی زمينه اند، ذيدخل ھا مساعدت چنين

 

  

  ششم و بيست اصل

 و گرفته قرار حتراما مورد بايد آنھا اموال و ترانسپورتی وسايل اند، ذيدخل بشری ھای مساعدت عرضه در اشخاصيکه
 .گيرند قرار آميز خشونت اعمال ساير يا حمLت ھدف نبايد آنھا. گردد حمايت

 

 ھفتم و بيست اصل

 ھای ارگان ساير و المللی بين بشری ھای سازمان داخلی، بيجاشدگان به ھا مساعدت آوری فراھم وقت در .1

 را مناسب اقدامات مورد درين و نموده م*ز توجه آنان بشری حقوق و حقوقی ھای نيازمندی به بايد مربوط

 را اخLقی موازين و المللی بين ھای معيار بايد ھا سازمان اين ھا، فعاليت اين اجرای وقت در. نمايند اتخاذ

 .نمايند مراعات

 و دارند ماموريت منظور ھمين به که المللی بين ھای سازمان حقوقی ھای مسئوليت بر اصل اين اول بند .2
 .نميکند وارد تاثيری ميگردد، تقاضا ھا حکومت طرف زا شان خدمات

 

 

 مجدد استقرار و مجدد اسکان بازگشت، به مربوط اصول: پنجم فصل

 

 ھشتم و بيست اصل

 که وسايلی نمودن فراھم و شرايط ساختن مساعد جھت را اوليه ھای مسئوليت و وظايف ذيصLح ادارات .1

 ھميشگی بودوباش محLت و خانه به عزت با و مصئون طلبانه،داو بشکل تا بسازد قادر را داخلی بيجاشدگان

 بخرچ سعی ادارات اين. دارند بدوش نمايند، اختيار سکونت کشور از ديگری نقاط در يا وعودت نمايند خود

 يا و نموده عودت که داخلی بيجاشدگان از آنعده مجدد استقرار برای را تسھيLت آوری فراھم زمينه تا ميدھند

 .سازند مساعد اند، گرديده جايگزين ديگر تمحL در

 پروسه تنظيم و پLنگذاری در داخلی بيجاشدگان کامل اشتراک از اطمينان حصول جھت بايد خاص مساعی  .2

 .شود داده چبخر آنان مجدد اسکان و مجدد استقرار بازگشت،

 

 نھم و بيست اصل

 از ديگری نقاط در يا و اند بازگشته شان يشگیھم بودوباش محLت يا و منازل به که داخلی بيجاشدگان آنعده .1

 امور در دارند حق آنھا. نگيرند قرار تبعيض مورد بيجاشدگی بخاطر اند، نموده اختيار سکونت شان کشور

 .باشند داشته مساويانه دسترسی عامه خدمات به و گرفته سھم سطوح ھمه در و مساوی و کامل بطور عامه

 و بازگشته شان بودباش اصلی محLت به دوباره که را داخلی بيجاشدگان از نعدهآ تا اند مکلف ذيصLح ادارات .2
 گذاشته بجا خود از که ھايی ملکيت و اموال استرداد در ممکن، حد تا اند، گرديده جايگزين ديگری محل در يا

 و اموال چنين استرداد صورتيکه در. نمايند مساعدت گرديده، خارج آنان تصرف از بيجاشدن وقت در يا و
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 برايشان را منصفانه و مناسب خساره جبران آوردن بدست زمينه ذيصLح ادارات نباشد، ممکن ھا ملکيت

 .سازند مساعد

 

 ام سی اصل

 جريان در را ھا ارگان ساير و المللی بين بشری ھای سازمان مانع بL و سريع دسترسی زمينه طهمربو ادارات تمام

 اسقرار و مجدد اسکان بازگشت، زمينه در را آنھا ،نموده مساعد داخلی اشدگانبيج به شان، مربوطه ھای ماموريت

 .نمايند مساعدت مجدد
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   )2(ضميمه شماره 

  

   دولتیھای وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات  مسئوليت

   

 وزارت محترم امور داخله -1

 

که  یمين امنيت محLتأ(پنجم) قانون پوليس درت مطابقت به ماده پوليس ملی در وزارت امورداخله و •
امکانات  تمام ظرفيت و با اساسی مبذول داشته، درآن بيجاشدگان داخلی استقرارميابند توجه خاص و

 مللی جھت فراھم آوری مساعدت ولبين ا موسسات بشردوستانه داخلی و با نھادھای مدد رسانی،

 تسھيLت *زم مساعی ھمه جانبه را انجام ميدھد.

برای  زمينه فعاليت ھای يوميه را وليس ملی مطابق به قوانين نافذه کشورپ وزارت امورداخله و •
آزادی ھای مدنی  از مين وأت فضای امن را محLت استقرارشان مساعد ساخته، بيجاشدگان داخلی در

خLف کرامت  ئلی کهه ھرگونه مظاھرمفاسد اخLقی ومساحراست نموده علي قانونی آنھا حمايت و و
 مبارزه می نمايد. شخصيت بيجاشدگLن صدمه وارد شود ن به حيثيت وآ اثردر انسانی بوده و

 و برای طبقه اناث پوليس ملی حين توزيع تذکره الکترونيکی اتباع کشور داخله و وزارت امور •
بيجاشدگان داخلی را رعايت  فرھنگ مردم افغانستان و عنعنات و سنن، ،تطبيق پروسه بايومتريک

 می نمايد.

 بيجاشدگان داخلی به مقصد راجستر ثبت و تثبيت ھويت، پوليس ملی به منظور داخله و وزارت امور •

وزارت محترم  بيجاشدگان درتفاھم ومساعی مشترک با مين امنيت بھترأت مين نظم و امن عامه وأت
 .ھدقانونی را انجام ميد اتامورمھاجرين وعودت کنندگان اقدام

 

 وزارت صحت عامه -2

  

 به مراقبت ھای صحی:حت عنوان حق دسترسی ت

ای حق دار ،بيجاشدگان داخلی مانند سايرشھروندان قانون اساسی دولت جمھوری اسLمی افغانستان؛ 52مطابق به ماده 
 دسترسی به تسھيLت با که بيجاشدگان داخلی به ھيچ وجه ازگردد مي کيدأت و ستندھ دسترسی به خدمات اساسی صحی

  شد. دنره تابعيت محروم نخواھنداشتن تذک بخاطر خدمات صحی اساسی

  وزارت صحت عامه ،مطابق به اين پاليسی

ً  درحاليکه ماھيت عاجل بودن نگرانی ھای صحی بعضی از •  گی ودرجريان بيجاشد بيجاشدگان را مخصوصا

انجام  با آن حمايت نموده و از حق دسترسی به مراقبت ھای صحی را رعايت و آن درک مينمايد؛ از بعد
 تضمين مينمايد. آنرا ی خودرين تLش ھاآخ

تغذيه برای تمام بيجاشدگان داخلی مخصوصاً برای  فراھم آوری خدمات کامل صحی و برحصول اطمينان از •
 ويژه می نمايد. کيدأت بی بضاعت ترين آنھا

 تداوی مريضان مزمن و وھا و*دت برای خانم از بعد مراقبت ھای قبل و برنامه ھای واکسيناسيون اطفال، •

شده يا مصاب  نتيجه بيجاشدگی قربانی خشونت ھا کسانيکه در کھنسا*ن و افراد دارای معلوليت، غذی،ت ءسو
 ميسازد. شامل برنامه ھای خود به امراض روانی ھستند

بيجاشدگی به امراض روحی  اثر برای کسانيکه در معلولين وء شھدا اموراجتماعی، و ھمکاری وزارت کار با •
اجتماعی  خدمات حمايوی روانی و خشونت ھا ساير بانيان خشونت ھای جنسی وبرای قر و مبتLشده اند

 راعرضه مينمايد.

چوب ھای  ويلچر اشخاص معلول وسايل *زم وتجھيزات انتقالی مانند و و کنوانسيون حقوق بشر مطابقت با در •
 بزرگ سا*ن دارای معلوليت فراھم مينمايد. برای اطفال و زيربغلی را
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تعداد  حال افزايش ميباشد و دارد و در که نفوس متغيريشھرھاي مراکز در ات صحی اساسی راخدم تسھيLت و •
اين خدمات برای رفع نيازمندی ھای آنان کافی  تا ميدھدعه زندگی ميکنند توس بيجاشدگان داخلی درآنھا زياد

کيفيت مراقبت ھای  رسمی زندگی ميکنند قابل دسترسی باشد. برای کسانيکه درمحLت بودوباش غير بوده و
صحت  نموی نوجوانان و انکشاف و و برای خانم ھا توجه خاص به خدمات صحی (باروری) با صحی را

 ميبخشد. اطفال خوردسال بھبود

صحی دسترسی  به آسانی به مراکز دننميتوانداخلی مناطق دوردست که بيجاشدگان  در را کلينيک ھای سيار •
 . نمود فراھم خواھد ،راجعه نمايندبه شکل منظم به آن م و داشته باشند

با ھمکاری  ،است امنی مسدود درمحLتيکه راه ھای رساندن کمک ھای بشری به افراد نيازمند درنتيجه نا •
برای فراھم نمودن خدمات اساسی صحی منجمله برنامه ھای  سايرفعالين مجراھای کمک رسانی را

 يد.برای بيجاشدگان داخلی ايجاد مينما واکسيناسيون را

بروز تش ھا  ميگيرد تا از اجتماعات ميزبان را مدنظر توازن ميان نيازمندی ھای صحی بيجاشدگان داخلی و •
 جلوگيری شود.

  

 وزارت اقتصاد -3

  

، تحت ادارات برنامه ھای انکشافی وزارت ھا و ھمواره سعی نموده حين اولويت بندی پروژه ھا و وزارت اقتصاد
 به محLت اصلی خود جابجا يا واند مھاجرينی که دوباره به کشور بازگشت نموده  وداخلی  پوشش قراردادن بيجاشدگان

  اين پروسه درآينده نيزادامه خواھد يافت. درنظرگرفته ورا ميشوند 

  

 معلولين وء شھدا اموراجتماعی، وزارت کار، -4

  

اساس معلومات ابتدائی  قابليت ھای موجود نزد بيجاشدگان داخلی به تقسيم بندی انواع مھارت ھا و شناسائی و •
 ادارات ذيدخل. سايرو يا  UNHCR ، ادارهعودت کننده گان مھاجرين و جمع شده توسط وزارت امور

 سکتور غيرحکومتی و جستجوی شغل ھستند به ادارات کار فرمای حکومتی، که درگانی معرفی بيجاشد •

 خصوصی.

فراھم نمودن فرصت ھای انکشاف  ،ونرھاد و حمايت مالی ادارات مھاجرين و وزارت امور ھمکاری با در •
 يا آموزش ھای تعليمات حرفوی موجود برای بيجاشدگان داخلی توسط مراکز کار به اساس بازار مھارتھا

 تسھيLت بطورمشخص. طرح کورس ھا و

پLن ھای کاری  وراتيژی ھا است ل بيجاشدگان داخلی درانکشاف پاليسی ھا،ئدرنظرگرفتن مسا شامل ساختن و •
  معلولين. وء شھدا اموراجتماعی، داخل حوزه صLحيت وزارت کار، در

  

  وزارت امورشھرسازی -5

  

يشت برای بيجاشدگان مين معأتفرصت ھای  مين سرپناه مناسب وتأ به منظورآماده است تا وزارت امورشھرسازی 
  داخلی در سطح مرکز و و*يات با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ھمکاری نمايد.

پLن  ، وزارت امور شھرسازی ميتواند اين وزارت قرارداده شود بودجه مورد ضرورت به اختيار وزمين صورتيکه  در
فراھم تسھيLت  ساير مکتب و مثل امکانات زيربنايی ساير باداخلی را ھای تفصيلی شھرک ھای مخصوص بيجاشدگان 

  نمايد.

  

  قبايل و اقوام وزارت امورسرحدات، -6
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ايجاد در قبايل  اقوام و ،وزارت سرحدات ،راد گرددفبيجاشدن ا به منجرای قبيله  ی ھای قومی ودر صورتيکه درگير
 برای حل نزاع کمک خواھد نمود. کميته ھای ميانجی 

  

  

  انکشاف دھاتاحياء و وزارت   -7

  

 ):REWTSIPبرنامه ملی آبرسانی ( •

 اعمار شبکه ھای آبرسانی، ايجاد طريق حفاری چاه ھای نيمه عميق، تھيه آب آشاميدنی صحی از

  محLت بازگشت بيجاشدگان داخلی. محيطی در هتعليمات حفظ الصح مبرزھای صحی و

 ):NRAP( سازی روستايیراه برنامه ملی  •

محLت مسکونی بيجاشدگان غرض  پلچک در پل و و احداث سرک ھای درجه سوم روستايی، اعمار
  .لمنفعهسايرنقاط عام ا کلينک و دسترسی شان به مارکيت،

 ):NABDP(ه ساحمبتنی بر برنامه ملی انکشاف  •

  .داخلی شدگانمحLت مسکونی بيجا خدمات اجتماعی در ساير مکتب و برای کلينيک، تعمير اعمار

 ):NSP( برنامه ھمبستگی ملی •

شوراھای انکشافی درمحLت  طريق ايجاد ايجاد پروژه ھای زيربنايی از عرضه خدمات اجتماعی و
  گان داخلی.مسکونی بيجاشد

 ):SPD( رياست مصئونيت اجتماعی •

ھمکاری اداره  با پروژه ھای کار درمقابل غذا ايجاد تحکيمات، ايجاد ديوارھای استنادی ذريعه گبيون و
WFP.  

ابعاد اجتماعی آن ازقبيل اثرات  و ل تخنيکی مربوط به برنامه ھائمسا ،شده درتمام فعاليت ھای ياد
طريق رياست  بيجاشدگان داخلی از مجدد استقرار وسه بازگشت وفعاليت ھای يادشده با*ی پر

  ارزيابی قرارميگيرد. مورد نظارت و دوامدار و مصئونيت اجتماعی بصورت مستمر

  

  زنان وزارت امور -8

  

اساس  دختران بيجاشده بر ميان زنان و شايستگی ھای موجود در و طبقه بندی انواع مھارت ھا شناسای و •
 در ميشنری عالی ملل متحد، کعودت کنندگان مھاجرين و وری شده توسط وزارت امورآارقام ابتدائی جمع 

 موسسات ذيربط. ساير پناھندگان يا امور

 گان داخلی که دراما ثبت نام بيجاشد ،اموراجتماعی است و گرچه کاريابی وظيفه خاص وزارت محترم کار •

ميتواند به افرادی که در  زنان نيز امور خدمات کاريابی وزارت ديتابيس مراکز در جستجوی کارميباشند
 ازين طريق کارھای مناسب را بدست آورند.جستجوی کار ھستند کمک نمايد تا 

 سکتورخصوصی ازو ھمچنان  به نھادھای دولتی وغيردولتی ميباشند کاری جستجو که در یمعرفی بيجاشدگان •

 اجتماعی برای زنان. طريق رياست خدمات اقتصادی و

فراھم آوری فرصت  ،کمک مالی مراجع تمويل کننده عودت کنندگان و مھاجرين و وزارت امور درھمکاری با •
 .نانز گان داخلی ازطريق مراکز آموزشی وزارت امورمھارت ھا برای بيجاشد ءھای ارتقا

 قضايای آنان جھت دست يافتنپيش بردن  و خشونت مواجه گرديده اند دخترانيکه با ثبت نام زنان و شناسائی و •

 به حقوق شان.

مشکLت امنيتی  يا مواجه بوده و خطر اگی شان بدختران بيجاشده که زند زنان ورای فراھم آوری سرپناه ب •
 يا آنھائيکه خانواده ندارند. داشته و

پLن ھای  و استراتيژی ھا تدوين پاليسی ھا، ل مربوط به بيجاشدگان داخلی درئگنجانيدن/مدنظرگرفتن مسا •
  زنان. وريت وزارت امورمأکاری درچوکات م
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 وزارت دفاع ملی  -9

  

 : وزارت دفاع ملی مسئوليت ھای ذيل رادرقبال آسيب ديدگان حوادث دارد 

منافع  نواميس ملی، حراست از آزادی، حفظ استقLل،از حيث را  مدت وظايف خود وزارت دفاع ملی در دراز •
 حاکميت ملی و منان داخلی وخارجی،ترد حمLت دش دفع و ثبات، صلح و استقرار تماميت ارضی، ملی،

 نمود. خواھد اجرا ارزش ھای معنوی کشور

چون زلزله، طوفان، سيLب و طبيعی ناشی از حوادث حا*ت اضطراری  در است تا وزارت دفاع ملی متعھد •
، ارگان ھای دولتی وغيردولتی ذيدخل تفاھم با در ،طوريکه ايجاب مينمايد ،طبيعی غيرحوادث  وخشکسالی 

 راد ملکی را کمک نمايد. اف

پوليس ملی ی تقاضابه  نظر، بناً حساس وزارت دفاع ملی ميباشد وظايف کليدی و از یمين امنيت يکأت •
 مينمايد.  اشخاص آسيب ديده ايفا مين امنيت مردم عامه وأت در افغانستان نقش حمايت کننده را

  

 جمعيت ھLل احمرافغانی      -10

  

 شناسايی نيازھا. جمع آوری اطLعات و ناسايی مناطق آسيب پذير،ش ارزيابی خسارات و شرکت در •

 لباس. غذا و جمله کمک ھای اوليه، ه کمک ھای اضطراری به مردم آسيب ديده ازئارا •

 طريق شورا ھای محلی و سرپناه موقت از تخليه، قسمت نجات و کمک به مردم آسيب ديده در •

 رضاکاران.

 .احمر ھLل و فدراسيون بين المللی صليب سرخ بازسازی به ارسال درخواست امداد و •

 به مناطق آسيب ديده. ارسال آنھا بسيج رضاکاران و آموزش و •

 

 مطابقت به اصول اساسی نھضت، در ديگر موسسات ھمکار ھماھنگی با افغانی در جمعيت ھLل احمر •

ه بيجا شدگان داخلی آسيب ، باستراتيژی ھا پاليسی ھا و پLن ھای عملياتی، منابع دست داشته، طرزالعمل،
  مساعدت خواھد نمود.  پذير و آنھايی که در اثر حوادث طبيعی بيجا گرديده اند

به عنوان عضو کميسيون عالی مبارزه با حوادث، در ھمکاری با ساير نھاد ھای ذيدخل، از اين که بيجا  •
 شدگان داخلی مورد حمايت قرار ميگيرند اطمينان حاصل خواھد کرد. 

افغانی به ھمکاری  که ممکن است جمعيت ھLل احمر یکمک ھاي و یخدمات حفاظت ھايی ازنمونه  •
باشد: ه آن ئبه ارا کميته بين المللی صليب سرخ قادر ھLل احمر و فدراسيون بين المللی صليت سرخ و

اء ارتق، ضطراریاآشاميدنی و خدمات صحی آب  ارزيابی عاجل، کمک ھای اوليه، گم شده، رديابی افراد
 غيرغذايی. ه اقLم غذائی وئارا سرپناه اضطراری و بھداشت،

 

 حوادث رياست عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با    -11

  

کوتاه مدت  عاجل و یجھت رسيدگی به نيازمندی ھا حوادث يک نھاد رھبری کننده در اداره ملی آمادگی مبارزه با
  به حا*ت اضطراری ميباشد. سخگوپا حوادث طبيعی و بيجاشدگان ناشی از آسيب ديدگان و

  ذيل است:  گيرنده موارد بر قانون مديريت حوادث در مسئوليت اصلی اين اداره در

  پخش ميزان خطرات ناشی ازحوادث طبيعی اعLن و درمرحله وقوع حوادث ناگوار •

  فعال نگھداشتن مراکزعمليات اضطراری عاجل  •

  بسيج تيم ھای ارزيابی عاجل و واکنش سريع  •

  مندی ھای اوليه به متضررين با استفاده ازمنابع کمک کننده زھنگ سازی نياھما •

  حادثه انسجام فعاليت ھای ھشداردھی  درمرحله قبل از •
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بLخره  و طبيعیحوادث احتمالی  برابر گی ھای پيشگيرانه درآماد ھماھنگی فعاليت ھای کاھش خطر و اتخاذ •
ازی درمحدوده امکانات موجود و دست داشته ادارات و از حادثه انسجام فعاليت ھای بازس محله بعد در
 ارت خانه ھای سکتوری وز

ماين  مسئوليت انسجام فعاليت ھای تطھير طريق رياست پاکسازی ماين ھا، حوادث از ھمچنان اداره مبارزه با •
 مينمايد. افغانستان کار در ھمکاری مرکزھماھنگی فعاليت ھای ماين در را بدوش دارد و

بيجاشدگان  رایبرنامه ھای اضطراری موجود ب تمامی فعاليت ھا و حوادث در آمادگی مبارزه با اداره ملی •
مھاجرين وعودت  وزارت اموربا ھماھنگی نزديک در سطوح مرکز و و*يات  حوادث طبيعی در ناشی از
اداره  ھاجرين وم در راستای تحقق اين پاليسی نقش وزارت امور. نھادھای ذيربط کار مينمايد ساير کنندگان و

 .ميگردد اجرا تصريح گرديده مشترکاً  2حوادث طوريکه در ضميمه شماره  ملی مبارزه با

  

بيجاشدگان داخلی با درنظرداشت  حوادث پيرامون انسجام امور نقش اساسی اداره ملی آمادگی مبارزه بادر مورد 
  چگونگی تحقق اين پاليسی موارد ذيل توضيح داده ميشود:

 

 حين وقوع حوادث و درداخلی کوتاه مدت برای بيجاشدگان  ی نيازمندی ھای عاجل اضطراری وھماھنگ ساز •

 حا*ت اضطراری که دوام آن باعث ازدياد آسيب پذيری بيجاشدگان گردد.

حوادث در رابطه به تنظيم فعاليت ھای  کميسيون عالی دولتی مبارزه با با ھمکاری تسھيل زمينه ھای کاری و •
 به بيجاشدگان داخلی.اضطراری مربوط 

حين حوادث طبيعی  تثبيت وضعيت بيجاشدگان داخلی ناشی از ثبت نام و انجام پروسه سروی، مشارکت در •
 بروز حادثه.

 واعLم پايان وضعيت اضطراری.) ساعت 72تنظيم امورعاجل الی (سھم گيری در •

ی و حا*ت اضطراری مواجه عاجل که در آن بيجاشدگان داخلی ممکن با خطرات احتمالرسيدگی به وقايع  •
 گردند. 

برای  سھولت ھا فراھم آوری شرايط خاص و اسکان مجدد، ی چون کاريابی،يفعاليت ھا سايرمراحل و •
ظيم نت به کتگوری ھای مختلف، انتقسيم بندی آن شناسائی بيجاشدگان و تثبيت و شھرک ھا، ايجاد بيجاشدگان،

 وظايف اساسی وزارت محترم امور وارد کليدی ديگر ازغيره م عودت کنندگان قانونی به داخل کشور و

 بود. عودت کنندگان خواھد مھاجرين و

  

  کميسيون عالی دولتی مبارزه باحوادث

  

کاھش دھی به  اضطراری، انسجام امور عمده جھت رھبری و حوادث نھاد کميسيون عالی دولتی مبارزه با
  ا*ت فوق العاده اضطراری ميباشد.پاسخگوئی به ح طريق کم ساختن آسيب پذيری و از خطر

و  يتحوادث سکرتر رياست اين کميسيون به مقام معاونيت دوم رياست ج.ا.ا محول و اداره ملی مبارزه با
بخش مديريت  ادارات کليدی که در وزارت خانه و 19حدود  کميسيون را بعھده دارد واين دار*نشاء  يتمسئول

  اين کميسيون را دارا ھستند. عضويت استقامت کاری دارند  ای حوادث بگونه

 و حوادث وظايف کميسيون عالی دولتی مبارزه با ،طرزالعمل وظايف داخلی تحقق اين پاليسی و مبتنی بر
  مسئوليت ھای ذيل را داراست.

 مديريت حا*ت و وقايع اضطراری. ھماھنگی ملی و •

 بازسازی). پاسخگوئی و آمادگی، تصويب پLن ھای ملی (کاھش، •

 پLن ھای احتياطی. ری پاليسی ھای ملی ومنظو •

 بسيج کمک ھای بين المللی درحا*ت فوق العاده. •

 ختم آن . اعLم حا*ت اضطراری و •

  خارجی. داخلی و نحل معضLت بزرگ بيجاشدگا تصميم گيری در •
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  وزارت معارف    -12

  

 .در مکاتب افغانستان پروسه شموليت مورد حقوق تعليمی اطفال شان و درگاھی به بيجاشدگان آه ئارا •

 محLتی که بيجاشدگان سکونت دارند. سيس مکاتب محلی درأت •

 از سن مکتب ميباشد . که سن شان با* تر تسريعی برای اطفال بيجاشده راه اندازی صنوف آموزشی •

 شھر ھای نزديک برای اين اطفال جھت ادامه تعليمات ثانوی در مکاتب. تسھيLت ليليه دروری آاھم رف •

 نھا.آضرورت برای مورد  ديگر مواد قرطاسيه و درسی،م آوری کتب فراھ •

 

 ماين پاکی افغانستان اداره   -13

  

، 2002ين پاکی در افغانستان ميباشد. در سال پاکی افغانستان، نھاد رھبری کننده فعاليت ھای مااداره ماين 
اضا نمود تا به اداره ماين پاکی دولت جمھوری اسLمی افغانستان از اداره خدمات ماين پاکی ملل متحد تق

مرکز ھماھنگی ماين افغانستان در زمينه ھماھنگی فعاليت ھای ماين پاکی در سراسر کشور، مساعدت نمايد. 
در ميشود،  از نگاه تخنيکی و مالی مساعدت اداره خدمات ماين پاکی ملل متحدپاکی افغانستان که توسط 

برنامه ماين پاکی افغانستان توسط فعاليت ھای ه اين  تقاضا لبيک گفت. ب مشارکت با اداره ماين پاکی افغانستان
(در ملل متحد و دولت جمھوری اسLمی افغانستان از طريق ادارات مربوطه شان که در مشارکت با يکديگر 

   ، ھماھنگ ساخته ميشود.کار ميکننديک دفتر) 

 

 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان   -14

  

نظارت بر رعايت حقوق بشر در  ":قانون اساسی 58افغانستان، به اساس ماده    قوق بشركميسيون مستقل ح
كميسيون  قانون تشكيل، وظايف و صLحيت ھای تأسيس گرديده است. "افغانستان و بھبود و حمايت از آن

از  سیأوزراء بتصويب رسيد. به ت مجلس عالی   از طرف 2005در ماه می سال قوق بشر افغانستان مستقل ح
ھاي اساسي اتباع که در افغانستان مکلف است تا از حقوق و آزادي   اين قانون، كميسيون مستقل حقوق بشر

حقوق بشر که افغانستان به  المللیھا و ساير اسناد بينھا، قراردادھا، پروتوکولھا، ميثاققانون اساسي، اعLميه
  .ندرعايت و تطبيق آنھا متعھد است، حمايت و آنرا تقويت ک

  

 ن ميکند: يماده پنجم اين قانون پنچ ھدف را برای كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تعي

 نظارت بر رعايت حقوق بشر در کشور. .1

  تعميم و حمايت از حقوق بشر. .2

  .یبشر یھا یافراد به حقوق و آزاد نظارت از وضعيت و چگونگی دسترسی .3

  و تحقيق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر. بررسی .4

  اتخاذ تدابير به منظور بھبود و انکشاف وضعيت حقوق بشر در کشور. .5

  

ساحات کاری كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شامل: آموزش حقوق بشر؛ حقوق اطفال؛ حقوق زنان؛ عدالت 
سيون . در انجام وظايف و اعمال صLحيت ھايش، كميميباشند تمعلوليافراد دارای و نظارت و حقوق  بررسیانتقالی؛ 

نزديک ھمکاری ، جامعه مدنی، علمای کرام، مطبوعات و ھمکاران بين المللی، دولتمستقل حقوق بشر افغانستان با 
 ميکند. 
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   )3ضميمه شماره (

  

   داخلی بيجا شدگان رایرھنمود واليان در رابطه به تدوين پ�ن ھای وVيتی برای يافتن راه ھای حل دائمی ب
  

ھر و*يتی که در آن تعداد زيادی از بيجاشدگان داخلی وجود  اين پاليسی، در با گذشت يک ماه از تصويب )1(
 پدارند، واليان بايد در مشوره با رياست حالت اضطرار وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان، يک گرو

ن کاری بايد بدوش والی و معاونيت آ پايجاد نمايند. رياست اين گروبيجاشدگان داخلی برای کاری و*يتی 
بدوش رياست و*يتی امور مھاجرين و عودت کنندگان باشد. در و*ياتيکه در حال حاضر بيجاشدگان داخلی 

کاری و*يتی  پوجود ندارند، در صورتيکه اين وضعيت تغيير کند، بايد در مطابقت با اين رھنمود يک گرو
 ايجاد شود. 

ی تھيه پLن کاری و*يتی جھت يافتن راه کاری و*يتی بيجاشدگان داخل پيکی از مسئوليت ھای عمده گرو )2(
 ميباشد.  ن داخلی در مطابقت با اين پاليسیمی برای بيجاشدگائحل داھای 

واليان بايد حصول اطمينان نمايند که در اين گروه کاری نماينده ھای تمام فعالين عمده سھيم باشند. اينھا بايد  )3(
امور مھاجرين وعودت کنندگان، اداره آمادگی مبارزه با  شامل نماينده ھای ادارات ذيل باشند: رياست و*يتی

حوادث، وزارت ھای سکتوری (مانند وزارت احياء و انکشاف دھات، وزارت کار، امور اجتماعی، شھداء و 
معلولين، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، وزارت عدليه، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان) 

ارات ملل متحد، سازمان ھای غير دولتی ملی و بين المللی موجود در و*يت که ولسوالی ھا و شاروالی ھا، اد
زير ذکر گرديده، از در  5در فعاليت ھای بشری يا انکشافی سھيم اند و اداره ھLل احمر. طوريکه در فقره 

 صورت ميگيرد.  گیبيجاشدگان داخلی يا درين نھاد و يا بشکل جداگانه نمايند

کاری، از ھر اداره مربوطه دولتی بايد تقاضا شود تا  پز مشارکت کافی در کار گروجھت حصول اطمينان ا )4(
کاری فعاليت خواھد  پا که بشکل منظم و فعا*نه در گرويک شخص دارای شايستگی ھای مناسب تخنيکی ر

از . ھمچنان )يک شخص ديگر نيز بايد در ھمان اداره به عنوان جانشين وی توظيف گردد( نمود، توظيف کند
 ساير ادارات نيز بايد تقاضا شود تا ھمين کار را بکنند. 

کاری و*يتی بيجاشدگان داخلی ميتواند جھت نظارت از سير و حرکت بيجاشدگان داخلی  پدر حاليکه گرو )5(
توظيف گرديده، نيازمندی ھای عاجل را ارزيابی نموده و رسيدگی به نيازمندی ھای بشری و حمايتی 

کاری بايد درک نمايد که يکی از وظايف عمده آن تھيه و  پماھنگ بسازد، اين گروبيجاشدگان داخلی را ھ
 تطبيق اين پLن کاری ميباشد. 

کاری بايد از موجوديت يک مکانيزم مشوره با بيجاشدگان داخلی حصول اطمينان نمايد؛ در  پاين گرو )6(
اين ميکانيزم بايد زمينه را مساعد  وجود نداشته باشد، بايد ايجاد گردد. (ھمچنان یميکانيزمچنين صورتيکه 

 بسازد تا صدای زنان، بزرگسا*ن، جوانان و ساير گروپ ھای خاص شنيده شود.)  

کاری بايد از موجوديت ميکانيزم مشوره با اجتماعات ميزبان، بدون درنظرداشت راه حل  پھمچنان اين گرو )7(
 حصول اطمينان نمايد.می انتخاب شده، يعنی عودت، ادغام محلی و استقرار مجدد، ئدا

کاری بايد تمام ارقام موجود در مورد تعداد بيجاشدگان داخلی در و*يت را (با تفکيک سن و  پاين گرو )8(
جنسيت) جمع آوری و ذخيره نمايد. اين ارقام شامل محل سکونت، محل بودوباش اصلی، مليت، دليل فرار، 

يل و مھارت ھا و شيوه ھای امرار معيشت مدت بيجاشدگی، نظريات شان در رابطه به عودت، درجه تحص
يا رياست ھای و*يتی امور مھاجرين وعودت کنندگان  UNHCR ،IOMميباشد. اگر اين ارقام از قبل توسط 

جمع آوری گرديده باشد، نياز به تکرار جمع آوری ارقام ابتدائی نميباشد؛ اگر ارقام کمبود باشد، ميتوان 
 ايلنگ را انجام داد. بخاطر تکميل معلومات پروسه پروف

کاری ملی بيجاشدگان داخلی ميتواند فارم ھای معياری  پاگر نياز به ارزيابی بيشتر يا پروفايلنگ باشد، گرو )9(
کاری ملی بيجاشدگان داخلی ميتواند ساير  پرا جھت جمع آوری اين معلومات فراھم نمايد. ھمچنان گرو

 *يتی بيجاشدگان داخلی فراھم نمايد.  ھای کاری و پانواع مساعدت ھای تخنيکی را به گرو
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می با بيجاشدگان ئده و برای يافتن راه ھای حل داکاری بايد ارقام را تجزيه و تحليل نمو پگرو ،بعد از آن )10(
می برای ئوضوعات در رسيدن به يک راه حل داداخلی مشوره نمايد. اين تحليل بايد مشخص بسازد که کدام م

نمايند و کدام شرايط فرصت ھا را برای دست يافتن به راه ھای حل پايدار، گروپ ھای خاص موانع ايجاد مي
 مساعد ميسازد.

 

گروپ ھا/اجتماعات  ،براساس اين بررسی و تجزيه و تحليل، گروه کاری بايد با درنظرداشت موارد ذيل )11(
 بيجاشده در و*يت را اولويت بندی نمايد:  

a. می دارند). آسيب پذيری ممکن شامل ئبه راه حل دا بيشتر از ھمه نياز آسيب پذيری (کدام گروپ ھا
کتگوری ھای ذيل باشد: افراديکه در فقر شديد زندگی ميکنند؛ افراد بی خانه يا آنھائيکه خانه ھای شان در 

در معرض خطر اخراج قرار دارند؛ آنھائيکه به آب آشاميدنی، يکه وضعيت بسيار خراب قرار دارد؛ آنھائ
زش يا مراقبت ھای صحی دسترسی ندارند؛ افراديکه فاقد اسناد ملکی اند؛ خدمات حفظ الصحه، آمو

 آنھائيکه بيشتر از ھمه در بيجاشدگی قرار داشته اند و غيره؛

b. ؛ئن چانس برای يافتن راه ھای حل دابزرگتري(تLاقتصادی ترين مداخ) می برای گروپ ھای خاص 

c. می. ئص *زم برای تطبيق راه ھای حل دابزرگترين چانس برای جلب وجوه مالی مورد نياز و  تخص 

 

کاری بايد در مورد فعاليت ھای مورد نياز تصميم گرفته و فعاليت ھائی را که بايد در سال آينده  پاين گرو )12(
 انجام داده شوند مشخص نموده و خاطر نشان بسازد که اين فعاليت ھا را کی و چه وقت انجام خواھند داد؛

a.  بايد واضح شود که کی مسئوليت کدام کار را بدوش دارد، چارچوب  ايز اھميت اينست کهحموضوع
زمانی برای تطبيق اين فعاليت ھا چگونه است و در ارزيابی موفقيت ھا کدام معيار ھا مورد استفاده قرار 

 خواھد گرفت. 

b. ن ھای انکشافی عمومی(برنامه ھا یم است بدانيم که چگونه فعاليت ھاھمچنان مھLن شده در پLی ) پ
و*يات/ولسوالی ھا/شاروالی ھا تطابق می يابد، يعنی اين پLن ھا چگونه با برنامه ھای درخور اولويت 

) يا برنامه ھمبستگی ملی و پLن ھای انکشاف شھری ارتباط ميگيرند و جھت حصول NPPsملی (
 ند).اطمينان از تشريک مساعی کدام ميکانيزم ھای ھماھنگی وجود دارند (يا بايد ايجاد گرد

c.  تخمين مصارف (بودجه) برای انجام اين فعاليت ھا و خاطر نشان ساختن اينکه اين وجوه مالی از کجا
 بدست ميايد. 

 

تمام اينھا بايد در يک پLن کاری گنجانيده شده و با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان شريک ساخته  )13(
 آوردن وجوه مالی برای تطبيق آن کمک کند.  شود و وزارت متذکره بايد پLن کاری را تصويب و در بدست

 

 اين پLن کاری بايد در ظرف سه ماه تکميل شود.  )14(
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  )4ضميمه شماره (

  

  گروپ حمايتی افغانستان - رھنمود ھا برای کاھش زيان ھا و مشک�ت در شرايط اخراج اجباری

  پيشگفتار

يک گروپ کاری موضوعی بوده و تحت  ،، زمين و ملکيتمسکنگروپ کاری موظف در بخش با تأييد اينکه  .1
گروپ ھای مورد ھدف عاجل و بشری جھت پاسخگوئی به نيازمندی ھای اثر گروپ حمايتی افغانستان در 

 انجام ميدھد؛فعاليت ھای خود را  آناعضای 

و عزت زندگی کند  با تأکيد مجدد براينکه ھر زن، مرد و طفل حق دارد در يک محل مصئون در صلح و با .2
يک شخص  شامل حق عدم اخراج اجباری غير قانونی، يا برمبنای تبعيض از مسکن، زمين و جامعه اين حق
11؛ميباشد

 

اجباری و غير داوطلبانه افراد، خانواده  راندنعملکرد خشونت بار اخراج اجباری شامل بيرون با درک اينکه  .3
به بی خانمانی و شرايط نامناسب بوده و منجر ھا و گروپ ھای افراد از منازل، زمين ھا و اجتماعات شان 

12زندگی ميشود؛اسکان و 
  

تأکيد مجدد بر حق ھر شخص به معيار ھای مناسب زندگی منجمله غذا، لباس و مسکن مناسب برای خود  اب .4
ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی،  11شخص و خانواده اش، و بھبود متداوم شرايط زندگی که در ماده 

 فغانستان نيز عضويت آنرا دارد، تصريح گرديده است؛اجتماعی و فرھنگی، که ا

که چنين ) 1991(سال  4با درک اينکه کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در تبصره عمومی شماره  .5
اجتماعی و فرھنگی] در  بيان مينمايد، "موارد اخراج اجباری با مقتضيات [ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی،

ر شرايط بسيار استثنائی و در مطابقت با اصول مربوطه قوانين بين المللی صورت تناقض بوده و صرف د
13بر حق مسکن مناسب تأکيد نموده است؛گرفته ميتواند"، 

. 

، خانواده ھا يا می يا موقتی افرادئدا به مثابه بيرون نمودن با درنظرداشت اينکه اصطLح "اخراج اجباری" .6
ل و يا زمين ھائيکه اشغال نموده اند، بدون فراھم آوری انواع مناسب برخLف ميل آنان از مناز اجتماعات،

ھرچند، منع اخراج اجباری بر اخراج افراد که در مطابقت با قانون و حمايت حقوقی تعريف گرديده است. 
14مرعی ا*جراء نميباشد؛احکام ميثاق ھای بين المللی در رابطه به حقوق بشری صورت ميگيرد، 

. 

15برای جلوگيری از اخراج اجباری بدوش دولت ميباشد؛ينکه مسئوليت حقوقی و سياسی با تأکيد بر ا .7
 

با تأييد اينکه در موارديکه اخراج اجباری موجه ميباشد، اينکار بايد در مطابقت جدی با احکام حقوق بشری  .8
16بين المللی و در مطابقت با اصول عمومی معقوليت و تناسب

يتی در آن طرزالعمل ھای حماصورت گرفته و  
 مدنظر گرفته شود تا پروسه اخراج بشکل انسانی و با عزت انجام داده شود. 

  

بنابرين، دولت جمھوری اسLمی افغانستان متعھد است تا جھت حصول اطمينان از حمايت کامل از افراد، خانواده ھا و 
به ی ھا، پاليسی ھا و برنامه ھا را قبل از اخراج اجباری، در جريان آن و پس از آن، استراتيژدر شرايط اجتماعات 

  . تصويب برساند

  ميباشد: اينکار در ميان ساير اقدامات، شامل عناصر ذيل 

  قبل از اخراج:

                                                             
11

  2004/28قطعنامه:  کميسيون حقوق بشر،  
12

 2004/28قطعنامه:  کميسيون حقوق بشر، 
13

   E/1992/23 3ضميمه 
14

  3، فقره CESCR ،1997/05/20، 7اج اجباری. تبصره عمومی شماره ): اخر11.1اداره کمشنر عالی حقوق بشر، حق مسکن مناسب (ماده   

 
15

  2004/28، کميسيون حقوق بشر، قطعنامه OHCHRمنع اخراج اجباری   
16

  A/HRC/13/20 گزارش گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه به مسکن مناسب به مثابه جزء حق معيار مناسب زندگی، و حق عدم ،

  . 12ويل رولنيک، صفحه تبعيض درينگونه شرايط، راک
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، پناھندگان عودت کننده و افراد ملکی که از درگيری ھا، يا حوادث طبيعی بيجا شدگان داخلیبا   .أ 
 حل پروسه مشوره صورت ميگيرد؛ ستند در تمام مراھدر خطر اخراج اجباری  متأثر گرديده و

با  ه، در مشورزوريا به حداقل رساندن نياز به استفاده از زور استفاده از از جھت جلوگيری   .ب 
، آغاز به اينکارثر طرق بديل سنجيده شود. قبل از اتخاذ ھر تصميم پيرامون اخراج يا أاشخاص مت

 ھای بين المللی ارييست و در تطابق با معادارات مسئول بايد اظھار نمايند که اخراج قابل جلوگيری ن

17حقوق بشری صورت ميگيرد.
 

18داده شود.شده بايد اطLع ثر أدر وقت مناسب و معقول قبل از اخراج به اشخاص مت  .ج 
ھر نوع تصميم  

پيرامون اخراج بايد بشکل کتبی اعLن شود و حاوی توجيه تصميم بشکل تفصيلی باشد، بشمول 
؛ ج) در صورت شده کمل بديل پيشنھادم جزئياتيک بديل مناسب؛ ب) موضوعات ذيل: الف) نبود 

تا تاثيرات ناشی از اخراج به بعمل آيد نبود کدام بديل، تمام تدابير روی دست گرفته شده و سعی 
 .برسدحداقل 

تمام تصاميم مربوط به اخراج بايد قابل تجديد نظر اداری و قضايی باشد. جبران خساره برای افراد   .د 
راھم شده و در اختيار شان قرار داده شده باشد و ھمچنان به کسانيکه فدر نتيجۀ اخراج شده ثر أمت

 فراھم شود. مساعدت حقوقی مشکل شان رسيدگی نمايد، نياز دارند و ميخواھند محکمه به 

 

 در جريان اخراج:

 

مام اشخاص يا مقامات حکومت افغانستان يا نمايندگان شان در جريان اخراج حضور داشته باشند و ت  .ه 
 عاملين اخراج قبل از رويداد بشکل درست شناسايی شوند. 

ھمچنان انسان ھا نقض گردد. و امنيت اخراج نبايد بشکلی صورت گيرد که کرامت و حق زندگی   .و 
تا از عدم برخورد تبعيض آميز با زنان در جريان اخراج و بيجا اتخاذ نمايد را  اقداماتیدولت بايد 

 . بگيردو از حقوق اطفال حمايت صورت ه شد سازی اطمينان حاصل

 ھر نوع استفاده از نيروی قانونی بايد اصل ضرورت  و اصل تناسب را در نظر بگيرد.   .ز 

و ترجيحاً در زمستان  مذھبیجوی، در جريان شب يا در رخصتی ھای  ناگواراخراج در شرايط   .ح 
 صورت نگيرد.

  بعد از اخراج:

  

شود. نقض حقوق بشری د بی خانمان شده و آسيب پذير در معرض اخراج نبايد سبب قرار گرفتن افرا  .ط 
ت مکلف است تا تمام دول ،نداشته باشندپرداخت مصارف شانرا توان شدگان  ثرأدر صورتيکه مت

تدابير *زم را روی دست گرفته و با استفاده اعظمی از منابع دست داشته از موجوديت سرپناه بديل، 
19زمين حاصل خيزمجدد يا دسترستی به ئی جابجا

 حين اخراج، حصول اطمينان نمايد. 

مسکن مجدد بايد مطابق قانون بين المللی حقوق بشر معيارھای  ئیساحات مشخص شده برای جابجا  .ي 
 يا در معرض آلودگی قرار داشته باشد.  آلودهرا تکميل کرده باشد. ساحات نبايد در زمين ھای مناسب 

، پLن ھا و تطبيق پروسه ھای دولت به اشخاص، گروه ھا و معلومات کافی در ارتباط به پروژه ھا  .ك 
ه شود. توجه خاص بايد صورت گيرد تا باشندگان اصلی، اقليت ھا، ئثر شده اراأاجتماعات مت

 ؛20اشخاص بی زمين، زنان و اطفال در اين روند، حضور داشته باشند

                                                             
17

 A/HCR/4/18اصول اساسی و رھنمود پيرامون بيجاشدن و اخراج بدليل انکشاف   
18

 افغانستان 2005سال  849، جريده رسمی شماره 20تعديل قانون تحصيل زمين ماده    
19

مخففات کنوانسيون، تبصره ھای  .7شماره   CESCR. تبصره ھای عمومی1997/05/20): اخراج اجباری، 11.1حق مسکن مناسب (مادده   

  ميثاق)، اخراج اجباری 11.1عمومی در رابطه به مسکن مناسب (ماده 

20
  A/HRC/4/18اصول اساسی و رھنمود ھای در مورد اخراج و بيجاشدگی مبتنی بر پروژه ھای انکشافی،   
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تماعات آسيب ديده پيشنھاد حکومت بايد تمام پLنھای بديل را که از طرف اشخاص، گروه ھا و اج  .ل 
 ميشود، مد نظر بگيرد.

 مستحق دسترسی به جبران خساره بموقعقرار دارند تمام اشخاصيکه در خطراخراج اجباری   .م 

شامل دسترسی به محکمه عاد*نه، مشوره ھای حقوقی، مساعدت مناسب . جبران خساره ميباشند
 ی و جبران خسارات ميشود.حقوقی، بازگشت، باز پرداخت مصارف، سکونت مجدد، بازساز

 ثر از اخراج حق ادعای جبران خساره بشکل مناسب در بدل ھر نوع ضرر رسيده برايشانأافراد مت  .ن 

 را دارند.
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