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 یداخل جاشدگانیب یمل یسیپال مورد در مختصر معلومات
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 مندرجات فهرست

 

 

 تمخففا

 لغتنامه

 رشگفتایپ

 ریپذ بیآس اتباع: افغانستان دری داخل جاشدگانیبوضعیت 

 خالصه: یداخل جاشدگانیبی ملی سیپال

 پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی قیطبت پروسه

  5102پیشرفت های صورت گرفته تا کنون / اقدمات کلیدی جهت تطبیق در سال 

، ابتکارات صورت گرفته در دن پالیسی در عملپیاده نموچه کسی، در کجا، چه میکند؟ 

 راستای حمایت از تطبیق پالیسی در سطوح ملی و بین المللی 

پالنگذاری برای اقدامات بعدی نهاد های بشری، انکشافی و ادارات دولتی در سطوح 

   ملی، والیتی، و ولسوالی
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 مخففات

 

AIHRC افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم  

ANDMA  ی عیطب حوادث با مبارزهی مل اداره  

APC 

DoRR 

  افغانستانی تیحما کلستر

  کنندگان وعودت نیمهاجر امور استیر 

EVI ریپذ بیآس تینها افراد  

GDMA 

GoIRA 

های شاروال اموری عموم استیر  

  افغانستانی اسالمی جمور دولت

HLP 

ICLA 

  تیملک و نیزم مسکن،

ی حقوق تمساعد وی ده مشوره معلومات،  

IDLG ی محلی ها ارگان مستقل استیر  

IDMCC و کنندگان عودت پناهندگان، به رابطه دری الوزارت نیبی هماهنگ تهیکم 

ی  داخل جاشدگانیب  

IDP ی داخل جاشدگانیب  

IOM مهاجرتی الملل نیب سازمان  

LAS نیزم عیتوز برنامه  

MAB ی شاروالی مشورت بورد  

MoEC اقتصاد وزارت  

MoF هیمال وزارت  

MoJ هیعدل وزارت  

MoRR  کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت  

MoU نامه تفاهم  

MRRD  دهات انکشاف و اءیاح وزارت  

NABDP ی ساحو انکشافی مل برنامه  

NCDM حوادث با مبارزهی ملی عال ونیسیکم  

NPP ی مل تیاولو درخوری ها برنامه  

NRC برای مهاجرین ینارو ئتیه  

NSP ی ملی همبستگ برنامه  

OCHA یبشر اموری هماهنگ اداره  

PDC ی تیوالی انکشافی شورا  

TOR فیوظا حهیال  

UNHABITAT  متحد مللی بشر اسکان برنامه  

UNDP متحد مللی انکشاف برنامه  

UNHCR پناهندگان امور در متحد مللی عالی کمشنر  
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  لغتنامه

 

 

 

یمیدا حلی ها راه  ای یمحل ادغام عودت،ی )میدا حل راه کی 

 در که( کشور داخل در گرید محل به انتقال

 به رابطه دری داخل جاشدگانیب آن جهینت

 و نداشته گریدی ازمندین کدام شانی جاشدگیب

 آنها شوند،یم دیمستف افغانها ریسا کهی حقوق از

 خاتمهی زمانی جاشدگیب. گردند مند بهره زین

ی برا داوطلبانه و آزاد انتخاب که ابدی یم

 به انتقال ای ،یمحل ادغام مصئون، بازگشت

 گرفته صورت کشوری داخل دری گرید مکان

 تیامن) باش و بود محل تیامن نیتأم و

 امرار وی اساس خدمات بهی دسترس ،ی(تصد

ی برا ناشده جایب افراد همانند شتیمع

.باشد داشته وجودی داخل جاشدگانیب  

نیمسئول  
 
 

 

یداخلی جاشدگیب  
 

 

یرهنمود اصول  

 

 

 

یمحل ادغام  

 
ی جاشدگیب تیوضع

 دوامدار
 

 

 

 

 
 

گرید محل به انتقال  

 
 
 

یرویدای ها اریمع  
 

 حقوق از تیحما تیمسئول کهی دولتی ها نهاد

به عنوان اتباع افغانستان  رای  داخل شدگان جایب

 دارند بدوش

 ای داوطلبانه ریغ مکان رییتغ ای هیتخل انتقال،

 مرز داخل در افرادی ها گروپ ای افرادی اجبار

 .کشور کی یها

 در متحد ملل 8991 سالی رهنمود اصول

که حقوق آنها را در  ،یداخلی جاشدگیب به رابطه

تمام مراحل بیجا شدگی مشخص مینماید. این 

 بشر نیقوان وی بشر حقوقسند بر اساس قوانین 

 دوستانه بین المللی تهیه گردیده است.

با  محل کی در اقامت قح آوردن بدست

بدست آوردن تمام حقوق مربوط به اقامت 

 منطقه آن  نیساکن ریسا مانند

 که استی حالتی جاشدگیب دوامدار تیوضع

ی ابتدائ مرحله از فراتر جاشدهیب افراد

 در و اند داشته قراری جاشدگیب دری اضطرار

 حل راه کدام شانی برا ،ینیشبیپ قابل ندهیآ

 راه افتنی پروسه کهی زمان .باشد نداشته وجود

 جاشدگانیب ای و دهیگرد متوقفی میدا حلی ها

 شان، حقوق از تیحما عدم جهینت دری داخل

ی فرهنگ و ،یاجتماع ،یاقتصاد حقوق منجمله

 .اند گرفته قرار انزواء در
 
 

ی محل بهی داخل جاشدگانیبی میدا انتقال پروسه

به شکلی که در ان محل  کشور داخل در گرید

تمام حقوقی که سایر اتباع برخوردار هستند  از

 برخوردار گردند.
 

 ها مساعدتی آور فراهمی برا ها اریمع اقل حد

 بهبود ،یآبرسان( 8: )ساحه حیاتی چهار در

ی غذائ تیمصئون( 2) بهداشت، و الصحه حفظ

 و گرید محل به انتقال سرپناه،( 3) ه،یتغذ و

 وی صحی ها مراقبت( 4) و ،یغذائ ریغ مواد

 و تیموثری ابیارز و نظارتی برا ها اریمع

بشردوستانهی ها مساعدت راتیتأث  
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شگفتاریپ    

 

تصویب و در ماه  2183نوامبر سال  ماه دری داخل جاشدگانیبی ملی سیپال

رسما افتتاح  افغانستانی اسالمی جمهور دولت توسط 2184 سالی فبرور

 اتباع ثیمنحی داخل جاشدگانیب حقوق از و بودهی مل سند کی یسیپال نیاگردید. 

 ،خالصه و معلوماتی در مورد پالیسی سند نیا. دینمایم حفاظت افغانستان

معلوماتی را در مورد محتوای پالیسی و روند تطبیق آن در اختیار تمام نهاد های 

  دولتی و سایر ادارات همکار قرار میدهد.

 

  منظر پس

 کی و دولتی ها تیمسئول ازی کی آن قیتطب وی داخل جاشدگانیبی ملی سیپال

 کی تا گرفت میتصم افغانستان دولت ،2102 سال در. باشدیمی دولت پروسه

 روند در شیافزا بنابر و نموده نیتدوی داخل جاشدگانیبی برای ملی سیپال

 حال در. نمود تقاضا نهیزم نیدر رای الملل نیب جامعه تیحما ،یداخلی جاشدگیب

 حال در که گرفته قرار جهان کشور 01ی ال 21 زمره در افغانستان حاضر،

 قیتطب ضرورت. باشندیمی داخل جاشدگانیب به رابطه دری مل نیقوان نیتدو

 ازی داخل جاشدگانیب تعداد. گرددیم انینما اوضاع وخامت بای سیپال نیا موثرانه

 شیافزا 2100 سال درنفر  011111 بیش از به 2102 سال در 011111 حدود

نفر در  20111در عین حال، حوادث طبیعی باعث بیجاشدن بیش از  .است افتهی

 پراگنده بشکل کهی داخل جاشدگانیب تمام شامل تعداد نیا گردیده است. 2100سال 

 نیا آنهم با. باشدینم برند،یم بسر دسترس قابل ریغ مناطق ای یشهر مناطق در

 جاشدگانیب شکلمی برای میدا حلی ها راه افتنی به ازین شیافزا روبه ارقام

 . سازدیم برجسته رای داخل

  افغانستان در دخلیذ مراجع و های وال تمام به

تمام مسئولین دولتی جهت رسیدگی به ی براهای الزم را رهنمودی سیپال نیا

 طرزالعمل و ها تیمسئولی سیپال نیا. دینمایم فراهمی داخل جاشدگانیبوضعیت 

ی جاشدگیب ازی ریجلوگو  یریگیپ جهت را دخلیذ مراجعی برای قیتطبی ها

 حلی ها راهرسیدن به  نهیزمداخلی و فراهم نمودن  جاشدگانیب به ، کمکیداخل

، فراهم آنها از شده متأثر اجتماعات وی داخل جاشدگانیب مشکلی برای میدا

   میکند. 

 آنان حقوقی ارتقا و افغانستان دری داخل جاشدگانیب حقوق از تیحما

 اکثر دهیپد نیا. ستین بشردوستانهی پاسخگوئ به مربوط صرفی داخلی جاشدگیب

. شوندیم متأثر آن از کشور سراسر در افغانها تمام و بودهی جد مشکل کی اوقات

 زینی انکشاف نیفعال و بوده ریفراگ و جامع دیبا دهیپد نیا بهی پاسخگوئ ن،یبنابر

 افتنی وی داخلی جاشدگیب بهی پاسخگوئ همه، از تر مهم. باشند میسه آن در دیبا

 و بودهی اسیساراده عزم و  مستلزمی داخل جاشدگانیبی برای میدا حلی ها راه

 . سازدیم برجسته هدف، نیا به لین در را افغانستان دولتی قو تعهدی سیپال نیا

 

 برای بیجا شدگان داخلی یمیدا حل راه افتنیبرای  جمهور سیرئ تعهد

ی اسالمی جمهور دولتگی از رییس جمهور محمد اشرف غنی به نمایند

 تعهدی داخلی جاشدگیبی برای میدا حلی ها راه افتنی به رابطه در افغانستان

 .است دهیگرد مشخص راستا نیا در نیفعال تمامی کاری اجندا. است نموده

 یداخل جاشدگانیبی ملی سیپال - ضرورتنوع  سه

ی ملی سیپال که سازدیم نشان خاطر ما بهی سیپال مورد در یمعلومات سند نیا

 ی: داخل جاشدگانیب

 یک ضرورت ملی میباشد  .0
 باشدیمی بشر ضرورت کی .2
 باشدیمی انکشاف ضرورت کی .0
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 دخلیذ مراجع تمامی برا رهنمودی: سیپال مورد در مختصر معلومات

 مراجع تمام به که باشدیم رهنمود کی مثابه بهی سیپال مورد در یمعلوماتسند  نیا

 وی سیپال موثر قیتطب از تیحمای برا که ندینما درک تا دکنیم کمک دخلیذ

در تمام ی داخل جاشدگانیب حقوق از تیحما از نانیاطم حصول دری ریسهمگ

 سند نیا. و نقش آنها چی است توانندیم داده انجام رای کار چهمراحل بیجا شدگی 

 بر تانافغانسی بندیپا از نانیاطم حصول جهت و دیگرد خواهد نشر گسترده بشکل

 ابتکارات ،یآموزشی ها برنامه با ،یداخل جاشدگانیب از تیحما بری مبن تعهدش

 همراه 2102 سال انیجر دری  محل وی مل سطوح در شده پالنی ها ورکشاپ و

 .  بود خواهد

 

 و متحد ملل موسسات دولت، از متشکل کهی داخل جاشدگانیبی سیپالی کار گروپ

 تعهدات نیاز تیحما صدد در باشد،یمی دولت ریغی ها سازمان به مربوط نیفعال

 قراراز ی کار گروپ نیای اعضا. دینمایم تیهدا رای سیپال قیتطب پروسه و بوده

 : اند لیذ

 یجمهور استیر امور اداره .0
 (جمهور سیرئ خانم) اولی بانو دفتر .2
 کنندگان عودت و  نیمهاجر امور وزارت .0
  حوادث با مبارزهی مل اداره .0
 یمحلی ها رگانا مستقل اداره .2
 افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم .6
 دهات انکشاف و اءیاح وزارت .7
  ملل سازمان بشردوستانه اموری هماهنگ اداره .0
 مهاجرتی الملل نیب سازمان .9

 پناهندگان امور در متحد مللی عالی کمشنر .01
  متحد مللی بشر اسکان برنامه .00
 متحد مللی انکشاف برنامه .02
 نیمهاجرناروی برای  ئتیه .00

 

                                       
1

 2100ماه دسمبر   –ناشی از جنگ و ناامنی ها افغانستان برای بیجاشدگان داخلی  UNHCRگزارش ماهوار  
2

 (2102)جنوری  2100برای سال  IOMبر اساس آمار دفتر ناشی از حوادث طبیعی تعداد بیجاشدگان داخلی  

افغانستان دری داخل جاشدگانیباز  شده دییتأ ی مجموع تعداد  
های ریدرگ ازی ناش جاشدگانیب 
1
 118,419 

یعیطب حوادث ازی ناش جاشدگانیب 
2
  23,076 

ی نگران مورد افرادی مجموع تعداد   828,485 
اتیوال به نظر ماتیتقس    

 210,210 جنوب
 203,165 غرب
 139,036 شرق
 104,803 شمال
زمرک  129,589 

شرق جنوب  18,523 
ی مرکز مرتفع سطوح   83 
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 پذیر آسیب اتباع :افغانستان در یداخل جاشدگانیب تیوضع

 

 خطرناکی ها روند

 جاشدهیب 020111 حدود در افغانستان در

 و های امن نا جنگ، ازی ناشی داخل

و همچنان حوادث  مسلحانهی های ریدرگ

)الی  اند دهیگردیی شناسا کنون تاطبیعی 

 ق،یدق ارقام از فراتر.  (2100ختم سال 

 در: باشدیم تیاهمی دارای جاشدگیب روند

 از نفر 066111 از شیب 2100 سال

ه دیگرد جایب بدلیل جنگ ها شان محالت

 فصل انیجر دری جاشدگیب نیا که ند،ا

 در های ریپذ بیآس و بوده تر بلند تابستان

. رندیگیم اوج زمستان فصل انیجر

 سال، هر به نظری جاشدگیب سطح مشاهده

بیجا  تعداد در راقابل مالحظه ای  شیافزا

بیجا شدگی . دهدیم نشانشدگان داخلی 

ی جاشدگیب شامل افغانستان درهای داخلی 

 حوادث ها،ی ریدرگ ازی ناشی ها

 وبیجا شدگی های دوام دار  ،یعیطب

 بهی روستائمناطق از  افرادی جاشدگیب

 .  باشدیم ها شهر

 

 

 مورد دری معلوماتسند  نیا هآنچ

 ی"دولت کامالا  روش" – دیگویمی سیپال

 

 ماه دری داخل جاشدگانیب ملی یسیپال

 دولت توسط 2100 سالی فبرور

ی سیپال نیا. افتتاح گردید افغانستان

 در را افغانستان دولتی ها تیمسئول

ی بین المللی و اصول ها اریمع با مطابقت

دگان رهنمودی ملل متحد برای بیجاش

 کی یسیپال نیا. سازدیم مشخص ،داخلی

 . است جدید ابتکار

 

 کامالا " روش کی ق،یتطب تای سیپال از

 نیاطرح اجرایی  در که استی" دولت

 دولت .است دهیگرد حیتوض ،یسیپال

 به( ها شاروال و ها،ی وال ها، وزارت)

 ،یدولت ریغ نیفعال ،یمدن جامعه کمک

 وی خلدا جاشدگانیب ،یالملل نیب جامعه

 نیا قیتطب پروسه زبان،یم اجتماعات

 . ندینمایمی رهبر رای سیپال
 بخشی سیپال مورد درمعلوماتی  سند نیا

 نیفعالی ها تیمسئول وی سیپال عمدهی ها

 . بیان میدارد خالصهبه طور  را
 

اند؟ های کی داخل جاشدگانیب  

ی داخلی جاشدگیب مورد دری رهنمود اصول در شده ذکر فیتعر  

 منظور به یا جنگ نتیجه در خاصتاا  که اند اشخاص از گروهی یا صخااش

 عمومی، های خشونت مسلحانه، اوضاع های درگیری خسارات از اجتناب

 یا فرار به مجبور بشر دست ساخته یا و طبیعی حوادث یا بشر حقوق نقض

 شناخته سرحد اند اما گردیده شان همیشگی بودوباش محالت یا منازل ترک

 اند. ننموده عبور شان را کشور المللی بین شده
  ست؟یچ آنانی های ازمندین

 یجاشدگیب به مربوطی های ریپذ بیآس

 /NRC موسسه مطالعه در شده مصاحبهی داخل جاشدگانیب صدیف 91 حدود 

Samuel Hall ریپذ بیآس تینها افراد د،یگردی انداز راه 2102 سال در که 

آنها افرادی  شده نییتع UNHCR توسط که هاییاریمعبر اساس  -اند شده شناخته

 تر نییپا تنها نه را آنها شان مورد دری اقتصاد –ی اجتماع معلوماتبودند که 

نشان میدهد که آنها در شرایط حیاتی  بلکه دهدیم قراری ملی ها اریمع از

 جاشدگانیبی ها خانواده دیعوا که دهدیم نشان آمده بدست ارقام زندگی میکنند.

چون با مهارت های قبلی خویش  ابدی یم کاهشن شان جاشدیب جهینت دری داخل

 وی کاریب بلند زانیم ؛نمیتوانند در محل جدید کاری برای خود پیدا نمایند

  صدیف 91 از شیب شود؛یمی کاف نا و منظم ریغ دیعوا به منجری کاف نا اشتغال

 پولی دگجاشیب انیجر در شانی اساسی های ازمندین رفع بخاطر افراد نیا

ی رسم ریغ محالت و مناسب اسکان ،یتصد تیمصئون عدم رند؛یگیم قرض

 و زنان. دهدیم شیافزادر مورد آنها  رای تیحما وی صحی های نگران بودوباش

 اطفال سوم کی از شیب و بوده ریپذ بیآسی تیحما خطرات مقابل در اطفال

بوط به بیجا آسیب پذیری های خاص مر.  ندارندی دسترس آموزش به جاشدهیب

دگی داخلی نه تنها متوجه فرصت ها امرار معیشت و استاندارد های زندگی ش

بیجا شدگان است، بلکه شدیدا اطفال، سالخوردگان، اشخاص دارای معلولیت و 

  قربانیان خشونت ها را متأثر میسازد. 
  د؟یکنیم سهیمقا چگونه بضاعتی ب افراد ریسا با را آنها

 یریپذ بیسآدرون  دری ریپذ بیآس

به طور عموم ی داخل جاشدگانیبارزیابی ها در افغانستان نشان داده اند که 

راحل مخصوصاا در  .اند ریپذ بیآس شتریب بضاعتی ب افراد ریسا به نسبت

 بنا بر این دالیل:  اول بیجا شدگی،

 جاشدگانیب( 2 برندیم بسر خطرناکتری مسکون طیشرا دری داخل جاشدگانیب( 0

 مواجهی غذائ تیمصئون عدم شتریب خطر بای جاشدگیب اولی ها الس دری داخل

 بهی دسترس بای بهداشت ناگوار طیشرا دری داخل جاشدگانیب( 0 و باشند؛یم

 وی کافی دنیآشام آب برق،ی انرژ به – ندینمایمی زندگ خدمات نیکمتر

 با آنانی های ازمندین همچنان. ندارندی کافی دسترسی بهداشت التیتسه

 مساعدت برنامه 2100 سالی ابیارز. گردندینم رفع شده فراهمی ها تمساعد

 استقرار پروسه دری داخل جاشدگانیب تیوضع که دهدیم نشان UNHCR سرپناه

 بهی دسترس به رابطه در و بوده بدتر کننده عودت پناهندگان به نسبت مجدد

عی ، جنگ ها و حوادث طبیمنازعات. دارند قرار انزواء در مسکن و نیزم

باعث بیجاشدگی های زیاد میگردد و خصوصاٌ بیجاشدگی به مناطقی که ادارات 

 بشری دسترسی ندارند، و این میتواند آسیب پذیری بیجا شدگان را افزایش دهد. 

  دهد؟یم قرار پوشش تحت را های کی سیپال نیا

 دخلیذ مراجع
 

 حقوقی دارا افراد عنوان به زبانیم اجتماعات وی داخل جاشدگانیب -:

 به عنوان مسئولین اموری: دولتی ها نهاد -:

 )ان جی او های ملی( یمدن جامعه -:

)دفاتر ملل متحد، سازمان های بین المللی، ان جی او های  یالملل نیب جامعه -:

  بین المللی( 
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خالصه ی:داخل جاشدگانیب یمل یسیپال

2184 سال یفبرور ماه  – دخلذی های نهاد و ادارات همه به پالیسی معرفی و رسمی افتتاح

 و دهیرس بیتصو به( 2100 سال مبرانو 22)04/09/1932 مورخ  رانیوزی شورا نشستی طی داخل جاشدگانیبی ملی سیپال

 . دیگردی معرف رسماا  2100 سالی فبرور 00 خیبتار

 یداخل جاشدگانیب حقوق از تیحما ی:قانون یها تیمکلف
ی سیپال نیا. سازدیم مشخص رای انکشاف وی بشر موسسات ها و همچنان وزارتی اه تیمسئول و نقش 2100 سالی سیپال

 حقوق به احترام بر مبنای و افغانستانی اساس قانونی برمبنابه بیجا شدگان داخلی ی پاسخگوئ که دینمایم نانیاطم حصول

 متحد مللی رهنمود اصول و بشر حقوقی لمللا نیب نیقوان با مطابقت در و بوده استوار افغانستان اتباع ثیمنحی داخل جاشدگانیب

 . باشدمیی داخلی جاشدگیب مورد در

(ماده 09 قانون اساسی افغانستان) حق آزادی گشت و گزار و بودوباش 
 به شمول حق تصدی محل بود و باش در محل مناسب مناسب مسکندسترسی به  حق ،

 شتیمع امرار حق

 یزندگبرای  مناسب اریعم – لباس غذا، ،یدنیآشام آب بهی دسترس حق

 (افغانستانی اساس قانون 20 و 22 مواد)ی صحی ها مراقبت بهی دسترس حق

 ی(اساس قانون 20 ماده) خانواده از تیحما حق

 (افغانستانی اساس قانون 00 ماده) آموزش حق

 خساره جبران و تیملک از تیحما حق

 معلومات بهی دسترس و انیبی آزاد حق 

 (افغانستانی اساس قانون 00 ماده)ی دهی رأ حق منجمله مشارکت، حقوق

یسازمان یها تیمسئول و ها نقش
 ،یمل سطوح در رای جاشدگیب از شده متأثر اجتماعات وی داخل جاشدگانیب از تیحما تیمسئول افغانستانی اسالمی جمهور دولت

 .   دارد بدوش رای مل تیاولو درخوری ها برنامه در آنها دنیگنجان و آنها به ها مساعدتی آور فراهم ،یشاروال وی تیوال

 جهت تطبیق پالیسی ملی و ایجاد  یمل پالن نیتدوبرای  مسئول نهاد کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت

 ،یداخل جاشدگانیب ،یشاروال وی تیوال ادارات حوادث، با مبارزهی مل اداره ها، وزارتدر این باره با ی ماهنگه

 . باشدیمی الملل نیبی ها سازمانسایر  و متحد، ملل ،یمدن امعهج زبان،یم اجتماعات
 وزارت داخله، امور وزارت شامل یسکتوری ها تیولئمسمربوطه با ی ها وزارت: کننده قیتطبی ها نهاد 

 وزارت زنان، امور وزارت دهات، انکشاف و اءیاح وزارت ،یشهر انکشاف وزارت اقتصاد، وزارت عامه، صحت

 تیمسئول یمحلی ها ارگان مستقل استیر. باشدیمی محلی ها ارگان مستقل استیر مانند یدولت اراتاد ریسا و دفاع

 هماهنگدر این راستا  و نموده اجرا در قبال این پالیسی را خودی ها تیمسئول های وال کهدارد تا اطمینان حاصل نماید 

 باشند. یم کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت با
 جاشدگانیب و کنندگان عودت ن،یمهاجربرای ی الوزارت نیب هماهنگی تهیکم :کننده نگهماهی ها نهاد 

 .حوادث با مبارزهی دولتی عال ونیسیکم و  حوادث با مبارزهی مل اداره ،یداخل
 ی ها پالن نیتدو و به بیجا شدگان داخلی عاجلی پاسخگوئ تیمسئولی محل ادارات ریسا وی تیوال ادارات

ی برای مالی ژیاستراتهمچنین تدوین  ،برای بیجا شدگان داخلی یمیدا حلی ها راه افتنی یبراات در سطح والیی کار

 ،است داریپا و شفاف منصفانه،ی داخل جاشدگانیبی برا نیزم عیتوزی ها برنامه نکهیاز نانیاطم حصول و منابع جیبس

 . دارند بدوش را
 ،خاطر نشان میگردند تا  شان تیمسئول مورد در های شاروالسایر مسئولین در  و ها شاروال ولسواالن

 بهبیجا شدگان داخلی ی دسترس از کنند نانیاطم حصولشان شامل نمایند و  یانکشافی ها پالن دربیجاشدگان داخلی را 

 یی راهای ژیاسترات ،زندگی میکنند یرسم ریغ بودوباش محالتبیجا شدگان داخلی در  کهیموارد در و ،یاساس خدمات

 نانیاطم حصولباید ایجاد نمایند. این مقامات  ،بیجاشدگان یزندگ طیشرا بهبود ومحالت  آن ساختن ونمندقانی برا

   نمیگردند.  یاجبار اخراجی داخل جاشدگانیب کهنمایند از این 
 تیوضع بهی دگیرسی برا الزم اقدامات که کرد خواهند نانیاطم حصولی دولت دخلیذ مراجع تمام 

 وی داخل جاشدگانیبحمایتی  خاصی های ازمندین تا شوند دهیگنجان شان ساالنهی ها بودجه دری داخل جاشدگانیب

جامعه جهانی میتواند در  .و راه های حل دوام دار برای آنها بدست آید رندیبگ قراری دگیرس مورد زبانیم اجتماعات

تالش های دولت در این راستا سهمگیری نماید. 

حق حفاظت از زندگی، کرامت، آزادی و امنیت (مواد 23/24 قانون اساسی افغانستان) 
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 عودت و نیمهاجر امور وزارت وی جمهور استیر امور اداره نستان،افغا بشر حقوق مستقل ونیسیکم 

نظارت نمایند. آنها از روند تطبیق پالیسی نظارت  یداخل جاشدگانیبی بشر حقوق تیرعا از تا اند موظف کنندگان

  رعایت حقوق بشری بیجا شدگان داخلی تهیه مینمایند. حمایت و نموده و گزارشاتی را در مورد میزان 

 یسیپال قیتطب یبرا یضرور ماتاقدا

 : باشدیم یضرور لیذ اقدامات یجاشدگیب مرحله سه هرجریان  در

 

 یجاشدگیب از یریجلوگ: اول مرحله 
 نموده، یریجلوگ شوند،یم یجاشدگیب به منجر که یطیشرا و ها یجاشدگیب از دیباو مقامات ملی و محلی  ادارات

 که دنینما نانیاطم حصول وبیجا شدگی ها را بکاهند  ناگوار اثرات ه،داد کاهش را اجتناب قابل ریغهای  یجاشدگیب

این نیازمند استراتیژی های مؤثر جهت کاهش  .ابدین ادامه است الزم کهیزمان از شتریب شده واقع های یجاشدگیب

  . ، خصوصاا برای حوادث طبیعی استخطرات ناشی از حوادث

 یجاشدگیب انیجر در ها مساعدت یآور فراهم و تیحما: دوم مرحله  
 اریمع با مطابقت در ها یپاسخگوئ برای یپالنگذار ها، یازمندین یابیارز ،یجاشدگیب یاضطرار مرحله انیجر در

 یدگیرس بیجا شدگان یاضطرار یها یازمندین بهتا  شد خواهند میتنظ ها خانواده نام ثبت وبین المللی بشری  یها

مندی های خاص گروپ های آسیب پذیر مانند زنان، اطفال، سالخوردگان و صورت گیرد. در همه این اقدامات نیاز

افراد دارای معلولیت باید در نظر گرفته شود. در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و اصول حقوق بشری، پالیسی از 

بیجاشدگی شان رعایت و مسئولین دولتی میخواهد تا حقوق بیجا شدگان داخلی را منحیث اتباع افغانستان در تمام جریان 

  احترام نمایند. 

 یمیدا حل یها راه/  یجاشدگیب ختم: سوم مرحله 
 یبرادائمی را  حل یها راه افتنی یبرا مناسب طیشرا تا کرد خواهند اتخاذ را الزم اقداماتذیربط  اداراتتمام 

 به راه حل دائمی صورت گیرد: بازگشتاین کار باید با در نظر داشت مساویانه هر سه  ،ایجاد نمایند یداخلان جاشدگیب

 حل یها راه تمام. کشور داخل در گرید محل کی به انتقال و یجاشدگیب محل در یمحل ادغام ،یاصل بودوباش محل

به . رندیگ صورت افغان اتباع ثیمنح یداخل جاشدگانیب عزت با و مصئون داوطلبانه، میتصام یبرمبنا دیبا یمیدا

برای خود انتخاب  راه های حل دائمی، یکی راود بیجاشدگان داخلی خواهد بود تا از بین عبارت دیگر این تصمیم خ

ی محل در اسکان ای و ،یمحل ادغام ،یاصل محالت به گشت باز نهیگز که ابدی یم خاتمه یزمان داخلی یجاشدگیبنمایند. 

 امرار و یاساس خدمات به یرسدست ،یتصد تیمصئون با همراه مصئون، و داوطلبانه طور به کشور داخل در گرید

و برخورداری از تمام حقوقی که سایر افراد )غیر بیجا شده( از آن برخوردار هستند، برای بیجا شدگان  شت،یمع

  .باشد داشته وجودداخلی 

  عملی یها پالن و ها یژیاسترات

ی ملی قیتطب پالن وی تیوالی کاری ها النپشامل ادغامی از  که دینمایم هیارادر یک طرح اجرایی  را ندهیآ ریمسی سیپال نیا

 . میباشند

 های وال –ی تیوالی کاری ها پالن 
در هر منطقه  یداخلی جاشدگیب، ساحات متفاوت آن و گوناگونی در روند تیوال هر مشخص اتیخصوصی سیپال نیا

اولویت داده خواهد شد، در حالی در این روند  یداخل جاشدگانیب ادیز تعدادی دارا اتیوال به. قرار میدهد دییتأ را مورد

 نکاریابررسی خواهد نمود. ی میدا حلی ها راهاین والیات تمام مراحل بیجاشدگی را به شمول ی کاری ها پالنکه 

یک ساختار هماهنگ کننده، تحت عنوان ی اعضا کمک به و هر والیت یوالی رهبر تحتمحلی،  اداراتمسئولیت 

است والی که در آن تمام مقامات محلی مربوطه، نمایندگان وزارت خانه های والیتی تطبیق پالیسی به ریکمیته 

سکتوری، ادرات دولتی موجود در والیت، جامعه بین المللی، و نمایندگان بیجا شدگان داخلی و جوامع میزبان آنها، 

 ادیز عدادت زبانیم های ولسوالی و یا شاروالناحیه های  کهیموارد درعضویت دارند، صورت خواهد گرفت. 

 پالن چتر تحتخاص ساحات خود را  یکاری ها پالن و های ژیاسترات توانندیم ادارات نیا باشند،یمی داخل جاشدگانیب

   ایجاد نمایند.  یتیوالی کار

 یسکتوری ها وزارت تمامی ریسهمگ با کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت –ی قیتطبی مل پالن 
جهت تطبیق پالیسی به طور  را یمل های پالنعودت کنندگان را موظف میسازد تا پالیسی وزارت امور مهاجرین و 

کمیته های والیتی تطبیق پالیسی، شفافیت  بای هنگهما ،یسیپال نشری ها زمیکانیم شامل ها پالن نیا. نماید هیتهساالنه 

پالن های والیتی، نظارت  به شمول و حسابدهی در ارتباط به پیشرفت های صورت گرفته در راستای تطبیق پالیسی

 تطبیق پالیسی میباشد. یو ارتقاء ظرفیت کمیته های والیتبر روند تطبیق پالیسی 
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این پالن ها همچنان شامل شناسایی نهاد های ذیربط، ارائه گزارشات و معلومات جدید به طور خالصه و منظم در 

ری و انکشافی و همچنان تدوین استراتیژی ها برای مورد روند تطبیق پالیسی به وزارت خانه های ذیدخل و ادارات بش

 بسیج و تخصیص منابع برای تطبیق پالیسی میباشد.

این پالن ها در عین حال شامل اقدامات جهت تقویت سیستم های مدیریت معلومات در مورد بیجا شدگان داخلی،  

برای بازنگری پالیسی مقتضی دات بررسی های جدید از وضعیت بیجاشدگان داخلی در سطح کشور، و ارائه پیشنها

 خواهد بود.  

 یده گزارش و تطبیق روند از نظارت ،پالیسی تطبیق جهت بودجه لیتمو

 : گردد نانیاطم حصول لیذ اتیمقتض از دیبا ،یسیپال نیا موثر قیتطب نهیزم نمودن مساعد جهت

 
 جوامع میزبان بودجه و وجوه  وی داخل جاشدگانیبی های ازمندین رفع بخاطر هیمال زارتو  – یمال اتیمقتض

این کار در روشنایی پالن های عملی که برای تطبیق  ملی الزم را به وزارت های مربوطه اختصاص خواهد داد.

پالیسی در سطح والیات ایجاد میگردد صورت خواهد گرفت و در آن تمام خصوصیات خاص هر والیت مد نظر گرفته 

موضوعات بودجوی کار  در کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت یکار تیظرفروی  هیمال وزارت .خواهد شد

خواهد کرد. همچنان وزارت مالیه میتواند بودجه ای را تحت عنوان صندوق وجهی برای مساعدت به بیجاشدگان 

   داخلی و یا بودجه ملی برای بیجا شدگان داخلی طرح و یا تخصیص نماید. 
 
 از عدم موجودیت تبعیض در احکام قوانین موجوده نانیاطم حصول هتج هیعدل وزارت –ی قانون اتیمقتض 

، این قوانین را مرور و در صورت لزوم قوانین جدیدی را که ضمانت های منع تبعیض را در قابل بیجاشدگان داخلی

    .حمایت نمایند تسوید خواهد نمود
 
 کهباز ی نظارت زمیکانیم کی طتوسی داخل جاشدگانیبی سیپال قیتطب –ی ده گزارش و نظارت اتیمتقض 

 و نظارت واحد و افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکمراه با هم کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت توسط

در جریان روند نظارت بر تطبیق پالیسی، تمام . شودیم نظارت ده،یگرد جادیای جمهور استیر امور ادارهی ابیارز

در سطح اجتماعات،  .بیق پالیسی در مناطق مختلف کشور توحید خواهد گردیددرس ها و تجارب آموخته شده از تط

جامعه مدنی، و اجتماعات بیجاشدگان داخلی، میتوانند نقش مهمی در نظارت بر تطبیق پالیسی از طریق فعالیت های 

 نظارتی خود جوامع ایفا نمایند. 
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  یداخل جاشدگانیب یمل یسیپال قیتطب پروسه

مسئولیت های والیتی در راستای ، 2102در مرحله اول تطبیق در سال . دیگرد آغاز 2100 سال سپتمبر ماه ردی سیپال قیتطب

 2102در سال  کابل به عنوان یک کالن شهر. نشر پالیسی و بلخ هرات، ننگرهار،تطبیق پالیسی متوجه این والیات خواهد شد: 

در آن والیت تهیه شده بود ادامه خواهد یافت و امکان این وجود  2100 بر اساس پالنی که در ماه نوامبر سالدر والیت کندهار 

 دارد تا برنامه های نشر پالیسی در این سال به والیات دیگر نیز وسعت یابند. 

 گسترده مشارکت کی: یداخل جاشدگانیبی سیپالی کار گروپ

 را متحد ملل موسسات وی مل وی الملل نیب ،یدولتی ها سازمان و بوده ریفراگ پروسه کی یداخل جاشدگانیبی سیپالی کار گروپ

 نیفعال مشارکت دهات، انکشاف و اءیاح وزارت و متحد مللی انکشاف برنامه ،HABITATدفاتر  تیعضو. سازدیمیکجا  هم با

لتی در و عضویت نهاد های دو مشارکت صدیف 21بیش از  با پروسهدولتی  تیمالک و دولتی ریسهمگ. دینمایم دییتأ رای انکشاف

 استیر امور ادارهگروپ کاری پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی در سطح ملی عبارتند از: ی اعضا. این گروپ کاری نمایان است

 مستقل اداره دهات، انکشاف و اءیاح وزارت ان،گکنند عودت و نیمهاجر امور وزارتبانوی اول افغانستان،  دفتر ،یجمهور

 در متحد مللسازمان ی عالی کمشنر حوادث، با مبارزهملی  اداره افغانستان، بشر قوقح مستقل ونیسیکم ،یمحلی ها ارگان

دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی  پناهندگان، امور

 گروپ ازی بخشی داخل جاشدگانیبی سیپالی کار گروپ. افغانستانی تیحما کلسترمهاجرت، هیئت ناروی برای مهاجرین و 

بر  UNHCRاست که ریاست مشترک آن را وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و دفتر ی داخل جاشدگانیبملی برای  موظف

 . عهده دارند

 و اقدامات عملی بعدی  ندهیآ ریمس

تشکیل کمیته های  وی سیپال مورد در وماتمعل نشری برای محل مثابه به که باشدیمی تیوالی ها ورکشاپ شامل ندهیآ ریمس

والیتی تطبیق پالیسی است. این کمیته ها دارای الیحه وظایف مشخص بوده و به طور کلی وظیفه آنها تدوین پالن عملی والیتی 

 پالیسی(  0واهد بود. )ضمیمه شماره خبرای تطبیق پالیسی در والیاتشان در روشنایی پالیسی 

 یداخل جاشدگانیبی سیپال قیتطب یبرا ندهیآ ریمس. 0 شکل
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 کمیته والیتی برای تطبیق پالیسی نیاول طرح: 0 شماره جهینت

ی م شیپ به آنرا تیسکرتر تیوال نیا کنندگان عودت و نیمهاجر امور استیر و دهیگردی رهبر ننگرهاری وال وسطاین کمیته ت

 . برد

 یجاشدگیب مرحله سههر ی برافعالیت های عملی  نمودن مشخص: 5 شماره جهینت

 انیجر دری اساس خدمات به انهیمساوی دسترس ،یجاشدگیب ازی ریجلوگ هتگروپ های مسلح مخالف ج با مذاکرات منجمله

 ی جاشدگیب ختمی برای میدا حل راه سه هر به رابطه در تعهد وی جاشدگیب

 یتیوال یکار یها پالن و یتیوال یها ورکشاپ ی:سیپال قیتطب ریمس

 را خود بخصوص تیوضع تیوال هر که دینمایم دییتأی سیپال نیا همچنان. سازدیم مشخص را قیتطب نمونه کی یسیپال نیا

ی ها مشورهمحلی  وی مل نیفعال باو همچنان اقدامات عملی تمرکز بوده،   یدهی آگاه بر ها تالشی سیپال قیتطب مرحله در. دارد

 انگرینما 2100 سال در( جنوب زون در) کندهار و( شرقزون  در) ننگرهار اتیوال ورکشاپخواهد شد.  داده انجام گسترده

 .بودی سیپال قیتطب پروسه توسعه

را  یساحوی ها پالنجامعه جهانی  یهمکار به تا دینمایم فراهم افغان قاماتم به رای خوب فرصتی داخل جاشدگانیبی سیپال

ی سیپالی کار گروپ تیهدا تحت که رودیم توقع. ندینما جادیای داخل جاشدگانیب مشکالتی راتدوین و راه های حل دائمی را ب

و  رومندینی تیحما چارچوب کیس بر اسا شانرای تیوالی کاری ها پالندر مرحله آزمایشی  تیوال سه ،یداخل جاشدگانیب

 . ندینما نیتدواصول حقوق بشری 

 و ح ساختضرا وا دخلیذ مراجع تمام تعهدات( دیگرد ریدا 2100 سال اکتوبر 06ی ال 02 خیتار از که) ننگرهار ورکشاپ

 برجسته نمود:  را لیذی های ازمندین

  

I. یولسوال وی تیوال سطوح دری داخل جاشدگانیبی سیپالی محتو به رابطه دری آموزشی ها برنامه 
II. اند دهیگرد مشخصی سیپال درچنانچه  شان حقوق مورد در جاشدهیب اجتماعات بهی دهی آگاه 
III. و نظارت  یآگاه سطحی ارتقا جهتی مدن جامعه با مشارکت 
IV. ونیکمیس)و به طور عمومی نظارت از حمایت از حقوق بیجاشدگان داخلی  یسیپال قیتطبروند  از نظارت 

 (کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت ،یجمهور استیراداره امور  افغانستان، بشر حقوق لمستق
V. (وزارت اقتصادی )مال وجوه پرداختی برا شفاف پروسه کی از نانیاطم حصول  
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  :2188 سال در پالیسی تطبیق برای کلیدی های قدم / اکنون تا حاصله یها شرفتیپ

  نمایند. پالنگذاری پالیسی تطبیق برای باید پالیسی تطبیق والیتی کمیته .8

 در نهاد نیا دنیگنجانی نهائ هدف. باشدیم در سطح والیات یسیپال قیتطب پروسه آغازی برای موقت حل راه این کمیته یک جادیا

است تا از این طریق وضعیت بیجا شدگان داخلی بهبود یابد و ارتقاء آگاهی و معلومات در مورد  یتیوالی انکشافی ها شوراء

بیجاشدگان داخلی و این پالیسی در میان وزارت خانه های مختلف صورت گیرد. بدین صورت یک پاسخ فراگیر و همه شمول 

 منحیث اتباع افغانستان میتواند صورت گیرد.  به نیازمندی های بیجاشدگان داخلی

 کمیته والیتی تطبیق پالیسی در ساختار های موجود  دنیگنجان: امیپ

 کمیته والیتی تطبیق پالیسی   قیطر ازی تیوالی کاری ها پالن نیتدو -
 یتیوالی انکشافی ها شوراء قیطر ازی تیوالی انکشافی ها پالنفعالیت های این کمیته در  دنیگنجان -
 مثابه بهی تیوالی انکشاف شوراء تحت تهیکم کی بهکمیته والیتی تطبیق پالیسی  نمودن لیتبد: موجودی ژیاسترات -

 . یتیوال میتصام دری سیپال داریپا دنیگنجان

  گردند ادغام یتیوال یانکشاف یها پالن در دیبا یتیوال یکار یها پالن .2

 ادارات تیمسئولی تیوالی کار پالن وی ژیاسترات نیتدومیباشد. ی تیوالی کار یها پالن نیتدونیازمند  یداخل جاشدگانیبی سیپال

 اموری تیوالی ها استیر ها، شاروال ولسواالن، ،یتیوالی ها شوراء فعالی ریسهمگ با البته باشد،یمی والی رهبر تحتی تیوال

ه جهانی، جامعه بین المللی و نمایندگان ، جامعیمحل ادارات ریسا و مربوطهی سکتوری هاریاست  کنندگان، عودت و نیمهاجر

ی داخل جاشدگانیب از ای مالحظه قابل تعداد زبانیم های ولسوال ای های شاروال کهیموارد درزبان. یبیجاشدگان داخلی و جوامع م

 پالن وی ژیاسترات چتر تحت را خودی کاری ها پالن و های ژیاسترات توانندیممقامات در این محدوده های جغرافیایی  باشند،یم

 .   ندینما میتنظی تیوال

 داریپا اقدامات یبرا یانکشاف تمرکز .3

ی سیپال ندهیآ ریمس در کهی ساحو روش کی قیطر از دهات انکشاف و اءیاح وزارت، بانک جهانی و متحد مللی انکشاف برنامه

 یساحو انکشاف برنامه، یدیکل برنامه دو. اند داشته المدت لیطوسهمگیری های ی محل سطح در بود، افتهی انعکاس زین

 دو)وزارت انکشاف دهات و بانک جهانی(  یملی همبستگ برنامه و )وزارت انکشاف دهات و برنامه انکشافی ملل متحد(

 اجتماعاتی دسترس در و نموده فراهم روستاها سطح در رای دیتول کوچکی ها ربنایز که باشندیمی زدائ فقری برای دیکل برنامه

چون آنها به بیجاشدگان  باشدیمی سیپال قیتطب پروسهورودی به  نقطه ها برنامه نیا: دینمایم کمکی اساس ماتخد و بازار به

و این به آنها کمک میکند تا  داخلی که جزئی از ساحات و اجتماعاتی هستند که این برنامه ها تطبیق میشود خدمات ارائه مینمایند

یگر در داخل کشور نقل مکان نمایند. سایر برنامه های وزارت انکشاف دهات نیز بتوانند در محل ادغام شوند و یا به جای د

مانند برنامه انکشاف دهات، برنامه های آبرسانی و بهداشتی در سطح قریه جات، برنامه ملی دسترسی روستایی، ظرفیت های 

ی در مناطق روستایی دارند. به همین خوبی برای سهم گیری در روند پیدا نمودن راه های حل دائمی برای بیجا شدگان داخل

نیز که متمرکز بر پالنگذاری های شهری است ظرفیت های خوبی برای کمک به راه های  Habitatترتیب برنامه های دفتر 

 حل دائمی برای بیجاشدگان داخلی در مناطق شهری دارند. 

ی از بیجاشدگی آنها است پاسخ دهی مینماید. نیازمندی های بشری بیجاشدگان را که ناش بشردوستانهی ها تیفعال :امیپ

حمایت مینمایند. اینها مسئولیت های مشترک در قبال اتباع  رادائمی و کاهش خطرات  حلی ها راهی انکشافی ها ارچوبچ

افغانستان است. اقدامات ساحوی دراز مدت باید بیجاشدگان داخلی را نیز منحیث بخشی از اجتماعات موجود در ساحه در 

   ش ادغام نمایند. خوی

 ها تیفعال انیجر در یحسابده یبرا یابیارز و نظارت ساختار کی .4

 از نانیاطم حصول جهت افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم وی محلی ها ارگان مستقل اداره ،یجمهور استیر امور اداره

نقش آنها این خواهد بود تا حصول اطمینان . دبرنیم بکار مشترکاا  شانرای ها روینی سیپال قیتطب پروسه دری حسابده و تیشفاف

نمایند از این که تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در والیات مختلف به طور مناسب و مشارکتی پیش میرود و این مشارکت 

الیسی نمایندگان بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان بیجاشدگان نیز میگردد. همچنان اینکه اصول و اهداف پشامل اشتراک 
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مراعات و تعقیب میگردند و در عین حال این که اقدامات طرح شده جهت تطبیق پالیسی به شمول اقداماتی که در پالن عملی 

 والیتی جابه جا میگردند نهایتاا باعث بهره مند شده بیجاشدگان داخلی از حقوقشان خواهد شد. 

 و آنهای جاشدگیبو نیازمندی های ناشی از  های ریپذ بیآس ،یداخل جاشدگانیبوضعیت  به رابطه در شتریبی دهی آگاه :امیپ

 افغانستان اتباع ثیمنحی داخل جاشدگانیبی بشر حقوق به احترامحصول اطمینان از 

  عمل در یسیپال نمودن ادهیپ :دهدیم انجام را کار کدام کجا در یک

  یتیوال و یمل طوحس در یسیپال قیتطب پروسه از مایتح جهت مختلف ابتکارات از ییها مثال
 

ی جمهور استیری سیپال ،یاجتماع تیحمای ژیاسترات نیتدو منجمله ،یملی ها پروسه دری داخل جاشدگانیبی ملی سیپال قیتطب

 بخش نیا. باشدیم شامل کامالا ی مل تیاولو درخوری ها برنامه و ،یکیالکترون تذکرهبرنامه  ن،یزمموضوع  به رابطه در

  است جهت حمایت از تطبیق پالیسی. ی  رجا ابتکارات ازی ریتصو

 

  یمل یها نهاد و دولت ابتکارات و نقش

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

ایجاد یک کمیسیون عالی ملی برای مهاجرین، طرح وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به دفتر محترم ریاست جمهوری 

ده است. پیشنهاد گردیده است تا این کمیسیون عالی، رهبری پروسه تطبیق عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را ارائه نمو

 پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی را در سطح ملی بر عهده گیرد. 

و این وزارت و ریاست های والیتی آن وزارت امور مهاجرین روی تدویر یک ورکشاپ ملی جهت تقویت هماهنگی میان 

در ارتباط با روند تطبیق پالیسی کار خواهد نمود. درس ها و  ات ذیدخل در سطح ملیبا سایر ادارتقویت هماهنگی  همچنان

  تجارب اموخته شده از تطبیق آزمایشی پالیسی در چند والیت، در جریان این ورکشاپ مرور خواهند گردید.

 

 تدوین پالن های عملی والیتی از حمایت  –ریاست امور مهاجرین  / وزارتو  والیان والیات

  الیحه وظایف کمیته والیتی تطبیق پالیسی  سینو شیپ هیته ای دیوتس

o این کمیته  ساختار و اعضاءی رو توافق  

o یبعدی عمل اقداماتالیحه وظایف، زمانبندی های و  یرو توافق به رابطه دری وال معاون ای یوال با مالقات 

o  تهیه پالن عملی والیتی و منظور نمودن آن 

o ری تطبیق پالیسی در پالن های انکشافی والیتی ادغام پالن های عملی ب 

 

 یوزارت بلند سطوح در مجالس –ی جمهور استیر امور اداره و کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت

ی ها وزارت با بلند سطوح در مجالس ریتدو در را کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارتی جمهور استیر امور اداره

در این مورد یک . دینمایم کمک آنان  بودجه دری سیپال دنیگنجان وی سیپال قیتطب پروسه در آنان نمودن میسهجهت  مختلف

مکتوب رسمی توسط ادراه امور ریاست جمهوری به تمام وزارت خانه ها و توسط اداره مستقل ارگان های محلی به تمام 

 والیات ارسال گردیده است. 

 

 و نظارت – افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم وی جمهور استیر امور ارهاد کنندگان، عودت و نیمهاجر امور وزارت

 ی ابیارز

 و ها اریمع شامل که نمود خواهند هیته رای ابیارز و نظارت جدول کی الذکر فوقی ها نهاد ،ینظارت زمیکانیم با مطابقت در

گزارش ساالنه را در مورد تطبیق پالیسی که جهت ارزیابی چگونگی روند تطبیق پالیسی میباشد. آنها یک  مناسبی ها شاخص

 به رابطه در را خاص گزارش کی ها نهاد نیا برعالوهشامل موانع موجود در راستای تطبیق نیز میباشد تهیه خواهند نمود. 

لذکر در تهیه خواهند نمود. نهاد های فوق ا افغانستان در و دادخواهی از حقوق شان یداخل جاشدگانیب حقوق از تیحما ت ویرعا

 سهمگیری خواهند نمود.  ،یسیپال قیتطبراستای  در موجود اداری موانع برداشتن انیم زا
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 وزارت احیاء و انکشاف دهات، استراتیژی مدیریت حوادث و پالیسی کوچی ها 

ملی، برنامه برنامه وسیع میباشد. برنامه همبستگی  6هم اکنون وزارت احیاء و انکشاف دهات در سطح کشور در حال تطبیق 

ملی دسترسی روستایی، برنامه ملی انکشاف ساحوی، برنامه فراهم نمودن آب در سطح روستا ها، برنامه های صحی و 

. از جمله این برنامه ها هستند آبرسانی، برنامه ملی انکشاف روستا ها، و سهولت های همه جانبه زراعتی در سطح روستا ها

ت فعالیت هایی دارند. این برنامه ها همچنان در سطح قریه جات فعالیت هایی در زمینه این برنامه های ملی در تمام والیا

انرژی و انکشاف اقتصادی را به پیش  ،محلی، ایجاد زیربناها، به شمول فراهم نمودن آب و امکانات بهداشتیحکومت داری 

امر ا برای بیجاشدگان داخلی فراهم مینماید. این میبرند. برنامه همبستگی ملی وسیع ترین برنامه ای است که خدمات انکشافی ر

خصوصاا در ساحه راه حل های دائمی میتواند صورت گیرد )ادغام یا ادغام مجدد بیجا شدگان(. به عالوه، ایجاد شوراها و 

رای نمایندگان مجامع عمومی انکشافی در سطح اجتماعات و ولسوالی ها، و استفاده از آنها در تطبیق این برنامه ها، فرصت را ب

بیجاشدگان داخلی نیز مساعد میسازد تا از بیجا شدگان دیگر نمایندگی نمایند. استراتیژی مدیریت حوادث وزارت احیاء و 

ریان حوادث صورت گیرد. این جانکشاف دهات، تدوین گردیده است تا از طریق آن توجه جدی به افراد آسیب پذیر در 

در جریان حوادث رسیدگی نماید، به شمول آُسیب پذیران ناشی از یر یب پذسآ دی های افراداستراتیژی مصمم است تا به نیازمن

طریق مقاومت افغانها را  این بیجا شدگی های داخلی. این استراتیژی روی اقدامات قبل و بعد از حوادث تمرکز مینماید تا از

مرحله اول غانها و جلوگیری از بیجاشدگی های داخلی در با افزایش مقاوت اف افزایش دهد. در انجام این مهم، این استراتیژی

قیم مینماید. همچنان با رسیدگی به مشکالت مربوط به از بین رفتن سرپناه، فرصت سهمگیری مست بر اساس پالیسی بیجاشدگی

یان بیجاشدگی فامیل ها، در مرحله دوم بیجاشدگی یعنی جرجدا شدن  شبکه های اجتماعی واز بین رفتن های امرار معیشت و 

کمک مینماید. وزارت احیاء و انکشاف دهات در حال نهایی سازی پالیسی کوچی ها میباشد و از این طریق نیازمندی های 

 کوچی ها را چنانچه در پالیسی بیجا شدگان داخلی منحیث اتباع آسیب پذیر مشخص گردیده اند شناسایی مینماید.  

 

 حوادث با مبارزهی دولتی عال نویسیکم – حوادث با مبارزهی مل اداره

میگنجاند. این  حوادث با مبارزه یملی عال ونیسیکمجلسات ی اجندا در رای داخل جاشدگانیبی سیپال حوادث با مبارزهی مل اداره

 دیجد معلومات و نمودخواهد  هیارای داخل جاشدگانیب ملی برای موظف گروپنهاد گزارش خویش را در این رابطه به مجلس 

خواهد ساخت.  کیشر حوادث با مبارزهی مل اداره تیسکرتری اعضا با رای داخل جاشدگانیبی سیپال قیتطب پروسه ردمو در

 شامل نیز یپاک نیما بخش نیفعال باجلسات خویش ی اجندا در رای داخل جاشدگانیبی سیپال حوادث با مبارزهی مل اداره همچنان

 .  ساخت خواهد

 

 یمحلی ها ارگان مستقل استیر

راهنمایی دفاتر والیان در سطح والیات جهت شامل  -:0ریاست مستقل ارگان های محلی نقش کلیدی ای را ایفا مینماید توسط: 

ارسال پیام های مناسب و  -:2و خصوصاٌ بودجه والیتی  ساختن بیجاشدگان داخلی در پالن های استراتیژیک و انکشافی والیتی،

کار با شاروالی ها جهت  -:0والیات  همچنان اشتراک در گروپ های کاری در سطح ملی  مکاتبات در رابطه با پالیسی ملی با

حصول اطمینان از این که دفاتر  -:0حصول اطمینان از این که خدمات اساسی کافی به بیجا شدگان داخلی ارائه میگردد و 

 والیان در سطح والیات رهبری تطبیق پالیسی را بر عهده دارند. 

 

  شاروالی ها 

با در نظر داشت این که مشکالت بیجاشدگان داخلی به گونههای متفاوت یک چالش عمده در رابطه به فقر شهری و چالشی همه 

والیتی تطبیق پالیسی، و حضور در کمیته شمول است، شاروالی ها باید نقش مهمی در تطبیق این پالیسی ایفا نمایند، از طریق 

برای بیجاشدگانی که میخواهند در محالت فعلی بیجا شدگی خویش و یا در نزدیک شهر ها خصوصاا با حمایت از راه حل دائمی 

بورد مشورتی شاروالی ها، که شورا های مشورتی بسیار حیاتی در درون شاروالی های هستند، میتوانند نقش عمده ادغام شوند. 

وی راه های حل دائمی برای بیجا شدگان داخلی، ای در سهیم ساختن اتباع کشور و خصوصاا بیجا شدگان داخلی در روند جستج

و همچنان حمایت از مقامات شاروالی ها برای پالنگذاری جهت تطبیق پالیسی ملی، ایفا نمایند. شاورالی ها باید پالن های عملی 

 خود را برای تطبیق پالیسی جهت شمولیت در پالن های والیتی تهیه نمایند. 
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 ی داخل جاشدگانیب حقوق مورد دری آگاه سطحی ارتقا و معلومات نمودن کیشر – غانستاناف بشر حقوق مستقل ونیسیکم

 در و افغان اتباع حقوق از تیحمای رو تمرکز با ارقام، و معلوماتی آور جمع پروسه از افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم

 از تیحق حما و شتیمع امرار ،یدنیآشام آب ،یصحی ها مراقبت بهی دسترس به شمول حق ،یداخل جاشدگانیب حقوق انآن انیم

 جاشدگانیبی فرهنگ وی اقتصاد –ی اجتماع حقوق از تا است متعهد افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیممینماید. ک تیحماآنها 

 با گزارش کی آن بیتعق به. دینما نظارت افغانستان در آنانی تیحما وی بشر حقوق سیتابید در شده دهیگنجان معلومات بای داخل

 ساخته کیشر پارلمان وی جمهور استیر ،یسیپال پروسه کنندهی رهبر اداره مثابه به کنندگان، عودت و نیمهاجر امور وزارت

 در که دینمایم ریدای دولت ریغ وی دولت سطوح در رای هائ ورکشاپ افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم برعالوه،. شد خواهد

 حقوق مستقل ونیسیکم همچنان. دیگرد خواهد بحث های ازمندین نیا بهی پاسخگوئ وی داخل جاشدگانیبی های ازمندینی رو آن

ی سیپال به مربوط معلومات گردند،یم ریتدو کشور سراسر در آنی ساحو دفاتر توسط کهیهائ ورکشاپ قیطر از افغانستان بشر

 . ساخت خواهد کیشرو جامعه مدنی ی دولت نیفعال با را
 

  دولتی غیر ادارات و المللی بین یها سازمان

 پروژه تذکره الکترونیک و برنامه کاهش خطرات ناشی از حوادث  – مهاجرتی الملل نیب سازمان

برنامه وسیع دارد که میتوانند در تطبیق پالیسی مفید واقع گردند. این سازمان هم اکنون روی  2سازمان بین المللی مهاجرت 

میکند که در این پروژه آنها مساعدت های الزم را به وزارت داخله فراهم مینمایند تا پروژه توزیع پروژه تذکره الکترونیک کار 

 20ذکره الکترونیک عملی گردد. در مرحله کنونی هدف این پروژه تمرکز روی توزیع تذکره الکترونیکی در والیت کابل )ت

ات لوگر و میدان وردک میباشد. این یانتخاب شده در وال ولسوالی(، به شمول محالت اسکان غیر رسمی در کابل، و در محالت

پروژه زمینه را برای بدست آوردن تذکره الکترونیکی برای بیجاشدگانی که هیچ نوع سند هویت ندارند نیز مساعد میسازد. 

شده است تا در سال  برنامه دوم که ارتباط با تطبیق پالیسی میگیرد برنامه کاهش خطرات ناشی از حوادث است. این برنامه پالن

والیت به شمول بلخ و هرات عملی گردد. بلخ و هرات والیت هایی هستند که برای تطبیق آزمایشی پالیسی  01در  2102

انتخاب گردیده اند. طی این پروژه سازمان بین المللی مهاجرت ظرفیت های محلی را و همچنان ظرفیت های اجتماعات را در 

 افزایش میدهد. کاهش تأثیرات حوادث طبیعی

 

 یحقوق های مساعدت وی ده مشوره معلومات، – نیمهاجری برای نارو ئتیه

در داخل  گرید محالت به انتقال وی محل ادغام عودت،) یمیدا حلی ها راهرسیدن به  طیشرا مورد در معلومات برنامه نیا

 در موجود موانع بر غلبه مورد در. دینمایم فراهم ه،آگاهان میتصام اتخاذداخلی در  جاشدگانیب ساختن توانمند هدف به راکشور( 

و دسترسی به ی تیحمای های ازمندین بهی دگیرس در توانندیم کهیهائ نهاد مورد در وضاحت ،یمیدا حلی ها راه افتنی یراستا

 مرتبطی اضطراری پاسخگوئ برنامه با بخش نیا. شد خواهد ساخته فراهم کی به کی یده مشوره کنند، کمکخدمات اساسی 

 حل وی داخل جاشدگانیبی برای ملک اسناد بهی دسترس بهبود بری حقوق مساعدت وی ده مشوره معلومات، بخش همچنان. باشدیم

 شوند،یم پنداشتهی میدا حلی ها راه افتنی یراستا در موجود موانع مثابه به که ها تیملک و نیزم مسکن، به مربوط منازعات

 . باشدیم متمرکز

 

 متحد ملل انسازم دفاتر

 ی تیوالهای  ورکشاپ و مرکز سطح دری ده گزارش مجالس – پناهندگان امور در متحد مللسازمان ی عالی کمشنر

بعد از کمک در مرحله تسوید پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی، دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دولت 

و اداراتی که در تیم کشوری سازمان ملل حضور  د های مختلف به شمول ادارات ملل متحدافغانستان، از طریق دخیل ساختن نها

دارند، حمایت از وزارت امور مهاجرین در تدویر جلسات گروپ کاری پالیسی، سهمگیری در تهیه ابزار رهنمودی و انتشار 

 نماید. پالیسی، حمایت از ورکشاپ های والیتی و تدوین پالن های عملی والیتی، کمک می

ارتقاء آگاهی در مورد بیجاشدگان داخلی، شریک ساختن راستای پناهندگان در  امور در متحد مللسازمان ی عالی کمشنر

معلومات و ارقام در مورد بیجا شدگان داخلی، ریاست مشترک گروپ های موظف ملی و والیتی برای بیجاشدگان داخلی که 

این دفتر به شکل مستقیم و یا از طریق ادارات خلی را دارد سهمگیری مینماید. مسئولیت هاهنگی پاسخدهی به بیجاشدگان دا

 به بیجاشدگان داخلی مساعدت نموده و از آنها حمایت مینماید.  خویش همکار 
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  غیر رسمی در مناطق شهری و نیمه شهری و همچنان ارتقاء ظرفیت  بودوباش محالتبهبود  – متحد ملل بشر اسکان برنامه

  -:0: باشدیم لیذی ها بخش شامل و دهیگرد آغاز 2102 سالی جنور ماه دره ادغام محلی افراد محروم و آسیب پذیر برنام

 و ها تیفعالی پالنگذار) کنندگان عودت ادیز تعدادی دارا مناطق دری ساحوی ها روشوضعیت شهری مربوط به  بهبود

 بودوباش محالت دری محل ادغام وی میدا حلی ها راه افتنی -:2: ،ی(داخل جاشدگانیب و زبانیم اجتماعاتی برا خدمات عرضه

 بخاطری افزار نرمی زیر برنامه -:0و  مزار ای و کابل آباد،  جالل هرات، دری شهر همجوار مناطق دری داخل جاشدگانیب

 ت. نهاد های ملی و محلی جهت حمایت از روند تدوین پالن های والیتی جهت حمایت از دول تیظرفی ارتقا
 

برنامه ملی حکومتداری محلی و برنامه ملی )محلی انکشاف و ی حکومتدارسرمایه گذاری روی  – متحد مللی انکشاف برنامه

 انکشاف ساحوی(  

 کندیم کار های شاروال وی تیوالی ها شورادفاتر والیان،  ،یمحلی ها ارگان مستقل استیر با متحد ملل سازمانی انکشاف برنامه

از  متحد مللی انکشاف برنامه .ندینما ارائه بهتر خدمات بتوانند تا داده شیافزاات مختلف را در سطح محلی ادار تیظرف تا

انکشاف محلی دخیل حکومتداری و در کاهش فقر و تمرکز بر اقتصاد محلی و همچنان ی ساحو انکشافی مل برنامه ،طریق

وستایی ایجاد نموده، به جوامع کمک میکند تا در سطح ولسوالی ها میباشد. این برنامه زیربنا های کوچ تولیدی را در مناطق ر

 از تطبیق پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی از طریق فعالیت های ذیل حمایت مینماید: به بازار دسترسی داشته باشند. این برنامه 

بیجا شدگان در  مجدد ناسکا جهتنمودن حمایت های اضافی  فراهم( 2 وی داخل جاشدگانیب به خدماتی آور فراهم( 0

 اجتماعات اصلی زندگی شان از طریق رفع نمودن مشکالت و چالش های مربوط به بازگشت و ادغام مجدد. 

رنامه جدید در ارتباط با حکومتداری محلی و توسعه اقتصادی در حال طرح یک بمتحد افی سازمان ملل کشبه عالوه، برنامه ان

میباشد. این برنامه جدید نیز میتواند در تطبیق پالیسی ملی بیجا شدگان ر معیشت، در سطح محل،  و ایجاد فرصت های امرا

 داخلی مفید واقع گردد خصوصاا در دو ساحه ذیل:

فعالیت های ارتقاء ظرفیت برای دفاتر والیان، و تدوین ، )از طریق ارتقاء ظرفیت تخنیکی دولت افغانستان در سطح والیات -:0

فزایش مقاومت بیجاشدگان داخلی، از طریق قادر ساختن آنها به دسترسی به فرصت های دوام دار امرار ا -:2پالن های والیتی( 

از طریق ارزیابی نیازمندی های بازار کار، سروی مهارت ها و تعلیمات بیجا شدگان داخلی، طرح و اجرای برنامه معیشت )

 های اموزش حرفوی( 

 

یادآوری گردیدند، اعضای گروپ کاری پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی هستند، قابل در حالی که ادارات ملل متحد که در باال 

یادآوری است که تعداد زیادی از ادارات دیگر ملل متحد، ادارت غیر دولتی ملی و بین المللی، در پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی 

یرامون تدوین پالن عملی والیتی برای تطبیق پالیسی و در تمام مراحل بیجاشدگی شان دخیل میباشند. آنها فعاالنه در گفتگو ها پ

 همچنان نشر و توزیع پالیسی سهیم هستند.  

 

 جامعه مدنی، بیجاشدگان داخلی، و جوامع میزبان بیجاشدگان

نقش جامعه مدنی، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان بیجاشدگان، در تطبیق پالیسی بسیار حیاتی میباشد. این نقش از طریق 

    همگیری آنان در تدوین پالن های عملی والیتی، و همچنان ارتقاء آگاهی اجتماعاتشان در مورد پالیسی ایفا میگردد.س
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 ی(ولسوال و ،یتیوال ،یمل سطوح در) یدولت و یانکشاف ،یبشر نیفعال یبرا ندهیآ ریمس یپالنگذار

 

این پالیسی حقوق بیجاشدگان داخلی و 

و سایر مات دولتی مقامسئولیت های 

فعالین را در سه مرحله ذیل تحت 

 پوشش قرار میدهد: 

 جلوگیری از بیجاشدگی  -

 پاسخگوئی به بیجاشدگی -

 ختم بیجاشدگی )راه های حل دایمی( -

 

حق دارانه آزاده  تمام بیجاشدگان داخلی

راه حل دائمی را برای خویش انتخاب 

نمایند و آن راه حل باید برای آنها توسط 

 ولت فراهم شود:د

 عودت به محل بودوباش اصلی  -

 ادغام محلی -

انتقال به یک محل دیگر در داخل  -

 کشور

 

 :5102اولویت های سال 

  پاسخگوئی به موقع به بیجاشدگی

های داخلی جدید رجعت دهی 

بیجاشدگان به اداراتیکه خدمات 

 حمایتی را ارایه مینمایند. 

  گنجانیدن مناسب اصول حمایتی در

 ن های کاری والیتیپال

  شامل نمودن بیجاشدگان داخلی

منحیث اتباع افغانستان در برنامه 

 های درخور اولویت ملی 

  ایجاد یک درک مشترک در رابطه

 به حقوق بیجاشدگان داخلی 

  جلب وجوه مالی برای تطبیق

از طریق تخصیص بودجه  پالیسی

به وزارت های مربوطه و پروژه 

 های تمویل کنندگان

 ی ظرفیت مراجع ذیدخلارتقا  

  یداخل جاشدگانیب به رابطه در مشترک درک کی جادیا .8
 رابطه دررا  مشترک درک ایجاد یک نهیزمی داخل جاشدگانیبی سیپال نشر و پخش

 اتباع مثابه بهی داخل جاشدگانیب حقوق و های ازمندین ،یداخلی جاشدگیب به

به شمول  – نشر قابل ادمو هیته شامل نکاریا. ساخت خواهد مساعد افغانستان

 اجتماعات،ی ها ندهینما برای رهنمود ،برای جوامع رهنمود ،مقامات رهنمود

  میگردد.  یرهنمود ابزارسایر  هیته و مطبوعات؛برای  رهنمود

  یسیپال قیتطب یبرا یمال وجوه جلب .2
 امور وزارت با شانرای کاری ها پالن و های ژیاسترات دیبا یسکتوری ها وزارت

وزارت/ریاست های امور مهاجرین تهیه  .دینما کیشر کنندگان عودت و نیمهاجر

پالن های عملی والیتی مورد حمایت قرار داده اطمینان حاصل مینمایند که آنها در 

بودجه و پالن های وزارت های سکتوری ادغام میگردند. وزارت امور مهاجرین 

مایندگی از آنان با دولت در مسئولیت دارد تا به مقامات والیتی کمک نماید و به ن

باره بودجه  درو سازمان های بین المللی  سطح مرکزی، پارلمان و تمویل کنندگان

 تماس بگیرد. 

 وزارت ساالنهی ها بودجه دری داخل جاشدگانیب مشکلی برای میدا حلی ها راه

 مللو دفاتر سازمان  وسساتم بودجه قیطر از و شده دهیگنجانی سکتوری ها

 ملل موسسات از تا شوندیم قیتشو کننده لیتمو مراجعیت خواهد شد. حما متحد

 شانی ها تیفعال تطابقی ها وهیش تا ندینما تقاضای دولت ریغی ها سازمان و متحد

 کی دراحتماالا  موفقی کار پالن ک. یندینما جستجو یتیوالی کاری ها پالن با را

میتوانند با استفاده از  کننده لیتمو مراجع. بود نخواهد اجراء قابل ساله کی دوره

این امر باید در مطابقت  .باشند آماده ساله نیچندی ها پالن لیتموی برافرصت ها 

 مساعدتبا اولویت های دولت برای رسیدن به محروم ترین اقشار جامعه باشد. 

 . باشدیم ادیز تیاهم زیحای میدا حل راه سهبدست آوردن  در کننده لیتمو جامعه

 دخلیذ مراجع یها تیفظر ءارتقا .3
ی برای سیپالکاری مانند ارتقای ظرفیت )بخش های نرم( در ارتباط با ی ها بخش

در سطح ملی بسیار مهم است . بود خواهد ادیز تیاهم زیحا قیتطب موثر پروسه

که تمام ادرات نقش های خویش را چنانچه در پالیسی تذکره رفته است درک نمایند 

ه باشند. این میتواند شامل شامل ارتقاء ظرفیت وزارت و در این باره اموزش دید

 نیاامور مهاجرین به عنوان اداره رهبری کننده، کمیسیون مستقل حقوق بشر 

 کنندگان، عودت و نیمهاجر امور وزارتی ها تیظرفی ارتقا شامل ها بخش

 بشر حقوق مستقل ونیسیکم ،در ایجاد هماهنگی کنندهی رهبر اداره ثیمنح

به عنوان ادارات نظارت کننده و  یمحلی ها ارگان مستقل استیر و افغانستان

 دفاتر والیان به عنوان رهبران این پروسه در سطح والیتی میباشد.

 فعالیت های ارتقاء ظرفیت شامل بخش های ذیل اند:

 ورکشاپ ها برای وزارت های سکتوری در مورد نقش آنها در پالیسی -

 الیتیحمایت و کمک در تهیه پالن های و -
حمایت و کمک در تشکیل ساختار کمیته های والیتی تطبیق پالیسی و  -

 تهیه الیحه وظایف انها
و  ایجاد ساختار نظارت و پاسخدهی )همچنان شفافیت در مسائل مالی -

در فعالیت هایی که جهت حمایت و تسهیل  مصارف صورت گرفته

  (یرندرسیدن به راه های حل دائمی برای بیجاشدگان داخلی صورت میگ
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 منابع

مأخذ ناداس  

 ی داخل جاشدگانیب مورد درسازمان ملل متحد  رهنمود اصول

 ی داخل جاشدگانیبی ملی سیپال

 موجود لیذی ها لسان بهی رویدای ها اریمع)ی رویدا پروژه

 ( دریو  انگلیسی: باشندیم

 

 یقیتحق مطالعات

تحقیق مشترک دفتر ساموئل هال و سازمان بین المللی مهاجرت در 

ایی پدیده بیجا شدگی داخلی: بررسی روند حرکت پوی - 1022سال 

 بیجا شدگان داخلی، تحلیل نیازمندی ها و آسیب پذیری های انان

تحقیق مشترک دفتر ساموئل هال، هیئت ناروی برای مهاجرین، 

IDMC  وJIPS  جاشدگانیب از تیحمای ها چالش - 5105در سال 

 یداخل

 دری قیتحق العهمط - UNHCRتحقیق مشترکک بانک جهانی و دفتر 

 یشهر مناطق درداخلی  جاشدگانیب مورد

 

 ی داخل جاشدگانیبی سیپالی کار گروپ

 پتحت گروی داخل جاشدگانیبی سیپال یکار گروپ

 آنی رهبر کهی داخل جاشدگانیببرای ی مل موظف

 و کنندگان عودت و نیمهاجر امور وزارت بدوش

UNHCR قیتطب در تا دهیگرد فیتوظ باشدیم 

 . دینما مساعدتی داخل جاشدگانیبی ملی سیپال

ی سیپالی کار گروپ توسط تیحما جلب سند نیا

ی مل موظف گروپ طرف ازی داخل جاشدگانیب

 نیمهاجر ئتیهی مال وجوه بای داخل جاشدگانیب

 . است دهیگرد هیتهی نارو

 مجاری تماس

ی سیپال پروسه مورد در دیمز معلومات افتیدر جهت

 : دیینما مراجعه لیذ جعمرا بهی داخل جاشدگانیب

آقای مهر خدا صبار، رئیس حاالت اضطرار و بیجا 

شدگان داخلی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

 از طریق: ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان

Emergency.morr@gmail.com 

  UNHCRاداره اون معآقای پیر فرانچسکو ماریا ناتا، 

 از طریق: ،در افغانستان در بخش حمایت حقوقی

natta@unhcr.org  
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