دولت جمھوری اسالمی افغانستان
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان

پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی

 4قوس 1392

پيش گفتار ﺗوسط داکتر چلوکا بيانی گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشری بيجاشدگان داخلی
من خودم شاھد شرايط وخيم زندگی که بيجاشدگان داخلی در افغانستان با آن مواجه اند بوده ام .بيجاشدگی ھای داخلی در اکثر واليات و مناطق
شھری افغانستان به عنوان يک واقعيت وجود دارد .مردان ،زنان ،کودکان ،افراد مسن ،معلوﻟين و ساير افراديکه مجبور به زندگی دور از خانه
ھای شان شان گرديده اند .برخی از آنھا حتی بيش از يک دھه در بيجاشدگی بسر برده اند .درگيری ھای مسلحانه ،ناامنی ،خشکساﻟی و ديگر
بدبختی ھا ھمچنين اخراج باعث بيجاشدگی ھای داخلی گسترده در افغانستان گرديده است .بسياری از بيجاشدگان چندين بار بيجا گرديده اند و به
طور فزاينده ای آسيب پذير گشته اند .راه ھای حل پايدار برای پايان دادن به بيجاشدگی بيجاشدگان داخلی ممکن است کمی دور و مشکل به نظر
برسد وﻟی بايد به عنوان اوﻟويت مشترک و ھدف ما قرار گيرد.
من از دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان ،جامعه مدنی و جامعه بين اﻟمللی که در اين کشور ھستند متشکرم که با ترتيب نمودن اين پاﻟيسی ملی
در مورد بيجاشدگان داخلی ،اميدی بس بزرگ را برای بيجاشدگان داخلی اين کشور به ارمغان آوردند .من از ھمه کسانی که در کابل و واليات
يک فرآيند مشورتی را رھبری کردند تا اطمينان دھند که اين پاﻟيسی انعکاس دھنده واقعيت ھای بيجاشدگی داخلی در افغانستان و يک وسيله
استراتيژيک در جھت بھبود شرايط زندگی بيجاشدگان داخلی خواھد بود سپاسگذارم.
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 نائل آييم
و ميتواند تغيير در زندگی بيجاشدگان داخلی بياورد تطبيق اين پاﻟيسی است.

چلوکا بيانی
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 .1مقدمه
 1.1ﺗاريخچه و روند
براساس تصميم جالﻟتمآب حامد کرزی ،رئيس دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان و کابينه افغانستان ،وزارت امور
مھاجرين و عودت کنندگان توظيف گرديد تا پاﻟيسی ملی بيجاشدگان داخلی را تدوين نمايد.
اين پاﻟيسی درنتيجه پروسه وسيع مشورتی ،به رھبری وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان تدوين گرديد .کميته
ھماھنگی بين اﻟوزارتی در امور مھاجرين ،عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی برياست داکتر جماھير انوری ،وزير
امور مھاجرين و عودت کنندگان ،گروپ کاری پاﻟيسی ملی بيجاشدگان داخلی ،برياست داکتر عبداﻟصمد حامی ،معين
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ،و آقای مھرخدا "صبار" رئيس بخش حاالت اضطرار اين وزارت ازين
پروسه حمايت نمودند .نمايندگان  ،UNHCRاداره ھماھنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد )،(UN OCHA
سازمان بين اﻟمللی مھاجرت ) ،(IOMھيئت ناروی برای مھاجرين ) ،(NRCکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
) ،(AIHRCبشکل منظم درين پروسه اشتراک داشتند .ھمچنان اداره ھماھنگ کننده کمک ھا برای افغانھا
) ،(ACBARجمعيت ھالل احمر افغانی ) ،(ARCSاداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ) (ANDMAو اداره ارتقاء
و مديريت امور صحی ) (OHPMبشکل غير پالن شده درين پروسه اشتراک مينمودند.
در ماه جوالی سال  2012يک مجلس مشورتی ملی داير گرديده و طی آن اين پروسه آغاز گرديد .براساس درخواست
رسمی دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان ،آقای چاﻟوکا بيانی ،گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشری
بيجاشدگان داخلی ،که از تالش ھای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در راستای يک پاﻟيسی ملی برای
بيجاشدگان داخلی با اشتراک گسترده تمام مراجع ذيدخل ،قويا ً حمايت مينمود درين پروسه اشتراک نمود .در مطابقت با
پيشنھادات مجلس مشورتی در رابطه به اينکه به نظريات ادارات واليتی بايد توجه بيشتر مبذول گردد ،در ماه سپتمبر
سال  2012مجاﻟس مشورتی واليتی در واليات کابل ،بلخ ،فارياب ،کندھار ،ھرات ،پکتيا و ننگرھار داير گرديد .در ماه
اکتوبر سال  ،2012داکتر الری اس وايزبرگ ،مشاور بخش بيجاشدگان داخلی توسط ) ProCapيک برنامه بين
اﻟسازمانی ملل متحد( در اداره  UNHCRو وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان توظيف گرديد که کار جدی را
برای تسويد اين پاﻟيسی آغاز نمود .مجاﻟس و مشوره ھا با مراجع ذيدخل منجمله وزارت ھای مربوطه در کابل ،جامعه
مدنی افغانستان و سازمان ھای غير دوﻟتی ،سازمان ھای بين اﻟمللی بشری و انکشافی و مراجع تمويل کننده و افراد پر
نفوذ ،منجمله اعضای پارﻟمان و دانشمندان ،ادامه يافت .ھمچنان با يکتعداد از ميکانيزم ھای ھماھنگی ،منجمله گروپ
موظف برای بيجاشدگان داخلی ) (IDP Task Forceو گروپ ھای کاری حمايتی در سطوح ملی و واليتی ،و موسسه
) ACBARشبکه سازمان ھای غير دوﻟتی افغانستان( نيز مشوره صورت گرفت .در ماه ھای مارچ و اپريل يک
پيشنويس اين پاﻟيسی – بزبان ھای انگليسی و دری – بخاطر دريافت نظريات در مورد آن بشکل گسترده شريک ساخته
شد و در عين زمان دور دوم مجاﻟس مشورتی واليتی در واليات کابل ،ﻟوگر ،ھرات ،بلخ ،کندھار ،و ننگرھار داير
گرديد .اين پيشنويس بر اساس مباحثات و نظريات دريافت شده اصالح گرديد .بتاريخ  22می سال  ،2013مجلس دوم
مشورتی ملی داير گرديده و پيشنويس متذکره در آن به تصويب رسيد و فيصله گرديد تا اين پاﻟيسی جھت تصويب به
کابينه فرستاده شود.
سرانجام مسوده پاﻟيسی ملی بيجاشدگان داخلی در جلسه مورخ  1392/09/04شورای محترم وزيران مطرح گرديده و
پيرامون آن طی فقره ) (5مصوبه شماره ) (32مورخ  1392/09/04آن شورا چنين فيصله به عمل آمد:
"طرح پاﻟيسی ملی بيجاشدگان داخلی در پرنسيب تأييد است .وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ،رياست اداره
امور و داراالنشاء شورای وزيران و ساير وزارت ھا و ادارات ذيربط موظف به تطبيق آن ميباشند".
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 1.2ﺗعريف اصطالحات
اصطالحات آتی در اين پاﻟيسی دارای معانی ذيل ميباشد:
مواد منفجره متروک  :مواد منفجره که در جريان درگيری ھای مسلحانه مورد استفاده قرار نگرفته و توسط يکی از
طرفين درگيری ھا در يک محل رھا گرديده و ديگر تحت کنترول طرف درگير قرار ندارد.
عناصر مخالف دولت  :گروھای مخاﻟف ،بعضا ً مسلح ،اکثراً از طريق وسايل خشونت آميز مشروعيت دوﻟت را به
چاﻟش می کشانند.
پيمان منع استفاده از ماين ھای ضد پرسونل ) : (APMBTکنوانسيون منع استفاده ،ذخيره ،توﻟيد و انتقال ماين ھای
ضد پرسونل و تخريب آنھا ،که معموالً بنام پيمان منع استفاده از ماين ياد شده و بتاريخ  18سپتمبر سال  1997تصويب
و از تاريخ اول مارچ سال  1999مرعی االجراء قرار گرفت .اين کنوانسيون در ماه مارچ سال  2003توسط افغانستان
به تصويب رسيد.
بيجانمودن خودسرانه  :بيجانمودن غير قانونی .بيجاشدگی که در آن از قوانين ملی يا قوانين و معيار ھای بين اﻟمللی
تخطی صورت ميگيرد ،منجمله اخراج اجباری.
واکنش يا برنامه ھای مبتنی بر ساحه  :واکنش ھا يا برنامه ھايی که به مشکالت بيجاشدگان در يک ساحه مشخص
رسيدگی ميکند )مثالً يک محل بودوباش غير رسمی ،منطقه ،قريه( بدون تفکيک بين گروه ھايی که در آنجا زندگی
ميکنند و از آن مستفيد ميشوند مانند بيجاشدگان داخلی ،عودت کنندگان و شھرنشينان بی بضاعت.
نيرو ھای مسلح  :نيرو ھای ملی امنيتی افغان )(ANSF
گروه ھای مسلح  :نيرو ھای مخاﻟف مسلح يا ساير گروه ھای مسلح سازمان يافته که از نيروھای مسلح دوﻟت مجزا
اند.
پناھجو  :شخصيکه از سرحدات رسمی کشور عبور نموده است تا از حق پناھجويی خود در مقابل ايذاء ،استفاده کنند.
طفل  :ھر شخص که عمر  18را تکميل نکرده باشد ،مگر اينکه ،براساس قوانين مرعی االجرای افغانستان در
رابطه به اطفال ،و طوريکه در کنوانسيون ملل متحد در مورد اطفال مشخص گرديده ،قبل از آن به مرحله بلوغ
رسيده باشد.
مريضی مزمن  :يک وضعيت صحی انسانی و مريضی دوامدار که دارای تأثيرات دراز مدت بوده و اکثراً اين مريضی
برای بيش از سه ماه ادامه پيدا کند .امراض مزمن معمول عبارت اند از درد مفاصل ،نفس تنگی ،سرطان،
 ،Alzheimer’sامراض قلب و گرده ھا ،شکر و ايچ آی وی/ايدز.
افراد ملکی  :افراديکه جزء اردو يا کدام گروه مسلح ديگر نباشد.
جبران خساره  :جبران خساره قابل ارزيابی از نگاه اقتصاد.
پالنگذاری احتياطی )غير مترقبه(  :گرفتن آمادگی برای يک رويداد اضطراری ،بشمول جابجائی قبلی مواد غذائی و
غير غذائی در ذخيره گاه ھا و حصول اطمينان از آموزش حاصل نمودن کارمندان و موجوديت طرزاﻟعمل ھای معياری
عملياتی؛ مانند شناسائی قضايای احتماﻟی و قضايای جدی ،پيامد ھای آنھا ،پالنگذاری فرضيه ھا و مشخص نمودن
اينکه کی بايد کدام کار را انجام دھد.
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کنوانسيون مربوط به ﺗسليحات خوشه ای  :کنوانسيون که استفاده ،توﻟيد ،انتقال و ذخيره تسليحات خوشه ای را منع
مينمايد .اين کنوانسيون بتاريخ  30می سال  2008در دوبلين به تصويب رسيده ،بتاريخ  3دسمبر سال  2008توسط
افغانستان امضاء گرديده و در  6جون سال  ،2011به تصويب رسيد.
محرومين  :اشخاصيکه احتماالً دارای نيازمنديھای خاص و يا آسيب پذيری ھستند بشمول زنان ،اطفال ،کھنساالن،
معلوﻟين ،اشخاص مصاب به امراض مزمن يا صعب اﻟعالج بشمول مرض ايدز ،اعضای گروه ھای اقليتی ،اشخاص
بومی يا ساير اشخاصيکه دارای نيازمندی ھا و آسب پذيريھای خاص اند .اين اصطالح مساوی است با اصطالح
"اشخاص دارای نيازمنديھای خاص" و "افراد دارای آسيب پذيری خاص".
حوادث  :واقعه ای که سبب تخريب و پريشانی عمومی ميشود .عموما ً سبب تلفات جانی ،ماﻟی و زيربناھا بشمول
خدمات الزم ميگردد طوريکه مردم متضرر نميتوانند به تنھايی در رفع مشکالت خويش موفق شوند" .حوادث طبيعی"
که در نتيجه يک رويداد يا نيروی طبيعی بوجود ميايد مانند سيالب ،زمين ﻟرزه ،برف کوچ ،طوفان شديد يا آتش گرفتن
جنگالت" .حوادث ساخته دست بشر" عبارت از عواقب رويداد ھا يا استفاده از قدرت است مانند جنگ ،آﻟودگی،
خطرات ماين و مواد منفجره باقيمانده از جنگ ھا ،مواجه شدن با مواد خطرناک و حوادث ترافيکی .
کاھش خطرات حوادث  :فعاﻟيتھا و امکانات برای کاھش آسيب پذيری ھا و خطرات حوادث در سراسر جامعه،
برای جلوگيری يا محدود ساختن )کاھش و آمادگی( تأثيرات ناگوار خطرات  ،در چوکات شرايط گسترده انکشاف
پايدار.
بيجاشدگان  :به "بيجاشدگان داخلی" مراجعه شود.
بيجاشدگی  :به "بيجاشدگی داخلی" مراجعه شود.
اجتماعات متأثر از بيجاشدگی  :کسانيکه که از موجوديت افراد بيجاشده متأثر شده اند ،مانند اجتماعات ميزبان يا
اجتماعات موجود در ساحات عودت يا ساحاتيکه بيجاشدگان در آنجا در جستجوی راه حل دوام دار برای بيجاشدگی شان
ھستند.
راه حل دوام دار  :راه حل دوام دار )عودت ،ادغام محلی يا نقل مکان به جای ديگر( که در نتيجه آن ،نيازمنديھای
بيجاشدگان مرفوع شود و مانند ساير افغانھا از حقوق شان مستفيد شوند.
ھشدار قبل از وقت  :فراھم نمودن معلومات موثر و بموقع از طريق نھادھای شناخته شده ،تا افراديکه در معرض
خطر قرار دارند جھت جلوگيری يا کاھش آن ،اقدام نمايند.
حالت اضطرار  :وضعيتی که در نتيجه آغاز آنی يک بحران بميان ميايد يا شرايطی که زندگی انسانھا را تھديد نموده و
مقابله با آن فرا تر از توانمندی مردم باشد .مانند درگيريھای خشونت آميز ،زمين ﻟرزه ،سيالب ،ﻟغزش زمين ،برف
کوچ ،آتش سوزی ،طوفان شديد ،شدت سرما يا گرمای ھوا ،شيوع امراض ،آفات حيوانی يا طاعون.
کمکھای عاجل  :مساعدتھائی که در حاﻟت اضطرار برای نجات مردم فراھم ميگردد.
مرحله اضطراری  :عبارت از مقطع زمانی است که در آن زندگی ،صحت يا امنيت افراد متأثر شده در معرض تھديد
قرار ميگيرد.
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اخراج  :به "اخراج اجباری" و "اخراج قانونی" مراجعه شود.
مواد منفجر ناشده باقيمانده از جنگ ھا  :مواد منفجر ناشده و مواد منفجره متروک.
اخراج اجباری  :طوريکه در بخش  5.4اين پاﻟيسی تعريف گرديده است.
رفتن و ديدن ) : (Go and see visitرفتن بيجاشدگان داخلی به منطقه اصلی شان و ارزيابی منطقه که آيا شرايط
عودت برای شان مساعد است يا خير) ،آيا امنيت کافی  ،خدمات مسکن و غيره وجود دارد تا بتوانند بشکل مصئون و
باعزت عودت نمايند(.
حکومت  :حکومت جمھوری اسالمی افغانستان.
اصول رھنمودی  :اصول رھنمودی سال  1998ملل متحد در مورد بيجاشدگی داخلی.
اجتماعات ميزبان  :اجتماعاتی که با جا دادن بيجاشدگان داخلی در مناطق شان ،معموالً با فراھم آوری جای برای آنان
در منازل شان برای بيجاشدگان داخلی سرپناه فراھم کرده اند.
محالت بودوباش غير رسمی  :محالتی که تعدادی از واحد ھای مسکونی باالی زمين ھائی اعمار گرديده که ساکنين
حق ادعای قانونی آنرا ندارند يا اين زمين ھا را بشکل غير قانونی اشغال نموده اند و خانه ھای اعمار شده مطابق به
پالن و مقررات ساختمانی نميباشد.
بيجاشدگی داخلی  :کوچ نمودن غير داوطلبانه يا اجباری ،اخراج يا نقل مکان افراد يا گروه ھا در داخل سرحدات
شناخته شده يک کشور.
بيجاشدگان داخلی  :شخصی که در بخش  3.1اين پاﻟيسی تعريف گرديده است.
اليحه بين المللی حقوق بشر  :عبارت است از اعالميه جھانی حقوق بشر ،ميثاق بين اﻟمللی حقوق سياسی و مدنی،
ميثاق بين اﻟمللی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی و پروتوکول ھای اختياری آن
قانون بين المللی حقوق بشر  :معاھدات عمده بين اﻟمللی حقوق بشر که بعد از ختم جنگ جھانی دوم به تصويب رسيده
اند و شامل اليحه بين اﻟمللی حقوق بشر )به باال مراجعه شود( ،معاھدات در رابطه به نسل کشی ،شکنجه ،تبعيض
نژادی ،حقوق اطفال ،حقوق زنان ،حقوق مھاجرين و خانواده ھای آنھا و حقوق افراد دارای معلوﻟيت ميباشند.
قانون بشر دوستانه بين المللی  :مجموعه ای از قوانين است که منازعات بين اﻟمللی را تنظيم نموده و شامل محدوديت
ھا در وسايل و شيوه ھای جنگ ،حمايت از افراديکه در جنگ اشتراک نداشته و يا ديگر در عمليات جنگی اشتراک
نميکنند ،ميباشد .اين قانون شامل چھار کنوانسيون جينوا و سه پروتوکول مربوط به اين کنوانسيون ھا ميباشد.
کوچی  :تعدادی از مردم افغانستان که از طريق ماﻟداری امرار معيشت نموده شامل آنھائی ميباشند که بشکل کلی يا
قسمی مسکن گزين گرديده اند اما منحيث کوچی ھا شناخته شده و خود شان نيز خود را کوچی می پندارند.
اخراج قانونی  :انتقال دايمی يا موقتی افراد ،خانواده ھا و يا اجتماعات از منازل و يا زمين ھائيکه اشغال نموده اند.
اينکار در مطابقت با قانون و در تطابق با مصئونيت ھای حقوق بشری بين اﻟمللی صورت ميگيرد.
ادغام محلی  :بدست آوردن حق اقامت در يک محل مانند ساير ساکنين آن منطقه.
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ساحات ﺗوزيع زمين  :ساحاتيکه به نمرات تقسيم شده است تا به مستفيد شوندگان داده شود يا فروخته شود )خاصتا ً به
عودت کنندگان يا بيجاشدگان داخلی( طوريکه در فرمان شماره  104رياست جمھوری ذکر شده است.
غصب زمين  :بدست آوردن زمين اکثراً از طريق وسايل غير قانونی و يا به قيمت بسيار پايين تر از نرخ بازار
حوادث ساخته دست بشر  :به "حوادث" مراجعه شود.
ماين ھا  :مھماتی که بخاطر جابجا نمودن در زير زمين يا ساير سطوح ساخته شده و ميتواند با حضور ،نزديک شدن
يا تماس يک شخص يا يک واسطه نقليه منفجر شود.
فعاليت بر ضد ماين ھا  :فعاﻟيت ھائيکه به ھدف کاھش تأثيرات اجتماعی ،اقتصادی و محيطی ماين ھا و مواد منفجره
باقيمانده از جنگ ھا انجام داده ميشوند.
فوکال پوينت نھاد ملی  :فوکال پوينت رسمی جزء حکومت جمھوری اسالمی افغانستان که مسئوﻟيت ھماھنگی
موضوعات مربوط به بيجاشدگی داخلی را بدوش دارد.
حوادث طبيعی  :به "حوادث" مراجعه شود.
فعالين غير دولتی  :سکتور خصوصی که جزء ادارات رسمی دوﻟت نميباشند .منجمله گروه ھای مسلح که فعاﻟيتھای
شان منسوب به دوﻟت نميشود.
افراد دارای آسيب پذيری خاص  :به "محرومين" مراجعه شود.
افراد دارای نيازمنديھای خاص  :به "محرومين" مراجعه شود.
پروفايلنگ بيجاشدگان )ارزيابی وضعيت بيجاشدگان(  :عبارت است از فعاﻟيت جمع آوری ارقام در مورد بيجاشدگان
داخلی ،با تفکيک جنسيت ،سن و موقعيت آنھا و در صورت امکان معلومات اضافی در مورد اسباب و اشکال
بيجاشدگی ،نگرانی ھای حمايتی ،نيازمنديھای بشری و راه ھای حل احتماﻟی.
بيجاشدگی ھای طويل اﻟمدت – بيجاشدگی ھای طوالنی که بعضا ً برای دھه ھا ادامه می يابد.
روند رجعت دھی  :توضيحات مفصل در مورد عرضه کنندگان خدمات )آنھائيکه در اجتماعات و در حکومت ميباشند(،
منجمله شماره ھای تماس ،توضيحات مختصر در مورد اينکه کدام خدمات را چه وقت و تحت کدام شرايط عرضه
مينمايند؛ اين روند در يک دياگرام تشريح گرديده و نشان ميدھد که اول با کی و برای چی تماس گرفته شود ،و بعد از
آن با کی تماس حاصل شود و غيره.
پناھنده  :ھرکسی که مطابق به کنوانسيون  1951جينيوا در مورد وضعيت مھاجرين و پروتوکول سال  1967آن و
واجد شرايط پناھندگی باشد .اين تعريف برای ھر شخصی بنابر تجاوز خارجی ،اشغال ،تسلط خارجی ،يا رويداد ھائيکه
نظم عامه را در يک بخش يا در سراسر کشور اصلی يا کشور متبوع وی به شدت مختل ساخته و نامبرده بخاطر
پناھندگی به يک محل ديگر در خارج از کشور اصلی يا کشور متبوع خود ،مجبور به ترک محل اقامت دايمی خود
شده ،بکار ميرود.
جبران غرامت  :رسيدگی به خسارات وارد شده که شامل استرداد ،جبران خساره ،احيای مجدد ،رضايت و تضمين از
عدم تکرار در مطابقت با اصول اساسی و رھنمود ھای ملل متحد در مورد جبران غرامت به قربانيان نقض قوانين بين
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اﻟمللی حقوق بشر و تخطی ھای جدی از قوانين بشردوستانه بين اﻟمللی ميباشد.
اسکان مجدد  :پروسه اسکان موقتی يا دايمی بيجاشدگان يا عودت کنندگان.
استرداد  :بازگردانی وضعيت قبل از بيجاشدگی .
عودت کننده  :ھر شخصيکه بعد از ترک کشور بخاطر ترس از ايذاء و خشونت ھای عمومی به افغانستان عودت
ميکند ،منجمله پناھجويان و پناھندگان عودت کننده.
شيوه مبتنی بر حقوق  : Rights-based approachعبارت است از يک چارچوب فکری برای روند انکشاف
بشری مبتنی بر حقوق بشری بين اﻟمللی برای حمايت و ترويج حقوق بشر.
ﺗأمين ﺗصدی  : Security of tenureداشتن حق قانونی حمايت از اخراج اجباری خودسرانه يا اخراج اجباری و
آزار و اذيت که بشکل مساويانه به ماﻟکين ،کرايه نشينان و ساکنين غير قانونی مرتبط ميباشد.
اطفال جدا شده و بدون سرپرست  :طفل جدا شده کسی است که سن  18را تکميل نکرده و از پدر و مادرش يا
سرپرست خويش يا کسيکه بر طبق قانون يا عرف مسئوﻟيت مواظبت ازاو را دارد ،جدا شده باشد.
محالت فقير نشين و پر جمعيت  :معموالً محالت بودوباش غير رسمی استکه در ماستر پالن شھری شامل نبوده و
دارای مشخصات ذيل ميباشد  :عدم دسترسی مناسب به آب پاک ،عدم دسترسی مناسب به نظافت و حفظ اﻟصحه و ساير
خدمات زير بنايی ،منازل دارای کيفيت پايين ساختمانی ،مزدحم و دارای موقف رھايشی غير مصئون.
معيارھای دوره ای  :حد اقل معيارھا برای فراھم آوری مساعدت ھا در چھار عرصه حيات بخش ذيل:
) (1آبرسانی ،بھبود نظافت و حفظ اﻟصحه (2) ،مصئونيت غذائی و تغذيه (3) ،سرپناه ،اسکان و مواد غير غذائی(4) ،
صحت و معيارھا برای نظارت و ارزيابی موثريت و تأثير مساعدت ھای بشردوستانه.

کتاب رھنمای معيار ھای دوره ای :منشور مساعدت ھای بشردوستانه و حد اقل معيار ھا در رسيدگی بشری ،چاپ سال
.2011
ﺗذکره  :عبارت است از شناسنامه ملی در افغانستان.
اسکان موقت  :عبارت از پروسه ای است که در آن افراد بيجاشده ،در صورتيکه شرايط امنيتی ،اجتماعی – اقتصادی
و مساعدت ھای بشردوستانه در کمپ ھا و مراکز ترانزيت رضايت بخش نباشد ،بشرطيکه به حق افراد بيجاشده به
عودت داوطلبانه به مناطق اصلی شان ،زمانيکه شرايط در آن مناسب باشد ،ويا به حق آنھا در رابطه به اقامت دائمی در
منطقه ديگری غير از منطقه اصلی شان صدمه نرساند ،انتقال داده ميشوند.
اطفال بدون سرپرست – افراد زير سن  18که از خانواده خود جدا بوده و کامالً تنھا ميباشند.
مھمات منفجر ناشده – مواد منفجره تھيه شده برای استفاده که شليک ،انداخت ،يا پرتاب شده اما بخاطر عدم فعاﻟيت
درست يا طرح ريزی غلط يا کدام دﻟيل ديگر منفجر نگرديده است.
حق استفاده از ملکيت ديگران  :حق بھره مندی از فوايد بدست آمده از ملکيتی که به شخص ديگر يا دارائی عامه
متعلق ميباشد.
آسيب پذيری  :اصطالح وسيعی است که به مردم ،جامعه ،امرار معيشت ،تدارکات غذا ،دارائی ھای جامعه ،يا ملکيت
اطالق ميشود .زمانيکه به مردم يا جوامع اطالق ميشود به اين معنی است که اين افراد در معرض خطر متأثر شدن
قرار دارند ،دارای نيازمندی ھای خاص بوده و يا در محروميت جدی قرار دارند .ھمچنان اين اصطالح بيشتر برای
توضيح عواملی که توانائی اجتماع يا افراد را در پاسخگوئی به خطرات طبيعی يا حوادث شديد متأثر ميسازد ،مورد
استفاده قرار ميگيرد .آسيب پذيری در تشديد تأثيرات حاالت اضطراری نقش داشته و مانع پاسخگوئی ھای موثر ميشود.
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 1.3مفھوم و ويژگی ھای بيجاشدگی داخلی در افغانستان
از سال  1978ميالدی بدينسو افغانستان جنگھای متداوم را در سطح ملی و محلی تجربه نموده است .عالوه بر آن اين
کشور دارای جغرافيای مغلق و شرايط جوی مشکل است که باعث شده تا در معرض خشک ساﻟی ،زمين ﻟرزه ھا،
سيالب ھا و برف کوچ ھا قرار گيرد .تاثيرات روز افزون اين ھمه چاﻟش ھا باالی افغانھا بسيار دشوار بوده است.
اسباب بيجاشدگی متنوع بوده و اعم از درگيری ھای مسلحانه ،خشونت ھای عمومی و نقض جدی حقوق بشر ،حوادث
طبيعی ،1پروژه ھای انکشافی 2و حوادث ساخته دست بشر 3ميباشند .شناسائی واضح فکتورھائی که افراد يا گروه ھا را
مجبور به فرار از اسباب بيجاشدگی ميکنند ،ھمواره آسان نيست ،زيرا اسباب بيجاشدگی در افغانستان دارای چند بُعد
ميباشند .تاثيرات درگيری ھای جاری و نقض حقوق بشری با بروز حوادث طبيعی مغلق تر ميشود ،در حاﻟيکه عدم
موجوديت خدمات اساسی در يک ساحه مقاومت مردم را کاھش داده و آنھا توانائی خود را در حمايت از خانواده ھای
شان در محالت بودوباش ھميشگی شان از دست ميدھند .اگر سيستم آبياری يک قريه که با خشکساﻟی مواجه است به اثر
بمباردمان ھوائی تخريب شده باشد ،و خانواده ھا نتوانند زمين ھای شانرا کشت نمايند ،ترکيبی از درگيری ھا و حوادث
طبيعی آنھا را مجبور به ترک قريه ھای شان ميسازد .در صورت عدم پيگيری موثر پس از حوادث طبيعی ،مانند عدم
تطبيق پروژه ھای بازسازی ،مردم قادر به برگشت به محالت اصلی شان و خاتمه دادن به بيجاشدگی ،نخواھند بود –
وضعيتی که نميتوان آنرا صرف به "حوادث طبيعی" وابسته دانست.
ھمچنان بيجاشدگی ھای اجباری از نگاه چارچوب زمانی ،تعدد و مسافه بيجاشدگی ،بشکل قابل مالحظه ای متفاوت
ميباشد .در بعضی موارد ،در مناطقی که درگيريھای نظامی صورت گرفته ،مھاجرت ھای داخلی اکثراً برای مدت
کوتاه و به مناطق نه چندان دور از منطقه اصلی شان صورت ميگيرد؛ مردم بخاطر جنگ منطقه را ترک ميکنند و بعد
از ھفته ھا يا ماه ھا شايد قادر به برگشت شوند .ھر چند ،زمانيکه جنگ شدت ميگيرد و موقف جوانب درگير در جنگ
قوی تر ميشود ،بيجاشدگی ميتواند طوالنی تر شود .مواد منفجر ناشده باقيمانده از جنگ ھا ،ماين ھای زمينی ،تخريب
کشت ،زمين ھای زراعتی ،خانه ھا و ملکيتھا در جريان جنگ در بازگشت به مناطق اصلی بيجاشدگان داخلی و آغاز
دوباره امرار معيشت شان تاثير بسزائی دارد.
فکتورھای اضافی ميتوانند باعث بيجاشدگی ھا برای بار دوم و سوم شوند :بگونه مثال ،وخامت وضعيت امنيتی در
مناطقيکه بيجاشدگان به آن جا ھا فرار نموده اند ،منازعات باالی زمين ،تغيير شديد وضع جوی ،کاھش يا نبود تسھيالت
ضروری و يا از بين رفتن فرصت ھای امرار معيشت .در چنين موارد ،مراکز واليات ،خاصتا ً مراکز بزرگ شھری
که نسبتا ً امن تر بوده ،دسترسی به خدمات ،مانند صحت و آموزش و فرصت ھای امرار معيشت بھتر ميباشد ،مردم را
از مناطق نا امن روستايی به خود جلب مينمايد.
در افغانستان ،افرادی وجود دارند که برای مدت طوالنی در بيجاشدگی قرار داشته اند 4و از گزينه ھا و خدمات فراھم
شده به جوامع غير متاثر شده محروم گرديده اند .آنھا بداليل متعدد قادر به ادغام اجتماعی و اقتصادی در مناطقيکه پناه
برده اند نيستند .اين داليل ممکن شامل اين واقعيت باشد که آنھا ماﻟکيت زمينی را که باالی آن زندگی ميکنند ندارند،
اينکه از نقطه نظر نژادی يا قبيلوی از مردميکه در بين شان زندگی ميکنند متفاوت بوده و بيگانه تلقی ميشوند ،يا بخاطر
اينکه ادارات محلی آماده فراھم نمودن "سرپناه موقت" برای آنھا ھستند نه اقامت دائمی ،در نتيجه ،آنھا دارای نيازمندی
ھای رفع ناشده ای ميباشند که وابسته به وضعيت بيجاشدگی شان است.
1
حوادث طبيعی که آنا ً آغاز می يابند ،مانند سيالب 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.

 2مثالً :برای اينکه بند آب ساخته شود ،استمالک زمين يا زير آب شدن که مردم را مجبور به نقل مکان ميسازد.
 3مثالً :در صورت ملوث شدن محيط با مواد سمی يا موجوديت مواد انفالقی بقايای جنگ.
 4اکثراً به آنھا "بيجاشدگان طويل اﻟمدت" اطالق ميشود.
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بخش ديگری ازين مشکالت به افغانھای مھاجر و بی اسناد که در جريان دھه گذشته از پاکستان و ايران بشکل
داوطلبانه و غير داوطلبانه به افغانستان عودت نموده اند ارتباط ميگيرد .تعداد قابل مالحظه ازين عودت کنندگان بدﻟيل نا
امنی و نبود خدمات يا فرصت ھای امرار معيشت ،قادر به بازگشت به مناطق اصلی شان نيستند .آنھا در بيجاشدگی
ثانوی که خيلی شبيه به شرايط بيجاشدگان ناشی از جنگ يا حوادث طبيعی ميباشد ،قرار دارند.
آنچه در تمام اسباب بيجاشدن ھای اجباری معمول است ،دو معيار مھم ميباشند) :اﻟف( مھاجرت بيجاشدگان از اماکن
اصلی شان اجباری است ،وعنصر فشار و نبود گزينه ھا موجود است) .ب( بيجاشدگان در داخل سرحدات افغانستان
باقی ميمانند.
ميزان بيجاشدگی 5در افغانستان و اين حقيقت که افغانستان ھنوز ھم در جريان جنگھای طوالنی قرار دارد منتج به
شرايطی شده است که ھزارھا نفر )که بيشتر از نصف آن اطفال و نوجوانان اند( در شرايط اضطراری زندگی نمايند و
نيازمنديھای اساسی صحی ،غذايی ،و حمايتی شان رفع نگردد .بدﻟيل اينکه اين شرايط شايد بيشتر توسط حوادث طبيعی
غير مترقبه زود ھنگام يا دير ھنگام متاثر شود ،نياز به پاسخگوئی مشترک در سطوح مختلف حکومت با ھمکاری
نھادھای کمک رسان ملی و بين اﻟمللی ،خواھد داشت.
 .2ھدف ،چارچوب و اصول پاليسی
 2.1ھدف
ھدف اين پاﻟيسی ايجاد يک چارچوب جامع ،موثر و واقعبينانه است که دربرگيرنده موارد ذيل خواھد بود:
أ.
ب.

ج.
د.
ه.

و.

ز.

ارائه رھنمود برای رسيدگی به شرايط فعلی و آينده بيجاشدگی داخلی در افغانستان؛
حصول اطمينان ازينکه رويکرد ھا در عرصه رسيدگی به مشکالت بيجاشدگی در تمام مراحل آن ،مبتنی
بر رعايت ،حمايت و برآوردن حقوق بيجاشدگان داخلی ،منجمله در مرحله جستجوی راه ھای حل دايمی،
طوريکه در قانون اساسی افغانستان ،قوانين بين اﻟمللی حقوق بشر و بشردوستانه و اصول رھنمودی ملل
متحد در مورد بيجاشدگان داخلی تصريح گرديده است ،باشد.
رسيدگی به نيازمنديھا و نگرانی ھای عاجل بيجاشدگان داخلی واجتماعات متاثر شده از بيجاشدگی،
بشمول کسانيکه از بيجاشدگان ميزبانی مينمايند.
رسيدگی به نيازمندی ھای دراز مدت بيجاشدگان داخلی در رابطه به فرصت ھای اقتصادی و امرار
معيشت در انتقال از مرحله فراھم آوری مساعدت ھای بشردوستانه به مرحله يافتن راه ھای حل دائمی.
سعی و تالش برای جلوگيری يا کاھش و مديريت بيجاشدگی ھای داخلی جديد ،بشمول پالنگذاری برای
موارد غير مترقبه و آگاھی دھی قبلی برای کاھش خطرات احتماﻟی حوادث جھت کاھش تأثيرات حوادث
طبيعی مانند سيالب ھا و ﻟغزش زمين که سبب از بين رفتن منازل و اسباب امرار معيشت مردم ميشود؛
شناسائی و ارتقاء تالش ھا جھت جلوگيری يا کاھش و مديريت بيجاشدگی ھای جديد از طريق اقدامات
الزم مانند آگاھی دھی بموقع در مورد عمليات ھای نظامی که ممکن بر زندگی افراد ملکی و ملکيت ھای
آنان اثر گذار باشند؛
خاتمه بخشيدن به پديده بيجاشدگی از طريق شناسايی و تطبيق راه ھای حل دائمی برای بيجاشدگان داخلی؛
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در اخير ماه دسمبر سال  UNHCR ،2012حدود نيم ميليون بيجاشده داخلی ناشی از درگيری ھا را ثبت نموده است) .دفتر  UNHCRافغانستان ،ارقام
ماھوار بيجاشدگی ناشی از درگيری ھا ،ماه دسمبر سال  .(2012اگر بيجاشدگان ناشی از حوادث طبيعی و پروژه ھای انکشافی را با اين بيجاشدگان عالوه
نماييم نفوس بيجاشدگان داخلی در اواسط سال  2013حدود  1.3با  1.5ميليون خواھد شد.
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ح .مشخص نمودن نقش و مسئوﻟيت ھای وزارت ھا و ساير دواير دوﻟتی ،موسسات کمک رسان و ديگر
دست اندرکاران برای روی دست گرفتن يک روش قابل پيشبينی ،سيستماتيک ،ھمآھنگ و اصوﻟی در
قبال بيجاشدگی داخلی در افغانستان؛ و
ط .ايجاد يک مبنای مشترک ومنسجم برای پالنھای کاری در سطوح ملی ،واليتی و محلی و ساير تدابير که
زمينه تطبيق اين پاﻟيسی را مساعد سازد.
 2.2چارچوب و اصول پاليسی
اين پاﻟيسی:
أ.

اذعان ميدارد که فراھم نمودن مساعدت ھای عاجل ،کمکھای طويل اﻟمدت و حمايت موثر از
بيجاشدگان داخلی در افغانستان ،بدون درنظرداشت اسباب بيجاشدگی ،و بدون درنظرداشت اينکه آنھا
در کمپ ھا بسر ميبرند يا با خانواده ھای اقارب شان ،در مناطق روستائی زندگی ميکنند يا در
شھرھا ،در واليات خود بيجاشده اند يا در مناطق ديگر کشور بسر ميبرند ،از مسئوﻟيت ھای اساسی
دوﻟت ميباشد؛

ب .تعھد دوﻟت در زمينه جلوگيری از بيجاشدگی اتباع افغانستان و حمايت از آنھا ،روی دست گرفتن
پالنھای احتياطی و ايجاد ميکانيزم آگاھی دھی قبلی برای جلوگيری از بيجاشدگی يا کنترل عواقب وخيم
آن و بالخره جستجوی راه ھای حل دائمی برای بيجاشدگی ھای داخلی ،را تأييد مينمايد.
ج .حق بيجاشدگان داخلی را برای تقاضا و دريافت مساعدت و حمايت و ھمکاری برای يافتن راه حل
دايمی برای مشکل بيجاشدگی شان ،تأييد مينمايد .مطابق به اين پاﻟيسی نيازمندی ھا و آسيب پذيری ھای
ويژه بيجاشدگان داخلی و حقوق مشخص آنان ،در محراق تمام فعاﻟيت ھائيکه توسط دوﻟت يا ساير
ادارات ذيربط تطبيق ميشود ،ميباشد.
د .فعاﻟين عمده ای که اين پاﻟيسی را تطبيق و از تطبيق آن نظارت مينمايند ،شناسايی مينمايد.
ه .نقش رھبری وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان را در رسيدگی به نيازمندی ھای بيجاشدگان
داخلی به مساعدت ھا و حمايت از آنھا ،و اھميت تقويت وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان،
منجمله ارتقاء ظرفيت منابع بشری و مديريت سيستم معلومات و افزايش منابع ماﻟی جھت انجام موثر
مأموريت آن را تأييد مينمايد.
و .آسيب پذيری ھای مشخص بيجاشدگان داخلی منجمله از دست دادن خانه ھا ،از دست دادن اسباب امرار
معيشت ،جدا شدن از خانواده ھا يا از دست دادن روابط اجتماعی و سنتی و از دست دادن اسناد
شخصی شان را تأييد نموده و به نيازمندی ھای مشخص محروم ترين افراد در بين بيجاشدگان داخلی
رسيدگی ميکند .اينھا شامل نيازمندی ھای حمايتی اضطراری از اطفال ،نوجوانان ،جوانان ،کھنساالن،
بيوه زنان ،زنان حامله ،افراد دارای معلوﻟيت ،بيماران مزمن ،و درنظرداشت نيازمندی ھای مختلف
حمايتی مطابق به جنسيت در بين تمام گروه ھای بيجاشده ،ميباشد.
ز .اذعان ميدارد که زنان بشمول بيوه زنان ،دختران نوجوان و افراد دارای معلوﻟيت معموالً در معرض
خطر بزرگتر خشونت ھای فيزيکی و جنسی و فقر قرار دارند و با وجود مصاب بودن به مرض
روانی ،اکثراً به خدمات مھم صحی يا روانی و اجتماعی يا ادارات تطبيق قوانين دسترسی ندارند و
متعھد است که اين نگرانی را توسط استراتيژی ھا و برنامه ای مناسب حل مينمايد.
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ح .اين پاﻟيسی يک مبنای مشترک را برای تمام ادارات ذيدخل در کمک رسانی و حمايت از بيجاشدگان
داخلی در افغانستان ،طرح کمکھای نھادھا و ميکانيزمھا برای ھماھنگی که انعکاس دھنده نقشھا و
مسئوﻟيت ھای ادارات در سطح ملی و واليتی ،و بين ادارات مربوطه کمکھای بشری و انکشافی باشد
و ھمچنان ساير ادارات ذيدخل در کوشش برای جلوگيری از بيجاشدگی ،برای کمک به بيجاشدگان
داخلی و آمادگی برای وضعيت بيجاشدگی و ھمچنان جستجوی راه ھای حل دائمی برای بيجاشدگان
داخلی ،فراھم ميکند.
ط .شيوه مبتنی بر حقوق ) (rights-based approachرا در ارتباط به بيجاشدگی که برمبنای اصول
رھنمودی سال  1998ملل متحد در مورد بيجاشدگان داخلی )به ضميمه شماره  1مراجعه نمائيد(
استوار ميباشد ،روی دست ميگيرد .ھمچنان اين پاﻟيسی مکلفيت ھای دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان
را در مطابقت با قانون بين اﻟمللی حقوق بشر و قانون بشر دوستانه بين اﻟمللی تصريح مينمايد؛ و
ھمچنان حقوق بيجاشدگان داخلی مندرج در قانون اساسی ،قوانين ملی مربوطه و چارچوب حقوقی فوق
اﻟذکر را تأييد مينمايد.
ي .بر ضرورت حمايت از حقوق بيجاشدگان داخلی و ارتقای سطح آگاھی پيرامون حقوق شان در
افغانستان تأکيد مينمايد .اينکار مشمول اھميت رعايت کرامت انسانی ،اصول عدم تبعيض ،عداﻟت و
حمايت مساوی قانون ميشود.
ك .تأييد مينمايد که فراھم آوری مساعدت ھای بشری يک فعاﻟيت بيطرفانه ميباشد.
ل .از تمام فعاﻟين در افغانستان ،منجمله دوﻟت افغانستان و نيروھای بين اﻟمللی ،پوﻟيس و شبه نظاميان و
عناصر ضد دوﻟتی ،تقاضا مينمايد تا از ھر فعاﻟيتی که منجر به بيجاشدگی ميشود اجتناب نمايند.
م .بر ضرورت حصول اطمينان از حسابدھی و شفافيت در تمام روابط ميان اجتماعات متاثر شده و
فراھم کنندگان مساعدت ھا تأکيد مينمايد.
ن .بر اھميت کمک به ساير اجتماعات متاثر شده و خانواده ھا ،خاصتا ً کسانيکه افراد بيجاشده را ميزبانی
ميکنند ،تأکيد مينمايد.
س .بر نياز به يک سيستم موثر جمع آوری معلومات مورد نياز ،منجمله سيستم مديريت معلومات جھت
جمع آوری اطالعات در مورد تحرک بيجاشدگان )نقل مکان از يکجا به جای ديگر( تأکيد مينمايد،
زيرا معلومات دقيق و جامع برای فراھم نمودن کمکھای الزم بشکل موثر ،حايز اھميت ميباشد.
ع .بر اھميت شموﻟيت بيجاشدگان داخلی و ساير جوامع متاثر شده از بيجاشدگی در روند تصميم گيری
منحيث افراد ذيدخل در تمام موضوعاتيکه بااليشان تاثير گذار است ،و در موضوعات مربوط به ارتقاء
ظرفيت پيرامون تمام برنامه ھا تاکيد مينمايد.
ف .تأييد مينمايد که راه ھای حل دائمی برای بيجاشدگان داخلی بايد در اھداف ،اوﻟويت ھا ،استراتيژی ھا و
پاﻟيسی ھای ملی انکشافی افغانستان گنجانيده شود.
ص .نياز به تطابق و ھماھنگی چارچوب ملی حقوقی ،و چارچوب پاﻟيسی افغانستان با معيارھای بين اﻟمللی
را تأييد مينمايد تا حکومت را برای پذيرفتن کامل مسئوﻟيت ھای آن در قبال بيجاشدگان داخلی؛ و نياز
وزارت عدﻟيه را در تشخيص اينکه کدام قوانين بايد تعديل گردند و در کدام موارد بايد قوانين جديد
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وضع شود توانمند بسازد.
ق .بر نياز به حصول اطمينان از فراھم آوری يک چارچوب حقوقی مناسب که حمايت کافی از بيجاشدگان داخلی،
فراھم آوری مساعدت ھای عاجل به آنان و ايجاد راه ھای حل دائمی را به آنان تضمين نمايد ،تأييد ميکند.

ر .تأييد مينمايد که اين پاﻟيسی و اسناد قانونی مربوطه آن جزء قوانين ملی افغانستان خواھند گرديد.

 .3بيجاشدگان داخلی
 3.1ﺗعريف
در اين پاﻟيسی تعريف بيجاشدگان داخلی قرار ذيل است:

" ....اشخاص يا گروھی از اشخاص اند که خاصتا ً در نتيجه جنگ يا به منظور اجتناب از خسارات درگيری ھای
مسلحانه ،اوضاع خشونت ھای عمومی ،نقض حقوق بشر يا حوادث طبيعی و يا ساخته دست بشر مجبور به فرار يا
ترک منازل يا محالت بودوباش ھميشگی شان گرديده اند اما سرحد شناخته شده بين اﻟمللی کشور شان را عبور ننموده
6
اند".
اين تعريف در ميان ساير گروپ ھا افراد ذيل را در بر ميگيرد:
أ .عودت کنندگان – )پناھندگان عودت کننده و مھاجرينی که به افغانستان رد مرز شده اند( و بخاطر نا
امنی ھای ناشی از درگيری ھای مسلحانه ،اوضاع خشونت ھای عمومی ،يا نقض حقوق بشری ،ماين
ھای زمينی يا آﻟودگی ناشی از بقايای مواد منفلقه از جنگھا در زمين ھايشان ،منازعات باالی زمين ،يا
خصومتھای قبيلوی نميتوانند در مناطق اصلی شان سکونت کنند.
ب .اشخاص يا گروه ھائی که در نتيجه تطبيق پروژه ھای انکشافی از اماکن شان بيجاشده اند ،کدام مسکن
مناسب و يا زمين بديل يا جبران خساره مناسب دريافت نکرده اند تا بتوانند زندگی شان را بشکل متداوم
اعاده نمايند.
 3.2آسيب پذيری ھای ويژه بيجاشدگان داخلی
اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که بيجاشدگی ھای داخلی باعث آسيب پذيری ھای بيشتر و نيازمنديھای ويژه ميشود .اين امر
شامل توانمندی ترک ساحه خطر و رسيدن به يک ساحه امن ،جھت دريافت سرپناه موقت و دسترسی به خدمات اساسی
و آغاز امرار معيشت ،مصئونيت در مقابل تبعيض بر مبنای بيجاشدگی و دريافت راه ھای حل دايمی جھت ختم
بيجاشدگی ميباشد.
اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که اکثراً بيجاشدگان در اجتماع منزوی ھستند و نميتوانند نيازمنديھای اساسی شان به غذا ،آب،
مسکن ،مراقبت ھای صحی يا آموزش را رفع نمايند .تعداد زيادی از آنان ملکيت ھا و زمين ھای خود را نيز از دست
داده و قادر به بدست آوردن عوايد نيستند .بعضی آنھا از انزوای اجتماعی رنج ميبرند و مصئونيت سابق خود را که
توسط اجتماع فراھم شده بود ،از دست داده اند .ھمچنان بعضی از بيجاشدگان ممکن بخاطر از دست دادن اسناد
شخصی خود دچار مشکالت باشند .در ساحات بودوباش غير رسمی که اکثر بيجاشدگان در آن زندگی ميکنند ،فرھنگ

 6اين 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 باالی گشت و گذار آنھا قيودات وضع نموده که رسيدگی به
نيازمنديھای غذايی ،صحی ،تعليمی و اجتماعی اطفال شان را مشکل ساخته است.
اين پاﻟيسی درک مينمايد که از مجموع نفوس بيجاشدگان داخلی 60 ،فيصد آنھا اطفال و نوجوانان اند .زمانيکه بزرگان
در شرايط بيجاشدگی اجباری به خطرات و مشکالت زياد روبرو ميشوند ،اطفال و نوجوانان در صورت بيجابودن از
خانه ھا يا مناطق اصلی شان ،از آن ھم بيشتر رنج ميبرند و به خطرات بزرگتر روبرو ميشوند .مشکالت حمايتی اطفال
و نوجوانان شامل :مکتب نرفتن ،نبود انکشاف عادی اجتماعی ،کم بودن يا عدم موجوديت ساختار حمايت خانوادگی يا
اجتماعی ،خطرات بيشتر خشونت ھای جنسی و خشونت ھای مبتنی بر جنسيت ،کار شاقه خطرناک برای اطفال ،اعمال
مضر ،عملکرد ھای زيانبار اجتماعی بشمول ازدواجھای اجباری قبل از وقت ،رو آوردن اطفال به کارھای روی سرک
يا استخدام شان توسط نيرو ھا يا گروه ھای مسلح ميباشد .اطفال دارای معلوﻟيت از جمله محروم ترين افراد ميباشند.
تمام اين خطرات مختلف برای اطفال ،نوجوانان و زنانی که تحت شرايط موجوده بيجاشدگی اجباری بسر ميبرند ،منجر
به اين ميشود تا اين افراد منحيث افراد دارای نيازمندی ھای عاجل حمايتی پنداشته شوند.
ساير کسانيکه مشخصا ً در معرض آسيب پذيری در برابر خشونت ھای عمومی و خشونت خانوادگی قرار دارند عبارت
از زنان )بويژه زنان سرپرست خانواده ،زنان اميدوار ،مادران دارای کودکان و زنان دارای معلوﻟيت( کھنساالن،
اشخاص دارای معلوﻟيت و اشخاص مصاب به امراض مزمن ميباشند .ھمچنان کسانيکه قوميت يا مذھب شان از افراد
جامعه ميزبان متفاوت بوده و دارای موقف پايين اجتماعی – اقتصادی ميباشند ،در معرض خطر قرار دارند.
اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که بايد جھت حمايت از حقوق ھمچو بيجاشدگان داخلی آسيب پذير اقدامات الزم اتخاذ گرديده،
نيازمندی ھای آنان مورد رسيدگی قرار گيرد ،تا حصول اطمينان گردد که آنھا بخاطر بيجاشدگی مورد تبعيض قرار
نگرفته و از حمايت مساويانه توسط قانون برخوردار باشند.
 3.3شناسائی و ثبت نام بيجاشدگان داخلی
اين پاﻟيسی:
أ .برای بيجاشدگان داخلی کدام موقف حقوقی نداده اما وضعيت حقيقی افرادی را که بخاطر بيجاشدگی دارای
آسيب پذيری ھا و نيازمندی ھای خاص ميباشند توضيح مينمايد؛
ب .در مورد ثبت و راجستر عمومی بيجاشدگان داخلی کدام صراحت ندارد.
ج .اذعان ميدارد که ميتوان در صورت ضرورت بيجاشدگان داخلی را برای اھداف مشخص شناسايی و ثبت نام
نمود .بويژه شناسايی و ثبت نام انفراد:
) (1در صورت انجام مداخالت ھدفمند مانند توزيع کمک ھای بشردوستانه ،دسترسی به محالت
بودوباش بيجاشدگان ،توزيع زمين ،ثبت نام رأی دھندگانو در صورتی که فراھم نمودن جبران
خساره ،عودت پالن شده يا عمليات نقل مکان به محالت ديگر مناسب ميباشد؛
) (2در صورت پاسخگوئی ھای مبتنی بر ساحه به بيجاشدگی داخلی )خاصتا ً در مناطق شھری( که
نياز به شناسائی واضح بيجاشدگان به طور انفرادی نميباشد ،ثبت نام ضرور نيست ،در چنين
موارد ،سروی عمومی ) (general profilingبرای اھداف پالنگذاری و توزيع کمکھا ،کافی
خواھد بود.
د .اذغان ميدارد که شناسائی و تأييد بيجاشدگان داخلی مسئوﻟيت وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ،از
طريق رياست ھای واليتی آن ميباشد ،اما با اين اداره ممکن از طرف جامعه مساعدت ھای بشردوستانه،
خاصتا ً از طريق گروپ ھای موظف واليتی برای بيجاشدگان داخلی ،يا از طريق ساير ميکانيزم ھای
ھماھنگی که تشکيل خواھد يافت ،مساعدت صورت خواھد گرفت.
ه .تأييد مينمايد افراديکه در بخش  3.1بحيث بيجاشدگان داخلی تعريف شده اند ،بدون درنظرداشت اينکه آنھا در
محالت شناسايی شده برای بيجاشدگان زندگی ميکنند يا در مناطق شھری و با مردم بيجا ناشده ،بداخل يک
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واليت بيجا شده اند يا بيرون از سرحدات واليت بيجا شده اند و ھمچنان بدون درنظرداشت سبب و مدت
بيجاشدگی و بدون درنظرداشت قوميت و نژاد شان ،منحيث بيجاشدگان داخلی تلقی ميشوند.
و .اذغان ميدارد که به ھدف تصميم گيری در مورد اينکه منحيث يک بيجاشده داخلی کی مستحق دريافت
مساعدت ھا است و کی مستحق نيست ،وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و گروپ موظف برای
بيجاشدگان داخلی در مشوره با واﻟيان ،وﻟسواالن ،شوراھای واليتی و يا شاروال ھا معيار ھائی را مشخص
مينمايند.
 3.4بيجاشدگی چه وقت خاﺗمه ميابد
قرار گرفتن در وضعيت بيجاشدگی داخلی به معنای قرار گرفتن در معرض يک سلسله خطرات و آسيب پذيری ھای
مشخص ميباشد .بيجاشدگی زمانی خاتمه ميابد که يک راه حل دايمی برای بيجاشدگان دريافت شود تا اين افراد ديگر
بخاطر بيجاشدگی نياز به کمک نداشته باشند و بتوانند از عين حقوقی که ساير اتباع افغانستان مستفيد ميگردند،
برخوردار شوند.
مشخصاً ،موقف بيجاشدگی يک شخص زمانی خاتمه ميابد که:
أ.

به شکل داوطلبانه و مصئون به منطقه بودوباش قبلی خود ،که در آن جايی برای زندگی ھمراه با تأمين تصدی
زمين ،دسترسی به خدمات اساسی و امرار معيشت ،ھمانند افراد بيجا ناشده داشته باشد ،برگردد؛ يا

ب .زمانيکه شخص بيجاشده به شکل داوطلبانه تصميم سکونت در منطقه ديگری از کشور خود را ،که در آن
جايی برای زندگی ھمراه با تأمين تصدی زمين ،دسترسی به خدمات اساسی و امرار معيشت ،ھمانند افراد بيجا
ناشده داشته باشد ،گرفته و قادر به انجام اينکار باشد.
 .4نقش ھا و مسئوليت ھای نھاد ھا
 4.1مسئوليت ھای اساسی دولت جمھوری اسالمی افغانستان
دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان در سطوح ملی ،واليتی و شارواﻟی ھا مسئوﻟيت اساسی در عرصه حمايت و کمک به
تمام بيجاشدگان داخلی و جوامع متاثر شده از بيجاشدگی را بدوش دارد .اينگونه حمايت و کمک بايد در جريان تمام
مراحل بشمول حاالت اضطراری به اساس استراتيژی ھای حيات بخش ،با حصول اطمينان از رعايت حقوق و پاسخ به
نيازمنديھای شان و در جستجوی راه ھای حل دائمی برای ختم وضعيت بيجاشدگی صورت گيرد.
 4.2وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در زمينه رسيدگی به مشکالت بيجاشدگی داخلی ،نھاد رھبری کننده دوﻟت
جمھوری اسالمی افغانستان ميباشد.
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان دارای وظايف ذيل ميباشد:
أ .کار منحيث اداره سکتوری اصلی و آخرين مرجع که ميتوان در تمام موضوعات مربوط به بيجاشدگان داخلی
در سطح ملی به آن متوسل شد،
ب .ايجاد يک پالن ملی تطبيقی برای اين پاﻟيسی
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ج .ھماھنگی در تطبيق اين پاﻟيسی با ساير وزارت ھا ،اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ،ادارات واليتی و
شارواﻟی ھا ،بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی داخلی ،جامعه مدنی ،ملل متحد و مراجع
تمويل کننده .به اين ھدف وزارت امور مھاجرين:
 .iرياست کميته بين اﻟوزارتی در مورد امور مھاجرين ،عودت کنندگان ،و بيجاشدگان داخلی
را بعھده ميگيرد تا کسب اطمينان نمايد که مشکالت مشخص بيجاشدگان در قوانين
سکتوری ،پاﻟيسی ھا ،پالنھا و برنامه ھای وزارت ھای مربوطه در سطوح ملی ،واليتی
و شارواﻟی ھا ،شامل ساخته شده است.
 .iiرياست گروپ موظف ملی بيجاشدگان داخلی را که متشکل از اعضای جامعه بين
اﻟمللی ،جامعه مدنی و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميباشد بعھده دارد.
 .iiiدر کميته بين اﻟوزارتی مربوط به حمايت اجتماعی اشتراک مينمايد؛
 .ivدر مجاﻟس ھماھنگی مربوط به جامعه بين اﻟمللی به اساس مشوره ھماھنگ کننده
کمکھای بشری ملل متحد اشتراک مينمايد؛
 .vاز طريق رياست ھای امور مھاجرين و عودت کنندگان در سطح واليات به ادارات
محلی ھدايات و مشوره ھای الزم را فراھم مينمايد.
د.

ه.
و.

ز.
ح.
ط.
ي.

ايجاد يک "سيستم مديريت اطالعات" ،برمبنای ظرفيت فعلی جمع آوری اطالعات ،برای جمع آوری و
ھماھنگی پروسه جمع آوری معلومات در مورد وضعيت بيجاشدگان ،پيگيری و رديابی تحرکات بيجاشدگان از
آغاز مرحله اضطراری اﻟی دسترسی شان به يک راه حل دائمی و يقينی ساختن تشريک معلومات با ساير
فعاﻟين در اين عرصه .اينکار مشمول تطبيق اقدامات برای بھبود شناسايی بيجاشدگان و نيازمنديھای آنان در
ھمکاری با دفاتر  UNHCR, IOMو ساير فعاﻟين در اين عرصه ميشود.
ھمآھنگی و حمايت از تدوين پالنھای کاری واليتی در مورد راه ھای حل دائمی برای بيجاشدگی داخلی
مطابق به بخش  8.2اين پاﻟيسی؛
پالنگذاری ،مديريت و ھماھنگی فعاﻟيتھا و برنامه ھای حمايتی مربوطه ،بشمول فراھم نمودن کمکھای عاجل
)مانند حصول اطمينان از دسترسی بيجاشدگان به غذا ،آب ،سرپناه ،مراقبت ھای صحی ،حمايت و ساير
نيازمنديھای اساسی(؛
حصول اطمينان ازينکه در مراحل پالنگذاری و تطبيق تمام فعاﻟيت ھای حمايتی و برنامه ھای عرضه
مساعدت ھا ،با افراد متأثر شده منجمله زنان مشوره صورت خواھد گرفت.
شناسايی خالء ھای پاﻟيسی و تقنينی ،با حصول اطمينان ازينکه پيچيدگی ھای مسايل کامالً درک گرديده و
انعکاس يافته و مشکالت خارج از ساحه پاﻟيسی بشکل درست تبارز داده شود.
ھمکاری با جامعه بين اﻟمللی جھت حصول اطمينان ازينکه موضوع بيجاشدگی بشکل درست در پالنھا،
برنامه ھا و پروژه ھای آنان انعکاس يابد؛ و
بسيج نمودن منابع مطابق به بخش  9اين پاﻟيسی.

حکومت جمھوی اسالمی افغانستان ،جامعه بين المللی و ساير دست اندرکاران اين پاليسی بر ضرورت ﺗقويت وزارت
امور مھاجرين و عودت کنندگان در ايفای اين نقش رھبری کننده ،خاصتا ً نياز به ارﺗقاء ظرفيت ،منابع بشری و
سيستم مديريت معلومات و ھمچنان افزايش منابع مالی آن ﺗأکيد مينمايند.
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 4.3نھاد ھای ھماھنگ کننده
4.3.1

أ.
ب.
ج.
د.

کميته بين الوزارﺗی ھماھنگی امور مھاجرين ،عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی
کميته بين اﻟوزارتی ھماھنگی امور مھاجرين ،عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی دارای مسئوﻟيت ھای ذيل
ميباشد:
حصول اطمينان از تفاھم مشترک در رابطه به وضعيت بيجاشدگان ،بشمول عوامل بيجاشدگی و موانع عودت
يا استقرار مجدد؛
ارائه مشوره در مورد تدوين و تطبيق اين پاﻟيسی؛
حصول اطمينان از تفکيک نقشھا و مسئوﻟيت ھای بين نھاد ھای دوﻟتی در ارتباط به حيطه مسئوﻟيتھای شان در
قبال بيجاشدگان داخلی؛ و
پيشنھاد برای فراھم آوری بودجه برای تطبيق اين پاﻟيسی.

 4.3.2اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث )(ANDMA
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث يک نھاد رھبری کننده در رسيدگی به نيازمندی ھای عاجل و کوتاه مدت
آسيب ديدگان و بيجاشدگان ناشی از حوادث طبيعی ميباشد.
أ.

اين اداره پاسخگوئی به حاالت اضطراری و تالشھای بازسازی بعد از حوادث طبيعی را ھماھنگ ميکند.
مسئوﻟيت ھای اين اداره در "قانون مديريت پاسخگوئی و آمادگی به مبارزه با حوادث" )اول اکتوبر سال
 (2012مشخص گرديده و شامل موارد ذيل ميباشد:
 .iدر مرحله اضطراری ،اعالن ميزان خطرات حوادث ،فعال نمودن و بعھده گرفتن رياست مرکز
عمليات عاجل و بسيج نمودن تيم ارزيابی سريع يا واکنش سريع؛
 .iiدر مرحله بازسازی و احيای مجدد پس از حوادث ،اعالن ختم حوادث و رھبری تالش ھای
بازسازی پس از حوادث؛
 .iiiدر رابطه به جلوگيری و کاھش حوادث طبيعی ،پالنگذاری احتماﻟی و پخش اخطاريه ھای بموقع.

ب .ھمچنان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ،از طريق رياست پاکسازی ماين ھا ،مسئوﻟيت فعاﻟيت ھای ماين
پاکی را بدوش دارد .اين رياست در ھمکاری با مرکز ھماھنگی فعاﻟيت ھای ماين پاکی افغانستان فعاﻟيت نموده
و تمام فعاﻟيت ھای ماين پاکی در افغانستان را ھماھنگ ميسازد.
ج .در تمام فعاﻟيتھا و برنامه ھای مربوط به بيجاشدگی ،اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در سطح مرکز در
ھماھنگی نزديک با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و در سطح واليات با رياست ھای امور
مھاجرين عودت کنندگان و ساير نھادھای ذيربط فعاﻟيت مينمايد.
 4.3.3کميسيون عالی دولتی مبارزه با حوادث
کميسيون عاﻟی دوﻟتی مبارزه با حوادث نھاد عمده برای ايجاد پاﻟيسی ملی پيرامون کاھش خطرات حوادث از
طريق کاھش آسيب پذيری و پاسخگوئی به حاالت اضطراری ميباشد .رياست اين کميته را معاون دوم رئيس
جمھور بدوش داشته و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بحيث سکرتريت و اداره اجرائيوی آن در سطح
کشور فعاﻟيت مينمايد .ھمچنان بيشتر از  20وزارت کليدی و اداراتی که نمايندگی از سکتورھای کليدی دارای
نقش ھای مھم در اداره حوادث مينمايند عضويت اين کميته را دارند.
أ.

به اساس قانون اداره حوادث ،کاھش )در صورت امکان جلوگيری( از تلفات باﻟقوه از خطرات ،حصول
اطمينان از عرضه کمکھای عاجل و مناسب برای قربانيان در وقت ضرورت و بازسازی سريع و دوامدار بعد
از حوادث ،از اھداف اداره ملی مبارزه با حوادث ميباشند.
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ب .با درنظرداشت اين پاﻟيسی ،مسئوﻟيت ھای کميسيون عاﻟی مبارزه با حوادث جلوگيری از بيجاشدگی و کاھش
تاثيرات حوادث با اتخاذ اقدامات ذيل ميباشد:
 .iشناسايی و طرح تدابير استراتيژيک برای کاھش حوادث؛
 .iiتصويب پالن ھای ملی تمويل شده برای آمادگی ،پاسخگوئی و پالن ھای بازسازی؛
 .iiiھماھنگی ملی حاالت اضطراری؛
 .ivتدوين پاﻟيسی ھای ملی و پالن ھای احتياطی؛
 .vمديريت وجوه ماﻟی فراھم شده به ھدف نجات از حوادث؛ و
 .viبسيج نمودن کمکھای بين اﻟمللی در حاالت عمده اضطراری.

 4.4ھمکاران ﺗطبيق کننده
 4.4.1وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات حکومتی با مسئوليت ھای سکتوری در قبال بيجاشدگان داخلی
اين پاﻟيسی نقش ھای وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات حکومتی دارای مسئوﻟيت ھای سکتوری را در قبال
بيجاشدگان داخلی تصريح ميدارد؛ اين وزارت ھا مشخصا ً شامل :وزارت صحت عامه ،وزارت معارف ،وزارت
احياء و انکشاف دھات ،وزارت زراعت ،وزارت انکشاف شھری ،وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين،
وزارت امور زنان ،وزارت عدﻟيه ،وزارت امور داخله ،وزارت دفاع ملی ،وزارت امور سرحدات و قبايل ،شورای
امنيت ملی ،وزارت ماﻟيه ،وزارت اقتصاد ،وزارت امور حج ،ارشاد و اوقاف ،و اداره مستقل ارگانھای محلی
ميگردند.
ھر يک از اين وزارت ھا/نھاد ھا مسئوﻟيت ھای شان در قبال بيجاشدگان داخلی را در ھماھنگی با اوﻟويت بندی ھا
و استراتيژی ھای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و کميته ھماھنگی بين اﻟوزارتی امور مھاجرين ،عودت
کنندگان و بيجاشدگان داخلی انجام خواھند داد .اين وزارت ھا در ھماھنگی با وزارت امور مھاجرين و عودت
کنندگان ،مشخصا ً فعاﻟيت ھای ذيل انجام خواھند داد:
أ .مرور قوانين و پاﻟيسی ھای سکتوری شان جھت حصول اطمينان از شامل ساختن بيجاشدگان داخلی و
اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی ،نيازمنديھا و آسيب پذيری ھای مشخص آنان و تطابق با آنھا؛
ب .بازبينی پالنگذاری و برنامه ريزی ھايشان مطابق قوانين و پاﻟيسی ھای سکتوری جھت حصول اطمينان
ازينکه بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی به اين برنامه ھا دسترسی داشته و ھمانند
افغانھای بيجا ناشده از آنھا مستفيد شوند؛
ج .ادغام نيازمندی ھای مشخص بيجاشدگان داخلی و ساير جوامع متاثر شده از بيجاشدگی در پالنھا ،برنامه ھا و
پروژه ھای سکتوری شان در مطابقت با اين پاﻟيسی و پالنھای کاری واليتی.
نقش ھای مشخص وزارت ھا و ادارات در ضميمه شماره  2به تفصيل ذکر گرديده اند.
4.4.2

مقامات واليتی و ساير مقامات محلی

اين پاليسی نقش ھا و مسئوليت ھای واليان را در قبال بيجاشدگان داخلی در واليات مربوطه شان در مطابقت با قانون
اساسی و ساير قوانين ملی ﺗأييد مينمايد .بطور اخص واليان:
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أ .در واليات مربوطه شان مسئوﻟيت رسيدگی عاجل و آمادگی کامل به مساعدت بيجاشدگان داخلی را بدوش
داشته و در برابر آنان پاسخگو ميباشند؛
ب .رياست کميته واليتی مبارزه با حوادث ) (PDMCرا که متشکل از ادارات دوﻟتی ،موسسات ملل متحد و
سازمان ھای غير دوﻟتی ميباشد بدوش دارند.
ج .مسئوﻟيت تدوين پالن ھای کاری واليتی برای يافتن راه ھای حل دائمی ،منجمله استراتيژی جلب وجوه ماﻟی،
در مطابقت با بخش ھای  8و  9اين پاﻟيسی جھت تطبيق پاﻟيسی متذکره در واليت مربوطه شانرا بدوش دارند؛
د .در رابطه به برنامه ھای توزيع زمين برای بيجاشدگان داخلی نقش عمده دارند تا حصول اطمينان گردد که اين
برنامه ھا پايدار بوده و زمين ھا بشيوه مناسب و شفاف توزيع گرديده و اينکار در مطابقت با معيار ھای قبالً
تعيين شده انجام داده شود؛
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که وﻟسواالن ،شاروال ھا و ساير مقامات شارواﻟی ھا در مطابقت با قانون اساسی و ساير قوانين
ملی در قبال بيجاشدگان داخلی در واليات مربوطه شان دارای مسئوﻟيت ھای مشخص ميباشند .بطور اخص وﻟسواالن،
شاروال ھا و شارواﻟی ھا:
أ.
ب.

ج.
د.

ه.
و.

بيجاشدگان داخلی را در پالن ھا ،برنامه ھا و فعاﻟيت ھای انکشافی شان شامل خواھند ساخت.
حصول اطمينان خواھند نمود که بيجاشدگان داخلی که در ساحات مربوطه آنان بسر ميبرند بتوانند به خدمات
اساسی ،منجمله صحت ،آموزش ،امنيت منطقه و فرصت ھای امرار معيشت ھمانند ساير باشندگان آن محالت
دسترسی داشته باشند.
منحيث بخشی از پروسه تدوين پالن ھای کاری وﻟسواﻟی و شارواﻟی در مطابقت با بخش  8.2اين پاﻟيسی پالن
ھای کاری شارواﻟی را تدوين مينمايند.
در محالتيکه تعداد زياد بيجاشدگان داخلی در محالت بودوباش غير رسمی و شرايط غير معياری زندگی
ميکنند ،استراتيژی ھائی را جھت رسمی ساختن اين محالت بودوباش وبھبود شرايط زندگی و فراھم آوری
سرپناه ھای ارزان قيمت به شھر نشينان فقير منجمله بيجاشدگان داخلی ،مدنظر خواھند گرفت.
حصول اطمينان خواھند کرد که بيجاشدگان داخلی که در قلمرو وﻟسواﻟی ھا و شارواﻟی ھای شان بسر ميبرند
در معرض خطر اخراج اجباری قرار نگرفته و يا در تھديد آن قرار نداشته باشند.
در تھيه بودجه ھای ساالنه شان نيازمندی ھای خاصی را که موجوديت بيجاشدگان داخلی در اجتماعات شان
بميان آورده مدنظر خواھند گرفت.

ھماھنگی
در اجرای فعاﻟيت ھايی که در اين بخش تشريح شده اند تمام مقامات واليتی و ساير مقامات محلی فعاﻟيت ھای شانرا
از طريق اداره مستقل ارگانھای محل در سطح ملی ھماھنگ مينمايند که با وزارت امور مھاجرين نيز ھماھنگ
خواھد گرديد .در ساحاتيکه ممکن است مقامات واليتی فعاﻟيت ھايشان را با رياست ھای امور مھاجرين و واﻟيان
ھماھنگ نمايند.
 4.4.3کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )(AIHRC
اين پاﻟيسی نقش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ) (AIHRCرا به مثابه يک نھاد ملی حقوق بشر در مطابقت
با ماده  58قانون اساسی جھت نظارت از رعايت حقوق بشر در افغانستان و بھبود و حفاظت ازين حقوق ،منجمله
تحقيق و تأييد موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ اقدامات جھت بھبود و ارتقاء حقوق بشر در کشور مورد تأييد قرار
ميدھد.
طوريکه در فصل  10اين پاﻟيسی تذکر داده شده ،اين کميسيون در پروسه نظارت از تطبيق اين پاﻟيسی اشتراک
داشته و بطور مشخص در رابطه به گزارش دھی در موارديکه حقوق بيجاشدگان داخلی مورد احترام قرار گرفته،
ازين حقوق حمايت صورت گرفته و تحقق يافته اند ،مسئوﻟيت خواھد داشت.
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 4.5نقش جامعه بين المللی
اين پاﻟيسی:
أ .نقش مھم جامعه بين اﻟمللی ،منجمله موسسات مساعدت ھای بشری ،انکشافی ،حقوق بشر و استقرار صلح را
در موارد ذيل تأييد مينمايد:
حمايت از تالش ھای بشردوستانه دوﻟت در فراھم آوری مساعدت ھا به بيجاشدگان داخلی و
.i
اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی و حمايت از آنان در جريان شرايط اضطراری و در جريان
بيجاشدگی ھای کوتاه مدت و دراز مدت )دوامدار(؛
 .iiکمک ،حفاظت و حمايت از راه ھای حل دايمی برای بيجاشدگان داخلی در افغانستان؛
 .iiiکمک به وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در زمينه جمع آوری و تجزيه و تحليل ارقام؛
 .ivکمک به دوﻟت در پالنگذاری احتياطی و آمادگی ھا برای رسيدگی به بيجاشدگی ھای احتماﻟی در
آينده؛
 .vانجام فعاﻟيت ھا منحيث اعضای ميکانيزم ھای ھماھنگی ،کميته ھای مشورتی يا گروپ ھای موظف
جھت حصول اطمينان از تطبيق اين پاﻟيسی.
ب .به اصول بشردوستانه ،اصل بيطرفی و آزادی و بکاربرد اين اصول توسط جامعه بين اﻟمللی؛ احترام ميگذارد.
ج .بر نياز به ھماھنگی نزديک ميان فعاﻟين بشری و انکشافی تأکيد مينمايد .باالخص ،تقاضا مينمايد تا عناصر
مختص به بيجاشدگی در پالن ھای انکشافی و پالن ھای شھری گنجانيده شود.
د .بر مسئوﻟيت ھماھنگ کننده مساعدت ھای بشری ملل متحد جھت پالنگذاری ھماھنگ و منسجم و برنامه
ريزی فعاﻟين بشری و انکشافی که با اصول گنجانيده شده درين پاﻟيسی رھبری ميشوند ،و نيز بر نياز به جلب
وجوه ماﻟی جھت انجام فعاﻟيت ھای مربوط تأکيد مينمايد.
ه .نقش مھمی را که سازمان ھای غيردوﻟتی بين اﻟمللی ،ادارات ملل متحد و ساير فعاﻟين بين اﻟمللی بشری ايفاء
مينمايند تأييد مينمايد.
و .نقش مھم مراجع تمويل کننده دوجانبه و چندين جانبه را در کمک ،حفاظت و حمايت از راه ھای حل مشکالت
بيجاشدگان داخلی افغانستان و تقويت و حمايت از وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان در انجام موثر مأموريت ھای آنان ،در مطابقت با اين پاﻟيسيييد مينمايد.
ز .از مراجع تمويل کننده تقاضا مينمايد تا در مطابقت با اين پاﻟيسی بخاطر تطبيق پالن ھای کاری برای يافتن راه
ھای حل دايمی در مطابقت با اين پاﻟيسی ،جھت حمايت از ساير برنامه ھا و پروژه ھائيکه در مطابقت با
اصول گنجانيده شده درين پاﻟيسی تطبيق ميشوند و نيز برای مساعد نمودن زمينه اختصاص منابع جھت تطبيق
اين پاﻟيسی ،در موارديکه مداخالت بشری و انکشافی بايد با ھم يکجا شوند ،وجوه ماﻟی را فراھم کنند.
 4.6نقش جامعه مدنی افغانستان
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که جامعه مدنی ،منجمله سازمان ھای غير دوﻟتی ،سازمان ھای اجتماعی و شورا ھای مذھبی:
أ .در حمايت از تالش ھای دوﻟت جھت دسترسی به اجتماعات بيجاشده ،ارزيابی نيازمندی ھای آنان و فراھم
آوری مساعدت ھای عاجل به آنھا نقش کليدی را ايفاء مينمايد؛
ب .اجتماعات بيجاشدگان داخلی را در اشتراک در تصميم گيری ھائيکه بر زندگی آنھا اثر گذار ميباشد جھت
ايجاد انجمن ھا و شبکه ھای مناسب به اين مقصد کمک نموده و از طرف آنان دادخواھی مينمايد؛
ج .در کمک به تطبيق برنامه ھا و فعاﻟيت ھای انکشافی جھت مساعدت با اجتماعات بيجاشدگان داخلی و
يافتن راه ھای حل دائمی ،منجمله يافتن شيوه ھای جديد امرار معيشت و آموزش مھارت ھای جديد ،نقش
مھم دارد؛
د .در نظارت از تطبيق اين پاﻟيسی نقش عمده دارد؛
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ه .به اصول بشری ،اصل بيطرفی و آزادی احترام قائل خواھد شد؛
و .فعاﻟيت ھای شان در حمايت از اجتماعات بيجاشده را از طريق شبکه ھا و مکانيزم ھای مناسب ھماھنگ
خواھند ساخت.
 4.7بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ .بيجاشدگان داخلی و اجتماعات متأثر شده از بيجاشدگی جھت درک نيازمندی ھای شان در بھترين موقعيت
قرار دارند؛
ب .آنھا از طريق شورا ھا ،بزرگان و انجمن ھائيکه جھت ترويج نظريات و نگرانی ھای شان ايجاد مينمايند ،در
تمام تصميم گيری ھای مھم در رابطه به برنامه ھا ،فعاﻟيت ھا و استراتيژی ھائيکه به ھدف فراھم آوری
مساعدت ھای عاجل به آنھا و يافتن راه ھای حل دايمی برای مشکالت بيجاشدگی شان ايجاد ميشوند ،منحيث
مراجع ذيدخل اشتراک خواھند کرد.
ج .اجتماعات بيجاشدگان داخلی بايد جھت دريافت نظريات زنان ،بزرگان ،اطفال و افراد دارای معلوﻟيت تالش
نمايند.
 4.8پيروی از اين پاليسی
مراجع ذيل بدون ھيچگونه تفاوت از اين پاﻟيسی پيروی مينمايند:
أ .تمام ادارات و مراجع ذيدخل که در بخش ھای  4.1اﻟی  4.7ذکر گرديده اند؛
ب .سکتور خصوصی؛
ج .فعاﻟين غير دوﻟتی ،افراد مسلح غير دوﻟتی ،عناصر ضد دوﻟتی و ساير گروپ ھای مشابه در افغانستان.
پيروی ازين پاﻟيسی به مثابه داشتن وضعيت حقوقی برای آنھا پنداشته نميشود.
 .5اقدامات الزم برای جلوگيری از بيجانمودن ھای غير قانونی
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که جلوگيری از ايجاد شرايطی که سبب بيجاشدگی مردم ميشود از مسئوﻟيت ھای اساسی دوﻟت
جمھوری اسالمی 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 واليتی و شارواﻟی ھا( بايد
از بروز شرايطی که منجر به بيجاشدگی ميشود جلوگيری نموده ،بيجاشدگی اجتناب نا پذير و تأثيرات ناگوار آنرا
کاھش داده ،حصول اطمينان نمايند که بيجاشدگی ھای واقع شده نبايد بيشتر از مدتی که شرايط تقاضا مينمايد ادامه
يابند.
 5.1منازعات ،عمليات ھای نظامی ،خشونت ھای عمومی و نقض حقوق بشر
 5.1.1اعمال جنايتکارانه و نقض حقوق بشر
در حاﻟيکه افغانستان ھنوز ھم در جريان درگيری ھا قرار داشته و نيروی ھای اردوی ملی افغانستان بر بخش ھای
بزرگی از کشور کنترل موثر ندارند ،دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان اعالن خواھد کرد که عناصر ضد دوﻟتی و
ساير گروه ھای مسلح ،نيرو ھای بين اﻟمللی و نيرو ھای خود را در اعمال جنايتکارانه و نقض حقوق بشری که منجر
به بيجاشدگی اجباری مردم ميشود مسئول و جوابده می پندارد .اين اعمال شامل موارد ذيل ميباشند:
أ .تبعيض عليه افراد در بھره مندی از حقوق و آزادی ھا؛
ب" .غصب زمين" که مردم را به ترک زمين و ملکيت ھايشان مجبور ميسازد؛
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ج.
د.
ه.

و.

نسل کشی ،جرايم عليه بشريت ،جرايم جنگی و ساير انواع نقض قوانين بشردوستانه بين اﻟمللی؛
تھديد ،آزار و اذيت ،قتل ھای خودسرانه ،قتل عام ،سربريدن ھا ،توقيف خودسرانه ،اختطاف ،شکنجه و ساير
انواع رفتار خشن ،غيرانسانی يا تحقير کننده يا مجازات ،منجمله قطع اعضای بدن؛
تمام انواع خشونت ھای جنسی و خشونت برمبنای جندر مانند تجاوز جنسی ،مجبور ساختن به فحشاء،
ازدواج ھای پيش از وقت و اجباری ،استثمار جنسی و عملکرد ھای عنعنوی خطرناک ،بردگی ،استخدام
اطفال و ھمکاری آنان با گروپ ھای مسلح يا نيرو ھای مسلح ،کار شاقه و اجباری و قاچاق انسانھا ،و
دخاﻟت در حق دسترسی به غذا که منجر به عدم مصئونيت غذائی ميشود.

دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان در مطابقت با کنوانسيون سال  1949جنيوا و پروتوکول ھای سال  1977آن اقدامات
ذيل را اتخاذ خواھد نمود:
ز .اجتناب از انجام عمليات ھای نظامی در مناطق ملکی ،در صورتيکه خطر بيجاشدن افراد ملکی يا خساره مند
ساختن آنھا موجود باشد.
ح .فراھم آوری زمينه عبور مصئون اجتماعات يا افرادی که ميخواھند بخاطر درگيری ھا ،نا امنی يا حوادث
طبيعی ،مناطق شان را ترک کنند.
ط .فراھم آوری زمينه عبور مصئون مساعدت ھای بشری که به افراد نيازمند فرستاده ميشود.
ي .راه اندازی تحقيقات کافی و مستقالنه در مورد تمام شايعات در رابطه به خطرات و حمالتيکه منجر به
بيجاشدگی ،از بين رفتن افراد ملکی ،اسباب امرار معيشت و منازل ميشوند.
ك .اعطای جبران خساره به اجتماعات بيجاشده و متأثر شده از عمليات نظامی.
 5.1.2بررسی قانونی
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
يا قوانين جديد توسط وزارت عدﻟيه تسويد و جھت منظوری به پارﻟمان سپرده خواھد شد.
 5.1.3درگيری ھای قومی و قبيلوی
در موارديکه خطر آن موجود باشد که درگيری ھای قومی و قبيلوی منجر به بيجاشدگی افراد گردد:
أ .دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان برای يافتن راه ھای حل قابل قبول که از بيجاشدگی جلوگيری نموده
بتوانند ،به فرستادن تيم ھای ميانجی ادامه خواھد داد؛
ب .به اين منظور ،يک کميته ميانجی را ايجاد خواھد نمود تا پروسه ميانجی گری را نظارت نموده و از بيطرفی
ميانجی گران و حسابدھی ،شفافيت و بذل ھر نوع مساعی جھت رسيدگی سريع به مشکالت حصول اطمينان
نمايد؛
ج .ترکيب اين کميته وسيع بوده و متشکل از اعضای ذکور و اناث پارﻟمان ،نمايندگان وزارت امور سرحدات و
قبايل ،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،جامعه مدنی و غيره خواھد بود.
 5.1.4مواد منفجره باقيمانده از جنگ ھا
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که :
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أ .يکی از بزرگترين خطرات فعلی در افغانستان موجوديت مواد منفجره باقميانده از جنگ ھا ،منجمله ماين ھا و
مھمات منفجر ناشده ميباشد،7
ب .ماين پاکی يکی از پيش شرط ھای مردم برای عودت مصئون به زندگی و امرار معيشت و انکشاف اجتماعی
– اقتصادی شان ميباشد؛
ج .دسترسی از دست رفته به مقدار زياد زمين ھای حاصلخيز برای امرار معيشت و اسکان صرف زمينه افزايش
فقر ،بی ثباتی اجتماعات و کاھش فرصت ھا برای انکشاف اجتماعی – اقتصادی را مساعد مينمايد.
اين پاﻟيسی بر اھميت کار برنامه فعاﻟيت ھای ماين پاکی افغانستان که توسط مرکز ھماھنگی فعاﻟيت ھای ماين پاکی
افغانستان ھماھنگ شده و با رياست ماين پاکی دوﻟت افغانستان ،منجمله در بخش آگاھی در مورد ماين ھا کار ميکند،
تأکيد مينمايد.
برعالوه ،اين پاﻟيسی پيشنھاد مينمايد که بايد کار  MAPAبه مثابه يک اوﻟويت توسعه يافته و اين کار توسط پالن کاری
کنوانسيون منع استفاده ،ذخيره ،توﻟيد و انتقال ماين ھای ضد پرسونل و تخريب که پالن کاری برای اعالن افغانستان را
به مثابه کشور عاری از ماين ھا در سال  2023ارائه مينمايد ،به پيش برده شود.

 5.2حوادث طبيعی
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ .اکثريت حوادث طبيعی مانند زﻟزﻟه ھا ،سيالب ھای تند و زمستان ھای شديد ،از طريق اقدامات بموقع آگاھی
دھی و آمادگی برای حاالت اضطراری مورد رسيدگی موثر قرار گرفته ميتواند .ساير خطرات مانند
خشکساﻟی ،سيالب ھای دائمی و برف کوچ ھا صرف از طريق کاھش خطرات حوادث بشکل موثر و
مداخالت گسترده انکشافی ،منجمله ترميم زيربنا ھا و اعمار سواحل دريا ھا ،مورد رسيدگی قرار گرفته
ميتواند.
ب .طوريکه در "قانون آمادگی مبارزه با حوادث" 8ذکر گرديده ،ادارات  NDMCو  ANDMAکه منحيث
سکرتريت اين بخش کار نموده و جھت جلوگيری ،کاھش ،آمادگی و مبارزه با حوادث طبيعی به تالش ھای
شان ادامه داده و آنھا را تشديد خواھند بخشيد تا خطرات ،خسارات جانی و بيجاشدگی افراد کاھش يابد.
ج .اين اقدامات آمادگی شامل پالنگذاری احتماﻟی ،نقشه برداری مناطق معروض به خطر ،نظارت حوادث
احتماﻟی ،پخش و نشر بموقع معلومات و آگاھی دھی ،و سازماندھی فعاﻟيت ھای آموزشی و ارتقای سطح
آگاھی ميباشند .ھمچنان اينکار مستلزم اتخاذ اقدامات جھت رسيدگی سريع به اين حوادث با آموزش دادن
ادارات محلی ،جابجائی ذخاير اضطراری و تعيين ساحات جھت آمادگی برای بيجاشدگی ھای گسترده افراد
ميباشد.
د .مناطقی وجود دارند که معروض به خطرات تکراری ،مانند سيالب ھای موسمی يا برف کوچ ھا ميباشند که
ھمواره اجتماعات را مجبور به فرار از مناطق شان ميسازند .وزارت امور مھاجرين وعودت کنندگان به
ھمکاری  ،ANDMAاداره مستقل ارگان ھای محل و وزارت احياء و انکشاف دھات با سھمگيری و رضايت
اجتماعات متأثر شده ،جھت انتقال دايمی افراد متأثر شده به مناطق مصئون تالش بخرچ داده و بعد از آن مانع
اعمار دوباره مناطق سيالب زده يا مناطقی که معروض به ساير خطرات باشند ،ميشوند.

7

تا ماه جنوری سال  ،2013زندگی و امرار معيشت مردم در بيش از  1700محل توسط ماين ھای زمينی بقايای مواد منفجره از جنگھا و
مھمات تعبيه شده که ساحه بيش از  570کيلومتر مربع را احتواء مينمايد ،متأثر ميشود.
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ه .بيجاشدگی ھای پس از وقوع حوادث طبيعی ميتوانند وابسته به عدم موجوديت تالش ھای موثر جھت کمک به
افراد متأثر شده در بازسازی منازل ،باغ ھا و سيستم ھای آبياری بخاطر فراھم آوری دوباره تخم ھای بذری و
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.
بنابرين احياء زود ھنگام يکی از عناصر کليدی برای جلوگيری از بيجاشدگی بوده و تمام وزارت ھای
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.
 5.3پروژه ھای انکشافی
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

و.

تصاحب اجباری زمين ھا به مقاصد عامه منجمله تطبيق پروژه ھای زيربنائی ،مردم را از محالت بودوباش
شان بيجا نموده و آنھا را مجبور ميسازد تا زمين ھا ،منازل ،دارائی ھا و وسايل امرار معيشت شانرا ترک
کنند که اينکار ممکن پيامدھای ناگوار روانی و اجتماعی  -فرھنگی را در قبال داشته باشد.
دوﻟت بايد با اتخاذ اقدامات ذيل از بيجاشدگی ناشی از تطبيق پروژه ھای انکشافی توسط فعاﻟين دوﻟتی يا
خصوصی ،جلوگيری نموده و يا آنرا کاھش دھد:
 .iمراجع ذيدخل بايد با فراھم آوری معلومات مکمل به افراديکه بخاطر اين پروژه ھا از محالت
بودوباش شان بيجا ميشوند و نيز در مشوره با آنان ،بديل ھای مناسب اين پروژه ھا را جستجو
نمايند؛
 .iiادارات مربوطه دوﻟتی بايد پروژه ھای انکشافی پيشنھاد شده را از نقطه نظر تأثيرات اجتماعی –
اقتصادی و محيطی مورد ارزيابی قرار داده و قبل از آغاز اين پروژه ھا مطاﻟعه امکان پذيری آنھا
را انجام دھند.
در اينگونه ارزيابی ھا بايد تأثيرات مختلف بيجاشدگی باالی گروپ ھای منزوی ،منجمله زنان،
.iii
اطفال ،ساﻟخوردگان ،و افراد دارای معلوﻟيت مدنظر گرفته شوند.
اگر بديل ديگری برای بيجاشدگی وجود نداشته باشد ،و در صورتيکه يک پروژه بخاطر منافع عامه باشد ،با
خانواده ھا و اجتماعاتيکه از محالت بودوباش شان بيجا ميشوند ،در مورد محل ،زمان و نحوه انتقال آنان از
محل اصلی مشوره صورت گرفته ،برای شان محل بودوباش قابل قبول ،در مطابقت با معيار ھای بين اﻟمللی
حقوق بشری در رابطه به مسکن مناسب فراھم ساخته شده ،در انتقال و جابجائی شان کمک صورت گرفته و
در مقابل تصاحب منازل و ملکيت ھای شان ،نه تنھا برای زمين ھای شخصی بلکه برای زمين ھای محلی،
مانند علفچر ھا برای شان جبران خساره مناسب پرداخته خواھد شد.
در بسا موارد صرف جبران خساره نقدی نميتواند خانواده ھای متأثر شده را در بدست آوردن زمين زراعتی،
زمين ھای محلی برای چرانيدن مواشی شان ،زمين برای اعمار مسکن و ساير منابعی که آنھا بايد به دوﻟت
واگذار شوند ،کمک کند.
يکتعداد افراد مانند زراعت پيشه ھای بی زمين ،اجاره داران و پيشه وران که در فقر زندگی نموده و بخاطر
امرار معيشت شديداً وابسته به اين دارائی ھای تصاحب شده ميباشند ،ممکن بخاطر عدم داشتن ملکيت واجد
شرايط جبران خساره نباشند .برای اين افراد بخاطر از دست دادن منابع امرار معيشت آنان ،وزارت ھای
احياء و انکشاف دھات ،زراعت ،ماﻟداری و آبياری ،انکشاف شھری ،و وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء
و معلوﻟين برنامه ھای خاص ،منجمله برنامه ھای اسکان اجتماعی و مساعدت ھای اجتماعی را ايجاد خواھند
کرد تا آنھا را نه تنھا در انتقال بلکه در يافتن فرصت ھای پايدار اشتغال کمک کند.
در موارديکه پروژه ھای انکشافی يک تصدی اقتصادی بوده و عوايد آن به دوﻟت يا سکتور خصوصی داده
ميشود ،بايد به اجتماع متأثر شده فرصت ھای متناسب اشتغال فراھم ساخته شود .برعالوه ،به اين اجتماع
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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
اجتماعی توسعه خواھد يافت ،شامل ساخته شوند.
ز .اجتماع متأثر شده حق احتجاج رسمی را داشته و جھت مساعد نمودن زمينه استماع حقوق آنان ميکانيزم ھای
مناسب ايجاد خواھد گرديد.
 5.4جلوگيری از اخراج اجباری
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و جامعه بشری نگران اند که وضعيت بيجاشدگان داخلی و ساير افراديکه در
معرض خطر اخراج اجباری از محالت غير رسمی بودوباش قرار دارند ،يکی از مشکالت عاجل بشری بوده و نياز به
رسيدگی دارد.
اين پاﻟيسی:
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

و.

ز.

اخراج اجباری را به مثابه بيرون راندن دائمی يا موقتی افراد ،خانواده ھا و يا اجتماعات از منازل و يا
زمين ھائيکه آنان اشغال نموده اند ،بدون فراھم آوری و دسترسی به اشکال مناسب حمايت حقوقی يا نوع
ديگر حمايت ،تعريف مينمايد.
تصديق ميدارد که اخراج اجباری "شامل نقض کامل يک سلسله حقوق بشردوستانه بين اﻟمللی ،منجمله
حق داشتن سرپناه ،حق دسترسی به غذا ،آب ،صحت ،آموزش ،کار ،امنيت شخصی ،امنيت سرپناه،
9
آزادی از رفتار خشن ،غيرانسانی و تحقير کننده و آزادی گشت و گذار ميباشد".
ھمچنان تأييد مينمايد که ماﻟکين زمين در رابطه به ملکيت ھای شان ادعا ھای موجه داشته و ممکن از
بودوباش کنندگان غيررسمی تقاضا نمايند تا زمين ھای شانرا تخليه نمايند ،خاصتا ً اگر آنھا پالن داشته
باشند تا خود شان از زمين ھای خود استفاده نمايند و يا بداليل مصئونيت و امنيت عامه.
تصريح ميدارد که اخراج قانونی صرف در صورتی صورت گرفته ميتواند که اينکار در مطابقت با
قوانين ملی افغانستان و احکام پيمان ھای بشردوستانه بين اﻟمللی قرار داشته باشند.
خاطر نشان ميسازد که در افغانستان قوانين مختلفی وجود دارند که شامل دساتير مستقيم يا غير مستقيم
ميباشند که در مطابقت با اين دساتير اخراج افراد از يک منطقه بايد صرف زمانی صورت گيرد که قانون
آنرا جواز دانسته و اينکار در مطابقت با طرزاﻟعمل ھای مشخص حقوقی انجام داده شود.
اھميت مرور اين قانون را توسط وزارت عدﻟيه بخاطر اصالح آن يا بخاطر تدوين يک قانون جديد جھت
حصول اطمينان از حمايت موثر از افراد ،گروپ ھا و اجتماعات قبل از اخراج ،در جريان آن و بعد از
آن ،تأييد مينمايد.
بطور اخص اين اقدامات بايد موارد ذيل را تضمين نمايند:
 .iمردم در نتيجه اخراج از يک منطقه بی سرپناه يا بی زمين نشده و توانائی شان در وابستگی به
زمين ھای زراعتی و علفچر ھای شانرا از دست ندھند؛ و در صورت ضرورت با آنھا در
اعمار سرپناه ھای جديد مساعدت صورت خواھد گرفت؛
 .iiوضعيت مردم اخراج شده نبايد پس از اخراج از منطقه وخيم تر شود؛ ھمچنان وسايل امرار
معيشت شان بايد حفظ شود؛ با درنظرداشت اينکه اگر برای دھقانان زمين جديد داده ميشود،
آنھا نياز خواھند داشت تا وقتيکه بتوانند زمين جديد را زرع نموده و حاصالت شانرا بدست
بياورند ،با آنھا کمک صورت بگيرد.
 .iiiبه گروپ ھای آسيب پذير ،منجمله اطفال ،بزرگساالن و افراد دارای معلوﻟيت يا مريضان بايد
توجه جدی مبذول گرديده و باالخص حقوق زنان رعايت گردد.

 9اصول و رھنمود ھای اساسی در رابطه به اخراج و بيجاشدگی ناشی از فعاﻟيت ھای انکشافی ،ضميمه  1گزارش گزارشگر خاص در رابطه
به بخش سرپناه مربوط به حق داشتن سطح زندگی مناسب A/HRC/4/18.Ibid
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رھنمود ھا در مورد حفاظت از افراد قبل از اخراج ،در جريان آن و بعد از آن و کاھش زيان ھا و مشکالت در ضميمه
 4اين پاﻟيسی گنجانيده شده اند.
 .6بيجاشدگی در مرحله اضطراری – مساعدت و دسترسی
 6.1مساعدت و حمايت اضطراری
 6.1.1اصول
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ .مرحله اضطراری بيجاشدگی بر اقدامات حيات بخش متمرکز ميباشد.
ب .بيجاشدگان داخلی ممکن برمبنای شرايط موجود به سرپناه اضطراری ،مراقبت ھای صحی ،آب آشاميدنی ،و
مواد غذائی و غير غذائی و حمايت از خطرات نياز داشته باشند؛
ج .در رابطه به افراد دارای معلوﻟيت ،مريضان مزمن ،بزرگساالن ،و ساير افراد آسيب پذير ،بايد اقداماتی روی
دست گرفته شود تا از دسترسی فيزيکی آنھا به اين مساعدت ھا حصول اطمينان گردد.
 6.1.2رسيدگی عاجل
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:
أ .نيازمندی ھای افراد بيجاشده را ارزيابی نموده و در مطابقت با "معيار ھای دوره ای" 10که چھار عرصه ابتدائی
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.
ب .خانواده ھا و يا افراد بيجاشده را بخاطر دريافت مساعدت ھا ثبت نام مينمايد.
ج .از اتخاذ اقدامات جھت جلوگيری و رسيدگی به خطرات مربوط به حمايت از اطفال که شامل جدائی از خانواده،
خشونت جنسی و خشونت برمبنای جندر ،استراتيژی ھای خطرناک رسيدگی ،استثمار و سوء استفاده ميباشد،
حصول اطمينان مينمايد .اين مداخالت مربوط به جلوگيری از بيجاشدگی و رسيدگی به آن شامل موارد ذيل ميباشند:
 .iمکانيزم ھا جھت نظارت ازين نيازمندی ھای حمايتی؛
روند رجعت دھی جھت رفع مناسب نيازمندی ھای خاص؛
.ii
 .iiiمحالت مصئون برای زنان ،اطفال و جوانان در ميان اجتماعات بيجاشدگان داخلی؛
سيستم رديابی افراد مفقود شده ،خاصتا ً اطفال جدا شده از واﻟدين شان و وحدت خانوادگی .در حال
.iv
حاضر اين فعاﻟيت توسط وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين که رھبری شبکه حمايت از
اطفال ) (CPANرا بدوش دارد ،و به ھمکاری کميته بين اﻟمللی صليب سرخ و جمعيت ھالل احمر
افغانی انجام داده ميشود.
 .vبسيج نمودن اجتماعات در جلب مساعدت ھا برای کمک با اطفال و جوانان معروض به خطر.
د .حصول اطمينان ازينکه آنھائيکه در رسيدگی عاجل ،منجمله رديابی و نجات افراد سھيم اند از طرزاﻟعمل ھای
عملياتی معياری وزارت امور داخله در رابطه به شناسائی و انتقال بقايای اجساد افراد فوت شده پيروی نمايند.
ه .حصول اطمينان مينمايد که بقايای اجساد بيجاشدگان داخلی از بين نرفته و تخريب نشده و زمينه تسليم دھی آنھا
به اقارب شان مساعد شده و در صورت امکان بشکل محترمانه دفن شوند .ھمچنان از احترام به قبرستان ھای
بيجاشدگان داخلی و بازديد اقارب افراد فوت شده از قبر ھای شان کسب اطمينان مينمايد.
 10کتاب رھنمای معيار ھای دوره ای :منشور بشردوستانه و حد اقل معيار ھا در رسيدگی بشری ،سال 2011
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و.
ز.

ح.

ط.

ي.

ك.

حصول اطمينان ازينکه وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين نيازمندی ھای افراد نھايت آسيب پذير
را اوﻟويت بندی نموده و به افراد دارای معلوﻟيت ،يتيم ھا و بيوه ھا مساعدت ھای مناسب را فراھم نمايد.
حصول اطمينان ازينکه در صورت نياز به ايجاد کمپ ھا بخاطر بودوباش افراد بيجاشده ،اينکار در مطابقت با
"معيار ھای دوره ای" صورت گرفته و به بيجاشدگان داخلی سرپناه مصئون و مطمئن و خدمات اساسی فراھم
شود.
کسب اطمينان ازينکه اگر پس از بيجاشدگی ناشی از حوادث طبيعی يا حوادث ساخته دست بشر يا درگيری ھا،
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 تالش ھا برای انتقال اين افراد توسط
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ھماھنگ ساخته خواھد شد.
از طريق وزارت امور داخله و در صورت ضرورت وزارت دفاع ملی حصول اطمينان از مسئوﻟيت پذيری
پوﻟيس در تأمين نظم و قانون در اجتماعاتيکه بيجاشدگان داخلی بسر ميبرند و حمايت از تسھيالت و دارائی ھای
شرکای بخش مساعدت ھای بشری و انکشافی.
وزارت ھای امور داخله و دفاع حصول اطمينان خواھند کرد که افراد بيجاشده از آزادی گشت و گذار
برخوردار بوده و به تمام محالتيکه فعاﻟيت ھای مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت ميگيرد ،ھمانند افراد بيجا
ناشده دسترسی داشته باشند؛ مگر اينکه تھديد ھای خاص در تأمين مصئونيت و امنيت افراد بيجاشده وجود
داشته باشد که نياز به محدوديت آزادی گشت و گذار آنھا را توجيه نمايد.
با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ،رياست ماين پاکی و مرکز ھماھنگی فعاﻟيت ھای ماين پاکی افغانستان
ھماھنگی نموده و حصول اطمينان مينمايد که مناطق عاری از خطر ماين ھا و مواد منفجره باقيمانده از جنگ
ھا باشند تا مردم بتوانند بصورت مصئون در آنھا زندگی نموده و يا به آنھا عودت نموده و زمينه زندگی ،امرار
معيشت و انکشاف اجتماعی – اقتصادی شان مساعد ساخته شود.

 6.2مشکالت در دسترسی بشردوستانه
اين پاﻟيسی در مطابقت با قوانين بشردوستانه بين اﻟمللی تأييد مينمايد که دسترسی بشردوستانه به توانائی دسترسی فعاﻟين
بشری به افراد نيازمند و توانائی افراد متأثر شده به دسترسی به مساعدت ھا و خدمات ،راجع ميشود .جھت کسب
اطمينان ازينکه تأثيرات بيجاشدگی منجر به نقض حقوق بشری افراد بيجاشده در دسترسی به مساعدت ھای بشری و
حمايتی يا محدوديت حق آزادی گشت و گذار و دسترسی به خدمات اساسی نگردد ،دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان
حصول اطمينان خواھد کرد که:
أ .نيرو ھای امنيتی ملی افغانستان )اردوی ملی و پوﻟيس ملی افغانستان( و ساير نھاد ھای خاص امنيتی مسئوﻟيت
ھای اساسی شانرا ايفاء نموده و جھت تأمين امنيت بيجاشدگان داخلی و کارمندان موسسات مساعدت ھای
بشری و انکشافی دارای ظرفيت الزم خواھند بود.
ب .ادارات مربوطه زمينه عبور و مرور کارمندان موسسات مساعدت ھای بشری را مساعد نموده و زمينه
دسترسی بالموانع و سريع افراد سھيم در فراھم آوری مساعدت ھا را به بيجاشدگان داخلی مساعد مينمايند.
ج .در موارديکه در دسترسی بشردوستانه به بيجاشدگان داخلی موانع وجود داشته باشد ،دوﻟت جمھوری اسالمی
افغانستان از ھمه شيوه ھای مناسب ،منجمله فراھم آوری خدمات امنيتی در مطابقت با رھنمود ھا و پاﻟيسی
ھای بشردوستانه استفاده نموده و زمينه مفاھمه و مذاکره را مساعد مينمايد تا موسسات مساعدت ھای بشری و
انکشافی بتوانند بخاطر فراھم آوری مساعدت ھای شان ،به بيجاشدگان داخلی دسترسی داشته باشند.
د .در موارديکه دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان در درگيری ھا دخيل باشد ،از دسترسی فعاﻟين مساعدت ھای
بشری به مردم نيازمند ،بدون درنظرداشت طرف درگير ،در مطابقت با اصل بيطرفی ،جلوگيری بعمل نميايد.

28

 6.3اسناد و مدارک
 6.3.1معلومات عمومی
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ .اسناد شخصی افراديکه از منازل و محالت بودوباش دائمی شان فرار مينمايند معموالً مفقود شده و يا از بين
ميرود و بيجاشدگان داخلی اکثراً نميتوانند در جريان بيجاشدگی اينگونه اسناد را بدست بياورند .اين اسناد شامل
کارت ھويت )تذکره( ،تصديق توﻟد ،پاسپورت و نکاح خط ميباشند .ساير اسناديکه مفقود ميشود عبارت از
قباﻟه زمين و خانه ،قرارداد ھا ،کارت ھای انتخابات ،نمرات يا شھادتنامه دوره مکتب ،کارت تقاعد يا کارت
معلوﻟيت ميباشند.
ب .تذکره برای افغانھا يک سند بسيار مھم ميباشد زيرا برای شناسائی آنھا در پوسته ھای بررسی پوﻟيس ،تصاحب
ملکيت ،شموﻟيت اطفال به مکاتب ،استخدام در وظايف دوﻟتی و بعضا ً کار در سکتور خصوصی ،بدست
آوردن پاسپورت ،ثبت ازدواج ،دسترسی به محاکم ،و گاھگاھی برای دريافت مساعدت ھای بشردوستانه به آن
ضرورت ميباشد و نداشتن تذکره ميتواند منجر به اعمال تبعيض ،در انزوا قرار گرفتن و حتی انکار از تابعيت
و بی تابعيتی آنھا شود.
ج .رياست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله که مسئوﻟيت صدور تذکره را بدوش دارد ،در ھمکاری با
وزارت مخابرات و تکناﻟوژی معلوماتی ،در مطابقت با قانون ثبت نام ،در حال معرفی تذکره جديد
اﻟکترونيکی )کارت ھويت ملی اﻟکترونيکی( ميباشد .اين تذکره حاوی معلومات بيومتريک بوده و بعوض
تذکره شش صفحه ای که در حال حاضر مورد استفاده قرار دارد توزيع ميشود.
د .عدم صدور اسناد مفقود شده يا تخريب شده برای بيجاشدگان داخلی به ھيچ صورت آنانرا از بھره مند شدن از
حقوق بشری شان محروم ساخته نميتواند.
 6.3.2در رابطه به ﺗذکره
در مطابقت با اين پاﻟيسی:
أ .وزارت امور داخله افراد بيجاشده ای را که تذکره ندارند در دريافت تذکره اﻟکترونيکی در اوﻟويت قرار داده
و تمام ادارات مرکزی و واليتی ثبت احوال نفوس را موظف خواھد ساخت تا در صدور تذکره ،بيجاشدگان
داخلی را در اوﻟويت قرار دھند.
ب .وزارت امور داخله حصول اطمينان خواھد کرد که معلومات در مورد نحوه دريافت تذکره اﻟکترونيکی ھمراه
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.
ج .وزارت امور داخله حصول اطمينان خواھد نمود که اينگونه معلومات به زنان بيجاشده نيز رسانيده شود زيرا
صرف يک فيصدی محدود زنان بيجاشده افغان تذکره دارند.
د .وزارت امور زنان فعاﻟيت ھای ارتقاء سطح آگاھی را در مورد اھميت تذکره برای زنان و اطفال و طرزاﻟعمل
دريافت اين سند ،انجام خواھد داد.
ه .در موارديکه به داليل فرھنگی بعضی از زنان نخواھند عکس ھای شان در تذکره باشد ،به آنھا گزينه استفاده
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.
و .وزارت امور داخله در قسمت کمک به اطفال جدا شده از خانواده ھا ،اطفال تنھا يا يتيم و افراد مربوط به
گروپ ھای مشخص خاصتا ً کوچی ھا ،جوگی ھا و چوری فروشان که تذکره نداشته و در گرفتن آن با
مشکالت مواجه ميشوند ،در دريافت تذکره با وزارت امور زنان ،وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و
معلوﻟين و وزارت امور اقوام و قبايل ھمکاری خواھد نمود.
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ز .وزارت امور داخله بخش حفظ ريکارد ھای رياست ثبت احوال نفوس را بشکل مدرن تجديد نموده و ارقام
والياتی را که فعالً صرف در مراکز واليات نگھداری ميشود با ارقام کابل مدغم خواھد ساخت تا ضرورت
نباشد که بيجاشدگان داخلی بخاطر تصديق ھويت شان به واليات مربوطه شان سفر کنند زيرا اينکار نياز به
ھزينه زياد داشته و نيز مشکل و خطرناک بوده ميتواند .ھمچنان اين اداره حصول اطمينان خواھد کرد که
سيستم جديد زمينه صدور تذکره را در تمام مراکز واليتی مساعد بسازد.
ح .ھمچنان وزارت امور داخله اشکال بديل تصديق ھويت )مانند شھادت يکنفر بزرگسال ،يک رھبر مذھی ،يک
داکتر طب( را در رابطه به ھويت درخواست دھنده خواھد پذيرفت.
ط .اگر برای اخذ تذکره فيس اخذ ميشود اين فيس بايد بسيار اندک بوده و بيجاشدگان آسيب پذير از آن معاف
ساخته شوند.
6.3.3

در رابطه به ساير اسناد مفقود شده

در مورد از دست دادن ساير اسناد ،منجمله اسناديکه در فقره ) 6.3.1 (aاين بخش ذکر گرديد ،وزارت امور مھاجرين و
عودت کنندگان ھمراه با وزارت عدﻟيه فعاﻟيت ھای ذيل را انجام خواھد داد:
أ .بررسی قوانين و مقررات بخاطر يافتن موانع موجود در راستای تعويض آنھا؛
ب .پيشنھاد نمودن اقدامات ضروری ،منجمله تعديل قوانين و مقررات ،جھت حصول اطمينان از صدور اسناد
ضروری به بيجاشدگان داخلی جھت بھره مند شدن آنان از حقوق شان؛
ج .پيشنھاد در مورد اينکه ادارات ملی ،واليتی و وﻟسواﻟی بايد توسط وزارت ذيصالح رھنمائی شوند تا زمينه
صدور اسناد جديد يا مثنی اسناد مفقود شده يا تخريب شده در جريان بيجاشدگی را بدون وضع نمودن شرايط
نامناسب برای بيجاشدگان داخلی ،مانند بازگشت به محل بودوباش دائمی بخاطر دريافت اين اسناد و بدون
مصارف اضافی مساعد بسازند.
 .7فراھم آوری مساعدت به افراد بيجا شده و حمايت از آنھا
 7.1حقوق بشری و امتيازات افراد بيجا شده
اين پاﻟيسی مجدداً تاکيد مينمايد که گرچه افراد بيجاشده از مناطق اصلی خود بيجاشده اند اما از حقوق و امتيازاتيکه ساير
افغانھا مستفيد ميشوند نبايد محروم باشند .ھرچند آنھا شايد بخاطر اينکه از مناطق اصلی خود بيجا ھستند ،در بھره مند
شدن و مستفيد شدن از تمام حقوق و امتيازات شان مشکالت داشته باشند.
7.1.1

حفظ حيات ،عزت ،آزادی و امنيت

اين پاﻟيسی اذعان مينمايد که بعضا ً بيجاشدگان داخلی ،به تھديدات مرگ ،ھتک آبرو و عزت ،آزادی و تھديدات امنيتی
روبرو ھستند و اين ھمه حقوق اساسی بشر است که در مواد  23و  24قانون اساسی افغانستان و ھمچنان در کنوانسيون
ھا و اعالميه ھای بين اﻟمللی حقوق بشر ،اصول رھنمودی در مورد بيجاشدگان داخلی و اسناد ديگر بين اﻟمللی که
افغانستان به آنھا ملحق گرديده تصريح و تضمين شده است.
مطابق اين پاﻟيسی:
أ .وزارت امور داخله که پوﻟيس ملی تحت اثر آن ميباشد ،دارای مسئوﻟيت ويژه برای تضمين امنيت و
مصئونيت بيجاشدگان است ،بدون در نظرداشت اينکه بيجاشدگان در محالت بودوباش غير رسمی،
در کمپ ھا يا در خانه ھای اقارب شان بسر ميبرند.
ب .افراد پوﻟيس خود نيز به حقوق بيجاشدگان داخلی احترام قائل خواھند بود ،و موارد سوء استفاده
توسط مقامات ،بشکل فوری بررسی و مورد مجازات قرار خواھد گرفت.
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وزارت امور داخله با ھمکاری کميسيون مستقل حقوق بشر ،برای پوﻟيس ملی در مورد حمايت ِويژه
از بيجاشدگان ،از طريق تعديل نصاب تعليمی پوﻟيس ملی آموزش خواھد داد.
وزارت امور داخله درھماھنگی با وزارت امور مھاجرين موارد ذيل را تضمين مينمايد:
 .iموجوديت راه ھای سھل و شفاف برای بيجاشدگان جھت تقاضای حمايت از مقامات محلی؛
 .iiشناسائی واضح مسئوﻟين ادارات محلی؛
 .iiiجھت حصول اطمينان ازينکه آسيب پذيری زنان سرپرست خانواده ھا ،زنان جوان و دختران،
بزرگساالن ،اشخاص دارای معلوﻟيت و اشخاص دارای امراض مزمن ،مورد سوء استفاده
صورت نگيرد؛
 .ivتطبيق تدابير ويژه در صورت ﻟزوم )مانند ،فعال نگھداشتن تيلفون  24ساعته پوﻟيس برای
کمک ،گزمه خاص پوﻟيس(؛ و
 .vموجوديت واحد ھای قضايای فاميلی )که دارای صالحيت راجستر و جستجو در مورد قضايای
مربوط به خشونت ھای خانوادگی باشند ،بشمول تجاوز جنسی ،ازدواجھای اجباری و قبل از
وقت( در حوزه ھای امنيتی پوﻟيس در ساحاتيکه بيجاشدگان داخلی متمرکز اند ،و اتخاذ
اقدامات جھت ارتقای سطح آگاھی مردم ،منجمله در ميان بيجاشدگان داخلی ،در مورد موجوديت
اين واحد ھا.
وزارت امور زنان در ھماھنگی با وزارت صحت عامه و وزارت عدﻟيه از دسترسی زنان و
اطفاﻟيکه مورد اذيت و آزار فيزيکی يا جنسی قرار گرفته اند ،به خانه ھای امن ،مراقبت ھای صحی
و روانی ،و به مساعدتھای حقوقی رايگان حصول اطمينان مينمايد.
وزارت دفاع و پوﻟيس سرحدی که در ساحات جنگ و مناطقيکه جنگھا يا شليکھای فرامرزی
صورت ميگيرد مسئوﻟيتھای مشخص دارند ،از افراد ملکی حمايت نموده و تمام تدابير الزمه را
برای از آسيب دور نگھداشتن افراد ملکی روی دست ميگيرند.
وزارت عدﻟيه که مسئول مستقيم حمايت و احترام به آزادی بيجاشدگان داخلی ميباشد ،حصول
اطمينان خواھد کرد که بيجاشدگان داخلی بشکل خودسرانه/غيرقانونی توقيف نشده و بيجاشدگان
داخلی متھم به ارتکاب جرايم و در خطر توقيف يا زندان ،به مساعدت ھای حقوقی دسترسی داشته
باشند.
ادارات  DMCو  MACCAھمکاران تطبيق کننده فعاﻟيت ھای ماين پاکی را تشويق خواھند کرد تا
از پالن کاری پيمان  APMBTپيروی نمايند .اين پالن کاری از  308پروژه که نظر به تأثيرات آن
بر جامعه درجه بندی شده اند نمايندگی نموده و بايد بخاطر اينکه افغانستان تا سال  2023منحيث
کشور عاری از ماين ھا اعالن شود ،تکميل شود.

 7.1.2حق آزادی سفر/نقل مکان و سکونت
ماده  39قانون اساسی تصريح مينمايد "ھر افغان حق دارد به ھر نقطه کشور سفر نمايد مسکن اختيار کند ،مگر در
مناطقی که قانون ممنوع قرارداده است .ھر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نمايد و به
آن عودت نمايد ".بيجاشدگان داخلی مانند ساير افغانھا دارای حق آزادی سفر و سکونت در افغانستان ھستند که شامل
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:
أ .ھيچ شخص بشکل خودسرانه و غيرقانونی مجبور به بازگشت يا باقی ماندن در يک ساحه ،منطقه يا
حوزه مشخص نخواھد شد.
ب .ادارات ملی و محلی ،بيجاشدگان را مجبور به تغيير محل سکونت نخواھند کرد مگر در شرايط
استثنايی که قانون صراحت داشته باشد و برای رسيدن به ھدف مشروع کامالً ضروری باشد.
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ج .واﻟی ھا ،شارواﻟھا و ساير مقامات محلی ،بيجاشدگان را از سکونت در مناطق شان ممانعت نميکنند و
کدام مانع نيز در اين عرصه ايجاد نمی نمايند.
د .آزادی گشت و گذار و انتخاب محل سکونت يک شخص مشروط به ھيچ نوع قيودات نميباشد مگر در
مطابقت با قانون که بدﻟيل امنيت ملی ،نظم عامه ،صحت يا مصئونيت يا بدﻟيل نقض حقوق و آزادی
ھای ديگران به آن حکم ميکند.
 7.1.3حق داشتن سرپناه مناسب و دسترسی به زمين
 7.1.3.1حق داشتن سرپناه مناسب و دسترسی به زمين
اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که :
أ .يکی از نيازمنديھای مبرم بيجاشدگان داخلی مسکن مناسب بوده و بزرگترين مانع در مقابل بيجاشدگان داخلی
برای دريافت مسکن مناسب عدم دسترسی به زمين است.
ب .بيجاشدگان داخلی حق دارند که در مناطق روستايی يا در شھرھا برای خود مسکن مناسب جستجو نمايند؛
ج .تعداد زيادی از بيجاشدگان داخلی که بديل ھای ديگر ندارند در زمين ھای دوﻟتی يا شخصی که ماﻟک آن
نيستند ،بعضا ً به اساس قرارداد و بعضا ً بدون کدام قرارداد ،مسکن گزين گرديده اند ،که از مصئونيت تصدی
برخوردار نبوده و معموالً در معرض خطر اخراج اجباری و ساير انواع آزار و اذيت قرار دارند.
د .بسياری از بيجاشدگان داخلی که در سرپناه ھای خيلی ابتدايی بسر ميبرند از بھتر ساختن کيفيت سرپناه ھايشان
منع شده اند )مثالً ايجاد منبع آب ،تسھيالت حفظ اﻟصحه ،ترميم بام ھا ،عايق سازی و تمديد ﻟين برق( و
موسسات کمک رسانی از رساندن کمک ھا به آنھا برای اين کار نيز ابا ميورزند بدﻟيل اينکه اين نوع کمکھا
مستلزم سکونت دائمی ميباشد.
بر مبنای اين پاﻟيسی ،وزارت امور مھاجرين در ھمکاری با ساير ادارات و مراجع که در بخش  4.1تصريح شده است
فعاﻟيت ھای ذيل را انجام ميدھد:
ه.

و.

ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.

شناسايی زمين و تنظيم امور بشکل واضح با ماﻟکين زمين ھای مربوطه و اجتماعات ميزبان و فراھم نمودن
سرپناه ھای اضطراری و موقتی در صورت ضرورت با ھمکاری نھادھای کمک رسان برای کسانيکه خانه
ندارند.
اتخاذ تدابير برای حصول اطمينان ازينکه بيجاشدگان در محالت بودوباش غير رسمی اجازه معياری ساختن
خانه ھای خود را حداقل مطابق معيارھای دوره ای برای سرپناه اضطراری داشته باشند و اتخاذ تدابير برای
کمک در اين کار با اشخاص دارای آسيب پذيری جدی بويژه زنانيکه سرپرستی خانواده ھايشانرا بدوش دارند،
بزرگساالن ،معلوﻟين و مريضان مزمن در حاﻟيکه در صدد تحقق يافتن حق دسترسی به مسکن مناسب ميباشند.
دادخواھی برای تداوم سيستم توزيع زمين مطابق به فرمان  104رياست جمھوری با از ميان برداشتن
کمبودی ھائيکه در بخش ) 8.3.2د( ذکر شده است.
جستجوی ابتکارات به سطح اجتماعات برای کرايه ،اجاره و يا فروش زمين در ساحاتی که بيجاشدگان بسر
ميبرند.
جستجوی گزينه ھائيکه زمينه را برای اعطای سند تامين تصدی توسط سيستم ھای دائمی مساعد بسازد با
استفاده از برنامه ھای حق استفاده از ملکيت ديگران.
جستجوی گزينه ھا برای فراھم نمودن سيستم اسکان اجتماعی برای بيجاشدگان داخلی مطابق توانمندی
اقتصادی آنھا.
جستجوی گزينه ھا برای فراھم نمودن سيستم رھنی طويل اﻟمدت با سود کم برای بيجاشدگان داخلی که در
موقف خريد خانه يا زمين ھستند.
در مشوره با اجتماعات متأثر شده ،تشويق مقامات شھرداری برای رسمی ساختن محالت بودوباش غير رسمی
و بھتر ساختن ساحات شبيه کمپھا از طريق شيوه ھای مبتنی بر ساحه جھت تحقق حق دسترسی به مسکن
مناسب.
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م .مطابق به مندرجات بخش  4.5حصول اطمينان ازينکه بيجاشدگان داخلی در معرض اخراج اجباری قرار
نداشته باشند و اينکه در صورتيکه اخراج قانونی باشد بايد اصول رھنمودی ملل متحد که ضميمه شماره  4اين
پاﻟيسی ميباشد رعايت گردد.
 7.1.3.2معيار ھا برای ﺗوزيع زمين به بيجاشدگان داخلی
تمام زمين ھائيکه توسط ادارات ملی يا واليتی به بيجاشدگان داخلی توزيع ميگردد بايد با معيار ھای ذيل
مطابقت داشته باشد:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

زمين بايد از بقايای مواد منفجره )ماين ھا و  (UXOsپاک باشد
زمين بايد با مواد کيمياوی يا منراﻟی آﻟوده نباشد
زمين بايد در خطر حوادث طبيعی مانند ﻟغزش زمين ،سيالب يا برف کوچ نباشد
ساحه بايد دارای مقدار کافی آب آشاميدنی برای رفع نيازمندی ھای محل به آب آشاميدنی و مقدار
کافی آب برای مقاصد حفظ اﻟصحه باشد
ساحه بايد قابل دسترس بوده و در فاصله نزديک از جاده عمومی و تسھيالت ترانسپورتی باشد
زمين توزيع شده بايد به بازار کار نزديک باشد تا فرصت ھای اشتغال و امرار معيشت در فاصله
نزديک وجود داشته باشند
زمين توزيع شده بايد در نزديکی مکتب و کلينيک صحی باشد
خدمات پوﻟيس و ساير ادارات انفاذ قانون بايد در ساحه وجود داشته باشد

 7.1.4حق امرار معيشت
اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که:
أ .بيجاشدگی اکثراً به معنای از دست دادن اسباب امرار معيشت يک فرد ميباشد که منجر به کاھش
سريع در شرايط اقتصادی ،اجتماعی و زندگی وی ميشود.
ً
ب .مھارتھای افراد بيجاشده در محيط جديديکه درآن بسر ميبرند مطابقت نمی داشته باشد )مثال مھارتھای
زراعتی يا رمه چرانی در يک محيط شھری( و بيجاشدگان بعضا ً ضرورت دارند تا به کارھای نھايت
کم مزد و غير ثابت تن دھند که اين کار باعث افزايش آسيب پذيری و فقر خانواده ھايشان ميشود.
ج .زن ھائيکه در مناطق اصلی شان قادر به سھم گرفتن در امرار معيشت بودند ،در مناطق جديدی که
جابجا شده اند قادر به کار کردن نيستند و صرف به چند عضو نان آور خانواده خود اتکا نموده اند که
اينکار بعضا ً منجر به کار شاقه باالی اطفال ،ازدواج اجباری يا قبل از وقت و ساير سلوک خطرناک
ميشود.
در مطابقت با اين پاﻟيسی و برنامه ھای درخور اوﻟويت ملی:
د .وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين تدابيری را روی دست خواھند گرفت تا يقينی سازند
که تمام بيجاشدگان داخلی منجمله زنان بدون تبعيض بر مبنای اسباب بيجاشدگی يا برمبنای نِژاد
)وابستگی قبيلوی( ،منطقه اصلی ،مذھب يا ساير موقف ھا ،دسترسی به اشتغال داشته باشند.
ه .بيجاشدگان داخلی که مامورين دوﻟت بوده اند ،در صورت امکان به منطقه جديد رھايشی شان تبدل
خواھند شد يا کوشش ھای الزم برای يافتن وظايف بديل دوﻟتی برايشان ،صورت خواھد گرفت .تحت
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و.

ز.

ح.

ط.
ي.

7.1.5

ھر نوع شرايط ،حقوق تقاعد و ساير امتيازات بيجاشدگان داخلی به مناطق جديد شان بدون کدام تأخير
انتقال خواھد شد.
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين برنامه ھای امرار معيشت را در مراکز شھرھا ،روی
دست خواھد گرفت تا بيجاشدگان و مردم محل از آن مستفيد شوند .ھمچنان اين وزارت سکتور
خصوصی را برای ايجاد فرصت ھای شغلی و سازمان ھای کارگری تشويق خواھد نمود.
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين در جستجوی فرصت ھای اشتغال ،منجمله با ايجاد
مراکز خدمات کاريابی ،با بيجاشدگان داخلی کمک نموده و سھمگيری بيجاشدگان داخلی را در برنامه
ھای آموزش حرفوی در اوﻟويت قرار خواھد داد تا قادر به سھمگيری از طريق رقابت در بازار کار
شوند .قبل از آغاز اين برنامه ھای آموزش حرفوی و برنامه ھای انکشاف امرار معيشت ،يک
ارزيابی مناسب و تحليل بازار کار صورت خواھد گرفت تا يقين حاصل شود که فارغين اين برنامه
ھای آموزشی صاحب شغل ميشوند.
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين با بيجاشدگان داخلی دارای معلوﻟيت ،زنانيکه که
سرپرستی خانواده ھا را بدوش دارند ،بزرگساالن بدون دستيار ،و ساير بيجاشدگان آسيب پذير کمک
خواھد نمود تا از طريق آنعده برنامه ھايشان که باالی آسيب پذير ترين افغانھا تمرکز دارد ،کار
دريافت نمايند.
وزارت معارف در ھمکاری با وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين بيجاشدگان جوان را
در برنامه ھای آموزش حرفوی شامل خواھند نمود ،طوريکه در بخش ) 7.1.8د( ذکر گرديده است.
وزارت احياء و انکشاف دھات و وزارت زراعت ،آبياری و ماﻟداری بيجاشدگان داخلی را که در
شھرھا زندگی ميکنند در برنامه ھای امرار معيشت و انکشاف مھارتھا شامل نموده و استراتيژی ھا و
برنامه ھای ويژه را برای کوچی ھائيکه در اثر از بين رفتن مواشی شان يا مختل شان راه ھای رفت
و آمد بيجاشده اند ،طرح خواھند نمود.

حق دسترسی به آب ،غذا و لباس

اين پاﻟيسی می پذيرد که نبود غذا ،آب و اﻟبسه مناسب ميتواند زندگی بيجاشدگان داخلی را به اندازه حمالت مستقيم
فيزيکی مورد تھديد قرار دھد و بيجاشدگان و ھمچنان اجتماعات ميزبان ايشان حق دارند تا ھمچو مساعدتھا را تقاضا و
دريافت نمايند.
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان حصول اطمينان خواھد کرد که:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

و.

تمام کمکھای فراھم شده به بيجاشدگان داخلی و اجتماعات ميزبان بر مبنای اصول بشردوستانه
بدون کدام تبعيض و با رعايت و تحقق حقوق اساسی شان فراھم شود.
بيجاشدگان داخلی نبايد از کمکھای بشری حياتی بدﻟيل اينکه باعث جذب ديگران ميشود محروم
شوند.
کمکھای زمستانی برای بيجاشدگان داخلی بخاطر نجات از ھوای شديداً سرد فراھم ميشود.
آب کافی ،دوامدار و پاک برای مصارف شخصی و خانوادگی موجود باشد.
تدابير ويژه بخاطر حصول اطمينان از دسترسی تمام بيجاشدگان داخلی منجمله اشخاص دارای
معلوﻟيت ،اطفال و بزرگساالن به تسھيالت حفظ اﻟصحه مصئون اتخاذ شده و درين تسھيالت
محرميت زنان و دختران مدنظر گرفته شود.
به امکانات اينکه در بعضی شرايط )مثالً در جاھاييکه مارکيت محلی فعال است( ،برنامه ھای
کمک نقدی به بيجاشدگان داخلی ،که آنھا را قادر به خريد نيازمنديھايشان ميسازد ،توجه مبذول
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گردد که اين استراتيژی ميتواند يک استراتيژی موثر در شھرھا و روستاھا ،مناطق دور دست يا
غير قابل دسترس باشد.
ز .با آسيب پذير ترين افراد و خانواده ھا کمک صورت گرفته ،بيجاشدگان داخلی شامل کمک ھای
اضطراری برای فقرا شده و مقامات محلی با نھاد ھای ملی و بين اﻟمللی کمک رسان که قادر به
عرضه کمک ھا بوده و ميخواھند اينکار را بکنند در صورتيکه خود شان قادر به فراھم نمودن
کمک نباشند ھمکاری نمايند.
7.1.6

حق دسترسی به مراقبت ھای صحی

مطابق مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسی افغانستان" :دوﻟت وسايل وقايه و عالج امراض و تسھيالت صحي رايگان را
برای ھمه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينمايد ".ماده مادۀ پنجاه و سوم تصريح مينمايد که " :دوﻟت حقوق
متقاعدين را تضمين نموده ،براي کھن ساالن ،زنان بی سرپرست ،معيوبين و معلوﻟين و ايتام بي بضاعت مطابق به
احکام قانون کمک الزم به عمل مي آورد ".اين پاﻟيسی اذعان مينمايد که بيجاشدگان داخلی مانند ساير شھروندان دارای
حق دسترسی کامل به خدمات اساسی صحی ھستند و تاکيد مينمايد که بيجاشدگان داخلی به ھيچ وجه از دسترسی به
تسھيالت يا خدمات صحی بخاطر نداشتن تذکره محروم نخواھند شد.
مطابق با اين پاﻟيسی وزارت صحت عامه:
أ .در حاﻟيکه ماھيت عاجل بودن نگرانی ھای صحی بعضی از بيجاشدگان داخلی را ،مخصوصا ً
در جريان بيجاشدگی و بعد از آن درک مينمايد ،حق دسترسی به مراقبت ھای صحی را
رعايت ،و از آن حمايت نموده و با به خرچ دادن آخرين تالشھای خود آنرا تضمين مينمايد؛
ب .بر حصول اطمينان از فراھم آوری خدمات کامل صحی و تغذيه برای تمام بيجاشدگان داخلی
مخصوصا ً برای بی بضاعت ترين آنھا تاکيد ويژه مينمايد؛
ج .برنامه ھای واکسيناسيون برای اطفال ،مراقبت ھای قبل و بعد از زايمان برای زنان و تداوی
مريضان مزمن و سوء تغذی ،افراد دارای معلوﻟيت ،کھنساالن و کسانيکه در نتيجه بيجاشدگی
قربانی خشونت ھا شده يا مصاب به امراض روانی ھستند ،شامل برنامه ھای خود ميسازد؛
د .با ھمکاری وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين ،برای کسانيکه در اثر بيجاشدگی به
امراض روحی مبتال شده اند و برای قربانيان خشونت ھای جنسی و ساير خشونت ھا خدمات
حمايوی روانی و اجتماعی را عرضه مينمايد؛
ه .در مطابقت با کنوانسيون حقوق اشخاص دارای معلوﻟيت ،خدمات احياء مجدد فيزيکی و وسايل
الزمه و تجھيزات انتقاﻟی مانند ويلچير و چوب ھای زيربغل را برای اطفال و بزرگان دارای
معلوﻟيت فراھم مينمايد؛
و .تسھيالت و خدمات صحی ،منجمله احيای مجدد فيزيکی را در مراکز شھرھائيکه نفوس آنھا در
حال افزايش ميباشد و تعداد زياد بيجاشدگان داخلی در آنھا زندگی ميکنند ،توسعه ميدھد تا اين
خدمات برای رفع نيازمنديھای آنان کافی بوده و برای کسانيکه در محالت بودوباش غير رسمی
زندگی ميکنند قابل دسترس باشد .کيفيت مراقبت ھای صحی را با توجه خاص به خدمات صحت
باروری برای زنان و انکشاف و نموی نوجوانان و صحت اطفال خورد سال بھبود می بخشد.
ز .کلينيک ھای سيار را در مناطق دور دست که بيجاشدگان نميتوانند به آسانی به مراکز صحی
دسترسی داشته باشند و به شکل منظم به آن مراجعه نمايند ،فراھم خواھد نمود.
ح .در محالتيکه راه ھای رساندن کمکھای بشری به افراد نيازمند در نتيجه نا امنی مسدود است ،با
ھمکاری ساير فعاﻟين مجراھای کمک رسانی را برای فراھم نمودن خدمات اساسی صحی،
منجمله برنامه ھای واکسيناسيون برای بيجاشدگان داخلی ايجاد مينمايد.
ط .توازن ميان نيازمندی ھای صحی بيجاشدگان داخلی و اجتماعات ميزبان را مدنظر ميگيرد تا از
بروز تنش ھا جلوگيری شود.
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به اساس اين پاﻟيسی وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله تعھد مينمايند که نيروھای ملی امنيتی افغان به بيطرفی
خدمات صحی ،بشمول پرسونل صحی ،ترانسپورت صحی ،و مراکز صحی ،احترام گذاشته و از آن حمايت نموده و بر
باز گذاشتن مجراھای کمک رسانی به ھدف ارائه خدمات صحی برای بيجاشدگان داخلی تأکيد مينمايند.
7.1.7

حمايت از خانواده ھا

ماده پنجا و چھارم قانون اساسی تصريح مينمايد " :خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل داده و مورد حمايت دوﻟت
قرار دارد .دوﻟت به منظور تأمين سالمت جسمی و روحی خانواده ،باالخص طفل و مادر تدابير الزم را اتخاذ می کند".
با درنظرداشت اين احکام ،پاﻟيسی ھذا اذعان مينمايد که:
أ.

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

ب .نياز است تا تالشھای ويژه بخرچ داده شود) ،طوريکه در بخش ) 6.1.2ج( ذکر گرديده است( تا اطفال جدا
شده از واﻟدين و بی سرپرست رديابی و با خانواده ھايشان بپيوندند.
ج .در صورتيکه يکجا ساختن اطفال با خانواده ھايشان ناممکن باشد ،از ھمچو اطفال در جاييکه ممکن است و با
درنظرداشت بھترين منافع آنھا ،مواظبت صورت گيرد؛
د .بيجاشدگان حق دريافت معلومات درمورد اقارب مفقود شده شانرا را داشته و وزارت امور داخله ،در مطابقت
با بخش ) 6.1.2د( حصول اطمينان مينمايد که طرزاﻟعمل ھا برای شناسائی بقايای اجساد آنھائيکه جان ھای
شانرا در حوادث طبيعی يا ساخته دست بشر يا درگيری ھا از دست داده اند روی دست گرفته شوند.
7.1.8

حق ﺗعليم و ﺗربيه

اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ.

ماده چھل و سوم قانون اساسی تصريح ميدارد که "تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ﻟيسانس در
مؤسسات تعليمی دوﻟتی به صورت رايگان از طرف دوﻟت تأمين می گردد ".ھمين ماده ھمچنان صراحت دارد
که "دوﻟت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ،تأمين تعليمات متوسطه اجباری،
پروگرام ھای مؤثر را طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان ھای مادري را در مناطقی که به آنھا تکلم می
کنند فراھم کند" .ماده چھل و چھار تصريح مينمايد که "دوﻟت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف
تعليم برای زنان ،بھبود تعليم کوچيان و امحای بيسوادی در کشور ،پروگرامھاي مؤثر را طرح و تطبيق نمايد.

ب .عالوه بر آن دوﻟت افغانستان از برنامه تعليم و تربيه برای ھمه ) Education For All (EFAحمايت ميکند
تا تمام شھروندان در ھر جامعه از تعليم و تربيه مستفيد شوند .دوﻟت در سال  2000ميالدی متعھد به بدست
آوردن شش ھدف تعليمی شد :اول :توسعه و بھبود مواظبت و تعليمات اطفال بويژه برای آسيب پذير ترين و
محروم ترين اطفال جامعه؛ دوم :حصول اطمينان ازينکه تمام اطفال بويژه دخترانيکه در شرايط دشوار بسر
ميبرند و دخترانيکه مربوط به اقليت ھای نژادی ميشوند ،به تعليمات ابتدايی با کيفيت خوب دسترسی داشته و
آنرا تکميل نمايند .يقينی ساختن اينکه نيازمنديھای جوانان و بزرگان از طريق دسترسی متعادل به برنامه ھای
آموزشی و مھارتھای زندگی برآورده شود .چھارم :بدست آوردن  50فيصد پيشرفت در عرصه سواد آموزی
بزرگساالن ،مخصوصا ً زنان ،و دسترسی متعادل به تعليمات اساسی و متداوم برای تمام بزرگساالن .پنجم:
محو تبعيض جنسيتی در تعليمات ابتدايی و ثانوی و تساوی جندر در نظام تعليمی با تمرکز به دسترسی کامل و
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مساوی دختران به تعليمات اساسی با کيفيت خوب و ششم :بھبود تمام ابعاد کيفيت آموزش و حصول اطمينان
از کيفيت عاﻟی تمام برنامه ھا جھت بدست آوردن نتايج خوب و قابل اندازه گيری آموزش ،بويژه در بخش
خواندن ،نوشتن ،حساب و مھارتھای مھم زندگی.
به اساس اين پاﻟيسی ،وزارت معارف در ارتباط به بيجاشدگان داخلی:
ج .مسئوﻟيت حصول اطمينان از مجانی بودن و اجباری بودن تعليمات ابتدايی و ثانوی برای تمام اطفال بيجاشده
اعم از دختران و پسران را بدوش ميگيرد.
د .جھت حصول اطمينان از موارد ذيل در سطوح تعليمات ابتدايی و ثانوی اقدامات جدی را روی دست ميگيرد:
 .iھيچ طفل بيجاشده از رفتن به مکتب بدﻟيل نبود اسناد تعليمی يا تذکره محروم نخواھد
شد )از اطفال بخاطر تعيين سويه شان امتحان اخذ شود(.
 .iiھيچ طفل بيجاشده از رفتن به مکتب بخاطر ناتوانی در خريد يونيفورم مکتب ،کتاب و
ساير وسايل مکتب محروم نخواھد شد.
 .iiiمکاتب تمام اقدامات را اتخاذ خواھند نمود تا نيازمندی ھای اطفال دارای معلوﻟيت را
رفع نمايند.
در مراکز شھرھا ،اطفال بيجاشدگان حق دارند به ھمان مکاتبی که ساير اطفال محل
.iv
ميروند شامل شوند.
 .vبرنامه ھای تعليمی محلی و فعاﻟيتھای آگاھی دھی را برای تشويق واﻟدين در شموﻟيت
اطفال شان ،اعم از دختران و پسران ،به مکاتب و جلوگيری از عنعنات ناپسنديده مانند
ازدواجھای قبل از وقت که مانع آموزش آنھا پنداشته ميشود روی دست خواھد گرفت؛
 .viاز موجوديت مکاتب با تسھيالت حفظ اﻟصحه مناسب در داخل محالت بيجاشدگان
داخلی و به فاصله نزديک ازين محالت حصول اطمينان خواھد کرد تا دختران اجازه
رفتن به مکاتب را داشته و نيز اين مکاتب برای اشخاص دارای معلوﻟيت قابل
دسترسی باشد؛
 .viiاز پرداخت مشوقات و عرضه کمک مناسب برای معلمين ،با اوﻟويت دادن به معلمين
بيجاشده ،کسب اطمينان خواھد نمود تا آنھا برای تدريس در ساحات دور دست يا
محالت بودوباش غير رسمی بيجاشدگان داخلی آماده شوند؛
 .viiiبا توسعه تعداد صنوف درسی ،معلمين )اناث و ذکور( ،مواد درسی و در صورت
ضرورت تعديل نصاب درسی و معرفی سيستم مناسب تفتيش ،حصول اطمينان خواھد
نمود تا کيفيت آموزش اطفال در محالت رھايش بيجاشدگان داخلی يکسان با ساير
اطفال در کشور بوده و مھارتھای مناسب زندگی به آنھا تدريس گرديده و فرھنگ
اطفال بيجاشده مورد احترام قرار بگيرد.
 .ixتدابير الزمی مشابه را در ساحاتيکه از تعداد زياد بيجاشدگان داخلی ميزبانی ميکنند،
جھت افزايش تعداد صنوف درسی ،معلمين و مواد درسی اتخاذ خواھد نمود تا به
نيازمندی ھای آموزشی اطفال بيجاشدگان و اطفال اجتماعات ميزبان آنھا رسيدگی
شود.
 .xطرزاﻟعمل ھائی را برای برسميت شناختن مدارک تعليمی و تحصيلی که از کشورھای
بيرونی بدست آورده اند ،تطبيق و انکشاف خواھد داد ،زيرا بعضی ازين اطفال
بيجاشده ،قبالً در ميان مھاجرين/عودت کنندگان بوده اند و فعالً برای بار دوم بيجاشده
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

7.1.9

با ھمکاری وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھداء و معلوﻟين ،برنامه ھای آموزش
حرفوی را برای جوانان )در بخشھای مختلف مانند آموزش کمپيوتر( برنامه ھای سواد
آموزی برای اطفاﻟی که از مکتب باز مانده اند و زنانيکه ھيچ به مکتب نرفته اند ،و
برنامه ھای تعليمی بزرگساالن و آموزش مھارتھا برای اشخاص بيکار روی دست
خواھد گرفت .بيجاشدگان داخلی نيز از ھمچو برنامه ھای آموزشی مستفيد خواھند شد.

حق حمايت از ملکيت و جبران خساره

اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که:
أ .دوﻟت حق بيجاشدگان داخلی به ملکيت منقول و غير منقول ،ماﻟکيت و در صورت بيجاشدگی ،تخريب و
ويرانی ،حق آنھا به جبران خساره را تضمين مينمايد.
ب .تمام بيجاشدگان داخلی دارای حق ادعای مسکن و يا زمين و ملکيتھائی را که ممکن بشکل خودسرانه يا
غير قانونی از آن محروم شده باشند ،ميباشند و در صورت عدم امکان بدست آوردن عين مسکن و يا
زمين و ملکيت ،دارای حق ادعای جبران خساره ھستند.
ج .کمکھای جبرانی يک بخش مھم راه ھای حل دائمی را تشکيل ميدھد که زمينه عودت داوطلبانه
بيجاشدگان داخلی را مساعد ساخته و تأييد مينمايد که عداﻟت تأمين گرديده و جبران خساره مادی صورت
گرفته که اين امر ميتواند در استقرار مجدد بيجاشدگان داخلی در محالت بودوباش اصلی شان کمک کند.
د .در صورت ﻟزوم ،با زنان ،منجمله بيوه زنان بايد برای دريافت ميراث يا بدست آوردن مھريه ھايشان
ھمکاری صورت بگيرد .در صورت ضرورت ،آنھا بايد از مساعدتھای حقوقی مجانی برای حصول
دوباره مسکن ،زمين و ملکيتھايشان بھره مند شوند يا در مقابل تخريب )کلی يا قسمی( خانه ھا ،زمين ھا
و ملکيت ھايشان برايشان جبران خساره پرداخت شود.
 7.1.10حق آزادی بيان و دسترسی به اطالعات
مطابق ماده  34قانون اساسی افغانستان " آزادی بيــان از تعـرض مصون است  ".تمام شھروندان افغان بشمول
بيجاشدگان داخلی دارای حق آزادی انديشه و بيان ھستند .ماده  19اعالميه جھانی حقوق بشر تصريح مينمايد که "اين
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:
أ .تمام تدابير الزم را جھت فراھم نمودن معلومات ،به شکل و شيوه ای که برای ھمه قابل دسترسی باشد ،به
بيجاشدگان داخلی روی دست گيرد و به بيجاشدگان داخلی از حق دسترسی شان به کمکھای بشردوستانه و
مساعدتھای اجتماعی و ھمچنان به ھر نوع جبران خساره که آنھا مستحق ميشوند ،و اينکه چگونه ميتوانند
مساعدت ھای حقوقی مورد نياز خود را بدست آورند ،آگاھی دھند.
ب .حصول اطمينان مينمايد که برای بيجاشدگان داخلی در مورد چگونگی بدست آوردن اسناد مفقود شده ،يا
تخريب شده در اثر بيجاشدگی ،معلومات داده شود.
ج .در مورد گزينه ھائيکه به راه حل دائمی ارتباط دارند ،به بيجاشدگان معلومات ارايه نمايد که شامل معلومات
جامع و بموقع بزبان خود شان در مورد وضعيت منطقه اصلی شان ،در مورد امتيازات شان و در مورد راه
ھای بديل ميباشد.
د .با ھمکاری اداره مستقل ارگانھای محل از پخش و نشر اطالعات مھم پيرامون بيجاشدگان داخلی توسط ادارات
محلی و ملی دوﻟتی و ھمچنان از طريق رسانه ھای محلی و ملی به تمام زبانھای مربوطه اطمينان حاصل
نمايد.
38

ه .اطمينان حاصل نمايد که اين اطالعات از طريق سازمانھای اجتماعی ،سازمان ھای غير دوﻟتی ،مساجد و
مراکز اطالعات نيز قابل دسترس باشد.
و .اين ابزارھا را بايد برای پخش و تحکيم مفکوره تفاھم و دياﻟوگ در موارد منازعات قبايل و غيره استفاده
نمايد؛
ز .تدابيری را روی دست گيرد تا رسانه ھا برای پروپاگندا و برانگيختن خشونت استفاده نشوند .تشويق و ترغيب
به خشونت ھرگز شامل آزادی انديشه و بيان نميباشد.
 7.1.11حق سھمگيری ،بشمول حق رأی دھی
)اﻟف( حق سھمگيری
مطابق اين پاﻟيسی:
در تمام تصاميم تاثير گذار باالی وضعيت بيجاشدگان داخلی بويژه پيرامون جستجوی راه ھای حل دايمی برای
.i
بيجاشدگی ،بيجاشدگان داخلی و اجتماعات ميزبان در پالنگذاری ،طرح و تطبيق استراتيژی ھای مناسب،
برنامه ھا و امور مربوط به عودت ،استقرار مجدد يا نقل مکان سھيم خواھند بود.
.ii
.iii

.iv
.v

بيجاشدگان داخلی در تمام موارد آزاد اند تا به اساس نيازمنديھای خويش آگاھانه تصميم بگيرند زيرا موقف
شان برای تصميم گيری در مورد نيازمنديھای واقعی شان ،از ھمه مناسب تر است.
زنان ،کھنساالن ،جوانان ،اطفال و اشخاص دارای معلوﻟيت برای سھمگيری در انکشاف ستراتيژی ھای فوق
اﻟذکر ،برنامه ھا ،فعاﻟيتھا و سھمگيری در تمام تصاميمی که مستقيما ً باالی زندگی شان تاثير گذار است،
تشويق و توانمند ساخته خواھند شد.
وزارت امور مھاجرين در ھمکاری با وزارت عدﻟيه و اداره مستقل ارگانھای محلی ،بيجاشدگان را جھت
انسجام بھتر منافع شان و دادخواھی برای نگرانی ھايشان ،به ساختن انجمن ھا تشويق خواھند نمود.
در موارديکه بيجاشدگان در کمپ ھا زندگی ميکنند ،برای ساختن شوراھای تنظيم امور کمپ )کميته ھا(
شوراھای زنان و شوراھای جوانان ،از طرف وزارت امور مھاجرين ھمکاری خواھند شد.
)ب( حق رأی دھی

ماده  33قانون اساسی افغانستان تصريح مينمايد که اتباع افغانستان "حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند"
.
 .iبيجاشدگان داخلی منحيث شھروندان افغانستان حق دارند تا خود را در انتخابات کانديد کنند و رأی بدھند و
از اين حقوق شان بخاطر بيجاشدگی محروم نگردند .بيجاشدگان داخلی ميتوانند در صورتيکه بخواھند
ازين حقوق در محالت بودوباش اصلی يا محالت بيجاشدگی شان )در جائيکه در حال حاضر بسر ميبرند(
بھره مند شوند.
 .iiکميسيون مستقل انتخابات تمام تدابير الزم را برای ثبت نام بيجاشدگان داخلی ،توزيع کارتھای رأی دھی
در محالتيکه بيجاشده اند بدون نياز به بازگشت به مناطق اصلی شان روی دست خواھد گرفت ،مگر
اينکه بيجاشدگان داخلی بخواھند بخاطر ثبت نام برای رأی دھی به محالت بودوباش اصلی شان بازگشت
نمايند.
 .iiiبرای زنان و مردان بيجاشده کارت ھای انتخابات توزيع شده و جھت تشويق شان برای کانديداتوری
توسط کميسيون مستقل انتخابات با ھمکاری وزارت امور زنان برنامه ھا طرح خواھد شد.
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7.2

بيجاشدگی ھای دوامدار

اين پاﻟيسی موارد ذيل را تصريح مينمايد:
أ.

افرادی اند که بخاطر عدم مساعد بودن شرايط مندرج در بخش  8.2.1اين پاﻟيسی برای بازگشت و
نبود راه ھای حل ديگر که در بخش  8.3.1ذکر شده است ،از مدتھای طوالنی در بيجاشدگی داخلی
بسر ميبرند؛

ب .بيجاشدگی ھای دوامدار سبب بوجود آمدن وابستگی و فقر شديد در بين بيجاشدگان شده و آسيب
پذيری شان را افزايش بخشيده است .بدينگونه بيجاشدگی ھای طوالنی نه صرف باالی زندگی اين
مردم بلکه باالی اجتماعات ميزبان و ھمچنان باالی انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان در کل
تاثيرات منفی دارد؛
ج .بعد از دھه ھا بيجاشدگی دوامدار ،نياز است تا از طريق برنامه ھای انکشافی مبتنی بر ساحه و
کمک ھای بشردوستانه ،شرايط زندگی بيجاشدگان دوامدار که منتظر برگشت يا کدام راه حل دايمی
ديگر ھستند و ھمچنان در صورت ﻟزوم زندگی اجتماعات ميزبان ،بھتر شود.
د .ادارات و فعاﻟين مندرج در بخش  4.5 – 4.1مشخصا ً تدابير ذيل را برای بھبود شرايط و مبارزه با
فقر مزمن ،اتخاذ مينمايند تا از تأثيرات ذکر شده بيجاشدگی طول اﻟمدت جلوگيری بعمل آيد:
.i
.ii

.iii

.iv

توسعه و بھبود خدمات اساسی ،خاصتا ً تسھيالت آموزشی و صحی.
بھبود سرپناه ھا ،مسکن ،سيستم آب ،حفظ اﻟصحه و ساير زير بناھا در ساحات رھايش
بيجاشدگان داخلی تا از مصئونيت و کرامت شان اطمينان حاصل شود و از افزايش محالت
بودوشاش غير رسمی مھاجرين جلوگيری شود.
فراھم نمودن اسناد تامين تصدی زمين بشکل موقت يا دايمی يا ساير اشکال اسناد استفاده از
زمين که در مقابل اخراج از زمين مصئونيت حاصل نمايند .مثالً اجازه استفاده از زمين
بشکل موقتی ،کرايه يا اجاره در مقابل مبلغ مناسب .برای انجام اينکار توزيع زمين يا
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.
تطبيق برنامه ھای امرار معيشت و آموزش ھای حرفوی و ھمچنان فراھم نمودن قرضه
ھای قابل پرداخت برای فعاﻟيتھای اقتصادی و سرمايه گذاری.

 .8راه ھای حل دائمی
 8.1اصول عمومی
مطابق اين پاﻟيسی ،ادارات و ساير فعاﻟين که در بخشھای  4.5 – 4.1ذکر گرديده اند در چارچوب يا حيطه صالحيت
ھايشان:
أ .برای ايجاد شرايطی که منتج به راه ھای حل واقعی متداوم به بيجاشدگی ميشود ،تدابير الزم را اتخاذ
مينمايند تا اطمينان حاصل شود که بيجاشدگی بيشتر از مدتی که اوضاع ايجاب ميکند دوام نکند.

40

ب.

ج.

د.
ه.
و.

تأييد مينمايند که نيازمندی ھا ،حقوق و منافع مشروع بيجاشدگان در رأس تمام موضوعات مربوط به
راه ھای حل دائمی قرار خواھد داشت ،و اينکه آنھا منحيث جوانب ذيدخل در پالنگذاری و تنظيم اين
راه ھای حل سھم خواھند گرفت.
به حقوق بيجاشدگان داخلی در ارتباط به اختيار نمودن مسکن در ھر بخش کشور طوريکه در ماده
 39قانون اساسی و قانون بين اﻟمللی حقوق بشر تصريح شده است ،احترام ميگذارند تا آنھا در مورد
آينده شان ،بشمول گزينه عدم برگشت به خانه ھايشان بشکل داوطلبانه و آگاھانه تصميم بگيرند.
می پذيرند که تحت ھيچگونه شرايطی بيجاشدگان داخلی به بازگشت يا انتقال به مناطقی که در آن
حيات ،مصئونيت ،آزادی يا صحت شان در خطر باشد ،تشويق و يا مجبور ساخته نميشوند.
دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان را در فراھم آوری مساعدت ھا برای رفع نيازمندی ھای
بيجاشدگان داخلی به زمين در چوکات قوانين مربوط به زمين تشويق و کمک مينمايد.
می پذيرند که در صورت نبود گزينه بازگشت ،انتخاب گزينه ادغام محلی يا جابجاشدن در ساحه
ديگری از کشور توسط بيجاشدگان داخلی چشم پوشی از حق بازگشت تلقی نخواھد شد .يعنی گزينه
بازگشت در ھر زمان ممکن پا برجا است.

 8.2استراﺗيژی ھا و پالن ھای کاری
 8.2.1پالن ھای کاری واليتی
اين پاﻟيسی تأييد مينمايد که:
أ .در حاﻟيکه در يافتن راه ھای حل دايمی برای بيجاشدگی داخلی در افغانستان چاﻟش ھای متعدد وجود دارد،
ھر واليت با وضعيت خاص مواجه ميباشد :تعداد بيجاشدگان داخلی در ھر واليت متفاوت ميباشد؛ محالت
بودوباش اصلی و داليل بيجاشدگی آنھا از ھم متفاوت ميباشد؛ بيجاشدگان داخلی دارای مھارت ھا ،سطح
دانش و فرصت ھای مختلف امرار معيشت ميباشند؛ ساحاتيکه بيجاشدگان داخلی در جريان بيجاشدگی 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.
ب .ھر واليتی که ميزبان تعداد قابل مالحظه بيجاشدگان داخلی ميباشد برای رسيدگی به وضعيت خاص
بيجاشدگی در آن يک استراتيژی خاص را تدوين مينمايد که پالن کاری آن بر يافتن راه ھای حل دائمی
برای نفوس بيجاشده آن متمرکز ميباشد.
ج .مسئوﻟيت تدوين استراتيژی و پالن کاری واليتی بدوش ادارات واليتی تحت رھبری واﻟی واليت ،اما با
سھمگيری فعال شوراھای واليتی ،وﻟسواالن ،شاروال ھا ،رياست ھای واليتی امور مھاجرين و عودت
کنندگان ،وزارت ھای ذيربط ،ساير ادارات محلی و ھمکاران اجتماعی مانند سازمان ھای کارگری،
ميباشد) .رھنمود ھا برای تدوين اينگونه استراتيژی و پالن کاری در ضميمه شماره  3گنجانيده شده
است(.
د .در محالتيکه شارواﻟی ھا يا وﻟسواﻟی ھا ميزبان تعداد قابل مالحظه از بيجاشدگان داخلی ميباشند ،اين
شارواﻟی ھا ميتوانند استراتيژی ھا و پالن ھای کاری شانرا تحت چتر استراتيژی و پالن واليتی تدوين
نمايند.
ه .در بعضی موارد ،ممکن برای ادارات واليتی يک منطقه کشور ،يا واليات ھمجوار آن مناسب باشد تا
فعاﻟيت ھای شانرا در سطح منطقوی پالنگذاری نمايند ،خاصتا ً اگر اينکار گزينه ھا و منابع شانرا توسعه
بخشد.
و .در تدوين اينگونه استراتيژی ھا و پالن ھای کاری ،بايد با خود بيجاشدگان داخلی و ساير اجتماعات متأثر
شده نيز مشوره شده و در پروسه پالنگذاری و تطبيق سھيم ساخته شوند .تمام مراجع ذيدخل بايد درک
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نمايند که تصميم گيری در مورد عودت ،ادغام محلی يا اسکان مجدد به انتخاب خود بيجاشدگان داخلی
ميباشد.
ز .تمام اينگونه استراتيژی ھا و پالن ھای کاری بايد با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ،که
مسئوﻟيت مساعدت با ادارات دوﻟتی را در عرصه جلب وجوه ماﻟی مورد نياز برای تطبيق راه ھای حل
دائمی پيشنھاد شده بدوش دارد ،شريک ساخته شود تا اين وزارت از طرف آنھا با دوﻟت و پارﻟمان،
موسسات بين اﻟمللی و مراجع تمويل کننده داد خواھی کند.
ح .اينگونه استراتيژی ھا و پالن ھای کاری بايد بشکل ساالنه با ھر واليتی که در مورد دست آورد ھا و
موانعی که با آن مواجه گرديده ،به ميکانيزم نظارتی )که در فصل  10توضيح گرديده است( گزارش
ميدھد ،مورد بررسی قرار گرفته و استراتيژی و پالن سال آينده را به آن ارائه نمايد.
8.2.2

پالن ملی ﺗطبيقی
وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان بشکل ساالنه يک پالن ملی تطبيقی را تھيه خواھد نمود .اوﻟين پالن
ملی تطبيقی در ظرف شش ماه پس از تصويب اين پاﻟيسی تکميل شده و مشخص خواھد نمود که اين وزارت:
أ .پاﻟيسی بيجاشدگان داخلی را به مردم و ادارات دوﻟتی توزيع نمايد تا در رابطه به احکام اين پاﻟيسی درک
بيشتر بوجود آمده و در زمينه تطبيق آن مردم را تشويق نمايد.
ب .به ھمکاری نزديک و روابط تقويتی با گروپ ھای موظف واليتی برای بيجا شدگان داخلی در پروسه
پالنگذاری واليتی ،انسجام و اوﻟويت بندی اقدامات پيشنھاد شده کمک نمايد.
ج .يک ميکانيزم حسابدھی را جھت پيگيری و نظارت از تطبيق پالن ھای واليتی ايجاد نمايد.
د .ظرفيت ھای گروپ ھای موظف واليتی برای بيجا شدگان داخلی را ارتقاء دھد تا آنھا بتوانند وظايفی را
که درين پاﻟيسی گنجانيده شده ،بدوش گيرند.
ه .بررسی و تجزيه و تحليل مراجع ذيدخل را در سطح ملی بدوش گرفته و گروپ ھای موظف واليتی برای
بيجاشدگان داخلی را برای انجام اينکار در واليات مربوطه شان تشويق نمايد.
و .معلومات مختصر در مورد تطبيق اين پاﻟيسی ،منجمله موانع و فرصت ھا را بشکل منظم به وزارت ھای
مربوطه و جامعه مساعدت ھای بشردوستانه و انکشافی ارائه نمايد تا از سھمگيری فعال آنان در تطبيق
اين پاﻟيسی حصول اطمينان گردد.
ز .در بسيج و اختصاص منابع ،منجمله از طريق جلب وجوه ماﻟی از بودجه ملی و ميکانيزم ھای ماﻟی بين
اﻟمللی ،برای تطبيق پالن ھای کاری ملی و واليتی سھم گيرد.
ح .سيستم مديريت معلومات وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان را در رابطه به بيجاشدگی داخلی،
ارتقاء ظرفيت جمع آوری معلومات در ھمکاری با موسسات بين اﻟمللی که از قبل در مورد بيجاشدگان
داخلی معلومات جمع آوری نموده اند و نيز پيگيری سير و حرکت آنھا تقويت نمايد.
ط .معلومات ملی در مورد وضعيت بيجاشدگان داخلی در کشور را تھيه نموده و در رابطه به تطبيق اين
پاﻟيسی يک گزارش را برای دفتر رياست جمھوری تھيه نمايد.
ي .اھميت نياز اين پاﻟيسی به تعديل و اصالح آنرا مورد بررسی قرار دھد.

 8.3عودت
 8.3.1شرايط عودت
اين پاﻟيسی اذعان ميدارد که موجوديت شرايط ذيل برای در نظرگرفتن عودت بيجاشدگان داخلی منحيث يک گزينه برای
راه حل متداوم حتمی ميباشد:
أ .مصئونيت ،امنيت و ثبات در ساحه عودت؛
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ب .مصئونيت و امنيت در جريان عودت؛
ج .اعاده مسکن ،زمين ،ملکيت و زمين ھای محلی عودت کنندگان يا جبران خساره مناسب بشمول بديل ھای قابل
قبول برای مسکن ،زمين و ملکيت؛ مساعدت در زمينه بازسازی خانه ھا ،فراھم نمودن آب ،و خدمات اساسی
در ساحه عودت تا از سطح مناسب زندگی و دسترسی به خدمات اساسی برای عودت کنندگان اطمينان
حاصل شود؛
د .تاسيس مجدد برنامه ھای امرار معيشت يا معرفی گزينه ھا برای معيشت بديل در ساحات عودت.
 8.3.2مساعد نمودن شرايط عودت
وزارت امور مھاجرين در ھمکاری با ساير ادارات و فعاﻟين ذيربط که در بخش ھای  4.5 – 4.1ذکر گرديده و در
مشوره با بيجاشدگان داخلی ،از انجام فعاﻟيتھای ذيل کسب اطمينان خواھد نمود:
أ.
ب.
ج.
د.

ه.
و.

ارائه معلومات دقيق به بيجاشدگان داخلی در ارتباط به وضعيت مناطق اصلی شان و مساعد ساختن زمينه
برای بازديد از مناطق اصلی شان تا در مورد عودت تصميم آگاھانه و داوطلبانه اتخاذ نمايند؛
از طريق برنامه ھائيکه در بخش  8.3.1ذکر گرديده اند ،کمک با بيجاشدگان داخلی که خواھان و قادر به
عودت به محالت اصلی شان ھستند،
حصول اطمينان ازينکه بيجاشدگان داخلی در مناطق دارای تعداد زياد عودت کنندگان در "برنامه ھای مبتنی
بر ساحه" که بخاطر کمک به عودت افغانھای پناھنده ايجاد ميشود ،شامل شوند.
ھمکاری با کسانيکه زمين ندارند تا مطابق به فرمان شماره 104رياست جمھوری )در مورد توزيع زمين(،
زمين بدست بياورند؛ با در نظرداشت اينکه سيستم مندرج در فرمان برای توزيع زمين در عرصه عودت
پايدار موفق نبوده زيرا زمينھای توزيع شده فاقد آب آشاميدنی و ساير زيربناھای ضروری ميباشد؛ اين
شھرک ھا يا زمين ھای توزيع شده از بازار کار وفرصتھای امرار معيشت در فاصله دور قرار داشته و
خدمات اساسی )مشخصا ً مواظبت ھای صحی و آموزشی( وجود نداشته يا غير کافی است.
حمايت از برنامه ھای تفاھم و مصاﻟحه و مساعدت ھای حقوقی رايگان در ساحاتيکه در گذشته بين
بيجاشدگان داخلی عودت کننده و ھمسايگان شان منازعات وجود داشته است.
حمايت از طرح استراتيژی ھا و دخيل ساختن نھاد ھای انکشافی برای حصول اطمينان از ظرفيت جذب
اجتماعات که بيجاشدگان داخلی به آن عودت ميکنند.

 8.4ساير راه ھای حل دائمی :ادغام محلی و اسکان مجدد در ساير مناطق کشور
اين پاﻟيسی ضرورت به استراتيژی ھا و برنامه ھائی که زمينه ادغام محلی يا اسکان مجدد را در ساحات ديگر کشور
برای بيجاشدگان داخلی مساعد ميسازد ،پذيرفته و مشخصا ً موارد ذيل را تأييد مينمايد:
أ .وزارت امور مھاجرين و ساير ادارات و فعاﻟين مندرج در بخش  4.5 – 4.1به حق آزادی گشت و گذار و
رھايش بيجاشدگان داخلی که در بخش  7.1.2تصريح شده است ،احترام ميگذارند و بطور اخص تأکيد
ميدارند که مقامات محلی ،شارواﻟی ھا و واليات ،حق بيجاشدگان داخلی را به ادغام محلی يا اسکان
مجدد به منطقه ديگر افغانستان پذيرفته و عين وضعيتی را که ساير ساکنين در منطقه دارند برای
بيجاشدگان نيز قائل شوند.
ب .واﻟی ھا ،وﻟسواالن و شارواالن به ھمکاری ادارات ملی و جامعه بين اﻟمللی و در مشوره با بيجاشدگان
داخلی و اجتماعات متاثر شده از بيجاشدگی ،مسئوﻟيت دارند تا پالنھای کاری را که در بخش  8.2ذکر
گرديده ،در سطح واليات يا شارواﻟی ھا تدوين نمايند.
ج .اينگونه پالن ھای کاری در پھلوی ساير موضوعات ،دربرگيرنده استراتيژی ھا و برنامه ھا برای کسب
اطمينان از حقوق بيجاشدگان داخلی به سرپناه و زمين که در بخش  7.1.3ذکر گرديده و ھمچنان در
برگيرنده حقوق شان به امرار معيشت که در بخش  7.1.4ذکر شده است ،ميباشد؛
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د.

ه.

و.
ز.
ح.

اين پالن ھای کاری بايد تأييد نمايد که اکثر اجتماعات متاثر شده از بيجاشدگی و ھمچنان بيجا شدگان
داخلی مردم بی بضاعت و محروم اند و بيجاشدگان داخلی يک بار اضافی بر زيربنای ضعيف خدماتی
آنھا گذاشته اند؛ و بخاطر جلوگيری از مخاﻟفت و حسادت ميان آنھا بايد اين پالنھای انکشافی ،اجتماعات
ميزبان و بيجاشدگان داخلی را تحت پوشش قرار دھد.
در جريان جستجوی راه ھای حل دائمی برای بيجاشدگان داخلی ،دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان سرا
زير شدن مردم به مراکز شھرھا را درک نموده؛ و وزارت انکشاف شھری حصول اطمينان مينمايد که
بيجاشدگان داخلی که در شھرھا در محالت غير رسمی زندگی ميکنند ،از برنامه ھای اوﻟويت ملی مستفيد
شوند تا برايشان مسکن فراھم شده و خدمات زير بنايی شان )مانند آب و حفظ اﻟصحه ،برق ،سرک( بھبود
يابد؛ و اينکه بيجاشدگان داخلی از ماستر پالن و قباﻟه زمين ھا مستفيد اند تا اينکه آنھا سند تامين تصدی را
بدست بياورند و بتوانند بدون ھراس از اخراج ،سرپناه ھای شان را بھبود بخشند.
در محالتيکه بيجاشدگان زمين خريده اند ،از طريق پروژه ھای امرار معيشت و بھبود خدمات ،در زمينه
ادغام محلی کمک صورت خواھد گرفت.
وزارت احياء و انکشاف دھات و وزارت زراعت و ماﻟداری جھت رسيدگی به نيازمندی ھای ماﻟدارانی
که بيجا شده اند ،طوريکه در بخش  7.1.4ذکر گرديده ،استراتيژی ھائی را تدوين ميکنند.
نھاد ھای ذيدخل ملی و بين اﻟمللی پالن ھای کاری ملی ،واليتی و شارواﻟی شان پيرامون بيجاشدگان
داخلی را در پالن ھا و برنامه ھای عمومی و سکتوری انکشافی خود شامل ساخته و در صورت امکان
مشکالت بيجاشدگی داخلی را در تمام فعاﻟيت ھای انکشافی خود مورد رسيدگی قرار دھند.

 .9ﺗأمين وجوه مالی
ﺗطبيق اين پاليسی از طرق ذيل ﺗمويل ميگردد:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

تخصيص مستقيم بودجه به وزارت امور مھاجرين جھت تطبيق اين پاﻟيسی؛
تخصيص مستقيم بودجه به ادارات واليتی و شھرداری ھا تا در تطبيق پالنھای کاری در سطح واليات به
مصرف برسد،
شامل ساختن فعاﻟيت ھای مربوط به اين پاﻟيسی در تخصيص بودجه وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات
دوﻟتی ذکر شده در اين پاﻟيسی؛
ساير تخصيص ھای وجوه که به ھدف تطبيق اين پاﻟيسی توسط وزارت امور مھاجرين دريافت ميشود؛
وجوه ماﻟی بين اﻟمللی دريافت شده توسط واليات و شارواﻟی ھا بر مبنای استراتيژی ھای تامين وجوه
ماﻟی منحيث ضميمه در پالنھای کاری واليتی.

به ھدف ﺗطبيق اين پاليسی ،وزارت ماليه فعاليت ھای ذيل را انجام خواھد داد:
أ .تخصيص بودجه و وجوه ماﻟی کافی به وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان جھت رفع نيازمندی
ھای بيجاشدگان داخلی؛
ب .ارتقاء ظرفيت ھای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در طرح پروپوزل ھای بودجه و وجوه
ماﻟی حقيقی به وزارت ماﻟيه؛
ج .تخصيص يا طرح يک صندوق وجھی برای بيجاشدگان داخلی يا بودجه ملی بيجاشدگان داخلی که
تمام موسسات دوﻟتی مربوطه بتوانند جھت فراھم آوری خدمات يا برنامه ھای خاص برای
بيجاشدگان داخلی از آن استفاده کنند؛
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د .تخصيص وجوه ماﻟی اضطراری برای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و انعطاف پذيری
در استفاده از بودجه برای بيجاشدگان داخلی تا وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان بتواند به
حاالت اضطراری رسيدگی کافی نمايد؛
ه .تخصيص وجوه ماﻟی کافی به کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،تا وظايف نظارتی ذکر شده در
فصل  10اين پاﻟيسی که به آن اداره توظيف گرديده ،بشکل موثر انجام داده شود.
 .10نظارت و گزارش دھی
نظارت از تطبيق اين پاﻟيسی توسط يک ميکانيزم نظارتی که توسط واحد نظارت و ارزيابی وزارت امور مھاجرين و
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:
أ .يک جدول نظارت و ارزيابی را با معيار ھا و شاخص ھای مناسب که پروسه تطبيق در برابر آنھا مورد
ارزيابی قرار ميگيرد ،ايجاد خواھد نمود.
ب .يک گزارش ساالنه را در مورد پيشرفت ھای حاصله ،موانع تطبيق ،و تطابق با چارچوب پاﻟيسی ،به رياست
جمھوری ارائه خواھد نمود.
ج .ھمچنان يک گزارش ويژه را که مشکالت مشخص پيرامون تطبيق اين پاﻟيسی را برجسته ميسازد ،تھيه خواھد
نمود؛ خاصتا ً بخاطر رعايت ،حمايت و دادخواھی برای حقوق افراد بيجاشده و رفع موانع در راستای تطبيق
راه ھای حل دايمی.
د .به ھدف نظارت از تطبيق اين پاﻟيسی ،دارای صالحيت پيگيری با وزارت ھای مربوطه و ساير ادارات دوﻟتی
و مقامات واليتی ،وﻟسواﻟی و شارواﻟی در رابطه به پالن ھای تطبيقی ،ميباشد.
ه .وجوه ماﻟی کافی را برای انجام فعاﻟيت ھای نظارتی و گزارش دھی که اين پاﻟيسی بر آنھا تأکيد مينمايد،
دريافت خواھد کرد.
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اسناد ضميمه در اين پاليسی
 .1اصول رھنمودی سازمان ملل متحد در مورد بيجاشدگان داخلی
 .2مسئوليت ھای وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات دولتی
 .3رھنمود واليان در رابطه به ﺗدوين پالن ھای واليتی برای يافتن راه ھای حل
دائمی برای بيجا شدگان داخلی
 .4رھنمود ھا برای کاھش زيان ھا و مشکالت در شرايط اخراج اجباری  -گروپ
حمايتی افغانستان
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ضميمه شماره )(1
اصول رھنمودی ملل متحد در مورد بيجاشدگی داخلی
مقدمه :ابعاد و اھداف
 .1اين اصول رھنمودی به نيازمندی ھای معين بيجاشدگان داخلی در سراسر جھان ميپردازد .اصول متذکره حقوق
و ضمانت ھای مربوط به حمايت از افراد بيجا شده اجباری ،حمايت و مساعدت به آنھا در جريان بيجا شدگی و
ھمچنان بازگشت ،اسکان و استقرار مجدد شانرا شناسايی مينمايند.
 .2منظور از بيجاشدگان داخلی دراين اصول ،اشخاص يا گروھی از اشخاص اند که مجبور به فرار يا ترک منازل
يا محالت بودوباش ھميشگی شان ،خاصتا ً در نتيجه جنگ يا به منظور اجتناب از خسارات درگيری ھای
مسلحانه ،اوضاع خشونت ھای عمومی ،نقض حقوق بشر يا حوادث طبيعی و يا ساخته دست بشر گرديده اما
سرحد شناخته شده بين اﻟمللی يک کشور را عبور ننموده اند.
 .3اين اصول انعکاس دھنده قوانين بين اﻟمللی حقوق بشر و قانون بشری بين اﻟمللی بوده و راھنمايی ھای را در
مطابقت با قوانين فوق به مراجع ذيل ارائه ميدارند:
اﻟف:
ب:
ج:
د:

نماينده سرمنشی در امور ييجاشدگان داخلی درراستاي انجام ماموريت شان،
دوﻟت ھا ،زمانيکه با پديده مھاجرت داخلی مواجه ميگردند،
تمام ادارات ديگر ،گروھھا و اشخاص در روابط شان با بيجا شدگان داخلی،
موسسات بين اﻟدول و غير دوﻟتی که به مسائل بيجاشدگی ھای داخلی ميپردازند،

 .4اين اصول بايد تا حد امکان بطور وسيع پخش و تطبيق گردد.
فصل اول :اصول کلی
اصل اول
 .1بيجا شدگان داخلی بايد بطور مساويانه از عين حقوق و آزادی ھايی که ساير افراد يک کشور در مطابقت با
قوانين ملی و بين اﻟمللی از آن مستفيد ميگردند ،بھره مند گردند .ايشان نبايد بدﻟيل بيجا شدگی داخلی در استفاده
ازحقوق و آزادی ھای شان مورد تبعيض قرار گيرند.
 .2اين اصول مسئوﻟيت جرمی افراد را براساس حقوق بين اﻟمللی خاصتا ً در ارتباط به نسل کشی ،جرايم ضد
بشريت و جرايم جنگی ساقط نمی سازد.
اصل دوم
 .1اين اصول بايد توسط تمام ادارات ،گروھھا و اشخاص ،بدون در نظر داشت موقف حقوقی ايشان رعايت و
بدون ھرگونه امتياز تطبيق گردد .رعايت اين اصول بر وضعيت حقوقی ھيچ يک از ادارات ،گروھھا و
اشخاص ذيدخل نبايد اثر نما يد.
 .2اين اصول طوری تفسير نخواھد گرديد که احکام اسناد بين اﻟمللی حقوق بشر يا حقوق بشری بين اﻟمللی يا
حقوق اعطا شده انفرادی داخلی را محدود ،تعديل يا تضعيف نمايد .اين اصول حق پناه جويی و بھره مندی از
آن در مماﻟک ديگر را ساقط نمی سازد.
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اصل سوم
 .1ادارات ملی وظيفه و مسئوﻟيت اوﻟيۀ فراھم آوری مساعدت ھای بشری به بيجاشدگان داخلی و حمايت از آنھا
را در قلمرو خويش بدوش دارند.
 .2بيجا شدگان داخلی حق تقاضا و بدست آوردن حمايت و مساعدتھای بشری را از اين ادارات دارند .آنھا نبايد
بخاطر چنين تقاضا تحت آزار ،اذيت و مجازات قرار گيرند.
اصل چھارم
 .1اين اصول بايد بدون ھرگونه تبعيض برمبنای نژاد ،رنگ ،جنسيت ،زبان ،مذھب يا عقيده ،نظريات سياسی يا
ساير نظريات ،منشأ ملی ،قومی يا اجتماعی ،موقف حقوقی و اجتماعی ،سن ،معيوبيت ،ملکيت ،توﻟد و معيار
ھای مشابه ديگر تطبيق گردند.
ٌ
 .2اشخاص معين بيجاشدگان مانند اطفال ،مخصوصا اطفال بدون سر پرست ،مادران حامله ،مادران با اطفال
خردسال ،زنان سرپرست خانواده  ،اشخاص معيوب و بزرگساالن ،به حمايت و مساعدتی که مقتضی احوال
آنھا بوده و رسيدگی به ضروريات خاص آنھا ميباشند ،مستحق شناخته شوند.
فصل دوم :اصول مربوط به حمايت در برابر بيجا شدگی
اصل پنجم
تمام ادارات و نھادھای بين اﻟمللی به منظور جلوگيری و اجتناب از شرايطی که منجر به بيجاشدگی افراد خواھد شد،
بايد مکلفيت ھای خويش را در مطابقت با قوانين بين اﻟمللی ،منجمله حقوق بشر و قانون بشری بين اﻟمللی ،در ھر گونه
شرايط رعايت و احترام نمايند.
اصل ششم
 .1ھر انسان حق دارد تا در مقابل بيجاشدگی خود سرانه از منزل و محالت بودوباش ھميشگی خويش حمايت
گردد.
 .2جلوگيری از بيجا شدگی خودسرانه شامل بی جاشدگی در حاالت ذيل می گردد:
اﻟف  :زمانيکه بر مبنای سياست ھای اپارتايد ،پاکسازی قومی يا روش ھای مشابه به ھدف تغيير در ترکيب
قومی ،مذھبی يا نژادی افراد متأثر شده صورت گرفته و يا منجر به چنين تغييرات شود .
ب  :درشرايط درگيری ھای مسلحانه ،مگر اينکه مصئونيت اھاﻟی ملکی يا داليل نظامی چنين تقاضا و حکم
نمايد.
ج  :در مورد پروژه ھای وسيع انکشافی که برمبنای داليل موجه و مھم و بر اساس منافع عامه توجيه
نگرديده باشد.
د :در صورت بروز حوادث ،مگر اين که بخاطر مصئونيت و بھبود وضعيت صحی افراد متاثر شده انتقال
آنھا ضروری باشد ،و
ه  :زمانيکه به حيث مجازات دسته جمعی به آن توسل صورت گيرد.
 .3بيجاشدگی نبايد بيشتر از مدتی که شرايط آنرا ايجاب می کند ،دوام نمايد.
اصل ھفتم
 .1قبل از اتخاذ ھر گونه تصميم که مستلزم بيجا شدگی افراد باشد ،ادارات ذيربط بايد حصول اطمينان نمايند که
تمام بديل ھای ممکن جھت اجتناب از بيجا شدگی ھمگانی جستجو گردد .در صورت عدم موجوديت بديل ھا
بايد تمام تدابير جھت کاھش بيجا شدگی و تاثيرات ناگوار آن اتخاذ گردد.
 .2اداراتيکه مسئوﻟيت رسيدگی به چنين بيجا شدگی ھا را به عھده دارند ،بايد به پيمانه وسيع و عملی محل
بودوباش مناسب به بيجا شدگان فراھم نمايند .ادارات ذيربط بايد حصول اطمينان نمايند تا چنين بيجاشدگی ھا
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از نگاه مصئونيت ،تغذی ،صحت و بھداشت در شرايط قناعت بخش صورت گرفته و اعضای چنين خانواده
ھا از ھمديگر جدا نگردند.
 .3ھر گاه بيجا شدگی در حاالت غير از مراحل اضطراری ،درگيری ھای مسلحانه يا حوادث به وقوع ميپيوندد،
بايد با تضمين ھای ذيل ھمراه باشد:
اﻟف  :اتخاذ تصميم مشخص در رابطه به اقدامات الزم توسط اداره ای که نظر به حکم قانون صالحيت چنين
تدابير را داشته باشد؛
ب  :تدابير کافی اتخاذ گردد تا معلومات کامل در رابطه به داليل و طرزاﻟعمل بيجا نمودن تھيه شده و تا
جاييکه قابل تطبيق باشد؛ جبران خساره و انتقال آنھاييکه بيجا ميشوند تضمين گردد.
ج :توافق آگاھانه و آزاد آنھاييکه بيجا می گردند جستجو گردد،
د  :ادارات ذيربط سعی نمايند تا افراد آسيب ديده و زنان را درپالن گذاری و سازمان دھي انتقال آنھا از يک
محل به محل ديگر دخيل سازند.
ه  :اقدامات جھت تطبيق قانون ،در جاييکه ايجاب نمايد ،توسظ ادارات حقوقی ذيصالح ،اتخاذ گردد،
و  :حق جبران موثر خسارات ،منجمله تجديد نظر در چنين فيصله ھا توسط ادارات مناسب قضايی ،مورد
احترام قرار گيرد.
اصل ھشتم
بيجاشدگی نبايد حق حيات ،عزت ،آزادی و امنيت افراد بيجا شده را نقض نمايد.
اصل نھم
دوﻟت ھا برای جلوگيری از بيجا شدن مردمان بومی ،اقليت ھا ،دھقانان ،مردمان روستايی و ساير گرو ھھايی که با
زمين ھای شان وابستگی ھای خاص دارند ،دارای مکلفيت ھای ويژه ميباشند.
فصل سوم
اصول مربوط به حمايت در جريان بيجا شدگی
اصل دھم
ھر انسان بطور ذاتی دارای حق حيات ميباشد که بايد توسط قانون حمايت گردد .ھيچ کس نبايد خود سرانه ازحيات
محروم گردد .بيجا شدگان داخلی بايد خاصتا ً از اتفاقات ذيل مصئون بمانند:
اﻟف  :نسل کشی
ب  :قتل
ج  :اعدام ھای خود سرانه و بدون محاکمه
د  :ناپديد شدن اجباری ،منجمله آدم ربايی يا توقيف غيررسمی ،تھديد يا تھديد منتج به قتل ،تھديد و تحريک به ا رتکاب
اعمال متذکره ممنوع قرار داده شود .حمالت يا ساير اعمال خشونت آميز عليه بيجا شدگان داخلی که ديگر در دشمنی ھا
دخيل نيستند ،در ھر گونه شرايط ممنوع ميباشد .بيجا شدگان داخلی بايد خاصتا ٌ در برابر اعمال ذيل حمايت گردند:
اﻟف  :حمالت مستقيم يا حمالت عليه عموم مردم يا ساير اعمال خشونت بار ،منجمله ايجاد ساحاتی که در آنھا زمينه
حمالت باالی افراد ملکی مساعد باشد،
ب  :گرسنه نگھداشتن آنھا منحيث يکی از شيوه ھای جنگی،
ج  :استفاده ازآنھا منحيث سپر اھداف نظامی يا جھت دفاع ،بخاطر منفعت جوئی و يا جلوگيری از عمليات نظامی،
د  :حمالت عليه کمپ ھا و اقامتگاه ھای آنھا؛ و
ه  :استفاده از ماين ھای زمينی ضد پرسونل
اصل يازدھم
 .1ھر انسان دارای حق کرامت انسانی و مصئونيت جسمی ،روحی و اخالقی ميباشد.
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 .2بيجا شدگان داخلی ،صرف نظر از اينکه آزادی آنھا محدود گرديده يا خير ،خاصتا ٌ در برابر اعمال ذيل
حفاظت گردند:
اﻟف  :تجاوز جنسی ،قطع اعضای بدن ،شکنجه ،رفتار يا مجازات خشن غير انسانی يا تحقير کننده و ديگر
اعمال شنيع و مغايرعزت فردی مانند خشونت ھای جنسی ،فحشاء اجباری و ھر گونه عمل ناشايسته ديگر.
ب  :بردگی يا اشکال معاصر آن ،مانند فروش برای ازدواج ،بھره کشی جنسی ،يا کار اجباری اطفال.
ج  :اعمال خشونت آميز به قصد گسترش دھشت در ميان بيجاشدگان داخلی .تھديد و تحريک به ارتکاب
اعمال متذکره ممنوع ميباشد.
اصل دوازدھم
 .1ھر انسان دارای حق آزادی و امنيت شخصی ميباشد .ھيچ کس نبايد مورد دستگيری يا توقيف خودسرانه قرار
گيرد.
 .2به منظور بھره مندی بيجا شدگان از چنين حقی ،آنھا در کمپ ھا توقيف و يا محصور نخواھند گرديد .ھرگاه
شرايط استثنايی چنين وضعی را مطلقا ً ضروری بسازد ،بيشتر از مدت اقتضای شرايط دوام نخواھد کرد.
 .3بيجا شدگان از دستگيری و توقيف تبعيض آميز در نتيجه بيجا شدگی خويش مصئون بمانند.
 .4بی جا شدگان داخلی در ھيچ حاﻟت گروگان گرفته نشوند.
اصل سيزدھم
 .1اطفال بيجا شده در ھيچ شرايطی در نيرو ھای مسلح استخدام نگرديده و اجازه اشتراک در جنگ ھا را نداشته
و نبايد از آنھا تقاضا گردد تا در جنگ اشتراک نمايند.
 .2بيجا شدگان داخلی در برابر استخدام تبعيض آميز به نيرو ھا يا گروھھای نظامی در نتيجه بيجاشدگی شان
حمايت شوند .خاصتا ً ھرگونه اعمال بی رحمانه ،غير انسانی يا تحقير کننده که آنھا را مجبور به استخدام درين
نيرو ھا ساخته و در صورت عدم اطاعت از آن مورد مجازات قرار گيرند ،در ھر گونه شرايط ،ممنوع است.
اصل چھاردھم
 .1ھر بيجا شده داخلی دارای حق آزادی گشت و گذار جھت انتخاب محل اقامت خويش ميباشد.
 .2بيجا شدگان داخلی خاصتا ٌ حق دارند تا بطور آزادانه در داخل و خارج از کمپ و اقامتگاه ھای ديگر گشت و
گذار نمايند.
اصل پانزدھم
 .1بيجا شدگان داخلی دارای حقوق ذيل ميباشند:
اﻟف  :حق جستجوی مصئونيت در بخش ھای ديگر کشور،
ب  :حق ترک کشور خود،
ج  :حق پناه جويی در کشور ھای ديگر،
د  :حق حمايت در برابر عودت اجباری يا اسکان مجدد در محالتيکه زندگی ،مصئونيت ،آزادی و يا صحت آنھا
در خطر باشد.
اصل شانزدھم
 .1تمام بيجاشدگان داخلی حق دارند تا در مورد سرنوشت و محل سکونت اقارب گمشده خويش معلومات بدست
آورند،
 .2ادارات ذيربط جھت تعيين سرنوشت و محل سکونت بيجاشدگان داخلی گمشده سعی نموده و با موسسات بين
اﻟمللی ذيربط که اين وظيفه را به عھده دارند ھمکاری نمايند .ادارات ذيربط از پيشرفت تحقيقات به نزديکترين
اقارب آنھا اطالع داده ونتايج کارشانرا به آنھا ابالغ نمايند.
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 .3ادارات ذيربط جھت دريافت و تشخيص اجساد باقی مانده افراد متوفی سعی بخرج داده ،از قطع اعضاء و
ازبين رفتن اجساد جلوگيری نموده ،انتقال آنھا را به نزديکترين اقارب شان تسھيل و يا آنھا را محترمانه بخاک
بسپارند.
 .4قبرستان ھای بيجاشدگان داخلی بايد در ھرگونه شرايط مورد احترام و حفاظت قرار گيرد .بيجاشدگان داخلی
بايد حق دسترسی به قبرستان ھای اقارب متوفای خويش را داشته باشند.
اصل ھفده ھم
 .1ھر انسان حق دارد تا حق حيات خانوادگی وی مورد احترام قرار گيرد.
 .2جھت تحقق اين حق ،اعضای خانواده ھای بيجاشدگان داخلی اجازه خواھند داشت تا مطابق آرزوی شان باھم
زندگی مشترک نمايند.
 .3خانواده ھاييکه در اثر بيجاشدگی از ھم جدا گرديده اند بايد به زود ترين فرصت ممکن باھم بپيوندند .تمام
تدابير مناسب جھت تسريع پيوند چنين خانواده ھا خاصتا ً زمانيکه اطفال مطرح باشند ،اتخاذ خواھند گرديد.
ادارات مسئول تقاضا ھای اعضای خانواده ھا را مبنی بر جستجو و پرسش در مورد اعضای گمشده خانواده
ھای شان تسھيل نموده و با سازمان ھای بشری که در بخش پيوند مجدد خانواده ھا کار ميکنند ھمکاری نموده
و آنھا را در انجام کار ھای شان تشويق مينمايند.
ً
 .4اعضای خانواده ھای بيجاشده که محصور و مقيد به زندگی در کمپ ھا شده اند ،حق دارند باھم مشترکا زندگی
نمايند.
اصل ھژدھم
 .1تمام بيجاشدگان داخلی دارای حق داشتن سطح زندگی مناسب ميباشند.
 .2ادارات ذيصالح ،بدون درنظرداشت شرايط و بدون ھر نوع تبعيض ،دسترسی مناسب بيجاشدگان داخلی را به
موارد آتی مھيا ميسازند:
اﻟف :مواد غذائی ضروری و آب آشاميدنی؛
ب :سرپناه و مسکن؛
ج :پوشاک مناسب؛
د :خدمات ضروری صحی و بھداشتی؛
 .3جھت مشارکت کامل زنان در پروسه پالنگذاری و توزيع اين ضروريات اساسی ،بايد مساعی الزم بخرج داده
شود.
اصل نزدھم
 .1تمام بيجاشدگان زخمی ،مريض و آنھاييکه معيوب اند ،تا آخرين حد ممکن و بدون تاخير ،خدمات صحی را
در اختيار داشته و بدون تمايز به استثنای وضعيت صحی ،مورد توجه الزم قرار گيرند .درموقع ضرورت،
بيجاشدگان به خدمات روانی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.
 .2به نيازمندی ھای صحی زنان ،منجمله دسترسی به کارکنان صحی زن و خدمات صحی مانند وقايه طفل و
مادر و مشوره دھی مناسب برای قربانيان بھره کشی جنسی و ساير بد رفتاری ھا ،بايد توجه خاص مبذول
گردد.
 .3ھمچنان بايد به جلوگيری از امراض انتانی و ساری ،از جمله ايدز ،در ميان بيجاشدگان داخلی ،توجه خاص
مبذول گردد.
اصل بيستم
 .1ھر کس حق دارد که در ھمه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
 .2جھت تحقق اين حق بيجاشدگان داخلی ،ادارات ذيربط اسناد مورد ضرورت مانند پاسپورت ،کارت ھويت،
تصديق توﻟد و نکاح نامه را جھت بھره مندی آنان از حقوق قانونی شان ،صادر نمايند .اين ادارات زمينه
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صدور اسناد جديد و يا مثنی اسناد مفقود شده در جريان بيجاشدگی را بدون تحميل شرايط غيرضروری ،مانند
بازگشت به محل اقامت معموﻟی برای بدست آوردن اين اسناد ،مساعد ميسازند.
 .3زنان و مردان بطور مساويانه حق دارند تا چنين اسناد ضروری را بدست بياورند و حق دارند تا اين اسناد
بنام خودشان صادر شود.
اصل بيست و يکم
 .1ھيچکس را نميتوان خودسرانه از ملکيت و تصرف در آن محروم ساخت.
 .2ملکيت و دارايی ھای بيجاشدگان داخلی در ھمه شرايط مورد حمايت قرار ميگيرد ،مخصوصا ً در مقابل موارد
ذيل:
اﻟف :غارت ؛
ب :حمالت مستقيم يا بدون تفکيک و يا ساير اعمال خشونت آميز؛
ج :استفاده از آنان بمنظور سپر در عمليات يا اھداف نظامی؛
د :استفاده از آنان منحيث تالفی عمل ارتکاب يافته؛ و
ه :نابود ساختن و يا تصاحب غيرقانونی اموال آنان منحيث نوعی از مجازات دسته جمعی.
 .3ملکيت يا دارايی ھاييکه بيجاشدگان از خود بجا ميگذارند بايد در برابر تخريب ،تصاحب خودسرانه و
غيرقانونی ،اشغال و استفاده ،حفاظت گردد.
اصل بيست و دوم
بيجاشدگان داخلی ،صرف نظر از اينکه در کمپ ھا بسر ميبرند يا خير ،در بھره مند شدن از حقوق آتی مورد تبعيض
قرارنگيرند:
اﻟف :حق آزادی انديشه ،ضمير ،مذھب يا عقيده و حق آزادی بيان
ب :حق جستجوی آزادانه فرصت ھای کاری و اشتراک در فعاﻟيت ھای اقتصادی؛
ج  :حق مشارکت آزادانه و اشتراک مساويانه در امور اجتماعی؛
د  :حق رای دھی و اشتراک در امور دوﻟتی و عامه ،منجمله حق دسترسی به وسايل ضروری به منظور استفاده ازين
حق؛
ه  :حق افھام و تفھيم به زبانيکه به آن سخن ميگويند.
اصل بيست و سوم
 .1ھر انسان حق آموزش دارد.
 .2جھت تحقق اين حق بيجاشدگان داخلی ،ادارات ذيربط بايد حصول اطمينان نمايند که چنين اشخاص ،خاصتا ً
اطفال بيجاشده ،از حق تعليم و تربيه که در دوره ابتدائيه رايگان و اجباری ميباشد ،بھره مند شوند .آموزش
بايد طوری باشد که ھويت فرھنگی ،زبان و مذھب آنان را مورد احترام قرار دھد.
 .3بايد جھت حصول اطمينان از مشارکت کامل و مساويانه زنان و دختران در برنامه ھای آموزشی تالش ھای
ويژه بخرج داده شود.
 .4برای بيجاشدگان داخلی ،خاصتا ً جوانان و زنان ،درصورت زيست ويا عدم زيست آنان در کمپ ھا ،بمجرديکه
شرايط آماده ميگردد ،زمينه دسترسی به مراکز تعليمی و آموزشی فراھم ساخته شود.
اصل بيست و چھارم
 .1تمام مساعدت ھای بشری در مطابقت با اصول بشردوستی و اصل بيطرفی و بدون تبعيض انجام داده شود.
 .2مساعدت ھای بشری در نظر گرفته شده برای بيجاشدگان داخلی خاصتا ً به داليل سياسی يا نظامی برای
اشخاص ديگر عرضه نميگردد.
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اصل بيست و پنجم
 .1وظيفه و مسئوﻟيت عمده عرضه مساعدت ھای بشری به بيجاشدگان داخلی بدوش ادارات ملی ميباشد.
 .2سازمان ھای بشری بين اﻟمللی و ساير ارگان ھای مربوطه حق دارند تا خدمات شانرا برای حمايت از
بيجاشدگان داخلی عرضه نمايند .پيشکش نمودن چنين خدمات منحيث عمل غيردوستانه و يا مداخله در امور
داخلی يک کشور تلقی نگرديده و مظھر حسن نيت پنداشته شود .بنابرين ،توافق به انجام اين چنين فعاﻟيت ھا
نبايد بشکل خودسرانه ممانعت گردد ،خاصتا ً زمانيکه ادارات ذيربط نميتوانند و يا نميخواھند تا مساعدت
بشری الزم را ارائه نمايند.
 .3تمام ادارات ذيريط زمينه اجرای آزادانه مساعدت ھای بشری را مساعد ساخته و به اشخاصيکه در عرضه
چنين مساعدت ھا ذيدخل اند ،زمينه دسترسی سريع و بدون ممانعت به بيجاشدگان داخلی را فراھم نمايند.

اصل بيست و ششم
اشخاصيکه در عرضه مساعدت ھای بشری ذيدخل اند ،وسايل ترانسپورتی و اموال آنھا بايد مورد احترام قرار گرفته و
حمايت گردد .آنھا نبايد ھدف حمالت يا ساير اعمال خشونت آميز قرار گيرند.
اصل بيست و ھفتم
 .1در وقت فراھم آوری مساعدت ھا به بيجاشدگان داخلی ،سازمان ھای بشری بين اﻟمللی و ساير ارگان ھای
مربوط بايد به نيازمندی ھای حقوقی و حقوق بشری آنان توجه الزم نموده و درين مورد اقدامات مناسب را
اتخاذ نمايند .در وقت اجرای اين فعاﻟيت ھا ،اين سازمان ھا بايد معيار ھای بين اﻟمللی و موازين اخالقی را
مراعات نمايند.
 .2بند اول اين اصل بر مسئوﻟيت ھای حقوقی سازمان ھای بين اﻟمللی که به ھمين منظور ماموريت دارند و
خدمات شان از طرف حکومت ھا تقاضا ميگردد ،تاثيری وارد نميکند.

فصل پنجم :اصول مربوط به بازگشت ،اسکان مجدد و استقرار مجدد
اصل بيست و ھشتم
 .1ادارات ذيصالح وظايف و مسئوﻟيت ھای اوﻟيه را جھت مساعد ساختن شرايط و فراھم نمودن وسايلی که
بيجاشدگان داخلی را قادر بسازد تا بشکل داوطلبانه ،مصئون و با عزت به خانه و محالت بودوباش ھميشگی
خودعودت نمايند و يا در نقاط ديگری از کشور سکونت اختيار نمايند ،بدوش دارند .اين ادارات سعی بخرچ
ميدھند تا زمينه فراھم آوری تسھيالت را برای استقرار مجدد آنعده از بيجاشدگان داخلی که عودت نموده و يا
در محالت ديگر جايگزين گرديده اند ،مساعد سازند.
 .2مساعی خاص بايد جھت حصول اطمينان از اشتراک کامل بيجاشدگان داخلی در پالنگذاری و تنظيم پروسه
بازگشت ،استقرار مجدد و اسکان مجدد آنان بخرچ داده شود.
اصل بيست و نھم
 .1آنعده بيجاشدگان داخلی که به منازل و يا محالت بودوباش ھميشگی شان بازگشته اند و يا در نقاط ديگری از
کشور شان سکونت اختيار نموده اند ،بخاطر بيجاشدگی مورد تبعيض قرار نگيرند .آنھا حق دارند در امور
عامه بطور کامل و مساوی و در ھمه سطوح سھم گرفته و به خدمات عامه دسترسی مساويانه داشته باشند.
 .2ادارات ذيصالح مکلف اند تا آنعده از بيجاشدگان داخلی را که دوباره به محالت اصلی بودباش شان بازگشته و
يا در محل ديگری جايگزين گرديده اند ،تا حد ممکن ،در استرداد اموال و ملکيت ھايی که از خود بجا گذاشته
و يا در وقت بيجاشدن از تصرف آنان خارج گرديده ،مساعدت نمايند .در صورتيکه استرداد چنين اموال و
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ملکيت ھا ممکن نباشد ،ادارات ذيصالح زمينه بدست آوردن جبران خساره مناسب و منصفانه را برايشان
مساعد سازند.
اصل سی ام
تمام ادارات مربوطه زمينه دسترسی سريع و بال مانع سازمان ھای بشری بين اﻟمللی و ساير ارگان ھا را در جريان
ماموريت ھای مربوطه شان ،به بيجاشدگان داخلی مساعد نموده ،آنھا را در زمينه بازگشت ،اسکان مجدد و اسقرار
مجدد مساعدت نمايند.
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ضميمه شماره )(2
مسئوليت ھای وزارت ھای ذيدخل و ساير ادارات دولتی
 -1وزارت محترم امور داخله
•

•

•

•

وزارت امورداخله و پوﻟيس ملی در مطابقت به ماده )پنجم( قانون پوﻟيس درتأمين امنيت محالتی که
درآن بيجاشدگان داخلی استقرارميابند توجه خاص و اساسی مبذول داشته ،با تمام ظرفيت و امکانات
با نھادھای مدد رسانی ،موسسات بشردوستانه داخلی و بين اﻟمللی جھت فراھم آوری مساعدت و
تسھيالت الزم مساعی ھمه جانبه را انجام ميدھد.
وزارت امورداخله و پوﻟيس ملی مطابق به قوانين نافذه کشور زمينه فعاﻟيت ھای يوميه را برای
بيجاشدگان داخلی در محالت استقرارشان مساعد ساخته ،فضای امن را تأمين و از آزادی ھای مدنی
و قانونی آنھا حمايت و حراست نموده عليه ھرگونه مظاھرمفاسد اخالقی ومسائلی که خالف کرامت
انسانی بوده و دراثر آن به حيثيت و شخصيت بيجاشدگالن صدمه وارد شود مبارزه می نمايد.
وزارت امور داخله و پوﻟيس ملی حين توزيع تذکره اﻟکترونيکی اتباع کشور برای طبقه اناث و
تطبيق پروسه بايومتريک ،سنن ،عنعنات و فرھنگ مردم افغانستان و بيجاشدگان داخلی را رعايت
می نمايد.
وزارت امور داخله و پوﻟيس ملی به منظور تثبيت ھويت ،ثبت و راجستر بيجاشدگان داخلی به مقصد
تأمين نظم و امن عامه و تأمين امنيت بھتر بيجاشدگان درتفاھم ومساعی مشترک با وزارت محترم
امورمھاجرين وعودت کنندگان اقدامات قانونی را انجام ميدھد.

 -2وزارت صحت عامه
تحت عنوان حق دسترسی به مراقبت ھای صحی:
مطابق به ماده  52قانون اساسی دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان؛ بيجاشدگان داخلی مانند سايرشھروندان ،دارای حق
دسترسی به خدمات اساسی صحی ھستند و تأکيد ميگردد که بيجاشدگان داخلی به ھيچ وجه از دسترسی به تسھيالت با
خدمات صحی اساسی بخاطر نداشتن تذکره تابعيت محروم نخواھند شد.
مطابق به اين پاﻟيسی ،وزارت صحت عامه
• درحاﻟيکه ماھيت عاجل بودن نگرانی ھای صحی بعضی از بيجاشدگان را مخصوصا ً درجريان بيجاشدگی و
بعد از آن درک مينمايد؛ حق دسترسی به مراقبت ھای صحی را رعايت و از آن حمايت نموده و با انجام
آخرين تالش ھای خود آنرا تضمين مينمايد.
• برحصول اطمينان از فراھم آوری خدمات کامل صحی و تغذيه برای تمام بيجاشدگان داخلی مخصوصا ً برای
بی بضاعت ترين آنھا تأکيد ويژه می نمايد.
• برنامه ھای واکسيناسيون اطفال ،مراقبت ھای قبل و بعد از والدت برای خانمھا و تداوی مريضان مزمن و
سوء تغذی ،افراد دارای معلوﻟيت ،کھنساالن و کسانيکه در نتيجه بيجاشدگی قربانی خشونت ھا شده يا مصاب
به امراض روانی ھستند شامل برنامه ھای خود ميسازد.
• با ھمکاری وزارت کار و اموراجتماعی ،شھداء و معلوﻟين برای کسانيکه در اثر بيجاشدگی به امراض روحی
مبتالشده اند و برای قربانيان خشونت ھای جنسی و ساير خشونت ھا خدمات حمايوی روانی و اجتماعی
راعرضه مينمايد.
• در مطابقت با کنوانسيون حقوق بشر و اشخاص معلول وسايل الزم وتجھيزات انتقاﻟی مانند ويلچر و چوب ھای
زيربغلی را برای اطفال و بزرگ ساالن دارای معلوﻟيت فراھم مينمايد.
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•

•
•

•

تسھيالت و خدمات صحی اساسی را در مراکز شھرھاييکه نفوس متغير دارد و در حال افزايش ميباشد و تعداد
زياد بيجاشدگان داخلی درآنھا زندگی ميکنند توسعه ميدھد تا اين خدمات برای رفع نيازمندی ھای آنان کافی
بوده و برای کسانيکه درمحالت بودوباش غير رسمی زندگی ميکنند قابل دسترسی باشد .کيفيت مراقبت ھای
صحی را با توجه خاص به خدمات صحی )باروری( برای خانم ھا و انکشاف و نموی نوجوانان و صحت
اطفال خوردسال بھبود ميبخشد.
کلينيک ھای سيار را در مناطق دوردست که بيجاشدگان داخلی نميتوانند به آسانی به مراکز صحی دسترسی
داشته باشند و به شکل منظم به آن مراجعه نمايند ،فراھم خواھد نمود.
درمحالتيکه راه ھای رساندن کمک ھای بشری به افراد نيازمند درنتيجه نا امنی مسدود است ،با ھمکاری
سايرفعاﻟين مجراھای کمک رسانی را برای فراھم نمودن خدمات اساسی صحی منجمله برنامه ھای
واکسيناسيون را برای بيجاشدگان داخلی ايجاد مينمايد.
توازن ميان نيازمندی ھای صحی بيجاشدگان داخلی و اجتماعات ميزبان را مدنظر ميگيرد تا از بروز تش ھا
جلوگيری شود.

 -3وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد ھمواره سعی نموده حين اوﻟويت بندی پروژه ھا و برنامه ھای انکشافی وزارت ھا و ادارات ،تحت
پوشش قراردادن بيجاشدگان داخلی و مھاجرينی که دوباره به کشور بازگشت نموده اند و يا به محالت اصلی خود جابجا
ميشوند را درنظرگرفته و اين پروسه درآينده نيزادامه خواھد يافت.
 -4وزارت کار ،اموراجتماعی ،شھداء و معلوﻟين
•
•
•

•

شناسائی و تقسيم بندی انواع مھارت ھا و قابليت ھای موجود نزد بيجاشدگان داخلی به اساس معلومات ابتدائی
جمع شده توسط وزارت امور مھاجرين و عودت کننده گان ،اداره  UNHCRو يا ساير ادارات ذيدخل.
معرفی بيجاشدگانی که در جستجوی شغل ھستند به ادارات کار فرمای حکومتی ،غيرحکومتی و سکتور
خصوصی.
در ھمکاری با وزارت امور مھاجرين و حمايت ماﻟی ادارات و دونرھا ،فراھم نمودن فرصت ھای انکشاف
مھارتھا به اساس بازار کار برای بيجاشدگان داخلی توسط مراکز آموزش ھای تعليمات حرفوی موجود يا
طرح کورس ھا و تسھيالت بطورمشخص.
شامل ساختن و درنظرگرفتن مسائل بيجاشدگان داخلی درانکشاف پاﻟيسی ھا ،استراتيژی ھا و پالن ھای کاری
در داخل حوزه صالحيت وزارت کار ،اموراجتماعی ،شھداء و معلوﻟين.

 -5وزارت امورشھرسازی
وزارت امورشھرسازی آماده است تا به منظور تأمين سرپناه مناسب و فرصت ھای تأمين معيشت برای بيجاشدگان
داخلی در سطح مرکز و واليات با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ھمکاری نمايد.
در صورتيکه زمين و بودجه مورد ضرورت به اختيار اين وزارت قرارداده شود ،وزارت امور شھرسازی ميتواند پالن
ھای تفصيلی شھرک ھای مخصوص بيجاشدگان داخلی را با ساير امکانات زيربنايی مثل مکتب و ساير تسھيالت فراھم
نمايد.
 -6وزارت امورسرحدات ،اقوام و قبايل
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در صورتيکه درگيری ھای قومی و قبيله ای منجر به بيجاشدن افراد گردد ،وزارت سرحدات ،اقوام و قبايل در ايجاد
کميته ھای ميانجی برای حل نزاع کمک خواھد نمود.

 -7وزارت احياء و انکشاف دھات
•

•

•
•

•

برنامه ملی آبرسانی ):(REWTSIP
تھيه آب آشاميدنی صحی از طريق حفاری چاه ھای نيمه عميق ،ايجاد شبکه ھای آبرسانی ،اعمار
مبرزھای صحی و تعليمات حفظ اﻟصحه محيطی در محالت بازگشت بيجاشدگان داخلی.
برنامه ملی راه سازی روستايی ):(NRAP
اعمار و احداث سرک ھای درجه سوم روستايی ،پل و پلچک در محالت مسکونی بيجاشدگان غرض
دسترسی شان به مارکيت ،کلينک و سايرنقاط عام اﻟمنفعه.
برنامه ملی انکشاف مبتنی بر ساحه ):(NABDP
اعمار تعمير برای کلينيک ،مکتب و ساير خدمات اجتماعی در محالت مسکونی بيجاشدگان داخلی.
برنامه ھمبستگی ملی ):(NSP
عرضه خدمات اجتماعی و ايجاد پروژه ھای زيربنايی از طريق ايجاد شوراھای انکشافی درمحالت
مسکونی بيجاشدگان داخلی.
رياست مصئونيت اجتماعی ):(SPD
ايجاد ديوارھای استنادی ذريعه گبيون و تحکيمات ،ايجاد پروژه ھای کار درمقابل غذا با ھمکاری اداره
.WFP
درتمام فعاﻟيت ھای ياد شده ،مسائل تخنيکی مربوط به برنامه ھا و ابعاد اجتماعی آن ازقبيل اثرات
فعاﻟيت ھای يادشده باالی پروسه بازگشت و استقرار مجدد بيجاشدگان داخلی از طريق رياست
مصئونيت اجتماعی بصورت مستمر و دوامدار مورد نظارت و ارزيابی قرارميگيرد.

 -8وزارت امور زنان
•

•

•
•
•
•
•

شناسای و طبقه بندی انواع مھارت ھا و شايستگی ھای موجود در ميان زنان و دختران بيجاشده بر اساس
ارقام ابتدائی جمع آوری شده توسط وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ،کميشنری عاﻟی ملل متحد در
امور پناھندگان يا ساير موسسات ذيربط.
گرچه کاريابی وظيفه خاص وزارت محترم کار و اموراجتماعی است ،اما ثبت نام بيجاشدگان داخلی که در
جستجوی کارميباشند در ديتابيس مراکز خدمات کاريابی وزارت امور زنان نيز ميتواند به افرادی که در
جستجوی کار ھستند کمک نمايد تا ازين طريق کارھای مناسب را بدست آورند.
معرفی بيجاشدگانی که در جستجوی کار ميباشند به نھادھای دوﻟتی وغيردوﻟتی و ھمچنان سکتورخصوصی از
طريق رياست خدمات اقتصادی و اجتماعی برای زنان.
درھمکاری با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان و کمک ماﻟی مراجع تمويل کننده ،فراھم آوری فرصت
ھای ارتقاء مھارت ھا برای بيجاشدگان داخلی ازطريق مراکز آموزشی وزارت امور زنان.
شناسائی و ثبت نام زنان و دخترانيکه با خشونت مواجه گرديده اند و پيش بردن قضايای آنان جھت دست يافتن
به حقوق شان.
فراھم آوری سرپناه برای زنان و دختران بيجاشده که زندگی شان با خطر مواجه بوده و يا مشکالت امنيتی
داشته و يا آنھائيکه خانواده ندارند.
گنجانيدن/مدنظرگرفتن مسائل مربوط به بيجاشدگان داخلی در تدوين پاﻟيسی ھا ،استراتيژی ھا و پالن ھای
کاری درچوکات مأموريت وزارت امور زنان.
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 -9وزارت دفاع ملی
وزارت دفاع ملی مسئوﻟيت ھای ذيل رادرقبال آسيب ديدگان حوادث دارد:
• وزارت دفاع ملی در دراز مدت وظايف خود را از حيث حفظ استقالل ،آزادی ،حراست از نواميس ملی ،منافع
ملی ،تماميت ارضی ،استقرار صلح و ثبات ،دفع و ترد حمالت دشمنان داخلی وخارجی ،حاکميت ملی و
ارزش ھای معنوی کشور اجرا خواھد نمود.
• وزارت دفاع ملی متعھد است تا در حاالت اضطراری ناشی از حوادث طبيعی چون زﻟزﻟه ،طوفان ،سيالب و
خشکساﻟی و حوادث غير طبيعی ،طوريکه ايجاب مينمايد ،در تفاھم با ارگان ھای دوﻟتی وغيردوﻟتی ذيدخل،
افراد ملکی را کمک نمايد.
ً
• تأمين امنيت يکی از وظايف کليدی و حساس وزارت دفاع ملی ميباشد ،بنا نظر به تقاضای پوﻟيس ملی
افغانستان نقش حمايت کننده را در تأمين امنيت مردم عامه و اشخاص آسيب ديده ايفا مينمايد.
جمعيت ھالل احمرافغانی

-10
•
•
•

شرکت در ارزيابی خسارات و شناسايی مناطق آسيب پذير ،جمع آوری اطالعات و شناسايی نيازھا.
ارائه کمک ھای اضطراری به مردم آسيب ديده از جمله کمک ھای اوﻟيه ،غذا و ﻟباس.
کمک به مردم آسيب ديده در قسمت نجات و تخليه ،سرپناه موقت از طريق شورا ھای محلی و
رضاکاران.
ارسال درخواست امداد و بازسازی به فدراسيون بين اﻟمللی صليب سرخ و ھالل احمر.
آموزش و بسيج رضاکاران و ارسال آنھا به مناطق آسيب ديده.

•

جمعيت ھالل احمر افغانی در ھماھنگی با ديگر موسسات ھمکار در مطابقت به اصول اساسی نھضت،
طرزاﻟعمل ،منابع دست داشته ،پالن ھای عملياتی ،پاﻟيسی ھا و استراتيژی ھا ،به بيجا شدگان داخلی آسيب
پذير و آنھايی که در اثر حوادث طبيعی بيجا گرديده اند مساعدت خواھد نمود.
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.
نمونه ھايی از خدمات حفاظتی و کمک ھايی که ممکن است جمعيت ھالل احمر افغانی به ھمکاری
فدراسيون بين اﻟمللی صليت سرخ و ھالل احمر و کميته بين اﻟمللی صليب سرخ قادر به ارائه آن باشد:
رديابی افراد گم شده ،کمک ھای اوﻟيه ،ارزيابی عاجل ،آب آشاميدنی و خدمات صحی اضطراری ،ارتقاء
بھداشت ،سرپناه اضطراری و ارائه اقالم غذائی و غيرغذايی.

•
•

•
•
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رياست عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث يک نھاد رھبری کننده در جھت رسيدگی به نيازمندی ھای عاجل و کوتاه مدت
آسيب ديدگان و بيجاشدگان ناشی از حوادث طبيعی و پاسخگو به حاالت اضطراری ميباشد.
مسئوﻟيت اصلی اين اداره در قانون مديريت حوادث در بر گيرنده موارد ذيل است:
• درمرحله وقوع حوادث ناگوار طبيعی اعالن و پخش ميزان خطرات ناشی ازحوادث
• فعال نگھداشتن مراکزعمليات اضطراری عاجل
• بسيج تيم ھای ارزيابی عاجل و واکنش سريع
• ھماھنگ سازی نيازمندی ھای اوﻟيه به متضررين با استفاده ازمنابع کمک کننده
• درمرحله قبل از حادثه انسجام فعاﻟيت ھای ھشداردھی
58

•

•
•

ھماھنگی فعاﻟيت ھای کاھش خطر و اتخاذ آمادگی ھای پيشگيرانه در برابر حوادث احتماﻟی طبيعی و بالخره
در محله بعد از حادثه انسجام فعاﻟيت ھای بازسازی درمحدوده امکانات موجود و دست داشته ادارات و
وزارت خانه ھای سکتوری
ھمچنان اداره مبارزه با حوادث از طريق رياست پاکسازی ماين ھا ،مسئوﻟيت انسجام فعاﻟيت ھای تطھير ماين
را بدوش دارد و در ھمکاری مرکزھماھنگی فعاﻟيت ھای ماين در افغانستان کار مينمايد.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در تمامی فعاﻟيت ھا و برنامه ھای اضطراری موجود برای بيجاشدگان
ناشی از حوادث طبيعی در سطوح مرکز و واليات در ھماھنگی نزديک با وزارت امور مھاجرين وعودت
کنندگان و ساير نھادھای ذيربط کار مينمايد .در راستای تحقق اين پاﻟيسی نقش وزارت امور مھاجرين و اداره
ملی مبارزه با حوادث طوريکه در ضميمه شماره  2تصريح گرديده مشترکا ً اجرا ميگردد.

در مورد نقش اساسی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث پيرامون انسجام امور بيجاشدگان داخلی با درنظرداشت
چگونگی تحقق اين پاﻟيسی موارد ذيل توضيح داده ميشود:
•
•
•
•
•
•

ھماھنگ سازی نيازمندی ھای عاجل اضطراری و کوتاه مدت برای بيجاشدگان داخلی در حين وقوع حوادث و
حاالت اضطراری که دوام آن باعث ازدياد آسيب پذيری بيجاشدگان گردد.
تسھيل زمينه ھای کاری و ھمکاری با کميسيون عاﻟی دوﻟتی مبارزه با حوادث در رابطه به تنظيم فعاﻟيت ھای
اضطراری مربوط به بيجاشدگان داخلی.
مشارکت در انجام پروسه سروی ،ثبت نام و تثبيت وضعيت بيجاشدگان داخلی ناشی از حوادث طبيعی حين
بروز حادثه.
سھم گيری درتنظيم امورعاجل اﻟی ) (72ساعت واعالم پايان وضعيت اضطراری.
رسيدگی به وقايع عاجل که در آن بيجاشدگان داخلی ممکن با خطرات احتماﻟی و حاالت اضطراری مواجه
گردند.
سايرمراحل و فعاﻟيت ھايی چون کاريابی ،اسکان مجدد ،فراھم آوری شرايط خاص و سھوﻟت ھا برای
بيجاشدگان ،ايجاد شھرک ھا ،تثبيت و شناسائی بيجاشدگان و تقسيم بندی آنان به کتگوری ھای مختلف ،تنظيم
عودت کنندگان قانونی به داخل کشور و غيره موارد کليدی ديگر از وظايف اساسی وزارت محترم امور
مھاجرين و عودت کنندگان خواھد بود.
کميسيون عاﻟی دوﻟتی مبارزه باحوادث

•
•
•
•
•
•

کميسيون عاﻟی دوﻟتی مبارزه با حوادث نھاد عمده جھت رھبری و انسجام امور اضطراری ،کاھش دھی به
خطر از طريق کم ساختن آسيب پذيری و پاسخگوئی به حاالت فوق اﻟعاده اضطراری ميباشد.
رياست اين کميسيون به مقام معاونيت دوم رياست ج.ا.ا محول و اداره ملی مبارزه با حوادث سکرتريت و
مسئوﻟيت دارالنشاء اين کميسيون را بعھده دارد و حدود  19وزارت خانه و ادارات کليدی که در بخش مديريت
حوادث بگونه ای استقامت کاری دارند عضويت اين کميسيون را دارا ھستند.
مبتنی بر تحقق اين پاﻟيسی و طرزاﻟعمل وظايف داخلی ،کميسيون عاﻟی دوﻟتی مبارزه با حوادث وظايف و
مسئوﻟيت ھای ذيل را داراست.
ھماھنگی ملی و مديريت حاالت و وقايع اضطراری.
تصويب پالن ھای ملی )کاھش ،آمادگی ،پاسخگوئی و بازسازی(.
منظوری پاﻟيسی ھای ملی و پالن ھای احتياطی.
بسيج کمک ھای بين اﻟمللی درحاالت فوق اﻟعاده.
اعالم حاالت اضطراری و ختم آن .
تصميم گيری در حل معضالت بزرگ بيجاشدگان داخلی و خارجی.
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وزارت معارف
ارائه آگاھی به بيجاشدگان در مورد حقوق تعليمی اطفال شان و پروسه شموﻟيت در مکاتب افغانستان.
تأسيس مکاتب محلی در محالتی که بيجاشدگان سکونت دارند.
راه اندازی صنوف آموزشی تسريعی برای اطفال بيجاشده که سن شان باال تر از سن مکتب ميباشد .
فراھم آوری تسھيالت ﻟيليه در شھر ھای نزديک برای اين اطفال جھت ادامه تعليمات ثانوی در مکاتب.
فراھم آوری کتب درسی ،قرطاسيه و ديگر مواد مورد ضرورت برای آنھا.
اداره ماين پاکی افغانستان
اداره ماين پاکی افغانستان ،نھاد رھبری کننده فعاﻟيت ھای ماين پاکی در افغانستان ميباشد .در سال ،2002
دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان از اداره خدمات ماين پاکی ملل متحد تقاضا نمود تا به اداره ماين پاکی
افغانستان در زمينه ھماھنگی فعاﻟيت ھای ماين پاکی در سراسر کشور ،مساعدت نمايد .مرکز ھماھنگی ماين
پاکی افغانستان که توسط اداره خدمات ماين پاکی ملل متحد از نگاه تخنيکی و ماﻟی مساعدت ميشود ،در
مشارکت با اداره ماين پاکی افغانستان به اين تقاضا ﻟبيک گفت .فعاﻟيت ھای برنامه ماين پاکی افغانستان توسط
ملل متحد و دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان از طريق ادارات مربوطه شان که در مشارکت با يکديگر )در
يک دفتر( کار ميکنند ،ھماھنگ ساخته ميشود.
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کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،به اساس ماده  58قانون اساسی ":نظارت بر رعايت حقوق بشر در
افغانستان و بھبود و حمايت از آن" تأسيس گرديده است .قانون تشكيل ،وظايف و صالحيت ھای كميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه می سال  2005از طرف مجلس عاﻟی وزراء بتصويب رسيد .به تأسی از
اين قانون ،كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مکلف است تا از حقوق و آزادي ھاي اساسي اتباع که در
قانون اساسي ،اعالميهھا ،ميثاقھا ،قراردادھا ،پروتوکولھا و ساير اسناد بيناﻟمللی حقوق بشر که افغانستان به
رعايت و تطبيق آنھا متعھد است ،حمايت و آنرا تقويت کند.
ماده پنجم اين قانون پنچ ھدف را برای كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تعيين ميکند:
 .1نظارت بر رعايت حقوق بشر در کشور.
 .2تعميم و حمايت از حقوق بشر.
 .3نظارت از وضعيت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی ھای بشری.
 .4بررسی و تحقيق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.
 .5اتخاذ تدابير به منظور بھبود و انکشاف وضعيت حقوق بشر در کشور.
ساحات کاری كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شامل :آموزش حقوق بشر؛ حقوق اطفال؛ حقوق زنان؛ عداﻟت
انتقاﻟی؛ بررسی و نظارت و حقوق افراد دارای معلوﻟيت ميباشند .در انجام وظايف و اعمال صالحيت ھايش ،كميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان با دوﻟت ،جامعه مدنی ،علمای کرام ،مطبوعات و ھمکاران بين اﻟمللی ،ھمکاری نزديک
ميکند.
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ضميمه شماره )(3
رھنمود واليان در رابطه به ﺗدوين پالن ھای واليتی برای يافتن راه ھای حل دائمی برای بيجا شدگان داخلی
)( 1

)( 2
)( 3

)( 4

)( 5

)( 6

)( 7
)( 8

)( 9

با گذشت يک ماه از تصويب اين پاﻟيسی ،در ھر واليتی که در آن تعداد زيادی از بيجاشدگان داخلی وجود
دارند ،واﻟيان بايد در مشوره با رياست حاﻟت اضطرار وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان ،يک گروپ
کاری واليتی برای بيجاشدگان داخلی ايجاد نمايند .رياست اين گروپ کاری بايد بدوش واﻟی و معاونيت آن
بدوش رياست واليتی امور مھاجرين و عودت کنندگان باشد .در والياتيکه در حال حاضر بيجاشدگان داخلی
وجود ندارند ،در صورتيکه اين وضعيت تغيير کند ،بايد در مطابقت با اين رھنمود يک گروپ کاری واليتی
ايجاد شود.
يکی از مسئوﻟيت ھای عمده گروپ کاری واليتی بيجاشدگان داخلی تھيه پالن کاری واليتی جھت يافتن راه
ھای حل دائمی برای بيجاشدگان داخلی در مطابقت با اين پاﻟيسی ميباشد.
واﻟيان بايد حصول اطمينان نمايند که در اين گروه کاری نماينده ھای تمام فعاﻟين عمده سھيم باشند .اينھا بايد
شامل نماينده ھای ادارات ذيل باشند :رياست واليتی امور مھاجرين وعودت کنندگان ،اداره آمادگی مبارزه با
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(
وﻟسواﻟی ھا و شارواﻟی ھا ،ادارات ملل متحد ،سازمان ھای غير دوﻟتی ملی و بين اﻟمللی موجود در واليت که
در فعاﻟيت ھای بشری يا انکشافی سھيم اند و اداره ھالل احمر .طوريکه در فقره  5در زير ذکر گرديده ،از
بيجاشدگان داخلی يا درين نھاد و يا بشکل جداگانه نمايندگی صورت ميگيرد.
جھت حصول اطمينان از مشارکت کافی در کار گروپ کاری ،از ھر اداره مربوطه دوﻟتی بايد تقاضا شود تا
يک شخص دارای شايستگی ھای مناسب تخنيکی را که بشکل منظم و فعاالنه در گروپ کاری فعاﻟيت خواھد
نمود ،توظيف کند )يک شخص ديگر نيز بايد در ھمان اداره به عنوان جانشين وی توظيف گردد( .ھمچنان از
ساير ادارات نيز بايد تقاضا شود تا ھمين کار را بکنند.
در حاﻟيکه گروپ کاری واليتی بيجاشدگان داخلی ميتواند جھت نظارت از سير و حرکت بيجاشدگان داخلی
توظيف گرديده ،نيازمندی ھای عاجل را ارزيابی نموده و رسيدگی به نيازمندی ھای بشری و حمايتی
بيجاشدگان داخلی را ھماھنگ بسازد ،اين گروپ کاری بايد درک نمايد که يکی از وظايف عمده آن تھيه و
تطبيق اين پالن کاری ميباشد.
اين گروپ کاری بايد از موجوديت يک مکانيزم مشوره با بيجاشدگان داخلی حصول اطمينان نمايد؛ در
صورتيکه چنين ميکانيزمی وجود نداشته باشد ،بايد ايجاد گردد) .ھمچنان اين ميکانيزم بايد زمينه را مساعد
بسازد تا صدای زنان ،بزرگساالن ،جوانان و ساير گروپ ھای خاص شنيده شود(.
ھمچنان اين گروپ کاری بايد از موجوديت ميکانيزم مشوره با اجتماعات ميزبان ،بدون درنظرداشت راه حل
دائمی انتخاب شده ،يعنی عودت ،ادغام محلی و استقرار مجدد ،حصول اطمينان نمايد.
اين گروپ کاری بايد تمام ارقام موجود در مورد تعداد بيجاشدگان داخلی در واليت را )با تفکيک سن و
جنسيت( جمع آوری و ذخيره نمايد .اين ارقام شامل محل سکونت ،محل بودوباش اصلی ،مليت ،دﻟيل فرار،
مدت بيجاشدگی ،نظريات شان در رابطه به عودت ،درجه تحصيل و مھارت ھا و شيوه ھای امرار معيشت
ميباشد .اگر اين ارقام از قبل توسط  IOM ،UNHCRيا رياست ھای واليتی امور مھاجرين وعودت کنندگان
جمع آوری گرديده باشد ،نياز به تکرار جمع آوری ارقام ابتدائی نميباشد؛ اگر ارقام کمبود باشد ،ميتوان
بخاطر تکميل معلومات پروسه پروفايلنگ را انجام داد.
اگر نياز به ارزيابی بيشتر يا پروفايلنگ باشد ،گروپ کاری ملی بيجاشدگان داخلی ميتواند فارم ھای معياری
را جھت جمع آوری اين معلومات فراھم نمايد .ھمچنان گروپ کاری ملی بيجاشدگان داخلی ميتواند ساير
انواع مساعدت ھای تخنيکی را به گروپ ھای کاری واليتی بيجاشدگان داخلی فراھم نمايد.
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) (10بعد از آن ،گروپ کاری بايد ارقام را تجزيه و تحليل نموده و برای يافتن راه ھای حل دائمی با بيجاشدگان
داخلی مشوره نمايد .اين تحليل بايد مشخص بسازد که کدام موضوعات در رسيدن به يک راه حل دائمی برای
گروپ ھای خاص موانع ايجاد مينمايند و کدام شرايط فرصت ھا را برای دست يافتن به راه ھای حل پايدار،
مساعد ميسازد.
) (11براساس اين بررسی و تجزيه و تحليل ،گروه کاری بايد با درنظرداشت موارد ذيل ،گروپ ھا/اجتماعات
بيجاشده در واليت را اوﻟويت بندی نمايد:
 .aآسيب پذيری )کدام گروپ ھا بيشتر از ھمه نياز به راه حل دائمی دارند( .آسيب پذيری ممکن شامل
کتگوری ھای ذيل باشد :افراديکه در فقر شديد زندگی ميکنند؛ افراد بی خانه يا آنھائيکه خانه ھای شان در
وضعيت بسيار خراب قرار دارد؛ آنھائيکه در معرض خطر اخراج قرار دارند؛ آنھائيکه به آب آشاميدنی،
خدمات حفظ اﻟصحه ،آموزش يا مراقبت ھای صحی دسترسی ندارند؛ افراديکه فاقد اسناد ملکی اند؛
آنھائيکه بيشتر از ھمه در بيجاشدگی قرار داشته اند و غيره؛
 .bبزرگترين چانس برای يافتن راه ھای حل دائمی برای گروپ ھای خاص )اقتصادی ترين مداخالت(؛
 .cبزرگترين چانس برای جلب وجوه ماﻟی مورد نياز و تخصص الزم برای تطبيق راه ھای حل دائمی.
) (12اين گروپ کاری بايد در مورد فعاﻟيت ھای مورد نياز تصميم گرفته و فعاﻟيت ھائی را که بايد در سال آينده
انجام داده شوند مشخص نموده و خاطر نشان بسازد که اين فعاﻟيت ھا را کی و چه وقت انجام خواھند داد؛
 .aموضوع حايز اھميت اينست که بايد واضح شود که کی مسئوﻟيت کدام کار را بدوش دارد ،چارچوب
زمانی برای تطبيق اين فعاﻟيت ھا چگونه است و در ارزيابی موفقيت ھا کدام معيار ھا مورد استفاده قرار
خواھد گرفت.
 .bھمچنان مھم است بدانيم که چگونه فعاﻟيت ھای )برنامه ھای( پالن شده در پالن ھای انکشافی عمومی
واليات/وﻟسواﻟی ھا/شارواﻟی ھا تطابق می يابد ،يعنی اين پالن ھا چگونه با برنامه ھای درخور اوﻟويت
ملی ) (NPPsيا برنامه ھمبستگی ملی و پالن ھای انکشاف شھری ارتباط ميگيرند و جھت حصول
اطمينان از تشريک مساعی کدام ميکانيزم ھای ھماھنگی وجود دارند )يا بايد ايجاد گردند(.
 .cتخمين مصارف )بودجه( برای انجام اين فعاﻟيت ھا و خاطر نشان ساختن اينکه اين وجوه ماﻟی از کجا
بدست ميايد.
) (13تمام اينھا بايد در يک پالن کاری گنجانيده شده و با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان شريک ساخته
شود و وزارت متذکره بايد پالن کاری را تصويب و در بدست آوردن وجوه ماﻟی برای تطبيق آن کمک کند.
) (14اين پالن کاری بايد در ظرف سه ماه تکميل شود.
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ضميمه شماره )(4
رھنمود ھا برای کاھش زيان ھا و مشکالت در شرايط اخراج اجباری  -گروپ حمايتی افغانستان
پيشگفتار
 .1با تأييد اينکه گروپ کاری موظف در بخش مسکن ،زمين و ملکيت ،يک گروپ کاری موضوعی بوده و تحت
اثر گروپ حمايتی افغانستان در جھت پاسخگوئی به نيازمندی ھای عاجل و بشری گروپ ھای مورد ھدف
اعضای آن فعاﻟيت ھای خود را انجام ميدھد؛
 .2با تأکيد مجدد براينکه ھر زن ،مرد و طفل حق دارد در يک محل مصئون در صلح و با عزت زندگی کند و
اين حق شامل حق عدم اخراج اجباری غير قانونی ،يا برمبنای تبعيض از مسکن ،زمين و جامعه يک شخص
11
ميباشد؛
 .3با درک اينکه عملکرد خشونت بار اخراج اجباری شامل بيرون راندن اجباری و غير داوطلبانه افراد ،خانواده
ھا و گروپ ھای افراد از منازل ،زمين ھا و اجتماعات شان بوده و منجر به بی خانمانی و شرايط نامناسب
12
اسکان و زندگی ميشود؛
 .4با تأکيد مجدد بر حق ھر شخص به معيار ھای مناسب زندگی منجمله غذا ،ﻟباس و مسکن مناسب برای خود
شخص و خانواده اش ،و بھبود متداوم شرايط زندگی که در ماده  11ميثاق بين اﻟمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی ،که افغانستان نيز عضويت آنرا دارد ،تصريح گرديده است؛
 .5با درک اينکه کميته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی در تبصره عمومی شماره ) 4سال  (1991که چنين
بيان مينمايد" ،موارد اخراج اجباری با مقتضيات ]ميثاق بين اﻟمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی[ در
تناقض بوده و صرف در شرايط بسيار استثنائی و در مطابقت با اصول مربوطه قوانين بين اﻟمللی صورت
13
گرفته ميتواند" ،بر حق مسکن مناسب تأکيد نموده است؛.
 .6با درنظرداشت اينکه اصطالح "اخراج اجباری" به مثابه بيرون نمودن دائمی يا موقتی افراد ،خانواده ھا يا
اجتماعات ،برخالف ميل آنان از منازل و يا زمين ھائيکه اشغال نموده اند ،بدون فراھم آوری انواع مناسب
حمايت حقوقی تعريف گرديده است .ھرچند ،منع اخراج اجباری بر اخراج افراد که در مطابقت با قانون و
14
احکام ميثاق ھای بين اﻟمللی در رابطه به حقوق بشری صورت ميگيرد ،مرعی االجراء نميباشد؛.
15
 .7با تأکيد بر اينکه مسئوﻟيت حقوقی و سياسی برای جلوگيری از اخراج اجباری بدوش دوﻟت ميباشد؛
 .8با تأييد اينکه در موارديکه اخراج اجباری موجه ميباشد ،اينکار بايد در مطابقت جدی با احکام حقوق بشری
بين اﻟمللی و در مطابقت با اصول عمومی معقوﻟيت و تناسب 16صورت گرفته و طرزاﻟعمل ھای حمايتی در آن
مدنظر گرفته شود تا پروسه اخراج بشکل انسانی و با عزت انجام داده شود.
بنابرين ،دوﻟت جمھوری اسالمی افغانستان متعھد است تا جھت حصول اطمينان از حمايت کامل از افراد ،خانواده ھا و
اجتماعات در شرايط قبل از اخراج اجباری ،در جريان آن و پس از آن ،استراتيژی ھا ،پاﻟيسی ھا و برنامه ھا را به
تصويب برساند.
اينکار در ميان ساير اقدامات ،شامل عناصر ذيل ميباشد:
قبل از اخراج:
 11کميسيون حقوق بشر ،قطعنامه2004/28 :
12کميسيون حقوق بشر ،قطعنامه2004/28 :
13
E/1992/23ضميمه 3
14
اداره کمشنر عاﻟی حقوق بشر ،حق مسکن مناسب )ماده  :(11.1اخراج اجباری .تبصره عمومی شماره  ،20/05/1997 ،CESCR ،7فقره 3
15

منع اخراج اجباری  ،OHCHRکميسيون حقوق بشر ،قطعنامه 2004/28
 ،A/HRC/13/20 16گزارش گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه به مسکن مناسب به مثابه جزء حق معيار مناسب زندگی ،و حق عدم
تبعيض درينگونه شرايط ،راکويل روﻟنيک ،صفحه .12
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أ .با بيجا شدگان داخلی ،پناھندگان عودت کننده و افراد ملکی که از درگيری ھا ،يا حوادث طبيعی
متأثر گرديده و در خطر اخراج اجباری ھستند در تمام مراحل پروسه مشوره صورت ميگيرد؛
ب .جھت جلوگيری از استفاده از زور يا به حداقل رساندن نياز به استفاده از زور ،در مشوره با
اشخاص متأثر طرق بديل سنجيده شود .قبل از اتخاذ ھر تصميم پيرامون اخراج يا آغاز به اينکار،
ادارات مسئول بايد اظھار نمايند که اخراج قابل جلوگيری نيست و در تطابق با معيار ھای بين اﻟمللی
17
حقوق بشری صورت ميگيرد.
18
ج .در وقت مناسب و معقول قبل از اخراج به اشخاص متأثر شده بايد اطالع داده شود .ھر نوع تصميم
پيرامون اخراج بايد بشکل کتبی اعالن شود و حاوی توجيه تصميم بشکل تفصيلی باشد ،بشمول
موضوعات ذيل :اﻟف( نبود يک بديل مناسب؛ ب( جزئيات مکمل بديل پيشنھاد شده؛ ج( در صورت
نبود کدام بديل ،تمام تدابير روی دست گرفته شده و سعی بعمل آيد تا تاثيرات ناشی از اخراج به
حداقل برسد.
د .تمام تصاميم مربوط به اخراج بايد قابل تجديد نظر اداری و قضايی باشد .جبران خساره برای افراد
متأثر شده در نتيجۀ اخراج فراھم شده و در اختيار شان قرار داده شده باشد و ھمچنان به کسانيکه
نياز دارند و ميخواھند محکمه به مشکل شان رسيدگی نمايد ،مساعدت حقوقی فراھم شود.
در جريان اخراج:
ه.
و.

ز.
ح.

مقامات حکومت افغانستان يا نمايندگان شان در جريان اخراج حضور داشته باشند و تمام اشخاص يا
عاملين اخراج قبل از رويداد بشکل درست شناسايی شوند.
اخراج نبايد بشکلی صورت گيرد که کرامت و حق زندگی و امنيت انسان ھا نقض گردد .ھمچنان
دوﻟت بايد اقداماتی را اتخاذ نمايد تا از عدم برخورد تبعيض آميز با زنان در جريان اخراج و بيجا
سازی اطمينان حاصل شده و از حقوق اطفال حمايت صورت بگيرد.
ھر نوع استفاده از نيروی قانونی بايد اصل ضرورت و اصل تناسب را در نظر بگيرد.
اخراج در شرايط ناگوار جوی ،در جريان شب يا در رخصتی ھای مذھبی و ترجيحا ً در زمستان
صورت نگيرد.

بعد از اخراج:
ط .اخراج نبايد سبب قرار گرفتن افراد بی خانمان شده و آسيب پذير در معرض نقض حقوق بشری شود.
در صورتيکه متأثر شدگان توان پرداخت مصارف شانرا نداشته باشند ،دوﻟت مکلف است تا تمام
تدابير الزم را روی دست گرفته و با استفاده اعظمی از منابع دست داشته از موجوديت سرپناه بديل،
جابجائی مجدد يا دسترستی به زمين حاصل خيز 19حين اخراج ،حصول اطمينان نمايد.
ي .ساحات مشخص شده برای جابجائی مجدد بايد مطابق قانون بين اﻟمللی حقوق بشر معيارھای مسکن
مناسب را تکميل کرده باشد .ساحات نبايد در زمين ھای آﻟوده يا در معرض آﻟودگی قرار داشته باشد.
ك .معلومات کافی در ارتباط به پروژه ھا ،پالن ھا و تطبيق پروسه ھای دوﻟت به اشخاص ،گروه ھا و
اجتماعات متأثر شده ارائه شود .توجه خاص بايد صورت گيرد تا باشندگان اصلی ،اقليت ھا،
اشخاص بی زمين ،زنان و اطفال در اين روند ،حضور داشته باشند20؛
 17اصول اساسی و رھنمود پيرامون بيجاشدن و اخراج بدﻟيل انکشاف A/HCR/4/18
18
تعديل قانون تحصيل زمين ماده  ،20جريده رسمی شماره  849سال  2005افغانستان
19
حق مسکن مناسب )مادده  :(11.1اخراج اجباری .20/05/1997 ،تبصره ھای عمومی  CESCRشماره  .7مخففات کنوانسيون ،تبصره ھای
عمومی در رابطه به مسکن مناسب )ماده  11.1ميثاق( ،اخراج اجباری
20

اصول اساسی و رھنمود ھای در مورد اخراج و بيجاشدگی مبتنی بر پروژه ھای انکشافیA/HRC/4/18 ،
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ل .حکومت بايد تمام پالنھای بديل را که از طرف اشخاص ،گروه ھا و اجتماعات آسيب ديده پيشنھاد
ميشود ،مد نظر بگيرد.
م .تمام اشخاصيکه در خطراخراج اجباری قرار دارند مستحق دسترسی به جبران خساره بموقع
ميباشند .جبران خساره مناسب شامل دسترسی به محکمه عادالنه ،مشوره ھای حقوقی ،مساعدت
حقوقی ،بازگشت ،باز پرداخت مصارف ،سکونت مجدد ،بازسازی و جبران خسارات ميشود.
ن .افراد متأثر از اخراج حق ادعای جبران خساره بشکل مناسب در بدل ھر نوع ضرر رسيده برايشان
را دارند.

عکس روی جلد اين سند مربوط به بيجاشدګان داخلی است که ﺗوسط خانم لوری وايزبرگ گرفته شده است.
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