
 Over half of IDPs interviewed in a 2012 NRC/IDMC survey identified Taliban and other non-state armed groups as 
primarily responsible for their displacement 

 It can often be hard to identify one reason that Afghans are forced to flee: armed conflict and violence are often made 
worse by the effect of natural disasters, and vice versa 

 Over three quarters of IDPs intend to settle permanently in their current location. The desire to return ‘home’ reduces 
steadily over time

 Thousands of IDP families have been in displacement for long periods of time, some for over a decade
 While often confused with urban poor, IDPs in cities are generally worse off than the rest of the population. They have 

lower household incomes, and face particular discrimination
 Less than one in ten IDPs has received livelihoods or shelter assistance.

روزنۀ
!امید

رهنما برای رسانه ها راجع به پالیسی 
ملی بیجاشد گان داخلی

http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/AC0D804DEFC53F63C1257B1D002CCD80/$file/Challenges of IDP Protection - Research study on the protection of IDPs in Afghanistan - November 2012.pdf


گزارش ها حاکی از آن اند که در حال حاضر بصورت تخمینی در سراسر افغانستان بلند تر 
اثر جنگ ها بی جاه شده و محالت اصلی  تنها از  بیجا شده داخلی وجود دارد که  از600000 
بودوباش خود را ترک نموده اند و همچنان تعدادی از مهاجرین عودت کننده هم بی جاه شده اند.  
شمار  بیجاشده گان داخلی طی پنج سال اخیر افزایش سریع داشته است و بنظر میرسد که این 

روند به همین منوال ادامه یابد. 

تصویب اولین پالیسی ملی بیجا شد گان داخلی افغانستان )افرادی که مجبور به ترک خانه های شان شده 
اند اما از سرحدات بین المللی عبور نکرده اند( یک مناسبت تاریخی بوده که یک روزنۀ امید را برای 

کشوری که ده ها سال درگیر نابسامانی ها بوده است، میگشاید. 

افغانستان در نتیجۀ بیش از سی سال جنگ مسلحانه، حوادث طبیعی مکرر و نقض شدید حقوق بشر بیجا 
شدن های داخلی فراوانی را تجربه کرده است. این پالیسی برای اولین بار چارچوب جامعی را برای 
حفاظت از حقوق بیجا شد گان داخلی افغانستان، یافتن راه حل برای نقطۀ پایان گذاشتن به بیجا شدن 

داخلی و جلوگیری از بیجا شدن داخلی در آینده ایجاد نموده است. 

هزاران خانوادۀ بیجا شدۀ داخلی مدت های مدیدی 
را به حیث بیجا شد گان داخلی سپری نموده اند، 
از یک  بیش  برای  اینک  آنها  از  بعضی  چنانچه 

دهه در این حالت قرار داشته اند.



میعاد زمانی تدوین پالیسی

کمتر از یک نفر در 
بیجاشدۀ   10 هر 
های  کمک  داخلی 
معیشتی یا سرپناه 
نموده  دریافت  را 

اند.

 :2011 سال  زمستان 
شدۀ  بیجا   100 از  بیش 
اطفال  بشمول  داخلی 
در  هوا  سردی  سبب  از 
کابل  در  زمستان  فصل 
از  را  شان  های  جان 

دست دادند. 

رئیس   :2012 فبروری 
و  کرزی  حامد  جمهور 
وزارت  به  وزرا  کابینۀ 
امور مهاجرین و عودت 
کننده گان وظیفه سپردند 
جامع  پالیسی  یک  تا 
داخلی  گان  بیجاشده 
افغانستان را طرح نماید. 

وزارت   :2012 جوالی 
امور مهاجرین و عودت 
با  را  پروسه  گان  کننده 
ورکشاپ  یک  تدویر 
مشورتی ملی با اشتراک 
ملل  خاص  گزارشگر 
حقوق  بخش  در  متحد 
بیانی  چلوکا  داکتر  بشر 
پروسۀ  مینماید.  آغاز 
توسط  پالیسی  تدوین 
وزارت امور مهاجرین و 
عودت کننده گان رهبری 
میشود و کمیتۀ هماهنگی 
الوزارتی مهاجرین،  بین 
عودت کننده گان و بیجا 
گروه  داخلی،  گان  شد 
گان  بیجا شد  ملی  کاری 
داخلی افغانستان، گروپ 
شد  بیجا  پالیسی  کاری 
گان داخلی و یک مشاور 
بیجاشده  امور  خارجی 
بصورت  که  داخلی  گان 

امور  وزارت  به  خدمتی 
مهاجرین و عودت کننده 
است،  شده  فرستاده  گان 
همکاری  پروسه  این  با 

میکنند.  

تهیۀ   :2012 سال  خزان 
آغاز  پالیسی  مسودۀ 
اوایل سال  الی  و  میشود 
یابد.  می  ادامه   2013
نتیجۀ  در  مذکور  پالیسی 
مشورتی  پروسۀ  یک 
ذیدخل  مراجع  با  وسیع 
بشمول والی ها، شاروال 
ها، بیجا شد گان داخلی، 
امور  اندرکاران  دست 
و  انکشافی  و  بشری 
سکتوری  های  وزارت 
مجالس  میگردد.  تسوید 
بلخ،  کابل،  در  مشورتی 
پکتیا،  هرات،  فاریاب، 

ننگرهار، لوگر و کندهار 
دایر میشوند. 

یک   :2013 سال  می 
متشکل  بزرگ  گروپ 
دولتی  ذیدخل  مراجع  از 
پالیسی  دولتی  غیر  و 
کنفرانس  یک  در  را 
توسط  که  مشورتی  ملی 
مهاجرین  امور  وزارت 
در  گان  کننده  عودت  و 
بود  شده  برگزار  کابل 
مرور  نهایی  بار  برای 
ماه  اوایل  در  میکنند. 
مذکور  پالیسی  جون 
کابینه  به  تصویب  جهت 

فرستاده میشود.  

 :2013 سال  نومبر 
تصویب  رسماً  پالیسی 

میشود. 

تا  است  الزم  آینده: 
مقامات  و  حکومت 
باید قبل  والیتی مربوطه 
انتخابات  برگزاری  از 
پالن  آینده  سال  اپریل 
های کاری ملی و والیتی 
پالیسی  این  اساس  به  را 

طرح و تکمیل نماید. 

این پالیسی چرا اهمیت دارد؟
حکومت  تاریخی  تعهد  یک  نمایانگر  داخلی  گان  شد  بیجا  ملی  پالیسی 
افغانستان مبنی بر حفاظت از شهروندان بیجا شدۀ داخلی و کمک با آنها به 

اساس قوانین ملی و بین المللی میباشد. 

این پالیسی در یک موقع بسا مهم تصویب میگردد. در حالیکه نیرو های 
نظامی بین المللی برای خروج از افغانستان الی ختم سال 2014 آماده گی 
میگیرند، تعداد فزایندۀ افغانها به سبب جنگ و خشونت ها مجبور به ترک 
خانه و کاشانۀ شان میشوند. گراف بیجا شدن ها نیز در حال افزایش است. 
حوادث طبیعی مانند خشکسالی، زلزله و سیالب، پروژه های انکشافی و 

نقض حقوق بشر پیوسته باعث بیجا شدن های هرچه بیشتر میگردند.

پوشش  تحت  را  افراد  کدام  پالیسی  این 
قرار میدهد؟

نتیجۀ عملیات  افرادی صدق میکند که در  تمام  پالیسی در خصوص  این 
نظامی حکومت یا قوای بین المللی، سؤ رفتار طالبان، حوادث طبیعی و 
پروژه های انکشافی وغیره دالیل مجبور به فرار یا ترک خانۀ شان گردیده 
اند. هرچند این پالیسی صرف کسانی را تحت پوشش قرار میدهد که در 
داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شده اند، مع الوصف مهاجرین افغان 
که دوباره به کشور عودت نموده و به سبب جنگ ها به محل بودوباش 
اصلی شان رفته نمیتوانند ویا در تحت عین شرایط بیجاشده گی و آسیب پذیر 

مانند بیجا شد گان داخلی زنده گی میکنند نیز مشمول این پالیسی هستند. 

این پالیسی بیجاشده گان داخلی را هم در شهر ها و هم در مناطق روستایی 
تحت پوشش قرار میدهد، خواه دوباره به زادگاه اصلی شان عودت نموده 
گی  زنده  تا وضعیت  میورزد  تالش  پالیسی  این  همچنان،  خیر.  یا  باشند 
جوامعی را که میزبان بیجا شد گان داخلی هستند ویا بنحوی از انحأ از این 

پدیده متاثر شده اند بهبود بخشد. 



بیجا شد گان داخلی از عین حقوق سایر اتباع کشور برخوردار اند اما اکثراً 
به سبب اینکه بیجا شده اند از حقوق شان مستفید نمیگردند. پالیسی حاضر 
اطمینان حاصل مینماید که حقوق بشری اساسی مانند آزادی گشت و گذار، 
دسترسی به غذا، کار، خانه و سرپناه توسط وزارت ها و مقامات مربوطه 

برای بیجا شده گان داخلی تأمین گردند.

نقطۀ پایان گذاشتن به مشکل بیجا شدن
پالیسی بیجا شد گان داخلی حاوی تدابیری میباشد که با بیجا شد گان داخلی 
آبرومندانه و مصئون خود را از سر گیرند. در  تا زنده گی  کمک میکند 
حال حاضر سه بر چهارم حصۀ بیجا شد گان داخلی آرزو دارند بعوض 
دارند  بودوباش  فعالً  که  جاهایی  همان  در  اصلی شان  به مسکن  برگشتن 
تمام مقامات حکومتی  از  پالیسی  این  دایمی مسکن گزین شوند.  بصورت 
بشمول شاروال ها و والی ها میخواهد تا به حق مسکن گزینی بیجا شد گان 
داخلی در هر جایی که میخواهند احترام بگذارند و نیز بر سر راه هایی 
جهت استقرار بیجا شد گان داخلی چه در جاهایی که به آن پناه برده اند و 
چه در جاهای جدید، تمرکز دارد. الزم است برنامه های انکشافی جهت 
بهبود وضعیت مسکن و گزینه های معیشت برای بیجا شد گان داخلی در 
شهر ها و دهات رویدست گرفته شوند و جوامع محلی که میزبان بیجاشده 

گان داخلی هستند نیز باید از برنامه های مذکور مستفید گردند. 

زادگاه  به  مردم  دادن  برگشت 
شان صرف تحت شرایط خاصی 
امکان پذیر است. تحت هیچگونه 
گان  شد  بیجا  نمیتوان  شرایطی 
برگشت  به  مجبور  را  داخلی 
گی،  زنده  که  نمود  محالتی  به 
در  شان  صحت  ویا  مصئونیت 
است  الزم  همچنان  باشد.  خطر 
معلومات  شده  بیجا  افراد  برای 

کجا  در  اینکه  مورد  در  آن  روشنایی  در  تا  گردد  فراهم  آنها  نیاز  مورد 
خواسته  خواه  نمایند،  اتخاذ  آگاهانه  تصمیم  شوند  گزین  مسکن  میخواهند 
باشند دوباره به وطن اصلی شان برگردند یا در جایی که فعالً قرار دارند 

باقی بمانند ویا هم در نقطۀ دیگر کشور بروند.

وظایفی که این پالیسی به عهدۀ دولت قرار داده است قرار ذیل اند:

ثبت نام نمودن بیجا شد گان داخلی بمنظور کمک رسانی	·
حفظ قانون و نظم در ساحاتی که بیجا شد گان داخلی مسکن گزین 	·

شده اند
توزیع تذکره های برقی به بیجا شد گان داخلی قطع نظر از محل 	·

بیجا شده گی آنها
ایجاد یک سیستم جهت یافتن افراد مفقود االثر	·

قبل از بیجا شدن
یکی از اهداف این پالیسی جلوگیری از تمام عواملی است که منجر به بیجا 

شدن داخلی میشود، نه صرف بیجاشدن از اثر جنگ ها. 

حوادث طبیعی:

سیستم  ایجاد  برای  ها  تالش  تا  میخواهد  ذیصالح  مقامات  از  پالیسی  این 
های هشدار دهی قبلی و اتخاذ تدابیر برای مبارزه با حوادث بشمول پالن 
های احتیاطی و اقدامات کاهش خطر حوادث را ادامه دهند. الزم است در 
بعضی ساحاتی که همواره در معرض حوادث قرار دارند اقداماتی بمنظور 
نقل مکان دایمی باشنده گان آن به ساحات مصئون تر رویدست گرفته شوند. 

پروژه های انکشافی:

سکتور  توسط  که  هایی  پروژه 
تطبیق  خصوصی  یا  دولتی 
بند  اعمار  مثال  بطور  میشوند، 
میتوانند  و  ها،  پل  یا  برق  های 
لزوماً منجر به بیجا شدن باشنده 
باید  گان محالت مربوطه گردند 
عامه«  منافع  کنندۀ  تامین  »جداً 
در  باید  ذیصالح  مقامات  باشند. 
حاصل  اطمینان  موارد  چنین 
نیز  و  ها  بدیل  سایر  که  نمایند 

و  مطالعه  قبل  از  مذکور  های  پروژه  زیستی  محیط  و  اقتصادی  اثرات 
بررسی شده باشند. مقامات مذکور وظیفه دارند تا افرادی را که از پروژه 
های مذکور متاثر میشوند آگاه ساخته و ضرری را که به آنها وارد میشود 

جبران نمایند.  

جنگ و نقض حقوق بشر:

پالیسی مذکور حکم مینماید که مقامات ذیصالح بمنظور حفاظت از افراد 
اعمال جرمی  ها،  از جنگ  ناشی  قانونی  غیر  بیجا شدن  مقابل  در  ملکی 
میان  از  اجباری  گیری  و سرباز  زمین  مانند غصب  بشر  نقض حقوق  و 
کودکان در جریان جنگ ها اقدامات مقتضی بعمل آرند. کسانی که مسؤول 
بیجا شدن غیر قانونی سایر افراد شناخته میشوند باید به پنجۀ قانون سپرده 

شوند. 

در جریان بیجا شدن
روبرو  مشخصی  های  چالش  با  میشود  بیجا  شخص  یک  که  زمانی  ابتدا 
میگردد. آنها اکثراً به نیازمندی های اولیه دسترسی نداشته، مصئونیت شان 
در معرض خطر قرار داشته و از اعضای خانوادۀ شان جدا میشوند. پالیسی 
های  کمک  ساختن  فراهم  خصوص  در  را  دولت  های  مسؤولیت  حاضر 
همکاری  با  در صورت ضرورت  و  اضطراری  شرایط  در  بخش  نجات 

سازمان های بشری مشخص میسازد.

دلیل  یک  است  مشکل  اکثراً 
داخلی  شدن  بیجا  برای  واحد 
افغانها را تشخیص داد: اکثراً 
و  مسلحانه  جنگ  حالیکه  در 
خشونت ها ادامه دارند وقوع 
را  وضعیت  طبیعی  حوادث 

خرابتر میسازد، و برعکس.

گان  شد  بیجا  نصف  از  بیش 
سروی  جریان  در  که  داخلی 
مهاجرین   برای  ناروی  هیئت 
سال  در  سی  ام  دی  آی   /
اظهار  دادند  مصاحبه   2012
گروه  سایر  و  طالبان  داشتند 
های مسلح غیر دولتی عمدتاً 
مسؤول بیجا شدن آنها هستند.



شدن  واقع  مفید  از  اطمینان  حصول 
پالیسی بیجاشده گان داخلی افغانستان

در  هماهنگی  پالیسی  این 
شدن  بیجا  معضل  به  پاسخدهی 
هماهنگ  حکومت  سطح  در  را 
مسؤولیت  و  وظایف  و  میسازد 
سکتوری،  های  وزارت  های 
والی ها، شاروال ها و سایر نهاد 
های حکومتی را که در راستای 
داخلی  گان  شد  بیجا  با  کمک 
میسازد.  مشخص   ، میکنند  کار 

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان در خصوص رسیده گی به بیجا شد 
گان داخلی نقش رهبری کننده داشته فلهذا باید تطبیق این پالیسی را با همۀ 
سایر دست اندرکارانی که در بخش بیجا شد گان داخلی در افغانستان کار 

میکنند،  برنامه ریزی و هماهنگ نماید.

از  بعد  باید  حکومت  که  بعدی  گام  پنج 
تصویب این پالیسی بردارد

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان باید در طول شش ماه آینده یک . 1
پالن تطبیقی ملی یا طرح کاری را تهیه نماید. 

والی ها باید در خالل یک ماه گروه های کاری اختصاصی بیجاشد گان . 2
داخلی را تشکیل دهند و تدوین پالن کاری والیتی در ظرف سه ماه 
جهت فراهم ساختن راه حل های دراز مدت به مشکالت بیجا شد گان 

داخلی در والیات مربوطه. 

الزم است با بیجا شد گان داخلی و جوامعی که متاثر شده اند مشوره . 3
صورت گرفته و در پروسۀ پالن گذاری دخیل ساخته شوند. 

استراتیژی های . 4 بیجاشده گان داخلی در  نیازهای مشخص  الزم است 
شامل  افغانستان  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه  مانند  ملی  انکشافی 

ساخته شوند.  

میکانیزم . 5 یک  پالیسی  تطبیق  پیشرفت  از  نظارت  است جهت  5 الزم 
جمهور  رئیس  به  علنی  بصورت  ساله  همه  و  شود  ساخته  نظارتی 

گزارش دهد.

بر چهارم حصۀ  از سه  بیش 
بیجا شد گان داخلی قصد دارند 
در مکان های بودوباش فعلی 
مسکن  دایمی  بصورت  شان 
برگشت  آرزوی  شوند.  گزین 
به خانه به مرور زمان کمتر 

شده میرود.



نقل قول ها
گان  شد  بیجا  بشری  حقوق  خاص  گزارشگر  بیانی،  چلوکا  از  قول  نقل 

داخلی:

»من شخصاً مشکالت زنده گی بیجا شد گان داخلی افغانستان، قرار داشتن 
شان در معرض نقض حقوق بشری، صدا های خفه شده و نداشتن روزنۀ 
امید برای فردای مصئون و با آبروی شان را مشاهده نمودم. پالیسی ملی 
بیجا شد گان داخلی افغانستان برای صد ها هزار بیجا شدۀ داخلی که در 
حصص مختلف کشور به آروزی یک آیندۀ بهتر به سر میبرند یک مایۀ 
افغانستان جهت  تعهد حکومت  کنندۀ  پالیسی منعکس  این  است.  امیدواری 
دریافت راه حل های بهتر برای مشکالت بیجا شد گان داخلی بوده و صدای 
افراد بیجا شده را که حق تعیین آیندۀ خود را دارند بلند میسازد. تطبیق این 
پالیسی یک امر فوق العاده اهم بوده و باید به حیث یک اولویت برای تأمین 

صلح و ثبات در افغانستان تلقی گردد.« 

نقل قول پرسانت نایک، رئیس عمومی هیئت ناروی برای مهاجرین   در 
افغانستان:

»بیجا شدن در داخل کشور تجربه یی است که بیش از چهل فیصد افغانها 
در طول عمر شان حد اقل یکبار طعم آنرا چشیده اند. از نظر فرهنگی هیچ 
باشد.  مجبور  جداً  اینکه  مگر  شود  جدا  خود  خانوادۀ  از  نمیخواهد  افغانی 
آنها  مدت  دراز  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  های  نیازمندی  حاضر  پالیسی 
را مورد رسیده گی قرار میدهد و در نهایت ممکن است عوامل ریشه یی 

منازعه را از میان بردارد.« 

نقل قول الفریدو زمودیو، رئیس آی دی ام سی:

»از حفاظت اطفال در مقابل استخدام اجباری و حصول اطمینان از ثبت 
نام مکمل بیجا شد گان داخلی جهت مستفید شدن از کمک ها گرفته تا بهبود 
وضعیت زنده گی برای بیجا شد گان داخلی در شهر ها، این پالیسی تغییرات 
قابل مالحظه یی را در وضعیت تعداد رو به افزایش کسانی که از پیامد 
این  بیجاشده گی رنج میبرند بوجود خواهد آورد. در حالیکه  ناگوار  های 
یک گام اولیۀ مهم است، بنابر دالیل متعددی تصویب این پالیسی را میتوان 
صرف آغاز کار نامید. حکومت افغانستان بایست بدون تعلل و بصورت 
هماهنگ اقدامات مقتضی را رویدست گیرد تا اطمینان حاصل شود که این 
پالیسی تاریخی واقعاً باعث بهبود وضعیت کسانی خواهد گردید که دور از 
زادگاه اصلی شان زنده گی میکنند و می میرند و برای مدت های مدیدی در 

خاموشی ماللت بار زنده گی کرده اند.« 

 رسانه های اجتماعی:
پیام های پیشنهادی 

تویتر:

توسط  گان  بیجاشده  پالیسی  تصویب  مناسبت  به   IDMC_Geneva@.
شده  بیجاه  اجباری  اخراج  و  مسکن  حق  موضوع  #افغانستان    حکومت 

http://bit.ly/1e02sJX گان را خاطر نشان می سازد

حق  که  پالیسی  یک  ایجاد  به  را  #افغانستان   IDMC_Geneva@.
نماییم می  تشویق  کند  تامین  داخلی  گان  شده  بیجاه  برای  را   مسکن 

http://bit.ly/1e02sJX 

پالیسی جدید گامی خوبی جهت کمک به بیجاه شده گان در تهیه مسکن و بلند 
http://bit.ly/1e02sJX بردن سطح زنده گی شان به شمار میرود

خارج  از  بعد  #افغانستان  آینده  بودن  نامشخص  داشت  نظر  در  با 
سازمان  و  الملل  بین  جامعه  کشور  این  از  المللی  بین  نیروهای  شدن 
دهند ادامه  گان  شده  بیجاه  از  شان  حمایت  به  باید  دوستانه  بشر   های 

http://bit.ly/1e02sJX

فیسبوک:

ما امروز افغانستان را بخاطر تصویب پالیسی بیجاه شده گان که وضعیت 
630000 افراد بیجاه شده را که در سراسر افغانستان در اثر جنگ بیجا 

شده اند خاطر نشان می سازد تبریک گفته و از حکومت افغانستان می 
خواهیم تا موارد مندرجه این پالیسی را جامه عمل بپوشاند.

با در نظر داشت نامشخص بودن آینده افغانستان بعد از خارج شدن 
نیروهای بین المللی از این کشور ما از جامعه بین الملل می خواهیم تا 

افغانستان را در تطبیق این پالیسی و نیز تامین راه حل دایمی برای بیجاه 
شده گان تنها نگذارد.

  برای معلومات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید: 
http://bit.ly/1e02sJX

هرچند بیجا شد گان داخلی در شهر ها با شهرنشینان بی بضاعت مغالطه میشوند اما در حقیقت وضعیت آنها 
نسبت به سایر اقشار جامع اسفبار تر است. آنها دارای عاید خانواده گی پائین تر بوده و بگونۀ خاص با 

تبعیض مواجه اند. 



Internal Displacement Monitoring Centre 
Norwegian Refugee Council 
 
Chemin de Balexert 7-9 
1219 Châtelaine (Geneva), Switzerland 
Tel.: +41 22 799 07 00 
Fax: +41 22 799 07 01 
Web: www.internal-displacement.org 
Twitter: www.twitter.com/idmc_geneva 
Facebook: www.facebook.com/InternalDisplacement

تماس:
 برای  معلومات بیشتر به زبان انگلیسی:

IDMC ،جولیا بلوکر، مسول ارتباتاط 
+41 79 175 88 87 julia.blocher@nrc.ch

 برای معلومات بیشتر به زبان دری و پشتو:
 سید عباد هاشمی، مسوول بخش حمایت و دادخواهی دفتر،NRC در افغانستان. 

+93 70 784 7983 saidebad.hashemi@nrc.no

 برای  معلومات بیشتر به پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی به زبان انگلیسی:
 کروالین حوارد، تحلیلی گرمسایل کشوری در افغانستان.

caroline.howard@nrc.ch

)IDMC( راجع به مرکز نظارت از بیجاشد گان داخلی
مرکز نظارت از بیجا شد گان داخلی یک مرجع پیشتاز جهانی در عرصۀ نظارت و تحلیل علل و 

اثرات بیجا شدن داخلی و پاسخ به آن میباشد. مرکز نظارت از بیجا شده گان داخلی از طریق نظارت 
و تحلیل وضعیت افرادی که از اثر جنگ ها، خشونت های فراگیر، نقض حقوق بشر و حوادث 

طبیعی و ساختۀ دست انسان بیجا شده اند سطح آگاهی در مورد آنها را افزایش داده و جهت احترام به 
حقوق افراد معروض به خطر و بیجا شده دادخواهی مینماید.

مرکز نظارت و از بیجاشد گان داخلی جزء هیئت ناروی برای مهاجرین  )NRC( میباشد.

 www.internal-displacement.org برای معلومات بیشتر لطفاً به صفحۀ انترنتی ما به آدرس
مراجعه کنید. 
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