
 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.
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د داخلي بې ځايه شويو د ملي پاليسي په 
اړه د رسنيو الرښود
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ننی رپوټ دا شي چی تقریباْ ۶۰۰۰۰۰ خلک په افغانستان دښخړو له امله داخلی بی ځای شوی 
دی . په دغی خلکوکی داسی  مهجرین هم شته چی له بهره راغلي او په افغانستان کی د ننه بی 
ځایه شوی دی. او په روستیو ۵  کالونوکي د داخلي بی ځایه شوی کسانو شمیر ډیر شوی اوداسی 

شکاری چی نور به هم ډیر شي.

د افغانستان د داخلي بې ځایه شویو د لومړنۍ پالیسۍ تصویب ) هغه کسان چې خپلو کورونو پرېښودو 
ته اړ شوي خو د هېواد له پلو نه دي اوښتي ( یو تاریخي فرصت دی چې  لس کاله  له ننګونو سره مخ  

هېواد ته  د هیلو یوه دریڅه پرانیزي.

افغانستان چې د درې لسیزو جګړو، طبیعي پیښو او د بشري حقونو د شدیدو سرغړونو له امله د داخلي 
بې ځایه کیدو ګڼ شمېر تجربي له ځان سره لري. دغه پالیسي د لومړي ځل له پاره د داخلي بیاځایه شویو 
د بشري حقونو د ساتنې، د ستونزو د حل الرې موندنې او په راتلوونکې کې د دغه بهیر د مخنیوي له 

پاره یو ټولیز چوکاټ رامنځته کوي.

په زرهاوو کورنيو ډېر زيات وخت د کورنيو بې 
ځايه شويو په توګه تير کړی؛ حتی د هغوی ځينې  
کابو يوه لسيزه په دغه حالت کې ژوند کړی دی.



دغه پاليسي ولي اهميت لري؟
د داخلي بې ځایه شویو ملي پالیسي  د داخلي بې ځایه شویو وګړیو د ساتنې 
او د ملي او بین المللي قوانیتو پر بنسټ له هغوي سره د  مرستې له پاره د 

افغان حکومت تاریخي ژمنتیا ښیي. 

په داسې حال چې  پړاو کې تصویبېږي.  یوه ډېر حساس  په  پالیسي  دغه 
له  افغانستان څخه د وتلو  له  المللي قواوې د ۲۰۱۴ په وروستیو کې  بین 
پاره تیاری نیسي، یو زیات شمېر افغانان د جګړو او تاوریخوالي له کبله 
د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کېږي. د داخلي بې ځایه شویو شمېر مخ 
پر زیاتیدو دی. طبیعي پیښې لکه وچکالي، سیالوونه، پرمختیایي پروژې 
او د بشري حقونو سرغړونې په پرله پسې توګه د داخلي بې ځایه شویو 

کسانو شمېر زیاتوي.

د پاليسۍ د تدوين زماني ميعاد

کسانو  لسو  هرو 
کې له يوه څخه کم 
سرپناه  ته  کسانو 
او معيشتي مرستې 
ورکړل شوي دي.

ژمي:   کال   ۲۰۱۱ د 
زیات   ۱۰۰ له  کابل  په 
شوي  ځایه  بې  داخلي 
په کې  چې ماشومان هم 
وو، د سړې هوا له کبله 

مړه شول. 

په  کال   ۲۰۱۲ د 
جمهور  کې:  فبروري 
او د  رییس حامد کرزي 
کډوالو  د  شورا  وزیرانو 
چارو  راستنیدونکیو  او 
وزارت ته دنده وسپارله 
چې افغان داخلي بې ځایه 
یوه  پاره  له  شویو کسانو 
طرحه  پالیسي  ټولیزه 

کړي. 

د ۲۰۱۲ کال جوالی: د 
کډوالو او را ستنیدونکیو 
ملګرو  د  وزارت  چارو 
حقونو  بشري  د  ملتونو 
ریپورټر  د  څانګې  د 
د  ګډون  په  چلوکابیاني 
ورکشاپ  مشورتي  یوه 
پروسه  سره  جوړولو  په 
د  پالیسۍ  د  کړه.  پیل 
کډوالو  د  بهیر  تدوین 
چارو  راستنیدونکیو  او 
رهبري  خوا  له  وزارت 
د  کډوالو  د  او  کیده 
د  کمیټې،  الوزاتي  بین 
داخلي  او  راستنیدونکیو 
د  شویو،   ځایه  بې 
بې  داخلي  د  افغانستان 
ځایه شویو د کاري ډلې، 
د داخلي بې ځایه شویو د 
پالیسۍ د کاري ګروپ او 
د بې ځایه شویو په چارو 
کې د یوه بهرني سالکار 
خدمتي  په  چې  خوا،  له 

او  مهاجرینو  د  بڼه 
وزارت  کوونکو  عودت 
ور  ده،  شوی  استول  ته 

سره مرسته کیده. 

د  منی:  کال   ۲۰۱۲ د 
بهیر  مسودې  د  پالیسۍ 
پیلېږي او تر ۲۰۱۳ کال  
ومومي.  دوام  به  پورې 
یوې  د  چې  پالیسۍ  دغه 
پراخې مشورتي پروسې 
ښکیلې  چې  اساس  پر 
والیان،  لکه  خواوې 
شوي  ځایه  بې  ښاروان، 
او د سکتوري وزارتونو 
بشري  او  پرمختیایي  د 
چارو کارکوونکي په کې 
تسویدېږي.  دي  شامل 
په  به  غونډې  مشورتي 
فاریاب،  بلخ،  کابل، 
ننگرهار،  پکتیا،  هرات، 

کې  کندهار  او  لوگر 
جوړېږي.

یو  می:  کال   ۱۳ ۲۰ د 
ګروپ  مشورتي  پراخ 
دولتي  ښکیلې  چې  به 
به  ادارې  نادولتي  او 
په  وي،  شاملې  کې  په 
کنفرانس  مشورتي  یوه 
او  کډوالو  د  چې  کې 
چارو  راستنیدونکیو 
کابل  په  خوا  له  وزارت 
پالیسۍ  د  جوړېږي،  کې 
جون  د  کوي.  کتنه  بیا 
کې  لومړیو  په  میاشتې 
منظورۍ  د  پالیسۍ  دغه 
پاره د کابینې غونډې  له 

استول کېږي.  

نومبر:  کال   ۲۰۱۳ د 
رسمي  په  پالسۍ  دغه 

توګه تصویږي.

او  مرکزي  راتلوونکې: 
اورګانونه د ملی  والیتي 
پالنونه  کاری  والیتي  او 
نظر په پالیسی باندی باید 
د راتلونکي کال د اپریل 
ولسمشریز  میاشتي  د 
مخکی  دی  نه  تاکنی 

تکمیل شی. 

دغه پاليسي کوم وګړي تر پوښښ الندې 
نيسي؟

دغه پالیسي ټول هغه وګړي چې د حکومت او بین المللي قواوو د عملیاتي، 
د طالبانو د ناوړه سلوک، طبیعي پیښو،  پرمختیایي پروژو او داسې نورو 
الملونو له کبله د کورونو پرېښودو ته اړ شوي، تر پوښښ الندې راولي. 
که څه هم دغه پالیسۍ یوازې هغه کسان تر خپل پوښښ الندې راولي چې 
په افغانستان کې دننه یې خپل کورونه پرېښي وي خو هغه افغان کډوال چې 
بېرته هېواد ته راستانه شوي خو د جګړې له امله خپل اصلي ټاټوبي ته نشي 
تالی او بې ځایه پاتې دي یا د داخلي بې ځایه شویو کسانو په څېر په زیان 

مننوونکیو شرایطو کې ژوند کوي، هم تر دغه پوښښ الندې راتلی شي. 

دغه پالیسۍ په ښارونو او کلیوالي سیمو  کې داخلي بې ځایه شوي کسان 
تر پوښښ الندې نیسي، که څه هم هغوی خپلو پلرنیو ټاټوبو ته راستانه 
شوي او کنه؟! همدارنګه دغه پالیسۍ هڅه کوي چې د هغې ټولنې د وګړیو 
وضعیت چې د بې ځایه شویو کسانو کوربانه دي او یا په یو ډول سره له 

دغې پدیدې څخه زیان شوي وي، ښه شي. 



داخلي بې ځایه شوي د هېواد د نورو  اتباعو په څېر حقونه لري خو ډېری 
یې له دې امله چې بې ځایه شوي دي، له دغو حقونو څخه بې برخې دي. 
دغه پالیسي ډاډ تر السه کوي چې اړوند وزارتونه او چارواکي بې ځایه 
شویو وګړو ته د هغو اساسي حقونه لکه  په آزاده توګه تګ راتګ، خوړو 

، کور  او سرپناه حقوق خوندي کړي.

د بې ځايه کيدو ستونزې ته د پای ټکي 
کېښودل

تدابیر لري چې له داخلي بې ځایه شویو  پالیسي داسې  د بې ځایه شویو 
کورنیو سره مرسته کوي تر څو خپل هوسا او خوندي ژوند بېرته له سره 
د خپلو  برخه غواړي چې  درېیمه  بې ځایه شویو  د  اوسمهال  پیل کړي. 

اصلي ټاټوبو پر ځاي په اوسنیو سیمو کې دایمي  ژوند وکړي. 

او  والیانو  د  پالیسي  دغه 
ټولو  له  ګډون  په  ښارواالنو 
څخه  چارواکیو  حکومتي 
شویو  ځایه  بې  د  چې  غواړي 
کسانو حقونو ته  چې په هر ځای 
کې اوسېږي، درناوی وکړي او 
همدارنګه په هغو الرو چې بې 
ځایه شوي کسان په کې اوسېږي 
وروړې  پناه  اوس  هم  یې  یا  او 
وي، تمرکز لري.  الزمه ده چې 

په ښارونو او کلیو کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو د اوسیدو ځای د ښه 
والي او معیشت له پاره پراختیایي پروګرامونه تر الس الندې ونیول شي 
او هغه کوربه ټولنې چې بې ځایه شوي یې په سیمو کې اوسېږي هم باید 

له دغه پروګرام څخه ګټه پورته کړي.

خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو کسانو ستنول ځانګړي شرایط غواړي؛ 
هیڅ کله هم نه شو کولی چې بې ځایه شوي کورنۍ په جبري توګه هغو 
ده.  په خطر کې  او روغتیا یې  ته ولېږدوو چې ژوند، خوندیتوب  سیمو 
همدارنګه الزمه ده چې بې ځایه شویو کسانو ته د اړتیا وړ معلومات هم 
چمتو شي تر څو د هغو په رڼا د هغه څه په اړه چې چېرې باید واوسي، 
تصمیم ونیسي  او پرېکړه وکړي چې بېرته خپلو ټاټوبو ته ستانه شي، په 

اوسني ځای کې واوسي او یا هم د هېواد کوم بل ګوټ ته الړ شي.

هغه دندې چې دغې پالیسۍ دولت ته سپارلي په الندې توګه دي:

د مرستې رسولو له پاره د بې ځایه شویو نوم ثبتونه؛	·
په هغو سیمو کې چې بې ځایه شوي اوسېږي، د قانون او نظم 	·

ټینګښت؛
د اوسیدو د اصلي ځایونو له په پام کې نیولو پرته بې ځایه شویو 	·

ته د الکترونیکي تذکرو ویِش؛
د ورکو شویو وګړیو د موندنې له پاره د سیسټم رامنځته کول.	·

له بې ځايه کيدو مخکې
د دغې پالیسۍ یوه مخه دا ده چې  نه یوازې د جګړو بلکې د ټولو هغو 

عواملو مخنیوی وکړي چې د بې ځایه کیدو المل کیږي. 

طبيعي پيښې:

د  اړه  په  پیښو  د  چې  غواړي  څخه  چارواکیو  لوړپوړیو  له  پالیسي  دغه 
وړاندې وینې سیسټم د رامنځته کولو او د خطر کمولو او احتیاطي پالنونو 
په ګډون له طبیعي پیښو سره د مبازرې تدابیرو ته دوام ورکړي. الزمه ده 
په هغو سیمو کې چې طبیعي پیښې یې ګواښوي، خوندي ځایونو ته د دغو 

سیمو د اوسیدونکیو د لېږد له پاره اقدامات تر الس الندې ونیسي. 

پرمختيايي پروژې: 

یا  دولتي  د  چې  پروژې  هغه  
پلي  خوا  له  سکتور  خصوصي 
او  بندونه  برښنا  د  لکه  کېږي، 
کولی شي چې خلک  هم  پلونه  
اړ  ته  پرېښودو  سیمو  خپلو  د 
کړي  چې باید په کې عامه ګټې 
ونیول  پام کې  په  توګه  په جدي 
باید  چارواکي  لوړپوړي  شي. 
د  چې  کړي  السه  تر  ډاډ  داسې 
پروژې نور بدیلونه او اقتصادي 
مطالعه  اغېزې  چاپیریالیزې  او 

او څېړل شوي دي.  چارواکي دنده لري تر څو هغه وګړي چې له دې 
پروژې څخه اغېزمن کېږي، وپوهوي او د هغوی خساره جبران کړي.  

جګړې اوله بشري حقونو سرغړونې:

دغه پالیسي حکم کوي چې اړوند چارواکي باید د جګړې په ترڅ کې  د 
جګړې، جرمي عملونو او بشري حقونو د سرغړونو ) د ځمکو غصب او 
د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام(  له امله د داخلي بې ځایه کیدو پر 
وړاندې د ملکي خلکو د ساتنې له پاره الزم ګامونه اوچت کړي او هغه 
کسان چې په نا قانونه توګه  د خلکو د بې ځایه کیدو المل ګرځي، باید د 

قانون منګولو ته وسپارل شي. 

د بې ځايه کيدو پر ترڅ کې
په لومړي سر کې  چې کله یو کس بې ځایه شي، له ځانګړیو ننګونو سره 
مخ کېږي. ډېری یې لومړنیو اړتیا ته السرسی نه لري، خوندیتوب یې له 
خطر سره مخ وي او د کورنۍ  له غړیو څخه جال کېږي. دغه پالیسي د 
اړتیا په صورت کې  د  او  بیړنیو حاالتو  په  په مرسته  بشري سازمانونو 
د لومړنیو مرستو د چمتو کولو په برخه د دولت مسؤولیتونه او دندې په 

ګوته کوي.

د کډوالو لپاره د ناروی هيئت 
/ آی ډی ام سي د ۲۰۱۲ کال 
په سروې کې له نيمايي څخه 
ډېرو بې ځايه شويو چې مرکې 
څرګنده  وې،  شوې  سره  ور 
کړې وه چې طالبان او نورې 
ګروپونه  وال  وسله  نادولتي 
کيدو عمده  بې ځايه  داخلي  د 

مسؤول دي.
ډېری وخت دا ستونزمنه وي 
چې په افغانستان کې د داخلي 
بې ځايه کيدو له پاره يو دليل 
تشخيص کړو. ډېری وخت  په 
وسلوالې  چې  کې  سيمو  هغو 
دوام  تاوتريخوالي  او  نښتې 
هم  وضعيت  طبيعي  ولري، 

خرابېږي او برعکس.



د  ځايه شويو  بې  داخلي  د  افغانستان  د 
پاليسۍ له ګټورتيا څخه ډاډ تر السه کول

دغه پالیسۍ د هېواد په کچه د بې 
ځوابولو  ستونزې  د  کیدو  ځایه 
همغړي  سره  کولو  همغږي  له 
او د سکتوري وزارتونو،  کوي 
نورو  او  ښارواالنو  والیانو، 
دندې  بنسټونو  حکومتي  هغو 
ځایه  بې  له  مسؤولیتونه چې  او 
له  مرستې  د  سره  کسانو  شویو 

پاره کار کوي، په ګوته کوي. 

د کډوالو او راستیندونکیو چارو وزارت د بې ځایه شویو کسانو ستونزو 
ته د رسیدو په برخه کې  رهبري کوونکی  رول لري؛ نو له دې کبله باید 
دغه پالیسي له ټولو هغو اړخونو سره چې په افغانستان کې د بې ځایه شویو 

کورنیو  په برخه کې فعالیت لري، برنامه ریزي او همغږې کړي.

هغه وروستي پنځه ګامونه چې حکومت 
يې بايد واخلي

د کډوالو او راستنیدونکیو چارو وزارت باید د شپږو میاشتو په ترڅ . 1
کې یو تطبیقي پالن یا کاري طرحه چمتو کړي؛

والیان باید د یوې میاشتې په ترڅ کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو . 2
له پاره یو اختصاصي ګروپ جوړ کړي؛ او همدارنګه والیان باید په 
اړونده والیتونو کې د داخلي بې ځایه شویو د ستونزې د اوږد مهاله 
حل له پاره د درېیو میاشتو په ترڅ کې والیتي کاري پالنونه جوړ 

کړي؛

الزمه ده چې له  بې ځایه شویو او اغېزمنو ټولنو  سره مشوره وشي . 3
او باید دغه مشورې د پالن جوړونې په پروسه کې شاملې شي؛

الزمه ده چې د  داخلي بې ځایه شویو کورنیو مشخصې اړتیاوو ته د . 4
ملي پروګرامونو په څېر په ملي پراختیایي ستراتیژیو کې لومړتیوب 

ورکړل شي. 

الزمه ده چې د پالیسۍ د تطبیق له پرمختګ څخه د څارنې په موخه . 5
یو څارنیز میکانیزم رامنځته شي او هر کال په علني توګه جمهور 

رييس ته ريپورټ ورکړل شي.

زيات  څخه  برخې  درېيمې  له 
قصد  شوي  ځايه  بې  داخلي 
لري چې په اوسنيو ټاټوبو کې 
پاتې شي او د وخت په تېرېدو 
سره خپلو کورونو ته د بيا تلو 

هيلې کمېږي.



نظرونه
د بشري حقونو د داخلي بې ځايه شويو د ريپورټر چلوکابياني نظر:

» زه په خپله په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو ستونزې، د بشري 
بیان د  حقونو د سرغړونو له خطر سره د هغوی مخ کیدل، د هغوی د 
آزادۍ سلبول او د عزت او خوندي ژوند له پاره د هیلو نه درلودل په خپله 
وینم.  د افغانستان د داخلي بې ځایه شویو پالیسي د هغو زرهاوو بې ځایه 
شویو له پاره چې د هېواد په بېالبېلو برخو کې د ښې راتلوونکې په امید 
ژوند کوي، د هیلو یو دریڅه ده. دغه پالیسي د داخلي بې ځایه شویو کسانو 
د ستونزو د حل الرې موندې په موخه د افغان حکومت ژمنتیا منعکسوي 
او د هغو وګړیو غږ پورته کوي چې د خپلې راتلوونکې د انتخاب حق 
لري. د دغې پالیسۍ تطبیق یو ډېر مهم کار دی او د افغانستان د سولې او 

سوکالۍ د یوه لومړیتوب په توګه ور ته وکتل شي. « 

په افغانستان کې ان آر سي د عمومي رييس پرسانت نايک نظر:

»  په هېواد کې دننه بې ځایه کیدل هغه تجربه ده چې کابو ۴۰ سلنه افغانانو 
په خپل عمر کې یو ځل  د هغې خوند څکلی. له فرهنګي پلوه هیڅ افغان 
هم نه غواړي چې له خپلې کورنۍ نه بیل شي؛ مګر دا چې دې کار ته اړ 
شي. اوسنۍ پالیسي د هغوی لنډمهالو، منځ مهالو او اوږدمهالو اړتیاوو ته 
رسیده ګي کوي او په پای کې ښایي د شخړې د عواملو ریښې راوباسي« 

د آی دي ام سي رييس الفريدو زموديو نظر:

»دغه پالیسي به د جبري استخدام څخه د ماشومانو د ساتنې او په ښارونو 
کې د داخلي بې ځایه شویو د ژوند د ښه والي له پاره د مرستې تر السه 
کولو او وضعیت معلومولو په موخه له بشپړې نوم ثبتونې څخه په ډاډ تر 
السه کولو سره د هغو مخ پر زیاتیدونکیو  کسانو په وضعیت کې د پام وړ 
بدلون راولي چې د بې ځایه کیدو له بېالبېلو اغېزو څخه زورېږي. که څه 
هم  دا یو لومړنی مهم ګام دی. د بېالبېلو دلیلو پر بنسټ کولی شو ووایو 
چې دا د کار پیل دی. افغان حکومت باید له ځنډ پرته او همغږۍ سره د 
پام وړ ګامونه واخلي تر څو ډاډ تر السه شي چې دغه تاریخي پالیسي په 
واقعیت کې د هغو کسانو په ژوند کې ښه والی راوستلی شي چې له خپلو 
ټاټوبو څخه لېرې ژوند کوي، مړه کېږي او زیات وخت په چوپه مالتیا 

کې ژوند کوي« 

 ټولنيزې رسنۍ:
وړاندې شوي پيامونه: 

تويتر:

.@IDMC_Geneva نن ورځ #افغانستان  ته  چی دبیحای سوی خلگو په 
هکله خپل تگالره په تصویب ورسوله مبارکی وایی هغه کلگ چی دجگرو 
له المله 630000 خلگ بیحای سوی دی همدارنگه هیله لرو چی حکومت 

http://bit.ly/1e02sJX دا تگالره تطبیق کری

سره د داچی د #افغانستان راتلونکی په دا دلیل چی بهرنی سرتیری دهیواد 
څخه وزی، ناسرگنده ) نامعلوم( دی، نو د نریوالی تولنی سخه غوارو چی 
د دی تگالری به پیلیدو ) عملی کولو ( سره د افغانستان سره مرسته  او 
د بیحای سرو د ستونزو د دایمی حل  په هکله افغانستان یوازی پرینزدی 

http://bit.ly/1e02sJX

موژ #افغانستان چی دبیحای سوی خلگو ) داخلی مهاجرین (په هکله د 
خپل تگالری په درشل کی چی د داخلی مهاجرینو د کور حق تضمین یی  

http://bit.ly/1e02sJX هڅه وو

فيسبوک:

په  په هکله خپل تگالره  دبیځای سوی خلگو  ته  چی  افغانستان   موژ نن ورځ 
تصویب ورسوله مبارکی وایو هعه کلگ چی دجگرو له المله 630000 خلگ 

بیحای سوی دی همدارنگه هیله لرو چی حکومت دا تگالره تطبیق کری.

سره د داچی د افغانستان راتلونکی په دا دلیل چی بهرنیانو سرتیری دهیواد سخه 
دی  د  چی  غوارو  سخه  تولنی  نریوالی  د  نو  دی،  نامعلوم(   ( ناسرگنده  وزی، 
تگالری به پیلیدو ) عملی کولو ( سره د افغانستان سره مرسته  او د بیځای سرو 

د ستونزو د دایمی حل  په هکله افغانستان یوازی پرینژدی.

د نورو معلوماتو لپاره په دغه لینک مراجعه وکری:

http://bit.ly/17rNVtP

که څه هم داخلي بې ځايه شوي په ښارونو کې له بې وزله ښاريانو سره يو شان ښکاري او توپير يې ګران 
دی، خو په حقيقت کې هغوی د ټولنې د نورو ټولو وګړيو په پرتله په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي  .  د هغوی 

د کورني عايد کچه ټېټه ده او په ځانګړې توګه له تبعيض سره مخ کېږي.

http://bit.ly/17rNVtP
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اړيکه:
 د دير معلومات تر السه کولو لپاړه د انګريزی په ژبه:

IDMC - جوليا بال کر د آړيکو آفيسر 
+41 79 175 88 87 julia.blocher@nrc.ch

 ددير معلومات تر الس کولو لپاړه د دری او پښتو په ژبو: 
 سيد عباد هاشمی، د حمايت و دادخواهی مسوول - NRC په افغانستان کی 

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

 د بیځایه شویو ملی پالیسی د معلوماتو ترالسه کولو لپاره:
IDMC - کاروالين هاوارد تحليل کووڼکي 

caroline.howard@nrc.ch

)IDMC( د کورنيو بيځايه شويو کسانو د څارنې مرکز
د کورنیو بیځایه شویو کسانو د څارنې مرکز د هیواد دننه د خلکو د بیځایه کیدو د الملونو، اغیزو او 

ځواب د څارنې او څیړنې په ډګر کې په نړیواله کچه یو وتلی مرکز دی. د کورنیو بیځایه شویو کسانو 
د څارنې مرکز د هغو خلکو چې د جګړې، عام تاوتریخوالي، د بشر د حقوقو د تر پښو الندې کیدو او 

یا هم د طبیعي یا د انسان په الس د رامنځ ته شویو پیښو له امله د هیواد دننه بیځایه شوي دي د وضعیت 
د څارنې او څیړنې له الرې د هغو په اړه د پوهاوی کچه لوړوي او له خطر سره مخ او بیځایه شویو 

خلکو حقوقو ته د درناوي لپاره هلې ځلې کوي. 

د کورنیو بیځایه شویو کسانو د څارنې مرکز د کډوالو لپاره د ناروی هیئت )NRC( یوه برخه ده. 

 www.internal-displacement.org د ال ډیرو معلوماتو لپاره زمونږ انترنتي پاڼې ته په دې پته
مراجعه وکړئ. 

NRC/Farzana Wahidy, IDMC/Caroline Howard, IDMC/Christophe Beau :د انځور سرچینه
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