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ملل متحد در امور پناهندگان درمشارکت با هيئت مهاجرين سازمان کمشنری عالی 
ناروی افغانهای بيجاشده را در اعاده زمين های شان مساعدت مينمايد کشور   

 
 

 (UNHCR) ملل متحد در امور پناهندگان  سازمانکمشنری عالی – 2009 می 25 افغانستان، کابل،
ها ، تمديد نمود تا تالش )NRC (را با هيئت مهاجرين کشور نارویدرين هفته يک توافقنامه مشارکت 

 توسعه  کنندگان و بيجاشدگان داخلی در افغانستانعودترا جهت کمک در ارتقای حمايت حقوقی از 
  . بخشد

  
UNHCR  هيئت مهاجرين کشور ناروی را در ارائه مساعدت های رايگان حقوقی و معلومات برای
 معلومات, ريق مراکز عرضه مساعدت های حقوقی موقعيت از ط8  کننده درعودتافغانهای 

(ILACs) و تيم های سيار کمک ميکند  .   
  

 افغان معلومات و 150،000 به 2009در سال  UNHCRتوقع ميرود که برنامه تمويل شده توسط 
هم   و، عرضه نمودهخدمات حقوقی را از طريق يک شبکه مراکز عرضه خدمات حقوقی و معلومات

سيستم های موجوده رسمی و غير رسمی قضائی   کارمند مسلکی200 حد اقل ارتقای ظرفيت کاریر د
  . مساعدت نمايدافغانستان 

  
 به يک برنامه منطقوی مبدل شد، به بيجاشدگان داخلی و 2007اين توافقنامه مشارکت که در سال 

اشدگی ميباشند، دسترسی رايگان  کنندگانيکه در صدد يافتن راه های حل دوامدار برای مشکل بيجعودت
  . به معلومات و خدمات حقوقی را عرضه مينمايد

  
صورت  مورد حقوقی مساعدت 4،066، مجموعًا در 2008 الی اخير سال 2003از ماه مارچ سال 
به سازمان های غيرحکومتی، موسسات ملل متحد و نهاد  حقوقیمورد نگرانی قضايای گرفته و همچنان 
منازعات مربوط به زمين و ملکيت از جمله . قاط مختلف کشور رجعت داده شده استهای حکومتی در ن

توسط  قضيه 800 الی 600به موانع عمده در راستای بازگشت افغانهای بيجا شده بوده و همه ساله 
NRCهمچنان .  رسيدگی صورت ميگيردNRC در موارد مربوط به ميراث و قوانين خانوادگی نيز 

  . مساعدت مينمايد
  

مورد معلوماتی راجستر و پروسه  5،000، حدود )2009( کننده، امسال عودتبراساس تعداد افغانهای 
جهت تجديد معلومات به برعالوه، . کار آن انجام خواهد شد که شامل بخش فرامرزی نيز ميباشد

ن اجتماعات را نيز توسط مشوره دهندگااز  بازديد 800 حدود NRC کنندگان، عودبيجاشدگان داخلی و 
 4،800، تعداد مستفيد شوندگان مساعدت های حقوقی حدود 2009در سال . مجرب براه خواهد انداخت

   .  استگرديدهنفر تخمين 
  

 و کارمندان مسلکی حقوق اجتماع بزرگاندر پنج سال گذشنته، داير نمودن برنامه های آموزشی برای 
 کارمند مسلکی را در رابطه NRC 200، 2009در سال .  کاری بوده استنيز يکی از اولويت های

تربيه خواهد به عملکرد های بهتر حقوقی، از طريق سيمينار ها ورکشاپ های ارتقای ظرفيت کاری 
آموزش  واليت 12 کارمندان رسمی را در 327 رهبر جامعه و NRC 830، 2008در سال . نمود
  . ه استداد

  
 عرضه ميشود، بسيار موثر و فوق NRC یاکز مساعدت های حقوقی و معلوماتخدماتيکه توسط مر"

 کنندگان، پناهندگان و بيجاشدگان داخلی را در رابطه عودت، UNHCR به کمک NRC. العاده ميباشد
   ن، ملکيت و ميراث مساعدت مينمايدبه قضايای مسکن، زمي
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زيرا به ما بسيار خوشحاليم ين قرارداد از تمديد اما ": ميگويدNRC نيما مورناگن، رئيس منطقوی 
 را خدماتیرسيدگی نموده و ند نياز دار که به مساعدت ها یبه تعداد زيادی از افغانهاکمک ميکند تا 

  ".سازدعينی و پايدار را رونما ميعرضه نماييم که در زندگی افغانهای بيجاشده تغييرات 
  

 
 


