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 ان داخلیگان و بیجاشدگچهارچوب پالیسی برای عودت کنندعمل  پالن
 ( 30/12/1395مؤرخ کمیته فرعی شورای وزیران درامور مهاجرت شده  تصویب، )نسخه نهایی 
 

 بدست آورده اندالزم اسناد  رفته وگقرار نام  ثبتمورد ، جدیدان گ: همه عودت کنندنخست هدف 

                                                           
الی  ۳میان مدت: از ماه؛  ۲ساعت الی  ۷۲از  میان مدت:ساعت بعد عودت بصورت دورانی؛  ۷۲: در خالل عاجل -  1

  ماه یا فراتر از آن.  ۱۰الی  دراز مدت؛  وماه؛  ۹

منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز 1زمان

پاسخدهی  طرح 
بشردوستانه ملل متحد 

 HRP یا 

ملی/  یتو)برنامه اول 
 . بودیجه ملی(

 

کمیته اجرایی عودت 
ان و گکنند

  یاان گبیجاشد
DiREC. 
 نقش رهبری:
وزارت امور مهاجرین 

ان.گو عودت کنند  
 نقش حمایتی:
 وزارت داخله 
کمیشنری عالی ملل 
متحد در امور 

ان یا گپناهند
UNHCR. 
سازمان بین المللی 

   IOMمهاجرت یا
  

جهت نظارت از ثبت نام  اتور حکومت در سرحدضحتقویت  - عاجل
 بایومتریک.

محل  ادارات حکومتی درنزد ان گان و بیجاشدگکلیه عودت کنند -
 .نده ا( ثبت نام شدوالیتی/ولسوالی و یا نواحی)مانند؛ دفاتر 

ورد ماط صفری مرز قنفاقد مدرک افغان در  انگکلیه عودت کنند -
 .ه اندثبت نام بایو متریک قرار گرفت

در یا دارای مدرک ان ثبت شده یاطالعات در خصوص پناهجو -
د مرکز توزیع کمک های نقدی کمشنری عالی سازمان ملل متح

  ند. ایا شناسایی شده ، تأیید UNHCRیا ان گدر امور پناهند
ان در خصوص گیان مدت و دراز مدت عودت کنندمقاصد م -

  شده است. ساحات عودت شان ارزیابی 
معیار  مطابق به PSNsکلیه افراد دارای نیازمندی های خاص یا  -

 . شده اندهای تعین شده، شناسایی 

سناد )ا ارزیابی موانع خدماتیکه مربوط به فقدان اسناد مدنی -
راهم فا یبا دید رفع شرایط در کوتا مدت  مربوط به احوال شخصه(

  بدیل قابل قبول.ساختن اسناد 

مرکز توزیع  ودر سرحد  کامل مردم بصورت
کمک های نقدی کمشنری عالی سازمان ملل 

 ثبت نام UNHCRان یا گمتحد در امور پناهند
اعدت های بشردوستانه و اساس مستا   ندوش

ه بو دسترسی  به وجود آمدهدر آینده  انکشافی 
فراهم خدمات اجتماعی از جانب دولت را 

  د.نمایتسهیل و
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 : برای کلیه عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی مساعدت های عاجل فراهم شده است  هدف دوم
 

 

برنامه غذایی جهان یا 
WFP 

یت ملی/ و)برنامه اول
 بودیجه ملی(.

کمیته اجرایی عودت 
کنندگان و 

بیجاشدگان یا  
DiREC. 
 نقش رهبری:

.داخلهوزارت امور   
 نقش حمایتی:

وزارت امورمهاجرین  
و عودت کنندگان، 

عالی ملل کمیشنری 
متحد در 

     یا پناهندگانامور
UNHCR. 
سازمان بین المللی 

  IOMمهاجرت یا
سازمان غذایی جهان 

   WFPیا 
برمامه اولویت ملی یا  

NPP :   
برنامه حکومت داری 
 موثر

از میان مدت 
الی طویل 
 المدت

ده در قانون ثبت احوال نفوس که تنظیم کننتعدیالت  پیشکش -
ای ه برتسهیل دسترسی به اخذ تذکرمسایل مربوط به تذکره است. 

 افرادیکه خارج از مناطق اصلی شان واقع باشند. 

 تقویت منابع بشری و امکانات ریاست ثبت احوال نفوس در -
یجاد ل ای و عودت، به شمول احتماگساحات با میزان بلند بیجاشد

 سیار.خدمات 

( از خصیهاسناد مدنی )اسناد مربوط به احوال شترویج دسترسی به  -
الیت پیوتری سوابق احوال نفوس در وثبت کم طریق ثبت نام و 

 کابل.

 داتاهی عامه در خصوص اهمیت ثبت تولگترویج کامپاین های آ -
 و اسناد مدنی )اسناد مربوط هب احوال شخصیه(. 

 مدغم سازی اطالعات بایومتریک عودت
 کنندگان جدید در سیستم اسناد مدنی )اسناد
مربوط به احوال شخصیه( چون؛ تذکره و ثبت 

 نام تولدات و غیره...
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منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان

طرح پاسخدهی 
بشردوستانه ملل متحد 

 HRP یا 

 )بودیجه ملی(.  
 

کمیته اجرایی عودت 
کنندگان و بیجاشدگان 
 .DiRECیا  
 نقش رهبری:
وزارت امور مهاجرین و 
 عودت کنندگان.
 نقش حمایتی:
کمیشنری عالی ملل 
متحد در امور 
پناهندگان یا 
UNHCR. 

المللی سازمان بین 
     IOMمهاجرت یا

 -برنامه غذایی جهان
WFP 

 وسایرکلستربشردوستانه

 

از میان مدت 
الی طویل 
 المدت

 ذایی/بسته های غیر غ /تترانسپوروجه مالی برای فراهم نمودن  -
عیار ی منیازمندی های خاص بر مبنا دارای موارد رجعت دهی افراد

ا ب، های تعین شده برای عودتهای فاقد مدرک در مناطق سرحدی
 . ان از پاکستانگتأکید به کلیه عودت کنند

)که  جددتوزیع عمومی بسته های تنظیم شده ترانسپورتی / اذغام م -
یع بعدأ مشخص خواهد شد( برای کلیه پناهجویان در مرکز توز

شنری عالی سازمان ملل متحد در امور کمک های نقدی کم
 . UNHCRپناهندگان یا 

الی( مجه ثبت نام برای کمک های عذایی )از طریق انتقال مستقیم و -
 .WFPیا  برنامه عذایی جهان SCOPEتحت برنامه سکوپ 

 جددمایجاد میکانیزم های رجعت دهی برای مساعدت های اذغام   -
 در مناطق اصلی یا ساحات جابجا شدن.

هم نمودن مساعدت های عاجل در نقاط فرا
  .یورود

طرح پاسخدهی 
بشردوستانه ملل متحد 

 HRP یا 

یت ملی/ و)برنامه اول 
 بودیجه ملی(. 

 

کمیته اجرایی عودت 
کنندگان و بیجاشدگان 
 .DiRECیا  
 نقش رهبری:
اداره ملی مبارزه با 
 حوادث
وزارت امور مهاجرین و 
 عودت کنندگان.

بر  مکیکانتقال مستقیم وجه مالی و یا فراهم نمودن اجناس مهم  - عاجل
 مبنای آسیب پذیری و تشخیص سطح خانواده.

 SCOPEثبت نام برای کمک های غذایی تحت برنامه سکوپ  -
 برنامه عذایی جهان.

ه آیندنیاز سنجی های در حال جریان جهت دانستن جریانات   -
 مهاجرت ها و نیاز به خدمات.

فراهم نمودن مساعدت های بشردوستانه در 
 ساحات بیجاشدگی مؤقت یا ساحات جابجا شده
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 نقش حمایتی:
اعضای کلستر های 
 بشردوستانه مربوط
    

طرح پاسخدهی 
بشردوستانه ملل متحد 

 HRP یا 

یت ملی/ و)برنامه اول 
 بودیجه ملی(. 

 

کمیته اجرایی عودت 
کنندگان و بیجاشدگان 
 .DiRECیا  
 نقش رهبری:

 در امور وزارت دولت
و  مبارزه با حوادث

 بشردوستانه 
وزارت امور مهاجرین و 
 عودت کنندگان.
 نقش حمایتی:
اعضای کلستر های 

 بشردوستانه مربوط

عاجل الی از 
 میان مدت
 
 
 
 
 
 
از میان مدت 
الی طویل 
 المدت

ایجاد میکانیزم هماهنگی میان تالش های موجود کمکهای  -
ی تماعبه رهبری کلستر اجزمستانی به رهبری دولت و پاسخگویی 

 .یبشر
طق منا اساسزمستانی، بر  ی کمکیبسته هاایجاد تناسب میان  -

 توسط شرایط زمستانی شدید. آسیب دیده 

ع وزیشفاف و میکانیزم نظارت برای تواضیح/ ایجاد معیار های -
 مساعدت های زمستانی.

 .ها کمک ،اطمینان از توزیع بوقت و مبتنی بر نیازمندیحصول  -
-  

 سازی کمک های زمستانی )ساالنه( فراهم

 

 ان و اجتماعات میزبانگان، بیجا شدگهدف سوم: تسهیل دسترسی به خدمات اساسی به عودت کنند
 

منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان

 

یت ملی/ و)برنامه اول 
 بودیجه ملی(. 

 

کمیته اجرایی عودت 
کنندگان و 

بیجاشدگان یا  
DiREC. 
 نقش رهبری:

 کوتاه مدت
 
 
 میان مدت
 

ودت عشورا موجود در ساحات با های انکشافی شناسایی مطالعه/ -
 بلند.

ند بل توسعه میثاق شهروندی در نواحی و ولسوالی هایکه میزان -
  ی نمایند. ی داخلی را میزبانگعودت و بیجا شد

خانواده های عودت کننده /  ی یا حظور گحصول اطمینان از نمایند -

حصول اطمیان از شمولیت، 
دد جو اذغام مور حض/یگنمایند

  ان.گان و عودت کنندگبیجاشد
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وزارت احیا و انکشاف 
 دهات 

اداره مستقل 
 اورگانهای محلی.

وزارت امور مهاجرین 
 و عودت کنندگان.

 نقش حمایتی:
 اداره احصاییه مرکزی

 بانک جهانی
کمشنری سازمان ملل 
متحد در امور 

ان یا گپناهند
UNHCR 

سازمان بین المللی 
 IOMمهاجرت یا 

دفتر اسکان ملل 
متحد یا 
UNHABITAT 

برنامه اولویت 
 : NPPملی/

 میثاق شهروندی

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ان داخلی در شورا های موجود انکشافی.گبیجاشد

ان گدبیجاشبرای راه حل های پایدار  نیازمندیدرک/فهم بهبود  -
و  ریتاز طریق جمع آوری پیشرفته، مدی انگداخلی و عودت کنند

دغام ی اشاخص چند بعد دستیابی اطالعات )مانند؛ نمایه اجتماع،
 (. DTMی یا )گمجدد، و شبکه ردیابی بیجاشد

 

یت ملی/ و)برنامه اول
 بودیجه ملی(. 

 

کمیته اجرایی عودت 
کنندگان و 

بیجاشدگان یا  
DiREC. 
 نقش رهبری:

 
 از میان 

 الی  مدت
طویل 

 آموزش/علیم و تربیهت

نیل به دسترسی اطفال بازگشت حصول اطمینان از  -
گان و بیجاشده گان داخلی که در سنین مکتب کنند

، و زش، به آموزش و محیط مساعد برای آموقرار دارند

  خدمات اساسیدسترسی به فراهم نمودن 
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وزارت احیا و 
 انکشاف دهات.

اداره مستقل 
 اورگانهای محلی.

وزارت امور مهاجرین 
 و عودت کنندگان.

 نقش حمایتی:

 وزارت معارف
 وزارت صحت عامه

 .خارجهوزارت امور 
صندوق وجهی ملل 
متحد برای اطفال 

 UNICEFیا 

برنامه اولویت 
 : NPPملی/

 میثاق شهروندی
برنامه تقویت 

 معارف 
 EQUIPیا 

برنامه صحت یا 
(SEHAT)  در

ساحات که از 
میثاق  شپوش

 همچنان به رسمیت شناختن مدارک شان المدت

o ا؛ء هراه اندازی ارزیابی نیازمندیها و تشخیص خال 

o  شآموزتدریسی و تهیه نمودن منابع بیشتر )مواد ،
 ؛فضای آموزش ایجاداستخدام معلمین قراردادی و 

o انگفراهم نمودن کوریکلم مؤقت برای عودت کنند 
ن ستااز پاکستان، انانیکه از سیستم تدریسی افغان

 بدور مانده اند؛

o  رفع محدودیت های دسترسی به آموزش ) ایجاد
ان رهنمود ادغام مکاتب، ایجاد صنوف فراگیری زب

پروسۀ و رفع فیس و صنوف پوششی، نظارت 
به رسمیت ، میزبان پناهندهتصدیق در کشور 

 ان؛در خارج از افغانست دست داشتهشناختن مدارک 

o  مکاتب/ در تصدیق و راجستر نمودن روند تسریع
 ی؛گفرایند ثبت نام در ساحات بازگشت و بیجاشده 

o  تقویت ظرفیت سازمانی و بسیج اجتماع جهت
 ندهادغام اطفال بیجاشده گان داخلی و بازگشت کن

 گان در سیستم تحصیلی و آموزشی؛

 صحت

کنندگان و  عودتحصول اطمینان از دسترسی  -
 صحیمساعدت های /هابیجاشده گان داخلی به کمک

o  بلند بردن ظرفیت پذیرش در ولسوالی های با
)بشمول ی بلند گمیزان عودت و یا بیجاشد
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شهروندی باز مانده 
 باشد. 

 

 ؛تأسیسات صحیکارمندان مونث( 

o جدید صحی و یا ایجاد کلینیک أسیسات ایجاد ت
 عودتهای سیار در ساحات بیجاشده گان داخلی و 

که در دسترسی به تأسیسات صحی به  گانکنند
 چالش کشانده شده اند؛

 الصحه/بهداشت حفظآب و 

و عودت کنندگان حصول اطمینان از دسترسی  -

 آشامیدنی صحی؛بیجاشده گان داخلی به آب 

 ؛بهداشتتقویت زیرساخت های آب های آشامیدنی و  -

 حفظ الصحه؛ آموزش ترویج -

  

 

 

 

 

 

 

 هدف چهارم : بهبود دسترسی به زمین و مسکن مناسب 
 

منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان
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بعدأ مشخص خواهد 
 شد

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری:

 اداره اراضی
 نقش حمایتی: 

 ریاست جمهوری
 اداره اراضی

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
وزارت انکشاف 

 شهری
دفتر اسکان ملل 
متحد یا 
UNHABITA

T  

 کوتاه مدت
 

فرمان ریاست شناسایی واختصاص زمین براساس  -
جمهوری جهت تسهیل تملیک و توزیع زمین در 

 حد اقل"نیازمندی های بادرنظر داشت محالت مناسب
، مشمول دسترسی به "معیار برای انتخاب ساحه

 فرصت ها زندگی مناسب 

پالیسی برای راحل  حیطختن مقادر سا
ن اناخانواده های بیجاشده و افغ پایدارهای 

 فاقد زمین، با توجه به محدودیت زمین و
 سیستم اداری

بعدأ مشخص خواهد 
 شد

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری: 

میان از 
 مدت

الی طویل 
 المدت

 

برای یا قابل استطاعت گزینه های ارزان  محدوده -
 اعمار شده؛ های مسکن

قه عالذیایجاد یک برنامۀ تامین مالی ارزان به افراد  -
 ؛ مستحق

 

 فراهم نمودن خانه های قابل استطاعت یا
خانه های اجتماعی در مناطق شهری 
برای حصول اطمینان جهت دسترسی به 

 مستحق افراد ذیعالقه
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اداره مستقل 
انشکاف زون 
پایتخت یا 

CRIDA 

وزارت انکشاف 
شهری و خانه 

 سازی
 نقش حمایتی: 

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
دفتر اسکان ملل 
متحد یا 
UNHABITA

T 

شاروالی های 
  همربوط

تعداد  بعدأ بر اساس
مستفید شونده 
مشخص خواهد شد. 

خانواده  ۱۲۵۰۰۰
میلیون تن  ۱)تقریبأ، 

 ۴۰۰میشود(. حدودأ 

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری: 

اداره مستقل 

عاجل و در 
 میان مدت

 

با  بیجاشده گان /انگعودت کنندشرح از ساحات میزبان  -
 سابقه طوالنی

احات مناسب شهری و نیمه شهری که بر س صتشخی -
 بودقابلیت به "کمترین معیار برای انتخاب ساحه"اساس 

  داشته باشد، شامل:

o  داشتن مقاربت به تسهیالت معیشت مناسب ) که معموال

دوامدار به بیجاشدگی در  راحل های
مناطق شهری برای عودت کنندگان، 

ان داخلی، و شهرنشینان فقیر، گبیجاشد
مشمول قانونی ساختن ساحات مورد نظر 

 . مسکونی غیر منظم
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میلون دالر نیاز 
 خواهد بود. 

انشکاف زون 
پایتخت یا 

CRIDA 

وزارت انکشاف 
شهری و خانه 

 سازی
وزارت  اراضیاداره 

امور مهاجرین 
 وعودت کنندگان

 
 نقش حمایتی: 

ریاست هماهنگی 
یا  پاکیمین 
DMAC 

دفتر ماین پاکی 
سازمان ملل متحد 

 UNAMSیا 

دفتر اسکان ملل 
متحد یا 
UNHABITA

T 

شاروالی های 
 مربوطه

 باشد(؛در اقتصاد غیررسمی شهری موقعیت داشته 

o  اری پایدآبمنابع دسترسی به خدمات بنیادی، که شامل ،
 دد؛پوتانسیل برای این خدمات باید در ساحه ایجاد گر

o ای مناسب برای سکونت انسان؛ بدون خطرات بی مورد بر
 صحت و سالمت انسان؛

 تملیک ساحات انتخاب شده؛ در صورتیکه قابل تطبیق -

موقت ملکیت اعطای سند صدور تعرفه بانکی و باشد، 

براساس آویز  توسط اداره اراضیساحات تشخیص شده 

 ؛بانکی

ل پس ازتعدیو ها سندملکیت دائم توسط شاروالیاعطای  -

 قانون توسط اداره اراضی؛

زمین به مستحقین توسط تشخیص مستحق وتوزیع  -

 کمیسیون های مرکزی و والیتی

 ؛د اینتامین امنیت برای ساکنان که ساحه را تصرف می نم -

 صرفپالنگذاری سریع ساحه و آمادگی ابتدایی قبل از ت -

 ه(؛مثال آب، امکانات حفظ الصحۀ اولی )بگونۀ

بهبود خدمات عمومی به معیار های مشخص شده در  -

 میثاق شهروندی؛

 اسبساحات بعدًا داخل شاروالی ها گردیده )جاییکه من -

  ند؛باشد( و در برنامه های انکشاف شهری شامل می گرد

 بهبود امینت تصدی )ازطریق تدابیر کوتا
مدت مانند؛ تصدیق نامه شغلی مؤقت که 

 قاکار ارتدر نهایت بتواند به عنو ان سند 
پیدا کند(. پاین نمودن سطح تهدید از 
اخراج و رفع شدن محدودیت ها روی 
تشبثات انکشافی جهت بهبود خدمات 
اساسی و مسکن در ساحات مشخص شده 

   راه حال های دوامدار.
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برنامه اولیت 
 :NPPملی/

برنامه های 
 انکشاف شهری

 

 هدف پنجم: بهبود دسترسی به فرصت های معیشتی و اشتغال
 

منابع مالی / منابع 
 تمویل

برنامه نهاد مسؤل / 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان

طرح پاسخدهی 
بشردوستانه ملل متحد 

 HRP/ HNO یا 

یت ملی/ و)برنامه اول 
 بودیجه ملی(.

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری: 

، امور وزارت کار
احتماعی، شهدأ و 

وزارت امور  معلولین
و عودت  مهاجرین
 کنندگان

 
 نقش حمایتی: 

وزارت احیا و 
 انکشاف دهات 

 کوتاه مدت
 

 و سنجش اقتصادی -اجتماعیراه اندازی ارزیابی های  -

 و گان کننده عودت های مهارت شناسایی و پذیریآسیب 

 داخلی. گان شده بیجا

 مولیا سروی بازار، مش طالعات نظر سنجیمراه اندازی  -

 و تولیدی بخش ها در ارزش زنجیره تجزیهو  تحلیل

 . اقتصادی

در موجود  یاطالعاتخأل بهبود وضعیت 
ه های امنیت اممعیشت و برنخصوص 

 غذایی
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وزارت زراعت، 
 آبیاری و مالداری

 وزارت صحت عامه
اداره مستقل 

 انهای محلیگار
دفاتر سازمان بین 
المللی مهاجرت، 
کمشنری عالی 
ملل متحد در امور 

ان، سازمان گپناهند
عذایی و رزارعت 
ملل متحد، سازمان 
بین المللی کار، 
برنامه انکشافی 
ملل متحد، برنامه 
غذایی جهان، دفتر 
مبارزه علیه مواد 

یم امخدر و جر
سازمان یافته ملل 

   متحد
یت ملی/ و)برنامه اول

 بودیجه ملی(.

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 

در میان 
 مدت

 اقتصادی و تولیدی های بنا زیر بازسازی /تاسیس -
 خدمات پوشش تحت های زمین ،)چون؛ فابریکات

ؤقت از طریق راهکار و ایجاد اشتغال م
طرحهای تولیدی فواعد عامه مبتی بر 
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بیجاشدگان یا 
DiREC. 

 نقش رهبری:

احیا و وازارت 
 انکشاف دهات

 وزارت فواعد عامه
 نقش حمایتی: 

انکشاف  وزارت
 شهری و مسکن

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
، امور وزارت کار

احتماعی، شهدأ و 
 معلولین

وزارت زراعت، 
 آبیاری و مالداری

 وزارت فواعد عامه
اداره مستقل 

 انهای محلیگار
سازمان  ؛دفاتر

بین المللی 

 
 
 
 
 

الی درراز 
 مدت

 های فعالیت و صلح برای شاغلربط  طریق از( دولتی
مساعدت های تأمیناتی  ایجاد قبیل از شهروندی میثاق
فعالیت ها  برنامه کابل، داریشهر توسعه برنامه مالی،

 ی.شهر انکشافمتمرکز بر 

 نقدی کمکهای یابدیل  های فعالیت دادن قرار هدف -
یری گبه سهم قادرکه  آسیبشدیدأ  های گروه برای

 برنامه های مبتنی بر نیروی کار، نیستمند. 

 

 نیروی کار
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مهاجرت، کمشنری 
عالی ملل متحد در 

 ان،گامور پناهند
سازمان بین المللی 

سازمان عذایی  کار،
و رزارعت ملل 
متحد، برنامه 
انکشافی ملل 
متحد، برنامه 
غذایی جهان، دفتر 
مبارزه علیه مواد 

یم امخدر و جر
سازمان یافته ملل 

  متحد
اولیت  برنامه
 :NPPملی/

 میثاق شهروندی 
برنامه انکشاف 

  شهری
یت ملی/ و)برنامه اول

 بودیجه ملی(.
کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

 میان مدت 
  تا 

 دراز مدت

 بهبود حمل و نقل شهری برای افزایش تحرک نیروی -

 کار و تسهیل در جستجوی کار

بازار تقاضا در خصوص دسترسی به اطالعات تسهیل   -

بهبودر دسترسی به بازار های رسمی و 
 غیر رسمی کار



   15 
 

DiREC. 
 نقش رهبری:
، امور وزارت کار

احتماعی، شهدأ و 
وزارت امور  معلولین

مهاجرین وعودت 
 کنندگان

 نقش حمایتی: 
وزارت انکشاف 

 دهات
 وزارت فواعد عامه

 بانک جهانی
موسسات ملل 

 متحد

 کار.

یت ملی/ و)برنامه اول
 بودیجه ملی(.

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 رهبری:نقش 

وزارت کار، امور 
اجتماعی شهدأ و 

 معلولین.

 میان مدت
 تا  

 دراز مدت

ات کوپراتیف ها یا تشبث /هاانجمن / پهاتاسیس گرو -

ه بمربوط  )با توجه خاص به زنان و جوانان(تعاونی 

 . های تولیدی و اقتصادی شکتور

ریق طاستخدام و مهارت کار از های قابل بهبود ظرفیت -

 /یکیتخنتوسعه مبتنی بر نیاز بازار، مهارت و آموزش 

مشمول  ،TVETیا  فنی و آموزش های حرفه ای

 سکتور خدمات عامه ازدر کار آموزش و کارآموزی 

 طریق مشارکت با سکتور خصوصی. 

تنوع در معیشت، بهبود دسترسی به 

فرصت های اقتصادی و تقویت تولید 

، اندرآمد پایدار )با توجه ویژه به جوان

زنان، و افراد با نیاز مندی های 

 .خاص(
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 نقش حمایتی: 
وزارت امور 
مهاجرین و عودت 

 انگکنند
وزارت انکشاف 

 دهات
، وزارت زراعت

 آبیاری و مالداری
و وزارت خانه های 
فواعد عامه، 
معارف، امور زنان، 
اطالعات و 

، اداره گفرهن
انهای گمستقل اور

 محلی
 دفاتر؛

المللی سازمان بین 
مهاجرت، کمشنری 
عالی ملل متحد در 

ان، گامور پناهند
سازمان بین المللی 
کار، سازمان عذایی 

 کشاورزی/ زراعتی و غیر آن ابزاز فراهم نمودن  -

 گاندشاشتغالی در میان بیجا ی و خود ترویج کارآفرین -

عه توساز از طریق پشتیبانی داخلی و عودت کنندگان 

 تشبثات.

سرمایه گذاری های کوچک و متوسط  حمایت از  -

 تتوسعه ظرفی )اجتماعی(. ایجاد و مبتنی بر جوامع

ه دسترسی ب جهتکارآفرینی مورد نیاز و سواد مالی 

 .بخش های تولیدی و اقتصادیسکتوز سا 

انک دسترسی به خدمات رسمی و پایدار مالی )بتسهیل  -

و همچنین  (کوچک ها و نهاد های سرمایه گذاری

 )حمایت های کوچک مالی و قرضه روهیگ طرح های

 .(های کوچک

مات خد به منظور تسهیل در ارائه یاستفاده از تکنالوژ -

قال اجتماعی و انتمزایای  ردیف نمودنرسمی مالی و 

 .پول

تشبثات  مربوطه( سکتور/)بخشایجاد مشارکت با  -

بهبود مربوط به سکتور خصوصی و مجتمع ها جهت 

 . ارتباطات بازار
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و رزارعت ملل 
متحد، برنامه 
انکشافی ملل 
متحد، برنامه 
غذایی جهان و 
دفتر مبارزه علیه 
مواد مخدر و جرایم 
سازمان یافته ملل 

 متحد
برنامه های اولولیت 

 : NPPمالی یا 
اقتصادی تقویت 

 زنان
توسعه دارایی/ 

 سرماه انسانی.
 

یزی شده و ربرنامه  تنظیم شده، مصؤن، منظم و مسؤل مردم، من جمله از طریق تطبیق پالیسی هایتسهیل مهاجرت و تحرک هدف ششم: 
 مدیریت شده

منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان

کمیته اجرایی  بودیجه ملی
عودت کنندگان و 

 میان مدت
 تا

آموزش به وزارت کار، امور اجتماعی  فراهم نمودن -
ی گشهدا و معلولین، اتشه های امور مهاجرین و نمایند

ارتقای ظرفیت سازمانی در سطح ملی 
جهت حصول اطمینان از مهاجرت مصؤن 
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بیجاشدگان یا 
DiREC. 

 رهبری: نقش
وزارت کار، امور 
اجتماعی شهدأ و 

 معلولین.
وزارت امور 

امور مهاجرین 
مهاجرین و عودت 
 کنندگان

 
 نقش حمایتی: 
 داخلهوزارت امور 

 وزارت خارجه
 وزارت عدلیه
سازمان بین المللی 

 IOMیا  مهاجرت

سازمان بین المللی 
  ILOیا   کار

 بانک جهانی

های سیاسی افغانستان در خارج پیرامون مهاجرت  دراز مدت
نیروی کار، از جمله استراتیژی مهاجرت نیروی کار که 

 اخیرأ پیش کش کردید. 

حمایت از توضیع اسناد هویتی بایومتریک برای  -
 ه.کارکران مهاجر بلقو

 رانگفراهم سازی آموزش های قبل از سفر برای کار -
 مهاجر بلقوه افغان.

 

 و به دستی مدیریت شده  نیروی کار. 

کمیته اجرایی  بودیجه ملی
عودت کنندگان و 

 میان مدت
 تا

 ایجاد میکانیزم های اخالقی استخدام  -

ؤقت به خارج از طریق ترویج تسهیل مهاجرت های م -

ران مهاجر، گتأمین/رعایت حقوق کار
لقوه مهاجر افغان و اران بگمشمول کار
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بیجاشدگان یا 
DiREC. 

 نقش رهبری:
وزارت کار، امور 
اجتماعی شهدأ و 

 معلولین.
 

وزارت امور 
امور مهاجرین 

مهاجرین و عودت 
 کنندگان

 نقش حمایتی: 
 وزارت امور داخله
 وزارت امور خارجه

 وزارت عدلیه
سازمان بین المللی 

 IOMمهاجرت یا 

سازمان بین المللی 
  ILOیا   کار

 بانک جهانی

استخدام های فرا مرزی )خارجی( و فرصت های  دراز مدت
 حرفوی.

حصول اطمینان از برنامه های به رسمیت شناسی  -
 ران مهاجر.گحرفه های کار

له ران مهاجر در مرحگمعرفی خدمات حماتی برای کار -
ل راحقبل از استخدام، قبل از سفر، در ساحه کار و م

و  عودت داوطلبانه مهاجرت )افغانان مقیم در خارج
 ران مهاجرت در افغانستان(.گکار

ادن ن دبرای محو کار اجباری، پایا ایجاد تدابیر مؤثر -
 جارت انسان.ت-ی مدرن و قاچاگبرد

ژه مبتنی بر ایجاد طرح های مساعدت مستقیم و وی -
ه ع کان مهاجر و سایر افراد ذیعالقگضرورت برای کار

 تجارت انسان،-مورد تهقیر/مورد سؤاستفاده/ قاچاق
  باشند.  رفتهگقرار 

ران مهاجر مقیم افغانستان.گکار  

میته اجرایی عودت  بودیجه ملی
کنندگان و 

 میان مدت
 تا

طرح، امضأ و تطبیق توافقات و تفاهمنامه های  -
ران گمهاجرت نیروی کار با کشور های مقصد کار

ترویج همکاری های منطقوی و بین 
مشارکت ها در خصوص المللی و سایر 
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 اجتماعیشهروندان و انسجام سهم گیری : بهبود هفتمهدف 

 

بیجاشدگان یا 
DiREC. 

 نقش رهبری:
وزارت کار، امور 
اجتماعی شهدأ و 

 معلولین.
وزارت امور 

امور مهاجرین 
مهاجرین و عودت 
 کنندگان

 
 نقش حمایتی: 

 وزرت امور خارجه
 رادیو تلویزیون ملی

سازمان بین المللی  
 مهاجرت 

سازمان بین المللی 
   کار

 بانک جهان

 مهاجر. دراز مدت

ای استفاده از روند های مشورتی  منطقوی )اجالس ه -
 گویالدمنطوقی( چون؛ فرایند بالی، فرایند کوالمبو و 

ابوضبی برای حصول اطمینان فرصت ها از 
مهاجرت/تحرکات مصؤن و منظم افغانان از جمله 

 ران مهاجرگکار

مهاجرت/تحرکات مصؤن و منظم، از 
 جمله مهاجرت نیروی کار. 
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منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان

)برنامه های اولیت 
 (.بودیجه ملیملی/ 

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری: 

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
 نقش حمایتی: 

اطالعات و وزارت 
رادیو  ،فرهنگ

 وتلویزیون ملی،
دفاتر سازمان ملل 

  متحد

 میان مدت 
 تا  

 دراز مدت 
 

و  خلیتوسعه استراتیژی ارتباطات برای بیجا شدگان دا -
ردن بلند بمیزبان برای احتماعات عودت کننده گان و 

 تنشو کاهش بالقوه توقعات آگاهی، مدیریت سطح 
 های اجتماعی.

 های حقوقیمساعدتدسترسی به  نمودنفراهم  -

ز انظارت استنتاج برای های شکایات میکانیسمایجاد  -
 ابتکارات.  /شفافیت و اجرای طرح ها

آگاهی و افزایش بلند بردن سطح 
 دسترسی به اطالعات

)برنامه های اولیت 
 ملی/ بودیجه ملی(.

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری:

انکشاف  وزارت

 میان مدت
 تا

 دراز مدت

گزارش دهی  برای محل تقویت شورا های انکشافی -
 ی. جکومته نهاد های ارایه خدمات بخالهای  پیرامون

رو به نمودن حسابدهی عمودی / فعال 
پایین از طریق کارت های گزارشی 

 شهروندان
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 دهات
اداره مستقل 

 انهای محلگاور
اولیت  برنامه
 :NPPملی/

 شهروندی میثاق 

)برنامه های اولیت 
.ملی/ بودیجه ملی(  

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش رهبری:

وزارت مخابرات و 
تکنولوژی 

 معلوماتی
وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
 نقش حمایتی: 

وزارت اطالعات 
وفرهنگ، وزارت 
ارشاد حج واوقاف، 
ورادیو وتلویزیون 

 میان مدت
 تا  

 دراز مدت
 

ه کاجرای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در مناطق  -
برای تسهیل ادغام اجتماعی و بلند سطح عودت 
 االجتماعگفتگوهای بین 

 افزایش انسجام اجتماعی از طریق فعالیت
 فرهنگیهای اجتماعی و 
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 ملی
 UNESCO ونسکو/ی

صندوق وجهی 
 یگفرهن

 
 اولیت ملی نامهبر
/NPP: 

 میثاق شهروندی

 

 ک(ب)فید بازخورد  /استنتاج نظارت و  ،یگزارش ده یها زمیمکان قیاز طر تیو شفافحسابدهی  تیتقو  هشتم :هدف 

 

منابع مالی / منابع 
 تمویل

نهاد مسؤل / برنامه 
 اولویت ملی مربوط

 مقاصد اجرات الزم / مورد نیاز زمان

)برنامه های اولیت 
 .ملی/ بودیجه ملی(

 نقش رهبری: 
کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش حمایتی: 

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان

 مدتکوتا  
 الی 

 دراز مدت 
 

ب شرایط و آسی یت/واجد بودنتعیین معیارهای واجد -
 پذیری

 زابرای نظارت ی بین السازمانی نظارتایجاد واحد  -
 . استقرار عملیات پیشرفت

ه و دسترسی به برناممتوازن تقویت توذیع 
 ها برای بیجا شدگان و عودت کنندگان
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وزارت انکشاف 
 دهات

اداره مستقل 
 اورگانهای محلی

 وزرارت معارف
 وزارت صحت

دفتر کمشنری 
عالی ملل متحد در 

 UNHCRیا امور 

برنامه های اولیت 
 : NPPملی یا 

  میثاق شهروندی

)برنامه های اولیت 
.ملی/ بودیجه ملی(  

 نقش رهبری: 

کمیته اجرایی 
عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
 

 نقش حمایتی:

در میان 
 مدت
 
 
 
 

هماهنگی بشردوستانه و  هایساختار زیمتناسب سا -
 انکشافی 

 تباطارو تاسیس کمیته های والیتی ادغام مجدد ایجاد/ -
 هماهنگیمل با ساختارهای آن 

 راه حلمتمرکز بر توسعه برنامه های کاری طرح و  -
  برنامه های ملی عیار نمودن آن با های پایدار 

 میکانیزمهای هماهنگی، استراتیژیتسریع 
 ها ها و برنامه
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اداره مستقل 
 اورگانهای محلی

دفتر کمشنری 
عالی ملل متحد در 

 UNHCRیا امور 
دفتر هاهنگی 
کمک های ملل 

 متحد
سازمان بین الملی 

 مهاجرت

)برنامه های اولیت 
.ملی/ بودیجه ملی(  

 نقش رهبری:
کمیته اجرایی  

عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
 نقش حمایتی:

اداره احصاییه 
 مرکزی

دفتر کمشنری 

در میان 
 مدت
 

اه رتقویت هماهنگی در مورد اطالعات برای ضروریات  -
  حل های متداوم

و اطالعات دستیابی جمع آوری، مدیریت و ارتقأی  -
و عودت داخلی مورد  بیجا شدگان  درمعلومات 

 گان کنند

دت استقرار مجدد بیجا شدگان داخلی و عواز نظارت  -
 کننده گان

بیجا شده گان و  متمرکز سازی اطالعات
عودت  کننده گان، جمع آوری اطالعات 

 ها و انتشار
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عالی ملل متحد در 
 UNHCRیا امور 

دفتر هاهنگی 
کمک های ملل 

 متحد
سازمان بین الملی 

 WFPو مهاجرت

)برنامه های اولیت 
.ملی/ بودیجه ملی(  

 نقش رهبری:
اجرایی کمیته 

عودت کنندگان و 
بیجاشدگان یا 

DiREC. 
 نقش حمایتی:

وزارت امور 
مهاجرین وعودت 

 کنندگان
 وزارت عدلیه
 بانک جهانی

 کوتاه مدت 
 الی 

 یان مدتم

قع به مو ازتطبیقمیسیون نظارت برای نظارت ک ایجاد -
 و موثر از تمام فعالیت ها 

 و مقررات قوانیتقویت اجرای پالیسی ها،  -

 و پالیسیتقنینی/ حقوقی تقویت چارچوب 

 

 ت: مخففا

ANDMA وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث و امور بشردوستانه 

ARAZI اداره مستقل اراضی افغانستان 
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CRIDA اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 

CSO اداره احصاییه مرکزی 

DiREC کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجاشدگان 

DMAC ی ماین پاکیگریاست هماهن 

EQUIP برنامه بهبود کیفیت معارف 

FAO اداره مواد خوراکی و زراعت سازمان ملل متحد 

IDLG انهای محلیگاداره مستقل اور 

IFAD  وجهی بین المللی انکشاف زراعتصندوق 

ILO سازمان بین المللی کار 

IOM سازمان بین المللی مهاجرت 

MAIL وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

MoE وزارت معارف 

MoFA وزارت امور خارجه 

MoI وزارت امور داخله 

MoLASMD وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 

MoPH وزارت صحت عامه 

MoRR انگوزارت امور مهاجرین و عودت کنند 

MRRD  انکشاف دهاتوزارت احیأ و 

MUDH وزارت انکشاف شهری و مسکن 

OCHA ی کمک های بشری سازمان ملل متحدگاداره هماهن 

SEHAT ؟؟؟ 

UN-Habitat اداره اسکان سازمان ملل متحد 
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UNDP برنامه انکشافی سازمان ملل متحد 

UNESCO ی سازمان ملل متحدگاداره فرهن 

UNHCR انگکمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند 

UNICEF صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد 

UNMAS  پاکی سازمان ملل متحداداره ماین 

UNODC دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد 

WFP برنامه غذایی جهان 

 


