
 

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان    

 ریاست تحقیق و سیستم معلومات   

 مهاجرین  معلوماتریاست تحقیق و: توحید کننده

28  /  2   /1398 –  31 / 2  /1398  

 مالحظات فعالیت ها 

 ریاست تحقیق و سیستم معلومات(1
افتتاح کمیته ادغام مجددوالیتی و دیتابیس عودت  سفر یک تن کارمندان آمریت معلومات به والیت میدان وردک جهت 1

 کنندگان افغان . 

 مرز تورخم .حل مشکل تخنیکی دیتابیس 2

 ترتیب گزارشات واصله از ریاست های مرکزی در شیر فولدر.  3

 کاری روی گزارشات سفر های والیات میدان وردک و تخار . 4

 مدیریت مهاجرین . جلسه با اداره امورریاست جمهوری درمورد برگزاری گفتمان  5

 نهایی سازی گزارش سپوزیم تخصصی مدیریت مهاجرت.  6

 بازبینی طرح گفتمان ملی مدیریت مهاجرین. 7

 بررسی پالیسی محافطت زنان در حاالت اضطرار. 8

 بررسی پالیسی ملی تقویت مشارت زنان در پروسه انتخابات . 9

و  درباره مهاجرت امن ییجهت مشاوره و راهنما لیمیواتساپ، ا وایبر، ،یتلفون یبه تماس ها پاسخمشاوره مستقیم به مراجعین،  10

 خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل.

کتب جلسات هماهنگی تیم مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با انستیتوت تخنیکی تربیت بدنی، م 11

 آصف مایل جهت برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت .

جلسات آگاهی رسانی برای شاگردان و اساتید ذکور و اناث در انستیتوت تخنیکی تربیت بدنی و شاگردان اناث لیسه آصف  12

 د در کشورهای دیگر.مایل درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن و راهنمایی درباره بورسیه های تحصیلی موجو

 برای وزارت امور مهاجرین 5588تکمیل کار بر روی تکمیل فورم آترا برای تهیه جواز خط  13

 



 

 تهیه و تکمیل گزارش بررسی پیشرفتهای صورت گرفته در مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معومات مهاجرین. 14

ت مهاجرین درباره فعالیتهای این مرکز و فرصتهای به روز رسانی فیسبوک مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلوما 15

 تحصیلی موجود برای افغانستان

 های آگاهی رسانی مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.کار بر روی بازبینی محتوای پرزنتیشن 16

 یق و معلومات مهاجرین .دیدار هماهنگی دفتر دیده بان مهاجرت افغانستان از دفتر مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحق 17

ارسال گزارش فعالیتهای آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرینبه بخش نشرات وزارت  18

 امور مهاجرین برای درج در وبسایت وزارت.

 ریاست امور اداری( 2

غرض محسوبی به ریاست افغانی میشود 130284که جمعاً مبلغ ( ویا راپور رسید اجناس خریداری شده 7قطعه فورم )م 31د تعدا -1

 محترم مالی وحسابی ارسال گردیده 

 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است. 5قلم جنس برویت ف.س. 27تعداد -2

 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است. 5قطعه ف.س. 35تعداد  -3

 ترتیب گردید. 5قطعه فورم ف.س.16 تعداد -4

 مصرفی ترتیب گردیده است . 10قطعه فورم ف.س. 5بتعداد  -5

 ترتیب واجرا گردیده است. 8قطعه فورم اعاده ف.س. 6تعداد  -6

 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است. 5تعداد  -7

 باب ترتیب گردیده است. روغنیات ومبالیل وگریس هایدرولیک وفلتر 5قطعه فورم ف.س. 16تعداد  -8

 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است. 7تعداد  -9

 ترمیم نلدوانی تشناب های عمومی . -10

 پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها. -11

 پاکاری دهلیز های بالک اول ودوم توسط خارکروب ها. -12



 

 انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط. -13

 آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها. -14

 تخلیه چاه سپتیک فاضالب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری . -15

جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ات پییشنهاد تعداد  -16

 ذیربط ارسال گردیده.

 راده موتر لند کروزر مساعدت شده.پیگیری پلیت یک ع -17

 تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت . -18

 سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران . -19

 پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.ها حواله  د ارسال تعدا -20

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه( 3

 طریق ویب سایت و سایر صفحات اجتماعی وزراتخبر دری از  16نشر -1

 بولتن خبری و ارسال آن به مقام وزرات، ریاست های مرکزی، ریاست های والیات و نمایندگی های خارج از کشور. 6تهیه  -2

 

 قرار داد وزارت در ویب سایت. 2تفاهم نامه  و 2نشر -3

 خبر  و عکس از وایبرغرض نشر.   10اخذ -4

 خبار جهان و اخبار ورزشی برای متن شماره بعدی فصلنامه عودت.جمع آوری ا – 5

 مصاحبه با خبرنگار رادیوی صدای آمریکا و خبرگذاری آلمان. -6

 خبر دریی به پشتو از طریق صفحات اجتماعی وزارت. 16ترجمه و نشر --7

 خبر دری به انگلیسی از طریق صفحات اجتماعی وزارت. 7ترجمه و نشر  -8

 طی مکاتب جداگانه به ادارات دولتی و موسسات همکار. 1397لنامه عودت شماره یازدهم زمستان توزیع فص -9

 جهت چاپ در رساله معلوماتی ) بوکلیت(. 1397تهیه متن گزارش چهار ساله و سال  -10

 پاسخ به سواالت هیت کمیسیون دسترسی به اطالعات راجع به ویب سایت وزرات. -11

 

 النریاست پالیسیی و پ( 4



 

 
 

 ( ریاست تکنالوژی معلوماتی5

 مشوره و روتین امورات هرچند برساند انجام به را ذیل امورات است توانسته خویش کاری مشترک تیم با معلوماتی تکنالوژی ریاست

 به است یافته انجام هفته یک درطول جدیداً که آنچه نمیدانیم تذکر قابل که است داشته ادامه همواره اداره این تخنیکی و فنی های

 .است درج طورفشرده

 توسط پرسونل خدماتی . روزه همه  روم سرور جنرانور  کاری پاک و  رسی بر و چک .1

 .اتیارتباط وال استیفولدر / ر ریمشکل شبرطرف نمودن  .2

 ی وحسابی .مال استی/ ر یکاپفوتو نیمشکل ماشبرطرف نمودن  .3

 یاست پالنانستالیشن ویندوز و سایر بزنامه های مورد نیاز / ر .4

 مشکل تلیفون معینت امور پناهنده گان برطرف نمودن  .5

 .مشکل انترنت دفتر پارلمانی برطرف نمودن  .6

 ریاست تفتیش /به کمپیوترانستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز  .7

 ریاست اداری .یکپایه لپتاپ / کلینیک جهت تحویلی دیپووابراز نظر درمورد چک کردن  .8

 ی وحسابی.مال استی/ ر وتریکمپ هیکردن پرنتر به سه پا ریتر و شپرن شنیانسال .9

 مشاور پروژه دایریک /به کمپیوترانستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز  .10

 .تبدیل کردن کنکتر تلیفون / آمریت تثبیت و پاسخدهی .11

 وحسابی. شیر کردن دو پایه کمپیوتر به شیر پرنتر / ریاست مالی .12

 شعبات وزارت . روی جهت نیازمندی به پرنترانجام دادن س .13

 /  تحقیقیاست ./انستالیشن پرنتر / مدیریت مجله .14

 ریاست اداری /  /ترمیم پرنتر / مدیریت ترانسپورت .15

 مدیریت اجرائیه ریاست پالن /  /به کمپیوترانستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نظر  .16

 آمریت آموزش ریاست منابع / انستالیشن درایور های یک پایه دیسکتاپ /  .17

 مشکل انترنت / آمریت معلومات ریاست تحقیق /  برطرف نمودن .18

 وصل کردن کیبل های یک پایه دیسکتاپ / مدیریت اجرائیه ریاست خدمات انجنیری / .19



 

 حکم مقام محترم وزارت یثبت و بهبه تاس یکیالکترون یقطعه کارت حاضر 30 عیحکم مقام محترم وزارت توز یبه تاس .20

 داده شد  میکارمندان تسل یبرا عیجهت توز یمنابع بشر استیثبت و به ر یکیالکترون یقطعه کارت حاضر 30 عیتوز

 .ایجاد سیستم دیتابیس برای ریاست محترم دفتر نهایی  ترتیب وتنظیم نقشه )دیاگرام( .21

  سیستم کتابخانه وجمع آوری معلومات ابتدایی ERDتکمیل نمودن  .22

 

 بوالیت تخار وزابل 13/2/1398الی 9/2/1398ح وانکشاف دیتابیس درترکیب هیئت  بتاریخسفرسه روزه آمر طر

این .بوالیت میدان وردگ 28/2/1398.سفر سه روزه عضو مسلکی دیزاین وتوسعه دیتابیس درترکیب هیئت بتاریخ؛.

د  ریاست  امور مهاجرین. افتتاح مرکز استقرار مجدبه منظور سفرها به تاسی از هدایت جداگانه مقام محترم وزارت 

 صورت گرفته .

ذیل های دستاورد  ت تخار ، زابل و میدان وردگ مشابه بودهاافتتاح مرکز استقرار مجدد  مقیم والی ازاینکه هدف

 در قبال داشته.یکسان را 

دا دیتتدار و هئیتتت ستتفر ختتویش را از طریتتق ترانستتپورت زمینتتی بتته والیتتات تختتار ، زابتتل و میتتدان ورد  ، آغتتاز نمتتوده، ابتتت .2

جلسه تعتارفی  بتا هئیتت رهبتری ریاستت هتای امتور مهتاجرین و کارمنتدان مربوطته شتان بته انجتام رستانیده، ستپس پیرامتون 

. کته در نتیجته اجنتدای محفتتل هچگتونگی برگتزاری محفتل افتتتاح مرکتز ادغتتام مجتدد بحت  و تبتادل افکتار صتتورت گرفتت

ای فنتتی و تخنیکتتی دیتتتابیس کتته در ح تتور داشتتت معتتاون بتتا درک مستتولیت ارائتته پرزتیسشتتن پیرامتتون کتتار کتترد هتت

 صورت گرفت .دروالیات فوق الذکر صاحب والی و دیگر اراکین سازمان های دولتی و موسسات همکار 

نتتتایج متوقعتتهن ایتتن محافتتل افتتتتاح دروالیتتات مربوطتته بتتا دعتتای خیتتر و فتتالح کشتتور از طتترف رئتتیس شتتورایی علمتتا و  .3

( IOM( از طتترف نماینتتده محتتترم )ARISردیتتد. کتته در نتیجتته پرزنتیشتتن دیتتتابیس )صتتحبت هتتای معتتاون والتتی آغتتاز گ

بیتتان گردیتتد کتته در البتتالی ایتتن پرزنتیشتتن مستتولیت هتتای وظیفتتوی ستتازمانها دولتتتی و موسستتات همکتتار متتورد بحتت  

 گرفتتته شتتد تتتا هریتتک مطتتابق بتته الیحتته وظتتایف شتتان برنامتته هتتای کتتاری ختتویش را در جلستتات بعتتدی کمیتتته کتته قتترار

استتت هتتر یکمتتاه و یتتا دو متتاه بعتتد دایتتر گتتردد بتته انجتتام برستتانند. جلستته بتتا حمایتتت ووعتتده هتتای همکتتاری ستتازمان هتتای 

متترتبط بتته پایتتان رستتید. هکتتذا جلستته بتتا کارمنتتدان آمریتتت هتتای مقتتیم والیتتات ذکرشتتده گرفتتته شتتد تتتا در متتورد حفتت  و 

نبتته آگتتاهی دهتتی صتتورت گرفتتت و بتته نگهتتداری و چگتتونگی استتتفاده از وستتایل تکنتتالوژیکی صتتحبت هتتای همجا

مشتتکالت کتتاری شتتان پیرامتتون دیتتتابیس و چگتتونگی فعالیتتت و مستتولیت هتتای شتتان رستتیده گتتی هتتای الزم نیتتز صتتورت 

( ، انستالیشتتتین پرنتتتتر وستتتائربرنامه  wifi( استتتتعمال)wifiگرفتتتت. و در قستتتمت ستتتافتویرو هتتتارد ویتتتر ، فعتتتال نمتتتودن )

 .ویروس، صورت گرفت(نصب انتی UPSکمپیوتر اتصال شان به )



 

 اجراآت مدیریت اجرائیه :

 ترتیب وتنظیم گزارش فعالیت ریاست بابت برج ثور وارسال آن به معینیت مالی واداری .  .4

 پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه . .5

 .1397فهرست فایل ها ی سال  .6

 سال آن به مراجع ذیربط .(قطعه و ار3(قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده )6مکاتیب وارده ) .7

 . است  تقدیم معلوماتی  تکنالوژی ریاست هفته وارفعالیت های انجام شده  گزارش فشرده فوقاً

 ریاست حمایت حقوقی( 6

 دربخش طرح وتسوید

نتان ( ، حمایتت از اطفتال و دو تفاهمنامته  زAPAارسال  تفاهم نامه موسسات احیای مجدد انصاری ، موسسه پالن گذاری افغان ) -1

 برای زنان  به کمیته تفاهمنامه غرض ابراز نظر و نظارت ، تطبیق.

 شریک ساختن نظریات کمیته تفاهمنامه ها از طریق ایمل با موسسه ابرار در رابطه به تفاهمنامه شان . -2

رابطته بته تفتاهم  و دیدبان مهاجرت افغانستان در CHA، زنان برای زنان ،  APAمالقات با نمایندگان موسسات پالنگذاری افغان  -3

 نامه های شان.

مطالعه وبررسی مسوده مقرره طرز اجراات وزارت وبیرون نویس موضوعاتی که از مسوده قبلتی حتذف گردیتده بتود جهتت ایتزاد  -4

 درطرح جدید.

 تعقیب تفاهمنامه اعزام کارگر به ترکیه با وزارت کاراموراجتماعی که از جانب ترکیه تا هنوز نهائی نگردیده  -5

فاهمنامه ت شماره

های امضا 

 شده

ارسال تفاهمنامه 

 جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه 

جهت امضا/تطبیق 

 ونظارت

 مالقات ها تدویر جلسات /اشتراک درجلسات



 

 وپذیرائی:   دربخش نظارت  

توسط پروازهای ترکش، کامیر و آریانا به میدان هوایی بین المللی  پرواز  (6تن طی )(96)تعداد در طی هفته جاری از پتروستۀ بترگشت -1

ی وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان آن نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه ها

 :واستقبال  بعمل آورد

تن و به تعداد  1و بلجیم  1تن، اطریش  1، انگلستان  تن 5سویدن  ، 24( تن عتودت کنندگان اجباری ) از کشورهای جرمنی 32بتعداد ) -10

ن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های تن به وط 3تن ، یونان  7تن، اتریش  54 تن عودت کننده داوطلب ازکشور های ترکیه (64)

مستفید شدند ضمنا به استثنای عودت کنندگان ترکیه از تمام  به استثنای عودت کنندگان کشور ترکی،  IOMنقدی از طریتتق دفتر محترم 

 آنها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

 تن از برگشت کنندگان ترکیه جهت اخذ کمک از هالل احمر ترکیه. (10تسلیمی اوراق )  -2

 نظارت وبررسی چارتر مشترکک اتحادیه اروپا )فرانتیکس( و ارسال موافقه این وزارت به وزارت امورخارجه. -3

چارتر مشترک اتحایه جلوگیری از اخراج اجباری دو خانم افغان از اتریش  ، عباس علوی  و نعمت اهلل رضائی ازکشور سویدن در  -4

 صورت گرفت. 2019می  29اروپا تاریخ 

به  2019تهیه وترتیب فارمت گزارش ماهوار عودت کننده به اساس فیصله جلسه معینیت امورپناهندگان  و ارسال گزارش برج اپریل  -5

 معینیت امورپناهندگان

 و نگرانیهای این وزارت با سفارت خانه ها. ایمیل به ارگانهای ذیربط جهت حل مشکالت پناهجویان10ارسال تعدادی -6

 پیگیری درمورد  برپا کردن خیمه اما رئیس میدان اظهار داشته در مورد نصب خیمه هدایت رئیس جمهور ج.ا.ا باید موجود باشد. -7

 قاسم جامی عودت کننده کشور جرمنی که تکلیف روانی داشت برای فامیلش تسلیم داده شد -8

 ، اما نسبت مشکالت تخنیکی نتوانستیم اضافه ثبت نمایم .رم عودت فو 54دیتانتری  -9
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 دربخش مشوره های حقوقی

و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.  (تن عودت کننده26مجموعاً )  -1  

( تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.  15بتعداد ) -2  

(  تن عودت کننده جهت اصالح نام به تدریسات ثانوی .5معرفی ) -3  

معرفی یک تن عودت کننده جهت ادامه تحصیالت به وزارت تحصیالت عالی -4  

 ( تن عودت کننده کشور پاکستان ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.5برای ) - 5

، ( تن 11( تن عودت کننده کشور ایران )14( تن طبقه ذکور )14(تن طبقه اناث و )12از جمله حمایت شدگان ) - 6

 ( تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.1عودت کننده کشور پاکستان و )

 جلسات:

 اشتراک درجلسه در رابطه به اصالح و غنی سازی اعالمیه مشترک باکشور ترکیه در دفتر معینیت امورپناهندگان.

 اکستان در ریاست ارتباط خارجه.اشتراک درجلسه در رابطه به تهیه الیعه وظایف کارمندان محلی اتشه های مهاجرین مقیم پ -2

 عرصه های حمایت
کشورهای مبداء  جلسات

 عودت

 کته گوریهای

 افراد

 ادامه تعلیمات
تدریسات 

 ثانوی

تحصیالت 

 عالی

مشوره 

 دهی
 تدویر جلسات گمررکات

اشتراک در 
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 ایران پاکستان
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 ن اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات الزم صورت گرفته است.قطعه مکتوب به ای

 ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان( 7

 ریاست عودت و ادغام مجدد( 8
 گزارش ارائه نگردیده است.

 (  ریاست مالی و حسابی9

 گزارش ارائه نگردیده است.

 ( ریاست ارتباط و هماهنگی امور والیات10

 مریت جندر( آ 11

 اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر. -1

 اشتراک درجلسه با اع ای کمیته پالیسی جندر درمورد مسوده پالیسی جندر. -2

 ترتیب پالن ماه جوزا وگزارش ازفعالیت های ماه ثور آمریت وارسال آن به معینیت مالی واداری . -3

 حل اختالفات ناشی ازکار کارمندان وزارت . اشتراک درجلسات کمیته -4

 اپدیت دیتابیس شهرت کارمندان اناث وزارت  . -5

 اجناس مورد ضرورت آمریت جندر. 9ترتیب پیشنهادات و ف س  -6

 ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش. -7

 تابیس ریاست پالیسی وپالن .مدیر عمومی احصائیه ودی 4اشتراک ونظارت درامتحان تحریری  بست  -8

 مدیر عمومی احصائیه ودیتابیس ریاست پالیسی وپالن . 4اشتراک ونظارت ازامتحان تقریری بست  -9

 اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر. -10

 رفته است.تتتتتتتتورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گتتتتم ( 10)به تعداد -11

 



 

 

 ارجه( ریاست ارتباط خ12

 اشتراک در جلسات

اشتراک آمر ارتباطه خارجه در جلسۀ مشاوریت معینیت امور پناهندگان در رابطه به ایجاد یک منبع واحد برای جمع آوری ارقام  -1

 مهاجرین و عودت کنندگان.

 تدویر جلسه مشترک ریاست با ریاست های منابع، پالن، حمایت حقوقی و تفتیش. -2

 اجرین و مراجعینرسیدگی به مشکالت مهدر بخش 

 معرفی یک تن از عودت کننده از کشور پاکستان جهت اخذ مثنی فورم عودت به کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. -1

 معرفی یک تن مراجعین به وزرات امور خارجه در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن اعضای فامیل شان از کشور ترکیه. -2

مشهد و تهران در مورد همکاری و مساعد ساختن زمینه برگشت سه تن مهاجرین افغان از کشور ایران که ارسال مکتوب به اتشه  -3

 بدون مدرک میباشند و میخواهند داوطلب به وطن برگردند.

 مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان در ایران که بدون سرپرست زندگی داشت و میخواست به وطن برگردد. -4

 انجوها

 ال نظر ریاست ارتباط خارجه پیرامون تفاهمنامه موسسه پالنرذاری افغان به ریاست حمایت حقوقی.ارس -1

 مواصلت تائیدی از ثبت موسسه راه سبز در وزارت اقتصاد. -2

که در آن والیت فعالیت دارند و  AMRANارسال مکتوب در پاسخ به نامه ریاست مهاجرین والیت لغمان درمورد موسسات ودان و  -3

 ر وزارت نمی باشند.راجست

 دریافت تفاهمنامه موسسه پالنرذاری افغان و ابراز نظر پیرامون آن و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی. -4

 .DRCبه موسسه  DDGمواصلت مکتوب تائیدی از وزارت اقتصاد پیرامون مدغم شدن موسسه  -5

 موسسه متذکره در آن وزارت.معرفی موسسه بین المللی کورداید به وزارت اقتصاد جهت تائیدی از ثبت  -6

 بخش قاقدین مدرک

( از کشور 8978ه تعداد  )می ب 11الی 5( قطعه مکتوب دررابطه به آماروآرقام بازگشت کنندگان افغانهای فاقد مدرک از تاریخ 3اخذ ) -1

 ی مربوط.ت ها( تن از کشورپاکستان و ارسال آن وسکرتریت محترم معینیت امورپناهند گان ریاس732ایران و به تعداد )

داد کارت برای که چه تعACCارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امورمهاجرین آسالم آباد جهت ارائه معلومات درمورد کارت های   -2

 مهاجرین توزیع گردیده است.

 بخش انکشاف مهاجرت

ناهندگان ت امورپبه معینی ( قطعه مکتوب در مورد مشکالت عمده و وضعیت عمومی مهاجرین افغان دراسالم آباد پاکستان4ارسال) -1

 وریاست های مربوطه.



 

 

 :گزارشات قاچاق انسان )کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد( بخش

ی  بوری و جنورارچ، فارسال مکتوب درمورد گزارش آگاهی دهی در رابطه به مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران از ماهای م -1

 دلیه و ریاست عمومی امنیت ملی.به وزارت های امور داخله، ع2018

 سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 ( ایمیل از اتشه های امور مهاجرین و نهادهای ملی و بین المللی.25اخذ به تعداد ) -2

 ( قطعه ایمیل به اتشه امور مهاجرین و نهادهای ملی و بین المللی.15ارسال به تعداد ) -3

 مورد نحوۀ پرداخت کرائیه منازل اتشه های امور مهاجرین. ارسال کاپی پیشنهاد ریاست مالی  و حسابی در -4

 ارسال بل های مصارفاتی ربع اول سال مالی اتشه زاهدان به ریاست مالی و حسابی جهت اجراات بعدی. -5

 ترتیب دیتابیس نمونه ای ثبت نام متقاضیان حج به تمام اتشه های امور مهاجرین. -6

 از پروسه ثبت نام متقاضیان حج از سهمیه مهاجرین.ارسال مکتوب به تمام اتشه ها در مورد آغ -7

رزالعمل رتیب طتارسال مکتوب به ریاست های منابع بشری، پالن و حمایت حقوقی در مورد اشتراک شان در جلسه ریاست بمنظور  -8

 استخدام کارمندان محلی در اتشه های امور مهاجرین مقیم در کشور پاکستان.

 است. الی اکنون اجرا نشده 1397عدم اجرای کرائیه منازل شان که از سال مالی  ارسال نامه اتشه پشاور در مورد -9

 ارسال راپور حاضری برج ثور کارمندان اتشه کویته به ریاست مالی و حسابی. -10

 ن.ارسال مکتوب اتشه های تهران در مورد عدم اجرا نشدن کرایه منازل کارمندان اتشه های مهاجرین مقیم ایرا -11

 مشترک ریاست های مرتبط پیرامون ترتیب طرزالعمل استخدام کارمندان محلی اتشه ها. ترتیب صورت جلسه -12

 ارسال راپور معاش اتشه ترکیه به ریاست مالی و حسابی. -13

 تکثیر گزارش اتشه ترکیه به ریاست های مربوطه جهت آگاهی و اجراات بعدی. -14

جهت  جرت هاستان به ریاست های مربوطه و آمریت مهاتکثیر گزارش وضعیت عمومی مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسالمی پاک -15

 اقدامات بعدی شان؛

 ان.ارسال مکتوب به اتشه اسالم اباد در مورد ارسال اطمینان از سفارشات ریاست تفتیش داخلی از بررسی های ش -16

 .تکثیر مکتوب اتشه اسالم آباد در مورد سفر هیئت تفتیش داخلی به پاکستان که قبالً صورت گرفته بود -17

 .وزارت ارسال مکتوب به اتشه ترکیه در مورد پالن تدابیری و گزارشات روزانه شان به مرکز مطابق حکم مقام محترم -18

 .( تن پناهجو در کشور یونان به ریاست های مربوطه100تکثیر گزارش اتشه یونان مبنی بر محاکمه شدن حدود ) -19

 اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

 اجرین مقیم تهراناتشه امور مه

 ن.( معرفی نامه به طب عدلی )پژیکی قانونی( جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشا12تعداد ) -20

 ( معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت مالقات با آنان.5تعداد ) -21

 دت و همکاری های صحی.( نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساع4تعداد ) -22



 

 ( نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.11تعداد ) -23

تعداد یک  نامه به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنادگان در زمنیاه ارائاه مسااعدت هاای در ماانی و حماایتی باه  -24

 مهاجرین.

 هت مساعدت های درمانی و حمایتی مهاجرین.( جNRGنامه عنوانی سازمان بین المللی امور پناهندگی نروژی ) -25

 ( نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.2صدور ) -26

 ( گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.426صدور ) -27

 اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

زاهدان و بیمارستا  معرفی عبدال سلیمانی فرزند قدرت اهلل جهت تحویل گرفتن و انتقال جنازه برادرش محمد عظیم به طب عدلی -28

 خاتم االنبیا ایرانشهر.

 ارسال راپور حاظی پرسونل نمایندگی بابت برج ثور سال جاری به مقام وزارت. -29

 582شوند با صدور طفل می 90زن و  43مرد،  37فامیل عودت کننده خود معرف که شامل  38قطعه معرفی نامه برای  38صدور  -30

 .ان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشورعودت کنندگ 582قطعه معرفی نامه برای 

 

 ( ریاست تفتیش13

 گزارش امورمهاجرین والیت جوزجان تکمیل وبه مقام محترم وزارت تقدیم گردید. -1

 کارباالی گزارش ریاست امورمهاجرین والیت غزنی جریان دارد. -2

 رنوالی جریان دارد.( مقام محترم لوی خا2372کارباالی دوسیه ق یه شماره)  -3

ترتیب مکتوب عنوانی ریاست مالی حسابی مبتنی برمکاتیب اداره محترم عالی بررسی درمتورد تحقتق یافتته هتا در گتزارش آن  -4

 اداره محترم .

( ورق استتناد دوستیه بازرستتی شتتده والیتت نیمتتروز در رابطته بتته شتتکایت نامته حتتاجی گتتل 91فهرستت و نشتتانی شتد تعتتداد ) -5

 والیت نیمروز. سرپرست اسبق«صافی»

اتشه های  10/5/1397مورخ  149و ) 10/5/1397(مورخ 13، )10/5/1397( مورخ 12فهرست وشماره گذاری دوسیه های نمبر ) -6

 امورمهاجرین مقیم اسالم آباد، کویته بلوچستان وپشاور.

لی تسلیم داده شده گزارش بررسی اجناس داغمه جات وپرزه جات داغمه تکمیل و جهت مالحظه شد به ریاست تفتیش داخ -7

 اشت.

 (ریاست دفتر مقام14

 (ریاست منابع بشری15



 

 
 

 

 :مشاورین مقام وزارت(16
 گزارش ارائه نگردیده است.

 :مشاورین مقام وزارت(17
 گزارش ارائه نگردیده است

  


