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Iبررسی اجمالی . 
 

اکثریت  که افغان ثبت نام شده و فاقد مدرک از پاکستان بازگشت نمودند 001.111یش از ، ب6112جوالی سال ماه . از 1

سال قصد گذراندن زمستان  درصد از عودت کنندگان فاقد مدرک( 01درصد عودت کنندگان ثبت نام شده و  01تقریبا  )شان 

 را در سال دهنکنعودت  611،111حدود ننگرهار، والیت . جالل آباد، مرکز را در والیت ننگرهاربیان نمودند 10/6112

 .می باشد 1شامل کابل، پلخمری و کندز کنندگان عودت بلند تعداد باوالیات مراکز سایر . کرده استدریافت  6112

 
سال های گذشته با در مقایسه با  6112. تعداد عودت کنندگان فاقد مدرک از جمهوری اسالمی ایران همچنین در سال 6

سی در رپناهندگی شان بعد از بر درخواستکه  ی. بازگشت افغان هااستافرایش داشته  ،111،111بیش از زگشتبا

  . نیز آغاز شده است، شناخته نشده اندکشورهای اتحادیه اروپا نیازمند حمایت های حقوقی بین المللی 
 

افغان  16،111بازگشت تقریباً  میلیون افغان در حال حرکت، از جمله 1.0ست که حدود ا این 6110 سال . پیش بینی برای0

بین افغانستان و اتحادیه اروپا، و همچنین سایر توافقات دوجانبه منعقده با  "راه رو به جلو"مشترک اعالمیه از آلمان، تحت 

 .، خواهد بود6112کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر سال 

 
بیجاشده اند. پس از سال  ها نفر در داخل کشور به دالیل درگیری 001،111، بیش از 6112. الی اواسط ماه دسامبر سال 1

از مجموع  ،ترتیب بدین .ثبت نموده استبیجاشدگان داخلی را  ییک رکورد ارقام باال 6112ها روند صعودی مداوم، سال 

 جمعیت که تمام والیات افغانستان میزبانلی درحا ،میباشددر حال تولید بیجاشدگان داخلی آن والیت  01 ت افغانستانیوال 01

 2درصد بیجاشدگان داخلی 20.0که بیش از  یو جنوب یمناطق شمال شرق ،6110 سالمشابه  روند دنبال بهاند.  گانبیجاشد

بی  ر رقمب 6112 قرار دارد. بیجاشدگی های جدید سال در خط مقدم بحران انسانیجدید ناشی از جنگ ها را شاهد بوده، 

 61-10برخی از آنها برای بیش از  یا بسیار طوالنی که طوالنی و در شرایط دگان داخلی گذشته که خود قابل توجه اند وجاش

 دارند، می افزاید. و نیاز به راه حل های پایداردر چنین وضعیت زندگی نمودند سال 
 
داخلی در درجه به نیازهای جمعیت بیجاشده  .  برنامه ریزی برای بازگشت موفقیت آمیز پناهندگان و مهاجران و پاسخ دهی0

و  هذب بیش از یک میلیون عودت کنند، جدرستی مدیریت نگردده اگر ب که باشد می انسانی و اساسی اول یک نگرانی
انکشافی بلند مدت در کنار  اقدامات. بنابراین، خواهد داشتخطرات شدید اقتصادی و سیاسی را نیز در قبال  ،داخلی هبیجاشد

 در یکهعودت کنندگان و بیجاشدگان یک نیاز مبرم است. همانطوربرای تسهیل راه حل های پایدارجهت بشردوستانه  اماتاقد

موفق و برنامه ریزی مجدد دغام بهترامدیریت  داده شده است،تذکر  (ANPDFافغانستان ) چارچوب ملی صلح و توسعه

و درس های  ایجاد نموده به بازار کار و صادرات یتباط جدید، ارهبه ارمغان آوردرا  یهای جدیدمهارت  ،مجددسکان ا
 در مدیرت و ملت سازی، ارائه مینماید.  یارزشمند

 

مناسب و معقول و عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از رفتاراطمینان یابد این است که  هدف حکومت وحدت ملی. 2

بعد از بازگشت وادغام مجدد  و بودهبرخوردار روندان افغانستانبه عنوان شه شان در قانون اساسی، با حقوقمطابق  ،انسانی
به طور کلی سه  کنندگان و بیجاشدگان ادغام پایدار عودتاولیه برای چارچوب  .گردند جامعه مبدل اعضای سازندهکامل به 

همچنان بشردوستانه،  تاقداماقدامات بلند مدت موازی به که برنامه ریزی ا، این در حالی است مرحله زیررا دنبال می کند
 بررسیدگان و بیجا شدگان داخلی، عودت کنن دقیقه، به مسائلی مانند شناسایی . در مرحله اول بشردوستانباشد مییک نیاز

شود. در مرحله دوم، هنگامی که می، پرداخته اضطراریهای اولیه و ارائه حمایت  آنان حقوقتعیین و  مقاصدنیازها و 

                                                      
درصد آنها در خانه های کرایی مسکن گزین شده اند است که باعث افزایش  25سازمانی از کسانی که به والیت ننگرهار بازگشته اند نشان می دهد که بسیاری از یک نیازسنجی بین 1 

باشد، انتظار بیجاشدگی های ثانویه نیز به شدت شدید کرایه خانه در برخی از مناطق گردیده است. چون منابع دست داشته شان به سرعت در حال تخلیه و بار بدهی در حال رشد می
 افزایش خواهد یافت

 

 2 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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شدگان داخلی در محالت موجود و یا جوامع جدید می پیوندند و یا به مناطق اصلی شان بازگشت عودت کنندگان و بیجا 
و پس ازآن برنامه ریزی ها باید مناطق میزبان را نیز در بر گیرد صورت  تالشبرای پذیرش شان  الزم استمینمایند، 
در   اشتغال و ادغام برمعیشت، تمرکزو ، جهت دهی مرحله سوم را کاهش دهد. طق محلیفشار خدمات بر مناگیرد تا 

 . ددار، ، بازار و حمایت دولتمجامع میزبان
 

عودت کنندگان ازکشورهای منطقه  -با سه دسته متمایز از مردم آسیب پذیر  در واقعدر برنامه ریزی، دولت افغانستان  .0

، هر دو دسته )عودت ارجاعای سهولت . براست)ایران و پاکستان(، عودت کنندگان ازاروپا و بیجاشدگان داخلی مواجه 
 می شود.عنوان "عودت کنندگان"، نام به در این سند پالیسی به طور مشترک ان از کشورهای منطقه و اروپا( کنندگ

 

 بنیاد پالیسی 
 

ابع موجود زیادی برمن بیجاشدگان داخلی فشارارقام . افزایش میزان بازگشت پناهندگان از ایران، پاکستان و اروپا همراه با 0

یک پاسخ جامع و غیر پراکنده به بحران عودت کنندگان فعلی و ارایه است. بنابراین، حکومت جهت وارد نموده بشری 
و بلند مدت  مدت میان مت در کوتاه هماهنگ پاسخیک  ارایه به . حکومت نیازوافقت نموده استمبیجاشدگان داخلی طوالنی 

 . کند اذعان می( OCE) هرهبری دفتر رئیس اجرایی بهدر باالترین سطح از طریق این پالیسی 

 

II.  پالیسی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلیچارچوب  
 

 پالیسیچارچوب  مبنای
 
و بیجاشدگان داخلی،  عودت کننده مسائل پناهندگانمرتبط به  یاین پالیسی برای پوشش نیازهای خاص و فعالیت ها .9
 پالیسی، پالیسی چارچوبشده است. این  تهیه، قرار دارندضعیت بیجاشدگی طوالنی شمول انانیکه در داخل کشور در وه ب

در  و در افغانستان را فراهم می کند IDPدستیابی به راه حل های پایدار برای جمعیت اساس که را ملی بیجاشدگان داخلی 

 6110که در سال  (CVRRSم مجدد )جامع بازگشت داوطلبانه و ادغااستراتیژی  مورد تایید قرار گرفت و نیز 6110سال 

 . تصویب گردید، مد نظر قرار میدهد توسط دولت
 

قابل که در افغانستان فعالیت می نمایند،  نه ها و سازمان ها و همه فعالیناین چارچوب پالیسی به همه وزارتخا  .11
قراردادهای موجود بین المللی و باشد. عالوه براین، این چارچوب پالیسی با الزامات و تعهدات دولت در قبال میاجرای 

 است.ندگان و بیجا شدگان داخلی افغان،سازگار کنوانسیون ها در خصوص عودت کن
 

 :آن منحصربه ماده های ذیل و نه بویژه، تشکیل میدهدپالیسی را قانون اساسی افغانستان چارچوب پایه و اساس این  .11
 

 1، بند 1ماده چهارم، فصل 

 .که تابعیت افغانستان را دارنداند تمام افرادی  ملت افغانستان عبارت از• 
هیچ عضو ملت را نمی توان از تابعیت افغانستان محروم ساخت. امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم • 

 می شود.

 2، بند 1 ماده شش، فصل

انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق  دولت برای ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت• 
 و انکشاف متوازن در تمام مناطق کشور، مکلف است.اقوام دموکراسی، تامین وحدت ملی و برابری بین همه ملیت ها و 

 1، بند 6ماده بیست و دوم فصل 

قوق و وظایف برابر در ح - مردان یا زنانچه  -هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان • 
 برابر قانون دارند.

 ماده سی ونهم
. داد ه شده استقانون ممنوع قرار توسط که  یبه جز در مناطق را دارد هر افغان حق سفر و اقامت در هر بخشی از کشور
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افغانستان در . دولت از حقوق اتباع داردافغانستان با توجه به مفاد قانون از به خارج سفر و بازگشت را هر افغان حق 
 خارج از کشور محافظت می کند.

 

 اهداف پالیسی
 
پالیسی دولت افغانستان برای بیجاشدگان وعودت کنندگان حصول اطمینان از ادغام مجدد امن و چارچوب هدف از  .16

 پالیسی دولت به حداقل رساندن زمانی است که عودتهدف در بافت اجتماعی و اقتصادی افغانستان میباشد. شان موفق 
تشویق مشارکت فعال آنان در شناسایی راه حل های همچنان می کنند و  گذار سپریحالت ن و بیجاشدگان داخلی در کنندگا

از کشورهای دیگر که شهروندان افغان . گردد ممد واقع می که در ترویج خود کفایی و انکشافی آنها است پایدار و بلند مدت
؛ این چارچوب نمایدکه می تواند به توسعه کشور کمک اند به و مهارت نش، تجردا از یک منبع با ارزش ،بازگشت مینمایند

 .باشد می بالقوه ظرفیت هایبهره برداری ازاین تحقق و هدف پالیسی با
 
قرار گیرند. هیچ فرقی جمایت به سرعت مورد  اشتغال درآمدزا، بایددگان برای پیدا کردن بیجاشدگان وعودت کنن .10

اشدگان داخلی و دیگر شهروندان کشور با توجه به حقوق شان به خدمات عامه، حمایت حقوقی یا بین عودت کنندگان، بیج
 .داشته باشدافغانستان نباید وجود  مشارکت در نهادهای سیاسی و انتخاباتی

 
شفافیت و ارائه حقوق در انستان بعنوان یک مانع پابرجا سیستم های ثبت نام در افغعدم و  فقدان اسناد همسان .11

مسئله  ، باقی مانده است. فقدان اسناد هویتشودپنداشته میکه در آن تقلب و فساد موانع جدی  ییک فرد درشرایطبه  سخگواپ
بیجاشدگان و بازگشت کنندگان با آن مواجه اند. نوسازی، نوآوری، و اصالحات پالیسی های مورد  دسته هایای است که تمام 

 باشد.  ، ضروری میمدنی به اسناد نیاز به منظور تسهیل فرآیند دست یافتن
 

جوامع  را که مشکالت اجتماعی و اقتصادی و شمار درمقیاس بزرگ چالش های اسکان مجدد پالیسی چارچوب این  .10
داخلی که در حال حاضر در باالترین سطح ثبت آن قرار بویژه با توجه به مقیاس بزرگ بیجاشدگی های  ،مواجه اند میزبان

کاتب میزبان با یک افزایش قابل مالحظه تقاضا برای خدمات اجتماعی مانند کلنیک و ماجتماعات  .نماید می تخیص ،دارد
به همین دلیل  حکومت افلغانستان در نظر دارد از طریق این چارچوب پالیسی اطمینان حاصل نماید که  مواجه شده است.

زمانی که خدمات اولیه برای تقویت عودت کنندگاه ها و  تاثیرات عودت کنندگان و بیجاشدکان را باالی مجامع میزبان به ویژه
باید مورد کمک قرار  ،جذب جمعیت تازه واردبرای میزبان بیجاشده ها فراهم می شود، مورد مالحظه قرار دهد. اجتماعات 

میان دسته ت رفتارو حمایه تفاوت در نحوهیچ نباید ، مدت کوتاه کمک های بشری یانتقالمرحله  پس از فزون برآن،. گیرند
کاهش تنش و جلوگیری از چنین امری، منجر به . وجود داشته باشدو خانواده های تازه وارد مردم میزبان های مختلف 

 می شود.داخلی بیجاشده / کننده بدنامی افراد عودت
 

 پالیسیقلمرو 
 

شده اند و افغان های افغانستان تثبیت  دهمه عودت کنندگان که شهرونبر آن است که روی  این چارچوب پالیسی .12
 .شود تطبیقی بیجاشده داخل

  
 

اصول پالیسی که ادغام مجدد عودت کنندگان را مدیریت مینماید به نهادهای دولتی و برای تمامی سازمان های ملی و   .10

نیز  خسارت اندر افغانستان فعالیت مینمایند، اعمال خواهد شد. اصول، استانداردهای فنی، و سیستم های جبرکه بین المللی 
 اعمال می شود. وسکتور خصوصی سازمان های داوطلبانه ملی و بین المللی رب

 

 اصول اساسی
 

  :ه شرح زیر بیان شده استپالیسی باصول اساسی چارچوب  .10
 

 الف: یک چارچوب تک پالیسی کمک های انسان دوستانه و توسعه ای رای برای بیجاشدگان و عودت کنندگان مدیریت می
 نماید.
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 .یابد انتقالزوترین فرصت ممکن  به پایدار توسعه اساس بر دائمی های حل راه به باید بشردوستانه های کمک :ب

 هرچه سریع تردرصدی همه عودت کنندگان فاقد مدرک در نقاط عمده عبوری از مرز با ایران و پاکستان  111ثبت نام ج: 

 ارائه شود.
 

ه خدمات اساسی، از جمله اما نه تنها منحصر به خدمات آموزشی و بهداشتی، دستیابی ب د( کاهش هر نوع مانع در مسیر
 .باید به سرعت دنبال گردد، ناد موقت، مانند اسناد مالکیت که مناسب باشداس ارائهستفاده از اقدامات ا همچنان 

 
در افغانستان اند،  (کسب و کار)تجارت مایل به انتقال و یا ایجاد دوباره برای افرادی که   یخدماتالزم تسهیالت دولت ذ. 

 فراهم می کند.
 
با توجه به منابع موجود، این رویکرد باید شامل باشد، در نظر گرفته شود.  در جایی که ممکن" گرایانه"کل رویکرد  .ر 

 باشد. ی انسان دوستانه و انکشافی مجامع میزبان در تعاریف واجد شرایط بودن برای کمک ها
 

 تواندود که بتنظیم ش یباید در سطوحرائه شده توسط سازمان های ملی و بین المللی و دولت های خارجی ز. بسته های مالی ا
های مالی بسته ها، با در نظر داشت روش های مختلف موجود برای اریه کمک  .ماندب پایدار توافق شدهبرای یک دوره 

 .شودجلوگیری در برخورد ها از نابرابری  گردد تا  همسان تا حد ممکن باید ساعدتی همچنین م
 

سرمایه گذاری بلند مدت به و  حقوق قانونی فراهم شده برایشان  را باید از جاشدگان وعودت کنندگانبیبرای  مساعدت هاس: 
 مه نویسی توسعه ای بلند مدت دولت است، متمایز کرد. عنوان بخشی از برنا

 
داخلی است. با بازگشت کنندگان و بیجاشدگان  بان ابزار اصلی جذبمیزجوامع پایدارعودت کننده گان و ایجاد استقرار ش: 

له تخصیص زمین، تثبیت زمین، کرایه و سایر شیوه ها منابع، همه گزینه ها از جمسایر و  ، زمینویتوجه به محدودیت بودج
 .قرار گیردبررسی مورد باید کنندگان برای حمایت از عودت 

 
مستفید تخصیص زمین و ثبت نام اما برای موفقیت راه حل های پایداراست.  محورییکی از عوامل تخصیص زمین  ص:

بررسی از  شمول )الف(ه ب؛ شده معیارهای فنی تاسیسمطابق به مناسب و قابل دوام، محالت پس از شناسایی فقط شوندگان 
ز ماین و مواد منفجره زمین عاری ا)ب( (؛ تصفیه توسط اداره اراضی )فرآیند در نظر گرفته شده وضعیت حقوقی زمین

. نظرمورد افراد  مختلفهای واجد شرایط بودن دسته روشن و شفاف برای تعیین معیارهای ناشده باقی از جنگ )ت( 
، و عودت کننده و بیجاشدهتخصیص زمین نیز باید توسط فرآیندهای دیگر با هدف افزایش امنیت مالکیت برای جمعیت 

عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی ای خاص به نیاز هرسیدگی  . برای انجام این کار وهمراه باشدبه همچنین فقرای شهری، 
 می باشد.  قانون سند مالکیت در جستجوی تنظیمدولت 

 
  ،نکشافی محلیاشوراهای محلی مانند  یگپیوستن به نهادهای نمایندادغام یافته برای  عودت کنندگانبیجاشدگان و ض:

، مبنای حقوقی شوراهای انکشافی محلی قانون حکومت داری محلی، کمک خواهند شد.کال دیگر اششورای گذر و نواحی 
محلی و شوراهای گذر، جهت نمایندگی شان، فراهم های انکشافی شوراشمولیت عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را در 

 می نماید. 
 
 

IIIپالیسی: . نظارت و مدیریت تطبیق 
 

 ماید:ن پالیسی را به شرح ذیل مدیریت میچارچوب این  تطبیق وزیرانکابینه و شورای دولت از طریق  .19
 

الی ترین نهاد تعریف پالیسی ملی و حل و فصل ریاست رئیس جمهور افغانستان، ع ، بامهاجرت امور عالی کمیسیونالف( 
ر مهاجرین و عودت سکرتریت این کمیسیون را وزارت امو مسایل مرتبط به پالیسی، تفسیر و به روز رسانی آن می باشد.

 کنندگان به عهده دارد.
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رئیس اجراییه تالش های پاسخ دهی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را  کمیته فرعی شورای وزیران درامور مهاجرت: ب(
 کمیتهاین برای بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان از طریق کمیته فرعی شورای وزیران درامور مهاجرت رهبری مینماید. 

سکرتریت این کمیته فرعی  شد.ط به بیجاشدگان وعودت کنندگان می بامربوعملیاتی بدنه اصلی تصمیم گیری مسائل ی فرع
 توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ارائه گردیده و تطبیق این چارچوب پالیسی را رهبری مینماید.

 
ک برای اجرایی شدن این پالیسی وظیفه اصلی کمیته کم :(DIRECو عودت کنندگان ) برای بیحاشدگانکمیته اجرایی ( ج

( میباشد که به طور مشترک توسط وزارت امور مهاجرین، دفتر ریاست DIRECاجرایی بیجاشدگی ها وعودت کنندگان)
شامل  DIRECاجراییه و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( ریاست میگردد.اعضای کمیته 

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل ، ن شده از دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست اجراییه، وزارت امور مهاجرینیتعی نمایندگانی
و مبارزه با حوادث  ارت دولت برایدفتر وزوزارت خارجه، متحد در افغانستان )یوناما(، شورای امنیت ملی، وزارت مالیه، 

 وعودت کمیته اجرایی بیجاشدگان .میباشد OCHAو  UNHCR ،IOM امور بشردوستانه، اداره اراضی، بانک جهانی،
مهاجرت و امورعالی  کمیسیوندر هر دو هفته به کابینه،  در کشور( در مورد مسائل مهم عودت کنندگان DIREC) کنندگان

 را (DIREC) یت های این کمیتهفعالو نظارت هماهنگی  واحدیک . شورای وزیران گزارش دهی میکندکمیته فرعی 
 یبانی و حمایت مینماید.پشت
 

د. نرا حمایت مینمای DIRECمالی فعالیت های  و تخنیکی پالیسی، از جمله کاری گروه : سهDIRECپ های کاری گرود( 
  .بود مورد بحث خواهد مسائل به متفاوت و وابسته کاری های گروه در عضویت

 

i. :دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست اجراییه، گروه حمایوی پالیسی متشکل از نمایندگانی  گروه حمایوی پالیسی
وزارت دولت برای مبارزه با نان، وزارت ز مالیه، ،های خارجه، عدلیهوزارت امور مهاجرین، شورای امنیت ملی، وزارت 

 OCHA و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد UNHCR ،IOMاداره اراضی،حوادث و امور بشری، 
و  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ،این گروه کاری را دفتر مشاور شورای امنیت ملی میباشد. ریاست مشترک

UNHCR  عهده دار اند. هدف گروه حمایوی پالیسی تولید نظریات پالیسی و ارائه توصیه ها به کمیته اجرایی بیجاشدگی ها
های موجود میان قوانین و  صه ای خاله( میباشد. گروه کاری مسئول ارائه یک دید کلی از خالDIRECوعودت کنندگان)

دستورات، بر اساس الزامات عملکردی از وضعیت فعلی، و نیز تعریف اینکه پیش نویس پالیسی و توصیه های الزم قابل 
( تجزیه و DIRECاعمال به کدام دسته از جمعیت، میباشد. این گروه کاری به کمیته اجرایی بیجاشدگی ها وعودت کنندگان )

فردی، روندها، پیش بینی، مسائل حساس( اطالعات مربوط به مهاجرت و داده های جمع  الیسی پیرامون )خصوصیاتتحلیل پ
 آوری شده توسط سازمان های ملی و بین المللی، ارائه مینماید.

 

ii. :گروه حمایوی فنی متشکل از نمایندگان دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست اجراییه، وزارت  گروه حمایوی تخنیکی
 و معلولین، شهرسازی و شهدا اجتماعی، امور کار،داخله، احیا و انکشاف دهات، امور مالیه،  های  مور مهاجرین، وزارتا

وزارت دولت برای مبارزه با حوادث و امور بشردوستانه، اداره  مالداری، و زراعت، آبیاری مسکن، معارف، صحت عامه،
و بانک  CRIDA، UNAMA ،UNHCR ،IOM ،UN-Habitat  ،OCHAمستقل ارگانهای محل، اداره ملی اراضی، 

و اداره  ، وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگانجهانی میباشد. ریاست مشترک این گروه کاری را دفتررئیس جمهور
اراضی عهده دار اند. هدف گروه حمایوی فنی ارائه راهنمایی پیرامون استانداردهای فنی و ابزار الزم جهت استفاده برای 

سکان مجدد در هر سه مرحله مهم می باشد. استانداردهای فنی و ابزار توصیه شده توسط گروه کاری تخنیکی بر اساس ا
  تحقیق، تجزیه و تحلیل وتصورات وضعیت فعلی استوار میباشد.

 
 

iii. :وزارت امور وزارت مالیه، دفتر ریس جمهور،  نمایندگانمتشکل از مالی گروه حمایوی  گروه حمایوی مالی
، وزارت میباشد. ریاست مشترک گروه کاری مالی را وزارت مالیه  UNHCRو  UNAMAبانک جهانی، هاجرین، م

منابع موجود را که ممکن برای فهرست و بانک جهانی بعهده دارند. گروه کاری مالی امور مهاجرین وعودت کنندگان 
؛ شناسایی تصمیمات و اقدامات پالیسی مورد نیاز پشتیبانی نیازهای فوری، میان مدت و دراز مدت در دسترس باشد آماده

تا گروه های  DIREC کمیته اجرایی بیجاشدگی ها وعودت کنندگانبرای دسترسی به منابع؛ ترتیب میکانیزم معین برای 
زی کاری حمایوی پالیسی و فنی بتوانند هزینه طرح ها و محاسبه نیازهای کل مالی را با طبقه بندی مناسب برای برنامه ری

   بشردوستانه و توسعه مجدد و همچنین حمایت از طریق بودجه و یا در غیر آن، ارایه بدارند. 

 

IV. :ساحات عمده تمرکز 
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پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی و استراتیژی جامع عودت داوطلبانه استقرار مجدد دولت افغانستان از پالیسی ها و  : 52
دولت هستند. بر اساس توصیه های دریافت شده از پروسه مشورتی تاکنون، استراتیژی های کلیدی برای رهبری اقدامات 

گروه های کاری باالی ساحات عمده ذیل جهت حمایت/محفاظت، کمک و راه حل های پایدار به عودت کنندگان و 
 بیجاشدگان داخلی تمرکز مینمایند:

 
ماه دسامبر  61از  بدالیل زمستان موقت طور به حاضر حال درتسهیل شده افغان های با مدرک از پاکستان  بازگشت الف:

این است که روند بازگشت مجددآ  و تصور میباشد  5262زمستان الی ماه مارچ  وقفهی گردیده است. زمستانوارد وقفه  5261
ردند. عالوه بر گهمچنان راه اندازی خواهد شد. با این حال، تعداد کمی از افغان های فاقد مدرک ممکن در جریان وقفه زمستانی 

بر این، ممکن بازگشت پناهندگان از ایران ادامه یابد، اما تعداد آنها به اندازه کافی بزرگ نیست. یک بسته مساعدتی مالی پایدار 
 برای همه دسته های عودت کننده مورد نیاز است.

 
ی جدید در مرزها یک نیاز مبرم ثبت نام ورودی هااسکان فعلی عودت کنندگان، ازجمله بهبود  خصوصیاتتجزیه و تحلیل  ب:

. عالوه بر نیاز استدر اجتماعات شان  آنهامجدد همچنین توسعه یک روش مشخص شناسایی عودت کنندگان و ادغام  میباشد.
و مجدد این، نیاز ارزیابی فنی تقاضا برای خدمات عامه با ایجاد میکانیزم ردیابی که در نهایت میتواند در شناسایی اسکان 

 کمک نماید.مردم ثانویه ی بیجاشدگ
 

هماهنگی مساعدت های زمستانی بین نهادهای بشردوستانه و حکومت، روشن نمودن )و در بعضی موارد نیاز به تعریف(  ت:
، ایجاد ساختارهای نهادی در سطح و راه حل های پایدار نقش ها و مسئولیت های هر نهاد در تطبیق فعالیت های بشردوستانهاز 

ر مطابقت با پالیسی ها و قوانین، و اجرای برنامه های اضطراری و راه حل های دایمی. وزارت امور مهاجرین محلی و ملی د
برنامه ریزی مساعدت های زمستانی را طراحی نموده و در صورت ،یبرای مبارزه با حوادث و امور بشرو وزارت دولت 

ر سازمان های بین المللی مربوطه برنامه مساعدت های وارد عمل شده با سایها تصویب توسط شورای وزیران این وزارت 
 زمستانی خود را هماهنگ خواهد نمود.

 
 :از سایراولویت ها عبارتند :ث

 
i.  بهبود ثبت نام و اسناد و مدارک همه عودت کنندگان از طریق ثبت نام دیجیتالی، دسترسی سریع، آسان و شفاف به

یع کودکان بازگشته به وطن به موسسات آموزشی، ترویج ثبت تولد، تذکره، پذیرش اسناد جایگزین برای دسترسی سر
 شناس نامه الکترونیکی و غیره

ii.  /پرداختن به تخصیص زمین و امنیت مالکیت از طریق معیارهای مناسب انتخاب سایت ها، اعمال معیارهای روشن
قانون گواهینامه تصرف، واجد شرایط بودن برای گروه های مورد هدف، امنیت حق تصرف زمین،  اولویت بندی

ارتقاء ساحات غیر پالنی در زمین های بدون منازعه، گزینه های مسکن اجتماعی قابل استطاعت، اقامت گاه های 
 انتقالی، انتقال رسمی اسناد زمین و گسترش ارائه خدمات به این مناطق.

iii.  
 :تارهای تصمیم گیری محلیدسترسی به آموزش و نمایندگی در ساخ: ج

 
i.  پذیرش سریع  در مکاتب، جهت عودت کننده از طریق پذیرش اسناد جایگزین  برای متعلمین به تعلیم و تربیتدسترسی

حذف هزینه ها برای صدور گواهینامه مدارک تحصیلی، ثبت نام مکاتب پناهندگان در پاکستان و ایران، به رسمیت شناختن 
 اعتبار معلمان عودت کننده/ استادان، و غیره

 
ii. از طریق تخصیص یک فیصدی ثابت در شوراهای  تارهای تصمیم گیری محلیندگی عودت کنندگان در ساخافزایش نمای

بیجاشدگان داخلی/عودت کنندگان، ارائه یک مبنای حقوقی برای نمایندگی  و ساحات غیررسمی با تعداد باالی انکشافی شهری
فی قریه/ گذر، حصول اطمینان از اینکه بیجاشدگان بهترعودت کنندگان تازه وارد/ بیجاشدگان داخلی در شورا های انکشا

داخلی/عودت کنندگان بخشی از ساختارشهری و هیئت مشاورتی شهرداری، حق دسترسی به اطالعات و خدمات برای همه 
 شهروندان، از جمله و به خصوص به بیجاشدگان داخلی/عودت کنندگان.

 
اجتماعی و اقتصادی، ارزیابی بازار، نقشه برداری طریق مبانی ن به معیشت و مشاغل از بهبود دسترسی عودت کنندگا:ح

نهادی، طرح و اقدامات شغل مناسب برای صلح، دسترسی به بازارهای کار و یک محیط مساعد برای امرار معیشت در مناطق 
 میزبان/ عودت کنندگان.
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V. پیشنهادات شهروندان و گزارش دهینظارت ، 
 

به ( DIREC) کنندگان وعودت کمیته اجرایی بیجاشدگانازمانی را تحت رهبری یک تشکل نظارتی میان س : دولت56
صالحیت نهایی بر دقت و کمیته عودت کنندگان ایجاد می نماید. این  وری اطالعات از برنامه های اسکان مجددهدف جمع آ

 .را خواهد داشت صحت اطالعات
 

خواهد بود. این وزارت گزارش پیشرفت بشری ش های وزارت امور مهاجرین مسئول ضبط اطالعات از پیشرفت تال: 55
 فراهم می کند.( DIRECکمیته اجرایی بیجاشدگی ها وعودت کنندگان)به یک بار در هر دو هفته ها را 

 

VI . چارچوب پالیسی بازنگری 
 

 

مربوطه خود  حمایوی به طور منظم جمع آوری، تدوین و تحلیل داده ها اجرایی درست در ساحاتکاری هر سه گروه :72
کمیته اجرایی را جهت بررسی آنچه تغییرات در چارچوب پالیسی مورد نیاز است، ارایه مینمایند. اصالحات الزم توسط 

 بعد از مشورت با کابینه در چارچوب پالیسی به معرفی گذاشته میشود.( DIREC) بیجاشدگی ها وعودت کنندگان
 

از عودت بهتر حمایت  به منظورپالیسی این خواهد شد.  ییاجرا ینهکابپالیسی پس از تصویب توسط چارچوب این :72
 بازنگری قرار میگیرد.لزوم مورد در صورت  5262سال  در کنندگان و بیجاشدگان داخلی

 

  ابد.توسعه می یاین پالیسی  تطبیقجهت توافق برای  یک برنامه عمل، کابینهتوسط  پالیسی تصویبپس از  :72
 

 


