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 پس منظر

 مهواجرین   بوه   مربوو   اموور  کننده رهبری و اجرائیه قوه اعضای از یکی کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت

 عودت و مهاجرت کنندگان وعودت مهاجرین ورام وزارت دیدگاه. باشد می داخلی شدگان بیجا و کنندگان عودت

 باشد. می بشری حقوق به دسترسی با مصئون و آزادانه

 : از عبارتند کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت اهداف

 میزبان؛ کشورهای در پناهندگان و مهاجرین وضعیت به رسیدگی •

 پناهندگی؛ و مهاجرت امور موثر مدیریت •

 مهاجرین؛ و پناهندگان پایدار و داوطلبانه عودت روند تقویت •

 داخلی؛ بیجاشدگان و کنندگان عودت مجدد ادغام روند تسهیل •

 داخلی؛ بیجاشدگان وضعیت به رسیدگی •

 .داخلی بیجاشدگان و کنندگان عودت مهاجرین  پناهندگان  به اجتماعی و حقوقی مؤثر خدمات ارایه •

 (12  ص  1938-1931و عودت کنندگان سال )منبع/ مأخذ : پالن استراتیژیک وزارت امور مهاجرین  

  گزارشخالصه 

( فعالیت عمده را پالن نمووده بوود    21)   مجموعا  1931سال مالی  در امور مهاجرین و عودت کنندگان وزارت

 وزارت ایون  ( فعالیت درحال اجرا قرار دارد  19به تعداد ) را تکمیل نموده است. ( فعالیت  11که از جملۀ آن ) 

  .ندارد شده معطل و نشده آغاز های فعالیت پالن به نظر

 

 ( رسیده است.%13فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به )   اوسط

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا 

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

24 11 19 0 0 
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 حقق فعالیت های پالن شدهت گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) در سال  
 فعالیت عمدهعنوان 

مطابق  فیصدی پیشرفت

 پالن

 بووووه رسوووویدگی

 پناهندگان وضعیت

 در خوووووووووارجی

 افغانستان

 %011 .پناهندگی قانون تصویب پیگیری 011%

 درونوو از جلوووگیری

 غیور  های مسافرت

 تشووویق و قووانونی

 های مسافرت روند

 قانونی

(0101110111 

 نفر(

 عواقب و قانونی  مسافرت روند از دهی آگاهی

 تودویر  طریوق  از قوانونی  غیور  هوای  مهاجرت

 بلبوردهووا  نشوور مطبوعوواتی  هووای کنفوورانس

 فعالیوت  پخش و نشر و تلویزیونی های کلیپ

 نترنتیا صفحات در وزارت های دستاورد و ها

 .وزارت

011% 

011% 
 غیر مهاجرتهای از پیشگیری جامع طرح تهیۀ

 .قانونی
58% 

 حضووور از حمایووت

 مهواجرین  قانونمند

 هوووای کشوووور در

 میزبان

011% 

 سوازی  قانونمنود  طرح سازی نهایی  پیگیری

 و ایران کشور در مدرک فاقد مهاجرین حضور

 .طرح نمودن اجرائی جهت تالش

81% 

 بووووه رسوووویدگی

 مهواجرین  وضعیت

 اروپا در افغان

011% 

 موورد  در استرالیا کشور با تفاهمنامه بازنگری

 پناهنوودگان و مهوواجرین از حقوووقی حمایووت

 .افغان

011% 

011% 

 موورد  در اتوریش  کشوور  بوا  نامه تفاهم امضاء

 و مهاجرین حقوقی های حمایت سطح ارتقای

 .پناهندگان

51% 

مبووارزه بووا فسوواد   

 اداری
 ریاست 4

 بوه  کاری های پروسه سازی ساده طرح تهیۀ

 در پاسوخگو  و شوفاف  سیسوتم  تقویت منظور

 اداره.

01% 
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011% 
 وزارت شدۀ غصب هایزمین استرداد پیگیری

 آنها. حفظ جهت تالش و
011% 

011% 
 داخلوی  تفتیش روند تقویت جهت طرح تهیه

 وزارت.
51% 

 اموووور  مووودیریت

 و پناهنوووووووودگان

 مهووووووووووواجرین

 درکشووووووووورهای

 میزبان

011% 
 از معلوماتی و تحقیقاتی  هایبرنامه اندازیاهر

 .مهاجرین و پناهندگان وضعیت کیف و کم
011% 

011% 

 و گوان  پناهنوده  اقاموت  تمدیود  جهت تالش

 میزبوان  کشورهای در مدرک دارای مهاجرین

 .0031 سال

011% 

 و پناهندگان عودت

 ادغووام و مهوواجرین

 جامعه در آنها

4110111 
 نفر

 بمنظور ها حل راه راتیژیاست تطبیق پیگیری

 داوطلبانوووه و عوووزت بوووا مصوووئون  عوووودت

 و پاکسوتان  و ایوران  های کشور از پناهندگان

 .جامعه در آنها ادغام

011% 

01% 

 نمورات  انودازی  خوط :) اساسوی  خدمات ارائۀ

   عمیوق  ی هوا  چاه حفر  (والیت 2)رهایشی

 5) آبرسووانی شووبکه وتمدیوود مخووزن ایجوواد

   چواه  دیووار  افاطور  کواری   تحکویم ( والیت

 0 در سوولر  ها سیسوتم  جویچه کاری تحکیم

 .مهاجرین های شهرک در والیت

100% 

80111 
 جریب زمین

 ایجوواد بوورای جدیوود هووای زمووین اختصوواص

 اسوا   بور  ها نیازمندی به توجه با ها شهرک

 .داوطلبانه عودت افزایش

01% 

511 
 نفر

 طریق از کنندگان عودت حقوقی حمایت

 ... و صحی تحصیلی  تعلیمی  مراکز به معرفی
100% 

 بووووه رسوووویدگی

 بیجووووا وضووووعیت

 داخلی شدگان

0010111 
 فامیل

 هوای  نیازمنودی  و  اجتماعی اقتصادی سروی

 .کنندگان عودت و داخلی بیجاشدگان
13% 

0010111 
 %11 . داخلی بیجاشدگان به اضطراری پاسخدهی فامیل

410111 
 نفر

 بیجاشدگان برای صحی خدمات عرضه

 .لیداخ
011% 
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50000 
 فامیل

 پایووودار اسوووتقرار زمینوووه نموووودن فوووراهم

 ملوووی پالیسوووی اسوووا  بووور بیجاشووودگان

 ادغام) استقرار نوع سه که داخلی بیجاشدگان

 مکان یا و شان اصلی محالت به انتقال محلی 

 هوای  کموک  و زموین  توزیوع  طریق از سومی

 .باشد می ( بشردوستانه

31% 

 زمینۀ نمودن فراهم

 هوووای مهووواجرت

 بوه  کواری  قانونمند

 متقاضی کشورهای

 کار نیروی

011% 

 بوه  کواری  قانونمنود  های مهاجرت طرح تهیۀ

 وزارت با همکاری در کار متقاضی های کشور

 .اجتماعی امور و کار

31% 

 منووووابع تقویووووت

 و سوازمانی  بشری 

 زیربنایی

011% 
 جندر پالیسی تصویب و سازی نهایی پیگیری

 .وزارت
81% 

 تعمیر اداری 0
 بوا  والیوات  در اداری تعمیر سه اعمار پیگیری

 .شهرسازی وزارت همکاری
20% 

شهرک سروی  8

 شده

 عودت های شهرک دیزاین و تخنیکی سروی

 .کنندگان
011% 

 نفر 41
 ظرفیوت  ارتقوای  برناموه  A کتگووری  تطبیق

 .CBR نتایج برای
01%  

هدف  01:  مجموع فعالیت  24فعالیت ها:  تعداد مجموع    

ــ  ا ــدی وســ فیصــ

ــو   ــرفت معمـ پیشـ

 :فعالیت ها

 درصد( 79)
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

1 
انکشووووواف پالیسوووووی و 

 پالنگذاری

 قوووانون تصوووویب پیگیوووری

 پناهندگی.

با تصویب قانون پناهنودگی بوه وضوعیت    

خوووارجی حقووووق بشوووری پناهنووودگان 

 رسیدگی صورت خواهد گرفت.

 نشراتی /آگاهی عامه 2

  مسوافرت  رونود  از دهی آگاهی

 هوای  مهاجرت عواقب و قانونی

 توودویر طریووق از قووانونی غیوور

 نشر مطبوعاتی  های کنفرانس

 تلویزیونی های کلیپ بلبوردها 

 و هووا فعالیوت  پخووش و نشور  و

 در وزارت هووووای دسووووتاورد

 .وزارت انترنتی صفحات

 و ملوی  هوای  رسوانه  با مصاحبه قطری از

 مطبوعواتی   هوای   کنفورانس  المللی بین

 تلویزیووووونی  هووووای کلیووووپ نشوووور

 دیگوور و پلووس وبسایت فیسووبوک گوگل

 مجلووۀ نشوور و اجتماعی چووا  صووفحات

 وزارت  سووالنامۀ نشوور و چووا  و عووودت

 نفور  ده میلیوون ( 1000000000) برای 

 .است گرفته صورت رسانی اطالع

9 
دول تحکوویم روابووط بووا   

 جهان

 کشوور  بوا  تفاهمناموه  بازنگری

 حمایوووت موووورد در اسوووترالیا

 و مهووووواجرین از حقووووووقی

 .افغان پناهندگان

 حقوقی های حمایت تفاهمنامه امضای با

 کشور با افغان پناهندگان و مهاجرین از

 پناهنگان و مهاجرین وضعیت به استرالیا

 .شد خواهد رسیدگی کشور این در

 اداری فساد با مبارزه 1

 هووایزمووین اسووترداد پیگیووری

 تووالش و وزارت شوودۀ غصووب

 آنها حفظ جهت

 بوورای سووازی زمینووه و فسوواد بووا مبووارزه

  طریق از کنندگان عودت دایمی استقرار

 شوده  غصوب  زموین  نموره ( 39) استرداد

( 1800) بامیان  والیت یکاولنگ شهرک

 والیوت  مهواجرین  شوهرک  زموین  جریب

شده  غصب زمین جریب(   51) و پروان

( مینه قلموال)مهاجرین شهرک Aحه سا

 زموین  جریوب ( 200) و خوسوت  والیوت 

 بلخ. والیت
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

5 

 

 

 

 تحقیقاتی

 

 

 

 

 تحقیقاتی  هایبرنامه اندازیراه

 کیوووف و کوووم از معلومووواتی و

 و پناهنووووودگان  وضوووووعیت

 .مهاجرین

 و درسوت  تصامیم اخذ برای سازی زمینه

  انجوام  توسوط  مهاجرین امور در موقع به

 وضوعیت  درموورد  گوزارش  ارائه و بررسی

 انجووام بوورای سووازی  زمینووه مهوواجرین

 وضووعیت شناسووایی  مووورد در تحقیقوات 

 در افغووووان مهوووواجرین و پناهنوووودگان

 وضووعیت بررسووی و  میزبووان کشووورهای

 در افغووان مهوواجرین قضووایی و حقوووقی

 طورح  سوازی  نهوایی  توسط  ایران کشور

 .شده ذکر موضوعات در بررسی های

1 

 

 

 

 

 

 

 عرضه خدمات

 

 

 

 

 اقامووت تمدیوود جهووت تووالش

 دارای مهوواجرین و پناهنوودگان

 .میزبان کشورهای در مدرک

 از مهوواجرین اقامووت سوواختن قانونمنوود

 :طریق

 افغان مهاجرین اقامت کارتهای تمدید1 -

 2011 سال اخیر الی پاکستان مقیم

 .میالدی

 سووی و صوود نووه( 390000) تمدیوود -2

 افغوان  مهواجرین  آموایش  کارتهوای  هزار

  ایران اسالمی هوریجم مقیم

 چهار( 150000) اقامتی ویزه تمدید -9

  ایران در نفر  هزار پنجاه و صد

1 

 راه اسوتراتیژی  تطبیق پیگیری

 مصئون  عودت بمنظور ها حل

 پناهندگان داوطلبانه و عزت با

 پاکستان و ایران های کشور از

 .جامعه در آنها ادغام و

 

 وربمنظو  هوا  حول  راه اسوتراتیژی  تطبیوق  با

 عوودت  داوطلبانوه  و بواعزت  مصئون  عودت

 بیجاشودگان بور اسوا  گوزارش     و کنندگان

کمیتوووۀ اجرایوووی عوووودت کننووودگان و    

 تعووداد بووه مجموعوواً( DIREC)بیجاشوودگان

 و هووزار نوووزده و ششصوود( نفوور 113115)

 عوودت  وطون  بوه  نفر پنج و شصت و یکصد
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

( 155,102) تعووداد جملووه از. انوود نموووده 

 دو و ششصود  و ارهوز  پونج  و پنجاه و یکصد

 هفوت  و پنجواه ( 111 51) شوامل  کوه  نفر 

 کننودۀ  عوودت  نفور  یازده و چهارصد و هزار

 هزار هشت و نود( 38,131)  مدرک  دارای

 فاقود  کننودۀ  عودت نفر یک و نود و یکصد و

 و پاکسوووتان کشوووور از  میشوووود مووودرک 

 سوه  و شصوت  و صود  چهار( نفر 119519)

 شوور ک از نفور  سه و شصت و پنجصد و هزار

 و صود  دو و یکهزار( 1,202)شامل که ایران

 و مووودرک دارای کننووودۀ عوووودت نفووور دو

 و هوزار  دو و شصت و چهارصد( 112,911)

 کننودۀ  عوودت  نفور  یوک  و شصت و صد سه

 بورای  سازی زمینه که. میباشند مدرک فاقد

 بورای  دوسوتانه  بشر های کمک ارائه و ادغام

 90,201)  معرفی طریق از کنندگان عودت

 اخوذ  جهت قضیه هفت و دوصد و هزار سی(

 .المللی بین و ملی نهادهای به مساعدتها

8 

 عوووودت حقووووقی حمایوووت

 بوه  معرفوی  طریق از کنندگان

 صحی تحصیلی  تعلیمی  مراکز

 ... و

نوزده هزار و ششصد  (13111) تعداد به

 حقوقی حمایتهای از نفر و هفتاد و چهار

 .اند گردیده مند بهره کشور سراسر در

3 

عرضووه خوودمات صووحی بوورای 

 بیجاشدگان داخلی.

 

 و یکصد( 911 105) صحی حالت بهبود

 نفور  شش و شصت و صد سه و هزار پنج

 عرضووۀ طریووق از داخلووی بیجاشوودگان

 . ایشان برای صحی خدمات
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

10 

 خدمات زیر بنایی

سوووروی تخنیکوووی و دیوووزاین 

 شهرکهای عودت کنندگان

 در هوا  جویچوه  دیزاین و تخنیکی سروی

 نموده پیشرفت(درصد 35) بامیان توالی

 والیت سولر سیستم توزیع و نصب است 

 کوواری تحکوویم و( درصوود 100)پکتیووا

 بغوالن  والیوت  چواه  احاطوه  دیوار اطراف

 .است گردیده تکمیل(درصد 100)

11 

 خووط:) اساسووی خوودمات ارائووۀ

 2)رهایشوووی نمووورات انووودازی

   عمیق ی ها چاه حفر  (والیت

 شووبکه وتمدیوود مخووزن ایجوواد

  تحکوویم( والیووت 8) آبرسووانی

   چوواه دیوووار اطووراف کوواری

 جویچووووه کوووواری تحکوووویم

 والیوت  9 در سوولر  ها سیستم

 .مهاجرین های شهرک در

 عووودت بوورای اساسووی خوودمات ارائووه

 مهوواجرین هووای شووهرک در کننوودگان

 : توسط

 شهرک رهایشی نمره( 318) اندازی خط

 نموره ( 2000) لغمان  والیت صاحب بابا

   لوگر  والیت وزیر لعهق شهرک رهایشی

 عمیوق   چواه  حفور  هوای  پروژه پیشرفت

 : آبرسانی شبکه تمدید آب  ذخیره

 دشوت  شوهرک  در آبرسوانی  هوای  پروژه

 متوی   شیخ(چاه حلقه 1) لوگر وزیر قلعه

 و لعوول  (چوواه حلقووه 1) زابوول والیووت

  (چوواه حلقووه 1)غووور والیووت سوورجنگل

 حلقه 1) کندهار والیت پنجوایی شهرک

 حلقه 1)دایکندی والیت مور دشت  (چاه

 حلقووه 1)کنوودز والیووت عسووقالن  (چوواه

 والیووت سوولطان حضوورت  دشووت(چوواه

 میودان  شوهرک   (چواه  حلقه 1)سمنگان

  (چاه حلقه 1) وردک میدان والیت شهر
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 : ها جویچه کاری تحکیم

 شووهرک در هووا جویچووه کوواری تحکوویم

 210 طوول  به)بغالن والیت الوان خواجه

 1 ضخامت و متر سانتی 80 عرض   متر

 والیوت  یکاولنوگ  شوهرک  و( متر سانتی

 نموووده پیشوورفت( کیلووومتر 10) بامیووان

 .است

 : پلچک و سرک های پروژه پیشرفت

 شوهرکهای  در پلچک و سرک های پروژه

 110281)پووروان والیووت ورسووک بنووی

  البیرونووی(پلچووک 1 و سوورک کیلووومتر

 2 و سرک کیلومتر 10211) غزنی والیت

 90201)خوست والیت مینه  قلموال(پل

  یکاولنوگ (پلچوک  93 و سورک  کیلومتر

  (پل 2 و سرک کیلومتر 5)بامیان والیت

 :سولر مونتاژ و نصب

 امیوور شووهرک در سووولر توزیووع پووروژه

( سوولر  تختوه  300) غور والیت شنسیب

 ربوا   شوهرک  در و اسوت  شوده  داد قرار

  گردیده سولرتوزیع تخته 111) پکتیا

 .است
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 اجراآتتحلیل 

 یت های درحال اجرافعالالف: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق 

 پالن

1 

 غیور  مهاجرتهای از پیشگیری جامع طرح تهیۀ

 آوری جموووع و مقووودماتی مطالعوووه  قوووانونی 

 کاری میکانیزم نمودن مشخص جهت معلومات

 شناسووایی تحقیقوواتی طوورح و گرفووت صووورت

 گردیوده  تکمیول  قانونی غیر ایمهاجرته عوامل

 تدوین مهاجرت معلومات مرکز پروپوزل و است

 پالیسووی انکشوواف المللووی بووین مرکووز بوورای و

 اسووت گردیووده ارسووال( ICMPD)  مهوواجرت

 ایوون همکوواری بووه معلومووات مرکووز همچنووان

 و است نموده فعالیت به شروع و ایجاد مؤسسه

 بووا ICMPD طریووق از مرکووز ایوون کارمنوودان

 مهوواجرین  امووور  وزارت نظووارت  و همکوواری 

 .است شده استخدام

 کمبود منابع معلوماتی و نیروی انسانی  85%

2 

 سوازی  قانونمنود  طورح  سوازی  نهوایی  پیگیری

 و ایوران  کشور در مدرک فاقد مهاجرین حضور

طرح تهیوه و  . طرح نمودن اجرائی جهت تالش

با جانب ایران شریک ساخته شده است ولی توا  

ن نظریوات ارائوه نگردیوده    کنون از جانوب ایورا  

 است.

50% 
عدم ارائه نظریات کشور ایوران در موورد   

         طرح .

9 
 هوای  حمایت سطح ارتقای مورد در تفاهمنامه

 اتوریش  کشور با  پناهنگان و مهاجرین حقوقی

  پیگیووری و ارسووال خارجووه امووور وزارت  بووه

80% 
عدم ارائه نظریات کشور اتریش در موورد  

 همنامه تفا
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 .است گردیده

1 

 منظوور  به کاری های پروسه سازی ساده طرح

 تهیوه  اداره در پاسخگو و شفاف سیستم تقویت

 است. شده ساخته شریک مک کمیتهبا  و

90% 

بررسوی در   مساعد نبودن شرایط جهوت  

پروسیجر کاری و نرسویدن  زمینه تطبیق 

به موقع اسناد از طریوق کمیتوه محتورم    

 مک .

5 

 توسعه وزارت داخلی تفتیش روند تقویت طرح

 آموزشووهای بخووش در همچنووان و شووده داده

 کورسهای به تفتیش ریاست کارمندان مسلکی

 تفتوویش عمووومی ریاسووت ماهووه 1 و روزه 15

 .اند گردیده معرفی مالیه وزارت

80% 

 بوه  رابطوه  در مسولکی  کارمنودان  کمبود

 های برنامه نشدن دایر کنترل  و بازرسی

 بوودن  نپوائی  بررسی  به مرتبط آموزشی

 نبوود  و کارمندان برخی تحصیالت سطح

   تفتیش به مرتبط تحصیلی های رشته

1 

 شهرکها ایجاد برای جدید های زمین اختصاص

 افوزایش  اسوا   بور  هوا  نیازمنودی  بوه  توجه با

 مطوابق  والیوت  سوه  در زمین .داوطلبانه عودت

 کوه  گردیوده  تثبیوت  زمینوداری  تنظویم  قانون

 اراضی اداره به 101 فرمان مطابق انتقال جهت

 زمین اختصاص این بنابر.  است گردیده ارسال

 دره گوسوفند  منواطق  در شوهرکها  ایجاد جهت

 آبوواد قاسووم و کابوول  والیووت بگرامووی ولسوووالی

 اسوناد  و شوده  گرفتوه  نظور  در ننگرهوار  والیت

 اراضوی  محترم اداره به رسمی های نامه ذریعۀ

 مراحول  طوی  الوی  و گردیوده  ارسال افغانستان

 معطول  ا.ا.ج دولت عالی مقام منظوری و انتقال

 اداره آدر  از فوقتووا وقتوا  موضووع . باشود  موی 

 900)   همچنوان  . گوردد  می پیگیری محترم

 قشقه دشت شهرک توسعۀ غرض زمین( جریب

 9000 و است گردیده درخواست بامیان والیت

 جریوب  2000 و لغمان والیت در زمین جریب

10% 

 ارگانهووای توسووط لاحوومر طووی تحووت

از جملووه اداره مسووتقل اراضووی  ذخلذیوو

 .باشد می افغانستان
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 متوقوف  آن توزیع کار که لوگر والیت در زمین

 .است شده گرفته سر از آن توزیع بود 

1 

 هوای  منودی  نیاز و اجتماعی اقتصادی  سروی

 گوان  کننوده  عوودت  و داخلوی  گوان  شده بیجا

 (83115) تعوداد  بوه  و اسوت  گردیوده  تکمیل

 فامیول  پوانزده  و چهارصود  و هوزار  نه و هشتاد

 و سوروی  پوشوش  تحوت  سوطح  در شوده  بیجا

 .اند گرفته قرار  ارزیابی

13% 

 پوووالن در گوووان شوووده بیجوووا تعوووداد

 فامیول  هوزار  سوی  و یکصد( 190000)

 به خوشبختانه ولی. بود گردیده پیشبینی

 در امسووال شوورایط بووودن مسوواعد علووت

 هشوتاد  (83115) تعداد به کشور سطح

 بیجا فامیل پانزده و صدچهار و هزار نه و

 .است شده

8 

 به( بشری های مساعدت) اضطراری پاسخدهی

 نود و هشتصد و هزار پنج و هشتاد( 85,832)

 کشوور  سوطح  در داخلی شده بیجا فامیل دو و

 .است گرفته صورت

11% 

 (190000) احتمووالی پووالن پیشووبینی

 وضعیت به بنا را فامیل هزار سی و یکصد

 گرفتوه  نظور  در کشوور  در مسلط امنیتی

 هوای  فامیول  تعوداد  بوه  نظور  کوه  بودیم

 گرفتوه  صوورت  نیوز  مسواعدت  بیجاشده

 . است

3 

 بوورای پایوودار اسووتقرار زمینووه نمووودن فووراهم

 اسوا   بور  بیجاشودگان  هزار پنجاه( 50000)

 نووع  سوه  کوه  داخلی بیجاشدگان ملی پالیسی

 اصولی  محوالت  به انتقال محلی  ادغام) استقرار

 و زموین  توزیع طریق از یسوم مکان یا و شان

 موا  بنواء . باشود  موی (  بشردوستانه های کمک

 و هزار پانزده(  15588) تعداد به که توانستیم

 محوالت  بوه  را فامیل هشت و هشتاد و پنجصد

  .بدهیم استقرار شان اصلی

31% 

 های فامیل نشدن حاضر و بودجه کمبود

 در حواکم  ی هوا  امنی نا اثر بر شده بیجا

 اصولی  محوالت  بوه  شوت برگ برای کشور

 . شان
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10 

 خارجی و داخلی های زمینه شناسایی روی کار

)  موضووعات  شامل قانونمند کاری مهاجرتهای

 و هووا ها توافقنامووه هووا مقرره قوانین پالیسووی

 یک همچنان است انجام حال در(ها تفاهمنامه

 در اجتمواعی  اموور  و کوار  وزارت جانب از طرح

 تنظویم  و هتهیو  کاریوابی  خصوصی دفاتر زمینۀ

 مطالعوۀ  از بعود  بخوش  ایون  کوه  است گردیده

 بوه  رسوما  آن دربوارۀ  را خویش نظریات دقیق 

 نمود خواهند ارسال اجتماعی امور و کار وزارت

 مهاجرین) " دیاسپورا پالیسی " طرح همچنان

 شوده  آمواده ( کننود  موی  زنودگی  خارج در که

 .است

 کمبود منابع معلوماتی و نیروی انسانی  30%

11 
ر روی نهایی سازی و تصویب پالیسی جنودر  کا

 جریان دارد.
50% 

کمبووود کارمنوودان مسوولکی در بخووش   

                    پالیسی سازی.

12 

پروژه تعمیر اداری در والیت ننگرهار در مرحله 

درصود(  پوروان در مرحلوه     25ریخت تهدابها )

درصوود( و بلووخ در  90آغوواز اعمووار منووزل اول)

درصد(پیشورفت   15کاتی )مرحله ارزیابی تودار 

 نموده است.

29% 

کار اعمار این سه تعمیور در اخیور سوال    

 مرحلوه  در وآغواز گردیوده    1931مالی 

لذا این فعالیوت تکمیول    .دارد قرار اجراء

 است.نگردیده 

19 

 ارتقای برنامۀ با شده توافق بست( 19) جملۀ از

( 91) تعوداد ( CBR) نتوایج  بور  مبتنی ظرفیت

 اعوالن  پروسوۀ  بسوت ( 1) و گردیده مقرر بست

 آمووادۀ بسووت( 1)   گردیوود سووپری آن مجوودد

 تحوت  آن دیگور  بسوت ( 2) و باشد می امتحان

دارد و یک بست دیگر نیوز   قرار شکایت پروسۀ

غرض منظوری به ریاسوت جمهووری فرسوتاده    

 شده است.

11% 

موجودیوووت شوووکایات در بسوووت هوووا و 

همچنان عدم منظوری مقام عالی ریاست 

این  شدن کشیده درازا به جمهوری باعث

 گردیده است. پروسه
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 شده معطل فعالیت های ب: 

 .ندارد 1931 مالی سال در شدهن معطل فعالیت هیچاین وزارت  پالن مطابق

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 وجود ندارد. 1931شده سال مالی نهیچ فعالیت آغاز این وزارت مطابق پالن 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده

نبود تعمیر اداری مستقل برای ریاسوت هوا و آمریوت هوای     

مهاجرین در والیات و نبود امکانات برای تجهیز دفاتر  فقط 

ریاستهای امور مهاجرین قندهار  غزنی و هرات دارای تعمیر 

شخصی است در صورتی که سایر ریاست ها و آمریت هوای  

 ر تعمیر کرایی فعالیت می کنند.امور مهاجرین والیات د

به اسا  کمبود بودجه و طرح پالن ترتیب شده وزارت کوه  

قبال به وزارت امور شهر سازی ارسال گردیوده و بوه اسوا     

والیوت در   5اولویت های والیات در هر سال اعموار تعمیور   

 نظر گرفته می شود.

پایین بودن سطح همکاری ارگان های امنیتوی )پوولیس     -

ی و ...( در قسوومت حفاظووت از شووهرک هووای  امنیووت ملوو

 مهاجرین و جلوگیری از نفوذ زورمندان؛

وزارت عدلیه ستره محکمه و لوی سوارنوالی در قسومت    -

 مسترد کردن نمرات غصب شده از غاصبین؛

وزارت کار و امور اجتماعی  شهدا و معلولین  در قسومت   -

بی عدم همکاری در ارائه آمار دقیق از امکانات کاری و کاریا

در کشور؛ همکاران بین المللی  عدم ارایه گزارش از کارکرد 

هایشان در قسمت مهواجرین و عوودت کننودگان و هزینوه     

 های که در قسمت مهاجرین نموده اند؛

وزارت مالیه  به علت عدم تخصیص بودجوه بوه فعالیوت     -

 های حیاتی و مهم وزارت امور مهاجرین.

ای همکوواری جوودی ارگووان هووای امنیتووی و نهوواد هوو   -

سکتوری در راسوتای تطبیوق برناموه هوای وزارت؛ توصویۀ      

جدی مقام محترم ریاست جمهوری به نهاد های امنیتی در 

قسوومت حفاظووت از ملکیووت هووای وزارت امووور مهوواجرین  

توصیه مقام محترم ریاست جمهوری به وزارت های مورتبط  

مثل کار و امور اجتمواعی  اقتصواد  عدلیوه و مالیوه و ... در     

اری جدی بوا وزارت اموور مهواجرین و عوودت     قسمت همک

 کنندگان.  

عدم تخصیص بودجۀ  مشخص برای تطبیق پالیسی ملوی   -

بیجاشوودگان داخلووی) رسوویدگی بووه وضووعیت بیجاشوودگان 

داخلی از طریق ادغام محلی  انتقوال بوه محول اصولی و یوا      

محل سومی(  جهت تخصیص بودجوه چنود بوار بوه وزارت     

ت اما متاسفانه تا بوه اموروز   مالیه جهت دفاع ارسال شده اس

هیچ بودجه ای برای اجرایی شدن آن مد نظر گرفته نشوده  

 است.

اختصوواص بودجووۀ کووافی جهووت تطبیووق پالیسووی ملووی   -

 بیجاشدگان داخلی از طرف وزارت مالیه.
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 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

 شماره
عنوان فعالیت تکمیل شده 

 خارج از پالن
 نتایج

دالیل عدم 

 در پالن تیشمول

1 

 طووورح سوووازی نهوووایی  پیگیوووری

 مهواجرین  حضوور  سوازی  قانونمند

 و پاکسوتان  کشوور  در مودرک  فاقد

 .طرح نمودن اجرائی جهت تالش

 و بیست و صد یک( 128,118) تعداد به

 هشوت  و هفتواد  و هفتصود  و هزار هشت

( 510,118)  مجموعواً  شوامل  که فامیل

 و شصت و ششصد و هزار چهل و پنجصد

 پاکسوتان  کشوور  در یشووند م نفور  هشت

 .اند گردیده راجستر و ثبت

 مسووواعد علوووت بوووه

 بورای  شورایط  نبودن

 افغانهوووای راجسوووتر

 .پاکستان مقیم

  7931مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 9311مالیپالن شده برای سال  عنوان برنامه ها و یا فعالیت های شماره

 داخلی بیجاشدگان وضعیت به رسیدگی 1

 شان اصلی محالت در داخلی بیجاشدگان استقرار 2

 داخلی بیجاشدگان برای زمستانی های کمک تنظیم 9

 ... و صحی تحصیلی  تعلیمی  مراکز به معرفی طریق از کنندگان عودت حقوقی حمایت 1

 مهاجرین عزت با و ونئمص عودت جهت ها راحل استراتژی تطبیق پیگیری 5

 بضاعت بی دگانکنن عودت اسکان جهت تالش 1

 میزبان های کشور در  مدرک فاقد مهاجرین ساختن قانونمند جهت تالش 1

 میزبان های کشور از کنندگان عودت و مهاجرین دواطلبانه عودت از حمایت 8

 ها ورکشاب ایجاد و مسلکی کارکنان استخدام طریق از وزارت کارمندان ظرفیت ارتقای 3

 کنندگان عودت و مهاجرت های فرصت و ها چالش عنوان با المللی بین و ملی های سیمینار برگزاری 10

 عامه آگاهی سطح بردن باال طریق از انسان قاچاق پدیده با مبارزه 11

 بیجاشدگان و کنندگان عودت از اجتماعی و حقوقی های حمایت 12
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 ضمایم

 ) به افغانی(1931عواید  سال مالی:  (1ضمیمۀ شماره )

 ایداتیمنابع ع شماره
مبلغ عواید پیش بینی شده 

 به افغانی

عواید خالص بدست آمده 

 به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

1 
جریمه اشخاص   افراد و شخصیت 

 های حقوقی
330123 901110112 9182001%  

2 
گشت معاشات و مصارفات سال زبا

 گذشته 
330123 5210212 525011%  

  %135053 1310250 330123 ال مزرع دولتیفروش زمین  3

 %1101003 101300251 2330181 معمو  عواید به افغانی
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 1931 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2یمه شماره )ضم

 ون افغانییبودجه به میل

مالی   معمو  بودجه منظور شده سال

6931 

 2 بودجه انکشافی 6 بودجه عادی 6+2

 111061.006.011 به رقم
 

.160.800103 
 

008036.0361011 

 به کلمات

ششصد میلیون و یکصد و 

سووه هووزار و چهارصوود و  

 سیزده

 

سه صد و یک میلیوون  

و سه صد و هشتاد و نه 

هزار و ششصد و نوود و  

 هفت

 

دوصوود و نووود و هشووت  

میلیوووون و هفتصووود و  

سیزده هزار و  هفتصد و 

 شانزده

 و فیصدبودجه به اساس سال مالی به مبلغ   مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

 %8.001 00803030318000 %08010 08800100186 به رقم
 

دوصد و هشوتاد و هشوت    به کلمات

میلیون و چهارصود و نوه   

هزار و ششصد و پنجواه و  

 یک

دوصد و چهل و هشوت   

میلیوووون و هفتصووود و 

ت و هفوت هوزار و   بیس

 پنج و هفتصد
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۳ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختل 
 تعداد تصدی ها

 تعداد نمایندگی

 های خارجی 

 تعداد نمایندگی

 های والیتی

تعداد مشاوریت 

 ها

تعداد ریاست های 

2و 7بست  مرکزی  

 تعداد معینیت

 ها

 

 0 0 
نمایندگی  1

 خارجی

نمایندگی  91

 والیتی
 بست دوم 9

بست اول 2  

بست دوم 11  

بست  9  

 مافوق رتبه

تشکیل 

5793سال   

 0 0 
نمایندگی  1

 خارجی

نمایندگی  91

 والیتی
 بست دوم 9

بست اول 2  

بست دوم 11  

بست مافوق  9

 رتبه

تشکیل 

6793سال   
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مرکزی بخش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 
9316 

  مامورین

و 

 استادان 

 کارکنان مرکزی معمو  نظامیان یراناج

 معمو 

 کارکنان والیتی

 معمو 

  

 کارکنان نمایندگی های خارجی 

 معمو 

  

کارکنان شامل رتب و 

 معمو  معاش 

  

اصل 

 تشکیل

 
8

1
1

 .
8

8
  

1
  

 6
0

0
8
 

یر جا مامور  نظامی اجیر  استاد/ مامور  والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   

.
8

.
 

 

6
.

0
 

1
 

8
1

3
 

0
8

1
 

1
 

0
1
 

1
 

1
 

0
0

0
 

3
6

8
 

0
8

8
  

3
1

.
  

 0
1
 

 6
6

8
0
 

 موجود

   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   والیات

3
6

0
 

1
0
 

.
0

1
  

.
0
  

1
  

1
  

6
1

.
0
  

6
1

.
  

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع نز مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

0
8

1
 

.
0
 

0
0
 

.
8
 

1
 

1
 

0
8

0
 

0
0

1
 

0
8
 

0
0

1
 

6
0
 

1
 

1
 

3
6

6
 

6
8
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
8
 

.
3

8
 

3
0
 

1
3

0
 

.
0
 

6
6

1
1
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 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

و 
عم
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

و 
عم
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان یراج مامور

و 
عم
م

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

 98 0 0 0 7 3 8 بامیان 33 0 0 4 6 3 91 کابل
میدان 

 98 0 0 0 7 0 99 وردک

 39 0 0 0 7 0 94 پکتیا 96 0 0 9 5 0 90 تخار 38 0 0 9 8 3 97 بلخ
 97 0 0 3 5 0 90 پنجشیر 91 0 0 9 5 0 93 جوزجان 35 0 0 0 90 9 34 کندهار
 97 0 0 9 6 9 1 سرپل 98 0 0 0 7 0 99 کاپیسا 31 0 0 9 99 5 33 هرات
 97 0 0 9 5 0 99 بادغیس 97 0 0 0 6 0 99 اکپکتی 38 0 0 0 99 0 37 ننگرهار
 97 0 0 0 7 0 90 ارزگان 37 0 0 0 7 0 30 خوست 30 0 0 0 8 9 39 کندز
 95 0 0 0 6 0 1 زابل 91 0 0 0 7 0 93 کنر 98 0 0 0 7 0 99 بغالن
 93 0 0 9 3 3 7 دایکندی 33 0 0 9 8 0 94 نیمروز 94 0 0 0 5 3 7 بدخشان
 91 0 0 0 6 0 93 فاریاب 30 0 0 0 7 0 93 هلمند 97 0 0 0 7 9 1 لوگر
 96 0 0 0 7 0 1 نورستان 98 0 0 9 5 9 99 فراه 97 0 0 0 6 0 99 غزنی
 95 0 0 0 6 9 8 سمنگان 91 0 0 0 5 0 94 پروان

 98 0 0 0 6 9 99 غور 39 0 0 0 7 0 94 لغمان 

 معمو  کل والیات

 معمو  کل نظامی اجیر مامور

 31 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 673 مردان 0 0 94 336 35 446
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 :کننده منظور    :                                           کننده تصدیق        :                      کننده کنترل                              :  کننده ترتیب            

 بلخی عالمی حسین سید الحاج                                  جاوید علی سلطان                      محمد هادی رحیمی                           حصین حبیبه             

 کنندگان عودت و مهاجرین امور وزیر                            رئیس پالیسی و پالن                    پالن یتآمر سرپرست                 گزارشات توحید مسلکی عضو

 :امضاء محل    :                                              امضاء محل                                  :امضاء محل         :                        امضاء محل             

 

 

 

 

 

 0101323811:  تما  شماره                   پالن یتآمر محمد هادی رحیمی سرپرست

                   0131112111شماره تما :                    حبیبه حصین ترتیب کننده گزارش         

 

                    Planningmorr@gmail.com:  ایمیل                                                                                                                                             

 

 


