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 دیدگاه ما برای آیندۀ افغانستان
 : دستآورد های ذیل نایل خواهد آمدبه افغانستان ) ميالدی 2020( هجری شمسی 1400تا سال 

برخودار از صلح و امنيت ، یک کشور دارای نظام سياسی دموکراتيک به اساس اصول اسالمی و قانون اساسی 
 .  و برخودار از احترام الزم در صحنۀ بين المللی،ح آميز و حسنه با کشور های همسایهروابط صل داخلی،

 اسالمی و اهداف واالی مشارکت عمومی، عدالت، و ارزشهاییک ملت بردبار، یکپارچه و کثرت گرا، پابند به  
 . تساوی حقوق شهروندی

 رهبری سکتور خصوصی قوی، مساوات جامعۀ مملو از اميد و سرشار از رفاه بر اساس اقتصاد بازار تحت 
 . اجتماعی، و حفظ پایداری محيط زیست

 – 09/2008(          1391 تا 1387 ازاهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
 )  ميالدی13/2012

 . دی.ام( سال  پانزدهاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان پالنی است که بر اساس اهداف انکشافی افغانستان در 
پشتوانه های . سند استراتيژیک کاهش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار ميگيرد بنا یافته است و منحيث) جی

ارکان و اهداف استراتيزی . این استراتيژی را اصول، ارکان و معيار های توافقنامۀ افغانستان تشکيل ميدهند
 :انکشاف ملی افغانستان قرار ذیل اند

 

 .  امنيت فردی هر شهروند افغانتأمين ثبات ملی، تقویت ميکانيزم های تطبيق قانون و  دستيابی به:امنيت .1
نيۀ دیموکراسی و حقوق بشر، حاکميت قانون، عرضۀ  ُبۀ تقوی:حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق بشر .2

 . خدمات عامه و حسابدهی دولت
 و پایدار از طریق اقتصاد بازار تحت  انکشاف مداومتأمين کاهش فقر، :انکشاف اقتصادی و اجتماعی .3

 رهبری سکتور خصوصی، بهبود شاخص های انکشاف بشری و پيشرفت قابل مالحظه در جهت نيل به
 ). جی. دی.ام( سال پانزدهاهداف انکشافی افغانستان در 
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هم دادند تا افغانستان را از چنگال تروریزم بين ه  بشش و نيم سال قبل ازامروز مردم افغانستان و جامعۀ جهانی دست

 سر بلند کرده بود، آغاز یزمکه از ميان ویرانی های خشونت و ترور المللی نجات داده و کار بازسازی کشوری را
  .ما در این تالش مشترک تا حد زیادی پيش رفته ایم. نمایند

عۀ جهانی قانون اساسی افغانستان را بسازیم که متضمن ارزش های ما توانستيم تا با همکاری جام مدت زمان کوتاه یکدر 
 ملت افغانستان برای اولين بار در انتخابات ریاست جمهوری دبموکراسی، آزادی بيان و حقوق مساوی برای زنان باشد

شانۀ شان برگشته ون مهاجر تا امروز به خانه و کاي ميلپنجدر حدود .،ندشرکت ورزید و اعضای شورای ملی را انتخاب نمود
  .اند که این بزرگترین رقم بازگشت مردم به سرزمين آبائی شان در طول تاریخ ميباشد

 را شموليت در مکاتب که بلند ترین رقم پسر و دختر شامل مکتب گردیده اند،ليون ي بيشتر از شش م وهزاران مکتب اعمار 
 در صد در شش ُنهپوشش خدمات اساسی صحی را از  گردیده وصدها کلينيک صحی ایجاد . در تاریخ افغانستان نشان ميدهد

 1381ی که در سال ه یدسترسی به خدمات تشخيصيه و معالج.  درصد در حال حاضر افزایش داده است85سال قبل به 
 کيلومتر سرک را بازسازی 12200ما تا حال .  درصد افزایش یافته است40تقریبًا هيچ وجود نداشت اینک به بيشتر از 

با تکميل شبکۀ راه ها و . مردم ما گردیده است نموده ایم که این امر منجر به بلند رفتن عواید و بهبود وضعيت زندگی
زیربناهای مواصالتی، افغانستان از موقعيت بهتری برای مبدل شدن به پل ارتباطی اقتصادی ميان کشورهای منطقه 

 . برخودار خواهد شد

من ميخواهم به یک نکته .  جامعۀ جهانی و عزم قوی مردم افغانستان امکان پذیر نبودنداین دستآوردها بدون حمایت جدی
تهدید . غافل سازد دستآوردهای ما نباید ما را از مسئوليت های عظيمی که فرا روی ما قرار دارند اشاره نمایم و آن اینکه

پيشرفت های  ..ع فعاليت های انکشافی ما ميگرددتروریزم و مواد مخدر تا حال افغانستان و منطقه را متأثر ساخته و مان
  و تحت تاثير بی اعتمادی عامه به نسبت برخی از فعاليت های ناخوشآیند یک تعداد از کارمندان دولتتا هنوزما 

محلی و   تقویت حکومت مرکزی و ادارات. قرار دارد،ميکانيزم های نا هماهنگ و غير مؤثر عرضۀ کمک ها
 .  وظایف دشوار ما ميباشندۀ نيز از جملبازسازی قوۀ قضائيه

این استراتيژی  . من خرسندم که برای مبارزه با این چالش ها استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را به شما معرفی ميکنم
سند یک  ۀ به مثاباستراتيژیاین .  های گسترده در تمام کشور می باشده خسته گی ناپذیر و مشور هایثمرۀ دوسال تالش

بشری ریخته اند، های بری که خود افغانها با تالش خویش طرح آن را برای انکشاف افغانستان در تمام عرصه معت
که استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ما را در یقين دارم من . محسوب ميشودنيز منحيث سند ملی استراتيژی کاهش فقر 

 کمک خواهد )جی. دی. ام( سال پانزدهافغانستان در  کشافیراستای نيل به معيارهای توافقنامۀ افغانستان و اهداف ان
 رشد اقتصاد پایدار تزئيدگی به کمک های خارجی و ه همچنان، از اینکه ما در حال حرکت به سمت کاهش وابست. نمود

 ها  فعاليتافغانی ساختن برای رهنمود یک ه در دراز مدت به حيثاهداف متوقع جهت نيل به من این سند را ميباشيم،
 . ميپندارم

 از طریق این استراتيژی که افغانها مالک آن اند، ابراز امتنان نموده،من از جامعۀ جهانی برای کمک های پربهای شان 
راه سهم گيری تمام مردم ه من چشم ب. از همۀ همکاران ميخواهم تا از تالش های ملی انکشافی ما حمایت کامل نمایند

ه  همکاران جامعۀ افغانی و جامعۀ جهانی که در ایجاد این استراتيژی زحمات خستهمهو از افغانستان در این راستا بوده 
در فرجام، من از همکاری اعضای کميتۀ نظارت و داراالنشای استراتيژی . گی ناپذیر کشيده اند قدردانی مينمایم

 . انکشاف ملی افغانستان در تهيۀ این سند سپاسگزاری مينمایم
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 جمهوری اسالمی افغانستان به کاهش اتخرسندیم از اینکه استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را که منعکس کنندۀ تعهد

 تقدیم ،فقر و رشد اقتصادی تحت رهبری سکتور خصوصی در راستای ایجاد افغانستان سعادتمند و باثبات ميباشد
کميتۀ نظارت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان از سوی دولت مؤظف گردیده بود تا یک استراتيژی ملی را به  .ينمایيمم

 سال تهيه نماید که افتخار مالکيت آنرا افغانها داشته و شرایط الزم یک سند پانزدهاساس اهداف انکشافی افغانستان در 
 ،ۀ نظارت غرض طرح، بحث و نظارت از روند تهيۀ این استراتيژیکميت. استراتيژی کاهش فقر را برآورده سازد

 که موضوعاتی چون شناسایی نيازمندی ها، سمع شکایات ،مجالس متعددی را به شکل منظم راه اندازی نموده است
 سازی افغانی در راستای. جندای این مجالس را تشکيل داده اندآدر تخصيص منابع و اقدامات الزم  مردم و اولویت بندی

تسهيل نموده  - هم به سطح ملی و هم به سطح والیتی - و مالکيت افغانی، کميتۀ نظارت مشوره های جامع و گسترده را
 . است

 که در راستای تطبيق آینده عناصر اصلی فایق آمدن بر چالش های ،حمایت پایدار مالی و نظارت و ارزیابی مداوم
مردم افغانستان بلند ميباشد، ليکن  انتظارات.  شمرده ميشوند،اجه خواهيم شداستراتيژی انکشاف ملی افغانستان بدان مو

شماری   های بیمؤفقيتما به )  ميالدی2001 (1380از سال . ما تا هنوز هم به محدودیت منابع مالی روبرو ميباشيم
این امر . افغانستان جامۀ عمل بپوشندباید انجام شوند تا اهداف توافقنامۀ نيز  دیگری فعاليتهاینایل آمده ایم، ولی با آنهم 

ایجاب می کند تا دولت افغانستان به حمایت جامعۀ جهانی در زمينۀ دستيابی به دیدگاه و اهداف استراتيژی انکشاف ملی 
 . افغانسان گام های قاطع و استراتيژیک برداشته و تعهد کامل داشته باشد

 جامعۀ مدنی، بزرگان قوم، علمای دین، های یندها نم،اران دولتیما چشم به راه آنيم تا از طریق مساعی مشترک همک
سکتور خصوصی، جامعۀ جهانی و در نهایت امر تمام افغانها، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را تطبيق نمایيم، زیرا 

 . کمک مينماید) جی.  دی.ام( سال پانزدهاین امر در تطبيق معيارهای توافقنامۀ افغانستان و اهداف انکشافی افغانستان در 
 

 
 پروفيسور محمد اسحاق نادری 

 مشاور ارشد رئيس چمهور در امور اقتصادی و 
رئيس داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و 

 بورد مشترک نظارت و انسجام 

 
 احمد ضيأ مسعود

 معاون اول 

 
 داکتر رنگين دادفر سپنتا
 وزير امور خارجه

 
دیداکتر انورالحق اح  
 وزير ماليه

 
 سرور دانش
 وزير عدليه

 
 داکتر محمد امين فرهنگ
 وزير تجارت و صنايع

 
 داکتر جليل شمس 
 وزير اقتصادی

 
 داکتر زلمی رسول
 مشاور امنيت ملی

 
 حنيف اتمر
 وزير معارف

 
  



   
 

 ه 
 

 

  اسرتاتيِژی انکشاف ملی افغانستانۀدر رابطه به هتی

 سپاسنامه
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 تحت ،این استراتيژی. داد افراد و سازمانها نميتوانست تهيه گردداستراتيژی انکشاف ملی افغانستان بدون همکاری صادقانۀ یک تع
راهنمایی کميتۀ نظارت که از سوی جاللتمآب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان تعيين و ریاست آنرا جاللتمآب پروفيسور اسحق 

ميته را جاللتمآب رنگين دادفر اعضای این ک. نادری مشارو ارشد رئيس جمهور در امور اقتصادی به عهده داشت، نهایی گردید
اسپنتا وزیر امور خارجه، جاللتمآب انورالحق احدی وزیر ماليه، جاللتمآب جليل شمس وزیر اقتصاد، جاللتمآب سرور دانش وزیر 

امين فرهنگ وزیر تجارت، و جاللتمآب زلمی رسول مشاور مير محمد عدليه، جاللتمآب حنيف اتمر وزیر معارف، جاللتمآب 
 . ميدهد تشکيل ،لیامنيت م

ن يهمچن.  ابراز امتنان نمایيم، جمهور و رئيس شورای اقتصادیرئيس معاون اول ، جاللتمآب احمد ضيا مسعوداز  ميخواهيممن
 ميخواهم مراتب سپاسگزاری و امتنان خویش را به جاللتمآب هدایت امين ارسال وزیر ارشد و جاللتمآب وحيد اهللا شهرانی معيين

از ستره محکمه، شورای ملی، وزارتخانه ها و دوایر دولتی، مقامات والیتی، من . نمایمليه و تيم وزارت ماليه تقدیم  وزارت مامالی
، کميسيون های ملی، دفتر ریاست جمهوری، سازمانهای جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی نيز  از کشور خارجمقيم درسفرای افغانستان 

 . مينمایمتشکر 

 با  ارتباطی وزارت هامسئولين  همچنان ون ها، معييأوزرحاللتمآبان پاس و امتنان خویش را به  مراتب س، ترتيببه این
 یندها جامعۀ مدنی، سفرا و نممسوولين سازمانهای، بزرگان قوم، علما، روحانيون، داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

فعال ادارات ملی و بين المللی در مشوره های والیتی سهم . راز ميدارم افغانستان ابکافۀ ملت جامعۀ جهانی در افغانستان، و های
 غنامندی استراتيژی های سکتوری و تطبيق این استراتيژی ها را تضمين شان که همکاری ها، نظریات و پيشنهادات ،نده اداشت

به . میوره های والیتی تشکر مينما و انکشاف دهات بخاطر همکاری های مؤثر شان در عرصۀ مشأهمچنان از وزارت احي. مينماید
 محمود صيقل  در ضمن از و، و نورالدین دالوریأد صبوو هریک دا، از همکاری های مشاورین رئيس جمهور،همين ترتيب

جا دارد تا از واليان و کارمندان شان بخاطر همکاری های همه جانبۀ شان با کارمندان . برای نظریات سازندۀ شان سپاسگزارم
 .ی انکشاف ملی افغانستان نيز تشکر کنماستراتيژ

 روند ایجاد استراتيژی انکشاف ملی افغانستان مسوول ،گی ناپذیر وحيداهللا ویسیه  خست و تالشهایبه صورت ویژه از همکاری ها
انکشاف  استراتيژی سند ابتدایی که متشکل از متخصصين جوان افغان ميباشد و در زمينۀ تکميل شانتيم از  و ،وسند کاهش فقر

 زحمات خارجی، و داخلی به مشورۀ همکاران ؛ملی افغانستان، توافقنامۀ افغانستان و استراتيژی کامل انکشاف ملی افغانستان
راحت اهللا همآهنگ کننده های سکتوری، هریک : این تيم شامل افراد آتی اند. مينمایم جهان سپاس ،خستگی ناپذیر را متقبل شده اند

زلمی، هدایت اهللا اشرفی،  الدینؤشاکر مجيدی، عطااهللا عاصم، محمد اسمعيل رحيمی، عالمحمد حيمی، نعيم، فرزانه رشيد ر
محمد یوسف غزنوی، محمد فهيم مهری، ، هریک  مشوره های والیتیبخشزی؛ و اعضای  شکریه کاظمی، سيف الرحمن احمد

 و همچنان سایر همکاران کليدی این پروسه که شامل عثمان فهيممحمد  روحانی و  احمدشهنشاه شيرزی، حکمت اهللا لطيفی، سيد
همچنان از . زی، خوږه آاآ و محمد کاظم ملک شرف، نعيم همدرد، محمد سليم الکوزی، مير احمد طيب واعظی، سيد شاه امين

 از ضمن در من. تشکر مينمایمنعمت اهللا بيژن بخاطر همکاری های شان از جانب داراالنشای بورد مشترک نظارت و انسجام 
 انيتا پانزیو، ریچارد بروک، مدل پيتر روبين، بارنی رابرتسن، جم برائين، او لؤپا هورتيچ، زالتکو: خارجی مشاورین همکاری
 .متشکرم نيز اند، رسانيده یاری ها تالش دراین را ما که حق اميره و الکساندر کریستوفر نيگام، آشوک سينها، شکتی نيرودی،

 که در تاریخ کشور ما منحيث یک سند بی -  استراتيژی انکشاف ملی افغانستاننخستين در امر تهيۀ يکهکسان، از تمام اخيردر 
 .  سپاسگزارم، همکاری و زحمت کشيده اند-  رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان ميباشدراستاینظير و یک تعهد ملی در 

 
 
 
 

 ادیب فرهادی
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 حاصل تعهد و تالش کارمندان وزارت مهاجرین، عودت کننده گان و بيجا شده گانتهيه و ترتيب استراتيژی سکتور 
فغانستان، نهاد های وابسته به ملل متحد، مراجع تمویل کننده، موؤسسات غير حکومتی، جامعۀ های کليدی حکومت ا

  .بوده استمدنی و سکتور خصوصی 

  :همکاری  و سهمگيری افراد ذیل در تهيۀ این استراتيژی بی نهایت ارزشمند بوده است
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 .  امور مهاجرین و عودت کننده گان  و فضل احمد عظيمی معين وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

م  افرادیکه داراالنشأ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را در تهيۀ استراتيژی سکتور در نهایت، از حضور تما
 مدد رسانيده اند ابراز امتنان نموده و خواستار تعهد مستحکم همۀ هکاران مهاجرین، عودت کننده گان و بيجا شده گان
 .خود در روند تطبيق این استراتيژی ميباشيم

 کليد موفقيت این استراتيژی بطور مهاجرین، عودت کننده گان و بيجا شده گانور مطمئنًا، همکاری و مساعدت سکت
 . مشخص و بصورت کل در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان خواهد بود

 : جای دارد تا از افراد ذیل نيز به خاطر کمک و حمایت های ارزشمند شان ابراز امتنان نمایيم

 :محترمان

محمد غریب فطری مشاور اسبق وزارت، ضيا احمد جالل، عبدالقادر حاحی، ذاهده شهيدی عبدالباری روستائی، خواجه 
 سيد رحيم ازاداره ملی محيط زیست، داکتر محمد یحيی ویار از وزارت از وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان،

ری،  محمد داود پنجشيری، محمد مبارزه با مواد مخدر، محمد ضيا فرهمند از ادارۀ مستقل مبارزه با ارتشا و فساد ادا
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 تراتيژی  اسفشردۀ .1

 مهاجرینی تشکيل ميدهند که از شانرا  اکثریت عظيم که ميليون افغان به کشور بازگشت نموده اند 5بيشتر از   بدینسو2002از سال 
.  را تشکيل ميدهداناثقشر از % 48 ذکور، قشراز % 52این تعداد عودت کننده شامل . ایران و پاکستان به وطن عودت نموده اند

 ميليون افغان دیگر در خارج از کشور بسر ميبرند که نميتوان یک دسته بندی دقيق از نظر جنسيت اجتماعی از 3 ز اضافه اهنوز 
 از  چهار سال استثنایی ميزان عودت بعد.  سال از کشور دور بوده اند20اکثریت این افراد برای بيشتر از . این تعداد ارائه نمود

این  .همزمان با آن، ميزان مهاجرت ها از اثر کار و تجارت فصلی روبه افزایش است. مهاجرین به کشور رو به کاهش نهاده است
با وجود دست آورد های  . را در بارۀ آیندۀ مدیریت و تنظيم مهاجرت ها به داخل و خارج افغانستان خلق ميکندیامر سواالت زیاد

،  و افغانهای مهاجرعداد زیاد از بيجا شده گان داخلی عودت و جذب مجدد یک ته به اینطرف در زمين2002قابل مالحظه از سال 
هنوز هم به عنوان یک )  ها و سيالب هاخشکسالی( بخاطر منازعات جاری و حوادث طبيعی  داخلی بيشتر بيجا شدگانهمسئل

 .تر ميباشد مشکل بزرگ  باقی بوده و مستلزم اقدامات جدی
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 شده گان، هنوز هم یک قی مانده، و طرح چارچوب های وسيعتر سياستگذاری برای بيجاافتن راه حل ها برای این جمعيت بای
برای دستيابی به پيشرفت در زمينه . چالش بوده و رسيدگی به آن از توانایی نهاد های ارائه کنندۀ کمک های انسانی فراتر ميباشد

ی و امنيت افراد در آینده به افزایش مشارکت سياسی، حق مالکيت،حق دسترسی به تعليم و تربيه و حق آزادحق حيات، های چون 
مدیریت و هماهنگی بهتر و سرمایه گذاری پایدار باالی برنامه های جذب دوبارۀ مهاجرین  از سوی دولت افغانستان و مراجع 

  .تمویل کننده نياز خواهد بود

 بر روند بازگشت 2006فاکتور عمده در سال سه 
ت اوضاع امنيتی، تفاوت های وخام: تاثيرگذار بوده اند

 هاقتصادی و اجتماعی ميان افغانستان و کشور های همسای
 افغان مقيم پاکستان  ثبت شدۀآن، و این حقيقت که جمعيت

بيشتر از بيست سال ) ميليون0.9(و ایران )  ميليون2.15(
این احتمال وجود دارد که . را در این کشور هابسربرده اند

مهاجرین به صورت داوطلبانه بازگشت کتله های عظيم 
مهاجرت دوامدار، فقر، و اوضاع . پایان یافته باشددیگر 

بازدارنده در اکثر مناطق کشور احتماًال موانع هستند که 
تالش برای طرح . غلبه بر آنها در آینده مشکل خواهد بود

ریزی عودت مهاجرین به صورت مجموعی دو اصل 
 به خطر مواجه عمدۀ بازگشت داوطلبانه و با عزت را

. ساخته و دوامدار بودن روند بازگشت را مختل ميسازد
این امر به طور مشخص در بارۀ افراد نهایت آسيب پذیر، 

و اطفال بی سرپرست، زنان مواجه با خطر، زنان 
کهنساالن، فقرا، آنانيکه به مراقبت های صحی احتياج 
. دارند و افراد معتاد به مواد مخدر بيشتر صدق ميکند

تداوم روند بازگشت داوطلبانه ميتواند مشکالت افغانستان 
معرفی شيوه هایی چون رسمی ساختن مهاجرین یا اعطای رسمی عنوان فشار های مبنی بر . را با کشور های همسایه کاهش دهد

آن باید یک مجموع از افغانستان و حاميان بين المللی . مهاجر که ميتواند به بازگشت اجباری مهاجرین بينجامد نيز وجود دارد
 یک توافق انسانی و عملی در هبرای این وضعيت پيچيده طرح نمایند تا زمين  راسياست ها، راه حل های عملی و عکس العمل های

 . يا شودهمورد این موضوع م

  معرفی .2

این بازگشت . ًال آشکار است ميليون مهاجر از نظر اجتماعی اقتصادی برای بازسازی افغاانستان کام5اضافه از اهميت بازگشت 
 هبازگشت و جذب مجدد موفقان. چنين جمعيت بزرگ مهاجرین تاثيرات مثبت بر همبستگی ملی، بازسازی و انکشاف خواهد داشت

 افغانستان و استراتيژی هتوافقنام.  بن پنداشته ميشوده دستاورد های توافقنامن یکی از عمده تری2005 ميليون افغان تا سال 3.6
 . اف ملی افغانستان نيز به موضوع بازگشت مهاجرین به عين پيمانه اهميت قایل هستندانکش

 :  افغانستان سه معيار در رابطه با مهاجرین، عودت کنندگان و بيجا شدگان داخلی به ترتيب ذیل گنجانيده شده استهدر توافقنام

 کار مستقالنه از جانب کميسيون مستقل حقوق نظارت از حقوق بشر بر عهدۀ حکومت خواهد بود و این: ... حقوق بشر •
. بشر افغانستان انجام خواهد شد و ملل متحد تدابير مؤثری را به منظور حفاظت از حقوق بشر پيگيری خواهد نمود

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای تحقق اهداف خویش، در رابطه به نظارت، تحقيق، حفاظت و بهبود حقوق 
 .اهد شدبشر حمایت خو

افغانستان و همسایه های آن موافقـتنامه هایی را به امضأ خواهند رساند که به موجب این موافقتنامه ... همکاری منطقه یی •
 خویش به کشور وارد نماید و در عين حال افغان ها این هها افغانستان بتواند کارگران مسلکی را از کشور های همسای

 . کار یابند و دستمزد خویش را به وطن ارسال نمایندهر های منطقه زمينامکان را داشته باشند تا در کشو

، تمام مهاجرانی که عودت مينمایند و هم بيجاشده ) ميالدی2010 (1389تا پایان سال :  مهاجران و بيجا شده گان داخلی •
 اصلی، مستفيد خواهند گان داخلی، از مساعدت ها، برای احيای مجدد شرایط زنده گی و جاگزین ساختن شان در محالت

 .ورود آنان در جامعه از طریق برنامه های انکشاف ملی به ویژه در ساحات کليدی، حمایت خواهد گردید. شد

  محالت بود و باش مهاجرین افغان در پاکستان:1چارت 

آزاد جمو و 
کشمير
پنجاب  0.3%

9.4%
سند  

4.3%

اسالم آباد
1.6%

بلوچستان 
20.7%

صوبه سرحد 
63.7%
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 مبنی بر تاسيس گروپ مشورتی مهاجرین، عودت کننده گان و بيجا 2007 می 1 هتصميم بورد مشترک نظارت و انسجام در جلس
از . ست که از اهميت این موضوع برای دولت افغانستان و جامعۀ بين المللی حکایت داردشده گان داخلی یکی دیگر از شواهدی

 .  سپتامبر برگذار نموده  است10 جون و 24زمان تاسيس خود این گروپ دوجلسه را در تاریخ 

 مهاجرين ، عودت کننده گان ، بيجا شده گان داخلی ، کاهش فقر و رشد اقتصادی. 1

 هتمرکز ابتدائی دولت باالی قشر فقير و آسيب پذیر خواهد بود و توج. در حالت یکسان اقتصادی قرار ندارندتمام عودت کننده گان 
 . مصونيت غذائی ، سرپناه و اشتغال آنها مبذول خواهد گردیدهخاصی در عرص

که . ه کار تشکيل ميدهداطفال و نوجوانان تحت سنين واجد شرایط ب)  فيصد20به صورت  تقریبی ( آنها را هفيصدی قابل مالحظ
 . معارف و آموزش های حرفوی داردهعودت آنان به کشور نياز به سرمایه گذاری بيشتر در عرص

کثریت ااگرچه .  خوب بشری برای کشور خواهند بودهدر صورت ایجاد فرصت برای عودت کننده گان ، آنها منبع برای سرمای
داد زیادی از عودت کننده گان مهارت ها و پيشه های را در دیار هجرت آموخته آنها از مهارت های محدود برخوردار اند و یک تع

 .با استفاده از پالن گذاری های موثر قوای بشری ،از سرمایه های بشری عودت کننده گان استفادۀ خوب بعمل آمده ميتواند. اند

 ملی انکشاف مهارت هوانند آنرا از طریق برنامبعضی از عودت کننده گان نياز به انکشاف مهارت های شان خواهند داشت که ميت
با پالن گذاری منظم  قوای بشری و انکشاف مهارت ها، عودت کننده . ها و یا از طریق برنامه های آموزش حرفوی بدست آرند

 .گان آموزش دیده ميتوانند خال های موجود در سکتور های مختلف را مرفوع نمایند
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  فعلی وضعيت.3

دسته جمعی افغانها به کشور های همسایه بوده است که به علت های  عمدۀ جنگ و خشونت در افغانستان مهاجرت  تاثيرات ازیکی
 ميليون افغان کشور را در جستجوی 6از  بيش 1992 و 1979بين سال های . تجاوز شوری سابق به افغانستان اتفاق افتاده است

 ميالدی در نتيجۀ 90 هترک نمودند و صد ها هزار نفر دیگر در جریان دهامنيت و مصوونيت عمدتًا به مقصد ایران و پاکستان 
ميزان مهاجرت .  کشور جهان پناهنده شدند70 افغانها در 2000تا سال . دوام جنگ های تنظيمی و قومی کشور را ترک نمودند

 داخلی در بيجا شده گان 2002در بهار سال . است بوده های داخلی ناشی از خشونت ها، فقر و خشک سالی نيز قابل مالحظه
 . افغانستان بيشرین ميزان رشد را در جهان داشته است

 ميليون آنها 4 ميليون افغان به کشور عودت نموده اند، که از اینجمله به 5اضافه از  به اینطرف 2002به اساس تخمين ها از سال 
الی ملل متحد در امور مهاجرین، سازمان بين المللی مهاجرت از جانب دولت افغانستان و همکاران بين المللی آن مانند کمشنری ع

این روند بازگشت از . و دیگر نهاد های مربوط ملل متحد، سازمان های غير دولتی داخلی و بين المللی کمک صورت گرفته است
داخلی ناشی از ا شده گان بيجدر کل، .  بن نموده به موفقيت توافقنامهنقطه نظر سياسی، اقتصادی، و اجتماعی کمک قابل مالحظ

مهاجرت افغانها به خارج ازمنطقه .  بدینسو کاهش یافته است ولی هنوز هم ميزان آن قابل مالحظه است2002خشونت از سال 
 ميليون افغان در 3  اضافه بازگشت مهاجرین هنوز همهبا وجود ميزان قابل مالحظ. کم شده استممالک یعنی به اروپا و دیگر 

هرچند، مهاجرت های کنونی بيشتر شکل نورمال داشته . زندگی می کنند)  ميليون0.9(و ایران )  ميليون2.11(کستان کشور های پا
دليل رفت و آمد افغان ها به خارج و داخل کشور و دالیل آنها تا اندازۀ متفاوت است با آنچه در گذشته کشور با آن روبرو بوده 

تفاوت ميان پناهنده و مهاجر دیگر کمرنگ شده است، اما چارچوب . اعی صورت ميگيردامروزه بيشتر به دالیل اقتصادی و اجتم
 . های سياسی و مقرراتی با این پيشرفت ها همگام نبوده اند

 1 به وطن عودت نموده و با آنها کمک صورت گرفته است1386 – 1381مهاجرین که از سالهای : 1جدول  
 مجموع % سایر کشور ها % ایران % پاکستان سال

1381 1,565,095 %85.31 259,792 %14.16 9,679 %0.53 1,834,566 
1382 332,183 %69.84 142,280 %29.91 1,176 %0.25 475,639 
1383 383,322 %50.36 377,147 %49.55 627 %0.08 761,096 
1384 452,658 %87.17 65,526 %12.62 1,084 %0.21 519,268 
1385 133,338 %95.37 5,264 %3.77 1,202 %0.86 139,804 
1386      343,438 %98.30         6,053  %1.7           

349,491  
    0.34%  13,768     20.98%  856,062   78.68% 3,210,065   مجموعه

4,079,895 
کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان، کابل: منبع  

داد افغانهای که فعًال در کشورهای ایران و پاکستان بسر ميبرند نظر به نفوس عمومی این کشور ها از نقطه نظر نفوس شماری، تع 
از  واقعی ناشی یک تحليل متوازن و . نفوس و نيروی های کاری این کشور ها را تشکيل ميدهند% 1.3بسيار کم اند،  آنها تنها  

بد بختانه، افغانها . مات که حاوی مصارف و مزایا باشد گنجانيده شودتأثيرات  اقتصادی و اجتماعی این مهاجرین باید در معلو
حضوردوامدار شان بارها به حيث . اند جاری متهمآشوبگری های بارها به قاچاق، انتقال مواد مخدر و دست داشتن در تروریزم و 

 و آمد غيرقانونی مردم به  اداره مرزی و رفت موجودیت دراثر عدم.  را اخالل نموده استیک محرک ارتباط دوجانبه
 .کشورپاکستان اوضاع را بيشترمتشنج ميسازد

 

 

 

                                                 
يتابيس عودت کننده گان کابل کمشنری عالی ملل متحد در امور   اين معلومات از د 1

 .   گرفته شده است2007 سپتمرب 26پناهنده گان به تاريخ 
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منبع    :   کمشنری عالی ملل متحــد در امــور مهــاجرين

چارت 2:   برگشت مهاجرين در طی سالهای 2002 الی 2007 از پاکستان، ايران و ساير کشور ها

اکستان    پ يران      ا ساير کشور هـا  مجموع   

 فيصد 50بسر ميبرند و حالت دوری از وطن  سال بدینسو در 20 فيصد افغانهای باقيمانده در پاکستان و ایران از مدت 80تقریبًا 
با پاکستان ميباشند که فعًال این والیات از ناامنی ها اکثر اینها ساکنين اصلی والیات مرزی .   مهاجرت متولد شده اند حالتآنها در

 یقينًا تأثيراتی بر بازگشت مهاجرین به  بهتر معيشتیداشتن وضعيت.  متًاثر شده اند و یا ساکنين فقير مناطق مرتفع مرکزی ميباشند
که در مهاجرت بسر ميبرند در در حاليکه، شواهد اندکی در مورد بهبود وضعيت اقتصادی و اجتماعی افغانهای .ردميگذاکشور 

با وجود این هم، اگر انتخاب به دست آنها داده شود، تعداد . اکثریت این افغانها فقير بوده و در حاشيه قرار گرفته اند. دست است
 و آمد رفت.   آنها نميخواهند تا زمانيکه وضعيت در افغانستان و یا وضعيت شخصی شان بهبود یابد به وطن بازگردندهقابل مالحظ

 افغانستان و کشور های منطقه بخصوص کشور های مياناکثر فاميل ها اتکا به ارتباطات .  مرزی بطور عادی ولی مهم ميباشد
 که ی تطبيق راه های حل برای مسایل بشری و مهاجرین در یک وضعيتهاین امر تالش های کنونی را در عرص. همسایه مينمایند

 .    پيچيده ميسازد ،به شکل روز افزون بغرنج ترشده

 مجدد و بازسازی افغانستان، کشورهای همسایه یک سلسله فشار ها و اقدامات را برای تشویق ی از اثر اقدامات بطی در امر احيا
تا امروز عمليات عودت به پيمانه وسيع حالت داوطلبانه خود را حفظ . مهاجرین بيشتر برای عودت به وطن شان در پيش گرفته اند

بنابرین پاليسی دولت .  کاهش در تعداد عودت کننده گان ممکن خيلی مشکل ثابت گرددحين این وضعيت حفظليکن . ستکرده ا
افغانستان اساسًا بر اینکه آیا برای عودت مهاجرین ميعاد معين با اهداف که با خطرات احتمالی برای عودت بی ثبات و استقرار 

شيوۀ بازگشت تدریجی و داوطلبانه با درنظر داشت ظرفيت جذب کشور همراه با پيشبينی مجدد همراه ميباشد ایجاد گردد یا به یک 
یک سازش عملی باید ایجاد گردد تا بتواند نگرانی . فشار های روز افزون برای بازگشت مهاجرین بيشتر متعهد بماند، تمرکز دارد

ر، هماهنگی و حمایت  بيشتر به ویژه در عرصۀ  در هر  صورت،  پالنگذاری سریعت. دو جانبه را مورد رسيدگی قرار دهد
  . بيشتراحساس ميگردداستقرار مجدد این سکتور نياز

صلح و امنيت در مناطق اصلی که ) 1: (است بازگشت داوطلبانۀ تمام افغانها از کشور های همسایه نياز به موارد آتی منظور ب
بهبود وضعيت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و ) 2(ا جریان دارد؛ مهاجرین بدان عودت مينمایند به ویژه در مناطق که جنگ ه

 پيش شرط ها برای. چندین سالتحقق یک پالن تطبيقی و منابع حمایوی برای ) 3(ظرفيت جذب تشکيالتی در سکتور و مناطق؛ و 
بط دولت و افزایش قابل پيشرفت چشمگير در این سکتور عبارت  خواهد بود از هماهنگی قوی ميان وزارتخانه ها و بخش های ذیر

همچنان یکی از نيازمندی .  آنضرورت فعاليت  های متمم مالحظۀ منابع غرض حمایت از برنامه های موجود ملی و در صورت 
  .   کاری که بيشتر قابل پيشبينی و مصئون باشدزمينههای اساسی عبارت  از ایجاد یک 

مگر . ه وطن بازگشته اند و مجددًا با داشتن مشکالت اندک در مناطق مستقر شده اندتعداد زیادی از افغانها قبًال به شکل داوطلبانه ب
 بدینسو  بدون شک باالی فرصت های اقتصادی فشار آورده، مردم روستایی را تشویق نموده 1381 ميليون تن از سال 5بازگشت 

های رسيدگی بر مشکالت اجتماعی و خانوادگی را به ل بخشيده، و سيستم ليتا به شهر ها مهاجرت نمایند، درامد منابع محلی را تق
کسانيکه در مهاجرت بيشتر از دو دهه بسر ميبرند، بازگشت آنها به وطن دارای چالش های بيشتر . چالش مواجه ساخته است

ایيکه ظرفيت جذب کارگران که مهارت های الزمه ندارند در حال حاظر بسيار محدود ميباشد حتی در ساحات شهری ج. ميباشد
 .  اقتصاد به صورت واقعی رشد نموده باشد
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 ممکن از سبب کاستی در  هااین رفت و آمد.  که به وطن بازگشته اند وجود داردهمعلومات رسمی محدود در مورد مهاجرین سابق
ت دست داشته در حاليکه معلوما. استقرار مجدد بوجود نياید و ممکن بخشی از یک استراتيژی معيشت بدیل را تشکيل دهده عرص

نشان ميدهد که در سالهای اخير وضعيت بسيار واضح بوده است به ویژه در صورت که بازگشت داوطلبانه نباشداین وضعيت 
مهاجرت مؤقتی . مستلزم ایجاد یک تفاهم عميق در مورد نيازمندی های استقرار مجدد در مورد وضعيت شهری و روستایی ميباشد

مگر تا امروز هيچ پاليسی یا چارچوب قانونی به منظور . رای حمایت از اقتصاد خانواده ها ميباشدکارگران یکی از منابع عمده ب
اقدامات به منظور محدود ساختن مهاجرت و تشویق مردم غرض جلوگيری عدم آن در . ادارۀ این مهاجرت ها ایجاد نگردیده است

 .  شتر ميگردد بياز رفت و آمد غير قانونی و اتکای روز افزون بر قاچاقبران
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 130,000 اضافه ميالدی در اثر خشکسالی و جنگ  ها بيجا شده بودند، 90 ه یک مليون افغان که در اواخر ده اضافه ازازجمله
بيشترین ایشان در والیات جنوبی کشور . آنها زنان تشکيل ميدهد% 49آنها را مردان و  % 51اند، که  تن آنها هنوز هم باقی مانده

 دولت افغانستان یک پاليسی ملی را برای بيجاشده گان داخلی تهيه نمود، که در آن 1384در سال .  بسر ميبرند) دهارهلمند و کن(
 در محلی که بيجاشده گان مسکن گزین شده اند، بدیلبرافزایش  راه حل دوامدار از طریق عودت داوطلبانه و یا بشکل یک روش 

 شده گان داخلی اهميت پروگرام های انکشاف ملی را بادر نظر داشت نگرانی ها در همچنان پاليسی ملی بيجا.  تاکيد شده است
در .   برجسته ساخته است استقرار مجدد بيجا شده گانهمورد جندر و عدم موجودیت حقوق جندر به منظور رسيدگی کامل بر مسئل

الی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  و برای آخرین سال، دولت افغانستان و کمشنری عهم، برای شش سال پي1386سال 
 . بيجاشده گانی را که تمایل به بر گشت به مناطق اصلی شان دارند، کمک خواهد نمود

 و شروع 1385 کندهار ، هلمند ، نيمروز، ارزگان و زابل در سال های :  چونين زمان، افزایش جنگ ها در والیات جنوبیعدر 
 دریافت ارقام دقيق وضروریات  در چنين اوضاع ناامن عبارت ازیکی از چالش ها.  جدیدی شد باعث بيجا شدن های1386سال 

یکعده کثير افغان های که جدیدآ بيجا شده اند، می خواهند که به .  مبرم انسانی  افرادیست که در نتيجه این جنگ ها متاثر گردیده اند
 همراه با حمایت جوامع بين المللی بر اصول کليدی زیر در ارتباط به پاليسی دولت افغانستان.  مناطق اصلی شان عودت نمایند

کمک های انسانی باید بر اساس یک ارزیابی درست صورت گيرد ) 1: افرادی که از اثر جنگ های داخلی بيجا شده اند، می چرخد
 تحت رهبری کميته های  آمادگی ؛ همآهنگی و عرضه خدمات باید تا حدی که امکان دارد از نزدیکترین  محل عرضه خدمات و)2

از اینکه بيجا شده گان در یک محل جابجا نميشوند، ) 3در برابر حوادث در سطوح حوزه وی، والیتی و ولسوالی صورت گيرد؛ 
ع  داده ميشود تا تمام  کمک ها به یکباره برای فاميل های آسيب پذیر فراهم گردد، این در حاليست که آنها بعد از بهبود وضحترجي

موضوع تلفات بيشتر افراد غير .  امنيتی در مناطق اصلی شان تشویق خواهند شد تا به صورت فوری به منازل شان برگردند
جمع آوری منظم  معلومات در مورد مردم که جدیدًا از تحليل و .  نگرانی روز افزون مبدل شده است یکنظامی در این اواخر به

 .   شده اند برای تمام سکتور ها منحيث نگرانی و هم منحيث یک چالش باقی مانده استاثر جنگ ها و یا حوادث طبيعی بيجا 

بطور خالصه باید گفت که یک تعداد عوامل غير قابل پيشبينی داخلی و خارجی موجود اند که وضعيت و چگونگی برنامه های 
ن دورۀ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان تأثير ل ميدهند و بر مهاجرت داخلی درجریايشکتپایدار بازگشت و استقرار مجدد را 

.  ميباشد نيز آنها نهایت پر چالشه  و اقدامات به منظور رسيدگی بميباشداین عوامل مستلزم ایجاد یک استراتيژی مفصل . گذار اند

 خارج از حوزۀ  بيشتر متکی بر یک سهمگيری مداوم سایر ادارت دولتی و بين المللی در سکتور های که آیندهپيشرفت های
به همين ترتيب دیدگاه و اهداف که در این سند . وظایف وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و همکاران بين المللی آن اند، ميباشد

آمده است نياز به سرمایه گذاری بيشتر در عرصۀ ایجاد برنامه های عملی و تجدید و تأئيد آنها به صورت منظم با تغير وضعيت 
 . ینده خواهد داشتدر سالهای آ

 :استراتيژی سکتور مهاجرين، عودت کننده گان و بيجا شده گان داخلی .4

 2008 الی می 2002ی عودت بيجا شده گان داخلی به محالت اصلی شان جنوری  مساعدت برا:2نقشه 

 ، 2008 اپریل –فشرده گزارش ماهوار : منبع
کميشنری عالی ملل متحد در 

گان ند نا ا
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 ديدگاه و اهداف استراتيژيک .1

 صورت گرفت، عودت 1988از زمان عقد نخستين موافقتنامه دوجانبه که در زمينه عودت ميان افغانستان و پاکستان در سال 
 1993 – 1992ليکن باوجود عودت زیاد مهاجرین طی سالهای . يسی  تمام همکاران ميباشدمکمل نيازمند ایجاد راه حل های در پال

بدینسو، تأمين این هدف درنتيجۀ جنگ های طوالنی افغانستان و تأثير آن باالی امورسياسی، اقتصادی و  2002و دوباره اززمان
 نفوس افغانستان  ازالنی این چنين یک کتلۀ بزرگ طو هایاین هدف بنابر تأثيرات مختلف مهاجرت .اجتماعی پيچيده شده است

وجود داشت هنوز هم مهاجرت های گروهی در  مزید برآن پروسه مهاجرت افغانها که قبل از اشغال شوروی . تر شده استدشوار
 پناهنده گان  چارچوب بين المللی پاليسی مهاجرین و ترتيبات پيشبينی شده توسط کمشنری عالی ملل متحد در امور.حال ظهور است

ليکن .  افغان بيجا شده برای سالهای متمادی که همراه بامشکالت ميباشد ایجاد گردیده است هاکه به هم ارتباط دارند برای ميليون
ز طریق کار نزدیک با همکاران بين اچالش ها برای راه حل ها از نگاه سياسی و عملياتی  بغرنج تر شده اند ،دولت افغانستان 

 و فشار تنظيم رفت و آمد هاز خواهد داشت تا شيوه های عملی و مداوم را به منظور بازگشت و استقرار مجدد مهاجرین، نياالمللی 
 .   برای بازگشت سریع و بيشتر مهاجرین جستجو نماید را خارجی سياسیهای

 :به منظور رسيده گی به اين چالشها، دولت افغانستان بايد امور ذيل را انجام دهد

وزارتخانه های امور خارجه، مهاجرین، عودت کننده ( رتقای ظرفيت وزارتخانه های ذیدخل امور عودت کننده گان ا)الف(
وزارت امور خارجه، ( و مهاجرت ) وزارت احيا و انکشاف دهات، انکشاف شهری، صحت عامه، معارف( ،استقرار مجدد، )گان

بود همکاری های بين الوزارتی و تامين ارتباط ميان دولت مرکزی و به) 2) (وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخله
در رابطه به موضوع عودت، یک .  مشارکت نزدیک با جامعه جهانیبخاطر منابع اضافی انسجام)3(ادارات والیتی و ولسوالی ها 

 را با  مورد نظرخشد اهدافرشته عوامل سياسی، امنيتی و اقتصادی که حل موضوع مهاجرت و بی جاشدن افغانها را تشکل ميب
( اما با وصف آن، بعضی مسایل وسيع برای سکتور برگشت و استقرار مجدد در سالهای . مشکالت و مخاطره مواجه ميسازد

کدام تغيير مثبت . مدنظر گرفته شده اند که از سوی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان تحت پوشش قرار گرفته است) 2008-2013
  در خارج از کشوربه نيز تعداد زیادی از افغانها2013 سال تاند فعلی برگشت افغانها واقع نخواهد شد یعنی اینکه یا منفی در رو
 .سر خواهند برد

 :موضوع اول

. پيشرفت در راستای صلح و امنيت، ثبات سياسی، انکشاف اقتصادی و اجتماعی گرایش فعلی برگشت مهاجرین را بهبود ميبخشد
 حمایت از. وب قانونی و عملياتی که روند عودت مهاجرین را اداره مينماید، کدام تغييری به ميان نيامده استدر رابطه به چارچ

افغانها از حمایت حقوقی بين . روند استقرار مجدد از طریق برنامه های ملی از ميزان بلند سرمایه گذاری موثر مستفيد ميگردد
تحت این شرایط، چنان پيشبينی . مهاجرت داخلی بنابر جنگهای داخلی ادامه داشته است. المللی منحيث پناهنده گان برخوردار هستند

خواهند گشت که بصورت اخص در غرب، شمال و بر افغان بصورت داوطلبانه به وطن 1000000 الی 800000ميگردد که ميان 
 ند کردمناطق مرکزی کشور اقامه اختيار خواه

 :موضوع دوم

. امنيت، ثبات سياسی، انکشاف اقتصادی و اجتماعی گرایش فعلی برگشت مهاجرین را بهبود ميبخشدپيشرفت در راستای صلح و 
تعداد افغانهای که خارج از توافقنامه سه جانبه به وطن عودت مينمایند بنابر معرفی تدابير و اقدامات جدید از سوی کشور های 

ستقرار مجدد از طریق برنامه های ملی از ميزان بلند سرمایه گذاری  روند ا حمایت از ميگردد بيشتر  این شمار افغانهاهمجوار،
.  افغانهای که در کشور های همجوار ثبت و راجستر گردیده اند به وخامت ميگراید ماندنشرایط برای. موثر مستفيد ميگردد

  الی 600000دد که تعداد تحت این شرایط، چنان تخمين ميگر. مهاجرت داخلی خصوصًا در مناطق جنوبی هنوز هم وجود دارد
 . خواهند گشت افغان بصورت داوطلبانه به وطن بر800000

 :موضوع سوم

. پيشرفت در راستای صلح و امنيت، ثبات سياسی، انکشاف اقتصادی و اجتماعی گرایش فعلی برگشت مهاجرین را بهبود ميبخشد
حمایت . داره مينماید، کدام تغييری به ميان نيامده استدر رابطه به چارچوب قانونی و عملياتی که روند عودت مهاجرین را ا

 روند استقرار مجدد از طریق برنامه های ملی از ميزان بلند سرمایه گذاری موثر مستفيد ميگردد اما باید گفت که روند بخاطر
منحيث پناهنده گان نظر به افغانها از حمایت حقوقی بين المللی . تطبيق ضعيف است و این هم بنابر شرایط خراب امنيتی ميباشد

تحت این شرایط، چنان پيشبينی ميگردد که ميان . ردمهاجرت داخلی بنابر جنگهای داخلی ادامه دا. گذشته کمتر برخوردار هستند
 خواهند گشت که بصورت اخص در غرب، شمال و مناطق مرکزی  بر افغان بصورت داوطلبانه به وطن600000الی  400000

 .  ر خواهد کردکشور اقامه اختيا

 :ديدگاه



 9

بيچاشده گان داخلی در نقاط مختلف کشور به مشکالت جدی نظربه عدم : 2شکل 
غذا، آب نوشيدنی، دسترسی به مراکز صحی و "موجودیت ضروریات اوليه مانند 

مواجه ميباشند" غيره  

کمشنری عالی سازمان ملل متحد کميسون مستقل حقوق بشر وبررسی مشترک : منبع 
2006 و 2005در امور پناهنده گان    

فراهم آوری امکانات مداوم استقرار مجدد برای تمام مهاجرین ، عودت کننده گان و بيجا شده گان داخلی افغان که 
 .ميخواهند به افغانستان و مناطق خویش برگردند

 هدف پاليسی

ت و آمد افغانها تحت یک ، حرکت از یک چارچوب مربوط مهاجرین و امور بشری جهت تنظيم رف2013تا پایان سال 
 ميليون افغان مقيم کشورهای 3  بيشتر ازپاليسی جامع  با درنظرداشت مسایل مشترک، راه حل های پایدار  برای باقی

  همجوار، عودت کننده گان و بيجاشده گان داخلی به شمول افراد نهایت آسيب پذیر دریافت خواهد شد

 :ارزيابی نيازمندی ها. 2

رین افغان مقيم در ایران و  در مورد مهاج
پاکستان و عودت کننده گان باید گفت که، 

 آمار –معلومات در مورد خصوصيات اجتماعی 
این مردم و مبرم ترین نيازمندی های آنها در 

 اساسی ه استقرار مجدد  از این سه طریقهعرص
سرشماری و راجستریشن، ).  1: بدست آمده است

).  3ر و محتوای گزارش ملی حقوق بش).  2
 . مطالعات و تحقيقات

 اکتوبر 15(   راجستریش2005سرشماری سال  
که  در پاکستان ) 2007 فيبروری 15 -2006

 مليون 2.1صورت گرفت نشان ميدهد که به تعداد 
افغان دیگر در پاکستان باقی مانده اند و همچنان 

 برگشت  ایشان را نيز  عدماین سرشماری دليلی
سوی دیگر چنين عملکرد از . بيان نموده است

 و 2005در ایران در سال ) 2 و 1یش هما(
در حاليکه، .  نيز صورت گرفته است2006

ارقامی که از مسئولين ایرانی  در مورد مهاجرین 
 .  افغانی که در ایران باقی مانده اند بدست آمده است، عمق و وسعت نظر معلومات را که از پاکستان بدست آمده است ندارد

 اجتماعات اجتماعی - اقتصادی) های(، نقش  مطالعاتی در سطح منطقه وی در ساحات شبکه های فرامليتی یکرشته،2002ال از س
 ازیک سو به سوی دیگر مرز و سرنوشت نسل دوم افغان ها در مهاجرت و همچنان در  آنهاافغان در پاکستان و ایران، رفت و آمد

افته مورد عودت و استقرار مجدد شان، انجام ی
 .است

، کميسيون مستقل 2006 و 2005  هایدر سال
حقوق بشر افغانستان مشترکًا با کمشنری عالی ملل 

 مصاحبه در سرتاسر کشور 20000متحد حدود 
با این .  تحت عنوان طرح ملی حقوق بشر انجام داد

مصاحبه ها، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  
متداوم در می خواهد موانع فرآروی اسکان مجدد 

.   ساحه حقوق بشر را شناسائی نمایند11ارتباط به 
بر اساس این مصاحبه ها، کميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان اولين گزارش خویش را در مورد 

 و دومين 1385حقوق اجتماعی و اقتصادی در سال 
در .  نشر نمود1386گزارش خویشرا در سال 

ه شامل ، نقاط قابل توج1386گزارش اخير سال 
عدم موجودیت مواد غذایی الزم، نبود حفظ و 
مراقبت اساسی صحی، فقدان تهيه مسکن، عدم 
موجودیت تعليمات اساسی، نبود دسترسی به آب و 

ین نتایج باید با تحليل ا.  آسيب پذیری اقتصادی بود
 وابسته  بازار کار و تحرک انسجامعميق تر فقر،

  در پاکستان2007 الی 2006سرشماری سال : 1شکل 
 

 
 

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان: منبع  
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  .گردد

هت تحقيق و پژوهش و ایجاد خطوط اساسی که در مقابل آن پيشرفت در راستای فقر زدایی در سرمایه گذاری های مداوم در ج
بخصوص در ارتباط به گروپ های آسيب پذیر مانند زنان، ( ميان بازگشت کننده گان و بيجاشده گان داخلی به مناطق اصلی شان 

بررسی می گردد، به منظور ) کوچی ها و عودت کننده گاناطفال، افراد معيوب و افرادی که در فقر شدید قرار دارند و همچنان 
 . ادامه پيگيری روند آینده بازگشت و استقرار مجدد و سوق نيازمندی های مالی و تخنيکی و طرح آینده، الزمی پنداشته می شود

 نتايج  .3

 :حمايت از دستآورد های پاليسی

فغانهای که خواهش عودت داوطلبانه را از کشورهای فراهم نمودن تسهيالت الزم به منظور عودت تدریجی تمام ا •
 پاکستان، ایران و دیگر کشورهای ميزبان دارند؛

تقویت ظرفيت حکومت افغانستان از طریق مشوره های  پاليسی، تقویت نهادی، آموزش، مساعدت های تخنيکی و مالی  •
  گان داخلی؛ جهت پالن، اداره و کمک در خصوص استقرار مجدد مهاجرین افغان و بيجاشده

ارتقای ظرفيت دولت افغانستان از طریق مشوره های پاليسی، آموزش و فراهم آوری مساعدت های مادی الزم جهت  •
 پالن ،آماده گی و رسيدگی به بيجا شده گان داخلی در سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها؛

ننده از طریق بسيج منابع اضافی جهت گسترش کمک های بين المللی برای استقرار مجدد پایدار افغانهای عودت ک •
 ؛آنهاباالبردن مصئونيت فزیکی، قانونی و مادی 

 پروسه برگشت مهاجرین و بيجاشده گان از طریق جمع آوری معلومات و تحليل آن جهت حصول  ازنظارت و بررسی •
   حقوق شان حفظاطمينان از عودت داوطلبانه و

 در زمينه  آگاهی در مورد تحقيق و پاليسی های حمایوی از طریقترویج عقد توافقنامه ها با کشورهای همسایه •
 نيستند؛بوطن اصالحات و شرایط قابل پيشگویی و حاالت برای ادامه اقامه آنعده افغانهائيکه خواهان برگشت 

پيشرفت در راستای موافقتنامه های دوجانبه در زمينه چارچوب های موقت مهاجرت کارگران،  بشمول تسهيل عودت   •
 .  در سرحدات کشور برگشت شان  رفت و  و تنظيم شهر و شان به کشور

 پاليسی های کليدی و هماهنگی. 4

اصول قانونی و ساختار عملی کنترول عودت داوطلبانه در منطقه براساس موافقتنامه سه جانبه که بترتيب ميان افغانستان ، 
این موافقتنامه ها توسط جلسات منظم . امضأ رسيده، استوار می باشدکميساری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان و ایران به 

 حوت 8 موافقتنامه سه جانبه با ایران برای سال دیگر در. کميسيون های سه جانبه در هردو سطح وزارتی و کاری ارائه ميگردد
 2007  مصادف با دوم آگست1386 اسد 11ه در آیندبا پاکستان برای سه سال و ميالدی  2007ل سا فبروری  27 مطابق به1386

انگلستان، فرانسه، آلمان، دنمارک، سویس، سویدن و  های همچنان افغانستان موافقتنامه مشابه را با کشور. به امضا رسيدميالدی 
 .ه استناروی به امضأ رسانيد

ليکن از زمانيکه رقم عودت  . گردید ثبيتموافقتنامه سه جانبه و کميسيون سه جانبه برای پاليسی و بحث های پالن شده موفقانه ت
 تشویق گردیده که این امر  شروع به کم شدن گردید، حکومت از جانب کشورهای پناه دهنده جهت قبول رقم پالن شده2005درسال 

نه و در زمي گردد تا رقم بزرگ پالن شده  پيشنهاد چنين استبویژه، تمایل . زیر سوال ميبرد مفهوم داوطلبانه عودت رابوضوح 
  . آورده شود که این موضوع نه به سود ملت و نه مفاد مردم مورد نظر مياشدباالی افغانستان فشار

ميثاق برعقد توافقات سه جانبه یک وسيله مهمی بخاطر تحقق انسجام پاليسی و رعایت قانون مهاجرین و اصول بشری می باشد 
تجارب نشان داده است که . امی های بشری خيلی ها حایزاهميت استطوریکه تامين عودت داوطلبانه در تطبيق ثبات و کاهش ناآر

 .عودت های غير داوطلبانه و فاقد پالن تحت برنامه های عاجل عملی گردیده و عواقب خوبی نداشته است

گيزی  عمليات عودت مهاجرین به کشور بسيار بلند ثبت شده در آن زمان پاليسی های بحث ان1383-1381در حاليکه طی سالهای 
با در .  تنزیل یافت پرسش های بيشتری بروز کرد عودتکه ميزانيولی وقت. وجود داشت که مورد رسيدگی قرار ميگرفتند محدود

نظر داشت پيامد های گسترده بشری و سياسی در مواقع عودت های توام با ميزان بلند در آینده،  مهم است تا پاليسی آینده بازتاب 
پاليسی های نهادی اختصاصی و شيوه های برنامه یی که بتوانند منابع الزم و . ال وزارتخانه ها باشددهنده مزایای مشارکت فع
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مهاجرین و عودت کننده  هماهنگی نزدیک تر ميان وزارت. حمایت بين المللی را در زمينه منسجم سازند، الزمی پنداشته می شود
ارف، صحت عامه و مراجع تمویل کننده بين المللی در برنامه های انکشاف شهری، مع،  احيأ و انکشاف دهات و وزارت هایگان

 .استقرار مجدد ميان مدت در جهت  کاهش فشار ها باالی افغانهای مقيم در ایران و پاکستان مهم محسوب می شود

  سکتور فرعی مهاجرين، عودت کننده گان و بيجا شده گان داخلی هایاستراتيژی .5

 ميليون افغان باقی مانده در ایران و پاکستان و همچنان رسيدگی به چالش اضافه از سه در موردها به منظور رسيدگی به چالش 
این .  را تطبيق خواهد نمود که دارای ابعاد سياسی و عملی باشد هایهای رفت و آمد مردم در منطقه وجود دارد،  دولت استراتيژی

داشتن برنامه ) 2( داوطلبانه مهاجرین ازایران و پاکستان و جا های دیگر، عودت) 1: (ستراتيژی ها از مواردذیل حمایت می نمایند
نگرانی ) 4(اداره بهتر رفت و آمد ها در سرحدات کشور و مهاجرت اقتصادی، ) 3(های استقرار مجدد بگونه عملی و قابل فهم، 

ارتقای ظرفيت دولت افغانستان )  5(د، و های مردم دارای اقامت دراز مدت که ميخواهند هنوز هم در حالت مهاجرت باقی بمانن
 .جهت پالن،آماده گی و رسيدگی به بحران بيجا شدن های داخلی
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 استراتيژی عودت. 1

دولت افغانستان باید در مقابل یک ميزان عمومی دقيق بخاطر تشویق 
افغانها نسبت به عودت ، باید بقين داشته باشند که این پروسه در 

البته نظر به خصوصيت مردم . گيردشرایط محدود صورت می 
باقيمانده در آنسوی مرز ها و در روشنی عوامل فوق الذکر ممکن 
نخواهد بود تا با  تشویق  همه افغانها را به عودت داوطلبانه در 

ممکن فشار های بيشتری در سطوح بلند تر . سالهای آینده وادار نمایيم
ل توافقات سه  کشور های همجوار چه از طریق اص جانبعودت از

 . آن وارد اید ازه و چه خارجبجان

توافقنامه سه جانبه فعلی در مورد عودت داوطلبانه با کشور ایران 
، تجدید این تحت غور ومطالعه می باشدبرای مدت بيشتر از یکسال 

   به امضا رسيده استتوافقنامه با پاکستان برای مدت سه سال آینده

شور ایران یک رقم پالن شده ، توافقنامه با ک2007برای سال 
 را تعين نموده ، بخاطر حمایت از این هدف ، آنکشور 200000

اجازه کار ) تا سه سال ( پيشنهادیرا بخاطر تمدید یک سال قابل تجدید 
به افغان ها و آنهم به شرط آنکه آنها اولتر از همه بافاميل های شان 

قم منظم رسمی تا اکنون هيچ یک ر. بوطن عودت نمایند سپرده است
دولت پاکستان .در مسوده موافقتنامه با پاکستان پيشنهاد نگردیده است 

باارجاع موضوع به عموم افغانها ی که باید طی سه سال آینده یعنی 
توافقات سه جانبه اصل کليدی را بخاطر رعایت عودت افغانها از درحاليکه .  افغان بوطن شان بر گردند800.000ساالنه رقم 

البته تمدید توافقنامه های . داوطلبانه بودن ، تدریجی بودن ، داشتن عزت و مصوونيت:و پاکستان طرح مينماید که عبارتند از ایران 
سه جانبه ، چون  اصل حقوقی و عملی که باعث ایجاد برنامه های عودت داوطلبانه ميگردد از بخش های عمده ستراتيژی بشمار 

در آینده، دولت باید . ت های عملی حقوقی را در مقابل عودت غير منظم و غير ثابت ارایه نماید ميتواند حمای امرمی آید که این
مهم است تا اطمينان حاصل گردد که این . توافقنامه های دوجانبه را با کشورهای همجوار پيرامون اداره رفت و آمد مردم عقد نماید

در عين زمان توافقنامه .  و همچنان منطبق با معيارهای بين المللی باشندتوافقنامه ها توسط تدابير حقوقی و اداری حمایت گردند
حمایت قوی . های سه جانبه باید مرجع مطلوبی برای کليه مباحثات پيرامون ضوابط و شرایط عودت افغانها های راجستر شده باشد

ن ميتواند نقش موثر ایرا بخاطر تامين توجه عامه از جانب همه همکاران عالقمند بمنظور تثبيت تاثيرات و کارکرد های عملی شا
 .مداوم برای اخذ تدابير و نظریات شان حاصل نمایند

دولت  .پاکستان با یکسلسله نگرانی های اساسی عملی  مواجه گردیده است/ ميليون افغان از ایران5 بيشتر  از تا اکنون، عودت
 نظارت در مرز و ،ان کمک های چون پول نقد برای اسکان مجدد ترین عودت کننده گپذیرافغانستان و همکارانش برای آسيب 

 . افغانستان نموده اند داخلعبور گاه ها در

البته قسمتی از فشار های روز افزون در کشور های ایران و پاکستان  و عواقب آن برای مردم افغان در آنکشور هاممکن ناشی از 
واضح است که دید . ينه مسایل مهاجرین در افغا نستان صورت گرفته و ميگيرداین مسله باشد که گویا توجه سياسی ناکافی در زم

 داشته باشد تا اینکه اظهارات عامه مردم ازطریق اقدامات موفق  در قبالها و بررسی ها به تنهایی ممکن تفاوت های عينی نا کافی
د عودت مهاجرین و استقرار مجدد چه از لحاظ وثابت حمایت و پشتيبانی نگردد ولی ارزش و اهميت تعهدات عامه مردم در مور

 .  سياسی و چه عملی واضح و روشن می باشد

 : ذيل بدست خواهد آمدبطور از طريق تعقيب اهداف عودت  استراتيژی

موافقتنامه های سه جانبه ميان کشور های پناه دهنده، افغانستان و کمشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین کامًال  •
وطلبانه، با عزت و تدریجی مهاجرین را انعکاس می دهد و به اجرای  عودت داوطلبانه رهنمائی اصول عودت دا

 . می نماید

ارقام ساالنه پالن عودت با در نظر داشت وضعيت فعلی افغانستان و ظرفيت جذب محدود افغانستان در کميسيون  •
  نيزاین موضوع در موافقتنامه سه جانبه. سدهای سه جانبه با دولت پاکستان و ایران بحث و روی آن به توافق مير

 . انعکاس داده شده است

 در حدود 2008از شروع سال روان ميالدی الی ماه می :  3شکل 
 نفر در جریان بازگشت داوطلبانه ذریعه دولت افغنستان و 55000

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان مساعدت شده 
.اند  
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   حالت ها، پروگرام های رادیویی، همچنان در  و مصاحبهمهاجرین و عودت کننده گان از طریق اعالميه ها •
 ها  دسترسی به معلومات کافی دارند تا در مورد بازگشت خویش به وطن بازدید رفت و آمد ها و  حين تضرور

 . ميم آگاهانه اخذ نمایندتص

  این موضوع و بيجاشده گان قبلی به معلومات  و خدمات قانونی دسترسی دارند  که مهاجرین، عودت کننده گان •
 به ویژه در مورد زمين و اعاده  را  مشکالت فرآروی  ادغام مجدد  شان و حل منازعات شان ساخته تاآنانرا قادر

  . و عدلی حل نماینديزم های سنتی و رسمیدارائی های ایشان  از طریق ميکان

 ملی،  های بر گشت مصون وبا عزت مهاجرین وادغام مجدد شان ادامه می یابد و ظرفيت در موردشناسائی موانع •
با بویژه ظرفيت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت نظارت، تهيه اسناد و مداخله برای تامين بر گشت 

 ذیدخل اند، ی در تطبيق حقوق بشرو مقرره های قانون کهکاری نزدیک  کسانی ومصون مهاجرین به همعزت
 .بشمول یوناما افزایش یافته است

 داده  به آنها سرمنزل سفرالی دالر منحيث مصارف ترانسپورت 17برای هر مهاجری که بر می گردد حد اوسط  •
  . می شود

 استراتيژی استقرار مجدد. 2

 یکرشته اهداف کليدی را بخاطر تامين و انکشاف پيشرفت ها در همه عرصه های 2006دن در جنوری موافقتنامه افغانستان در لن
هدف  مساعدت استقرار مجدد .  رویدست گرفته است2010با اهميت مانندامنيت ، حاکميت وانکشاف اجتماعی و اقتصادی تا سال 

تا اکنون فرضيات شفاهی طوری بوده که پبشرفت های . مهاجرین در حال عودت محض در البالی مفاهيم عمومی ارایه می گردد
مداوم در استقامت ثبات سياسی و رشد اقتصادی و توازن برنامه های انکشاف ملی موجود  و کمکهای مستقيم کميشنری ملل متحد 

مجدد مهاجرین در استقرار چالش وموانع و وزارت امور مهاجرین و اشتراک خود عودت کننده ها در این پروسه می تواند در حل 
شواهد نشان می دهد که  این فرضيه عودت گسترده، فشار های روزافزون سياسی  کشور های . کشور شان موثر واقع گردد

همسایه، ميزان نفوس باقيمانده افغانها، وضعيت خراب امنيتی در بسياری نقاط کشور و خصوصيت رفت وآمد های مردم را مدنظر 
 . نمی گيرد

 استقرار مجدد خصوصا به چالشها و موانعن مستقل حقوق بشر نيز باید بررسی های مربوطه شان را در قسمت همچنان کميسيو
ارتباط زمين و ملکيت ادامه دهند بر عالوه ، در حصه عودت غير داوطلبانه، خصوصيت عودت طور منظم و دوامدار بررسی 

 آورد ، فورا نشانی گردد و هم زمينه مساعدت و حمایت فوری از گردد و هم انگيزه های که تغيير را در پروسه عودت بميان می
 .سازمان های حقوق بشر در کشور های پناه دهنده اجازه داده شود

دولت افغانستان و همکاران بين المللی اش کمک های  چون 
 دالر پول نقد برای هر مهاجری  که  بر 83پرداخت حد اوسط  

ناه برای آسيب پذیرترین گشت مينماید و کمک های اعمار سرپ
 فيصد این کمک 25( ،  را فراهم ميسازدفاميل های عودت کننده

و ) ها برای فاميل های عودت کننده آسيب پذیر داده می شود
 نيازمندیهای فقيرترین فاميل های عودت کننده از رفعبخاطر 

نظر اقتصادی و اجتماعی از طریق پروژه های آسيب پذیرترین 
 .خانم های در معرض خطر ادامه داده خواهد شدافراد و پروژه 

عالوه بر کمک های اسکان مجدد ذکر شده، بزرگترین تاثيرات 
در محالت عودت کننده ها همانا عبارت اند از کشاندن سرمایه 
بخاطر انکشاف شهر، سرپناه، کار و اشتغال و تنظيم بهتر آب و 

رسی به دست.  انرژی و سایر ساختار های زیر بنایی می باشد
زمين، امنيت محل بودوباش، حقوق ملکيت تا هنوز هم مایه 

که در این راستا توزیع زمين  راه . نگرانی جدی پنداشته می شود
به منظور . حل برای کسانيکه فاقد سرپناه می باشند بوده می تواند

توجه خاص به تعيين محل و  حصول اطمينان از پایداری اسکان
 جهت انتخاب مستحقين، افزایش مسایل محيطی، طرزالعملها

. فرصت های کاریابی و فراهم آوری خدمات اساسی مبذول گردد
ظرفيت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به منظور هماهنگی این روند از طریق واحد تطبيق برنامه ارتقا داده خواهد 

 که در صورت موجودیت امکانات  ایجاد گرددسکان فعلیف کوتاه مدت باید برنامه های آزمایشی موثر در ساحات ااهدتحت ا. شد
 .  تسریع یابد در آیندهمالی و تخنيکی این روند

 الی اخير ماه اپریل 2002در تحت برنامه ادغام مجدد از سال : 4شکل 
 منابع آب 9091 واحد شلتر تکميل و 169611  در حدود 2008

 نوشيدنی تکميل شده است
 

 
 ، کميشنری عالی ملل 2008 اپریل –فشرده گزارش ماهوار : منبع

 متحد در امور پناهنده گان



 14

معيشت، آب  و /رسيدگی به نيازمندی های اوليه استقرار مجدد مهاجرین عودت کننده در عرصه های مهم مانند تهيه مسکن، کار
به منظور دستيابی به پيشرفت های چشمگير در این عرصه ها، . شندحفظ الصحه باید در محور فعاليت های دولت قرار داشته با

 . ظرفيت های دوایر دولتی بخاطر طرح پاليسی و برنامه، اداره و تطبيق برنامه ها به ویژه در سطح محلی تقویت گردند

 کننده را احتوا می نماید اساسًا، برنامه های انکشاف ملی موجودسکتور ها ی کليدی و نقاط  جغرافيایی سودمند افغانهای عودت
اما از اینکه سهم و اشتراک خانواده عمال در این . طوریکه تا اکنون بسياری ازاین خانواده هاازاین مساعدت ها مستفيد گردیده اند
 و البته در آینده بخاطر فهميدن ميزان همکاری ها. راستا بررسی نگردیده، تاثيرات آنرا از لحاظ کيفی قضاوت کرده نمتوانيم

بالخره در نتيجه اتخاذ چنين . اشتراک خانواده ها در پروسه عودت و استقرار مجدد و انکشاف پروگرامها نقش آنها الزمی است
معيار های جغرافيایی وسکتوری و تخنيکی ميتوان دانست که چگونه افغانها ی عودت کننده را در پروسه پالنگذاری شان استقرار 

 .ار برای دولت و همکاران انکشافی بين المللی آن در طی یکسال بعد، یک امر مهم تلقی می گرددانجام این ک. و ادغام بخشيد

محالت اصلی افغانهای باقيمانده گواه دقيق  در مورد اینکه  
و .سکنه آن به کدام مناطق افغانستان بر ميگردند ندارد

نسبت اقامت این خانواده ها در مناطق شهری، بسياری 
ترجيح می دهند که به ) عودت کننده گان فيصد 40(شان 

با انکه  محالت اصلی و . شهر های افغانستان عودت نمایند
یا سطح ناحيه وی آنها در کشور های ایران و پاکستان 

قرار شواهد اخير ، ضرورت . کامال معلوم و هویداست 
کار و تجارت و آموزش های حرفوی، دسترسی به قرضه 

 مربوط به ضروریات ،غالها و انکشافات کاری و اشت
مارکيت کار، برنامه های کاریابی و حمایه از افراد آسيب 

 توجه ویژه به عودت کننده گانی مبذول  البته.پذیر می باشد
                       . گردد که معتاد به مواد مخدر اند

 برای افغان های مقيم در پاکستان سه محل اصلی از قبيل
ننگرهار، (  هم مرز با پاکستان والیات جنوبی و شرقی
لوگر و ( ، والیات مناطق مرکزی )کنر، پکتيا و کند هار

می باشد،ولی    )بغالن و کندز(و دو والیت شمالی ) کابل
نگرانی زیاد با والیات جنوب و شرق عبارت از فقدان 
امنيت می باشد که این یگانه علت عدم باز گشت خانواده 
ها در این والیات تلقی می گردد ازسویی دیگر برای 
نماینده گی های ملی و بين المللی نيز در این مناطق بخاطر 

ارد برای پياده ساختن برنامه های شان مشکالتی وجود د
افغان های مقيم در ایران، عمده ترین والیات برای اقامت 

فاریاب، بلخ و (، در شمال)هرا ت و فراه ( در غرب کشور
اکثریت .می باشد)کابل و غزنی(و در مرکز ) بغالن

افغانهای مقيم در پاکستان پشتون بوده حاالنکه در ایران 
 .افغان ها هزاره و تاجيک می باشند

  پاکستان های مقيم درافغانامت اصلی اقمحالت : 2جدول 
 افراد به فيصدی آفراد واليات
 21.0 451,200 ننگرها
 11.2 240,544 کابل
 9.7 208,471 کنذز
 6.6 142,415 لوگر
 6.6 141,859 پکتيا

 45.0 968,599 دیگر والیات
 100.0 2,153,088 مجموع
ری عالی سازمان ملل کمشن/ در پاکستان2007 الی 2006سرشماری سال : منبع

گا ا ا ت

   پاکستان های مقيم درافغاناقامت اصلی محالت : 2جدول 

واليات
 ديگر

لوگر
6.6% 

 کندز
9.7%

پکت
اب  6.6% 

کابل
11.2% 

ننگرهار
21.0%
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برگشت کننده گان به برنامه های مانند انکشاف : 5شکل 
مهارتها، اجرای قروض کوچک و غيره جهت استقرار مجدد 

 دسترسی خواهند داشت
 

 
 

کمشنری عالی / در پاکستان2007 الی 2006سرشماری سال : منبع
  گانسازمان ملل متحد در امور پناهنده

 طرح و ترکيب مسایل مطرح است، وزارتخانه ها تا جایيکه 
 بيشتر روابط منظم و سيستماتيک ی برنامه هاميخواهد با داشتن

را ميان سر منزل مقصود عودت کننده گان و تصاميم تخصيص 
منابع ) 1(آنها همچنان امکانات فراهم آوری . منابع ایجاد نمایند

 داد که از بيشتر به این ساحات را مورد بررسی قرار خواهند
یک خط بودجه یی ) 2(طریق برنامه های کنونی انتقال می یابند، 

  اجرایقابل دسترس برای عودت کننده گان و مردم محلی برای
تخصيص محالت برای تدویر ) 3(قروض کوچک  ایجاد گردد، 

کورس های آموزشی و انکشاف مهارت ها برای جوانان عودت 
اداره و تجهيزات  اضافی برای همچو پروگرامها برای . کننده

ضرورت است  تا در پالنهای پروسه عودت شامل گردد واز این 
این برای حکومت مهم . سيستم بطوردقيق ارزیابی صورت گيرد

است که در گفتگوهای خویش با مراجع تمویل کننده تقاضاهای 
دقيق واضافی را برای استقرار مجدد در مدت زمان استراتيژی 

کنفرانس بين . تان مطرح و در ميان بگذارندانکشاف ملی افغانس
المللی در مورد بازگشت و استقرار مجدد که در ششمين جلسه 
بورد مشترک نظارت و انسجام تصویب گردید و پيشبينی می 

 در کابل تدویر گردد، فرصت مهمی را 1387شود که در سال 
غرض هماهنگی پاليسی و دریافت مساعدت ها در این زمينه 

 . ایدفراهم نم
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 .  استراتيژی با ادامه تعقيب اهداف اسکان مجدد ذيل بدست خواهد آمد

 ظرفيت دولت افغانستان برای پالنگذاری، اداره و کمک در ادغام مجدد  افغان های عودت کننده و بيجاشده گان داخلی از طریق 
همآهنگی بيشتر ميان وزارت .  ت ميگرددهمآهنگی ميان وزارت امور مهاجرین، احيا و انکشاف دهات، انکشاف شهری تقوی

عودت و مهاجرین، وزارت احيا و انکشاف دهات و وزارت انکشاف شهری، وزارت معارف و وزارت صحت عامه در مورد 
 . پروگرام های ادغام مجدد حایز اهميت است

ت کننده و بيجا شده  تر برای مهاجرین عودبارز مجدد و انکشاف به منظور تدارکات یدر  پاليسی های فعلی احيا •
درین اصالحات مناطق اصلی مهاجرین عودت کننده و ساحات سکتوری چون . گان داخلی تعدیالتی آورده شده است

 .  در نظر گرفته شده است نيزسرپناه، پروژه های کوچک، تصدیق درجه تحصيلی و مهارت ها

و ولسوالی ها در اثر برگشت مهاجرین تخصيص بودجه اصلی و بودجه انکشافی ملی و افزایش نفوس در والیات  •
 . کامًال در نظر گرفته شده است

، اقدامات در سطح کشور که ضروریات عودت کننده گان و مردم محل را در عرصه سرپناه  و 2008تا پایان سال  •
انکشاف جوامع محلی و دسترسی به قرضه های کوچک و برنامه های آموزشی بشمول انکشاف تأسيسات تجاری و 

 . تصادی  بر آورده نمایدطرح و تطبيق می گردنداق

مشروط بر احيای محل و انتخاب مستحقين، آماده گی تخنيکی، تمویل کافی و امنيت، سرعت فعلی تطبيق محالت  •
  محل جدید در هر 10 تا 5 تسریع می گردد تا از افتتاح و انکشاف 2008اختصاص زمين در سطح کشور تا سال 

 . ولویت اطمينان حاصل گرددسال در ساحات دارای ا

برای برنامه تخصيص زمين، تدابير نهادی مناسب در وزارت امور مهاجرین که نقش رهبری کننده را ایفا می  •
موافقنامه بين الوزارتی، ایجاد ( همچنان در مورد همآهنگی بين الوزارتی ) هابرنامه تاسيس  واحد تطبيق ( نمایند 

 .  ایجاد خواهند گردید2008تا  شروع سال ) کميته نظارت

 دالر هنگام رسيدن به افغانستان داده می 83 مبلغهر عودت کننده به مشروط بر تائيد بدنبال یک بررسی بيرونی،  •
 . شود

 فيصد مجموع کسانی که به وطن بر می گردند، نفوس مورد هدف می 25( آسيب پذیرترین فاميل های عودت کننده   •
 .  عمار سرپناه شان کمک ميشوندکه زمين دارند برای ا) باشند

 و والیتی  برای کمک و تسهيل راه های حل برای آسيب رکزیح موميکانيزم های دولتی و غير دولتی  در سط •
آسيب پذیر طبی، اجتماعی و  خانم های که در معرض خطر اند،کار می کنند و قادر اند افغان های ،پذیرترین افراد
 .برگشت شناسائی و  جذب نمایندو نقاط  انگاهیشب مراکز و مرز رادردیگرگروپ ها

 از طریق پروگرام پول نقد در بدل ،برای یک تعداد فزاینده عودت کننده گان و بيجاشده گان قبلی، فرصت اشتغال •
 . استهکار و پروژه های عایداتی، مهيا گردید

 ستراتيژی برای رفت و آمد فرامرزی ا. 3

مد های فرامرزی روی همرفته باید فرصت و امکانات سفر و کار را برای اتباع خویش در استراتيژی آینده دولت برای رفت و آ
تجارب بعضی از کشورهای جنوب آسيا که نشان دهنده نتایج مثبت در . خارج از کشور تحت شرایط و قوانين مطلوب فراهم نماید

ز افغانها منابع با ارزش خود را در سفرهای غير در حال حاضر، بسياری ا. ستراتيژی  مهاجرت برای کار ميباشد استفاده شود
این . برای نایل شدن به این آرزو به مذاکرات متقابل وتوافقات دوجانبه مهاجرت مؤقتی  نيازاست . قانونی به مخاطره می اندازند

موده ودر زمينه یک قدم مهم و نخستين برای انکشاف ستراتيژی حکومت است تا عبور ومرور از سرحد را تشخيص و شناسایی ن
 .اداره مؤثرواساسی برای رفت و آمد های افغانهابه  کشورهای همسایه  تاسيس نماید

به آنعده افغانهای راجستر ) برای سه سال تمدید می گردد( توافقات فعلی سه جانبه با ایران شامل مقررات صدور ویزه اقامت و کار
 شان در افغانستان از طریق شبکه های  های عودت نمایند بعد از استقرار فاميلشده ميباشد که در قدم اول آنها باید با فاميل خود

 اما تا هنوز این طرح بصورت درست تجزیه وتحليل نگردیده است، توصيه ميگردد که دهددپلوماتيکی درخواست برای ویزه مي
 که هم بطور قانونی زندگی یبرای افغانهابرای این پروگرام وقت داده شود وبعدآ باالی آن قضاوت صورت گيرد ، اما این فرصت 

 را در سال جاری انرگبرای حکومت افغانستان ضروری است که توافقات موسومی مهاجرت کار.  کنند وهم کار، بسيار مهم است
این تجارب باارزش شامل پاليسی ،مذاکرات تخنيکی در موضوع از قبيل شرایط مقرری ، . با کشور های همسایه داشته باشد 
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 همکاری وزارت امور خارجه وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و  ،برای نایل شدن به این هدف. رارداد ، حقوق ، بيمه ميباشد ق
قدمهای مفيد اختصاصی منابع . معلولين الزمی پنداشته ميشود تا پاليسی دارای جزئيات، تخصصی و تقویت اصول حقوقی باشد

 تا از پيشرفت وتحليل این الزم است ، نماینده گی های وزارت مهاجرین و قونسلگری ها سفارتهایها بيشتر جهت تقویت ظرفيت
 .رند ارزیابی بعمل آ هاپروگرام

 مهاجرین که ميان مهمآزاد گذاشتن  رفت و آمد های عادی سرحدی  برای مهاجرین  ميباشد تا  هایلویتودر پاکستان یکی از ا
مردم   . صورت گيرد مهاجرین تفکيکمردم عادی سرحدی اجتماعی هجرت ميکنند وغرض مسایل اقتصادی، تجارتی، و یا مسایل

 آنها رفت و آمد های باوالیات هم مرز بطور دوامدار از مرز عبور ومرور ميکنند از اینکه آنها آن طرف سرحد دوستان دارد و 
ينه قانون ایجاد شود و تشخيص گردد که کی متعددی دارد بنآ برای حل این معضله  گفتگوهای دوجانبه نياز است تا در این زم

مهاجر است و کی برای تجارت ، کار ویا  جهت مسایل  دیگر  اجتماعی سفر ميکنند در این زمينه حکومت ميتواند که جهت مسایل 
فيت در مورد ظر  سازمان بين الملی کار و سازمان بين المللی مهاجرتتخنيکی، اقتصادی  از مؤسسات بين المللی از قبيل
 .اقتصادی و ظرفيت جذب مهاجرین همکاری بخواهد

 : استراتيژی با تعقيب اهداف فرامرزی ذيل بدست خواهد آمد

همکاری دوجانبه ميان افغانستان و کشورهای همجوار آن به منظور اداره بهتر رفت و آمد ها در هر دو سوی مرز و  •
   از طریق دیالوگ فزاینده و تبادل افکار؛اتکاهش خطر

 (  را ميطلبددارات مختلف دولتیايسی دولت افغانستان در مورد رفت و آمد مردم، توجه و حمایت سياسی بيشتر پال •
  . آگاهی یابنداز طریق تحقيق و پژوهش و تحليل پاليسی) رئيس جمهور، وزارت  خارجه و غيره

ان از طریق همکاری بهتر بين توانایی دولت افغانستان به منظور رسيدگی به چالش های مهاجرت های موسمی کارگر •
 آگاهی درمورد چگونگی امور می الوزارتی مورد حمایت قرار گرفته و از طریق مساعدت های تخنيکی بين المللی

  .یابند

 دوجانبه مورد رسيدگی بربنياد تفاهم  دارند ی اقامتموضوع برگشت افغان های که در ایران و پاکستان بشکل غير قانون •
 . شامل ترتيبات و طرزالعملهای قانونی و اداری مبتنی بر اصول و معيارهای بين المللی ميگرددقرار ميگيرد ولی 

 : ستراتيژی برای افغان های که برای مدت طوالنی باقی ميمانندا. 4

حکومت افغانستان تا سطح ریاست جمهوری مکررآ آرزوی عودت  اتباع افغانی را به کشور داردو در فرمان ریاست جمهوری 
 هيچ نشانه  در آن طوریکه عودت کنندگان وپروسه استقرار مجدد ارزیابی گردیده است. ین پاليسی گرامی پنداشته شده استا

 وتمام مشکالت اقتصادی عودت کنندگان مثل مشکالت سایر افغانهای دیگراست اگرچه وضع امنيتی در  تعبيض رونما نگردیده
رد ونگرانيهای حفاظتی برای يد حکومتی و مؤسسات خيریه هدف قرار ميگ بدتر شده است افرا2006جنوب کشور در سال 

افغانهای که تا هنوز خارج از کشور باقی مانده  اضافه گردیده خاصتآ در پاکستان، اکثر آنها برای ماندن در کشور ميزبان وسيله 
 ستراتيژی واضح نياز است تا پاسخگوی  ادر زمينه به عودت به کشور بی ميل هستند بنآ  نسبتمعشيت خویش را تاسيس نمودند و

 . همچو سواالت باشد 

 وقفن است که داشتن شغل ، اقتصاد ، مایدر این اواخر سروی افغانهای که در پاکستان و ایران زندگی ميکنند نشان دهنده 
این آشکار است که . منيتی نگرانی های ابه برای استقرار مجدد ارتباط دارد نسبت  بيشتراجتماعی، خانه، زمين، صحت و تعليم

شرایط زندگی برای اکثریت افغانهایکه در خارج تا هنوز باقی مانده نسبت عدم وضع امنيتی آنها زندگی را در خارج ترجيح ميدهد 
 که مهاجرین در قلمرو شان باشد است قبول قابلایران  در پاکستان و نه در نه حال که این وضعنسبت به عودت به افغانستان ،

ران خاطر نشان کرده  است که ميخواهدپروسه  تثبيت مهاجرین را اغاز نماید  تا این یک وسيله خوب برای عودت دواطلبانه ای.
.  آنها را اخراج کنند مربوطه به عنوان مهاجر صالحيت خواهد داشت تا از کشور آنها در صورت عدم قبوليتزیرامهاجرین گردد 

 . سياری از نقاط کشور اشاره می نماید که تطبيق این پاليسی آسان نخواهد بودولی، ناامنی و بی ثباتی مداوم در ب

امنيتی ، ثبات سياسی و دورنمای اوضاع مهاجرین در مورد  نگرانی های را برای  2006افزایش تخطی ها در جریان سال 
با  یات جنوب وشرق افغانستان که هم مرز و این باعث  تشویش آنعده افغانها شد که ازوالبار آورده استپروگرامهای اعمار مجدد ب

افغانهای که . پاکستان ميباشند و این ها شاهد واقعات  بيشترامنيتی به تعقيب  راه اندازی ثبت نام تثبيت هویت در پاکستان شدند
معلومات . د در پاکستان زندگی کنن2009 الی2007دارای کارت هویت ثبت نام ميباشند آنها ميتوانند برای سه سال، از سال 

سرشماری افغانها بسيار مهم است از اینکه برای حل مشکالت شان از این سر شماری استفاده ميگرددو از حکومت پاکستان توقع 
 .طوریکه حکومت ایران ترتيب نموده استد همان ميکانيزم را بعد از سه سال آینده ترتيب کننتا رودنمی 

در  افغانها وطلبانه بيشترا تا عودت دایدضرورت است تا این پروسه را تعقيب نمم شده انجابرای حکومت افغانستان نظر به تعهدات 
 سرمایه گذاری ها تا در پروگرامهای توسعه مهارتنمودتشویق ميتوان دونران را  با انکشاف این دورنما .سال جاری صورت گيرد
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 98919 بدينسو 2002از ماه جنوری : 5شکل 
با مساعدت دولت ) نفر489845(فاميل 

افغانستان و جامعه جهانی به حمالت اصلی 
ولی هزاران فاميل . شان جا جبا شده اند

هنوز هم نظر به ناامنی های اخير از 
 مناطق اصلی شان بيجا شده اند 

 
 ، کميشنری عالی ملل 2008 اپریل –فشرده گزارش ماهوار : : منبع

گا ن نا ا ت

  در داخل افغانستان آنهاستقرار مجدد ال اطمينان در مورد با حصو از پاکستان وایران افغان منجر به تشویق مهاجرین اینکنند که
 ميباشد

 در افغانستان مساعدت های بين المللی خاصتآ به آنعده اشخاص آسيب پذیر که در مناطق شان وضع جاریبا درنظرداشت شرایط 
کمک های شان را قبل از موقع بخواهد  تا ی حکومت ضرورت دارد تا از جوامع بين المللی همکار. امنيتی خوب نيست دوام یابد

 برای مذاکرات دوجانبه گفتگوهای مقدماتی ضروری ندچهر  بشری موافقه صورت گيرد مایتتوقف ندهد تا باالی حل مشکالت ح
 .پنداشته ميشود 

اند، بدست استراتيژی  از طريق ادامه  اهداف  زير در مورد افغان های که برای مدت  طوالنی در کشور های همسايه باقی مانده 
 :  آمدخواهد 

 افغان های که برای مدت طوالنی در کشورهای همسایه هایدولت افغانستان یک استراتيژی واضح را برای ارائه پاسخ به سوال
 .بوده اند، تهيه می نماید

یی می دولت افغانستان آنعده عوامل امنيتی، اقتصادی، اجتماعی و بشری را که مانع بازگشت مهاجرین می گردد شناسا •
نماید و خصوصيات افغان های باقی مانده در خارج و شرایط شان را طرح نموده و بخاطر باقی ماندن افغان ها تا یک 

 .  از اتباع خویش با کشورهای ميزبان داخل مذاکره می گردد گیزمان قابل پيشبينی به نماینده

 )بيجاشدگان داخلی جديد(آمادگی ها برای حاالت اضطراری . 5

 و  کشور در اثر فعاليت های نظامی  بخصوص در جنوب افغانها دو سال اخير افغانستان شاهد بيجا شدن تعداد زیادیدر طی
 مهاجر افغان توسط دولت ایران و 330,000 نوامبر، اخراج دسته جمعی 30در .  ميباشد)  هاخشکسالی و سيالب(حوادث طبيعی 

 . های عاجل را دریافت نمایند والیات نيمروز و فراه تا کمکدر آنها یجابجای

، کميسون های منطقوی، والیتی و ولسوالی اداره ضد حوادث تحت رهنمای ملی مسوولين اخيردر پاسخ به وضيعت بيجا شده گان 
ون های اضطراری مربوطه رول ارزنده را با مقامات والیتی بخصوص ریاست های امور ياداره مبارزه با حوادث افغانی و کميس

 .بازی نموده است کشورو عودت کننده گان و ریاست های احيا و انکشاف دهاتمهاجرین 

 

توسط مقامات زمبنه فوق در سال  گذشته پيشرفت های عظيمی در
دولتی در مرکز و والیات مشاهده گردیده است ولی هنوز هم، 
بعضی از ساحات کاری مربوط به آماده گی و مبارزه با حوادث به 

جمع آوری ) 1 نياز دارد، بطور مثال توجه و پيشرفت بيشتر
معلومات در باره ساحات آسيب پذیرو نظارت شاخص های  کليدی 

) 3يت و بموقع بودن ارزیابی ها يفک) 2سيستم های هشدار اوليه (
جمع آوری و نگهداری ) 4نقشه کشی و هماهنگی  پاسخدهی 
 .معلومات در قسمت بيجا شدن های فعلی

که آماده گی این  مبنی بر پاليسی خویش به مطابقدولت افغانستان
 بيجاشده های داخلی تمامًا  باتبخاطر مساعدراری وضطهای ا

تحت هماهنگی مقامات دولتی بخصوص کميسون اداره حوادث به 
کمک ریاست های مهاجرین و احيا و انکشاف دهات ميباشد ادامه 

در قسمت هماهنگی کمک های ملل متحد جهت آماده گی و . ميدهد
الی اارزه با حوادث در سطح مرکز و والیات، دولت افغانستان بمب

این کوشش توسط پالن ملی اداره حوادث و .  اتکا ميکند یونامادفتر 
 1389تا ماه جدی سال . اهداف تفاهمنامه افغانستان رهنمایی ميشود

، یک نظام مؤثر آماده گی و واکنش در برابر ) ميالدی2010(
 .هد گردیدحوادث ناگوار ایجاد خوا
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 .استراتيژی توسط اهداف ذيل جهت آماده گی و مبارزه با حوادث بدست خواهد آمد

در مناطق آسيب پذیر و قابل خطرمشخص، معلومات توسط دولت افغانستان مطابق به رهنمود های استندرد و منظور  •
 .   جمع آوری ميشود شده توسط اداره آماده گی و مبارزه عليه حوادث

تان به کمک همکارانش از ساحات که اهالی آن بيجا شده اند، بررسی کرده و نتایج آن را مطابق به استندرد دولت افغانس •
 .های تعين شده توسط  اداره آماده گی و مبارزه عليه حوادث با ارگان های ذیدخل مفاهمه مينماید

ته های اداره حوادث با حمایت کامل  مبارزه و پاسخ دهی توسط کميهدر مناطق که اهالی آن بيجا شده اند، در زمين •
و دیگر همکاران دولت افغانستان،  یوناماریاست های مهاجرین، وزارت احيا و انکشاف دهات، ملل متحد تحت رهبری 

 .هماهنگی صورت ميگيرد

 حمایت معلومات در باره بيجا شده گان اخير در سطوح مرکز و والیات به رهبری اداره آماده گی و مبارزه با حوادث با •
دیگر همکاران دولت افغانستان به و یوناما  کامل وزارت های مهاجرین، احيأ و انکشاف دهات، ملل متحد تحت رهبری 

 .جمع آوری خواهد شد قونسل مهاجرین ناروی  ویژ ه
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 مسائل مشترک و ديگر مسائل مربوط به سکتور .6

 سايل مشترکم. 1

 متعدد و اوضاع در کشور های مورد نظر و ترکيب مختلف نفوس ، به همکاری با توجه به چالش های: همکاری های منطقه يی
در صورت شرایط الزم در افغانستان این .منطقه ئی و دوجانبه در راستای تحرک و هجرت نفوس در آینده ضرورت خواهد بود

دولت به تجارب بين المللی و توانائی   .یک امر مهم در توسعۀ گزینه های متمم برای رژیم های حمایوی بين المللی مهاجرین ميباشد
همچنان افغانستان نياز خواهد داشت  .خود خواهد افزود تا بتواند پاليسی های مناسبی را در این عرصه برای افغانستان طرح نماید

 . نماید پاليسی ها و برنامه ها به کشور های همجوار تهيه هتا یک استراتيژی ارتباطی فوق العاده فعال به منظور ارائ

 و سن، توجه خاصی برای حفاظت اطفال، زنان و بزرگان از چالش های مشخص که این در با در نظرداشت موضوع جن:جندر
طوریکه قبًال شرح گردیده، نصف نفوس مهاجرین . گروپ در هنگام بازگشت روبرو هستند و آسيب پذیر ميشوند معطوف ميگردد

 . گردیده اندافغان خارج از کشور در دیار هجرت تولد 

مصاحبات ساحوی مشترکًا % 44 2007در سال . در نظارت ملی حقوق بشر، مساعی مداوم نشان داده تا  صدای زنان شنيده شود
بنًا چالش های .  و کميسيون مستقل حقوق بشر با زنان صورت گرفتدر امور پناهنده گانتوسط کميشنری عالی سازمان ملل متحد

 . ا و پروژه های جامعه یک نگرانی دیگر را بوجود مياورد تا به آن نيز توجه خاص صورت گيردسهم گيری زنان در کميته ه

 مسائل محيط زیست، بالخصوص از نظر فشار های اضافی که در نقاط شهری با بازگشت به ميان مياید بيشتر باالی :محيط زيست
ی ساحات و انتخاب توسط وزارت امور مهاجرین در برنامه های برعالوه، این مسائل باید در روند ارزیاب. مستحقين تمرکز مينماید

 . حمایتی و اختصاص زمين شامل گردند

نفوس فشار را باالی منابع طبيعی، فرصت های اقتصادی و محيط زیست شهری وارد % 20چنان به نظر ميرسد که عودت تقریبًا 
بنًا دولت مکلف خواهد بود تا توجه خاص خود را در رابطه . زود ميليون بيشتر به این فشار خواهد اف3  بيش ازعودت. نموده است

بالخصوص در ) زمين ، چراگاه ها  ، آب و جنگالت(به ناسازگاری های بالقوه باالی توزیع زمين و دسترسی به منابع طبيعی مانند 
 .والیاتی که اقوام مختلف در آن سکونت دارند مبذول بدارد

استقرار مجدد اجزاء برنامه مانند اختصاص زمين، سرپناه و خانه سازی به اقدامات مبارزه با فساد  درطرح :مبارزه با فساد اداری
اداری جهت ایجاد  شفافيت کامل در روند انتخاب مستحقين، تثبيت استحقاق، مشخصات مالی و تحنيکی  و با فراهم سازی فرصت 

 .ای شان در مورد برنامه  توجه خواهد شدها برای افراد و جامه جهت  رسيده گی به شکایات و نگرانی ه

استقرار .  ارتقای ظرفيت توانایی نهاد ها و ادارات را به منظور تطبيق پروژه ها و اصالحات مداوم بلند ميبرد: ارتقای ظرفيت
انيزم های خاص این امر مستلزم ميک. مجدد مهاجرین بنابر نياز برای یک شيوۀ بين الوزارتی یک تعداد چالش ها را بوجود مياورد

 هتا امروز، وزارت مهاجرین و عودت کننده گان تنها بر مسایل عودت رسيدگی نموده و در عرص. ميباشد که باید ایجاد گردند
روند در دسترس قرار گرفتن وجوه مالی از سوی . برنامه ها به یک سلسله مشکالت دست و گریبان بوده است/تمویل پروژه ها

 در وزارت مهاجرین و عودت کنند گان ایجاد گردیده است تا در  هاتطبيق برنامهواحدیک . بوده استوزارت ماليه بسيار بطی 
 .  عرصۀ طرح توزیع زمين کمک نماید

استفاده از مواد مخدر و انعکاس آن بر خانواده ها و جوامع در افغانستان با بازگشت تعدادی زیادی از : مبارزه با مواد مخدر
. آنها در دوران مهاجرت شان در کشور های دیگر به این عمل مبتال شده اند.  به روز افزایش ميابدمهاجرین به کشور روز

اقدامات الزم برای .  ادغام اجتماعی و اقتصادی نيز آنها را در معرض خطر استفاده از مواد مخدر قرار ميدهدهمشکالت در عرص
فلهذا به اقدامات ویژه . ر توليد  و یا استفاده از مواد مخدر باز ميداردایجاد زمينه های کاری برای شان، آنها رااز دست داشتن د

 . نياز است تا این قشر از اعتياد و دست داشتن یا کار در صنعت توليد مواد مخدر دور نگهداشته شود
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 گنجانيدن  پالنهای انکشاف واليتی. 2

که ) کوچی ها. (رد چوپان های کوچی به بار خواهد آمدنگرانی بيشتر اقتصادی و اجتماعی  در مو پالنهای انکشاف والیتی
 ميباشد که آیا آنها زنده گی 2و نحوه حاصالت شان مربوط به نگهداری مواشی ميگردد ، نشان دهندۀ یک چالش مهم) مهاجرت(

 اقتصادی و کوچی های بيجا شده دارای خصوصيات و توقعات واضح. خویش را با استفاده  از این طریق ادامه ميدهند یا نه
کوچی ها . اجتماعی بوده که جهت شامل سازی آن در چارچوب موجود برنامه های انکشافی  به فعاليت های مثبت ضرورت است

 .  توزیع زمين دچار هستندهبا مشکالت مشخص مانند دسترسی به زمين تحت برنام

در طرح راه حل های دراز . ه خاص و جدی داردحالت بيجا شده  گان داخلی کوچی در والیات جنوبی  کشور نياز به عطف توج
 . مدت، وزارت احياء و انکشاف دهات دارای نقش برازنده خواهد بود تا آن را ایفا نماید

 مسايل مربوط به سکتور .3

) 1 (:نيل به بازگشت مداوم تمام افغانهای متباقی در کشور های همسایه، اساسًا مستلزم موارد آتی ميباشد: هماهنگی و مؤثريت
بهبود وضعيت سياسی، اقتصادی و ) 2(صلح و امنيت در محالت اصلی عودت کننده گان به ویژه جاهائيکه جنگ ها جریان دارد؛ 

فراهم نمودن یک پالن تطبيقی و منابع کمکی برای ) 3(اجتماعی و همچنان ظرفيت جذب در سکتور ها و عرصه های کليدی؛ و 
ن سکتور عبارت خواهد بود از هماهنگی قوی ميان وزارتخانه های ذیربط و ادارت  پيشرفت ایپيش شرط برای. چندین سال

قسميکه در . مربوطه و یک افزایش چشم گير منابع غرض حمایت از برنامه های موجود ملی و در صورت لزوم فعاليتهای متمم
بر آنها باید تدریجًا از سوی دولت به همکاری فوق تذکر داده شد، این چالش ها متعدد بوده و واکنش استراتيژیک و عملياتی در برا

 .   حاميان بين المللی افزایش یابد

 سياسی و بشری جهت  تحریک بيشتر مهاجرین به بازگشت و با در نظر داشت نيازمندی ایجاد هبا در نظر داشت عواقب ممکن
به ترتيبات . انه ها نيز باید برخوردار باشدخ از سهم گيری گستردۀ وزارتپاليسی وسيع جوابگو برای تحرک مردم، پاليسی آینده

بيشتر اختصاصی پاليسی، نهادی و برنامه یی که بتواند غرض کمک های بين المللی  منابع و حمایت الزمه را فراهم سازد نياز 
 هماهنگی نزدیک ميان وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، وزارت احيا و انکشاف دهات، وزارت انکشاف شهری،. است

استقرار مجدد غرض وزارت معارف و وزارت صحت عامه و مراجع تمویل کنندۀ بين المللی در زمينۀ برنامه های ميان مدت 
این امر مستلزم بهبود ارتباطات ميان کابل و والیات . کاهش یک سلسله فشار ها بر افغانهای مقيم در ایران و پاکستان حياتی ميباشد

 .   ت ميورزند ميباشدکه بيشتر مهاجرین به آنها عود

در وزارتخانه ها و برنامه های دولت باید ارتباطات بيشتر سيستماتيک ميان مقاصد عودت کننده گان و تصاميم در مورد تخصيص 
انتقال وجوه متمم ) 1: (همچنان آنها باید امکانات رابرای فراهم نمودن این عرصه ها مورد ارزیابی قرار دهند. منابع ایجاد گردد

ایجاد یک بخش خاص کریدت که برای عودت کننده گان و مردم محل غرض  دستيابی به )  2(ی از طریق برنامه های موجود؛ مال
فراهم نمودن کورس های آموزشی و انکشاف ) 3(قرضه های کوچک و انکشاف تجارت های کوچک قابل دسترسی باشد ؛ و 

ام این گونه برنامه ها کمک های بيشتر اداری باید فراهم گردد تا از برای تم). به ویژه برای جوانان عودت کننده(مهارت ها 
 .  گنجانيدن عودت کننده گان در سایکل پالنگذاری، پيگيری تأثيرات و نظارت سيستماتيک بتوان اطمينان بدست آورد

 مراجع تمویل کننده از طریق این امر از اهميت بسزای برخوردار است که دولت باید به این مسئله در مباحث و مذاکرات خویش با
ميکانيزم گروپ های مشورتی اهميت قایل گردد و خواهان کمک های ویژه و بيشتر برای استقرار مهاجرین برای دوران 

راه اندازی یک کنفرانس بين المللی پيرامون عودت و استقرار مجدد از سوی مجلس .  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان گردد
 ميالدی در کابل راه 2008نظارت و انسجام مورد تأئيد قرار گرفت و گفته شد که این کنفرانس باید در سال ششم بورد مشترک 

اندازی گردد که این کنفرانس یک فرصت خوبی برای دولت و مراجع تمویل کننده خواهد بود تا در مورد انسجام و هماهنگی 
 .   پاليسی و حصول مساعدت ها باهم گفتگو نمایند
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 ظارت و ارزيابی ن. 4

تعيين شاخص های اندازه گيری برای مهاجرین ، عودت کننده گان و بيجا شده گان داخلی باعث ایجاد مشکالت  قرار شرح فوق
  عوامل داخلی و خارجی فراتر از  نطر سنجی حساس خواهد بود همتعدد  برای سکتور گردیده  که یک مجموع

در نظر داشت تداخالت و حمایت از نتایج موفقانه، بعد و خصوصيات بالقوۀ نفوس این بطور مشخص موضوع استقرار مجدد با  
  .عودت کننده و سطح هماهنگی مورد نياز ميباشد

مرجع عمده برای نظارت و ارزیابی استراتيژی سکتور خود استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  بالخصوص در ارتباط با معيار 
این امر موقع را برای پيشرفت بعدی و . د موضوع عودت مهاجرین و بيجا شده گان داخلی ميباشد افغانستان در مورههای توافقنام

 .  مساعد ميسازد2013 الی 2008سطح سراسری استراتيژیک در جریان مدت 

. دویر یابد در کابل ت2008پيش بينی گردیده تا کنفرانس بين المللی پيشنهاد شده در مورد عودت مهاجرین و استقرار مجدد در سال 
و به همينگونه در ساختار بعدی .  مربوط مساعد خواهد کردهکه این کنفرانس فرصتی را برای طرح دوبارۀ پاليسی سکتور و برنام

 . اهداف بيشتر مختصر و قابل سنجش کمک خواهد نمود

ری رهنمود های پاليسی  گروپ های کاری و مشورتی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ميکانيزم های را جهت بررسی سراس
 . طبق محتویا ت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و بررسی از پيشرفت های اهداف در این استراتيژی ایجاد خواهد کرد

پيش بينی گردیده تا برنامه های ملی و  انفرادی کمک کننده در استقرار مجدد، روند داخلی نظارت و ارزیابی از پيشرفت فعاليت 
 .  نموده و  در راستای تحليل و ارزیابی گروپ های کاری و مشورتی کمک خواهد نمودها را ایجاد

در جریان انجام تحقيقات ویژۀ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در مورد پایداری استقرار مجدد ، وضعيت اقتصادی و اجتماعی 
 . عودت کننده گان مطابق به رهنمود های پاليسی خواهند بود

  استراتيژيک اهداف عمومی
 کوتاه مدت

از طریق مذاکرات و هماهنگی پاليسی و مساعدت های بشری تسهيل روند بازگشت تدریجی تمام افغانهای که ميخواهند  •
  ميزبان به کشور عودت نمایند؛یبه ميل خویش از کشور های پاکستان، ایران و سایر کشور ها

 رتی  و تبادل معلومات؛ ایجاد پاليسی بهتر از طریق ميکانيزم های بين الوزا •

 فراهم نمودن مساعدت های فوری در عرصۀ استقرار مجدد جهت بازگشت مهاجرین و بيجا شده گان داخلی؛   •

بهبود انسجام و هماهنگی فعاليت های دولت در زمينۀ استقرار مجدد و انکشاف ميان مدت و دراز مدت برای افغانهای  •
 لمللی؛ عودت کننده و بسيج کمک های بيشتر بين ا

ارتقای ظرفيت غرض پاسخگویی فوری به نيازمندی های آنانيکه به شکل ناگهانی بنابر عوامل چون  رد مرز، بازگشت  •
 اجباری و جنگ های داخلی بيجا ميشوند؛ و

نظارت و ارزیابی از روند بازگشت مهاجرین و بيجا شده گان داخلی غرض حصول اطمينان از اعادۀ حقوق بازگشت  •
داوطلب از طریق جمع آوری و تحليل معلومات و مدافعه و تخصيص منابع با استفاده از معلومات و تحقيقات کننده گان 

 . بهتر

 ميان مدت

 استقرار مجدد و مداوم مهاجرین و هارتقای ظرفيت دولت افغانستان در عرصۀ پالنگذاری، مدیریت و کمک در زمين •
 ليسی، تقویت نهادی و مساعدت های آموزشی، فنی و مالی؛بيجا شده گان داخلی افغان از طریق مشوره های پا

 مرکز، در داخلی گان شده بيجا های نيازمندی به پاسخگویی و آمادگی برای پالن هتهي هزمين در  دولت ظرفيت ارتقای •
  مادی؛ های مساعدت و آموزشی های برنامه پاليسی، مشورۀ طریق از ها ولسوالی و  والیات

 غرض بيشتر منابع بسيج طریق از کننده عودت افغانهای مداوم و مجدد اسقرار برای المللی بين های کمک نمودن فراهم •
 و آنها؛ مادی و حقوقی فزیکی، مصئونيت افزایش
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 .همجوار های کشور در  مانده باقی افغانهای برای باش بودو بهتر وضعيت دریافت هعرص در دولت قوی گيری سهم •

 دراز مدت

چوب های مشخص بشری و مهاجرین و تدابير برای تنظيم رفت و آمد مردم،  به پاليسی هاو رگذار از اتکاء بر چا •
 حمایت های بيشتر و متنوع؛ 

 پاليسی تحقيقاتی، کارروی توافقنامه ها با کشور های همسایه پيرامون فراهم نمودن شرایط بهتر ه آگاهانهاز طریق مدافع •
  افغانهای که مایل نيستند به کشور بازگردند؛ وو قابل پيشبينی جهت بود و باش مداوم آنعده

 مذاکرات آگاهانه از طریق تحقيق و تحليل، پيشرفت در جهت موافقتنامه های دوجانبه در خصوص چارچوبهای هبه وسيل •
 .مؤقتی مهاجرت کارگران به شمول تدابير بازگشت به منظور ادارۀ بهتر عبور و مرور از سرحد

 ارزيابی خطرات. 5

پاليسی ها و تدابير که از ) 1(امکان دارد در روند تطبيق استراتيژی سکتوری تاثير گذار باشد عبارت اند از عوامل ایکه مهمترین
امکانات ) 3. (ثبات و امنيت سياسی درجریان دوره استراتيژی انکشاف ملی افغانستان) 2(جانب  کشور پناهنده  اتخاذ ميگردد، 

 .محدود نهادی وسازمانی

 مباحث دوجانبه را جهت برگشت افغانها خارج از چارچوب فعلی برای عودت داوطلبانه  که کشور های پناه دهندهممکن است 
افزایش در عودت غيرداوطلبانه، ممکن اميدواری ها را بخاطر استقرار مجدد . تحت توافقتنامه های سه جانبه غير مؤجه بپندارند
 که شمار قابل مالحظه اینچنين افراد هم( ار برای کارگران فاقد حرفه و مهارت دوامدار خاصتًا به نسبت اینکه بازار داخلی ک

  .از ميان ببرد قبال اشباع گردیده است) اکنون در هجر ت بسرميبرند

محدویت های اجتماعی واقتصادی در افغانستان ممکن است درجریان استراتيژی پروسه مهاجرت  را به بيرون از کشور افزایش 
تيکه از یکسو مردم به کار دسترسی نداشته باشند، و از سوی دیگر نبود پاليسی، قانون ویک چارچوب کاری درصور. بخشد

که این امرميتواند تاثيرات منفی باالی زندگی . درکشور، افغانها را مجبورخواهد ساخت تا بخاطر کاربيرون از کشور مهاجر شوند
 مردم ، قاچاق انسان ها و جنایات داشته باشد

فيت اوضاع امنيتی و ثبات سياسی درجریان دوره استراتيژی انکشاف ملی افغانستان مشخص ميسازد که ایا روند استقرار مجدد کي 
.  خطر وجود دارد که اوضاع شاید بهتر نشود خصوصًا والیات که با پاکستان سرحدات مشترک دارند. در کشور بهبود ميابد یاخير

 .حمایتی  دولت جهت تطبيق استراتيژ ی با موانع روبرو ميگردددرنيتجه فعاليت ها و برنامه های 

ظرفيت دولت هم در مرکز و هم در والیات بمنظور طرح، هماهنگی و اداره برنامه ها کافی نبوده تا بتواند استقرار مجدد عودت 
ای  هده گان را نسبت به تطبيق  برنامهپس این نقایص تمویل کنن. کننده گان را در والیات فراهم نماید ونتایج موثرایرا  بدست اورد
 . ملی و سایر اقدامات مربوط به استقرار مجدد دلسرد خواهد ساخت
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 : 1ضميمۀ 

 مهاجرين و اجتماعی مصوونيت :رکن
 داخلی گان بيجاشده و مهاجرين :سکتور

وري عمل و سياست گذاری های پاليسی جاهداف و نتاي  ادارات مسوول جدول زمانی آت

مهاجرین و ( که عودت کننده گان ) سياسی ، امنيتی ، اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی(تثبيت معيارهای 
با آن مواجه اند و انکشاف راه حل های دایمی برای مشکالت آنها با توجه خاص ) بيجا شده های داخلی 

ميکانيزم های حل مشکالت اجاره زمين ، اداره چراگاه .(  نهایت فقير ، معيوبين و بيوه گانباالی زنان
 . ها و احيای مجدد مواشی و زیر بنا های موثر توليدی و مهارت های مسلکی و سرپناه ها و غيره 

 

جنسيت اجتماعی  /اقدامات دیگر
 و مسایل مشترک

ده وزارت امور مهاجرین و عودت کنن 2013 – 2008
 وزارت امور خارجه ,گان

تطبيق قانون ثبت مردم ملکی با توجه به کوچی ها که بهمکاری نزدیک وزارتخانه های داخله ، 
 .سرحدات و امور قبایل صورت ميگيرد

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 قانون
 وزارت امور خارجه ,گان

های پناه دهنده ، افغانستان و کميشنری ملل متحد در امور پناه عقد توافقنامه های سه جانبه ميان کشور 
 .گزینان که بيانگر اصول عودت داوطلبانه ، با عزت و تدریجی و ادامه عودت داوطلبانه مبباشد

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 قانون
 وزارت امور خارجه ,گان

کات آن تصاميم در مورد راه اندازی .ی کليدی که در  چوتدویرکميسيون های سه جانبه بحيث پاليس
 .عمليا ت عودت داوطلبانه صورت ميگيرد

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 اقدامات دیگر
 وزارت امور خارجه ,گان

ارقام پالنگذاری عودت ساالنه ، بادرنظرداشت جذب ظرفيت های افغانستان که در کميسيون های سه 
 .                          جانبه بخصوص با حکومات ایران و پاکستان مورد بحث و توافق قرار ميگيرد

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 اقدامات دیگر
 وزارت امور خارجه ,گان

اد نظارت از رفت و آمد های سرحدی ، صحبت با عودت کننده گان و ثبت و تسجيل تخطی های اسن
 توافقنامه ها و هم توجه الزم در مورد مسایل مبارزه عليه موادمخدر 

 

مسایل مشترک  /اقدامات دیگر
 مبارزه با مواد مخدر

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008
وزارت  ,وزارت امور خارجه ,گان

 وزارت امور داخله ,مبارزه با مواد مخدر

اوم از تمویل کننده گان برای عرضه کمکها بخاطر احيای مجدد در حصول اطمينان در مورد حمایت مد
 تهيه سرپناه ، آب وبهداشت ، و حمایت های مالی: عرصه های اساسی مانند 

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 اقدامات دیگر
وزرات احيا و  ,وزارت امور خارجه ,گان

 انکشاف دهات

ایجاد سيستم های رجعی ، مراکز ، شبکه ها برای  : مایت های اجتماعی از قبيلتاکيد مدوام در زمينه ح
 )افراد و گروپهای آسيب پذیر با توجه به وضعيت زنان 

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 اقدامات دیگر
وزارت کار و  ,وزارت امور خارجه ,گان

وزرات  ,امور اجتماعی، شهدا و معلولين
کميشنری  ,MD , انکشاف دهاتاحيا و

عالی سازمان ملل متحد در امور 
ادره  ,سازمان جهانی کار ,مهاجرین

 و همكاران مهاجرین ملل متحد

 

ودت کننده وزارت امور مهاجرین و ع 2013-2008 اقدامات دیگرتطبيق برنامه های جهت فرصت های بهتر کاریابی، انکشاف مهارت ها، سواد اساسی، دسترسی به 
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 مهاجرين و اجتماعی مصوونيت :رکن
 داخلی گان بيجاشده و مهاجرين :سکتور

وري عمل و سياست گذاری های پاليسی جاهداف و نتاي  ادارات مسوول جدول زمانی آت

 ,وزرات احيا و انکشاف دهات ,گان .برنامه صحی 
 ,وزارت معارف ,وزارت انکشاف شهری
وزارت کار و  ,وزارت تحصيالت عالی

 امور اجتماعی

هاجرین و عودت کننده گان داخلی در تنظيم سياست ها جهت فراهم آوری مقرارت برای بازگشت م
 .برنامه های ملی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2009-2008 قانون
وزرات احيا و  ,وزارت امور خارجه ,گان

کميشنری عالی سازمان  ,انکشاف دهات
 ملل متحد در امور مهاجرین

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008 ایجاد نهادها .ورتقویت ظرفيت جهت رسانيدن معلومات به افغانان در داخل و یا خارج کش
 وزارت امور خارجه ,گان

مسایل مشترک  /اقدامات دیگر .کمپيوتری سازی تمام ادارۀ منابع بشری و فعاليت های پروژه جهت تقویت منابع بشری و ادارۀ پروژه
 مبارزه با مواد مخدر

 کننده گانوزارت امور مهاجرین و عودت  2008-10

تقویت ظرفيت ادارۀ عامه جهت طرح سياست و مباحثات باالی توافقات و تقویت تدابير مبارزه با فساد 
 اداری

مسایل مشترك  /ایجاد نهادها
 توافقنامه افغانستان

2008-10   

در والیاتی که عودت ) 10-5(بهبود اداره و تطبيق برنامۀ اختصاص زمين و حمایت از افزایش ساحات 
 .نظارت از فعاليت های ثبت و اختصاص زمين در برابر فساد اداری. بيشتر در آن صورت ميگيرد

مسایل مشترك  /ایجاد نهادها
 توافقنامه افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013 – 2008
 وزارت امور خارجه ,گان

نده گان و ریاست های مربوطه تکميل اصالحات نهادی و روند کاری در وزارت مهاجرین و عودت کن
 .در والیات

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  210-2008 ایجاد نهاد ها
 کمسيون خدمات ملکی ,گان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013-2008 ایجاد نهادها ارتقای ظرفيت و کمک های تخنيکی
 کمسيون خدمات ملکی ,گان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2010-2008 ایجاد نهادها .بل و والیاتبهبود روابط و مکاتبه ميان کا
 کمسيون خدمات ملکی ,گان

مسایل مشترک  /ایجاد نهادها و بلند بردن سطح آگاهی) به تفکيک جنسيت اجتماعی( جمع آوری و تحليل معلومات 
 جنسيت اجتماعی

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان 2008-2010

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2013-2008 ایجاد نهادها اورت سياست گذاری به مقامات والیتیمش
کميشنری  ,وزارت امور خارجه ,گان

 عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین
   TBD ایجاد نهادها انسجام تداخالت و حمایت از فراهم آوری اجناس

جهت سياست ) وزارتخانه ها و دوایر ذیربط( اد یک کميتۀ مشترک بهبود ميکانيزم های هماهنگی با ایج
 .گذاری ، طرح پالن های عملياتی و انکشاف برنامۀ اختصاص زمين

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  TBD اقدامات دیگر
 ,وزرات احيا و انکشاف دهات ,گان

وزارت کار و  ,وزارت انکشاف شهری
 امور اجتماعی

ظرفيت دولت بمنظور اداره و حمایت 
از عودت کننده گان و برنامه استقرار 

 .مجدد تقویت ميابد
  

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2009-2008مسایل مشترک  /اقدامات دیگرو تحليل و ) ایران و پاکستان(اطالعات مربوط به افعان ها در کشور های همجوار تحليل و تجزیۀ 
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 مهاجرين و اجتماعی مصوونيت :رکن
 داخلی گان بيجاشده و مهاجرين :سکتور

وري عمل و سياست گذاری های پاليسی جاهداف و نتاي  ادارات مسوول جدول زمانی آت

 در کميشنری عالی سازمان ملل متحد ,گان جنسيت اجتماعی .ارزیابی ظرفيت جذب افغانان با درک حساسی موضوع جنسيت اجتماعی و اطفال
 امور مهاجرین

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2010-2007 اقدامات دیگر اختصاص بودجه برای سکتور ها و والیات با بازگشت نفوس در نتيجۀ ازدیاد عودت کننده گان
 وزارت ماليه ,گان

 بان محلیو جوامع ميز) مرد و زن( ابتدکارات ملی بمنظور رسيدگی به نيازمندی های عودت کننده گان
و در برنامه های انکشافی جامعه با تاکيد بيشتر بر .  انکشاف و در امور خانه سازی بهبود بخشيده

 .کاریابی، معيشيت بدیل و انکشاف مهارت ها توجه نموده

 
 اقدامات دیگر

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده   2009 -پایان
وزارت  ,وزارت انکشاف شهری ,گان

 احيا و انکشاف وزرات ,امور خارجه
وزارت  ,وزارت معارف ,دهات

 تحصيالت عالی

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  of 2009 پایان اقدامات دیگر .نظارت و ارزیابی ميکانيزم ها جهت تعقيب پروسه استقرر مجدد ایجاد گردیده
اداره مبارزه با حوادث طبيعی  ,گان

 ,وزرات احيا و انکشاف دهات ,افغانستان
 امات والیتیمق

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  of 2013 پایان اقدامات دیگر .تحقيق و تحليل بمنظور حمایت از سياست گذاری
 وزارت امور خارجه ,گان

برگشتن به وطن و  مذاکرات با کشور های همسایه از سوی وزارت خارجه و وزارت مهارجرین و 
 .اریه اسناد قابل تجدید

وزارت امور  ,وزارت امور خارجه 2013-2009 اقدامات دیگر
وزارت کار  ,مهاجرین و عودت کننده گان

 و امور اجتماعی

شرایط بهتر بود باش برای افغانها در 
 .کشور های همسایه

     اقدامات دیگر .تشخيص برنامه های  بمنظور حمایت از اهداف پاليسی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  TBD اقدامات دیگر )مهاجرت کارگران مشخص گردیده( تحقيقات و تحليل بمنظورحمایت ازسياست گذاری
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا  ,گان

وزارت  ,وزارت امور خارجه ,و معلولين
 امور داخله

ر خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی مذاکرات  با کشور های همسایه که از سوی وزارت امو
 )قرارداد با کشور های همسایه در منطقه که گارگران را قبول نمایند.( رهبری ميگردد

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  پایان  اقدامات دیگر
وزارت کار و  ,وزارت امور خارجه ,گان

 امور اجتماعی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  End of 2013 اقدامات دیگر .ها و بحث روی قرارداد هاتقویت ظرفيت اداره عامه بمنظور طرح پاليسی 
وزارت کار و  ,وزارت امور خارجه ,گان

وزرات  ,امور اجتماعی، شهدا و معلولين
کميشنری  ,MD ,احيا و انکشاف دهات

عالی سازمان ملل متحد در امور 
ادره  ,سازمان جهانی کار ,مهاجرین

 و همکاران  ل متحدمهاجرین مل

قررادهای دوجانبه در زمينه مهاجرت 
 .رانهای وقت کارگ

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2008 اقدامات دیگر .کنفرانس بين المللی پيرامون عودت کننده گان و استقرار مجدد در افغانستان
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 مهاجرين و اجتماعی مصوونيت :رکن
 داخلی گان بيجاشده و مهاجرين :سکتور

وري عمل و سياست گذاری های پاليسی جاهداف و نتاي  ادارات مسوول جدول زمانی آت

وزارت کار و  ,وزارت امور خارجه ,گان
وزرات  ,امور اجتماعی، شهدا و معلولين

کميشنری  ,MD ,احيا و انکشاف دهات
ملل متحد در امور عالی سازمان 

ادره  ,سازمان جهانی کار ,مهاجرین
 و همکاران  مهاجرین ملل متحد

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  20013-2008 اقدامات دیگر .کميسيون های سه جانبه با پاکستان و ایران سال چهار مرتبه باهم مالقات مينمایند
کميشنری عالی  وزارت امور خارجه ,گان

 ل متحد در امور مهاجرینسازمان مل

 

قراردادهای سه جانبه با ایران براساس ساالنه تجدید ميگردد و با پاکستان برای مدت سه سال به امضا 
 .ميرسد

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده  2008 اقدامات دیگر
کميشنری عالی سازمان ملل متحد در  ,گان

 امور مهاجرین
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 :2ضميمۀ  

  اعیاجتم مصوونيت :رکن 
  داخلی های شده بيجا و گان کننده عودت :سکتور

 اهداف  معلومات اساسی  شاخص ها  نتايج متوقعه 

 
مهاجرین و بيجا شده های داخلی که 

داوطلبانه مطابق به اصول وپرنسيب های 
.توافق شده بوطن بر ميگردند  

 

تعداد )زن و مرد(عودت کننده گان   
 
 

اکستان ،  مليون در پ2.1(  مليون مهاجر3
 بيجا شده داخلی 140.000، ) در ایران900.000

 طور تخمينی
 

 طرح نخست
.  مليون انسان را انکشاف ميدهد1 الی 800.000راهکار فعلی عودت   

 طرح دوم
. افغان را تداوم ميبخشد  800.000الی  600.000راهکار  جاری عودت   

 طرح سوم
.   نفر را اخالل مينمايد600.000 الی  400.000راهکار حاضر برگشت تعداد   

 
تقویت ظرفيت دولت بخاطراداره و حمایت 

 از برنامه های عودت و احيای مجدد 
 

شاخص پيشرفت در مورد پروسه تحکيم و تقویت 
 ظرفيت دولت بخاطر اداره و کمک آنها 

 

فعال شاخص های قابل سنجش وجود ندارد ، 
قابليت های موجوده مختلف ولی بطور عام  

. کشور ميباشدمحدودبه   
 

 ، مرحله نخست اصالحات  در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تکميل 2010تا سال 
گردیده و ميکانيزم های بين الوزارتی برای مساعدت غرض احيای مجدد خانواده ها ایجاد و فعال 

. ميگردد  
 

توافقنامه سه جانبه با کشور ایران در فبروری 
  برای یکسال امضا گردید2007سال 

 

. تجدید خواهد گردید2013-2008توافق با ایران ساالنه درجریان سالهای   
 

مقررات  اقامت افغانها در / بهبود شرایط
 کشور های همسایه 

 

فقنامه های سه جانبه عقد شدهتعداد توا  
 

توافقنامه سه جانبه با پاکستان در اگست سال 
  برای مدت سه سال امضا گردیده است2007

 

. تمدید خواهد گردید2013-2009افق با پاکستان بين سالهای تو  
 

توافقنامه های دو جانبه در خصوص بهبود 
 و انکشاف مهاجرت  کار یابی موقت

 

 تعداد توافقتنامه های دو جانبه
 

فعال  توافقنامه دو جانبه که مهاجرت کارگران 
.موقت را احتوا نماید وجود ندارد  

 

2013ایران در مورد مهاجرت موقت برای اشتغال و  کاریابی تاسال توافقنامه انجام شده با   
,  

2013توافقنامه امضا شده با کشور پاکستان در مورد اداره رفت وآمد های فرامرزی تا سال   
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 برنامه های استراتيژی سکتور مهاجرین و عودت کننده گان/فهرست پروژه: 3ضميمۀ 

 خارجی )به ميليون دالر امریکایی(تفکيک نيازمندی ها  مدت پروژه

 افغانستان شماره
 برنامه/ژهاسم پرو نشانی بودجه

 1392+ 1391 1390 1389 1388 1387 ختم آغاز

 مجموع نيازمندی
به ميليون دالر )

 امریکایی

مجموع 
به (تمویل 

ميليون دالر 
 )امریکایی

به ميليون (تفاوت 
 )دالر امریکایی

تمویل کنندۀ 
داخلی  بزرگ

 )اصلی(
 ارگان مسوول

 /افغانستان 1
0642601 

تامين خدمات 
اجتماعی و 

تخنيکی برای 
شهرهائيکه عودت 

کننده گان در ان 
 استقرار می یابند

داخلی  افغانستان 72.00- 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 40.00 30.00 2.000   1387
 )اصلی(

وزارت امور مهاجرین 
 و عودت کننده گان

 /افغانستان 2
0684401 

برنامه ساحوی 
بمنظور حمایت از 

آن عده عودت 
کننده گان که از 

کشور های ایران 
و پاکستان دوباره 

به کشور باز 
 ميگردند

کميسيون  0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25   1387
وزارت امور مهاجرین  خارجی اروپایی

 و عودت کننده گان

 /افغانستان 3
0684701 

ایی کمک با افغانه
که در کشور های 
همسایه بود و باش 

 دارند

کميسيون  0.00 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73   1387
وزارت امور مهاجرین  خارجی اروپایی

 و عودت کننده گان

 /افغانستان 4
0777201 

احصائيۀ نفوس و 
 –مسکن افغانستان 

 مرحله دوم
وزارت امور مهاجرین  خارجی ناروی 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58   1387

 و عودت کننده گان

 /افغانستان 5
0825901 

صندوق وجهی 
مساعدت های 

 بشری
اداره بين المللی  0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00   1387

وزارت امور مهاجرین  خارجی انکشافی امریکا
 و عودت کننده گان

       72.00- 5.57 77.563                 مجموع    
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 : 4ضميمۀ 
سال ( مدت پروژه 

)ميليون دالر ( تمويل پروژه  )  
لؤواداره مس مو قعيت پروژه نام پروژه شماره  

 آمبودي  تمويل  مجمو عه  ختم شروع 

) فا ميل استفاده  آننده 5000( تو زیع سر پناه براي  مها جرین و معيوبين در نيلي  1 ي آنديدا   وزارت احيا و  
         1388  انكشاف دهات

وزارت احيا و انكشا  پنجشير  تا سيس شهرك و سر پناه  براي مها جرین در آا پيسا  2
   ف دهات

1388 
        

وزارت احيا و انكشا    پنجشير اعما ر سر پناه براي مها جرین در مر آز والیت  3
   ف دهات

1388 
        

هرك براي مها جرین در مر آز والیت اعما ر ش 4 وزارت احيا و  داي آندي  
  انكشاف دهات

1388 
        

) ا طاق 10( اعما ر ساختمان اداره مها جرین در مر آز والیت  5 وزارت احيا و  داي آندي 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل استفاده آننده 200 نقشه 40( اعما ر مسكن براي آوچي ها  6 وزارت احيا و  هلمند  
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و  هلمند  جریب زمين در ساحه پنجو 18000توزیع نقشه مسكن براي عو دت آننده گان با الي  7
  انكشاف دهات

1388 
        

احيا و وزارت  هلمند  عودت آننده گان بيجا شده در مر آز و ولسوالي ها 2500تو زیع سر پناه براي  8
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل 1000( اعما ر شهرك براي مها جرین واها لي منطقه در مر آز و نزدیك به سرك عمومي ولسوالي مو سهي  9 وزارت احيا و  خوست 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل1000( اعما ر شهرك براي مها جرین واهامنق در ولوالي با ك 10 رت احيا و وزا خوست 
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   آنر اعما ر شهر ستان در خاص آنر ، گاتو قلعه ، چناري ولسوالي  تنگو براي مها جرین  11
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 1000(اعما ر سر پناه براي مها جر ین در مر آز و ولسوالي ها  12 وزارت احيا و   آنر 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل 300اعما ر خانه براي افراد خانه یدوش در ولسوالي الجه منگل    13 وزارت احيا و   پكتيا   
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و  با ميان ایجا د سر پناه براي معلو لين و فا ميل هاي شهدا در مر آز ولسوالي وارس  14
  انكشاف دهات

1388 
        

) ا طا ق 10( اعما ر سر پناه در مر آز والیت  15 وزارت احيا و    پنجشير 
  انكشاف دهات

1388 
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سال ( مدت پروژه 
)ميليون دالر ( تمويل پروژه  )  

لؤواداره مس مو قعيت پروژه نام پروژه شماره  
 آمبودي  تمويل  مجمو عه  ختم شروع 

وزارت احيا و    غز ني  فا ميل 100اعما ر شهرك جدید در ولسوالي نارو براي  16
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و    غز ني   فا  ميل 2200اعما ر شهر ك جدید در مر آز والیت براي  17
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و    غز ني   فا ميل 1200اعما ر شهرك جدید در ولسوالي مقر براي  18
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و    غز ني  فا ميل 800اعما ر شهرك جدید در ولسوالي اندر براي  19
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 2000( ایجا د شهرك براي مها جرین و عودت آننده گان در ولسوالي جفتو  20 وزارت احيا و    وردك  
  انكشاف دهات

1388 
        

) خانه 2000 فا ميل  2000( تو زیع نقشه مسكن در ميدان شهر  21 وزارت احيا و    وردك 
  انكشاف دهات

1388 
        

) نفر در هر شهرك1500( ایجا د شهرك براي مها جرین فا ميل شهدایتيمان و افراد نا توان در تمام ولسوالي ها  22 وزارت احيا و    وردك  
  انكشاف دهات

1388 
        

ستفاده آننده  ا1900 جریب زمين 1000(  اقارب شهدا در ولسوالي قسم اباد بهسود – یتيمان –اعما ر شهرك براي مها جرین  23
وزارت احيا و    ننگر هار )

  انكشاف دهات
1388 

        

) نفر 20000 جریب زمين 1000( اعما ر شهرك مها جرین در گمبري و شاخ مصري  24 وزارت احيا و    ننگر هار 
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 100000( ا ایجا د سيستم اب نوشيدني در شهرك خو بتر از شهر شرنه پكتي 25 وزارت احيا و    پكتيكا   
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 12000 ا طا ق 10( اعما ر ریاست مها جرین در مر آز شرنه  26 وزارت احيا و    پكتيكا 
  انكشاف دهات

1388 
        

ر شهر شرنه و تمام ولسوالي ها اعما ر سر پناه براي مها جرین و عودت آننده گان د 27 وزارت احيا و    پكتيكا 
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 3000( تو زیع زمين به مها جرین یتيمان و بيوه ها در ولسوالي برمل  28 وزارت احيا و    پكتيكا   
  انكشاف دهات

1388 
        

آز والیت و ولسوالي ها تدارك شهرك ها براي مها جرین در مر  29 وزارت احيا و    آندز 
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 87000( تدارك سر پناه براي عودت آننده گان در ولسوالي دره صوف باال  30 وزارت احيا و    سمنگان 
  انكشاف دهات

1388 
        

)ر  آيلو متS'PDI  )15اعما ر و جغل اندازي شهرك  31 وزارت احيا و    سمنگان 
  انكشاف دهات

1388 
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سال ( مدت پروژه 
)ميليون دالر ( تمويل پروژه  )  

لؤواداره مس مو قعيت پروژه نام پروژه شماره  
 آمبودي  تمويل  مجمو عه  ختم شروع 

وزارت احيا و   آا پيسا اعما ر اداره امور عودت آننده گان مها جرین در محمود راقي  32
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل استفاده آننده 1000(  توزیع سر پناه براي مها جرین در مر آز و در والیت  33 زارت احيا و و  سر پل  
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و    لو گر  خيمه با سر پناه براي مها جرین این والیت 5000تو زیع  34
  انكشاف دهات

1388 
        

) استفاده آننده 2000 جریب زمين 5با الي ( اعما ر ریا ست مها جرین  35 وزارت احيا و   لغمان   
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   زابل اعما ر شرك مها جرین در شهر قالت برایمها جرین این والیت  36
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   ارزگان اعما ر شهرك مها جرین 37
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   غور اعما ر اداره براي مها جرین در مرآز چغچران 38
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل 20000(تو زیع سر پناه براي مها جرین به سطح مر آز والیت  39 وزارت احيا و   غور 
  انكشاف دهات

1388 
        

) سر پناه 1000(تو زیع سر پناه براي مها جرین و عودت آننده گان در مرآز والیت  40 وزارت احيا و   نيمروز 
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   نيمروز  اعما ر شهرك براي مها جرین و معلو لين در مر آز والیت و ولسوالي ها  41
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل710( بازگشت مردم بيجا شده داخلي  به قریه جات شان در ولسوالي آامدیش   42 وزارت احيا و   نو رستان 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل  710(   سر پناه براي فا ميل هاي بيجا شده در ولسوالي آشتوز آامدیش  اعما ر 43 وزارت احيا و   نو رستان 
  انكشاف دهات

1388 
        

) ا طا ق  8( اعما ر یك ریا ست براي مها جرین در مر آز پاروان     44 وزارت احيا و   نو رستان 
  انكشاف دهات

1388 
        

نك در شهرك مها جرین اعما ر آلي 45 وزارت احيا و   بغالن 
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   بغالن اعما ر مكتب در شهرك مها جرین در بغالن جدید  46
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و  با ميان ایجا د یك شهرك براي مها جرین در ولسوالي یكا و لنگ  47
  انكشاف دهات

1388 
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سال ( مدت پروژه 
)ميليون دالر ( تمويل پروژه  )  

لؤواداره مس مو قعيت پروژه نام پروژه شماره  
 آمبودي  تمويل  مجمو عه  ختم شروع 

) استفاده آننده 2500( در فيض اباد و ولسوالي شهر بزرگ اعما ر شهرك مها جرین  48 وزارت احيا و انكشا  بدخشان 
  ف دهات

1388 
        

وزارت احيا و انكشا   فا ریاب  اعما ر شهرك مها جرین و عودت آننده گان در شهر ميمنه 49
 D ف دهات

1388 
        

مها جرین و عودت آننده گان در مر آز شبر غاناعما ر اداره  50 وزارت احيا و   جوزجان 
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و   پروان اعما ر ادره مها جرین و عودت آننده گان در مر آز والیت 51
  انكشاف دهات

1388 
        

ا و وزارت احي  پروان اعما ر سر پناه براي غر با وعودت آننده گان  52
  انكشاف دهات

1388 
        

وزارت احيا و    تخار اعما ر ریاست مها جرین و عودت آننده گان  53
  انكشاف دهات

1388 
        

  فراه  حفر چاه هاي  عميق  در شهرك مها جرین  54
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

  فراه  اعما ر سر پناه در مر آز والیت  55
ت احيا و وزار

  انكشاف دهات
1388 

        

  فراه  اعما ر مر آزتر یننگ براي مها جرین 56
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل 1000( اعما ر شهرك براي مها جرین  واها لي منطقه در ولسوالي تر آي  57  خوست 
Social 

Protection 
1388 

        

58 
) استفاده آننده 500(براي عودت آننده گان داخلي تا سيس مراآز حرفوي   هلمند 

وزارت آار امور 
اجتماعي شهدا ومعلو 

   لين

1388 

        

59 
) فا ميل 1000( تا سيس زیر بناه شهرك مها جرین چغچران    غور   

وزارت آار امور 
اجتماعي شهدا ومعلو 

   لين

1388 

        

  ارزگان   )25 یا 20(  گيذاب چوره اعما ر شهرك مها جرین در 60
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) ا طا ق 16( اعما ر ریا ست مها جرین و عودت آننده گان در شهر قالت  61   زابل 
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) چاه 3( حفر چاه هاي عميق در آمپ مها جرین شهر قالت  62   زابل  
 احيا و وزارت

  انكشاف دهات
1388 
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سال ( مدت پروژه 
)ميليون دالر ( تمويل پروژه  )  

لؤواداره مس مو قعيت پروژه نام پروژه شماره  
 آمبودي  تمويل  مجمو عه  ختم شروع 

 فا ميل استفاده 1000( توزیع غذا لباس خيمه و دیگر ضروریات روزانه براي مها جرین و بيجا شده گان درولسوالي غورك  63
)آننده    آندهار 

وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) مها جر و بيجا شده 50000( و ولسوالي پنجوایي اعما ر یك شفا خانه مجهز در شرك مها جرین قریه سليجا  64   آندهار  
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) متر مریع 102هر سر پناه ( اعما ر سر پناه براي مها جرین بيجا شده در مر آز والیت  وتمام ولسوالي ها  65   آندهار 
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

كه اب نو شيدني و حفر چاه اب عميق در شهرك عودت آننده گان تدارك شب 66   سر پل 
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل عودت آننده استفاده آننده 500( تدارك اب نو سيدني برایز شهرك مها جرین  67    سمنگان 
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل 1000(  معلو لين در ميدان شهر ایجا د شهرك براي 68    وردك 
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

) فا ميل استفاده آننده 2000(  متر چاه هاي عميق همراه با  تجهيزات ان در ولسوالي بهارك 200حفر  69    تخار 
وزارت احيا و 
  انكشاف دهات

1388 
        

 


