پرسجیر کاری مدیریت اجرائیه:

اخذ مکاتیب،مصوبات،

تحریر و اخذ احکا،

ارسال مکاتیب،

گزارشات و سایر اسناد

توحید گزارشات،

مصوبات ،گزارشات و

عنوانی ریاست

پیشنهادات و مکاتیب

سایر اسناد مربوطه به
ریاست

ارائه گزارش به ریاست
ارتباط خارجه

پیگیری از اجراآت
اسناد مربوطه ریاست

اصالح اسم و صدور مثنی فورم عودت( )VRFبرگشت کنندگان:
اسناد مورد ضرورت:

درخواست عنوانی مقام

-

عریضه

محترم وزارت

-

اصل تذکره

-

اصل فورم برای اصالح اسم

شعبه
آمریت ارتباط خارجه
صدور مکتوب عنوانی ناحیه مربوطه
غرض تصدیق از سکونت فعلی

ریاست ارتباط خارجه

صدور مکتوب عنوانی کمشنری
()UNHCR

اخذ حکم معینیت امور
پناهندگان
ثبت حکم در ریاست دفترمقام

دفتر کمشنری ()UNHCR
سرک پلچرخی

ثبت و راجستر موسسات غیر دولتی در وزارت:
درخواست ثبت عنوانی مقام
وزارت

اخذ حکم مقام محترم وزارت

مقام

صدور مکتوب عنوانی وزارت محترم
اقتصاد غرض تائید از ثبت در آن
وزارت

دریافت فورم ثبت و اجستر از ویب
سایت رسمی وزارت

ثبت حکم در ریاست دفتر

شعبه

ریاست ارتباط خارجه

آمریت ارتباط خارجه

اسناد مورد ضرورت ثبت و راجستر:
-

کاپی جواز وزارت اقتصاد

-

فکشیت

-

اساسنامه

-

فورم ثبت و راجستر

دریافت جواز فعالیت
از آمریت ارتباط خارجه

مشکالت مهاجرین افغان مقیم کشور های میزبان!

با خبری و آگاهی از وضعیت

دریافت مشکالت مهاجرین از

در جریان گذاشتن مقامات

مهاجرین در کشور های میزبان

طریق اتشه ها و سایر نها ها

محترم وزارت و اخذ هدایت

حصول اطمینان از نتیجه و تکثیر
آن به شعبات مربوطه

پیگیری و تعقیب موضوع از طریق

اقدام در رفع مشکالت از مجاری

اتشه ها و وزارت امور خارجه

دیپلوماتیک و نهاد های مربوطه

ادای مراسم حج بیت اهلل شریف سهمیه مهاجرین!
اسناد مورد ضرورت:

معرفی متقاضی از طرف اتشه ها به
وزارت بعد از برنده شدن در پروسه

مراجعه به ریاست ارتباط خارجه

قرعه کشی

-

کاپی یا اصل مکتوب معرفی از طرف اتشه

-

اسناد اصلی مهاجرت

-

تذکره و پاسپورت

معرفی به وزارت ارشاد ،حج و

معرفی متقاضی به ریاست ثبت و

شعبه

اوقاف غرض ادای مناسک حج بیت

احوال نفوس در صورت نداشتن

آمریت ارتباط خارجه و تمویل کنندگان

اهلل شریف

تذکره

معرفی دوباره حجاج به اتشه های
امور مهاجرین کشور های میزبان
ره تابعیت

تنظیم سفر های هیئت رهبری و کارمندان وزارت:
مواصلت دعوت نامه از طریق

معرفی کاندید به سفر از جانب

مطالبه موافقت وزارت خارجه به

وزارت امور خارجه

مقامات محترم وزارت

سفر و درصورت ضرورت باالتراز
بست سه ،به کاندید.

تنظیم سفر کاندید به خارج از

اقدام به حصول ویزه برای

کشور

کاندید
تکثیر کزارش سفر کننده بعد از
دریافت به نهاد های مربوطه

بجاآوری تشریفات سفر کننده در
میدان هوائی درصورتیکه هیئت
رهبری وزارت باشد

بعد از مواصلت موافقه وزارت خارجه،
پیشنهاد به مقام عالی ریاست جمموری

پیرامون اجازه سفرواجرای سفریه.

معرفی کارمندان وزارت جهت اخذ پاسپورت سیاحت:
درخواست عنوانی مقام
محترم وزارت

معرفی عارض عنوانی وزارت امور
داخله(ریاست پاسپورت)

اسناد مورد ضرورت:
-

کاپی کارت هویت

-

دو قطعه عکس

-

کاپی تذکره هویت

مراجعه به ریاست ارتباط
خارجه

اخذ حکم مقام محترم وزارت

ثبت حکم در ریاست دفتر
مقام

فراهم ساختن زمینه برگشت داوطلبانه پناه جویان افغان از کشور های اروپائی و آسترالیا به وطن:
اسناد مورد ضرورت:

درخواست عنوانی مقام
محترم وزارت

معرفی عارض عنوانی وزارت محترم
امور خارجه غرض همکاری از مجاری
دیپلوماتیک

-

کاپی تذکره شخص مورد حمایت

-

آخرین عکس شخص مورد حمایت

اخذ حکم مقام محترم وزارت

مراجعه به ریاست ارتباط

ثبت حکم در ریاست دفتر

خارجه

مقام

تنظیم مالقات و جلسات با نهاد های ملی و بین المللی:
دریافت هدایت مقامات و یا مکاتیب واحد

تنظیم مالقات ها و جلسات با سفرا و روئسای

حصول اطمینان از اشتراک و حضور مهمانان

های وزارت در رابطه به تنظیم مالقات و

موسسات خارجی از مجاری دیپلوماتیک به

به مالقات و جلسات

جلسات

همکاری وزارت امور خارجه

بجاآوری مسایل تشریفاتی مهمانان و

در جریان گذاشتن نهاد های امنیتی و شعبات

راهنمائی شان به محالت مالقات و جلسه

ذیربط وزارت

مراجعه کننده

حکم مقام

ریاست ارتباط خارجه

آمریت تنظیم مهاجرها
رجعت به مدیریت ها

مدیریت ع مهاجرت و
انکشاف

مدیریت مهاجرت و انکشاف

مدیریت ع مهاجرت های
غیرمنظم

مدیریت قاچاق و اختطاف
انسان

ختم اجراات قانونی ،مراجعه کننده

فعالیت های عمده مدیریت ها:

مدیریت ع پناهجویان
و پناهندکان خارجی
مقیم افغانستان

مدیریت پناهجویان و پناهندگان
خارجی مقیم افغانتستان

مدیریت ع انکشاف و مهاجرت:
ـبررسی وضعیت تعلیمی،تحصیلی ،آموزش
،حرفه و صحت مهاجرین افغان مقیم کشورهای
میزبان و دریافت آمار و ارقام آنها.
ـ حمایت از مهاجرت های قانونی افغانها به
خارج از کشور جهت آموزش حرفه و کار بهتر

ـ بررسی مشکالت حقوقی مهاجرین
افغان در کشورهای میزبان

مدیریت ع مهاجرت های غیرمنظم:
ـ زمینه قانومند سازی مهاجرین فاقد مدرک در
کشور های میزبان
ـ ثبت وراجستر تمام اسناد مهاجرت های غیر
منظم،قاچاق انسان وعدم رعایت حقوق مهاجرین
در داخل وخارج از کشور
ـ ارائه گزارش از سوء استفاده استثمارمهاجرین
آسیب پذیر

مدیریت ع پناهجویان و پناهندگان خارجی:
ـ تامین ارتباط و هماهنگی با کمشنری عالی سازمان
ملل متحد در امور پناهندگان و پناهجویان در مورد
آموزش ،مسکن و کمک های بشری بمنظور سهولت
و عرضه خدمات بهتربرای پناهندگان مقیم افغانستان

