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 1397بابت سال مالی  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان خالصه دستآورد های
 

 کلیات: 

مهاااجرت یاای هدیااده دواماادار و علاا  از فتاار و انهتااالت شاار جامتااه ماای عا ااد  گاارو  از انسااان شااا 

داماار  علاااطر فاارار از جنااید تهدیااد و ناااامنی زادگاااه مااوی  را تاار  مامننااد و علاااطر دوا  زناادگی عااه

و مهااجرت  چاارمرزشای کشور یاا ماارا از مرزشاای کشاور عایاا مای  اوند  اماا منااه مارد  افغانساتان را د

؛ مشامالت تغااار ایمااا مانناد سااالش و مشای عماومی کارده اسات عاه عاالوه مشامالت نااامنیعایا ادگی 

 افغان شا تیرعه مهاجرت را دارند   نااسالی ناز می عا د  اینی 

 امااور کننااده رشبااری و اجرائاااه یااوه اعضااای از یماایعااه عنااوان  کنناادگان عااودت و مهاااجرین امااور وزارت

دیادگاهد اشاداو و  عاا توجاه عاهداممای عایا ادگان  و کننادگان عاودت مهااجریند کتماه عیااا از عاه مرعوط

 هااالن شااای از یباار تتاااان  ااده ایااداماتی را در عرثااه ماادیریت مااوکر مهاااجریند عرگشاات کنناادگان و

 می داند   مممف عه هاسلدشی عه ممتو مود را  دا ته 1397عایا دگان طی سال 

و در چااا   ه شمااه ساااله گاازارش کاااری یاای ساااله ایاان وزارت تهاااهدعاادین ممظااو  طاای سااه سااال گ  اات

تهاااه و  ناااز شمانااان درایاان اواماار گاازارش چهارساااله ایاان وزارت دسااترخ موانناادگان یاارار گرفتااه اسااتد

 رد  در دست چا  یرار دا

 
 : وزارت اهداف

 

 مازعان؛ کشورشای در هناشندگان و مهاجرین وضتات عه رسادگی •

 هناشندگی؛ و مهاجرت امور موکر مدیریت •

 مهاجرین؛ و هناشندگان هایدار و داوطمبانه عودت روند تقویت •

 داممی؛ عایا دگان و کنندگان عودت میدد ادغا  روند تسهار •

 داممی؛ عایا دگان وضتات عه رسادگی •

 و کننااادگان عاااودت مهااااجریند هناشنااادگاند عاااه اجتمااااعی و حقاااویی مااا کر مااادمات ارایاااه •

   داممی عایا دگان

هااالن نمااوده عااود کااه از  1397( فتالااات عمااده را عاارای سااال مااالی 28میموعااا عااه تتااداد  ایاان وزارت 

فتالااات مغاااز  لااات دی اار در حااال اجااراا یاارار دارد کااهفتا (7( فتالااات تممااار  ااده و   21ن   جممااآ م

 نشده و متطر  ده وجود ندارد  

( 92ریاساات جمهااوری عااه  نیاار عااه هااالن اداره امااور  دی هاشاارفت تمااا  فتالااات شااای وزارتاوسااف فا اا

نساابت عااه یاای سااال  1397شمانااان عاار اساااخ هااالن عمااومی وزارتد ایاان اداره در سااال رساااده و فا ااد 
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فا ااد و در  (64 عااه  1396فا ااد افاازای  عهبااود کااار دا ااته اساات کااه ایاان ریااا در سااال  (19 یباار من 

م اارو عودجااه انمشااافی سااال مااالی  و فا اادی (94.03  فا اادی م اارو عودجااه عااادی 1397سااال 

عاارای تاا مان ماادماتی تلنامااید اساساای و اجتماااعی  ااهر  شااای عااودت   عااوده کااه (96.70   1397

کماای شااای عاجاار عاارای عااودت کنناادگان و عایااا  اادگان داممااید  و عایااا  اادگان داممااید کنناادگان

 استقرار هایدار عایا  دگان داممید حمایت از فتالات شای حقویید هالن  اری و ادغا  میدد 

 

 مدیریت مهاجرین در بیرون از کشور : 

عااه منیااور عهبااود وضااتات مهاااجرین افغااان در کشااورشای مازعااان و دسترساای منااان عااه تسااهاالت  ایاان وزارت

کشااورشای  ند هاکسااتاند ترکاااهد کشااورشای عرعاای واجتماااعی و حقااویی عااا کشااورشای مازعااان چااون ایاارا

ر عرثااه ماادیریت من عااه یاای تهاااشا مشااتر  د اروهااایی ماا اکرات را انیااا  داده اساات کااه در نتایااآ

   دست یافته استمنها مهاجرین عا 

 

 

 ن عا کشورشای مازعانمالثه دستاوردشای وزارت امور مهاجری

 

 : جمهوری اسالمی ایران .1
 دو کشااور مشااتر  و جااام  در چهااارچوش طاار  1397ماا اکرات حموماات افغانسااتان عااا ایااران طاای سااال 

 راجسااتر و کباات و جمسااات سااه جانبااه و چهااار جانبااه کماتااه راشبااردی منطقااه اید روی موضااوعات چااون

رانناادگی و تمدیااد  گواشانامااه تظ ااارد حاا  ثااظید عامااه سااهرد جااواز مهاااجرین عاادون ماادر د نمااودن

ن دا ااته اساات کااه در نتایااه م ایااران ماا اکراتی کشااور در شااا دارای ماادر  افغااان مهاااجرین ایاماات

 : دستاوردشای ذیر عه دست ممده

  شزار نهر دارای هاسپورت مانوادگی   (450 تمدید ایامت 

  افغان    (950000 تمدید کارت هناشندگی 

  ن عااادون کاااود  عااادون مااادر  در مماتاااج ایاااران کاااه میماااو  کودکاااا (24000  ااامولات

 (360000 عاااالوه عااار من  نهااار مااای رساااد و (102000 مااادر   اااامر  اااده در مماتاااج عاااه 

 د  ن مولات دار د  دارای مدر  ناز در مماتج من کشورکو

  مهاجر افغان (300000 شزارثدشا عرای عامه ثظیفراشا سازی   

  عرای ام  ویزه ایران   یورو( 300 ضمانت نقدی تنعردا 
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   توافاا  و عمماای  اادن رفاات و ممااد مهاااجرین دارای ماادر  عااه افغانسااتاند عاادون اعطااال ماادر

  ان  

   جهت ادای مناسی حج عه عرعستان ستودی  ازمهاجرین نهر  (145 اعزا 

  800تواف  در راعطه عه کبت نا  و یانونی  دن حضور افغانهای فاید مدر  ایران که تاکنون عاشتر از 

 شزار نهر کبت و راجستر گردیده اند  

  12599جمد هاسپورت و  54385مغاز عرنامه تثبات شویت و توزی  هاسپورت دییاتالی که تاکنون 

و  گردیده عرای ام  هاسپورت تثبات شویتنهر  26555جمد ت کره عه مهاجرین توزی  گردیده و

   جمد ت کره مهاجرین تایاد گردیده است 32304

  هایان موردن یامت هاسپورت افغانستان عرای مهاجرین مقاا ایراند در هاوند عه هایان ممدن واحد هولی

دو عار در سال جمهوری اسالمی افغانستان عرای  ایران در عراعر دالر عر اساخ حما جاللتمآش رئاس

 و یی عار در کشور شند   1397

 
 : جمهوری اسالمی پاکستان .2

عااا هاکسااتان ماا اکرت وزارت امااور مهاااجرین وعااودت کنناادگان در چهااارچوش جمسااات کماتااه چهااار 

عااه  ACCتوزیاا  کااارت  روی هاکسااتان –جانبااه و سااه جانبااه و ماا اکرات شمبساات ی وثاام  افغانسااتان 

مهااااجرین کبااات  ااادهد جماااوگاری از اماااراا اجبااااری و مزار و اذیااات مهااااجرین و مااادیریت عازگشااات 

 : ستاوردشای ذیر را در هی دا تهکنندگان افغان ثورت گرفته است که د

  2019ماماون هناشنده افغان الی ماه جون سال  (4 1 تمدید ایامت   

  جرتعا هدیده مهاهاکستان د  عرمورد سااسی عتواف  روی   

   مغاااز دوعاااره رونااد توزیاا  کااارتACC کااارت  (350000 ( عااه مهاااجرین کباات  ااده عااالوه عاار

    توزی   ده

   جموگاری از مزار و اذیت مهاجرین 

  

   جهت زیارت کتبه  ریف عه عرعستان ستودی  از مهاجرین نهر  (145 اعزا 

  1397هایان موردن یامت هاسپورت در کشور هاکستان یی عار در سال   
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 شورهای اروپایی: ک .3

 

ای ماادیریت عااا کشااورشای اروهااایی جهاات تطبااا  اعالماااه مشااتر  افغانسااتان و اتظادیااه اروهااا عاار ماا اکرات

زگشاات داوطمبانااه تقویاات و عا رونااد عازگشاات اجباااری کاااش کااه در نتایااه  مهاااجرین ثااورت گرفتااهد

   است گردیده

 نهاار عااه گونااه داوطمااج از  1986نهاار عااه گونااه اجباااری  819 عااه تتااداد 1397ر سااال د

   ی اروهایی عه وطن عرگشت نموده اندکشورشا

  نهاار دیپااورتی از کشااورشای ملتمااف کااه مطاااع  تهاشمنامااه واجااد  اارایف  7مسااترد نمااودن

 دیپورت نبودند 

 زیاات از اشمااات عسااااری عرمااوردار اساات اطااال  نیونااان منظااا  یاای کشااور مق ااد وترا

دشنااده عااود حتاای  در یونااان ناااگوار وتمااان داریااد کااه دوسااال یباار تاار وضااتات مهاااجرین

عاارای عهبااودی وضااتات تااالش گزار ااهایی از ایاادا  عااه مودکشاای مهاااجرین دا ااتاا 

ثااورت گرفاات نمایناادگی سااساای افغانسااتان درمتاان اییاااد گردیااد درنتایااه وضااتات 

عاه منیاور رساادگی عهتار عاه مهااجرین نااز  ایان وزارتنماینادگی شماناان عهبود هااداکرد  

د در حااال حاضاار مااازان یبااولی هناشیویااان افغااان در یونااان گشااای  یافتااه اساات در یونااان

 است 71%

طاای سااهری کااه وزیاار مهاااجرین در یونااان دا اات شمااراه عاسااهار افغانسااتان  1397درسااال 

دریونااان طاای مالیاتهااای کااه عااا وزرای مهاااجریند داممااه ومارجااه یونااان ثااورت گرفاات 

عاان شاردو کشاور اییااد ین تر  مهااجریرار  اد یای کماتاه تلنامای عارای مادیریت مشا

عااه وجااود ممااده عااه عااوا مبااارزه عااا یرعاناااان کااه مهاااجرین  شااای عاشااتر گااردد تاسااهولت

  شستند عا یاچاق عران مبارزه  ود 

 
 

 : ترکیهکشور  .4

و جمااوگاری از عازگشاات  یاااا و ماادیریت رونااد عازگشاات داوطمبانااهتنعااا کشااور ترکاااه عااه منیااور 

انیااا   ااده و سااند اعتاادایی عااه منیااور در سااط  عااالی وتلناماای دور ماا اکره ار هااداوطمبانااه چ

کااه در نتایااه من عازگشاات اجباااری از  ن ماااان دو کشااور عااه ماااان مماادهدماادیریت مشااتر  مهاااجری

و دو جانااج عااه تهاااشا مشااتر  روی ماادیریت مهاااجرین دساات یافتااه و وزارت  نااداریاترکاااه 

اااه ات مهاااجرین نمایناادگی اش را در ترکوضااتامااور مهاااجرین عااه منیااور رسااادگی عهتاار عااه 

اساات   عازگشاات نمااودهداوطمبانااه از من کشااور  نهاار (38359  تتااداد 1397در سااال  گشااوده و
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شااای ویاازه ناااز ماای  ارنااده سااهولتعرگیاارار اساات شمزمااان تهاشمنامااه در امااور مهاااجرت کااه در 

  امضا  ود عا د وتهاشمنامه اعزا  کار گر عه ثورت یانونید ماان شردو کشور 

 
 

 : کشورهای عربی .5

کااارگر در من ماا اکرات جریااان دارد تااا حضااور افغااان شااا یااانونی و مهاااجرین فااارخ عااا کشااورشای مماااج 

افغااان کااه در کشااورشای عرعاای عااا هاسااپورت هاکسااتانی  ینمهاااجر کشااورشا اعاازا  گردنااد و شمانااان 

 زندگی می نمودندد هاسپورت شای  ان عه هاسپورت افغانستان تغاار داده  د  

گردیااده و یاارار وتهاشمنامااه اعاازا  کااارگر امضااا عااا امااارات متظااده عرعاای ماا اکرات نهااایی عااه شمااان گونااه 

 د   ننهر در چهارچوش توافقات عه ماان ممده عه من کشور اعزا  گرد (2000  است عه زودی

 

 

 : در داخل کشور عودت کنندگان و بیجاشدگانمدیریت 

 1397 و در اولویاات کاااری حموماات افغانسااتان عااوده عرگشاات داوطمبانااهد م اابون و عاااعزت مهاااجرین از

دارای ماادر  و من  (14000 مهاااجر و هناشنااده عااه کشااور عرگشاات کردنااد کااه  (800000  عاشااتر از

   متبایی عدون مدر  عودند

 
 رسیدگی عاجل به عودت کنندگان و بیجاشدگان : 

 

  از طاارو اداره نهاار عرگشاات کننااده دارای ماادر  در مرزشااا  (14000 عااهUNHCR  کماای

   ه استنقدی ثورت گرفت

  وتمااامیساااج هاا یر نهایاات م از ایاارانداز عرگشاات کنناادگان فایااد ماادر   ثااد در (10 عااه 

 IOMاز ساااوی ادارات عاااان المممااای عل اااو   هاکساااتان از مااادر  فایاااد کننااادگان عرگشااات

 کمی ثورت گرفته است 

 

 از مظااالت  ااان عایااا گردیااده انااد کااه از سااوی ایاان  مااانواده در سراساار کشااور (125000  تتااداد

 است  وزارت عه منان مساعدت ثورت گرفته 

  مااانواده من از  13500مااانواده عایا ااده کااه از ماااان من  83000توزیاا  کماای زمسااتانی عااه

عودجااه وزارت امااور مهاااجرین تظاات هو اا  یاارار گرفتااه و متبااایی از طاارو موسسااات عااان الممماای 

 کمی  ده اند  



7 
 

 ساااحات  رساامی غااار مظااالت در ساااار کمانااای عاااش( 21  اییاااد طریاا  از ثااظی ماادمات ارایااه 

عایا ااده کااه در نتایااه من مشاامالت ثااظی تتااداد  فامااار( 5000  عاارای( شااار  ااه از مااارا

 ( نهر عایا دگان داممی  ناسایی و مورد مداوا یرار گرفتند 152443 

 

 
 ارایه خدمات انکشافی و زیربنایی به عودت کنندگان و بیجاشدگان : 

عاااه منیاااور اساااتقرار و ادغاااا  هایااادار عرگشااات کننااادگان و اماااور مهااااجرین و عاااودت کننااادگان وزارت 

عایا ااده شااا در  ااهر  شااا و ساااحات عمنااد عااودت و عایا اادگی ماادمات انمشااافی و زیرعنااایی فااراشا 

  ده است که مالثه من یرار ذیر است:نمو

 

  عرگشاات کننااده و عایا ااده دامماای در عرنامااه اساامو  عااه شاادو  افااراد ناازمناادکباات و راجسااتر

مماار کبات  اده شاا در ایان عرناماه  1397تاا ساال  هافات عاشاتر در توزیا  کمای عشردوساتانه کاه 

 عه یی ماماون نهر رساده است  

   در مااااه سااانبمه 305( مقاااا  ریاسااات ا ا  افغانساااتاند عاااه فرماااان  104تتااادیر فرماااان  اااماره )

 رف  مشمالت و اییاد  هافات در توزی  زمان از طری  کنسرساو    عه منیور -1397

 12.312  تظمااااا طریااا  از دشاااا اااهر  در اساسااای و تلنامااای اجتمااااعید مااادمات تاااامان )

 مااف و مفتاااعی عاارق ساسااتا تلتااه( 900  توزیاا  عمااا د چاااه حمقااه( 2  حهاار جویاااهد کامااومتر

  رشایشی نمره( 3000  اندازی

 منیااور عااه (همتاماااد کاعاار د لغمااان و کناار شممناادد جوزجاااند لااوگرد عدمشاااند  ناازساانیی وایااات 

 داممی  عایا دگان و کنندگان عودت متمومات موری جم  مدرن مرکز اییاد

 مظااالت در یااا و شااا  ااهر  در دامماای عایا ااده و کننااده عااودت فامااار( 1000  میاادد اسااتقرار 

  متر(     سرهناه توزی  طری  از  ان اثمی

  تتاااداد عااارای دایمااای حااار راه دریافااات و مظمااای ادغاااا  هایااادارد اساااتقرار ساااازی زماناااهفاااراشا 

 داممی در کشور  عایا ده فامار (62335 

 
 :از برگشت کنندگان و بیجاشدگان حمایت حقوقی

   ترتاج و تهاه مقرره تنیاا اجراات وزارت مطاع  فارمت ارسالی وزارت عدلاه 

    جمسه عا ادارات ذیرعف 3تسری  روند طی مراحر یانونی هناشندگان و عرگزاری ) 

   یاددا اات تهاااشا عااا انیوشااای مماای و عااان الممماای و 66طاار د تسااوید و طاای مراحاار عااا  از )

 ارسال من عتد از امضاا عه مراج  ذیرعف جهت شمماری و نیارت هروژه شا 
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   اداره مرکاازی کباات احااوال نهااوخد ( اداره دولتاای  9نهااایی سااازی و امضاااا موافقاات نامااه شااا عااا

وزارت شااای کااار و امااور اجتماااعید متااارود ثااظت عامااه اداره مسااتقر انمشاااو زون هایتلااتد 

انمشااااو دشاااات و وزارت دولااات در اماااور مباااارزه د انااارژی و مشد و  اااهر ساااازی و اراضااای

 عاحوادث( 

   ثورت گرفته است  ( نهر عودت کننده رسادگی1418میموعاً عه مطالبات حقویی 

   ًنهاار عایااا  ااده دامماای تظاات حمایاات حقااویی 19253( نهاار عااودت کننااده و  2182میموعااا )

 در وایات یرار گرفته اند 

 

 بهبود وضعیت اداره : 

 ً19  ( از طریاا  ریاعاات مزاد کااه از من جممااه8-1عساات شااای   در نهاار( 82  اسااتلدا  میموعااا )

ماسااتر و  نهاار (5 کااه در ایاان ماااان  ددنعا اا  ااان عساات شااای عااالی رتبااه مرکاازی و وایتاای ماای نهاار

  می عا ند لاسانس نهر (52 

   ط  لاساااانس و ماساااتری در هوشنتاااون شاااای اتظ اااامی در مقااا اه( عورسااا53عااارای نلساااتان عاااار

طبقااه ( فا ااد 68  جممااه کااه ازوزارت از عودجااه ارتقااای ترفااات  د منهااام وثاای داماار کشااور

عااه کااورخ شااای  نهاار (80 طااور عااه تتااداد  شمااان ددنطبقااه اناااث ماای عا اا ( فا ااد32 ذکااور و 

 ند ه امموز ی و تلنامی مترفی  د

 مااور مهاااجرین ( ریاساات و ممریاات ا34  عااا ماانیا و تاا مان ارتباااط اییاااد ساسااتا گزار اادشی

  وایات عا مرکز

  درا یاارار داد شااا در ساسااتا ACPMS) باای  اارکت شااا در اداره تاادارکات مماای و نشاار داوطم

اییاااد دیتاااعاس عااه منیااور  ااهافات و گاازارش دشاای دیااا   از مراحاار و  فورمااه تاادارکات مماای

 تدارکات 

 کباات یاارار داد شااا در ساساااتا AFM در ساسااتا  کباات هااالن تاادارکاتی اداره تاادارکات مماای و

APPMS  

   انی از جمهااوری مماا  افغاا -46218068عااه ارزش   یمااا اجناااخ دفتااری( 18جمااج مساااعدت

  چان

  در کشااور شااا عرماای از تیااارش ت و کسااجساامپوزیا عااان الممماای ماادیریت مهاااجرعرگاازاری 

  (ارگ 
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 عااه دیتاااعاس مرکاازی و لااوگرد عدمشااان وثاار سااامتن هاانج وایاات  جوزجاااند شممناادد همتامااا )

وایاات کشااور عااه ساسااتا متمومااات مهاجرت دیتاااعس( وثاار  23کااه تاااکنون میموعاااً  وزارت

 گردیده است  

   اییاااد مرکااز متمومااات مهاااجرتMRC)  عااه منیااور ارایااه مشااوره عااه مهاااجرین عااالقوه و عرگشاات

 کنندگان  

 غااار یااانونی  رات مهاااجرتعرنامااه مگاااشی دشاای در مااورد مهاااجرت شااای یااانونی و مطاا راه اناادازی

سااط  مناادان وزارت شااا درو کار ان مماتااجردگد  ااامظ اامان هوشنتااون شااا (7000حاادود  عاارای

 از طری  مرکز متمومات مهاجرت مرکز

 نیااارت و گزار اادشی از تطبااا  من عااه ساامرتریت ویاا ه  رتاااج هااالن مبااارزه عااا فساااد اداریدت

کاه  اامر کبات  ( فتالاات تمماار  اده23و   فتالاات هاالن  اده (27 از جمماه کاه مبارزه عاا فسااد 

دارایاای شااای تمااا  کارمناادان عااالی رتبااه وزارتد ترتاااج هالاساای شااا و طرزالتماار شااای نیااارتید 

د ماارد  عااه اطالعااات و گزار ااات مشاالن نمااودن مسااوول اطااال  رسااانی و عاااا عااردن دسترساای

   عل  شاافزای   هافات و اثالحات در سایر 

   ااهر  عاازرگ  ااامر وایااات:  عمااود زاعاارد لااوگر و 4عررساای اسااناد توزیاا  نماارات زمااان در  )

 غزنی( 

   دیااده ( توزیاا  گر104( نمااره کااه مااالو فرمااان  631در  ااهر   اااو متاای عاعااا وایاات زاعاار

و متهمااان عااه شاادایت مقااا  عااالی ریاساات جمهااوری عااه مراجاا  عاادلی و  عااودد یاعاار اسااترداد دانسااته

 دند یضایی مترفی  

   جریاااج زماااان ماااورد غ اااج 4020در عررسااای اعتااادایی  اااهر  مهااااجرین وایااات لاااوگر )

زورمناادان یاارار گرفتااه عااودد موضااو  دوعاااره توسااف شابااات ملااتمف عااه شاادایت مقااا  عااالی ریاساات 

 جمهوری مورد عررسی و عا متلمهان عرمورد یانونی ثورت گرفت 

 ساای یاارار دارد تااا تلمهااات  ااهر  مهاااجرین وایاات غزناای توسااف شابااات ملااتمف تظاات عرر

  ناسایی و عا متلمهان عرمورد یانونی ثورت گارد 

  اعمااار و عااه عهرعاارداری تتمااار جدیااد ریاساات امااور مهاااجرین وایاات هااروان کااه ایاان تتمااار عااا

شمماااری وزارت  هرسااازی اعمااار گردیااده و عاارای اولااان عااار وزارت امااور مهاااجرین در وایااات 

   کشور دارای تتمار گردیده است

  دییتاار سااازی ساسااتا حاضااری کارمناادان وزارت و تغاااار ساسااتا حاضااری از  اامر ساانتی عااه

 جدید   
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 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان :  1398اهداف و برنامه های سال 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان عه منیور رسادگی عهتر عه این کتمه عیاا از مساج ه یرترین یشر 

افغانستان و اشداو عمند مدت که تغاار وضتات از چال  شای مهاجرت عه فرثت شای من و استهاده از جامته 

توانمندی عالقوه عودت کنندگان و مهاجرین می عا دد در هرتو شمان افمار استرات یید فتالات شای متی را عه 

 ها اری مامند 1398عنوان عرنامه شای سال 

د نشر کتاش و مقاات عممی در اعتاد ملتمف هدیده مهاجرت و یعممی و تل   عرگزاری گهتمانها   1

   فراشا سازی اطالعات کامر در مورد مهاجرت یانونی

فرمان ادامه توزی  زمان عرای عودت کنندگاند عایا دگان و فامار شای  هدا ناروشای امناتی مطاع  عه   2

 مقا  ریاست جمهوری   305

جهت سرعت در ارائه مدماتد  هافات و  "ARIS"س وایت کشور عه ساستا دیتاعا 34ات ال   3

       ناسای متسظ  ترین عودت کننده و عایا ده جهت فراشا سازی کمی شای عشری

جهت هاسلدشی عه   SCOPE حمایت و کبت الامترونامی عودت کنندگان و عایا دگان توسف عرنامه   4

عا شدو جموگاری از فساد و تمرار در   "عرنامه غ ایی جهان"ناازمندیها منها عا شمماری سازمان 

   مساعدتها

 ناسایی عوامر مهاجرت شای غار و  عررسی مشونت عماه زنان عایا ده داممینشر نتایج تظقا  و   5

   در سال ها  رو یانونی  هروندان افغانستان

و ایدا  عرای تطبا  عرنامه  "گموعر کمپمت"جندر و دیاسپورا و شمانان تدوین هالن تدوین هالاسی   6

   عمر هنج ساله

 مرکز اطالعات مهاجرت( عرای گسترش مهاجرت یانونی؛ سااست شا و   MRCاز طری  عرنامه   7

کشور مهاجر ه یر در حال ترجمه است تا اطالعات مورد نااز جهت مهاجرت یانونی در  20مقررات 

 متاار افغان شا یرار ع ارد  ا

   حمایت و عممی سازی هالن شای تطباقی وایتی وایات شراتد عمو و نن رشار  8

    وایت کشور 17تهاه هالن تطباقی و هالن عمر ممی علاطر حمایت از عایا دگان داممی در   9

هاسلدشی عه موی  فامار عایا ده داممی و  8،000فراشا نمودن زمانه عازگشت و استقرار هایدار حدود   10

   شزار فامار عایا ده داممی در سط  کشور 70عرای 

شزار مانواده که عر اکر مشی سالی در وایت عادغاس و شرات عایا  ده  8اییاد کمپ مویت عرای   11

 اند
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عرای گسترش مهاجرت شای کارد جموگاری از مهاجرت شای  "هالاسی جام  مهارجرت"نهایی سازی   12

مایت از حقوق مهاجرین در کشور شای مازعان  یمی از  اشداو این هالاسی غار یانونی و شمانان ح

است که در این عل  هاشنهادات مناسج علاطر حر مشمالت نا ی از تغاار ایماا  "مهاجرت و توسته"

 و از جممه مشمالت مشی سالی در من مطر   ده است  

شدو و  2متور م ونات اجتماعی عا تطبا  اشداو انمشاو هایدار افغانستان عر اساخ شدو دشا در س  13

     ام ه

شزار  غر عا  50کال سنتر و اییاد حدود  10ثوعه هاکستان در  4اییاد ساستا مگاشی دشی در   14

 حمایت عانی جهانید وزارت ایت اد و اداره ارگانهای مظر 

تبادله  عاا عردن سرعت عمر در ارائه مدمات و گزارش دشی عا اییاد ساستا گزارش دشی منالین و   15

 اطالعات در اسر  ویت ماان شمه واحد اداری وزارت امور مهاجرین  

هالن مبارزه عافساد وزارت ترتاج گردیده وغرا تطبا  عه مراج  مرعوطه  ریی سامته  ده که  امر   16

المترونای  دن ساستا شاد عمنیور تسری  اجرااتد حهاتت عهتر از دارایی شا و   د از هاشرفت شا در 

 عشمر رعتوار عه سمرتریت وی ه مبارزه عافساد گزارش ارائه می  ود تطبا  من

ادامه عررسی ما  و هالن  ده از ادارات که تظت نیارت می عا ند و شمانان ادامه عررسی زمان شای   17

 که در  هر شای ملتمف غ ج  ده اند ویا روند توزی  من مشمر می دا ته عا د  

 مورد ادعاد مرعوط  هر  شای مهاجرین  تثبات و ها اری ممماتهای غ ج  ده یا  18

گسترش رواعف و شماشن ی عا موسسات عان المممی علاطر حمایت از عودت کنندگان و عایا دگان   19

 جهت ادغا  و استقرار هایدار عودت کنندگان و عایا دگان

شاد  ارتقاا سط  حمایتی از عودت کنندگان وعایا دگان عا نیارت ه یری از هروسه عودتد تهاشا نامه  20

 کبت تلطی از کنوانساون شا و تهاشا نامه شا

رسادگی عه مطالبات حقویی مهاجرین از طری  ارائه مشوره شای حقویی و ارجا  مطالبات عه نهاد شای   21

 ذیرعف در دامر کشور 

رسادگی عه وض  هناشن ان مارجی در کشور و حمایت از یرعاناان یاچاق مهاجرین و مبارزه عا یاچاق   22

 عران

م اکرات سااسی عا کشورشای مازعان عرای تظق  حقوق مهاجرین و حمایت از عازگشت تداو    23

 داوطمبانه مهاجرین افغان 
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که عرای  Global Compactتظق  مهاد استرات ی راه حر راشبری افغانستان و راشمردشای عممی   24

 تسهار مهاجرت و عودت م ون افغان شای مهاجر می عا د  

سازی مهاجرین افغان عی اسناد در کشورشای هاکستاند ایران و دی ر  تالش عرای کبت و یانونمند  25

 کشورشای جهان و توزی  اسناد متتبر مانند هاسپورت عه افغان شای کبت  ده  

حمایت از هروژه شای زیرعنایی عرای ادغا  و استقرار هایدار و کاش  کمی شای عشری در شماشن ی عا   26

اییاد کود عودجوی در عرثه مهاجرت در تمامی ادارات سمتور دولت و نهادشای عان المممی و 

 انمشافی
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