گزارش به ولیس جرگه جلسه استماعیه
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وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
خالصه گزارش پنجساله
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یط پنجسال حکومت وحدت میل فعالیتهای موثری را در عرصه مهاجرت
انجام داده است ،خالصه دستاورد های این وزارت در یک جلد کتاب چاپ شده و سافت آن ن ري از طریق ویب
سایت در اختیار عموم قرار داده شده است اصل شفافیت ،حسابدیه و گزارشدیه دولت به ملت همواره از سوی
مقامات و مسئوالن وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان رعایت شده و این وزارت پس از سال  1394در پایان
هر سال ،گزارش کاری ساالنه اش را در ر
دسيس مردم قرار داده است .همچنان در دو سال اخ ري گزارش های را تحت
عنوان گزارش چهار ساله و گزارش پنج ساله وزارت تهیه و به ر
نش رسانیده است .مطالب که مطالعه یم نمایید بخش
های مهیم از گزارش پنج ساله وزارت است که به صورت مخترص در دس ريس قرار یم دهیم.
بهبود وضعیت اداره
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور دستیاب به اهداف تع ریی شده ،تام ری شفافیت و مدیریت سالم و
موثر مهاجرین ،بازگشت کنندگان و بیجاشده های داخیل وضعیت داخیل اداره را رسوسامان داد که تغ ریي راب زیادی
اکنون دراین بخش ها رونما گردیده است .ظرفیت سازی ها ،تکمیل نیازمندی های اداره ،پالن گذاری ها و برنامه
سازی ،نظارت جدی از چگونگ اجرائات ،تطبیق عادالنه و جدی مکافات و مجازات به عنوان یک اصل اداری،
انکشاف تشکیالت ،ایجاد بخش های کاری که قبال در اداره وجود نداشت ،و بهبود وضعیت و رفع مشکالت کاری
زنان کارمند در وزارت از مواردی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یط پنج سال گذشته برای آن
تالش و بخش های از آن را تاکنون تطبیق نموده است .
ر
مهميین فعالیت های که وزارت برای بهبود وضعیت اداره انجام داده است قرار ذیل اند
 .1ایجاد سیستم معلومات مهاجرین عودت کننده.
 .2ایجاد مرکز معلومات مهاجرت به منظور ارایه مشوره های الزم به شهروندان در مورد مهاجرت .
 .3ایجاد سیستم معلومات منابع ر
بشی )(HR-MISو ثبت معلومات تمام کارمندان در این سیستم .

 .4ایجاد سیستم حاضی ر
الکيونیگ در وزارت .
 .5ایجاد سیستم  Help Diskجهت فراهم سازی تسهیالت در روند عرضه خدمات ر
الکيونیگ و تکنالوژیگ .
 .6ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان .
 .۷اجرای منظم تفتیش و بازریس ریاست های مرکزی و والیات .
 .۸افزایش سقف تشکیالت وزارت از  ۱۰۰۰بست به  ۱۲۴۸بست ،شامل افزایش یک معینیت مسلیک تحت عنوان
معینیت امور پناهندگان ۲ ،بست ریاست عمویم ۴ ،بست ریاست و ارتقای  ۶بست در والیات از آمریت به ریاست .
 .9ایجاد کمیته های داخیل در وزارت به منظور بهبود پیشيد امور کاری .
 .1افزایش جذب ن ريوی انساب با تحصیالت عال که در پنج سال گذشته تعداد کارمندان مقطع لیسانس وزارت از
ماسيی از  ۸به  ۳۶نفر و کارمندان دارای مدرک ر
ر
دکيا از صفر به  ۲نفر افزایش
 ۱۹۱به  ۴۱۶نفر ،کارمندان مقطع
یافت .
ر
آموزیس بلند مدت و کوتاه مدت در داخل و خارج کشور برای کارمندان وزارت .
 .11فراهم سازی  ۱۸۴۹برنامه های
ر
ماسيی به خارج از کشور .
 .12فرستادن  ۵۶تن از کارمندان وزارت جهت فراگ ريی تحصیالت مقطع
ر
ماسيی در دانشگاه های
 .13بورسیه نمودن  16تن ازکارمند اناث وزارت جهت فراگ ريی مقاطع تحصییل لیسانس و
داخل کشور .
 .14اهدای  ۴۰۸عنوان تقدیرنامه و  ۱۶۱عنوان تحسی نامه به کارمندان جهت تشویق و انگيه دیه بی ر
شي .
ر
ر
 .15تطبیق  ۸۴مورد تادیب اداری شامل توصیه ،اخطار و کش معاش کارمندان.
 .16اجرای اول ری تحقیق توانمند سازی زنان در وزارت ،چاپ یک کتاب تحت عنوان توانمند سازی زنان .
 .17تهیه و ترتیب دیتابس از شهرت مکمل کارکنان زن ریاست های مرکزی و والیات .
 .18تهیه و تدوین پالییس جندر و ایجاد کمیته منع آزار و اذیت علیه زنان.
وزارت امور مهاجرین ییک از ادارات شفاف حکومت
افی به مدیریت ر
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای دست ی ر
مشيک مهاجرین و افزایش جذب کمک های
جامعه جهاب در داخل اداره تالش کرد به تام ری شفافیت ربيدازد .این تالش ها سبب شد که وزارت در پنج سال
گذشته از یک اداره آلوده به فساد به یگ از ادارات نسبتا شفاف حکومت افغانستان تبدیل شود و در جذب همکاری
های بی ر
شي ب ری الملیل موفق به درآید .
شي از مرحله واکنش گراب عبور کرده با ترتیب ر
وزارت برای تامی شفافیت بی ر
اسيات ر ريی پنج ساله وزارت ،پالن مبارزه
ر
با فساد اداری ،عمال فعالیت هایش را در دو بخش اقدامات پیشگ ريانه و اقدامات عمیل و اجراب متمرکز ساخت،
در نتیجه اکنون هیچ فعالیت وزارت مهاجرین از نظر ادارات مسئول مبارزه با فساد اداری رسخ نبوده و یگ از
ادارات نسبتا شفاف حکومت افغانستان شناخته یم شود .
اقدامات پیشگیانه:

پیشگيانه ذیل را انجام داده است:
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در عرصه مبارزه با فساد اقدام های
ر
ر
مشيک نظارت و ارزیاب مبارزه علیه فساد
 .1شناساب  ۱۰ساحه معروض به فساد با همکاری کمیته مستقل
اداری(مک) و  ۴ساحه با همکاری اداره عال مبارزه علیه فساد اداری و ایجاد شفافیت کامل در این ساحات .
. ۲آگایه دیه به تمایم کارمندان از قوان ری ،مقررات و طرزالعمل ها و برخورد جدی با متخلف ری .
. ۳آگاه نمودن مردم (عودت کنندگان و بیجاشده ها) از پالییس ها و برنامه های دولت جهت ارایه خدمات به آنان .
. ۴دریافت خواست ها و نیازمندی های مردم (برگشت کنندگان و بیجاشده های داخیل) و هماهنگ نمودن اقدامات
نهادهای میل و ب ری الملیل به منظور رفع این نیازمندی ها .
. ۵تقویت سیستم نظارت از طریق ایجاد سیستم گزارشدیه انالین در سطح مرکز و والیات.
اقدامات برای جلوگیی از فساد
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای تام ری شفافیت اقدام های عمیل و اجراب ذیل را انجام داده است :
 .1معرف اشخاص فاسد به اداره (لوی سارنوال) .
 .۲پیگ ريی دوسیه های مسئول ری قبیل وزارت با لوی سارنوال .
 .۳تصفیه باقیداری های مال سالهای گذشته که در نتیجه آن درسال  ۱۳۹۵معاشات برخ از کارمنداب که از یک
ماه ال یک سال معاش دریافت نکرده بودند ،پرداخت شده و  ۷،۸میلیون افغاب از پول برق ۲۳۲۸۹۷۴۴ ،افغاب
از پول تیل ،ترانسپورت ،و قراردادی ها که وزارت قرضدار بود تصفیه حساب شده عالوه بر آن مبلغ ۸۸۱۲۰۲۵۱
افغاب از بودجه عادی ضفه جوب صورت گرفته و به خزانه دولت برگردانده شده است .
 .4تعقیب سفارشات کمیته مستقل نظارت و ارزیاب مبارزه علیه فساد اداری (مک) در  ۱۰ساحه که به عنوان
نقاط آسیب پذیر شناساب شده بود پس از تطبیق سفارشات ،آن اداره به تاری خ  ۸سنبله  ۱۳۹۶یط یک نشست
ر
مطبوعاب در مرکز رسانه های حکومت اعالم کرد که وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تمام سفارشات را عمیل
نموده و از جمله ادارات پیشگام در امر مبارزه با فساد اداری است .
 .۵برریس شهرک های مهاجرین الب ريوب والیت غزب ،شهرک مهاجرین والیت لوگر ،شهرک مهاجرین والیت زابل،
شهرک مهاجرین مموزی و باریک آب والیت کابل ،شهرک مهاجرین شیخ مرصی والیت ننگرهار ،شهرک مهاجرین
قالی بافان والیت بلخ به منظور دریافت مشکالت عدم شفافیت و رفع
بیب ورسک والیت پروان و شهرک مهاجرین ر
آن .
 .6نوآوری در سیستم پالن گذاری و گزارش دیه با ایجاد سیستم گزارشدیه آنالین
درنتیجه مبارزه با فساد
تغیي کرد که نمونه های آن قرار ذیل است:
در رب اقدامات فوق وضعیت اداره ر
 .1جایگاه برتر وزارت در برریس های کمیته مک

« مک » قبال برریس هاب را از بخشهای مختلف وزارت انجام داده بود ،در اثر برریس ها تمام فعالیت های وزارت
در نزد آن کمیته رسخ بود که نشان دهنده حالت نامطلوب است ،تالشهای صورت گرفته دراین زمینه توانست
وضعیت را تغ ریي بدهد و فعالیت ها به تدری ج به نارنج تغ ریي رنگ داد وخوشبختانه فعال تمام فعالیت های این
وزارت در نزد «مک» سي یمباشد .
براساس هدایت جاللتمأب رئیس جمهور« ،مک» پالن مبارزه با فساد اداری در این وزارت را مورد برریس قرار داد
ر
مطبوعاب به تاری خ  ۸سنبله  ۱۳۹۶در مرکز رسانه های حکومت ،پالن وزارت را مناسب وجامع
و یط یک نشست
دانسته و وزارت امور مهاجرین را یگ از ادارات پیشتاز حکومت افغانستان در امر مبارزه بافساد اداری معرف نمود.
 .2گزارش های اداره عال تفتیش :
اداره عال تفتیش اجراآت سالهای مال ۱۳۹۳ال ۱۳۹۷وزارت را برریس نموده که گزارش آنها نشان دهنده یک
حالت مطلوب از اجراآت و مسائل مال در وزارت یم باشد و هیچ موردی از سوء استفاده و فساد اداری در گزارش
تذکر نرفته است .
 .3دریافت تصدیق نامه ظرفیت تدار ر
کاب
پس از برخورداری وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان از شفافیت و ظر فیت باالی تدار ر
کاب ،ظرفیت آن از جانب
اداره تدارکات میل مورد برریس قرارگرفت که در نتیجه درسال  ۱۳۹۶تواناب های وزارت در بخش تدار ر
کاب مورد تأیید
قرار گرفت و توانست تصدیق نامه ظرفیت تدار ر
کاب را از اداره تدارکات میل اخذ نماید .
 .4وزارت امور مهاجرین در جمع ادارات رده اول ر
دولب از نظر اطالع رساب
ر
دسيیس به اطالعات و زهرا موسوی یگ از کمیشيان آن اداره در دیدار با
ع ری الدین بهادری رئیس کمیسیون
سیدحس ری عالیم بلج وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ،دوشنبه  ۷اسد سال  ۱۳۹۸اذعان کردند که بر اساس
ارزیاب های آن کمیسیون ،وزارت امور مهاجرین ر
بهيین ویب سایت را داراد و از حیث فعالیت ویب سایت و اطالع
رساب در جمع ادارات رده اول ر
دولب افغانستان قرار دارد .

افزایش بودجه انکشاف و ظرفیت مرصف آن
یگ از تغ ریيات اسایس که یط پنج سال گذشته در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به میان آمد ،افزایش
بودجه انکشاف و تواناب مرصف آن است .اکنون وزارت امور مهاجرین به ظرفی رب دست یافته است که یم تواند
گي را با شفافیت بی ر
بودجه های بزر ر
شي به مرصف برساند.
وزارت در پنج سال گذشته یک گراف صعودی را در عرصه افزایش بودجه انکشاف و مرصف آن پیموده که به مراتب
نسبت به سال های قبل از آن بلند تر است :
 .1در سال  1393بودجه انکشاف وزارت  128568384افغاب بوده و وزارت توانست بود فقط  13.3فیصد
آنرا به مرصف برساند
 .2در سال  1394بودجه انکشاف وزارت  43630080افغاب بوده و وزارت توانست  61.2درصد به مرصف
برساند.
 .3در سال  1395بودجه انکشاف وزارت  324094414افغاب بوده و  64.17فیصد آن به مرصف رسید.

 .4در سال  1396بودجه انکشاف وزارت  298713716افغاب بوده و وزارت توانست  83.27فیصد آن را به
مرصف برساند.
 .5در سال  1397بودجه انکشاف وزارت  272917115افغاب بود و وزارت  97فیصد آن را به مرصف رسانده
است .
 .6در سال  1398بودجه انکشاف وزارت  562895629افغاب بود و 94.45درصد آن به مرصف رسید .
همچنان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ضمن تقویت همکاری هایش با نهاد ب ریالملیل در امر جذب
کمک های جامعه جهاب ن ري نسبت به پیش از حکومت وحدت میل موفقانه تر عمل کرد .و در پنج سال گذشته
نزدیک به دو میلیارد دالر امریکاب در بخش مهاجرت از طریق نهادهای ب ریالملیل و جامعه جهاب وارد کشور شد که
ر
ر
ر
بخیس توسط موسسات و انجو ها به مرصف رسیده است ،در نتیجه 159
دولب و
بخیس توسط ارگانهای
آموزیس ،حمای رب ،صج ،توزی ع مواد غذاب و غيغذاب ،ساخت ر
ر
شلي و توزی ع
تفاهمنامه با موسسات در زمینه های
ر
پول نقد به امضا رسید .
 .1مجموع تفاهمنامه های که از سال  1394ال  1396با موسسات و انجو ها به امضا رسیده است32 ،
تفاهمنامه یم باشد .
ً
 .2در سال  1397مجموعا به تعداد  66تفاهمنامه با موسسات و انجو ها به امضا رسیده است.
ً
 .3در سال  1398مجموعا به تعداد  61تفاهمنامه با موسسات و انجو ها به امضا رسیده است.
ر
مشیک در داخل کشور
ایجاد مدیریت
از آنجاییکه پدیده مهاجرت نیاز به مدیریت همه جانبه دارد ،الزم است تا نهادهای مختلف در این مدیریت سهیم
شوند و برای رسیدگ ر
بهي به بیجاشده ها و برگشت کنندگان در بخش های که حکومت افغانستان نیاز به همکاری
دارد ،الزم است ،نهادهای ب ری الملیل رني سهیم شوند واین مامول با موفقیت انجام شده است و توانست همکاری
ر
نظارب و حسابگ ريی از انجوها را روی دست گ ريد .
اش با نهادهای ب ری الملیل را تقویت بخشیده و سیستم
اضافه برآن وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان توانست در پنج سال گذشته برای تعقیب و تقویت مدیریت
ر
مشيک مهاجرت در داخل کشور جمیع از نهادهای سکتوری میل را در چارچوب کمیسیون عال امور مهاجرت
وکمیته های تخنیگ برای رسیدگ ر
بهي به بیجاشده ها و برگشت کنندگان دور هم جمع کند .
ر
مهميین فعالیت های که وزارت دراین بخش انجام داده است قرار ذیل اند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

پیشنهاد ایجاد کمیسیون عال امور مهاجرت تحت ریاست مقام عال ریاست جمهوری و فعال سازی این
کمیسیون با عضویت  15وزارتخانه و  7نهاد مستقل دیگر میل .
یشنهاد ایجاد کمیته فریع شورای وزیران در امور مهاجرت تحت ریاست رئیس اجراب و فعال سازی این
کمیته با عضویت  15وزارتخانه و  7نهاد مستقل میل .و سه نهاد ب ری الملیل.
ایجاد کمیته اجراب عودت کنندگان و بیجاشده ها تحت ریاست رئیس اجراب بر اساس هدایت مقام عال
ریاست جمهوری و فعال سازی این کمیته با عضویت نهاد های دخیل میل و نهادهای ب ری الملیل همکار .
فعال سازی کمیته ر
مشيک نیازسنج شهرک های مهاجرین باوزارت شهرسازی واراض و اداره زون پایتخت.
فعال سازی کمیته تخنیگ راهيدی منطقه ای به منظور تحقق اهداف ر
اسياتژی راه حل های منطقه ای .
فعال سازی کمیته تخنیگ ثبت و ر ر
اجسي مهاجرین افغان در پاکستان .
فعال سازی کمیته تخنیگ اتباع در مذاکرات جامع افغانستان و ایران .

 .8ایجاد کمیته تخنیگ اتباع در مذاکرات جامع افغانستان و پاکستان .
 .9ایجاد کمیته تخنیگ مذاکرات افغانستان و ترکیه در مورد مهاجرین .
فعال سازی کمیته نظارت از تطبیق تفاهمنامه با اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین .
.10
تقویت همکاری و امضای تفاهمنامه با کمیشيی عال سازمان ملل متحد ،سازمان ب ری ب ری الملیل
.11
مهاجرت ،سازمان جهاب غذا ،واعالمیه همکاری با اداره اسکان ر
بشی سازمان ملل متحد وطرز العمل
بشی نماینده خاص رس ر
معیاری رسیدگ به بیجاشدگان با معاونت هماهنگ کمک های ر
منیس سازمان ملل
متحد.در افغانستان.
ر
تقویت میکان ريم نظارب از انجوها و کاهش مصارف اداری آنان مطابق پالییس جدید حکومت.
.12
ر
مشیک برای حمایت از مهاجرین افغان
مدیریت
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در پنج سال گذشته توانست تعریف جدیدی از مدیریت مهاجرت ارایه نماید
ر
ساخی کشورهای م ريبان ،کشور مبداء و نهادهای ب ری الملیل در ب ريون از کشور برای مدیریت
که همانا سهیم
ر
پناهجویان و پناهندگان و سهیم ساخی نهادهای دخیل میل در داخل کشور برای مدیریت بیجاشده گان و برگشت
کنندگان یم باشد .
دیدگاه سیدحسی عالیم بلج وزیر امور و عودت کنندگان در سایت رسیم وزارت بر اساس مدیریت ر
مشيک طرح
ر
گردیده و بر این اساس وزارت تالش نموده تا با مدیریت ،موثر ،بحران ها و چالش های مهاجرت را به فرصت های
اقتصادی و توسعوی بدل نماید و با کاهش مهاجرت های نامنظم ،زمینه مهاجرت منظم را فراهم ساخته و این
پدیده را در برنامه مهاجرت و توسعه ،مصئون و با عزت بسازد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای دستیاب به این موضوع پس از سال  2015که بحران مهاجرت در جهان
پدید آمد ،در بیش از  300جلسه با نهادهای بی الملیل و کشورهای ميبان روی طرح ریزی یک مدیریت ر
مشيک
ر
ر
ر
مذاکره و در نهایت کشورهای م ريبان و نهاد های ب ری الملیل با حمایت مقامات عال رتبه دولب  ،متقاعد شدند
تاکشور مبداء در این مهم دخیل شود و افغانستان نقش اصیل اش را به عنوان یگ از کشورهای متاثر از مهاجرت
داشته باشد.
مهميین مواردی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در بخش حمایت و مدیریت ر
ر
مشيک مهاجرین در ب ريون
از کشور با هدایت مقام عال ریاست جمهوری وجاللت مآب رئیس اجراب انجام داده است قرار ذیل اند:
 .1امضای سند راه ر
مشيک پی رشو با اتحادیه اروپا .
 .2امضای اعالمیه های ر
مشيک همکاری با کشور آلمان و فنلند .
 .3امضای یادداشت تفاهمنامه همکاری با کشور سویدن .
 .4تهیه مسوده اعالمیه همکاری میان افغانستان و ترکیه .
 .5تهیه ضمیمه برای تفاهمنامه ناوری .
 .6بازنگری شش تفاهمنامه عقد شده سه جانبه با کشورهای دنمارک ،هالند ،ناروی ،سویس ،فرانسه،وانگلستان
ر
ساخی برای بحث با آن کشور ها.
و آماده
 .7امضای سند تعهد جهاب پناهندگان و مهاجران و عضویت افغانستان دراین دو مجمع.

ر
آلماب ،بال و دیگر انجمن های ب ری الملیل .
 .8عضویت افغانستان در پروسه های بوداپست،
 .9حمایت و تعقیب نشست های سه جانبه و چهار جانبه با ایران و پاکستان در رابطه به مدیریت مهاجرین با
حضور .UNHCR
مشيک با اتحادیه اروپا برای نظارت از تطبیق سند ر
 .10ایجاد کمیته ر
مشيک راه پی رشو
ر
مشیک مهاجرین با جمهوری اسالیم ایران
مدیریت
ایران از جمله کشورهای است که تا کنون رقم باالی مهاجرین و پناهندگان افغان را در سطح جهان م ريباب یم نماید.
دولت افغانستان با جانب ایران همه ساله نشست های چهار جانبه و سه جانبه را در چهارچوب ر
سيات ر ريی راه حل
های منطقه ای با حضور کمیشيی عال سازمان ملل در امور پناهندگان به منظور رفع مشکالت مهاجرین و
پناهندگان افغان برگزار یم نماید.
همچنان به صورت دوجانبه ني در رابطه به بهبود وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور مذاکرات کمیته ر
مشيک
ر
اتباع وجود دارد.
تعداد مهاجرین افغان در ایران حدود  2میلیون و  500هزار نفر است که از این میان  950هزار نفر دارای کارت
آمایش 450 ،هزار نفر دارای ویزه دراز مدت 750 ،هزار نفر بدون مدرک رسشماری شده از جانب ایران و حدود
 300تا  400هزار نفر بدون مدرک یم باشند.
یط پنج سال گذشته تالش های وزارت مهاجرین ،سفارت ونمایندگ های سیایس افغانستان در ایران ،دستاوردهای
ذیل را در عرصه مدیریت ر
مشيک مهاجرین داشته است:
 .1تمدید اعتبار پاسپورت های دست نویس تعداد  450هزار تن مهاجرین افغان از جانب سفارت افغانستان به
صورت ساالنه .
 .2تعویض پاسپورت های دست نویس به ر
الکيونیگ تعداد  450هزار تن از جانب سفارت افغانستان جریان دارد
.
 .3تمدید ویزه اقامت تعداد  450هزار تن دارای پاسپورت های خانواده گ از سه ماهه به یکساله از جانب کشور
ایران .
 .4تمدید کارت های آمایش(پناهندگ) تعداد  950هزار پناهنده افغان هر ساله در ایران .
 .5شمولیت اطفال مهاجرین دارای مدرک و بدون مدرک در مکاتب ر
دولب ایران به صورت رایگان .تاکنون 443775
دانش آموز در مکاتب ایران مشغول فراگ ريی تعلیم هستند که حدود  120هزار آن کودکان بدون مدرک هستند،
همچنان  18000دانشجو در دانشگاه های مختلف آن کشور در حال فراگ ريی دانش هستند .عالوه بر آن 17000
طلبه دیب در ایران مشغول تعلیم یم باشند .
 .6فراهم سازی بیمه صج برای  280000مهاجر افغان آسیب پذیر ساکن کشور ایران .
 .7توافق به قانونمند شدن حضور تعداد  750000تن مهاجر افغان فاقد مدرک در ایران که از جانب آن کشور
رسشماری شده است .

ر
.8
برداشی ضمانت نقدی( 300یورو) برای اخذ ویزه ایران.
ر
.9
برداشی ررسط خریداری تکت طیاره برای ویزه ایران برای اتباع افغانستان .
 .10توافق و عمیل شدن رفت و آمد مهاجرین دارای مدرک افغان به افغانستان ،بدون ابطال مدرک شان .
ر
ساخی معلومات رسشماری شده ای تعداد  750هزار تن اتباع افغان فاقد مدرک و متخصص ری
 .11توافق بر ررسیک
مقیم ایران از جانب ایران با دولت افغانستان.
 .12آغاز برنامه تثبیت هویت ،توزی ع تذکره ،تایید تذکره از جانب اداره احصائیه و توزی ع پاسپورت دیجتال برای
مهاجرین افغان در جمهوری اسالیم ایران که تاکنون بیش از  150هزار جلد پاسپورت ر
الکيونیگ توزی ع شده و به
تعداد  280هزار تن افغان ها در ایران تثبیت هویت ،تایید تذکره و توزی ع تذکره در سفارت و نمایندگ های سیایس
افغانستان در ایران صورت گرفته است .
 .13کاهش پرداخت هزینه پاسپورت ر
الکيونیگ برای افغانهای مقیم ایران از  120به  20دالر با هدایت مقام عال
ریاست جمهوری برای هر مهاجر یک بار.
 .14دو دور مذاکرات کمیته اتباع ،مرزی و مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب همکاری های افغانستان و ایران.
 .15اعزام تعداد  435تن مهاجر متقاض حج بیت هللا ررسیف حسب هدایت جاللتمآب رئیس جمهور مطابق
مکان ريم اعزام مهاجرین به مناسک حج یط سال های  97 ،1396و  98به عربستان سعودی .
 .16رفع محدودیت های تحصیل فرزندان مهاجرین در بعض رشته های تحصییل در دانشگاه های ایران.
 .17رفع محدودیت های رفت و آمد های مهاجرین از یک استان به استان دیگر.
 .18شناساب تعداد  61نهاد مهاجرین در ایران و ایجاد رابطه در قسمت فعالیت های شان.
ر
مشیک مهاجرین با جمهوری اسالیم پاکستان
مدیریت
در مجموع مهاجرین افغان در پاکستان به حدود دو و میلیون و هفتصد هزار نفر یم رسد که باال ترین رقم مهاجرین
نسبت به هر کشورهای دیگر است و از میان آن یک میلیون و  400هزار نفر دارای کارت مهاجرت ) (POR
هستند 860 ،هزار نفر بدون مدرک در نتیجه یک تفاهم دوجانبه ثبت و ر ر
اجسي گردیده و حدود 300هزار نفر دیگر
بدون مدرک هستند.
دولت افغانستان با جانب جمهوری اسالیم پاکستان همه ساله کمیسیون چهار جانبه و سه جانبه با حضور کمیشيی
عال سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )  (UNHCRبه منظور رسیدگ و رفع مشکالت مهاجرین و پناهندگان
افغان برگزار یم نماید .آخرین نشست آن در تاری خ  18جون  2019در شهر اسالم آباد پاکستان برگزار شد.
همچنان به صورت دوجانبه ن ري در این مورد با مسئوالن حکومت پاکستان مذاکرات جریان دارد که در نتیجه
تالشهای ر
مشيک وزارت مهاجرین ،سفارت ونمایندگ های سیایس افغانستان در پاکستان دستاورد های ذیل حاصل
شده است:
 .1عودت داوطلبانه ،تدریج ،باعزت و مصئون (  ) 1224800پناهنده افغان از پاکستان یط پنج سال گذشته .

 .2تمدید کارت اقامت  1.4میلیون پناهنده افغان دارندگان کارت )  (PORبه صورت ساالنه و تمدید اعبتار کارت
های ) . (ACC
 .3توافق پاکستان به عدم برخورد سیایس با پدیده مهاجرت.
 .4ثبت و ر ر
اجسي  861702مهاجر فاقد مدرک در پاکستان و توزی ع کارت تثبیت هویت )  (ACCبرای 570465
نفر ثبت نام شدگان .
 .5شناساب  271018نفر متعلم ری 5523 ،نفر محصل ری 4909 ،نفر معلم و  322باب مکتب و جلب همکاری
های ب ری الملیل در رابطه به بهبود وضعیت آنان .
 .6جلوگ ريی از آزار و اذیت مهاجرین در پاکستان .
 .7اعزام تعداد  435مهاجر متقاض حج بیت هللا ررسیف حسب هدایت جاللتمآب رئیس جمهور مطابق میکان ريم
اعزام مهاجرین به مناسک حج یط سال  1397 ،1396و  1398به عربستان سعودی .
 .8مذاکرات کمیته مهاجرین در چهارچوب پالن عمل صلح و همبستگ میان افغانستان و پاکستان ،روی موضوعات
بهبود وضعیت مهاجرین و تنظیم بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان (.تاکنون دو دور مذاکرات صورت گرفته
است ،دور اول به م ريباب افغانستان و دور دوم به م ريباب پاکستان ).
ر
اقامب پناهندگ .
 .9رفع محدودیت در افتتاح حساب بانگ مهاجرین به رؤیت کارت
ر
ساخی زمینه  20درصد بورسیه دولت پاکستان برای فرزندان مهاجرین .
 .10فراهم
 .11رفع محدودیت صدور گوایه نامه رانندگ برای مهاجرین .
 .12افزایش مراکز عودت برای مهاجرین در شهرهای پاکستان .
 .13شناساب تعداد چهار انجمن فعال مهاجرین و همکاری در عرصه حصول اجازه این انجمن ها از جانب پاکستان.
ر
مشیک مهاجرین با کشورهای اروپا يی و عری
مدیریت
در کشورهای اروپاب حدود  688198مهاجر افغان به رس یم برند .آنها به عنوان پناهنده و پناهجو تحت حمایت
کنوانسیون  1951در مورد وضعیت پناهندگان قرار دارند.
ر
حقوف با مهاجرین مقیم کشورهای ایران و پاکستان متفاوت بوده و طبق مفاد
این دسته از مهاجرین از لحاظ
کنوانسیون  1951و پروتوکل  1976و قوان ری میل کشورها که الهام گرفته ازکنوانیسیون یاد شده است مورد حمایت
قرار یم گ ريند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای رسیدگ به وضعیت و بهبود آن با کشورهای اروپاب وارد مذاکره شده
و به منظور سهیم شدن افغانستان در رسنوشت مهاجرین در سال  2016سند راه ر
مشيک پی رشو با اتحادیه اروپا،
اعالمیه های جداگانه با دولت های آلمان و فنلند و یادداشت تفاهم با سویدن به امضا رسید .مطابق این اسناد
امضا شده سهولت های ذیل در عرصه درخواست پناهندگ مهاجرین در کشورهای م ريبان ،بازگشت داوطلبانه آنان
و کاهش اخراج اجباری شان به میان آمده است.

 .1جلوگ ريی از اخراج اجباری ر
قش آسیب پذیر مهاجرین شامل اطفال ،زنان ،زنان رسپرست خانواده ،افراد مسن و
مریض .
 .2جلوگ ريی از تفریق خانواده ها .
ر
ساخی زمینه مراجعه پناهجویان به محاکم سه گانه کشورهای م ريبان بعد از رد درخواست پناهندگ شان
 .3فراهم
از سوی اداره مهاجرت یگ از کشورهای اروپاب وحق مراجعه به محکمه اروپاب .
ر
ساخی زمینه بازگشت داوطلبانه به کساب که درخواست پناهندگ شان از سوی اداره مهاجرت و محاکم
 .4فراهم
سه گانه رد گردیده.
 .5جلوگ ريی از اخراج اجباری بیش از  100هزار پناهجو در سال  ۲۰۱۶و کاهش آن به  3611نفر در پنج سال
اخ ري قرار ذیل:
سال  2015مجموعا  252نفر
سال  2016مجموعا  580نفر
سال  2017مجموعا  784نفر
سال  2018مجموعا  819نفر
سال  2019به تعداد  1176نفر
مجموع پنج سال  3611نفر
وضعیت دیپورت از کشور های اروپا يی قبل از حکومت وحدت مَل:
سال  2006مجموعا 1130نفر
سال  2007مجموعا 1056نفر
سال  2008مجموعا  949نفر
سال 2009مجموعا 1052نفر
سال  2010مجموعا  1120نفر
سال  2011مجموعا  1052نفر
سال  2012مجموعا  869نفر
سال  2013مجموعا  918نفر
 .9سال  2014مجموعا  955نفر
مجموع نه سال  9110نفر

در حالیکه در زمان حکومت وحدت میل ،مهاجرت در کشور های اروپاب افزایش ب سابقه داشته ،به بحران تبدیل
شد وکشورهای اروپاب تصمیم جدی به اخراج مهاجران گرفت ،در لیست فوق یم بینیم که متوسط ساالنه اخراج
اجباری در زمان حکومت وحدت میل حدود  700نفر است اما متوسط اخراج اجباری در سالهای قبل از آن حدود
 1100نفر.
 .6در نتیجه نظارت دقیق از تطبیق مفاد تفاهمنامه ها از برگشت اجباری  144تن از کشورهای هالند ،ناروی،
دنمارک ،سویدن ،اتریش ،انگلستان و آلمان که قرار بود بر خالف مفاد تفاهمنامه ها و اعالمیه های منعقده برگشت
داده شوند ،جلوگ ريی به عمل آمد که تعدادی از کابل برگشت داده شدند.
بهي برگشت کنندگان از اروپا در میدان هواب بی الملیل کابل ر
 .7به منظور پذیراب ر
دفي وزارت امور مهاجرین ررسوع
ر
به کار نموده و از پروسه برگشت نظارت دارند.
در کشورهای عرب یگانه موضوع جدی که مهاجرین با آن روبرو بودند ،موضوع پاسپورت خارخ آنان بود .قبل از
این مهاجرین افغان با پاسپورت کشورهای همسایه به کشورهای عرب سفر نموده ،اقامت گزیده ورسمایه گذاری
یم کردند .بعد از مذاکرات از طریق وزارت امورخارجه توافق صورت گرفت که پاسپورت مهاجرین افغان به پاسپورت
افغاب تغ ریي نماید .براین اساس پاسپورت های مهاجرین افغان توسط نمایندگ های سیایس افغانستان از پاکستاب
به افغاب تبدیل گردیده است .
در نتیجه مذاکرات میان حکومت افغانستان و کشورهای عرب روی موضوع حضور قانوب مهاجرین افغان و
فرستادن مهاجر برای کار با امارات تفاهم نامه امضا شده وبا سایر کشورها مذاکرات جریان دارد که هیئت مذاکره
کننده جانب افغانستان متشکل از وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتمایع یم باشد.
تالش برای مدیریت مهاجرین در کشورهای ترانزیت
کشورهای مثل ترکیه ،یونان ،و اندون ريی که به عنوان دهل ري عبوری برای مهاجرین مطرح است به دلیل تراتزی رب
بودن آن مدیریت مهاجرت را به چالش روبرو یم نماید .وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان پس از به تفاهم
رسیدن روی مدیریت ر
مشيک مهاجرین با کشورهای م ريبان در رب آن شد تا این مدیریت را با کشورهای ترانزیت ن ري
عمیل سازد که در نتیجه این تالش ها تاکنون دو دور مذاکرات در سطح رهيی و دو دور مذاکره تیم تخنیگ در رابطه
به بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه و تنظیم بازگشت آنان به کشور ،با جانب ترکیه صورت گرفته است که
نتایج ذیل را در رب داشته است:
 .1متقاعد شدن ترکیه به خود داری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از آن کشور ،هر مهاجری که از ترکیه فرستاده
غيآن پذیرفته نیم
یم شود باید سند عودت داو طلبانه از نمایندگ های سیایس افغانستان را بای داشته باشد در ر
شود.
 .2تشی ع روند مذاکره دوجانبه برای امضای تفاهمنامه اعزام کارگر .
 .3اعالم آمادگ هالل احمر ترکیه و تیکا برای همکاری در برنامه اشتغالزاب برای عودت کنندگان از ترکیه .
 .4گشایش نمایندگ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در چوکات سفارت افغانستان مقیم ترکیه برای رسیدگ
به مشکالت مهاجرین در آن کشور .

 .5برای پذیراب ر
بهي از عودت کنندگان افغان از کشور ترکیه و تطبیق هدایت مقام عال ریاست جمهوری برای
پذیراب ر
بهي از عودت کنندگان بعد از چندین جلسه با ارگانهای ذیربط ،اداره هوانوردی ملیک یک سالن بزرگ را که
در یک زمان ظرفیت  300تن را دارد در اختیار این وزارت قرار داده که عمال در پذیراب عودت کنندگان از آن استفاد
صورت یم گ ريد.
یگ از موارد نگران کننده وضعیت مهاجرین در کشور یونان است .آخرین آمار که ال دسمي  2019به ر
دسيس
وزارت امور مهاجرین قرار دارد  44000افغان در یونان به رس یم برند که از میان آن  2450پناهجو دارای اقامت
داییم  15112نفر دارای اقامت موقت ،درخواست اقامت  3800نفر زیر برریس قرار دارد و  23000نفر بعد از
ورود به یونان در خواست پناهندگ به آن کشور داده است .تالش های وزارت امور مهاجرین هماهنگ با سفارت
افغانستان در یونان برای رفع مشکالت مهاجرین در یونان قرار ذیل است.
 .1گشایش نمایندگ وزارت در چوکات سفارت افغانستان در شهر آتن .
 .2در اثر سیع و تالش سفارت افغانستان و اتشه امور مهاجرین پروسه اخذ کارت بانگ از طرف کمیشيی عال
ملل متحد از چند ماه به یک ماه کاهش یافته است .
 .3محالت زندگ فامیل ها از افراد مجرد به خاطر مصئونیت بی ر
شي شان جدا گردیده است .
 .4مهاجرین به خاطر مصئونیت در فصل رسما زمستان گذشته از کمپ ها به شهر و هوتل ها انتقال داده شده
است .
 .5پروسه رسیدگ به درخواست های پناهندگ با تصویب قانون جدید پناهندگ از یک سال به شش ماه کاهش
یافته است.
ً
اندونيیا است ،دراندون ريیا حدودا  10100مهاجر افغان به رس یم برند که از این میان 4674
کشور سوم ترانزیت
ر
تن اقامت داییم دارند 5420 ،پناهجو برای عبور به کشور سوم قبول شده اند اما کشورهای که به آنان پناهندگ
دادند ویزه نیم فرستادند در اثر صحبتها با کمیشيی عال ملل متحد در خواست آنان به کشورهای جدید فرستاده
شد ،موافقت در یافت کردند ول متاسفانه به خاطر بیماری جهاب (کوید  )19پروازها وجود نداشته که با حل
شدن مشکل پروازها آنها به کشورهای که قبول شده اند خواهند رفت.
رسیدگ به وضعیت بشی برگشت کنندگان
عودت داوطلبانه مهاجرین از اولویت کاری دولت جمهوری اسالیم افغانستان است ،به هم ری منظور در پنج سال
گذشته زمینه برگشت نزدیک به  4میلیون مهاجر و پناهنده به کشور طور ذیل فراهم گردیده است:
در سال  1395به تعداد  475000تن
در سال  1396به تعداد  1147000نفر
در سال  1397به تعداد  655966نفر
در سال  1398به تعداد  64 8675نفر
در سال  1399به تعداد 565000نفر

پروسه برگشت این تعداد بزرگ عودت کنندگان که به مراتب نسبت به سال های قبل از حکومت وحدت میل که
بی ر
شي است و مجموع عودت کنندگان در پنج سال حکومت وحدت میل به چهار میلیون نفر یم رسد مدیریت قابل
قبول داشته و موجب کدام مشکل اجتمایع یا فاجعه ر
بشی نگردیده است.
برای رسیدگ به وضعیت برگشت کنندگان اقدامات ذیل صورت گرفته است:
 .1پالییس ها و برنامه های جامع از جمله پالن ر
اسيات ر ريیک پنج ساله وزارت و پالییس جامع عودت از سوی وزارت
امور مهاجرین به منظور رسیدگ به مشکالت عودت کنندگان تهیه و تصویب گردیده است .
 .2نشست های متعدد سه جانبه و چهار جانبه با کشورهای همسایه برگزار گردیده است که دراین نشست ها
توافقات زیادی به منظور برگشت داوطبانه ،تدریج و باعزت افغانها صورت گرفته است ،در نتیجه نشست ها
گيد ول عمال اخراج اجباری از ایران توقف نیافته است.
کوشش صورت گرفته از اخراج اجباری جلوگ ريی صورت ر
 .3جهت عرضه خدمات ر
بهي برای عودت کنندگان چهار مرکز پذیراب در نقطه ورودی اسالم قلعه والیت هرات،
سيده شده
میلک والیت نیمروز ،سپ ری بولدک والیت کندهار و تور خم والیت ننگر هار اعمار و به بهره برداری ر
است.
 .4کمک به عودت کنندگان در زمان برگشت شان در بسته های مع ری در مرز ها از سوی موسسات صورت یم
گ ريد .ادارات کمیشيی عال سازمان ملل در امور پناهندگان )  (UNHCRسازمان ب ری الملیل مهاجرت) ،(IOMاداره
مهاجرت ناروی)  ،(NRCاداره مهاجرت دانمارک )  (DRCو اداره برنامه غذاب جهان )  (WFPبه عودت کنندگان
در مرز ها کمک رساب یم کنند.
کمک های  UNHCRبه گونه منظم به هر عودت کننده دارای مدرک حدود  200دالر کمک یم شود ( ضف در
سال  2016به  400دالر افزایش یافته بود) که در پنج سال گذشته  512123نفر دارای مدرک را تحت پوشش قرار
داده و حدود  207583200دالر امریکاب مساعدت نموده است.
اداره سازمان ب ری الملیل مهاجرت )  (IOMن ري ساالنه به عودت کنندگان بدون مدرک نیازمند بسته های کمگ را
توزی ع یم نماید که آمار آن به اساس گزارشات ساالنه این موسسه قرار ذیل است.
ً
در سال  2015مجموعا  127830نفر عودت کننده بدون مدرک در مرزها توسط IOMبه هر نفر  60دالر مساعدت
صورت گرفته است .
ً
درسال  2016مجموعا  111325نفرعودت کننده بدون مدرک درمرزها توسط اداره  IOMمدد رساب شده که به
هر نفر 60دالر یم باشد .
ً
در سال  2017مجموعا  560552نفر بدون مدرک به کشور برگشته و  15تا  20فیصد تحت پوشش کمک
های  IOMقرار گرفته اند .
در سال  2018برگشت کنندگان بدون مدرک به  805877نفر بودند ،حدود  20فیصد نیازمندان توسط IOM
کمک شده اند .
در سال  2019به تعداد  45375نفر عودت کننده بدون مدرک که از کشور ایران و پاکستان توسط  IOMکمک
شده اند.

رسیدگ به وضعیت بشی بیجاشدگان داخَل
در یط پنج سال گذشته  3836777تن بیجاشدگان داخیل شناساب گردیده ،تعداد  4119801تن بیجاشده داخیل
و افراد نهایت آسیب پذیر مساعدت ر
بشی دریافت کرده اند ،به تعداد  500187تن بیجاشده داخیل و برگشت
کنندگان تحت پوشش خدمات صج قرار گرفته و به تعداد  1821897تن دوباره به صورت داوطلبانه ،با حمایت
دولت و نهادهای همکار میل و ب ری الملیل ویا مصارف خود شان به محالت اصیل خویش برگشت کرده اند.
ر
ر
اقداماب را که وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به همکاری ادارات میل و ب ری الملیل برای مدیریت
مهميین
بیجاشده ها و بهبود وضعیت آنان روی دست داشته است ،قرار ذیل اند:
 .1استقرار پایدار  7000بیجاشده داخیل دوامدار در والیت هرات تحت برنامه معیشت پایدار از طریق موسسه
(UN HABITAT).
 .2امضای تفاهمنامه با  WFPپيامون افزایش هماهنگ و همکاری طرفی جهت رسیدگ ر
بهي به عودت کنندگان و
ر
ر
بیجاشدگان داخیل
 .3ترتیب میکان ريم توزی ع کمک های ر
بشی و استقرار پایدار بیجاشدگان داخیل جهت شفافیت در امور مربوطه
 .4ترتیب طرزالعمل معیاری برای هماهنگ کمک و پاسخدیه عاجل به بیجاشدگان داخیل و امضای آن توسط
ر
رسمنیس سازمان ملل متحد در امور هماهنگ کمک ها و وزیر امور مهاجران وعودت کنندگان
معاون نماینده خاص
 .5روشن نمودن خطوط اسایس کاری وزارت امور مهاجرین با سایر نهادهای میل و ب ری الملیل در عرصه های
مختلف حیات اقتصادی ،اجتمایع و فرهنگ جهت رسیدگ الزم به بیجاشدگان .
 .6تغیي در روش کاری وزارت مانند عبور از توجه بی ر
بشی ،ر
شي به خدمات ر
رفی به پروسه ختم بیجاشدگ(ادغام
ر
و استقرار پایدار) از طریق خدمات اسایس زیر بناب .
ر
داشی تذکره تابعیت این کار صورت نیم گرفت .
 .7شمولیت اطفال بیجاشدگان به مکاتب ،که قبال به دالیل عدم
ر
.8
رفی سطح خدمات صج با ایجاد کلینیک های صج سیار
 .9ادغام در والیات دویم به خانواده های بیجاشده که قبل از تدوین پالییس میل بیجاشده ها ،تنها به مسئله
برگشت فکر یم شد .
 .10سهولت در اخذ تذکره تابعیت در والیات یا محل تجمع بیجاشده ها .
 .11آغاز برنامه اسکوپ(توزی ع کمک از طریق سیستم دیجتیل) در رسارس کشور توسط  WFPکه مطابق آن 7
میلیون نفر عودت کننده ،بیجاشده و خانواده های مستحق ثبت یم گردد .
 .12امضای تفاهمنامه با اداره مستقل ثبت احوال نفوس در رابطه به توزی ع تذکره به بیجاشدگان و اقوام جوگ
برای اول ری بار در کشور .
 .13ارتقاء تشکیل ریاست رسیدگ به وضعیت بیجاشدگان داخیل به ریاست عمویم رسیدگ به وضعیت بیجاشدگان
داخیل و ایجاد دو بست ریاست در تشکیل آن تحت نام ریاست تثبیت و پاسخدیه به بیجاشدگان و ریاست هماهنگ
دریافت راه حل های داییم به بیجاشدگان داخیل .

 .14ایجاد سیستم های گزارش گ ريی و گزارش دیه .
 .15ترتیب میکان ريم توزی ع کمک های ر
بشی و استقرار پایدار بیجاشدگان داخیل جهت شفافیت در امور مربوطه .
اسياتژی ر
 .16تنظیم مساعدت های زمستاب در هماهنگ با نهادهای میل و بی الملیل(ترتیب ر
مشيک کمک های
ر
زمستاب) .
 .17ترتیب پروپوزل ها و ارسال آن به وزارت مالیه جهت تخصیص بودجه برای فامیل های بیجاشده و عودت
کننده
 .18یط سالهای  1397و  1398به منظور تام ری شفافیت و جلوگ ريی از فساد تدوین میکان ريم مرصف کمک های
ر
عاجل ر
نظارب از
بشی و استقرار پایدار بیجاشده ها و توزی ع کمکها از طریق سیستم بانگ با در نظر داشت سیستم
طریق نمایندگان به ترکیب هی ر
ئب مرکب از نماینده علما ،جامعه مدب ،شورای والی رب ،رسانه ها و کمیته اضطرار
والی رب به شمول نماینده ،وزارت از مرکز تحت رهيی وال والیات.
خدمات اجتمایع و زیربنا يی به عودت کنندگان و بیجاشدگان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به منظور ادغام ،استقرار پایدار ،اسکان ر
بهي ،حمایت از حقوق و فراهم
ر
ساخی سهولت ها و خدمات شهری به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخیل برنامه های زیربناب و انکشاف چون
توزی ع زمی ،اعمار و توزی ع ر
شلي ،اعمار کلنیک ،اعمار مکتب و سایر برنامه های انکشاف را در شهرک های مهاجرین
ر
اجرا یم نماید .
ر
ر
ساخی سهولت زندگ شهری و اجتمایع به برگشت کنندگان و
مهميین برنامه های انکشاف که جهت فراهم
بیجاشده های داخیل به رهيی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری نهاد های میل و ب ری الملیل تطبیق
گردیده است قرار ذیل است.
ر
دولب و سکتور خصوض پ ريامون
 .1تصویب طرح اشتغالزاب و تدویر جلسات متعدد با ارگانهای امنی رب ،ادارات
فراهم سازی زمینه های کاریاب برای عودت کنندگان و بیجاشده ها .
 .2افتتاح دو مرکز اجتمایع در والیات لوگر و بامیان .
ر
حقوف و
 .3معرف  1790تن عودت کننده و بیجاشده داخیل به ادارات عدل و قضاب برای رسیدگ به مطالبات
حل منازعات شان .
 .4معرف  69512تن به نهادهای حکومت جهت دریافت تذکره تابعیت ،مراکز صج ،تخفیف گمرگ ،اصالح نام
در اسناد تحصییل و شمولیت در مکاتب و دانشگاه ها .
 .5اعمار  15باب مسجد 10 ،باب مکتب 9 ،باب کلنیک صج در شهرک های مهاجرین و ساحات بلند عودت با
همکاری ادارات ب ری الملیل .
 .6حفر و ترمیم  747حلقه چاه آب آشامیدب و ایجاد  67ذخ ريه آب و شبکه آبرساب در شهرک ها و ساحات بلند
عودت با همکاری نهاد های میل و ب ری الملیل .
 .7جغل اندازی  42.73کی ر
لومي رسک و ساخت  287پایه پلچک در شهرک های مهاجرین و ساحات عودت بلند
با همکاری نهادهای میل و ب ری الملیل .

 .8ایجاد  5شبکه برق در شهرک های مهاجرین پالن شده و توزی ع و نصب  5110بسته سیستم برق آفتاب(سولر)
با همکاری نهادهای میل و ب ری الملیل .
مي مرب ع دیوار استنادی ،اعمار  4960ر
 .9اعمار  2774ر
مي کانال آبیاری در شهرک های مهاجرین و ساحات بلند
عودت با همکاری ادارات میل و ب ری الملیل .
 .10حفر  6حلقه چاه عمیق و تمدید شبکه آبرساب در شهرک بیب ورسک والیت پروان ،تمدید شبکه آبرساب در
ر
دسب در شهرک
شهرک های مهاجرین والیات دایکندی ،قندهار ،غور و لوگر ،حفر  21حلقه چاه و نصب پمپ
مهاجرین والیت کندز ،تحکیم کاری دیوار احاطه چاه در شهرک مهاجرین والیت بغالن ،اعمار دیوار احاطه چاه در
شهرک مهاجرین والیت پکتیا از طریق بودجه میل .
 .11احداث  5کی ر
لومي رسک جغیل و  5پایه پلچک شهرک مهاجرین ولسوال یکه و لنگ والیت بامیان ،احداث
لومي رسک جغیل و  7پایه پلچک در شهرک بیب ورسک والیت پروان ،احداث  4.217کی ر
 14.286کی ر
لومي رسک
جغیل و  2پایه پلچک در شهرک البيوب والیت غزب ،احداث  3.204کی ر
لومي رسک جغیل و  39پایه پلچک در
ر
شهرک مهاجرین والیت خوست از طریق بودجه میل .
 .12توزی ع  476بسته سولر در شهرک مهاجرین والیت پکتیا 900 ،بسته در شهرک مهاجرین ام ري شنسیب والیت
غور و  155بسته در شهرک مهاجرین یکه و لنگ والیت بامیان از بودجه میل .
 .13تحکیمات جویچه های رسک اعمار شده بیب ورسک والیت پروان ،تحکیمات جویچه و پلچک شهرک مهاجرین
والیت خوست ،تحکیمات جویچه های رسک در شهرک مهاجرین یکه و لنگ والیت بامیان از طریق بودجه میل .
 .14ایجاد کمیته ادغام مجدد والی رب به منظور تشخیص ،برریس و رسیدگ به نیازمندی های عودت کنندگان که
تاکنون این کمیته ها در  25والیت کشور فعال گردیده و کار فعال سازی آن در والیات دیگر جریان دارد .
 .15اعمار و توزی ع  10671باب ر
شلي(خانه های قابل استطاعت) به خانواده های بیجاشده و برگشت کننده .
ً
 .16از سال  1394ال  1396مجموعا  8246نمره زم ری به عودت کنندگان مطابق به فرمان  104ریاست جمهوری
توزی ع گردید .پس از آن در سال های  1397و  1398با تعدیل فرمان  104به فرمان  305روند توزی ع زم ری متوقف
شده است .
 .17فراهم سازی زمینه اشتغال برای  2190نفر عودت کننده و بیجاشده از طریق تطبیق برنامه های انکشاف در
شهرک های مهاجرین .
ً
 .18یط پنج سال گذشته مجموعا برای  98643نفر برگشت کننده و بیجاشده داخیل از طریق مراکز آموزش
حرفوی وزارت کار و امور اجتمایع و ادارات ب ری الملیل زمینه کار فراهم گردیده است.
تقدیر به خاطر مدیریت مهاجرت
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در پنج سال گذشته بنابر اقدامات مناسب و مبتب بر شفافیت و مدیریت
سالم ،از سوی حکومت و ملت افغانستان و موسسات ب ری الملیل تقدیر و مورد ستایش قرار گرفته است که در ذیل
ر
مهميین آن فهرست وار تذکر داده یم شود .

 .1اهدای مدال مالل از سوی جاللتمآب رئیس جمهور به مع ری امور پناهندگان ،جاللتماب مقام عال ریاست
جمهوری اسالیم افغانستان در سال  ۱۳۹۶به پاس مدیریت سالم پناهجویان و پناهندگان افغان در ب ريون کشور
محيمه ر
توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به ر
داکي عالمه مع ری امور پناهندگان مدال مالل را اهدا نمود.
ر ر
ر ر
مشف روز
مشف از کارکردهای وزیر امور مهاجرین شماری از بزرگان و موسفیدان والیات
 .2تقدیر بزرگان والیات
یکشنبه  ۲۱دلو  ۱۳۹۷با حضور در وزارت امور مهاجرین و اهدای تقدیرنامه از کارکرد های سیدحس ری عالیم بلج
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان یط چهار سال گذشته قدرداب نمود .آنان تالش های وزیر امور مهاجرین را در
ر ر
عرصه توزی ع کمک های ر
مشف ،توجه و اعمار شهرک ها و اصالحات
بشی به بیجاشدگان و برگشت کنندگان والیات
در ادارات امور مهاجرین آن والیات را قابل قدر دانسته از ایشان خواهان توجه بی ر
شي گردیدند .تقدیر باشندگان و
شورای علمای بامیان از کارکردهای وزیر امور مهاجرین
 .3تقدیرشماری از بزرگان و باشندگان والیت بامیان و شورای علمای آن والیت از کارکرد سیدحس ری عالیم بلج
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان قدرداب نمودند .آنان مدیریت مهاجرین در سطوح میل و ب ری الملیل ،جلوگ ريی
از اخراج اجباری کتلوی مهاجرین ،فراهم سازی بازگشت داوطلبانه ،رسیدگ به بیجاشدگان داخیل در ارسع وقت،
ر
فراهم سازی زمینه ر
مهميین کارکردها و
بهي زندگ در شهرک های مهاجرین با تطبیق برنامه های انکشاف را از
دستاوردها در یط پنج سال خوانده از آن تقدیر به عمل آوردند .
 .4اهدای مدال و تقدیرنامه از سوی مجلس سنای افغانستان در سال  1395به سیدحس ری عالیم بلج وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت حسابدیه و ایجاد شفافیت در وزارت .
 .5اهدای تقدیرنامه از سوی رئیس اجراب حکومت وحدت میل در سال  ۱۳۹۷به سیدحس ری عالیم بلج وزیر
امور مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت شایستگ در انجام وظیفه و مدیریت سالم بیش از 14میلیون مهاجر،
عودت کننده و بیجاشده داخیل در روز جهاب مهاجر .
 .6اهدای مدال و تقدیرنامه از سوی مجلس سنای کشور در سال 1397به سیدحس ری عالیم بلج وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت مدیریت سالم برگشت کتلوی مهاجرین از پاکستان و ایران .
 06اهدای تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان افغانستان در سال  ۱۳۹۷به سیدحس ری عالیم بلج وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت انجام ر
بهي وظیفه و پاسخدیه به ملت .
 .8دریافت تقدیرنامه از وزارت معارف به پاس مبارزه علیه بیسوادی ،ر
دکي محمدم ريویس بلج رسپرست وزارت
معارف روز پنجشنبه  ۱۴سنبله  ۱۳۹۸در نتیجه یک برریس که قبال از ادارات میل و ب ری الملیل در افغانستان انجام
داده بود ،سفارتهای کوریا و سویدن ،ریاست منابع ر
بشی وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان ،ریاست ر
کوخها،
دادگاه عال ،آمریتهای سوادآموزی فاریاب ،کي و بامیان و مؤسسۀ زنان کانادا برای زنان افغانستان را به ترتیب در
جمع ادارات فعال در عرصه محو بیسوادی رده بندی نمود که از سوی ر
دکي م ريویس بلج تقدیرنامه و لوایح سپاس
دریافت نمودند .
 .9اهدای تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان به ر
محيم احمدول حکیم مع ری مال و اداری وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان .
 . 10اهدای نشان تقدیر از سوی اداره همکاری های انکشاف ایالت متحده آمریکا ) (USIDبه وزیر امور مهاجرین .
 .11تقدیر نخبگان مهاجر در مشهد از وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان .

 .12اهدای نشان تقدیر توسط لورا تامپسون معاون عمویم  IOMبه پاس همکاری ها و حمایت های وزارت از آن
اداره را به وزیر امور مهاجرین تقدیم کرد .
 .13اهدای تقدیر نامه از سوی کمیسیون عدل و قضاب ولیس جرگه به وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.
 .14اهدای لوح تقدیر ازسوی موسسه ریت،
 .15لوح تقدیر از شورای انکشاف صلح،
 .16لوح سپاس از وال هلمند،
 .16لوح تقدیر از حوزه علمیه خواهران حسنیه،
 .18لوح سپاس از موسسه آسایش جهاب،
 .19لوح تقدیر از شورای اخوت اسالیم
احب و زی ر
 .20و تقدیر نامه از ررسکت سی ر
ارب باب الحوایج عباس به وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان .

تشکر وسپاس از استماع نمایندگان با عزت ملت افغانستان
زنده باد افغانستان
پاینده باد جمهوری اسالیم افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
سیدحسی عالیم بلخ
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