
 

 

 گزارش به ولیس جرگه جلسه استماعیه
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 و عودت کنندگان نیوزارت امور مهاجر 

 گزارش پنجساله  خالصه

را در عرصه مهاجرت  یموثر  یهاتیفعال سال حکومت وحدت میلپنج و عودت کنندگان یط نیامور مهاجر  وزارت

 بیو  قیاز طر  ير  جلد کتاب چاپ شده و سافت آن ن کیوزارت در  نیا یانجام داده است، خالصه دستاورد ها

 یدولت به ملت همواره از سو  و گزارشدیه حسابدیه ت،یشفاف اصل عموم قرار داده شده است ار یدر اخت تیسا

 انیدر پا 1394وزارت پس از سال  نیشده و ا تیو عودت کنندگان رعا نیمقامات و مسئوالن وزارت امور مهاجر 

س مردم قرار داده است. همچنان در دو سال اخ یگزارش کار   ،هر سال را تحت  یگزارش ها  ير ساالنه اش را در دسير

بخش  د یینما که مطالعه یم  است. مطالب   دهیو به نشر رسان هیگزارش چهار ساله و گزارش پنج ساله وزارت ته  انعنو 

س قرار یماز گزارش پنج ساله وزارت است که به صورت مخترص در دس مهیم یها   .میده ير

  اداره تیوضع بهبود 

سالم و  تیر یو مد تیشفاف یر  شده، تام ییر  به اهداف تع اب  یو عودت کنندگان به منظور دست نیامور مهاجر  وزارت

 یادیز  ابر یير اداره را رسوسامان داد که تغ داخیل تیوضع داخیل یها جاشدهیبازگشت کنندگان و ب ن،یموثر مهاجر 

ها و برنامه  یاداره، پالن گذار  یها یازمندین لیها، تکم یساز  تیظرف .است دهیبخش ها رونما گرد نیاکنون درا

  ینظارت جد ،یساز 
 

 ،یاصل ادار  کیمکافات و مجازات به عنوان  یعادالنه و جد قیاجرائات، تطب از چگونگ

 یو رفع مشکالت کار  تیوضعکه قبال در اداره وجود نداشت، و بهبود   یکار   یبخش ها جاد یا الت،یانکشاف تشک

آن  یپنج سال گذشته برا و عودت کنندگان یط نیاست که وزارت امور مهاجر  مواردیکارمند در وزارت از   انزن

  .نموده است قیاز آن را تاکنون تطب یتالش و بخش ها

 اند لیاداره انجام داده است قرار ذ تیبهبود وضع یکه وزارت برا  یها تیفعال نیمهمير 

  ه. عودت کنند نیمعلومات مهاجر  ستمیس جاد یا . 1

  .الزم به شهروندان در مورد مهاجرت یمشوره ها هیمرکز معلومات مهاجرت به منظور ارا جاد ی.  ا2

  .ستمیس نیو ثبت معلومات تمام کارمندان در ا  (HR-MIS)یمعلومات منابع بشر  ستمیس.  ایجاد 3



ون یحاض   ستمیس .  ایجاد 4   .در وزارت گیالکير

ون التیتسه یجهت فراهم ساز  Help Disk ستمیس جاد یا. 5   .گیو تکنالوژ  گیدر روند عرضه خدمات الکير

  .ثبت مراجعه کنندگان ستمیس جاد یا  . 6

  .اتیو وال  یمرکز  یها استیر  و بازریس شیمنظم تفت یاجرا.  ۷

تحت عنوان  مسلیک تینیمع کی شیبست، شامل افزا ۱۲۴۸بست به  ۱۰۰۰وزارت از  التیسقف تشک شیافزا  .۸

  .استیبه ر  تیاز آمر  اتیبست در وال  ۶ یو ارتقا استیبست ر  ۴ ،عمویم استیبست ر  ۲امور پناهندگان،  تینیمع

د یدر وزارت به منظور بهبود پ داخیل یها تهیکم  جاد یا . 9    .یامور کار  شي 

وزارت از  سانسیکه در پنج سال گذشته تعداد کارمندان مقطع ل  عال التیبا تحص انساب   یو ير جذب ن .  افزایش1

ا از صفر به  ینفر و کارمندان دارا ۳۶به  ۸از  ینفر، کارمندان مقطع ماسير  ۴۱۶به  ۱۹۱  شینفر افزا ۲مدرک دکير

  .افتی

  .ندان وزارتکارم  یبلند مدت و کوتاه مدت در داخل و خارج کشور برا آموزیسر  یبرنامه ها ۱۸۴۹ یساز  .  فراهم11

   .به خارج از کشور یمقطع ماسير  التیتحص یير تن از کارمندان وزارت جهت فراگ ۵۶فرستادن   . 12

 یدر دانشگاه ها یو ماسير  سانسیل یلیمقاطع تحص یير تن ازکارمند اناث وزارت جهت فراگ 16نمودن  . بورسیه13

  .کشورداخل  

  .شير یب دیه هير  و انگ قینامه به کارمندان جهت تشو  یر  عنوان تحس ۱۶۱و  رنامهیعنوان تقد ۴۰۸ یاهدا.  14

 .اخطار و کش معاش کارمندان ه،یشامل توص یادار  بیمورد تاد ۸۴ قیتطب . 15

  .زنان یکتاب تحت عنوان توانمند ساز   کیچاپ  ،وزارتدر  زنان  یتوانمند ساز  قیتحق یر  اول یاجرا  . 16

  .اتیو وال  یمرکز  یها استیاز شهرت مکمل کارکنان زن ر  تابسید بیو ترت هیه.  ت17

 .زنان هیعل تیمنع آزار و اذ تهیکم  جاد یجندر و ا یسیپال نیو تدو  هیته . 18

 از ادارات شفاف حکومت یکی نیامور مهاجر  وزارت

ک مهاجر  تیر یبه مد افیر  یدست  یو عودت کنندگان برا نیامور مهاجر  وزارت  یجذب کمک ها شیو افزا نیمشير

دازد. ا تیشفاف یر  در داخل اداره تالش کرد به تام جامعه جهاب   تالش ها سبب شد که وزارت در پنج سال  نیبير

 یشود و در جذب همکار  لیتبد انستانشفاف حکومت افغنسبتا از ادارات  گیاداره آلوده به فساد به  کیگذشته از 

  .دیموفق به درآ الملیل یر  ب شير یب یها

ات بیعبور کرده با ترت ب  از مرحله واکنش گرا شير یب تیشفاف یر  تام یبرا وزارت ر اسير مبارزه  پالنپنج ساله وزارت،  یير

  ،متمرکز ساخت ب  و اجرا و اقدامات عمیل انهير شگیرا در دو بخش اقدامات پ شیها تیعمال فعال ،یبا فساد ادار 

از  گیرسخ نبوده و  یادارات مسئول مبارزه با فساد ادار  نظر  از هیچ فعالیت وزارت مهاجرین اکنون  جهیدر نت

  .شود ادارات نسبتا شفاف حکومت افغانستان شناخته یم

 :انهی  شگیپاقدامات 



انه ذیل را انجام داده است: وزارت مهاجرین و عودت کنندگان   در عرصه مبارزه با فساد اقدام های پیشگير

ک نظارت و ارز  تهیکم  یساحه معروض به فساد با همکار  ۱۰ ب  شناسا. 1 فساد  هیمبارزه عل اب  یمستقل مشير

  .ساحات نیکامل در ا  تیشفاف جاد یو ا یفساد ادار  هیمبارزه عل اداره عال یساحه با همکار  ۴)مک( و یادار 

  .یر  با متخلف یمقررات و طرزالعمل ها و برخورد جد ،یر  کارمندان از قوان  به تمایم دیه آگایه .۲

  .خدمات به آنان هیدولت جهت ارا یها و برنامه ها یسیها( از پال جاشدهیآگاه نمودن مردم )عودت کنندگان و ب .۳

( و هماهنگ نمودن اقدامات داخیل یها جاشدهیمردم )برگشت کنندگان و ب یها یازمندیخواست ها و ن افتیدر  .۴

  .ها یازمندین نیبه منظور رفع ا الملیل یر  و ب میل ینهادها

 . اتیدر سطح مرکز و وال  نیانال  گزارشدیه  ستمیس جاد یا قینظارت از طر  ستمیس تیتقو  .۵

 از فساد یی  جلوگ یبرا اقدامات

  :را انجام داده است لیذ ب  و اجرا عمیل ام هایاقد تیشفاف یر  تام یو عودت کنندگان برا نیامور مهاجر  وزارت

  .(سارنوال یلو )اشخاص فاسد به اداره  رف  عم. 1

  . سارنوال یوزارت با لو  قبیل یر  مسئول یها هیدوس یير گیپ. ۲

 کیکه از   از کارمنداب   معاشات برخ   ۱۳۹۵آن درسال  جهیگذشته که در نت  یسالها مال یها یدار یباق هیتصف . ۳

 افغاب   ۲۳۲۸۹۷۴۴از پول برق،  افغاب   ونیلیم ۷،۸نکرده بودند، پرداخت شده و  افتیسال معاش در  کی ماه ال

 ۸۸۱۲۰۲۵۱حساب شده عالوه بر آن مبلغ  هیتصفها که وزارت قرضدار بود  یترانسپورت، و قرارداد ل،یاز پول ت

  .صورت گرفته و به خزانه دولت برگردانده شده است ب  ضفه جو یاز بودجه عاد افغاب  

به عنوان که ساحه   ۱۰ در  )مک( یفساد ادار  هیمبارزه عل اب  یمستقل نظارت و ارز  تهیسفارشات کم بیتعق . 4

نشست  کی یط ۱۳۹۶سنبله  ۸ خی    سفارشات، آن اداره به تار  قیپس از تطب شده بود  ب  شناسا ر یپذ بینقاط آس

 کنندگان تمام سفارشات را عمیل  ودتوع نیحکومت اعالم کرد که وزارت امور مهاجر  یدر مرکز رسانه ها مطبوعابر 

  .است یدر امر مبارزه با فساد ادار  شگامیجمله ادارات پ نموده و از 

زابل،  تیوال  نیلوگر، شهرک مهاجر  تیوال  نیشهرک مهاجر  ،غزب   تیوال  وب  ير الب نیمهاجر های شهرک  برریس. ۵

 نیننگرهار، شهرک مهاجر  تیوال  یمرص  خیش نیکابل، شهرک مهاجر   تیآب وال  کیو بار  یمموز  نیشهرک مهاجر 

و رفع  تیشفاف دممشکالت ع افتیبلخ به منظور در  تیوال فان قالیر  با نیپروان و شهرک مهاجر  تیورسک وال  ب  یب

  .آن

 نیآنال  گزارشدیه  ستمیس جاد یبا ا و گزارش دیه یپالن گذار  ستمیدر س ینوآور  . 6

 مبارزه با فساد جهیدرنت

 است: در بر اقدامات فوق وضعیت اداره تغیير کرد که نمونه های آن قرار ذیل 

  مک تهیکم  یها برتر وزارت در برریس گاهیجا .1



وزارت  یها تیها تمام فعال در اثر برریس مختلف وزارت انجام داده بود،  یرا از بخشها ب  ها قبال برریس« مک  »

توانست  نهیزم نیصورت گرفته درا یرسخ بود که نشان دهنده حالت نامطلوب است، تالشها تهیدر نزد آن کم

 نیا یها تیرنگ داد وخوشبختانه فعال تمام فعال یير تغ نارنج  به  جی    ها به تدر  تیبدهد و فعال یير را تغ تیوضع

  .باشدسي   یم« مک»وزارت در نزد 

قرار داد  وزارت را مورد برریس نیدر ا یپالن مبارزه با فساد ادار « مک»جمهور،  سیجاللتمأب رئ تیهدا براساس

حکومت، پالن وزارت را مناسب وجامع  یدر مرکز رسانه ها ۱۳۹۶سنبله  ۸ خی    به تار  نشست مطبوعابر  کی و یط

 .نمود معرف   یدر امر مبارزه بافساد ادار  غانستانحکومت اف شتاز یاز ادارات پ گیرا  نیدانسته و وزارت امور مهاجر 

   : شیتفت اداره عال یگزارش ها   .2

 کینموده که گزارش آنها نشان دهنده  را برریسوزارت ۱۳۹۷ ال۱۳۹۳ مال یاجراآت سالها شیتفت عال اداره

در گزارش  یاز سوء استفاده و فساد ادار  یمورد چیباشد و ه در وزارت یم حالت مطلوب از اجراآت و مسائل مال

  .تذکر نرفته است

  تدارکابر  تینامه ظرف قیتصد افتیدر  .3

آن از جانب  تیظرف ،تدارکابر  یباال تیظر ف شفافیت و  و عودت کنندگان از  نیوزارت امورمهاجر  یاز برخوردار  پس

 د ییمورد تأ وزارت در بخش تدارکابر  یها ب  توانا ۱۳۹۶درسال  جهیقرارگرفت که در نت مورد برریس اداره تدارکات میل

   .دیاخذ نما میل ارکاترا از اداره تد تدارکابر  تینامه ظرف قیقرار گرفت و توانست تصد

  از نظر اطالع رساب   در جمع ادارات رده اول دولبر  نیوزارت امور مهاجر   .4

یس ونیسیکم  سیرئ یبهادر  نیالد یر  ع انیاز کم گی یبه اطالعات و زهرا موسو  دسير با  دار یآن اداره در د شي 

اذعان کردند که بر اساس  ۱۳۹۸اسد سال  ۷و عودت کنندگان، دوشنبه  نیامور مهاجر  ر یوز  بلج   عالیم یر  دحسیس

و اطالع  تیسا بیو  تیفعال ثیو از حد دارا ا ر  تیسا بیو  نیبهير  نیوزارت امور مهاجر  ون،یسیآن کم یها اب  یارز 

  .افغانستان قرار دارد در جمع ادارات رده اول دولبر  رساب  

 

  شیافزا
 
 مرصف آن ظرفیتو  بودجه انکشاف

 شیآمد، افزا انیو عودت کنندگان به م نیپنج سال گذشته در وزارت امور مهاجر  که یط  اسایس اتیير از تغ گی

تواند  است که یم افتهیدست  بر یبه ظرف نیمرصف آن است. اکنون وزارت امور مهاجر  ب  و توانا بودجه انکشاف  

 .به مرصف برساند شير یب تیبزرگير را با شفاف یبودجه ها

  شیرا در عرصه افزا یگراف صعود  کیدر پنج سال گذشته  وزارت
 
که به مراتب   مودهیمرصف آن پ و  بودجه انکشاف

  :استتر قبل از آن بلند  ینسبت به سال ها

 صد یف 13.3بوده و وزارت توانست بود فقط  افغاب   128568384وزارت  بودجه انکشاف   1393در سال  .1

 آنرا به مرصف برساند

  1394در سال  .2
 
درصد به مرصف  61.2بوده و وزارت توانست  افغاب   43630080وزارت  بودجه انکشاف

 .برساند

 .دیآن به مرصف رس صد یف 64.17بوده و  افغاب   324094414وزارت  بودجه انکشاف   1395در سال  .3



آن را به  صد یف 83.27بوده و وزارت توانست  افغاب   298713716وزارت  بودجه انکشاف   1396در سال   .4

 .مرصف برساند

آن را به مرصف رسانده  صد یف 97بود و وزارت  افغاب   272917115وزارت  انکشاف  بودجه  1397در سال  .5

  .است

  .دیدرصد آن به مرصف رس94.45بود و  افغاب   562895629وزارت  بودجه انکشاف   1398در سال  .6

 در امر جذب الملیلیر  با نهاد ب شیها یهمکار  تیو عودت کنندگان در ضمن تقو  نیوزارت امور مهاجر  همچنان

موفقانه تر عمل کرد. و در پنج سال گذشته  از حکومت وحدت میل شینسبت به پ ير  ن جامعه جهاب   یکمک ها

که وارد کشور شد   و جامعه جهاب   الملیلیر  ب ینهادهااز طریق در بخش مهاجرت  ب  کایدالر امر  ارد یلیبه دو م کینزد

 159 جهیدر نت مرصف رسیده است، بهموسسات و انجو ها  بخیسر توسط و بخیسر توسط ارگانهای دولبر 

 عی    ساخت شلير و توز  ،ب  غذاير و غ ب  مواد غذا عی    توز  ،صج ،بر یحما ،آموزیسر  یها نهینامه با موسسات در زمتفاهم

  .دیپول نقد به امضا رس

 32است،  دهیبا موسسات و انجو ها به امضا رس 1396 ال 1394که از سال   یمجموع تفاهمنامه ها .1

  .باشد تفاهمنامه یم

 به تعداد  1397در سال  .2
ً
 ت. اس دهیتفاهمنامه با موسسات و انجو ها به امضا رس 66مجموعا

 به تعداد  1398در سال  .3
ً
 .است دهیتفاهمنامه با موسسات و انجو ها به امضا رس 61مجموعا

ک در داخل کشور تیر یمد جاد یا  مشیر

 میسه تیر یمد نیمختلف در ا یهمه جانبه دارد، الزم است تا نهادها تیر یبه مد از یمهاجرت ن دهیپد کهییآنجا از 

 یرس یشوند و برا
 

 یبه همکار  از یکه حکومت افغانستان ن  یها و برگشت کنندگان در بخش ها جاشدهیبهير به ب دگ

 یانجام  شده است و توانست همکار  تیموفق ا مامول ب نیم شوند وایسهنير   الملیل یر  ب یدارد، الزم است، نهادها

  .دير دست گ یاز انجوها را رو  یير و حسابگ نظاربر  ستمیو س دهیبخش تیرا تقو  الملیل یر  ب یاش با نهادها

 تیر یمد تیو تقو  بیتعق یو عودت کنندگان توانست در پنج سال گذشته برا نیبرآن وزارت امور مهاجر  اضافه

ک مهاجرت در داخل کشور جمیع امور مهاجرت  عال ونیسیرا در چارچوب کم میل یسکتور  ینهادهااز  مشير

 یرس یبرا گیتخن یها تهیوکم
 

  .جمع کند مها و برگشت کنندگان دور ه جاشدهیبهير به ب دگ

  : اند  لیقرار ذ ه استبخش انجام داد نیکه وزارت درا  یها تیفعال نیمهمير 

 نیا یو فعال ساز  یجمهور  استیر  مقام عال استیامور مهاجرت تحت ر  عال ونیسیکم  جاد یا شنهاد یپ .1

  .میل گر ینهاد مستقل د 7وزارتخانه و  15 تیبا عضو  ونیسیکم

 نیا یو فعال ساز  ب  اجرا سیرئ استیدر امور مهاجرت تحت ر  رانیوز  یشورا فریع تهیکم  جاد یا شنهاد ی .2

 .الملیل یر  . و سه نهاد بنهاد مستقل میل 7وزارتخانه و  15 تیبا عضو  تهیکم

 مقام عال تیبر اساس هدا ب  اجرا سیرئ استیها تحت ر  جاشدهیعودت کنندگان و ب ب  اجرا تهیکم  جاد ای .3

   .همکار الملیل یر  ب یو نهادها میل لیدخ ینهاد ها تیبا عضو  تهیکم  نیا یو فعال ساز  یجمهور  استیر 

ک ن تهیکم  یعال ساز ف .4   زون پایتخت. اداره  باوزارت شهرسازی واراض  و  نیمهاجر  یشهرک ها ازسنج  یمشير

د گیتخن تهیکم  یفعال ساز  .5 اتژ  یمنطقه ا یراهي    .یمنطقه ا یراه حل ها یبه منظور تحقق اهداف اسير

  .افغان در پاکستان نیثبت و راجسير مهاجر  گیتخن تهیکم  یفعال ساز  .6

  .رانیاتباع در مذاکرات جامع افغانستان و ا گیتخن تهیکم  یفعال ساز  .7



  .اتباع در مذاکرات جامع افغانستان و پاکستان گیتخن تهیکم  جاد یا .8

   .نیدر مورد مهاجر  هیمذاکرات افغانستان و ترک گیتخن تهیکم  جاد یا .9

  .نیاروپا در مورد مهاجر  هیتفاهمنامه با اتحاد قینظارت از تطب تهیکم  یفعال ساز  .10

 الملیل یر  ب یر  سازمان ملل متحد، سازمان ب عال یشي  یتفاهمنامه با کم یو امضا یهمکار  تیتقو  .11

سازمان ملل متحد وطرز العمل  یاداره اسکان بشر با  یهمکار  هیغذا،  واعالم مهاجرت، سازمان جهاب  

 یرس یار یمع
 

  تبا معاون جاشدگانیبه ب دگ
 

سازمان ملل نماینده خاص رس منیسر  یبشر  یکمک ها  هماهنگ

  در افغانستان. .متحد

 .حکومت د یجد یسیآنان مطابق پال یاز انجوها و کاهش مصارف ادار  نظاربر  مير  کانیم تیتقو  .12

ک برا تیر یمد  افغان نیاز مهاجر  تیحما یمشیر

 د ینما هیمهاجرت ارا تیر یاز مد یدیجد فیو عودت کنندگان در پنج سال گذشته توانست تعر  نیامور مهاجر  وزارت

 تیر یمد یاز کشور برا ونير در ب الملیل یر  ب یکشور مبداء و نهادها  بان،ير  م یساخیر  کشورها میکه همانا سه

گان و برگشت   جاشدهیب تیر یمد یبرا کشور در داخل   میل لیدخ یساخیر  نهادها میو پناهندگان و سه انیپناهجو 

  .باشد کنندگان یم

ک طرح  تیر یوزارت بر اساس مد رسیم تیامور و عودت کنندگان در سا ر یوز  بلج   عالیم یر  دحسیس دگاهید مشير

 یمهاجرت را به فرصت ها یموثر، بحران ها و چالش ها ت،یر یتا با مد نمودهاساس وزارت تالش  نیو بر ا دهیگرد

 نیمهاجرت منظم را فراهم ساخته و ا نهینامنظم، زم یو با کاهش مهاجرت ها د یبدل نما یو توسعو  یاقتصاد

 .سازدبمصئون و با عزت مهاجرت و توسعه، برنامه در را  دهیپد

که بحران مهاجرت در جهان   2015موضوع پس از سال  نیبه ا اب  یدست یو عودت کنندگان برا نیامور مهاجر  وزارت

ک  تیر یمد کی یز یطرح ر  یرو  بانير  م یو کشورها الملیل یر  ب یجلسه با نهادها 300از  شیآمد، در ب د یپد مشير

متقاعد شدند عال رتبه دولبر ، مقامات  تیابا حم الملیل یر  ب یو نهاد ها بانير  م یکشورها  تیمذاکره و در نها

متاثر از مهاجرت  یاز کشورها گیاش را به عنوان  د و افغانستان نقش اصیلشو  لیمهم دخ نیاتاکشور مبداء در 

 .داشته باشد

ک مهاجر  تیر یو مد تیو عودت کنندگان در بخش حما نیکه وزارت امور مهاجر   یموارد نیمهمير   ونير در ب نیمشير

 :اند لیانجام داده است قرار ذ ب  اجرا سیوجاللت مآب رئ یجمهور  استیر  مقام عال تیاز کشور با هدا

ک پ یامضا . 1 و یسند راه مشير   .اروپا هیبا اتحاد شر

ک همکار  یها هیاعالم یامضا.  2   .با کشور آلمان و فنلند یمشير

  .دنیبا کشور سو  یتفاهمنامه همکار  ادداشتی یامضا. 3

  .هیافغانستان و ترک انیم یهمکار  هیمسوده اعالم هیته.  4

  .یتفاهمنامه ناور  یبرا مهیضم هیته.  5

 انگلستانو فرانسه، س،یسو  ،یدنمارک، هالند، نارو  یشش تفاهمنامه عقد شده سه جانبه با کشورها یبازنگر .  6

 و آماده ساخیر  برای بحث با آن کشور ها. 

 .مجمعدو  نیافغانستان درا تیپناهندگان و مهاجران و عضو  جهاب   تعهد سند  یامضا.  7



  .الملیل یر  ب یانجمن ها گر یو د بال  ،بوداپست، آلمابر  یافغانستان در پروسه ها تیعضو .  8

با  نیمهاجر  تیر یمددر رابطه به و پاکستان  رانیسه جانبه و چهار جانبه با ا ینشست ها بیو تعق تیحما.  9

 . UNHCRحضور 

ک با اتحاد تهیکم  جاد یا.  10 ک راه پ قینظارت از تطب یاروپا برا هیمشير ویسند مشير  شر

ک مهاجر  تیر یمد  رانیا اسالیم یبا جمهور  نیمشیر

. د ینما یم باب  ير  و پناهندگان افغان را در سطح جهان م نیمهاجر باالی است که تا کنون رقم  یاز جمله کشورها رانیا

ات یهمه ساله نشست ها رانیدولت افغانستان با جانب ا ر چهار جانبه و سه جانبه را در چهارچوب سير راه حل  یير

و  نیپناهندگان به منظور رفع مشکالت مهاجر  امور سازمان ملل در  عال یشي  یبا حضور کم یقه انطم یها

 .دینما پناهندگان افغان برگزار یم

ک  تهیافغان در آن کشور مذاکرات کم نیمهاجر  تیدر رابطه به بهبود وضع ير  به صورت دوجانبه ن همچنان مشير

 .اتباع وجود دارد

کارت   یهزار نفر دارا 950 انیم نیهزار نفر است که از ا 500و  ونیلیم 2حدود  رانیافغان در ا نیمهاجر  تعداد 

و حدود  رانیشده از جانب ا یرسشمار  هزار نفر بدون مدرک 750دراز مدت،  زهیو  یهزار نفر دارا 450 ش،یآما

 یم باشند. هزار نفر بدون مدرک  400تا  300

 یسفارت ونما ن،یوزارت مهاجر  یپنج سال گذشته تالش ها یط
 

 یدستاوردها ران،یافغانستان در ا ایسیس یها ندگ

ک مهاجر  تیر یدر عرصه مدرا  لیذ  :داشته است نیمشير

افغان از جانب سفارت افغانستان به  نیهزار تن مهاجر  450تعداد  سیدست نو  یاعتبار پاسپورت ها د یتمد.  1

  .صورت ساالنه

ون سیدست نو  یپاسپورت ها ضیتعو .  2  ان جریان داردهزار تن از جانب سفارت افغانست 450تعداد  گیبه الکير

.  

  یپاسپورت ها یهزار تن دارا 450اقامت تعداد  زهیو  د یتمد.  3
 

از جانب کشور  کسالهیاز سه ماهه به  خانواده گ

  .رانیا

 شیآما یکارت ها  د یتمد. 4
 

  .رانیدر اهر ساله هزار پناهنده افغان  950( تعداد )پناهندگ

 443775. تاکنون گانیبه صورت را رانیا مدرک و بدون مدرک در مکاتب دولبر  یدارا نیاطفال مهاجر  تیشمول.  5

هزار آن کودکان بدون مدرک هستند،  120هستند که حدود  میتعل یير مشغول فراگ رانیدانش آموز در مکاتب ا

 17000دانش هستند. عالوه بر آن  یير مختلف آن کشور در حال فراگ یدانشجو در دانشگاه ها 18000همچنان 

  .شندمشغول تعلیم یم با رانیدر ا ب  یطلبه د

  .رانیساکن کشور اآسیب پذیر مهاجر افغان  280000 یبرا صج مهیب یفراهم ساز .  6

که از جانب آن کشور   رانیتن مهاجر افغان فاقد مدرک در ا 750000به قانونمند شدن حضور تعداد توافق .  7

  .شده است یرسشمار 



 .رانیا زهیاخذ و  ی( براوروی 300)یبرداشیر  ضمانت نقد.  8

ط خر .  9   .اتباع افغانستان یبرا رانیا زهیو  یبرا ارهیتکت ط یدار یبرداشیر  رسر

  .مدرک افغان به افغانستان، بدون ابطال مدرک شان یدارا نیشدن رفت و آمد مهاجر  توافق و عمیل . 10

 یر  هزار تن اتباع افغان فاقد مدرک و متخصص 750تعداد  یشده ا یساخیر  معلومات رسشمار  کیتوافق بر رسر .  11

 .افغانستان ایران با دولت از جانب رانیا میمق

 یبرا جتالیپاسپورت د عی    و توز از جانب اداره احصائیه تذکره  د ییتذکره، تا عی    توز  ت،یهو  تیآغاز برنامه تثب.  12

ون 150از  شیکه تاکنون ب  رانیا اسالیم یافغان در جمهور  نیمهاجر  شده و به  عی    توز  گیهزار جلد پاسپورت الکير

 های سیایس  در تذکره  عی    تذکره و توز  د ییتا ت،یهو  تیتثب رانیهزار تن افغان ها در ا 280تعداد 
 

سفارت و نمایندگ

  .صورت گرفته استافغانستان در ایران 

ون نهیکاهش پرداخت هز .   13  مقام عالبا هدایت دالر  20به  120از  رانیا میمق یافغانها یبرا گیپاسپورت الکير

 . بار کیهر مهاجر  یبرا یجمهور  استیر 

 . رانیافغانستان و ا یها یو مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب همکار  یاتباع، مرز  تهیدو دور مذاکرات کم.  14

جمهور مطابق  سیجاللتمآب رئ تیحسب هدا فیهللا رسر  تیحج ب تن مهاجر متقاض   435اعزام تعداد .  15

  .یبه عربستان سعود 98و  97، 1396 یسال ها به مناسک حج یط نیاعزام مهاجر  مير  مکان

 .ی ایراندر دانشگاه ها یلیتحص یرشته ها در بعض   نیفرزندان مهاجر تحصیل  یها تیرفع محدود.  16

 .گریاستان به استان د کیاز  نیمهاجر  یرفت و آمد ها یها تیرفع محدود.  17

 .شان یها تیرابطه در قسمت فعال جاد یو ا رانیدر ا نینهاد مهاجر  61تعداد  ب  شناسا.  18

ک مهاجر  تیر یمد  پاکستان اسالیم یبا جمهور  نیمشیر

 نیرقم مهاجر  نیرسد که باال تر  و هفتصد هزار نفر یم ونیلیافغان در پاکستان به حدود دو و م نیمجموع مهاجر  در 

 (  POR) کارت مهاجرت  یهزار نفر دارا 400و  ونیلیم  کیآن  انیاست و از م گر یدهای نسبت به هر کشور 

 گر یهزار نفر د 300و حدود دهیگرد  اجسير تفاهم دوجانبه ثبت و ر  کی جهیهزار نفر بدون مدرک در نت 860هستند، 

 .بدون مدرک هستند

 یشي  ینبه و سه جانبه با حضور کمچهار جا ونیسیپاکستان همه ساله کم اسالیم یافغانستان با جانب جمهور  دولت

 یبه منظور رس  ( UNHCR)سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عال
 

و پناهندگان  نیو رفع مشکالت مهاجر  دگ

 .در شهر اسالم آباد پاکستان برگزار شد 2019جون  18 خی    نشست آن در تار  نی. آخر د ینما افغان برگزار یم

 جهیدارد که در نت انیمورد با مسئوالن حکومت پاکستان مذاکرات جر  نیدر ا ير  به صورت دوجانبه ن همچنان

ک یتالشها  یسفارت ونما ن،یوزارت مهاجر  مشير
 

ل حاص لیذ یدستاورد هاافغانستان در پاکستان  ایسیس یها ندگ

 شده است: 

  .پنج سال گذشته افغان از پاکستان یطپناهنده (  1224800باعزت و مصئون )  ،ج  یعودت داوطلبانه، تدر .  1



اعبتار کارت  د یبه صورت ساالنه و تمد ( POR) پناهنده افغان دارندگان کارت ونیلیم 1.4کارت اقامت   د یتمد.  2

 .  ( ACC) یها

 . مهاجرت دهیبا پد ایسیعدم برخورد سبه توافق پاکستان .  3

 570465 یبرا  ( ACC)تیهو  تیکارت تثب  عی    مهاجر فاقد مدرک در پاکستان و توز  861702ثبت و راجسير .  4

  .نفر ثبت نام شدگان

 یجلب همکار و باب مکتب  322نفر معلم و  4909 ،یر  نفر محصل 5523 ،یر  نفر متعلم 271018 ب  شناسا.  5

  .آنان تیدر رابطه به بهبود وضع الملیل یر  ب یها

  .در پاکستان نیمهاجر  تیاز آزار و اذ یير جلوگ.  6

 مير  کانیجمهور مطابق م سیجاللتمآب رئ تیحسب هدا فیهللا رسر  تیحج ب متقاض   مهاجر  435اعزام تعداد .  7

  .یبه عربستان سعود 1398و  1397، 1396سال  به مناسک حج یط نیاعزام مهاجر 

  نیمهاجر  تهیمذاکرات کم.  8
 

موضوعات  یافغانستان و پاکستان، رو  انیم در چهارچوب پالن عمل صلح و همبستگ

تاکنون دو دور مذاکرات صورت گرفته  )بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان.  میو تنظ نیمهاجر  تیبهبود وضع

 ( .پاکستان باب  ير  افغانستان و دور دوم به م باب  ير  است، دور اول به م

  کارت اقامبر   ؤیتر ه ب نیمهاجر  در افتتاح حساب بانگ تیرفع محدود.  9
 

  .پناهندگ

  .نیفرزندان مهاجر  یدولت پاکستان برا هیدرصد بورس 20 زمینه  فراهم ساخیر  .  10

  صدور گوایه تیرفع محدود.  11
 

  .نیمهاجر  یبرا نامه رانندگ

  .پاکستان یدر شهرها نیمهاجر  یمراکز عودت برا شیافزا.  12

 . انجمن ها از جانب پاکستان نیدر عرصه حصول اجازه ا یو همکار  نیتعداد چهار انجمن فعال مهاجر  ب  شناسا.  13

ک مهاجر  تیر یمد   و عری   یي اروپا یبا کشورها نیمشیر

 تیبرند. آنها به عنوان پناهنده و پناهجو تحت حما مهاجر افغان به رس یم 688198حدود  ب  اروپا یکشورها  در 

 .پناهندگان قرار دارند تیدر مورد وضع 1951 ونیکنوانس

  نیدسته از مهاجر  نیا
ر
و پاکستان متفاوت بوده و طبق مفاد  رانیا یکشورها  میمق نیبا مهاجر  از لحاظ حقوف

 تیشده است مورد حما اد ی ونیسیکشورها که الهام گرفته از کنوان  میل یر  و قوان 1976و پروتوکل  1951 ونیکنوانس

 .ندير گ  قرار یم

 یرس یو عودت کنندگان برا نیامور مهاجر  وزارت
 

وارد مذاکره شده  ب  اروپا یو بهبود آن با کشورها تیبه وضع دگ

ک پ 2016در سال  نیشدن افغانستان در رسنوشت مهاجر  میو به منظور سه و یسند راه مشير اروپا،  هیبا اتحاد شر

اسناد  نی. مطابق اد یبه امضا رس دنیبا سو  فاهمت ادداشتیآلمان و فنلند و  یجداگانه با دولت ها یها هیاعالم

  لیذ یامضا شده سهولت ها
 

بازگشت داوطلبانه آنان  بان،ير  م یدر کشورها نیمهاجر  در عرصه درخواست پناهندگ

 .آمده است انیشان به م یو کاهش اخراج اجبار 



شامل اطفال، زنان، زنان رسپرست خانواده، افراد مسن و  نیمهاجر  ر یپذ بیقشر آس یاز اخراج اجبار  یير جلوگ.  1

  .ضیمر 

  .خانواده ها قیاز تفر  یير جلوگ  . 2

  بانير  م یبه محاکم سه گانه کشورها انیمراجعه پناهجو  نهیفراهم ساخیر  زم.  3
 

شان  بعد از رد درخواست پناهندگ

  .ب  وحق مراجعه به محکمه اروپا ب  اروپا یاز کشورها گیاداره مهاجرت  یاز سو 

   بازگشت داوطلبانه به کساب   نهیفراهم ساخیر  زم.  4
 

اداره مهاجرت و محاکم  یشان از سو  که درخواست پناهندگ

 . دهیسه گانه رد گرد

نفر در پنج سال  3611و کاهش آن به  ۲۰۱۶هزار پناهجو در سال  100از  شیب یاز اخراج اجبار  یير جلوگ.   5

 :لیقرار ذ ير اخ

  نفر 252مجموعا  2015 سال

  نفر 580مجموعا  2016سال  

 نفر 784مجموعا  2017 سال

 نفر 819مجموعا  2018 سال

 نفر 1176به تعداد  2019 سال

 نفر 3611پنج سال  مجموع

 :قبل از حکومت وحدت مَل یي اروپا یاز کشور ها پورتید تیوضع

 نفر1130مجموعا  2006سال 

 نفر 1056مجموعا 2007سال 

 نفر 949مجموعا  2008سال 

 نفر1052مجموعا  2009سال

 نفر 1120مجموعا  2010سال 

 نفر 1052مجموعا  2011سال 

 نفر 869مجموعا  2012سال 

 نفر 918مجموعا  2013سال 

 نفر 955مجموعا  2014سال  .  9

 نفر 9110نه سال  مجموع



 لیبه بحران تبد ،سابقه داشته ب   شیافزا ب  اروپا یمهاجرت در کشور ها، در زمان حکومت وحدت میل کهیحال در 

که متوسط ساالنه اخراج   مینیب فوق یم ستیبه اخراج مهاجران گرفت، در ل یجد میتصم ب  اروپا یشد وکشورها

قبل از آن حدود  یدر سالها یاجبار نفر است اما متوسط اخراج  700حدود  در زمان حکومت وحدت میل یاجبار 

 .نفر 1100

 ،یهالند، نارو  یتن از کشورها 144 یمفاد تفاهمنامه ها از برگشت اجبار  قیاز تطب قینظارت دق جهیدر نت.  6 

منعقده برگشت  یها هیانگلستان و آلمان که قرار بود بر خالف مفاد تفاهمنامه ها و اعالم ش،یاتر  دن،یدنمارک، سو 

 د که تعدادی از کابل برگشت داده شدند. به عمل آم یير داده شوند، جلوگ

 ب ب  هوا دانیبهير برگشت کنندگان از اروپا در م ب  رایبه منظور پذ.  7
وع  نیکابل دفير وزارت امور مهاجر   الملیل یر  رسر

 .به کار نموده و از پروسه برگشت نظارت دارند

. قبل از بود آنان  با آن روبرو بودند، موضوع پاسپورت خارخ   نیکه مهاجر   یموضوع جد گانهی عرب   یدر کشورها

 یگذار   هیورسما دهیسفر نموده، اقامت گز  عرب   یبه کشورها هیهمسا یافغان با پاسپورت کشورها نیمهاجر  نیا

افغان به پاسپورت  نیصورت گرفت که پاسپورت مهاجر  قوزارت امورخارجه تواف قیکردند. بعد از مذاکرات از طر   یم

 یافغان توسط نما نیمهاجر  یاساس پاسپورت ها نی. براد ینما یير تغ افغاب  
 

 افغانستان از پاکستاب   ایسیس یها ندگ

  .است دهیگرد  لیتبد به افغاب  

افغان و  نیمهاجر  موضوع حضور قانوب   یرو  عرب   یحکومت افغانستان و کشورها انیمذاکرات م جهینت در 

مذاکره  ئتیدارد که ه انیکشورها مذاکرات جر   ر یکار با امارات تفاهم نامه امضا شده وبا سا  یفرستادن مهاجر برا

 .باشد یم اجتمایع مور و وزارت کار و اکننده جانب افغانستان متشکل از وزارت امور خارجه 

 تیترانز  یکشورهادر   نیمهاجر  تیر یمد یبرا تالش

 بر یتراتز  لیمطرح است به دل نیمهاجر  یبرا یعبور  ير  که به عنوان دهل  یير  و اندون ونان،ی ه،یمثل ترک یکشورها

وعودت کنندگان پس از به تفاهم  نی. وزارت امور مهاجر د ینما مهاجرت را به چالش روبرو یم تیر یبودن آن مد

ک مهاجر  تیر یمد یرو  دنیرس  ير  ن تیترانز  یرا با کشورها تیر یمد نیشد تا ا آن در بر  بانير  م یبا کشورها نیمشير

در رابطه  گیتخن میو دو دور مذاکره ت یتالش ها تاکنون دو دور مذاکرات در سطح رهي   نیا جهیسازد که در نت عمیل

صورت گرفته است که  هیبازگشت آنان به کشور، با جانب ترک میو تنظ هیافغان در ترک نیمهاجر  تیبه بهبود وضع

 :داشته است را در بر  لیذ جینتا

، هر مهاجری که از ترکیه فرستاده افغان از آن کشور  نیمهاجر  یاز اخراج اجبار  یبه خود دار  هیمتقاعد شدن ترک . 1

آن پذیرفته نیم   های سیایس افغانستان را بای داشته باشد در غير
 

یم شود باید سند عودت داو طلبانه از نمایندگ

 شود. 

  .تفاهمنامه اعزام کارگر یامضا یروند مذاکره دوجانبه برا عی    تش   . 2

3  .  
 

  .هیعودت کنندگان از ترک یبرا ب  در برنامه اشتغالزا یار همک یبرا کا یو ت هیهالل احمر ترک اعالم آمادگ

 ینما شیگشا.   4
 

 یرس یبرا هیترک میو عودت کنندگان در چوکات سفارت افغانستان مق نیوزارت امور مهاجر  ندگ
 

 دگ

  .در آن کشور نیبه مشکالت مهاجر 



 یبرا یجمهور  استیر  مقام عال تیهدا قیو تطب هیبهير از عودت کنندگان افغان از کشور ترک ب  رایپذ یبرا  .  5

که را  سالن بزرگ  کی ملیک یاداره هوانورد ربط،یذ یجلسه با ارگانها نیبهير از عودت کنندگان بعد از چند ب  رایپذ

 در پذ رار وزارت ق نیا ار یتن را دارد در اخت 300 تیزمان ظرف کیدر 
 
عودت کنندگان از آن استفاد  ب  رایداده که عمال

 .دير گ  صورت یم

س  2019دسمي   آمار که ال نیاست. آخر  ونانیدر کشور  نیمهاجر  تیاز موارد نگران کننده وضع گی  به دسير

اقامت  یپناهجو دارا 2450آن  انیبرند که از م به رس یم ونانیافغان در  44000قرار دارد  نیوزارت امور مهاجر 

نفر بعد از  23000قرار دارد و  برریس ر ینفر ز  3800 متاقامت موقت، درخواست اقا ینفر دارا 15112 یمیدا

  ونانیورود به 
 

هماهنگ با سفارت  نیوزارت امور مهاجر  یبه آن کشور داده است. تالش ها در خواست پناهندگ

 .است لیقرار ذ ونانیدر  نیرفع مشکالت مهاجر  یبرا ونانیافغانستان در 

 ینما شیگشا.   1
 

  .نستان در شهر آتنوزارت در چوکات سفارت افغا ندگ

 عال یشي  یاز طرف کم پروسه اخذ کارت بانگ نیو تالش سفارت افغانستان و اتشه امور مهاجر  در اثر سیع .  2

  .است افتهیماه کاهش  کیملل متحد از چند ماه به 

3  .  
 

  .است دهیشان جدا گرد شير یب تیها از افراد مجرد به خاطر مصئون لیفام محالت زندگ

از کمپ ها به شهر و هوتل ها انتقال داده شده زمستان گذشته فصل رسما در  تیبه خاطر مصئون نیمهاجر  .  4

  .است

 یپروسه رس.  5
 

  یبه درخواست ها دگ
 

  د یقانون جد بیبا تصو  پناهندگ
 

سال به شش ماه کاهش  کیاز  پناهندگ

 .است افتهی

یا است،    ا یير  دراندونکشور سوم ترانزیت اندونير 
ً
 4674 انیم نیبرند که از ا مهاجر افغان به رس یم 10100حدودا

 د اما  عبور به کشور سوم قبول شده ان یپناهجو برا 5420دارند،  یمیتن اقامت دا
 

کشورهای که به آنان پناهندگ

ی عال ملل متحد در خواست آنان به کشورهای جدید ادویزه نیم فرستدادند  فرستاده ند در اثر صحبتها با کمیشي 

نداشته که با حل  ( پروازها وجود 19ماری جهاب  )کوید شد، موافقت در یافت کردند ول متاسفانه به خاطر بی

 شدن مشکل پروازها آنها به کشورهای که قبول شده اند خواهند رفت. 

 یرس 
 

  برگشت کنندگان یبش   تیبه وضع دگ

منظور در پنج سال  یر  افغانستان است، به هم اسالیم یدولت جمهور  یکار   تیاز اولو  نیمهاجر  داوطلبانه عودت

 :است دهیفراهم گرد لیمهاجر و پناهنده به کشور طور ذ ونیلیم 4به  کیبرگشت نزد نهیگذشته زم

  تن 475000به تعداد  1395سال  در 

  نفر 1147000به تعداد  1396سال  در 

  نفر 655966به تعداد  1397سال  در 

 نفر 64 8675به تعداد  1398سال  در 

 نفر 565000به تعداد 1399سال  در 



 که   قبل از حکومت وحدت میل ینسبت به سال هابه مراتب تعداد بزرگ عودت کنندگان که  نیپروسه برگشت ا 

قابل  تیر یرسد مد نفر یمچهار میلیون به  است و مجموع عودت کنندگان در پنج سال حکومت وحدت میل شير یب

 .است دهینگرد یفاجعه بشر  ا ی موجب کدام مشکل اجتمایع داشته و قبول 

 یرس یبرا
 

 :صورت گرفته است لیبرگشت کنندگان اقدامات ذ تیبه وضع دگ

ات یها و برنامه ها یسیپال.  1 ر جامع از جمله پالن اسير وزارت  یجامع عودت از سو  یسیپنج ساله وزارت و پال کیير

 یبه منظور رس نیامور مهاجر 
 

  .است دهیگرد  بیو تصو  هیبه مشکالت عودت کنندگان ته دگ

نشست ها  نیاست که درا دهیبرگزار گرد هیهمسا یمتعدد سه جانبه و چهار جانبه با کشورها ینشست ها . 2

نشست ها  جهیو باعزت افغانها صورت گرفته است، در نت ج  یبه منظور برگشت داوطبانه، تدر  یادیتوافقات ز 

د ول عمال اخراج اجباری از ایران توقف نیافته استصورت   یير جلوگ یاز اخراج اجبار وشش صورت گرفته ک  .گير

هرات،  تیاسالم قلعه وال  یدر نقطه ورود ب  رایعودت کنندگان چهار مرکز پذ یجهت عرضه خدمات بهير برا.  3

ده شده  یننگر هار اعمار و به بهره بردار  تیکندهار و تور خم وال   تیبولدک وال  یر  سپ  مروز،ین تیوال  لکیم سير

 .است

 موسسات صورت یم یدر مرز ها از سو  یر  مع یکمک به عودت کنندگان در زمان برگشت شان در بسته ها .  4

، اداره (IOM)مهاجرت الملیل یر  سازمان ب  (  UNHCR)سازمان ملل در امور پناهندگان عال یشي  ی. ادارات کمد ير گ

به عودت کنندگان    ( WFP)جهان ب  و اداره برنامه غذا  ( DRC)، اداره مهاجرت دانمارک( NRC)یمهاجرت نارو 

 .دنکن  یم در مرز ها کمک رساب  

شود ) ضف در  دالر کمک یم 200مدرک حدود  یبه گونه منظم به هر عودت کننده دارا UNHCR یها کمک

مدرک را تحت پوشش قرار  ینفر دارا 512123گذشته   بود( که در پنج سال افتهی شیدالر افزا 400به  2016سال 

 .مساعدت نموده است ب  کایدالر امر  207583200داده و حدود 

را  کمگ  یبسته ها ازمند یساالنه به عودت کنندگان بدون مدرک ن ير  ن  ( IOM)مهاجرت الملیل یر  سازمان ب اداره

 .است لیموسسه قرار ذ نیکه آمار آن به اساس گزارشات ساالنه ا  د ینما یم عی    توز 

  2015سال  در 
ً
دالر مساعدت  60به هر نفر  IOMنفر عودت کننده بدون مدرک در مرزها توسط  127830مجموعا

  .صورت گرفته است

  2016سال در 
ً
شده که به  رساب   مدد  IOM مرزها توسط ادارهنفرعودت کننده بدون مدرک در  111325مجموعا

  .باشد دالر یم 60هر نفر

  2017سال در  
ً
تحت پوشش کمک  صد یف 20تا  15نفر بدون مدرک به کشور برگشته و  560552مجموعا

  .رار گرفته اندق  IOMیها

  IOMتوسط انازمندین صد یف 20، حدود بودند نفر  805877برگشت کنندگان بدون مدرک به  2018در سال  

  .مک شده اندک

کمک  IOM و پاکستان توسط رانیون مدرک که از کشور انفر عودت کننده بد 45375به تعداد  2019در سال  

 .شده اند



 یرس
 

  داخَل جاشدگانیب یبش   تیبه وضع دگ

 داخیل جاشدهیتن ب 4119801تعداد  ده،یگرد  ب  شناسا داخیل جاشدگانیتن ب 3836777پنج سال گذشته  در یط 

و برگشت  داخیل جاشدهیتن ب 500187کرده اند، به تعداد   افتیدر  یمساعدت بشر  ر یپذ بیآس تیو افراد نها

 تیصورت داوطلبانه، با حما بهتن دوباره  1821897قرار گرفته و به تعداد  کنندگان تحت پوشش خدمات صج

 .برگشت کرده اند شیخو  مصارف خود شان به محالت اصیل ا یو  الملیل یر  و ب همکار میل یدولت و نهادها

 تیر یمد یبرا الملیل یر  و ب ادارات میل یوعودت کنندگان به همکار  نیا که وزارت امور مهاجر ر  اقدامابر  نیمهمير 

 :اند لیدست داشته است، قرار ذ یآنان رو  تیها و بهبود وضع جاشدهیب

 موسسه قیاز طر  دار یپا شتیهرات تحت برنامه مع تیدوامدار در وال  داخیل جاشدهیب 7000 دار یاستقرار پا . 1

(UN HABITAT). 

  شیافزا امونير پ  WFPتفاهمنامه با  یامضا . 2
 

 یجهت رس یر  طرف یو همکار  هماهنگ
 

بهير به عودت کنندگان و  دگ

 داخیل جاشدگانیب

 در امور مربوطه تیجهت شفاف داخیل جاشدگانیب دار یو استقرار پا یبشر  یکمک ها  عی    توز  مير  کانیم بیترت .  3

  یبرا یار یطرزالعمل مع بیترت  .  4
 

آن توسط  یو امضا داخیل جاشدگانیعاجل به ب کمک و پاسخدیه  هماهنگ

  خاص رسمنیسر  ندهیمعاون نما
 

  امور مهاجران وعودت کنندگان ر یو وز  کمک ها   سازمان ملل متحد در امور هماهنگ

 یدر عرصه ها الملیل یر  و ب میل ینهادها ر یبا سا نیوزارت امور مهاجر  یکار   روشن نمودن خطوط اسایس  . 5

  اجتمایع ،یاقتصاد اتیمختلف ح
 

 یجهت رس و فرهنگ
 

  .جاشدگانیالزم به ب دگ

 یرفیر  به پروسه ختم ب ،یبه خدمات بشر  شير یوزارت مانند عبور از توجه ب یدر روش کار  یير تغ  . 6
 

)ادغام جاشدگ

  .ب  بنا ر یز  خدمات اسایس قی( از طر داریو استقرار پا

  .گرفت  کار صورت نیم  نیا تیعدم داشیر  تذکره تابع لیبه مکاتب، که قبال به دال  جاشدگانیاطفال ب تیشمول.  7

 اریس صج یها کینیکل  جاد یبا ا رفیر  سطح خدمات صج .   8

ها، تنها به مسئله  جاشدهیب میل یسیپال نیکه قبل از تدو   جاشدهیب یبه خانواده ها دویم اتیادغام در وال .  9

  .شد برگشت فکر یم

  .ها جاشدهیمحل تجمع ب ا ی اتیدر وال  تیسهولت در اخذ تذکره تابع.  10

 7که مطابق آن   WFP ( در رسارس کشور توسطجتیلید ستمیس قیکمک از طر   عی    آغاز برنامه اسکوپ)توز  . 11

  .گردد  مستحق ثبت یم یو خانواده ها جاشدهینفر عودت کننده، ب ونیلیم

  جاشدگانیتذکره به ب عی    تفاهمنامه با اداره مستقل ثبت احوال نفوس در رابطه به توز  یامضا  . 12
 

 و اقوام جوگ

  .بار در کشور یر  اول یبرا

 یرس استیر  لیارتقاء تشک  . 13
 

 یرس عمویم استیبه ر  داخیل جاشدگانیب تیبه وضع دگ
 

 جاشدگانیب تیبه وضع دگ

  استیو ر  جاشدگانیبه ب و پاسخدیه تیتثب استیآن تحت نام ر  لیدر تشک استیدو بست ر  جاد یو ا داخیل
 

 هماهنگ

  .داخیل جاشدگانیبه ب یمیدا یراه حل ها افتیدر 



  .و گزارش دیه یير گزارش گ  یها ستمیس جاد یا  . 14

  .در امور مربوطه تیجهت شفاف داخیل جاشدگانیب دار یو استقرار پا یبشر  یکمک ها  عی    توز  مير  کانیم بیترت.  15

  زمستاب   یمساعدت ها میتنظ.  16
 

اتژ  بی)ترتالملیل یر  و ب میل یبا نهادها در هماهنگ ک کمک ها یاسير  یمشير

  .(زمستاب  

و عودت  جاشدهیب یها لیفام یبودجه برا صیجهت تخص هیپروپوزل ها و ارسال آن به وزارت مال بیترت  . 17

 کننده

 یکمک ها  مرصف   مير  کانیم نیاز فساد تدو  یير و جلوگ تیشفاف یر  به منظور تام 1398و  1397 یسالها یط.  18

از  نظاربر  ستمیبا در نظر داشت س بانگ ستمیس قیز طر و توزی    ع کمکها اها  جاشدهیب دار یو استقرار پا یعاجل بشر 

اضطرار  تهیرسانه ها و کم ،بر یوال  یشورا ،علما، جامعه مدب   ندهیمرکب از نما ئبر یه بیبه ترک ندگانینما قیطر 

 .اتیوال  وال یتحت رهي  از مرکز وزارت  ،ندهیبه شمول نما بر یوال 

 جاشدگانیبه عودت کنندگان و ب یي ربنایو ز  اجتمایع خدمات

، حما دار،یوعودت کنندگان به منظور ادغام، استقرار پا نیامور مهاجر  وزارت از حقوق و فراهم  تیاسکان بهير

چون  و انکشاف   ب  ربنایز  یبرنامه ها داخیل جاشدگانیبه عودت کنندگان و ب یساخیر  سهولت ها و خدمات شهر 

، اعمار کلن عی    اعمار و توز  ،یر  زم عی    توز   نیمهاجر  یرا در شهرک ها انکشاف   یر برنامه هایاعمار مکتب و سا ک،یشلير

  .دینما اجرا یم

   انکشاف   یبرنامه ها نیمهمير 
 

به برگشت کنندگان و  و اجتمایع یشهر  که جهت فراهم ساخیر  سهولت زندگ

 قیتطب الملیل یر  و ب میل ینهاد ها یبا همکار و عودت کنندگان  نیوزارت امور مهاجر  یرهي   هب داخیل یها جاشدهیب

  است.  لیقرار ذ است دهیگرد

 امونير پ و سکتور خصوض ادارات دولبر  ،بر یامن یجلسات متعدد با ارگانها ر یو تدو  ب  طرح اشتغالزا بیتصو .  1

  .ها جاشدهیعودت کنندگان و ب یبرا اب  یکار   یها نهیزم یفراهم ساز 

  .انیلوگر و بام اتیدر وال  افتتاح دو مرکز اجتمایع .  2

 یرس یبرا ب  و قضا به ادارات عدل داخیل جاشدهیتن عودت کننده و ب 1790 معرف  .  3
 

و  لبات حقوفر ابه مط دگ

  .حل منازعات شان

اصالح نام  ،گمرگ  فیتخف ،مراکز صج ت،یتذکره تابع افتیحکومت جهت در  یتن به نهادها 69512 معرف  .  4

  .در مکاتب و دانشگاه ها تیو شمول یلیدر اسناد تحص

و ساحات بلند عودت با  نیمهاجر  یدر شهرک ها صج کیباب کلن 9باب مکتب،  10باب مسجد،  15اعمار .  5

  .الملیل یر  ادارات ب یهمکار 

در شهرک ها و ساحات بلند  آب و شبکه آبرساب   هير ذخ 67 جاد یو ا دب  یحلقه چاه آب آشام 747 میحفر و ترم.  6

  .الملیل یر  و ب میل ینهاد ها یعودت با همکار 

و ساحات عودت بلند  نیمهاجر  یپلچک در شهرک ها هیپا 287رسک و ساخت  لومير یک  42.73 یجغل انداز .  7

  .الملیل یر  و ب میل ینهادها یبا همکار 



)سولر( برق آفتاب   ستمیبسته س 5110و نصب  عی    پالن شده و توز  نیمهاجر  یشبکه برق در شهرک ها 5 جاد یا .  8

  .الملیل یر  و ب میل ینهادها یبا همکار 

و ساحات بلند  نیمهاجر  یدر شهرک ها یار یمير کانال آب 4960اعمار  ،یاستناد وار یمير مرب  ع د 2774اعمار .  9

  .الملیل یر  و ب ادارات میل یعودت با همکار 

در  شبکه آبرساب   د یپروان، تمد تیورسک وال  ب  یدر شهرک ب شبکه آبرساب   د یو تمد قیحلقه چاه عم 6حفر .  10

در شهرک  حلقه چاه و نصب پمپ دسبر  21قندهار، غور و لوگر، حفر  ،یکندیدا اتیوال  نیمهاجر  یشهرک ها

احاطه چاه در  وار یت بغالن، اعمار دیوال  نیاحاطه چاه در شهرک مهاجر  وار ید یکار   میکندز، تحک  تیوال  نیمهاجر 

  .بودجه میل قیاز طر  ا یپکت تیوال  نیشهرک مهاجر 

احداث  ان،یبام تیو لنگ وال  کهی ولسوال نیپلچک شهرک مهاجر  هیپا 5و  رسک جغیل لومير یک  5احداث .  11

رسک  لومير یک  4.217پروان، احداث  تیورسک وال  ب  یپلچک در شهرک ب هیپا 7و  رسک جغیل لومير یک  14.286

پلچک در  هیپا 39و  جغیل کرس  لومير یک  3.204احداث  ،غزب   تیوال  وب  ير پلچک در شهرک الب هیپا 2و  جغیل

  .بودجه میل قیخوست از طر  تیوال  نیشهرک مهاجر 

 تیوال  بیشنس ير ام نیبسته در شهرک مهاجر  900 ا،یپکت تیوال  نیبسته سولر در شهرک مهاجر  476 عی    توز .  12

  .از بودجه میل انیبام تیو لنگ وال  کهی نیبسته در شهرک مهاجر  155غور و 

 نیو پلچک شهرک مهاجر  چهیجو  ماتیپروان، تحک تیورسک وال  ب  یرسک اعمار شده ب یها چهیجو  ماتیتحک.  13

  .بودجه میل قیاز طر  انیبام تیو لنگ وال  کهی نیرسک در شهرک مهاجر  یها چهیجو  ماتیخوست، تحک تیوال 

 یو رس برریس ص،یبه منظور تشخ بر یادغام مجدد وال  تهیکم  جاد یا.  14
 

عودت کنندگان که  یها یازمندیبه ن دگ

  .دارد انیجر  گر ید اتیآن در وال  یو کار فعال ساز  دهیکشور فعال گرد  تیوال  25ها در  تهیکم  نیتاکنون ا

)خانه ها 10671 عی    اعمار و توز  . 15   .و برگشت کننده جاشدهیب یقابل استطاعت( به خانواده ها یباب شلير

  1396 ال 1394از سال . 16
ً
 یجمهور  استیر  104به عودت کنندگان مطابق به فرمان  یر  نمره زم 8246مجموعا

متوقف  یر  زم عی    روند توز  305به فرمان  104فرمان  لیتعد ا ب 1398و  1397 ی. پس از آن در سال هاد یگرد  عی    توز 

  .ده استش

در  انکشاف   یبرنامه ها قیتطب قیاز طر  جاشدهینفر عودت کننده و ب 2190 یاشتغال برا نهیزم یفراهم ساز  .  17

  .نیمهاجر  یشهرک ها

 برا یط.  18
ً
مراکز آموزش  قیاز طر  داخیل جاشدهینفر برگشت کننده و ب 98643 یپنج سال گذشته مجموعا

   . است دهیکار فراهم گرد  نهیزم الملیل یر  و ادارات ب وزارت کار و امور اجتمایع یحرفو 

   مهاجرت تیر یبه خاطر مد ر یتقد

 تیر یو مد تیبر شفاف وعودت کنندگان در پنج سال گذشته بنابر اقدامات مناسب و مبتب   نیامور مهاجر  وزارت

 لیقرار گرفته است که در ذ شیو مورد ستا ر یتقد الملیل یر  حکومت و ملت افغانستان و موسسات ب یسالم، از سو 

  .شود آن فهرست وار تذکر داده یم نیمهمير 



 استیر  جاللتماب مقام عال ،امور پناهندگان یر  جمهور به مع سیجاللتمآب رئ یاز سو  مدال مالل یهداا.  1

کشور   ونير و پناهندگان افغان در ب انیسالم پناهجو  تیر یبه پاس مد ۱۳۹۶افغانستان در سال  اسالیم یجمهور 

مه داکير عالمه مع نیتوسط وزارت امور مهاجر   .را اهدا نمود امور پناهندگان مدال مالل یر  و عودت کنندگان به محير

فر  اتیبزرگان وال  ر یتقد.  2 فر  اتیوال  دانیاز بزرگان و موسف یشمار  نیامور مهاجر  ر یوز  یاز کارکردها مشر روز  مشر

 بلج   عالیم یر  دحسیس یاز کارکرد ها رنامهیتقد یو اهدا نیبا حضور در وزارت امور مهاجر  ۱۳۹۷دلو  ۲۱ کشنبهی

را در  نیامور مهاجر  ر یوز  ینمود. آنان تالش ها رداب  چهار سال گذشته قد وعودت کنندگان یط نیامور مهاجر  ر یوز 

فر  اتیو برگشت کنندگان وال  جاشدگانیبه ب یبشر  یکمک ها  عی    عرصه توز  توجه و اعمار شهرک ها و اصالحات  ،مشر

باشندگان و  ر ی. تقددند یگرد  شير یخواهان توجه ب شانیرا قابل قدر دانسته از ا اتیآن وال  نیدر ادارات امور مهاجر 

  نیامور مهاجر  ر یوز  یاز کارکردها انیبام یعلما یاشور 

 بلج   عالیم یر  دحسیاز کارکرد س تیآن وال  یعلما یو شورا انیبام تیندگان وال از بزرگان و باش یشمار تقدیر  .  3

 یير جلوگ ،الملیل یر  و ب در سطوح میل نیمهاجر  تیر ینمودند. آنان مد وعودت کنندگان قدرداب   نیامور مهاجر  ر یوز 

 یبازگشت داوطلبانه، رس یفراهم ساز  ن،یمهاجر  یکتلو   یاز اخراج اجبار 
 

در ارسع وقت،  داخیل جاشدگانیبه ب دگ

  نهیزم یفراهم ساز 
 

کارکردها و   نیرا از مهمير  انکشاف   یبرنامه ها قیبا تطب نیمهاجر  یدر شهرک ها بهير زندگ

  .به عمل آوردند ر یپنج سال خوانده از آن تقد دستاوردها در یط

امور  ر یوز  بلج   عالیم یر  دحسیسبه  1395افغانستان در سال  یمجلس سنا یاز سو  رنامهیمدال و تقد یاهدا.   4

  .در وزارت تیشفاف جاد یو ا و عودت کنندگان به مناسبت حسابدیه نیمهاجر 

 ر یوز  بلج   عالیم یر  دحسیبه س ۱۳۹۷در سال  حکومت وحدت میل ب  اجرا سیرئ یاز سو  رنامهیتقد یاهدا.  5

 یو عودت کنندگان به مناسبت شا نیامور مهاجر 
 

مهاجر،  ونیلیم14ز ا شیسالم ب تیر یو مد فهیدر انجام وظ ستگ

  .مهاجر در روز جهاب   داخیل جاشدهیعودت کننده و ب

امور  ر یوز  بلج   عالیم یر  دحسیبه س 1397در سالکشور   یمجلس سنا یاز سو  رنامهیمدال و تقد یاهدا.  6

   .رانیاز پاکستان و ا نیمهاجر  یسالم برگشت کتلو  تیر یو عودت کنندگان به مناسبت مد نیمهاجر 

امور  ر یوز  بلج   عالیم یر  دحسیبه س ۱۳۹۷افغانستان در سال  ندگانیمجلس نما یاز سو  رنامهیتقد یاهدا  06

  .به ملت و پاسخدیه فهیو عودت کنندگان به مناسبت انجام بهير وظ نیمهاجر 

رسپرست وزارت  بلج   سیو ير دکير محمدم ،یسوادیب هیوزارت معارف به پاس مبارزه علاز  رنامهیتقد افتیدر . 8

در افغانستان انجام  الملیل یر  و ب که  قبال از ادارات میل  برریس کی جهیدر نت ۱۳۹۸سنبله  ۱۴معارف روز پنجشنبه 

 ها،کوخر   استیکنندگان، ر و عودت نیوزارت امور مهاجر  یمنابع بشر  استیر  دن،یو سو  ا یکور   یهاداده بود، سفارت

در  بیزنان افغانستان را به ترت یزنان کانادا برا ۀو مؤسس انیکي  و بام  اب،یفار  یسوادآموز  یهاتیآمر  ،دادگاه عال

سپاس  حیو لوا رنامهیتقد بلج   سیو ير دکير م ینمود که از سو  یرده بند یسوادیجمع ادارات فعال در عرصه محو ب

  .نمودند افتیر د

م احمدول ندگانیمجلس نما یاز سو  رنامهیتقد یاهدا.  9  نیوزارت امور مهاجر  یادار  و  مال یر  مع حکیم به محير

  .وعودت کنندگان

  .نیامور مهاجر  ر یبه وز   (USID) کایمتحده آمر  التیا انکشاف   یها یاداره همکار  یاز سو  ر ینشان تقد یاهدا.    10

  .و عودت کنندگان نیامور مهاجر  ر یاز وز  نخبگان مهاجر در مشهد  ر یتقد.  11



وزارت از آن  یها تیها و حما یبه پاس همکار   IOM توسط لورا تامپسون معاون عمویم ر ینشان تقد یاهدا.   12

  .کرد  میتقد نیامور مهاجر  ر یاداره را به وز 

 .و عودت کنندگان نیامور مهاجر  ر یجرگه به وز  ولیس ب  و قضا عدل ونیسیکم  ینامه از سو  ر یتقد یاهدا.   13

 ت،یموسسه ر  سویاز  ر یلوح تقد یاهدا.  14

 صلح،  انکشاف   یاز شورا ر یلوح تقد .  15

 هلمند،  لوح سپاس از وال.  16

   ه،یخواهران حسن هیاز حوزه علم ر یلوح تقد.  16

  ،جهاب   شیلوح سپاس از موسسه آسا.  18

  اخوت اسالیم یاز شورا ر یلوح تقد . 19

کت س ر یو تقد   . 20   .و عودت کنندگان نیامور مهاجر  ر یعباس به وز  جیباب الحوا اربر یو ز  احبر ینامه از رسر
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