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گروه کاری مالی

گروه کاری تخنیکی

گروه کاری پالیسی

الزم به ذکر است که گروه های کاری پالیسی ،تخنیکی و مالی هر از گاهی در صورت لزوم با میکانیزم
های هماهنگی موجود دولتی و جامعه بین المللی ،ارتباط برقرارمینمایند .این شامل گروه های کاری مربوط
به برنامه های اولویت ملی ،گروه های کاری بشردوستانه ،از جمله گروپ کاری مسکن ،زمین و امالک،
گروپ کاری مربوط به پناهندگان و عودت کنندگان؛ گروه کاری آموزش و پرورش در شرایط اضطراری؛
گروپ کاری سکونتگاه های غیررسمی کابل؛ گروه کاری پالیسی ملی بیجاشدگان؛ و گروه کاری اسکان
مجدد میباشد.

کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت کنندگان

الیحه وظایف

معرفی عمومی:
بتاریخ  12نوامبر  2016در دیدار با رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته شد تا درهماهنگی با دفتر ریاست
اجراییه مجمعی با هدف هماهنگی تالش های ملی و بین المللی در مورد پاسخ دهی فوری و راه حل های
طوالنی مدت به بحران بیجاشدگی و عودت کنندگان تاسیس گردد .بتاریخ  23نوامبر سال  ،2016تصمیم
ایجاد کمیته اجرایی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان ( )DIRECاتخاذ گردید.
هدف:هدف کمیته تاسیس شده برای بجاشدگان وعودت کنندگان ( )DIRECاجرایی نمودن تصامیم پالیسی
و توصیه های کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت برای بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان
میباشد .این کمیته ضمن رهبری و نظارت ازهماهنگی کلی تالش ها برای بیجاشدگی ها ،بررسی و
راهنمایی الزم پیرامون فعالیت ها مرتبط را ارائه میدارد.
وسعت فعالیت ها:
الف .استراتیژی مدیریت هماهنگی برنامه های انسان دوستانه و توسعه ای از جمله ایجاد نقش ها و
مسئولیت های نهادهای ذیربط در سطوح ملی و محلی را تعریف مینماید.
ب .اختصاص مسئولیت ها برای به روز رسانی پالیسی ها و پاسخ دهی دولت حین دریافت اطالعات
جدید.
ج .تعریف مسئولیت های گزارش دهی گروه های کاری.
ریاست مشترک:
سید حسین عالمی بلخی ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ،مستور ،نماینده ویژه و مشاور ارشد
رئیس اجرائیه ،آقای مارک باودن ،معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور
بشردوستانه برای افغانستان.
اعضا:
روسای مشترک گروه های کاری به عالوه  IOMو OCH

گروه حمایوی کاری پالیسی

الیحه وظایف

هدف:

هدف از گروه حمایوی کاری پالیسی ایجاد و ارائه توصیه های الزم پالیسی برای کمیته اجرایی بیجاشدگان
و عودت کنندگان ( )DIRECمیباشد.

وسعت فعالیت ها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ارائه یک چارچوب کلی پالیسی در مورد بیجاشدگان وعودت کنندگان ،تعریف اهداف پالیسی فراگیر،
توصیه ها و دستورالعمل ها.
ارائه یک دید کلی از خالصه ای خاله های موجود میان قوانین و دستورات در بخش های کلیدی
سکتوری ،و پیشنهاد راه حلهای ممکن بر اساس الزامات عملکردی از وضعیت فعلی؛
تعریف دسته های مردم که به آنها پیش نویس پالیسی و توصیه های مرتبط میباشد.
گروه کاری پالیسی در هماهنگی نزدیک با گروه فنی و مالی ،از جمله در تدوین برنامه عمل کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت و اقدامات الزم برای رسیدگی به مسائل بیجاشدگان وعودت کنندگان
کار میکند.
همکاری نزدیک با تمام ادارات ملی و بین المللی مرتبط و سکتوری که ذیدخل با مسئله بیجاشدگان
وعودت کنندگان اند.
ارائه توضعیات ،تحلیل و تجزیه پالیسی از ( خصوصیات ،روندها ،پیش بینی ،مسائل حساس)
پیرا مون بیجاشدگی و اطالعات مربوط به آن که توسط سازمان های ملی و بین المللی جمع آوری
شده به کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت کنندگان (.)DIREC

ریاست مشترک:
دفتر شورای امنیت ملی و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد ()UNHCR
اعضا:
دفتر ریاست اجراییه ( )OCEوزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ،وزارت کار ،امور اجتماعی،
شهدا و معلولین ،وزارت عدلیه ،اراضی ،سازمان بین المللی مهاجرت و OCHA

لینک با ساختار تصمیم گیری
اجالس گروه حمایوی کاری پالیسی به عنوان بخشی از تالش های کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت
کنندگان (  )DIRECبرای حمایت از نهاد مربوطه در راستای توصیه های پالیسی برگزار میشود.

گروه کاری تخنیکی
الیحه وظایف
هدف:
هدف گروه کاری تخنیکی ارائه راهنمایی الزم در مورد ابزار و استانداردهای فنی جهت استفاده به راه
حل های پایدار عودت داوطلبانه ،مصون و با عزت جمعیت بیجاشده در خصوص ادغام مجدد /ادغام
محلی و اسکان مجدد میباشد .هدف حکومت اینست تا حقوق اساسی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی
مورد احترام ،محافظت در مطابقت با حقوق قانونی اساسی و سایر تعهدات دولت افغانستان قرار گرفته و
به عنوان شهروندان افغانستان عودت کنندگان قادر مبدل شدن به اعضای سازنده ملت و جوامع شان
گردند.
وسعت فعالیت ها:
الف :ارائه راهنمایی الزم در مورد استانداردهای فنی و تطبیق پالیسی ها و برنامه های عمل بخش های
کلیدی سکتوری.
ب .ابزار و استانداردهای فنی توصیه شده توسط گروه کاری تخنیکی براساس تحقیق ،تجزیه و تحلیل و
تصورکلی وضعیت فعلی میباشد.
ج .ثبت نام و مدارک مدنی و مقاصد دیموگرافیکی/جمعیتی
د .بهبود عودت و دسترسی آوارگان داخلی به خدمات و ارائه پشتیبانی بشردوستانه مانند :آموزش و
پرورش ،بهداشت ،مسکن ،معیشت ،اشتغال و غیره
ذ .بهبود دسترسی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی به خدمات معیشتی و مشاغل از طریق خطوط
اجتماعی و اقتصادی ،ارزیابی بازار ،نقشه برداری نهادی.
ر .گروه کاری تخنیکی با اداره اراضی در تخصیص زمین ،از جمله دستورالعمل واجد شرایط بودن کار
میکند.

 .1یک تعریف کاربردی از زیر مجموعه ای موضوعات توسط گروه کاری تخنیکی ترسیم خواهد شد:
الف) تعاریف پروسه تخنیکی.
ب) تمام اطالعات مربوطه از جمله دیموگرافی جمعیت ،مقاصد ،و معیارها برای تعیین محالت و
معلومات جمع آوری و تدوین شده است.
ج) جنبه های فیزیکی محالت /سایت های نقشه برداری شده اند.
د) دسترسی به زمین عاری از منازعه و اسباب موانع آن شناسایی و تامین شده است.
ه) دسترسی به تامین خدمات بهداشتی ،آموزش ،مسکن ،خدمات معیشتی و شغل نقشه برداری شده است.
 . 1در حالی که مسئولیت کلی بازگشت و ادغام مجدد پایدارجمعیت بیجاشده تحت رهبری دولت افغانستان
میباشد ،بسیاری از پروسه های ادغام مجدد توسط سکتورخصوصی ،تاجرین ،سازمان های غیر دولتی،
سازمان های بین المللی و اهدا کنندگان ،و سایر گروه ها خارج از دولت تطبیق میگردد .برای این گروپ
ها ،دولت نیاز به ارائه استانداردهای مشترک و یک سیستم کنترل به منظور بررسی از انطباق فعالیت
های شان را دارد .انتشار استانداردهای مشترک برای حقوق ،ساخت و ساز ،و ثبت نام شان از مهمترین
این فعالیت های خواهد بود.
ریاست مشترک:
دفتر ریاست جمهوری (سکات کوگین هایم) و اداره ملی اراضی
اعضا:
دفتر ریاست اجراییه ( ،)OCEوزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت
زراعت ،آبیاری ومالداری ،وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ،وزارت مالیه ،وزارت کار،
امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،اداره ارگان های محل ،زون مرکزUNHCR, UN-Habitat, ،
 ،IOM,بانک جهانی و سکتور خصوصی.
لینک با ساختار تصمیم گیری
اجالس گروه کاری تخنیکی به عنوان بخشی از تالش های کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت کنندگان
( )DIRECبرای حمایت از نهاد مربوطه در راستای پاسخ دهی فوری و اظطراری برگزار میشود.

گروه کاری مالی
الیحه وظایف

هدف:
هدف گروه کاری مالی ترسیم راهنمایی گسترده از مجموعه ای جزئیات قیمت گذاری برنامه ها و مداخالت
پالن شده برای کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت کنندگان ( )DIRECو دو گروه کاری دیگرمیباشد.
این گروه کاری برخی از پارامترهای هزینه گسترده و یا بسته های مالی برای ادغام مجدد جهت رسیدن
به هدف و همچنان منابع بالقوه بودجه را ایجاد مینماید.
وسعت فعالیت ها:
 .1توسعه استراتیژی تامین مالی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان
 . 2فهرستبرداری منابع موجود در حال حاضر (در برنامه های غیر اختیاری ،اختیاری و خارج از
بودجه) که ممکن برای حمایت از نیازهای فوری ،میان مدت و اقدامات دراز مدت در دسترس باشد.
 .3شناسایی تصمیمات پالیسی و اقدامات مورد نیاز توسط دولت ،توسط مدیران برنامه ها ،و توسط دونر
ها/اهدا کنندگان برای دسترسی به منابع در دسترس.
 . 4آماده سازی یک مکانیزم (یا مکانیزم ها) برای کمک به گروه های کاری پالیسی و فنی جهت محاسبه
هزینه طرح های پیشنهادی ،از جمله کسانی که ممکن توسط برنامه های موجود (در اشکال فعلی و یا
طوریکه تنظیم شده اند مورد پوشش حمایت از پاسخ دهی) نشده اند.
 . 5محاسبه نیازهای کل مالی ،با طبقه بندی مناسب برای برنامه های بشردوستانه و توسعه ای و همچنین
حمایت های از طریق و یا خارج از بودجه.
 .1گروه کاری مالی برای حصول اهداف مندرجه ،فعالیت های ذیل را دنبال مینماید:
الف :راهنمای کتبی مقدماتی از منابع مالی در دسترس
 .Iخالصه اولیه راهنمای کتبی باید درظرف مدت دو هفته بعد ازتاییدی الیحه وظایف در دسترس قرار
گیرد.
 . IIارزیابی منابع موجود ممکن نیاز به به روز رسانی مداوم باشد طوریکه برنامه ها و طرح های
پیشنهادی گروه های پالیسی و فنی تکامل مینماید.

ب :فورمت برای راهنمایی تجزیه و تحلیل هزینه
 .Iشکل دقیق فورمتهای هزینه درمرحله پاسخ دهی و سکتوری متفاوت است و بستگی به جزئیات
پیشنهادات گروه های پالیسی و فنی دارد.
ب .فورمت های که بحث های پالیسی را راهنمایی می کند .این فورمت ها برای دریافت اهدف ذیل
طراحی می گردد:
 .Iارتباط منابع موجود با تجزیه و تحلیل هزینه یابی؛ و
 . IIشناسایی تصمیماتی که باید اتخاذ شود (از جمله مبادالت بین برنامه های موجود و جدید /تنظیم برنامه
ها) و /یا اقداماتی که باید برای رسیدن به یک تصمیم نهایی در انتخاب برنامه ها در روشنایی منابع
موجود ،انجام شود.
ریاست مشترک:
وزارت مالیه و بانک جهانی
اعضا:
دفتر ریاست اجراییه ( ،)OCEوزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ،اداره ارگان های محل،
وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری UNHCR ،و. UNAMA
لینک با ساختار تصمیم گیری
اجالس گروه کاری مالی به عنوان بخشی از تالش های کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت کنندگان
( )DIRECبرای حمایت از نهاد مربوطه در راستای پاسخ دهی فوری و اظطراری برگزار میشود.

