ﺷ�ﺒﮑﻪ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد اروﭘﺎ �)ا�ﺮ�ﻦ(
�ﺮ�ﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی �ﺎص
اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
�داﺷﺖ ﳐﺘﴫ
ﳈﮏ ﻫﺎی ﻗبﻞ از رﺳ�ﯿﺪن و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد �ﺮای اﻓﻐﺎن ﻫﺎ�ﮑﻪ از �ﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﱰاﻟﯿﺎ ،ا�ﺮ�ﺶ ،ﺑﻠﺠﲓ،
دﳕﺎرک ،ﻓنﻠﻨﺪ ،ﻓﺮا�ﺴﻪ ،ﺟﺮﻣﲎ ،ﯾﻮ�ن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻟﻮﮔﺰاﻣبﻮرک ،ﻣﺎﻟﺘﺎ ،ﻫﺎﻟﻨﺪ� ،روی ،روﻣﺎﻧﯿﺎ ،ﻫﺴ�ﭙﺎﻧﯿﺎ،
ﺳﻮﯾﺪن ،ﺳﻮ�ﺲ و �ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ �ﺮﻣیﮕﺮدﻧﺪ.
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� .۱ﺮرﳻ اﺟﲈﱃ �ﺮ�ﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی �ﺎص ا�ﺮ�ﻦ �)ﺷ�ﺒﮑﻪ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد اروﭘﺎ(
�ﺮ�ﻣﻪ ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ﺷ�ﺒﮑﻪ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد اروﭘﺎ )ا�ﺮن( از اول ﺟﻮن  ۲۰۱۶ا�ﺎز ﮔﺮدﯾﺪﻩ و �  ۳۱ﻣﯽ  ۲۰۱۷اداﻣﻪ دارد ،ﻫﺪف ا�ﻦ �ﺮ�ﻣﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺎﯾﺪار �ﺮﮔﺸﺖ و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد اﺗﺒﺎع �ﺸﻮر ﻫﺎی ﺳﻮم ﺑﻪ �ﺸﻮر اﺻﲆ ﺷﺎن ﻣیﺒﺎﺷﺪ � ،ﳘﲀری ﺑیﺸﱰ در ﺑﲔ �ﺸﻮری ﻫﺎی ﴍ�ﮏ
�ﺮ�ﻣﻪ ا�ﺮن .ا�ﻦ �ﺮ�ﻣﻪ در �ﻻی ا�ﺰار اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد اروﭘﺎ ﺳﺎﺧتﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۴ � ۲۰۱۲در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺑﻮد و
�ﺮوژﻩ ا�ﺮن ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۶ � ۲۰۱۴ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﳈﺴ�ﯿﻮن اروﭘﺎ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﺎص  -ﺑﻮدﳚﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻫﮕﺎن� ،ﺎﺟﺮ�ﻦ و اﺳ�ﺘﻘﺮار اروﭘﺎ( ﺑﻮدﳚﻪ �ﺮ�ﻣﻪ ا�ﺮن را � ﳘﲀری ﻫﮋدﻩ �ﺸﻮر ﴍ�ﮏ ا�ﺮن ﮐﻪ
در ذﯾﻞ ذ�ﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﻧﺪ ﲤﻮﯾﻞ ﻣی�ﯾﺪ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ا�ﺮ�ﺶ  -وزارت دا��
ﺑﻠﺠﲓ  -دﻓﱰ �ﺎﺟﺮت ﻓﺪرال ،و ادارﻩ ﻓﺪرال ﭘﺬ�ﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻫﮕﺎن
دﳕﺎرک  -وزارت اﻣﻮر �ﺎر�ﻪ
ﻓنﻠﻨﺪ � -ﺪﻣﺎت �ﺎﺟﺮت ﻓنﻠﻨﺪ
ﻓﺮا�ﺴﻪ  -دﻓﱰ �ﺎﺟﺮت و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﻓﺮا�ﺴﻪ
ﺟﺮﻣﲎ  -دﻓﱰ ﻓﺪرال �ﺮای �ﺎﺟﺮت و اﺳ�ﺘﻘﺮار
ﯾﻮ�ن  -وزارت اﺣﲀم ﲻﻮﻣﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺗﺒﺎع
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  -وزارت دا��
ﻟﻮﮔﺰاﻣبﻮرگ  -وزارت اﻣﻮر اروﭘﺎ و �ﺎر�ﻪ
ﻣﺎﻟﺘﺎ  -وزارت دا�� و اﻣنﯿﺖ ﻣﲆ
ﻫﺎﻟﻨﺪ � -ﺪﻣﺎت اﺧﺮاج و �زﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ
�روی ـ ر�ﺳﺖ �ﺎﺟﺮت �روی
روﻣﺎﻧﯿﺎ � -زرس ﲻﻮﻣﯽ �ﺎﺟﺮت
ﻫﺴ�ﭙﺎﻧﯿﺎ  -ﺑﻮرد �ﺎﺟﺮت و اﺳ�ﺘﻘﺮار �ﺎﺟﺮ�ﻦ

• ﺳﻮﯾﺪن  -ادارﻩ �ﺎﺟﺮت ﺳﻮﯾﺪن
• ﺳﻮﯾﱱرﻟﻨﺪ  -دار��ﺸﺎ دوﻟﱴ �ﺮای �ﺎﺟﺮت
• �ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  -وزارت دا��  -ﺗﻄﺒﯿﻖ �ﺎﺟﺮت

 .۲ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت � )آٓی او ام (
در ﺳﺎل  ۱۹۵۱اﳚﺎد ﮔﺮدﯾﺪﻩ ،ادارﻩ ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت ،ادارﻩ ﭘیﺸﮕﺎم ﺑﲔ ا�وﻟﱴ اﺳﺖ در ﺳﺎ�ﻪ �ﺎﺟﺮت و ﻣتﻌﻬﺪ اﺳﺖ �ﺮ اﺳﺎﺳﺎت اﯾﻨﮑﻪ
ا�ﺴﺎن و �ﺎﺟﺮت ﻣنﻈﻢ ﺑﻪ �ﺎﻣﻌﻪ و �ﺎﺟﺮ�ﻦ ﻣﻔیﺪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .آٓی او ام � ﳘﲀران ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ �ﺎﻣﻌﻪ ﺑﲔ اﳌﻠﲆ ﰷر ﻣیﮑنﺪ � ﳈﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
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�ﺎﻟﺶ ﻫﺎی روزاﻓﺰون ﲻﻠﯿﺎﰏ �ﺎﺟﺮت را �ﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،درک ﭘیﴩﻓتﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ �ﺎﺟﺮت� ،ﺸﻮﯾﻖ �ﺎﻣﻌﻪ و انﮑﺸﺎف اﻗتﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ �ﺎﺟﺮت و
ﺣﲈﯾﺖ از ﲠﱰ ﺑﻮدن و ﺣﻘﻮق �ﴩی �ﺎﺟﺮ�ﻦ.
اﻣﺮوز ۴۰۱ � ،دﻓﱰ و ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﴎاﴎ �ﺎن ،و � ۱۶۵ﺸﻮر ﻋﻀﻮ ،آٓی او ام ادارﻩ ﭘیﺸﮕﺎم ﺑﲔ ا�وﻟﱴ در ﺳﺎ�ﻪ �ﺎﺟﺮت اﺳﺖ.
�ﺮ�ﻼوﻩ د�ﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،آٓی او ام ﻣﺮدم را در ﴎاﴎ �ﺎن �ﺮای �زﮔﺸﺖ ﺑﻪ �ﺎﻧﻪ و ﺳﺎ�ﱳ �ﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ ﺣﲈﯾﺖ ﻣیﮑنﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ �ﺮ�ﻣﻪ
�زﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد )� ،(AVRRﮑﯽ از ﺳﺎ�ﺎت ﲣﺼﴡ آٓی او ام ﮐﻪ در  ۳۰ﺳﺎل ﲡﺮﺑﻪ انﮑﺸﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﳕﻮدﻩ .از
 ،۱۹۷۹ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ) (AVRRآٓی او ام انﮑﺸﺎف ﳕﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑیﺸﱰ از � ۱۰۰ﺮوژﻩ ،ﳈﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ � ۱۶۰ﺸﻮر در ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ �زﮔﺸﺖ
�ﺮدﻩ اﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣیﺸﻮد� .ﳯﺎ در دﻫﻪ ا�ﲑ ،آٓی او ام ﺑﻪ  ۳٫۵ﻣیﻠﯿﻮن �ﺎﺟﺮ ﳈﮏ �ﺮدﻩ � ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ �ﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﻮد �ﺮﮔﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﺷﱰاک ﳏﲆ ادارﻩ �ﺴ�ﯿﺎر ﺣیﺎﰏ اﺳﺖ � ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮد ﮐﻪ ﲠﱰ�ﻦ �ﺪﻣﺎت ﺑﻪ �ﺎﺟﺮ�ﻦ اراﯾﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .آٓی او ام ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻌﺖ
ﻣیﮕﲑد � ﲤﺎم ﺳﻄﻮح �ﺮوﺳﻪ �زﮔﺸﺖ و اﺳ�ﺘﻘﺮار را ا�ﺴ�ﺎم دﻫﺪ � ،اﳚﺎد دﻓﺎ�ﺮ ﺧﻮد و � ﳘﲀران ﺧﻮد در �ﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ و اﺻﲆ .آٓی
او ام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎ�ﻪ ﮔﻮ�ﮔﻮن ﺳﺎﺧتﻪ ) در ﺳﺎ�ﺎت �ﺎ�ﻞ ،ﳈﮏ ﻫﺎی ﻃﱮ ،ﺣﲈﯾﺖ و �ﲑﻩ( � ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﴐورت ﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ
�زﮔﺸﺖ �ﺎﺟﺮ�ﻦ را ﺑﻪ و�ﻪ ﲠﱰ آٓن �ﺮرﳻ و �ﻞ ﳕﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣثﺎل ذرﯾﻌﻪ اﳚﺎد ﺷ�ﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﰱ ﴍﰷی ﳏﲆ.
ﻣنﺤﯿﺚ �ﮏ ادارﻩ ﺑﲔ ا�وﻟﱴ ،آ ٓی او ام اﻣتﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣنﺤﯿﺚ �ﮏ ﻣیﺎﳒﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋ�د �ﺮای ﻣﻔﺎد �ﺎﺟﺮ�ﻦ در �ﺸﻮر ﻫﺎی اﺻﲆ ﺷﺎن ﲻﻞ
ﳕﺎﺋﯿﺪ ،در �ﺎل ﺳﻔﺮ � ﻣﻘﺼﺪ ،ﻣنﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣنﺎﻓﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ �ﮏ ﺷﲁ ﻣتﻌﺎدل ﻣیﺒﺎﺷﺪ.

 .۳ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗبﻞ از ﺧﺮوج
ﺑﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺣ�ﱃ ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﳘﲀر ا�ﺮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دادﻩ ﻣیﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام �ﺪﻣﺎت �ﺎص �ﺮای اﳖﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺮﮔﺸﺖ ﻣیﮑنﻨﺪ .در ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﻮرﻩ دﻫﯽ ،ﻣﺸﺎور اﻧﻮاع ﳈﮏ ﻫﺎ را ﮐﻪ اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ا�ﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣیﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﴐور�ﺗﯿﮑﻪ در �ﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﻩ دﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣیﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺎور�ﻦ ﲤﺎم ادارﻩ
ﻫﺎی ﳘﲀر در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬ�ﺮش و �ﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ �زداﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴتنﺪ ،و �ﺮای �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﳖﺎﱙ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣیﮑنﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗبﻞ از �زﮔﺸﺖ را اراﯾﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ .زﻣﺎن �ﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﰏ ﻗبﻼ � ﳘﲀری ﰷرﻣنﺪان ﻣﺮاﮐﺰ �زداﺷﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬ�ﺮش ﺗﻌﲔ
ﻣیﮕﺮدﻧﺪ � �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﺣ�ﱃ در آٓن اﺷﱰاک ﮐﻨﻨﺪ .اوراق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰏ �ﺮای ﺗﻘیﺴﻢ �ﺮدن در ﺑﲔ اﺷﱰاک ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣیﺒﺎﺷﺪ.
�ﻠﺴﺎت �ﯾﺪ در ﻓﻀﺎی دوﺳ�ﺘﺎﻧﻪ و �ﲑ رﲰﯽ �ﺷ�ﻨﺪ و ﯾﻘﲔ �ﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺷﱰاک ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﻫﺪاف ﳎﻠﺲ را ﺑﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﰷﻣﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ
�ﺷ�ﻨﺪ و ﲞﺎﻃﺮ آٓرام ﺳﻮﻻت ﺧﻮد را در ﻣیﺎن �ﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آٓﰏ �ﯾﺪ � �ﮏ ﻓﺸﺎر �ﺎص اراﯾﻪ ﮔﺮدد.
• آٓﻧﻌﺪﻩ اﻓﻐﺎ�ﻧﯿﮑﻪ �زﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را اﻧﺘ�ﺎب ﻣیﮑنﻨﺪ در �ﺴ�ﺘﻪ ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺧﻮد �ﺸﻮﯾﻖ ﺑیﺸﱰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ �ﺴبﺖ ﺑﻪ
اﳖﺎﺋﯿﮑﻪ �زﮔﺸﺖ �ﲑ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ.
• آٓی او ام �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎی �ﲑ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را زﻣﺎﱏ ﳈﮏ و ﻫﲀری ﻣیﮑنﺪ ﮐﻪ رﺳﲈً راﺟﺴﱰ ﺷﺪﻩ و دا�ﻞ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
• ﻗبﻞ از �زﮔﺸﺖ ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﻫﺪف )ﱒ � اﰪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و �ﲑ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور�ﻦ EPIﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دادﻩ ﻣیﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﳖﺎ
ﻣیﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﱰ آٓی او ام در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﳕﻮدﻩ و درﺧﻮاﺳﺖ ﳈﮏ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از �ﺮﮔﺸﺖ و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد را ﳕﺎﯾﻨﺪ.
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• ﳈﮏ ﻫﺎی �زﮔﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ EPIدادﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در �ﺎﻟﯿﮑﻪ دﻓﱰ آٓی او ام در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﳈﮏ ﻫﺎی ﴐوری اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد
را ﺑﻌﺪ از رﺳ�ﯿﺪن اﳒﺎم ﻣیﺪﻫﺪ ﮐﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﻗﺎدر ﻣیﺴﺎزد � زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴ�ﺘﻘﻞ ﺧﻮد را دو�رﻩ �ﺴﺎزد.
• ﳎﺎﻟﺲ ﻣﺸﻮرﻩ دﻫﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰏ زﻣﺎﱏ ﺑیﺸﱰ ﻣﻔیﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دواﻣﺪار و ﻣنﻈﻢ اﳒﺎم ﺷﻮد.
• ﻓﮑتﻮر ﻫﺎی اﺟ�ﻋﯽ و اﻗتﺼﺎدی �ﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓتﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ �ﮏ ﻓﺮد � اﻓﺮاد آٓﺳیﺐ ﭘﺬ�ﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﺎﱎ ﻫﺎ،
اﻃﻔﺎل� ،ﻬنﺴﺎﻻن ،و � وا��ﻦ ﳎﺮد � اﻃﻔﺎل ﺧﻮرد �ﺷ�ﻨﺪ .در ا�ﻦ ﻣﻮارد اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد در اﺟ��ﺎت ﳏﺎﻓﻈﻪ ﰷر و ﻣﺬﻫﱮ �ﺎﱃ از
ﻣﺸ�ت اﺿﺎﰱ ﳔﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
دﻓﱰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت � )آٓی او ام ( در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺪﻣﺎت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷ�ﺒﮑﻪ  ۸دﻓﱰ ﺳﺎﺣﻮی ﺧﻮ�ﺶ در وﻻ�ت
ﰷﺑﻞ� ،ﮑتﯿﺎ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﺮات ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و �ﻣیﺎن ،اراﯾﻪ ﻣیﺪارد.
در ﺻﻮرت آٓنﮑﻪ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﻘﻮﻩ و ﻣﺸﺎور�ﻦ ﴍﰷی ﺷ�ﺒﮑﻪ ﳖﺎدﻫﺎی آٓ�ﺮ�ﻦ ﻣیﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴ�ﺘﻘﳰأٔ � ﻧﻘﻄﻪ وا�ﺪ ﲤﺎس � ) (SPOCدر دﻓﱰ
ای او اﱘ در ﰷﺑﻞ �ﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﰱ و � ﱒ در ﺻﻮرت داﺷﱳ ﺳﻮ�ت ،ﲤﺎس �ﺎﺻﻞ ﳕﺎﯾﻨﺪ.
ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ا�ﺮن – دﻓﱰ آ ٓی او ام
نﮑتﻪ ارﺗﺒﺎط در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
اﻗﺎی ﶊﺪ ﻫﺎﴌ ،ﳘﲀر اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد
از ﺷنبﻪ � ﭘﻨﺞ ﺷنبﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۰۰ﺻﺒﺢ �  ۵:۰۰ﻋﴫ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن در دﺳﱰس اﺳﺖ
ادرس �ﺴﺖ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽMHASHIM@iom.int :
ﺷﲈرﻩ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن +93(0)771 991 414
ادرس :ادارﻩ ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت ) IOMﰷﺑﻞ(
ﴎک ﺷﲈرﻩ � ،۳ﺎﻧﻪ ﺷﲈرﻩ � ،۲۸ﺎرراﻫﯽ اﻧﺼﺎری ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﰷﺑﻞ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖhttp://erin-iom.beldium.iom.int/:q=afghanistan:

�ﺮ�ﻼوﻩ ﺷﲈ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑیﺸﱰ را ﻣیﺘﻮاﻧﯿﺪ از �ﴩﯾﻪ ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ا�ﺮن �ﺮای اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﱒ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
آٓی او ام از ﺳﺎل � � ۱۹۹۲ﺎل ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ .از ﻗﺮارداد � ۲۰۰۲ﻦ � ﺑﻪ �ﺎل� ،ﺎﻣﻌﻪ ﺑﲔ اﳌﻠﲆ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧ�ن دو�رﻩ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻣتﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ادارﻩ آٓی او ام در ﺧﻂ اول ا�ﻦ ﺗﻌﻬﺪ � �ﺮ�ﻣﻪ ﻫﺎی وﺳ�ﯿﻊ در ﺳﺎﺧ�ر دو�رﻩ و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﻣﺮدم
ﻗﺮار دارد .اﻣﺴﺎل ﺑیﺴﺖ و دوﻣﲔ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن در �ﺎﱃ ﲡﻠﯿﻞ ﻣیﮑنﺪ ﮐﻪ آٓی او ام ﺳﺎﺧتﺎر ﲻﻠﯿﺎﰏ ﻣﺆ�ﺮ در
ﴎاﴎ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن در اﺧتﯿﺎر دارد � .داﺷﱳ  ۳۸۱ﰷرﻣنﺪ ﻣﲆ و ﺑﲔ اﳌﻠﲆ ،آٓی او ام دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را در ﰷﺑﻞ و دﻓﺎ�ﺮ ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻮد را
در ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ� ،ﻣیﺎن ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و �ﮑتﯿﺎ دارد.
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در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﮏ ﻣیﲀﻧﲒم �ﺎﱃ و ﳎﻬﺰ ﺗﻮﺳﻂ آٓی او ام �ﺖ اراﯾﻪ �ﺪﻣﺎت و ﳘﲀری �ﺮای ﭘﺬ�ﺮش و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد اﻓﻐﺎ�ﻧﯿﮑﻪ دو�رﻩ ﺑﻪ
وﻃﻦ �ﺮﻣیﮕﺮدﻧﺪ �ﺮﺗیﺐ و در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ انﮑﺸﺎف دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
ﳈﮏ ﻫﺎی �ﺮ�ﻣﻮی و ﲣﻨﯿﮑﯽ �ﺮای �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن )از ﭘﺬ�ﺮش � اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد( �ﮏ اﺳﱰاﺗ�ی ﳇﯿﺪی آٓی او ام ﻣیﺒﺎﺷﺪ � ﯾﻘﲔ
�ﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ا�ﺴﺎن و ﺣﺮ�ﺖ ﻣنﻈﻢ �ﺎﺟﺮ�ﻦ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﲠﱰ ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ ا�ﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ �ﺎﺟﺮ�ﻦ ،دوﻟﺖ ﻫﺎ و د�ﮕﺮ ﺳﮑتﻮر ﻫﺎی اﺟ�ﻋﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎﺟﺮت ﻣتأٔ�ﺮ ﻣیﮕﺮدﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻣیﱪﻧﺪ .در �ﲔ �ﺎل ،ﺗﺪارک �ﺪﻣﺎت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد �ﺮای ﲤﺎم اﻓﻐﺎن ﻫﺎی �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ �ﮏ
اوﻟﻮﯾﺖ ﳇﯿﺪی �ﺮای دوﻟﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺮ اﺳﺎس اﺳﱰاﺗ�ی انﮑﺸﺎف ﻣﲆ  ۲۰۱۳ - ۲۰۰۸ﺑﻮدﻩ ،ﳘﭽﻨﺎن در ﭼﻮﰷت ﳈﮏ ﻫﺎی انﮑﺸﺎﰱ
ﻣﻠﻞ ﻣت�ﺪ �ﺮای  ۲۰۱۳ - ۲۰۱۰در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎ�ﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﲻﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  -۱ﺣﮑﻮﻣتﺪاری ،ﺻﻠﺢ و اﺳ�ﺘﺤﲀم  .۲ﻣﻌیﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار و .۳
�ﺪﻣﺎت اﺟ�ﻋﯽ اوﻟﯿﻪ.
ﻋﻮدت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  :AVRRﺗﻌﺪاد ﶍﻮﻋﯽ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﲢﺖ �ﺮ�ﻣﻪ �زﮔﺸﺖ و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ادارﻩ آٓی او ام
اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن  ۲۸۰۷ﻧﻔﺮ ﺑﻮد )ﺑﻪ ﴰﻮل ﳈﮏ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از �زﮔﺸﺖ( .در ﺟﺮ�ن ﺳﺎل  ،۲۰۱۴آٓی او ام اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۳۴۷ﻧﻔﺮ ﳈﮏ
ﻫﺎی رﺳ�ﯿﺪن و ﺑﻪ ﶍﻮع  ۱۴۷۴ﻧﻔﺮ �ﺪﻣﺎت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد را اﳒﺎم دادﻩ اﺳﺖ .ﶍﻮع �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن در ﺟﺮ�ن  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 ۱۶۳۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،و آٓی او ام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۸۴۷ﻧﻔﺮ را ﳈﮏ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد �ﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  � ۲۰۱۶ا�ﲑ اﮐﺘﻮ�ﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﶍﻮﻋﯽ �زﮔﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن  ۶۱۹۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻓﱰ آٓی او ام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۸۷۴ﻧﻔﺮ را ﳈﮏ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ .ا�ﻦ ارﻗﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮدو ﮔﺮوپ �زﮔﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و �ﲑ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣیﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻐﺮاﻓیﺎﱙ � :ﲡﺮﺑﻪ  ۱۳ﺳﺎ� در ﲞﺶ  ،AVRRآٓی او ام اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻣیﲀﻧﲒم �ﺎﱃ و �ﺎﻣﻊ  AVRRﺑﻮﺟﻮد اوردﻩ ،ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻣ�دی انﮑﺸﺎف دادﻩ ،اﻣت�ﺎن ﺷﺪﻩ و ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ .آٓی او ام اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺪود  ۳۸۱ﰷرﻣنﺪ ﻣﲆ و ﺑﲔ اﳌﻠﲆ در دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰی
ﰷﺑﻞ و دﻓﺎ�ﺮ ﺳﺎﺣﻮی در وﻻ�ت ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ� ،ﻣیﺎن ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر و �ﮑتﯿﲀ دارد .ﺑﻨ ًﺎ آٓی او ام اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻇﺮﻓیﺖ و ﲡﺮﺑﻪ
اﯾﲊا دارد ﮐﻪ �ﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﴐورت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد را اراﯾﻪ ﳕﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﴰﻮل ﻣﺸﻮرﻩ دﻫﯽ ،ﻣﻌﺮﰱ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن در ﴎاﴎ �ﺸﻮر.
�زﮔﺸﺖ �ﲑ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ) :(PARAﳈﮏ ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺑﻌﺪ از رﺳ�ﯿﺪن( -آٓی او ام اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺎی � PARAﺮای �ﺸﻮر ﻫﺎی
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪﻩ /ﻣﲒ�ن ﮐﻪ ﻗﺮارداد دو �ﺎﻧﺒﻪ � دوﻟﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن دارﻧﺪ را ﱒ ﭘیﺶ �ﺮدﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ.
اﻃﻔﺎل �ﺎﺟﺮ ﺑﺪون ﳘﺮاﻩ ) :(UMCsﺑﻪ اﻃﻔﺎل �ﺎﺟﺮ ﺑﺪون ﳘﺮاﻩ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ داوﻃﻠﺐ �ﺪﻣﺎت ﭘﺬ�ﺮش �ﺲ از ورود � ﺑﻌﺪ از رﺳ�ﯿﺪن
اراﯾﻪ ﻣیﺸﻮد .آٓی او ام اﻃﻤﯿﻨﺎن �ﺎﺻﻞ ﻣیﮑنﺪ ﮐﻪ ﺣﲈﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﱏ اﻃﻔﺎل ﺑﺪون ﳘﺮاﻩ را در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻗبﻞ از ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎ�ﱳ اﳖﺎ در
�ﺮ�ﻣﻪ ﳈﮏ ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.
ﻗﺎﺑﻞ �د آٓوری اﺳﺖ ﮐﻪ در �ﺎل �ﺎﴐ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ �ﺎﻟﺖ ) (UMCرا ﺑﻌﺪ از �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﱰول ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد� ،ﺮ�ﻼوﻩ ﮐﺪام ادارﻩ �ﲑ
دوﻟﱴ ﻣﲆ و � ﺑﲔ اﳌﻠﲆ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ �ﺮای  UMCﲞﺼﻮص اﳖﺎ�ﮑﻪ ﺑﻌﺪ از �زﮔﺸﺖ ﮐﺪام ﺣﲈﯾﺖ ﻓﺎﻣیﲆ ﻧﺪارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﳕﺎﯾﺪ� .ﺮ�ﻼوﻩ
ازﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ �ﺪﯾﺪ در ﻗﺪرت اﻣﺪﻩ و ��ﺎل واﰣ ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ �ﺮ�ﻣﻪ در ﻣﻮرد  UMCدر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ � �ﲑ و � ﭼﻘﺪر زود �ﮏ ﻗﺎﻧﻮن �
ﭘﺎﻟیﴗ در ﻣﻮرد ﭼنﲔ اﻃﻔﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻣیﺎﯾﯿﺪ ،در ﺻﻮر�ﮑﻪ � �زﮔﺸﺖ ﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻖ �ﺷ�ﻨﺪ .ﳘﯿﻨﻄﻮر ،آٓی او ام ﰷﺑﻞ �ﳯﺎ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ �ﺪﻣﺎت
ﺣﲈﯾﻮی �ﺮای اﻃﻔﺎل �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺪون ﳘﺮاﻩ �ﺮاﺳﺎس رﻫ�ﱙ ﻫﺎی دا�ﲆ آٓی او ام اﳒﺎم دﻫﺪ.
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� .۵ﺪﻣﺎت ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ا�ﺮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آٓی او ام اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن اراﯾﻪ ﻣیﮕﺮدد:
�ﺴ�ﺘﻪ ﳈﮑﻬﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺑﺼﻮرت �نﴗ )اﻣتﻌﻪ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻣیﺸﻮد ) ﻣﮕﺮ آٓنﮑﻪ در ﲷﳰﻪ ﻣﲆ �ﮕﻮﻧﻪ د�ﮕﺮ ﺗﺬ�ﺮ دادﻩ ﺷﺪﻩ �ﺷﺪ( و ﻣﲒان
ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ �ﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳتنﺪﻩ ،و�ﻪ ﻣﲆ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ،ﻧﻮﻋﯿﺖ �ﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﴐور�ت ﻣﺴ�ﺘﻔیﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ� .ﺪﻣﺎت
اﺿﺎﰱ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد �ﺮای اﻃﻔﺎل �ﺎﺟﺮ ﺑﺪون ﳘﺮاﻩ اراﯾﻪ ﻣیﮕﺮدد .ﺑﻌﺪ از �ﺮرﳻ و ﲢﻠﯿﻞ ﻗبﻞ از اﺧﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﴍ�ﮏ ا�ﺮن  ،و
ﳘﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎ�ﱳ ﺑیﺸﱰ ﴐور�ت ﺑﻌﺪ از �ﺮﮔﺸﺖ؛ �ﺪﻣﺎت ذﯾﻞ �ﺮای ﻣﺴ�ﺘﻔیﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن �ﺮ�ﻣﻪ ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ا�ﺮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:

ﳈﮏ ﻫﺎی ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ورود ﺑﻪ ﻣیﺪان ﻫﻮاﱙ  -وا�ﺪ ﳘﲀری ﻣیﺪان ﻫﻮاﱙ آٓی او ام ﰷﺑﻞ
• دﯾﺪار و اﺳ�ﺘﻘبﺎل و �ﺪﻣﺎت آٓﺷ�ﻨﺎﺳﺎزی
• �ﺪﻣﺎت �ﺮا�ﺴ�ﭙﻮرﰏ ﺑیﺸﱰ� :ﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﲈ ،آٓی او ام �ﺪﻣﺎت �ﺮا�ﺴ�ﭙﻮرﰏ ﺑیﺸﱰ در دا�ﻞ �ﺸﻮر � ﻣﻘﺼﺪ ا�ﲑی �ن
ﻓﺮاﱒ ﳕﻮدﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ،ﻣﺼﺎرف ا�ﻦ �ﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ و�ﻪ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﲈ �ﺮداﺧتﻪ ﻣیﺸﻮد.
• ﻣﻌﺮﰱ �ﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗبﺖ ﲱﯽ �ﺮای اداﻣﻪ ﺗﺪاوی
• اﺳﲀن �ﺎ�ﻞ �ﺮای �ﺪ اﻗﻞ �ﮏ ﻫﻔتﻪ :اﮔﺮ ﳏﻞ ﺑﻮد�ش )اﺳﲀن(ﴐورت �ﺷﺪ ،آٓی او ام ﰷﺑﻞ اﺳﲀن ﻣﻮﻗﱴ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬ�ﺮش
آٓی او ام ﻓﺮاﱒ �ﺮدﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ � ﺷﲈ �ﮏ راﻩ �ﻞ ﲠﱰ در�ﺑﯿﺪ .ﻣﺼﺎرف ﺑﻮد�ش از و�ﻪ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﲈ �ﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎ �ﺮای اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد
ﻣﺸﺎورت ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از �ﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﰷرﻣنﺪان ﺷﺎ�ﺴ�ﺘﻪ آٓی او ام در دﻓﺎ�ﺮ آٓی او ام در ﴎاﴎ �ﺸﻮر اراﯾﻪ ﻣیﮕﺮدد .ﻣﺸﺎور�ﻦ آٓی او ام
ﺑﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن و ﻓﺎﻣیﻞ ﻫﺎی ﺷﺎن در ﻣﻮرد اﻣﲀ�ت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣیﮑنﺪ ،و اﳖﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﲥﯿﻪ اﺳﱰاﺗ�ی
اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و�ﻪ ﻣﺎﱃ ﳈﮑﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و ﻣﻔیﺪ آٓن ﺑﻪ ﻣﴫف �ﺮﺳﺎﻧﺪ ﳈﮏ ﻣیﮑنﻨﺪ � ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﴐورت ﻫﺎی ﺷﺎن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎن ﱒ ﭼنﺎن ﻣنﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﻄﻮر ﻣثﺎل وﺟﻮﻩ ﻣﺎﱃ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ،ﻇﺮﻓیﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﮐﺪام ،و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﱃ و
اﺟ�ﻋﯽ ﺷﺎن(.
ﺗﲓ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد در دﻓﱰ ﰷﺑﻞ ﻣیﺒﺎﺷ�ﻨﺪ و ﳈﮏ ﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪﻩ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد را در دﻓﺎ�ﺮ ﺳﺎﺣﻮی و وﻻ�ت ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﺮات ،ﻣﺰارﴍﯾﻒ،
�ﻣیﺎن ،ﻓیﺾ آٓ�د ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و ﮔﺮد�ﺰ ﺗﻨﻈﲓ و ﻫﲈﻫﻨﮓ ﻣیﮑنﻨﺪ .دﻓﺎ�ﺮ ﺳﺎﺣﻮی ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺣﻮی را �ﺮﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ .اﮔﺮ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻗﺮﯾﻪ
� ﳏﲆ زﻧﺪﮔﯽ ﻣیﮑنﻨﺪ ﮐﻪ �ﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﻟیﴗ اﻣنﯿﱴ ﻣﻠﻞ ﻣت�ﺪ ﰷرﻣنﺪان آٓی او ام ﺑﻪ اﳒﺎ دﺳﱰﳻ ﻧﺪارد� ،ﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﯿﻠﻔﻮﱏ �ﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.
ﳑﮑﻦ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﳎﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰی � �ﮑﯽ از دﻓﺎ�ﺮ ﻓﺮﻋﯽ آٓی او ام �ﺮای ﺑﺪﺳﺖ اوردن �ﺴ�ﺘﻪ ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد
ﺧﻮد �ﺮود .ﻣﮕﺮ ،در ﺳﺎ�ﺎت ا�ﮑﻪ اﻣنﯿﺖ آٓن از ﻃﺮف ﻣﻠﻞ ﻣت�ﺪ و آٓی او ام ﺗﻈﻤﲔ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ،ﰷرﻣنﺪان آٓی او ام ﻣﺴ�ﺘﻘ�ً ﺑﻪ ﻓﺎﻣیﻞ ﴎﻣﲒﻧﺪ.
ﰷرﻣنﺪان آٓی او ام ﮐﻪ ﻣﺴ�ﺌﻮل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد �ﺮای �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣیﺒﺎﺷﺪ ﱒ ﭼنﺎن �ﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﻩ دﻫﯽ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و رﻫ�ﱙ �ﺮای �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣیﺪﻫﺪ .ﰷرﻣنﺪان آٓی او ام �ﺮ�ﻼوﻩ �ﺪﻣﺎت ﲥﯿﻪ و ﺗﺪارﰷت ) ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﺮاﯾﻪ ﳕﻮدن �ﮏ ﺳﺎ�ﻪ ﲡﺎرت،
و � ﺧﺮﯾﺪاری وﺳﺎﯾﻞ( ،ﲡﺮﺑﻪ ﲣﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺎر�ﯿﺖ ،و در وﻗﺖ ﴐورت ﺣﲈﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی � اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد را در �ﺎﻣﻌﻪ �ﺮای ﻓﺮد �
اﻓﺮاد �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎدﻩ �ﺮ �ﺴﺎزد اراﯾﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ.
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و�ﻪ ﻣﺎﱃ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﻣیﺘﻮاﻧﺪ �ﺮای �ﺪﻣﺎت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﮐﻪ در ذﯾﻞ ذ�ﺮ ﻣیﮕﺮدد �ﲀر رود:

ﺣﲈﯾﺖ از ﰷر و �ر �ﻮ�ﮏ
ﻣﺴﺎ�ﺪت �ﺮای ﴍوع � ،دو�رﻩ �ﺮاﻩ اﻧﺪا�ﱳ � ،ﴍ�ﮏ ﺷﺪن در �ﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﲡﺎری �ﻮ�ﮏ ﮐﻪ ﺧﻮﳐﺘﺎری اﻗتﺼﺎدی و اﳚﺎد درآٓﻣﺪ را
ﺑﻮﺟﻮد آٓورد :اﮔﺮ ﺷﲈ ﺗﺼﻤﲓ ﮔﺮﻓتﯿﺪ ﮐﻪ ﰷر و �ر ﺧﻮد را ﴍوع ﮐﻨﯿﺪ ،آٓی او ام ﺷﲈ را ﳈﮏ ﻣیﮑنﺪ � �ﮏ ﻧﻮع ﲡﺎرت ﻣنﺎﺳﺐ را �ﺮای ﺧﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ.
اﻧﺘ�ﺎب ﰷرو�ر ﻣﺮﺑﻮط ﻣیﺸﻮد ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﻗبﲆ ﺷﲈ ،ﲡﺎرت ﻫﺎی د�ﮕﺮ در ﻣنﻄﻘﻪ ا�ﮑﻪ ﺷﲈ در آٓن ﻣﺴ�ﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ اﯾﺪ و �ﲑﻩ…
اﻗتﺼﺎد اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺮﻣبﻨﺎی ﻣﲒان �ﻻی ﺑﯿﲀری و زﻣیﻨﻪ ﻫﺎی ﳈﱰ اﺷ�ﺘﻐﺎﱃ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣیﺸﻮد .ﲡﺎرب ﺻﻨﻌﺖ ﳏﲆ �ﺴ�ﯿﺎر ﰼ اﺳﺖ و ﭘﺎﻟیﴗ
اﻗتﺼﺎد ﻫﺎی �ﺰرگ � �ﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ نﮕﺮدﯾﺪﻩ .ا�ﻦ ﳘﻪ زﻣیﻨﻪ را �ﺮای ﺧﺮوج اﻗتﺼﺎد �ﲑ ﻣنﻈﻢ و �ﲑ رﲰﯽ ز�د�ﺮ ﻣﺴﺎ�ﺪ ﻣیﺴﺎزد.
ﺷﺎﻣﻠﲔ �ﺮ�ﻣﻪ  AVRRﱒ �ﺎﻟﺶ ﻫﺎی ز�دی را در �ﺮاﻩ اﻧﺪا�ﱳ ﲡﺎرت ﻫﺎی ﰷﻣیﺎب و ﭘﺎﯾﺪار را در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن رو�ﺮو ﻣیﺸﻮﻧﺪ .ﲞﺎﻃﺮ �ﺎﻟﺖ
اﻣنﯿﱴ �ﻣﺴﺎ�ﺪ ،ﺳﻄﺢ دراﻣﺪ ﭘﺎ�ن و ارﻗﺎم �ﻻی ﺑﯿﲀری در ﻧﻔﻮس� ،ﺮای ﺑیﺸﱰ ﺷﺎﻣﻠﲔ �ﺮ�ﻣﻪ �ﺴ�ﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﳏﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
�زار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﮑﻪ زﻣیﻨﻪ ﴍوع ﰷر و �ر در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﲠﱰ اﺳﺖ �ﺴبﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺎت اﻃﺮاف ،ﺑﻨ ًﺎ �ﺴ�ﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ
�ﺎت ﺧﻮد �ﺮ ﳕﯿﮕﺮدﻧﺪ .دور�ﺮ از �ﺎﻫﺎ�ﮑﻪ آ ٓﳖﺎ در آٓن �ﺰرگ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،اﳖﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﳈﺒﻮد ﺷ�ﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟ�ﻋﯽ ﻣﻮا�ﻪ ﻣیﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد �ﮏ
�ﺎﻟﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ�ﻪ اﺳﺖ� .ﺮ�ﻼوﻩ ازاﯾﻨﮑﻪ �ﺎﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﮐﱶ ًا �ﺴ�ﯿﺎر ﻣﺸﲁ اﺳﺖ ،ا�ﳯﺎ ﳘﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت �ﻻی اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣیﻞ،
ﳘﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و دوﺳ�ﺘﺎن ﻧﲒ ﻣﻮا�ﻪ ﻣیﮕﺮدﻧﺪ.
آٓی او ام �ﻮﺷﺶ ﻣیﮑنﺪ ﮐﻪ ﭼنﲔ ﻓﮑتﻮر ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح ،ﺳﺎ�ﱳ و ﺗﻄﺒﯿﻖ �ﺮ�ﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻮن AVRRﻣﺪ ﻧﻈﺮ �ﮕﲑد .ﺑﻪ
ﻋﻮض ﳏﺪود ﺳﺎ�ﱳ ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎی �ﺮ�ﻣﻪ  AVRRدر اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑﻪ ﳈﮏ ﻫﺎی ﲥﯿﻪ و ﺗﺪارﰷت ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﱳ ﺳﺎ�ﻪ ﲡﺎرﰏ �
ﺧﺮﯾﺪاری وﺳﺎﯾﻞ و ﰷﻻﻫﺎ� ،ﺮ�ﻣﻪ ﳘﭽﻨﺎن ﺣﲈﯾﺖ ﲣﻨﯿﮑﯽ و ﲡﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺎر�ﯿﺖ را ﺗﻮﺳﻂ ﳘﲀران آٓی او ام در �ﺸﻮر و ﱒ ﭼنﺎن
ﺣﲈﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی اراﯾﻪ ﻣیﮑنﺪ � در اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﺎﻣﻠﲔ �ﺮ�ﻣﻪ در �ﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﱏ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﳚﺎد ﳕﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ ا�ﻦ از ﻣﺼﺎﺣبﻪ � ﻣﺴ�ﺘﻔیﺪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن �ﺮ�ﻣﻪ اﺷﲀر ﮔﺮدﯾﻪ ﮐﻪ ﳈﮏ ﻫﺎی �ﺮ�ﻣﻪ � AVRRﮏ رول �ﺴﺎر ﲻﺪﻩ در اﳚﺎد اﺳﺎس اﺟ�ﻋﯽ اﻗتﺼﺎدی در اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد
اﮐﱶﯾﺖ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ �زی �ﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﲡﺎرت ﻫﺎی �ﻮ�ﮏ :ﺑیﺸﱰ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﲡﺎرت ﻫﺎی �ﻮ�ﮏ را اﻧﺘ�ﺎب �ﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ا�ﻦ ﴎﯾﻌﱰ�ﻦ راﻩ �ﺮای
در�ﻓﺖ ﭘﻮل و ﺣﲈﯾﺖ از ﺧﻮد و ﻓﺎﻣیﻞ در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑﻌﺪ از �ﮏ ﻏﯿﺎﺑﺖ ﻃﻮﻻﱏ ﻣیﺒﺎﺷﺪ� .زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﻌﻮ ًﻻ از �ﮏ ﴍا�ﺖ �
دوﺳ�ﺘﺎن و ﺧﻮ�ﺸﺎن ﺧﻮد ﴍوع ﻣیﮑنﻨﺪ ،ز�ﺮا ﮐﻪ و�ﻪ ﻣﺎﱃ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﻣﻌﻤﻠﻮ ًﻻ در �ﺪی ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ �ﮏ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ �ﮏ ﲡﺎرت را ﺑﻄﻮر
ﻣﺴ�ﺘﻘﻞ آٓ�ﺎز ﮐﻨﺪ .ﲞﺶ از �ﮏ ﲡﺎرت � ﰷرو�ر ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدﯾﺪن ﻃﺮﯾﻘﻪ آٓﺳﺎﻧﱰ و ارزاﻧﱰ �ﺮای ﺳﺎ�ﱳ ﺑنیﺎد ﰷرو�ر ﻣیﺒﺎﺷﺪ �ﺮ�ﻼوﻩ ﺑﻪ
�زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﺲ اﻋ�د ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺪﺳﺖ داﺷ�ﺘﻪ ﴍ�ﮏ �ﮏ ﲡﺎرت ﺷﻮد .در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن راﺟﺴﱰ ﳕﻮدن �ﮏ ﲡﺎرت �ﺪﯾﺪ ﺣﳣﯽ اﺳﺖ.
ﳘﭽﻨﺎن ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﲞﺶ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ�ﻪ �ﺮای ﺧﻮداﺷ�ﺘﻐﺎﱃ ﻣیﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ را در ﻗﺴﻤﺖ اﳚﺎد �ﮏ
ﰷرو�ر �ﺪﯾﺪ ﺣﲈﯾﺖ ﻣیﮑنﺪ .در ﺣﻘیﻘﺖ اﳚﺎد و انﮑﺸﺎف ﲡﺎرت ﻫﺎی �ﻮ�ﮏ ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﺳیﺴ�ﱲ ﮐﻨﱰول ﺷﺪﻩ وﺟﻮﻩ �ﲑ ﻧﻘﺪی �ﺸﺎن
دﻫﻨﺪﻩ ﻧﺘﺎﱕ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣتﺪاوم اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﴐورت ﺑﻪ ﻣنﺎﺑﻊ درآٓﻣﺪ ﻓﻮری داﺷتنﺪ .ﭘیﺸ�ﳯﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ �ﺮ�ﻣﻪ ﻫﺎی
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ﺧﻮداﺷ�ﺘﻐﺎﱃ رﻫ�ﱙ ﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ذﯾﻞ را در ﭘیﺶ �ﮕﲑﻧﺪ - :ﻣﺮ�� اﺑﺘﺪاﱙ ﺷﺎﻣﻞ دورﻩ ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﰏ ﻣیﺒﺎﺷﺪ )ﻫﺮﻗﺪر ا�ﮑﻪ
ﴐورت �ﺷﺪ( ،ﻃﺮا� ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﮐﻪ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﳈﮏ ﮐﻨﺪ � ﺗﺼﻤﲓ �ﮕﲑد ﮐﻪ ا� آٓ�ﺎز �ﮏ ﰷرو�ر �ﺪﯾﺪ �ﮏ ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻣﻮ�ﺮ اﺳﺖ،
وﱒ ﻣﺸﺨﺺ �ﺴﺎزد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﺎ�ﻪ �ﺮای وی �ﮏ زﻣیﻨﻪ ﺧﻮب رﺷﺪ اﻗتﺼﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد آٓوردﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ - .دورﻩ ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﰏ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣیﮑنﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎ�ﱳ �ﮏ ﭘﻼن ﲡﺎرﰏ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﳘﲀران دﻓﱰ آٓی او ام ﲢﻠﯿﻞ و ارز�ﰉ ﻣیﺸﻮﻧﺪ .ﻓﮑتﻮر ﻫﺎی ﲻﺪﻩ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﲡﺮﺑﻪ ﰷری
�زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،اﺷ�ﻨﺎﱙ اﳖﺎ � ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﮑﻪ اﻧﺘ�ﺎب �ﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯿﺖ و � ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘیﺶ �ﺮد ﰷرو�ر )� ﴍا�ﺖ � ﺑﻪ ﲥﻨﺎﱙ( .ﭘﺎﯾﺪاری �ﺮ�ﻣﻪ،
�ﺛﲑات ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﱃ ،و ﲢﻠﯿﻞ ﻣﻔیﺪﯾﺖ ﲡﺎرت� .ﺴ�ﯿﺎری از �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در�ﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣنﺤﯿﺚ ﭘﻨﺎﻫﺪﻩ ﳑﺎﻧﻌﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ� ،ز ﱒ �ﮏ در�ﻪ ﲡﺮﺑﻪ را از ﺳﺎﻟﻬﺎی ا�ﮑﻪ ﻗب ًﻼ در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮔﺰراﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ �ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎی اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎ�ﱳ ﭼنﲔ �ﺎرت ﻫﺎ و انﮑﺸﺎف اﳖﺎ در اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﻣﻮﻓﻖ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻼن ﲡﺎرﰏ  -ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻣﺎﱃ آٓی
او ام اﺻﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﻣﲑود ﮐﻪ در اﳚﺎد و ﻣتﻌﺎﻗب ًﺎ ﲻﻠﯿﺎت �ﺮ�ﻣﻪ ﴍ�ﺖ ﻣیﮑنﺪ� .زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﳫﻒ اﺳﺖ � �ﺮای ﻫﺮ �نﺲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﻩ �ﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﳰﺖ )� اوراق ﺟﮕﺮﻩ( اراﯾﻪ ﳕﺎﺋﯿﺪ .ﺳﺎ�ﻪ ﲡﺎرت ﺑﺼﻮرت ﻣنﻈﻢ ﻗبﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ �ﺮ�ﻣﻪ
�ﺮرﳻ و ارز�ﰉ ﻣیﺸﻮد .ﺑﲔ آٓی او ام و �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع دادوﺳ�ﺘﺪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺻﻮرت ﳕﯿﮕﲑد .ﺑﻪ ﻋﻮض ،ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻣﺎﱃ ﻣﺴ�ﺘﻘ�ً
�ﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎ�ﱳ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن �ﺪﻣﺎت ﻣﲑود ،در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻣﻮرد ﴐورت از ﻃﺮﯾﻖ �ﳬﯿﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﻼن ﲡﺎرﰏ
�زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ.
ﻣﻌﺎش ﻣﺴﺎ�ﺪﰏ اﺿﺎﰱ �ﺮای �ﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳ�ﺘ�ﺪام :دﻓﱰ آٓی او ام ﰷﺑﻞ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﺷﲈ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷ�ﺒﮑﻪ ﳘﲀران ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳ�ﺘ�ﺪام ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن
ﺑﻠﻘﻮﻩ ﻣﻌﺮﰱ ﳕﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﲈ ﻣﯽ آٓﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﰷر�ﰉ را اﺳ�ﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﰏ ﮐﻪ ﺷﲈ اﺳ�ﺘ�ﺪام ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ ،و�ﻪ
ﻣﺴﺎ�ﺪت اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﲈ ﻣنﺤﯿﺚ ﻣﻌﺎش اﺿﺎﰱ ﳘﺮاﻩ � ﻣﻌﺎش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ �ن اﺿﺎﻓﻪ ﻣیﮕﺮدد .دﻓﱰ آٓی او ام ﰷﺑﻞ �ﮏ ﺗﻌﺪاد �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﮔﺎن را ﺑﻪ ﳘﲔ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻌﺎش ﻣﺴﺎ�ﺪﰏ اﺿﺎﰱ ﺣﲈﯾﺖ �ﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﭼنﲔ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن دارای �ﺎرت �ﺎص � دارای �ﺎرت ﻫﺎی
�ﻻ ﻣیﺒﺎﺷ�ﻨﺪ� .ﺮای �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن دارای ﲢﺼﯿﻼت و �ﺎرت ﻫﺎی ﰼ ،ا�ﻦ ﻣﺸﲁ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﰷر رﲰﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨ ًﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﲡﺎرت و �ﺸبثﺎت �ﻮ�ﮏ و � ﴍا�ﺖ راﻩ ﲠﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ز�ﺮا ﮐﻪ ا�ﻦ راﻩ اﺳﺎﻧﱰ و ﴎﯾﻌﱰ اﺳ�ﺘ�ﺪام و در�ﻓﺖ درآٓﻣﺪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ.
ﴰﻮﻟﯿﺖ در آٓﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻮی و ﻓﲎ �ﺮای ﺑﻠﻨﺪ �ﺮدن �ﺎرت ﻫﺎ و اﺳ�ﺘ�ﺪام� :ﺮﯾننﮓ ﻫﺎاﻧﺘ�ﺎب ﻣیﺸﻮﻧﺪ �ﺮ اﺳﺎس دﺳﱰس ﺑﻮدن ،ﲡﺮﺑﻪ
ﰷری ﻗبﲆ ،ﺗﻌﻠﲓ� ،ﻼﻗﻪ ،ﴐورت ﻣﺎر�ﯿﺖ ﳏﲆ �ﺮای �ﺎرت �ﺎص � .ﳘﲀری ﴍﰷ ،آٓی او ام ﰷﺑﻞ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﺷﲈ را ﺑﻪ �ﻮرس ﻫﺎی ﺗﻌﻠﳰﯽ
در �ﺎرت ﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﰱ ﳕﺎﯾﺪ.
�ﺮای �ﻮرس ﻫﺎی ﺗﻌﻠ�ت ﺣﺮﻓﻮی و ﻓﲎ و اﺳ�ﺘ�ﺪام ،آٓی او ام ﰷﺑﻞ � وزارت ﰷر و اﻣﻮر اﺟ�ﻋﯽ ،وزارت �ﺎﺟﺮ�ﻦ ﺷﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﲔ و
�ﺮ�ﻣﻪ انﮑﺸﺎف �ﺎرت ﻫﺎی ﻣﲆ در ﲤﺎس اﺳﺖ.
�ﮏ ﺗﻌﺪاد ادارات ﺗﻌﻠﳰﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋ�د ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺗﻮﺳﻂ آٓی او ام اﺳ�ﺘﻔﺎدﻩ ﻣیﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت� ،زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن
ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ادارات ﺗﻌﻠﳰﯽ و �ﻮرس ﻫﺎی ﺷﺎن اﻧﺘ�ﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از نﮕﺎﻩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ �ﺮای ﺷﺎن راﺣﺖ �ﺮ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس �ﺷﺪ و �ﻮرس ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺷﺎنﺮا اراﯾﻪ �ﺮدﻩ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﻓیﺲ �ﺮﯾننﮓ ﻫﺎ ﻣﺴ�ﺘﻘ�ً ﺗﻮﺳﻂ آٓی او ام ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﳰﯽ �ﺮداﺧتﻪ ﻣیﺸﻮد.
اﺳﲀن ﻣﺆﻗﱴ � ﻓﺮاﱒ ﺳﺎزی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺟﻮا�ﮕﻮی ﴐورت ﻫﺎی �ﺎ�ﻞ و ﻓﻮری �ﺷﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺼﺎرف ﲱﯽ )ادوﯾﻪ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و ﻣﺸﻮرﻩ دﻫﯽ( ﮐﻪ ﺷﲈ را ﻗﺎدر ﻣیﺴﺎزد ﺑﻪ ﻣﺮاﻗبﺖ ﲱﯽ در ﻫﻨﮕﺎم �زﮔﺸﺖ دﺳﱰﳻ داﺷ�ﺘﻪ
�ﺷ�ﯿﺪ .ارز�ﰉ و ﻣﺸﻮرﻩ ﲱﯽ ،اﮔﺮ ﴐورت �ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ داﮐﱰ ﻣﻮﻇﻒ آٓی او ام اراﯾﻪ ﻣیﮕﺮدد .در ﺻﻮرت ﴐورت ﺑﻪ ﺗﺪاوی ،ﺷﲈ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﰱ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺼﺎرف اداری و ﺣﻘﻮﰵ � ﺷﲈ را ﻗﺎدر �ﺴﺎزد ﺧﻮد را ﺛبﺖ و راﺟﺴﱰ ﮐﻨﯿﺪ .آٓی او ام ﰷﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﲈ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﰵ ﳈﮏ ﻫﺎی
ﻣنﺎﺳﺐ را اﳒﺎم ﻣیﺪﻫﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣثﺎل :اﮔﺮ ﺷﲈ ﻫﯿﭻ اﺳ�ﻨﺎد ﻧﺪارﯾﺪ ،آٓی او ام ﺷﲈرا ﳈﮏ �ﺮدﻩ ﺑﻪ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دوﻟﱴ ﻣﻌﺮﰱ ﺧﻮاﻫﺪ �ﺮد،
ﻓیﺲ واردﻩ �ﻻی ا�ﻦ �ﺪﻣﺎت از و�ﻪ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﺷﲈ �ﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﲈﯾﺖ اداری و رﺟﻌﺖ دﻫﯽ � ار�ﺎع
آٓی او ام ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﲈ ﺣﲈﯾﺖ اداری دادﻩ و ﱒ ﺷﲈ را ﻣﻌﺮﰱ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�ﺪﻣﺎت ﳏﲆ ،ﺳﺎﺣﻮی و ﻣﲆ )ﺣﮑﻮﻣﱴ� ،ﲑ ﺣﮑﻮﻣﱴ� ،ﲑﯾﻪ و �ﲑﻩ(
اﺑﺘﲀرات اﺳ�ﺘ�ﺪام ﳏﲆ
ادارات ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎی �ﻮ�ﮏ
ﺛبﺖ �م ﺑﻪ ﻣﲀﺗﺐ و ادارات ﺗﻌﻠﳰﯽ
آٓﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻮی و ﻓﲎ و ﺗﻌﻠﳰﯽ
�ﺪﻣﺎت ﲣﺼﴡ ﲱﯽ
�ﺪﻣﺎت رواﱏ اﺟ�ﻋﯽ
ﺷ�ﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟ�ﻋﯽ ﳏﲆ
ﻣﺸﺎورﻩ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﰵ

 .۶زﻣیﻨﻪ �زﮔﺸﺖ �ﺎﺟﺮ�ﻦ ﺑﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑیﺸﱰ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺟنﮓ را ﲡﺮﺑﻪ �ﺮدﻩ� ،ﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺳ�ﯿﺎﳻ و ﰉ اﻣنﯿﱴ ،ﮐﻪ در ﻧتی�ﻪ �ﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻣیﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻓﻐﺎن او ًﻻ
ﺑﻪ �ﺸﻮر ﻫﺎی ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا�ﺮان و ﭘﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻓﺮار ﳕﺎﯾﻨﺪ ،ﳘﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﮐﱶ �ﺸﻮر ﻫﺎ در ﴎاﴎ �ﺎن .اوﻟﲔ ﻣﻮج �ﺮﮔﺸﺖ در اواﯾﻞ دﻫﻪ
 ۹۰ﺑﻮد :ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ �ﺪود �ﮏ ﻣیﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن �زﮔﺸﺖ �ﺮدﻧﺪ ،از � ۲۰۰۲ﻻ�ﺮ ای  ۵٫۷ﻣیﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن �ﺎﺟﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ �ﺮﮔﺸتنﺪ .اﮐﻨﻮن،
ﲢﺮﰷت ﻋﺒﻮر از ﴎ�ﺪ ﻫﻨﻮز ﱒ وﺟﻮد دارد -ﻣﺮدم �ﺮﻣیﮕﺮدﻧﺪ و ﱒ ﭼنﺎن اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن را �ﺮک ﻣیﮑنﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻒ.
�زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن �ﺪود  ۲۵ﻓیﺼﺪ ﻧﻔﻮس اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن را �ﺸﮑیﻞ ﻣیﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۴۰٪اﳖﺎ � �ﺎل اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد نﮕﺮﯾﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
�ﻋﺚ ﻣﺸ�ت اﻣنﯿﱴ ﻣیﺸﻮد .اﺗﺒﺎع ﺑﯿﲀر و ﰼ ﰷر ﺑﻪ ﴰﻮل �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻄﺮ ﻣﻮا�ﻪ ﺷﺪن و اﺷ�ﺘﻐﺎل در �ﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎ و ﻧﱪد ﻫﺎ
ﻫﺴتنﺪ ،اﳖﺎ ﴐورت ﻫﺎی �ﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در �ﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از �ﺸﻤﮑﺶ و در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻣنﺎﺑﻊ ﳈﯿﺎب �دﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓتﻪ
ﻣیﺸﻮﻧﺪ .ﺗﻮ�ﻪ ﻣنﻈﻢ و ﺳیﺴ��ﺗﯿﮏ در ﺑﻮﺟﻮد اوردن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ �ﺮای ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﻣﻌﲔ ،ﻓﺎﻣیﻞ ﻫﺎی ﺷﺎن ،ﺟﻮاﻣﻊ ا�ﮑﻪ ﺣﲈﯾﺖ ﺷﺎن ﻣیﮑنﺪ
ﴐورت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ �ﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﺑﻠﻘﻮﻩ را ﰼ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ �ﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻣنﺎﺑﻊ ﳈﯿﺎب ﻣیﮕﺮدد .اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد ﲠﱰ ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﭼنﲔ
ﺧﻄﺮات را ﰼ �ﺴﺎزد ،ﺑﻨ ًﺎ ا�ﳯﺎ اﺳﺎﳻ ﻫﺴتنﺪ ﻧﻪ �ﳯﺎ �ﺮای انﮑﺸﺎف ﲠﱰ �ﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﲠﱰ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣنﯿﱴ .در �ﺴ�ﯿﺎری از ﻣﻮارد ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
�زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ �ﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ را ﻣﻮا�ﻪ ﻣیﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ �ﲑ�ﺎﴐ ﺑﻮدن ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ز�د از �ﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط دارد ،اﳖﺎ ﴐورت دارﻧﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﰪ از اﺟ�ﻋﯽ و اﻗتﺼﺎدی از ﴎ ﴍوع ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨ ًﺎ اﺳ�ﺘﻘﺮار ﳎﺪد زﻣﺎﱏ ﳘﺮاﻩ � ﻣﺴﺎ�ﺪت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و �ﺎرت ﻫﺎی ﰷری
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�ﺮا�ﺸﺎن ﺣیﺎﰏ اﺳﺖ� .ﺮ�ﻼوﻩ �ﲀﻓﻮی ﴐورت ﻫﺎی ﻓﻮری ﺷﺎن ،اﳖﺎ را ﺗﻮا�ﱙ ﻣیﺪﻫﺪ ﮐﻪ �ﺮای انﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ذرﯾﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ �ﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی دواﻣﺪار زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺷﱰاک ﳕﺎﯾﺪ.

ﻣﺴﮑﻦ � ﴎﭘﻨﺎﻩ
�ﺎﻟﺖ ﻣﺴﮑﻦ� :ﺮاﯾﻪ �ﮏ اﭘﺎرﲤﺎن از  ۴۰۰داﻟﺮ �  ۶۰۰داﻟﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎرف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ �ﺪود  ۵۰۰داﻟﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎرف �ﺮق و آٓب
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑیﺸﱰ از  ۴۰داﻟﺮ ﻧیﺴﺖ .ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﻪ ﻣﴫف ﳑﮑﻦ ﻣﴫف �ﻻ �ﺮود.
ﻣﺴﺎ�ﺪ ﺑﻮدن ﳈﮏ ﻫﺎی اﺟ�ﻋﯽ �ﺮای ﴎﭘﻨﺎﻩ  :رﻫ�ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ �ﺎﻧﻪ ﻫﺎی �ﺮاﱙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣیﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﺎﻧﻪ ،اﭘﺎرﲤﺎن و �ﲑﻩ.
راﻩ ﻫﺎی ﳘﲀری �ﺮای در�ﻓﺖ ﴎﭘﻨﺎﻩ )ﻣﺴﮑﻦ(� :زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن �ﺮای دو ﻫﻔتﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬ�ﺮش آٓی او ام واﻗﻊ ﺟنﮕﻠﮏ ﺑﻌﺪ از �ز
ﮔﺸﺖ ﺷﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ �ﺮدﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﻨﺪ.
وﺿﯿﻌﺖ ﻣﺎر�ﯿﺖ ﰷرﮔﺮ :ﺑﻄﻮر ﲻﻮم ،از  ۲۰۰۲ﺑﺪﯾنﺴﻮ اﻗتﺼﺎد �ﺸﻮر وا�ﺴ�ﺘﻪ ﺑﻪ ﳈﮏ ﻫﺎی ﺑﲔ اﳌﻠﲆ اﺳﺖ .اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺸ�ت
اﻗتﺼﺎدی از  ۲۰۱۴ﺑﺪﯾنﺴﻮ ﮐﻪ ﳈﮏ ﻫﺎی �ﺸﻮر ﻫﺎی ﳈﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﰼ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﻣﻮا�ﻪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﲞﺎﻃﺮ وﺿﯿﻌﺖ �ﲑ ﯾﻘیﲎ در �ﺸﻮر ،ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران و ﴍ�ﺖ ﻫﺎ �ﻼﻗﻪ ﭼنﺪاﱏ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ در اﺷ�ﺘﻐﺎل ﺑیﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﺳ�ﺘ�ﺪام ﭘﺎ�ن
اﻣﺪﻩ.
راﻩ ﻫﺎی ﳘﲀری �ﺮای در�ﻓﺖ ﰷر� :ﺮای اﺳ�ﺘ�ﺪام در ﺳﮑتﻮر دوﻟﱴ ،ر�ﺳﺖ ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ ﳈﺴ�ﯿﻮن �ﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﳈﺴ�ﯿﻮن �ﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ
�ﺴﺖ ﻫﺎی �ﺎﱃ را از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ا�ﻼن ﻣیﮑنﺪ� www.afghanexprts.gov.af :ﺮ�ﻼوﻩ �ﺮای �ﺴﺖ ﻫﺎی �ﺎﱃ در ﺳﮑتﻮر
ﺧﺼﻮﴅ در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی www.acbar.org :و www.jobs.af
اﻣﲀ�ت ﺗﻌﻠ�ت ﺑیﺸﱰ� ،ﺮﯾننﮓ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻮی :ﻣﲀﺗﺐ ﲻﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳتنﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑیﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ
ﻣیﺸﻮﻧﺪ� ،ﺮ�ﻼوﻩ ﻣﲀﺗﺐ ﲣﻨﯿﮑﯽ و ﺣﺮﻓﻮی ﻧﲒ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠ�ت اراﯾﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی ﲱﯽ:

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرن اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑیﺸﱰ در ﰷﺑﻞ و ﺷﻬﺮ ﻫﺎی �ﺰرگ ﲡﻤﻊ �ﺮدﻩ اﻧﺪ� .ﺸﻮر ﳘیﺸﻪ ﺑﻪ ﳈﺒﻮد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﲱﯽ ﻣﻮا�ﻪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣنﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ .اﻓﻐﺎن ﻫﺎ � �ﺎل از ﴎ�ﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف �ﺸﻮر ﭘﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺮای ﺑﺪﺳﺖ اوردن �ﺪﻣﺎت اﺳﺎﳻ ﲱﯽ
ﻋﺒﻮر ﻣیﮑنﻨﺪ .ا�ﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ در ا�ﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﲠﱰ ﲱﯽ و اﺳﺎﱏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻗﺎرب در اﻧﻄﺮف ﴎ�ﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﳖﺎ از ﴎ�ﺪ
اﻓﻐﺎن ﭘﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻋﺒﻮر ﻣیﮑنﻨﺪ.

�ﺮای ﴐورت ﻫﺎی �ﺎص ﲱﯽ :ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑﻪ دﻓﱰ آٓی او ام ﰷﺑﻞ �ﺮای ﺑﺪﺳﺖ آٓوردن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ،دﺳﱰﳻ و ﻗﳰﺖ
و ﻣﺼﺎرف ﺗﺪاوی و ادوﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﲈ ﴐورت دارﯾﺪ.

ﺗﻌﻠ�ت ﺣﺮﻓﻮی و ﻓﲎ:

ا�ﺴ�ﺘیتﻮت ﻫﺎی ﺗﻌﻠﳰﯽ رﲰﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻟیﺴﻪ ﻫﺎی ﲣﻨﯿﮑﯽ و ﺣﺮوﻓﻮی ،و ا�ﺴ�ﺘیتﻮت ﻫﺎی ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﱃ ﲣﻨﯿﮏ ﰷﺑﻞ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد از ﳖﺎد
ﻫﺎ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﲻﻮﻣﯽ وزارت ﰷر و اﻣﻮر اﺟ�ﻋﯽ ﱒ آٓﻣﻮزش ﻫﺎی را اراﯾﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ .وزارت ﻣﻌﺎرف �ﮏ دﯾﭙﺎرﲤﻨﺖ ﺗﻌﻠ�ت ﻣﺴﻠﮑﯽ دارد ﮐﻪ ۴۱
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ﻣﮑتﺐ را در �ﺮﻣیﮕﲑد اﳖﺎ ﲻﻮﻣ ًﺎ �ﺮﯾننﮓ ﻫﺎی ﲣﻨﯿﮑﯽ ،ﳒﺎری ،ﻧﻞ دواﱏ ،ﻗﺎﻟﲔ �ﰱ ،ﻓﻠﺰﰷری ،ﺳﻠﲈﱏ ،ﺧیﺎﻃﯽ و ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ دﻓﱰ را آٓﻣﻮزش
ﻣیﺪﻫﻨﺪ.
د�ﮕﺮ اداراﺗﯿﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اراﯾﻪ �ﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﳰﯽ ﺣﺮﻓﻮی ﻣﺸﻐﻮل اﺳتنﺪ ﻋﺒﺎرت از  ) CHAﻫﲈﻫﻨﮕﯽ ﳈﮏ ﻫﺎی ا�ﺴﺎﱏ() ACT ،ادارﻩ
ﺗﻌﻠﳰﯽ ﺳﺎﺧ�ﱏ() AGTTP ،ﺑنیﺎد اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ() AFS ،ادارﻩ ﺣﲈﯾﺖ ��ﺪاری() SORVACH ،ادارﻩ �ﺪﻣﺎت اﺣیﺎ �ﺎرت ﻫﺎ ،زراﻋﺖ،
ﺳﺎﺧ�ﱏ و ﲱﺖ(.

ﺗﻌﻠﲓ:
ﺳیﺴ�ﱲ ﺗﻌﻠﳰﯽ :دو ﻧﻮع ﺳیﺴ�ﱲ ﻣﻮازی ﺗﻌﻠﳰﯽ در اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن وﺟﻮد دارد .ﺗﻌﻠ�ت ﻣﺬﻫﱮ ﮐﻪ ﻣﺴ�ﺌﻮﻟﯿﺖ رو�ﺎﻧﯿﻮن اﺳﺖ در ﻣﺴﺎ�ﺪ ،در�ﺎﻟﯿﮑﻪ
دوﻟﺖ ﺗﻌﻠ�ت �ﻠﻤﯽ ﳎﺎﱏ در ﻣﲀﺗﺐ دوﻟﱴ اراﯾﻪ ﻣیﮑنﺪ .از ﺳﻦ  ۱۳ � ۷اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﲀﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ ﻣﲑوﻧﺪ و در اﳒﺎ ﺗﻌﻠ�ت اﺳﺎﳻ
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﱳ ،ﺣﺴﺎب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﲆ را ﻣﯽ آٓﻣﻮزﻧﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﮑتﺐ ﻣتﻮﺳﻄﻪ ﻣﻮﺿﻮ�ﺎت �ﻠﻤﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣیﮑنﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
اداﻣﻪ ﺗﻌﻠﲓ ﻫﺴتنﺪ در ا�ﲑ ا�ﻦ ﻓﺎز �ﯾﺪ �ﮏ اﻣت�ﺎن را ﺳپﺮی ﳕﺎﯾﻨﺪ .در دورﻩ �ﻧﻮی ﺷﺎﮔﺮدان اﻧﺘ�ﺎب ﻣیﮑنﻨﺪ ﮐﻪ آٓ� دروس �ﻠﻤﯽ را �ﺮای
ﺳﻪ ﺳﺎل د�ﮕﺮ اداﻣﻪ دادﻩ ﮐﻪ اﺣ� ًﻻ ﻣنﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﱳ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻣیﺸﻮد ،و� ﻣﻀﺎﻣﲔ را ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋﺖ ،ﻫﻮاﻧﻮردی ،ﻫﲊ ،ﲡﺎرت � �ﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﲅ.
ﻫﺮدو �ﺮ�ﻣﻪ � اﻣت�ﺎن �ﳫﻮر� )ﺻﻨﻒ دوازدﱒ( ﺧﱲ ﻣیﺸﻮد.
ﺗﻌﻠ�ت ﺣﺮﻓﻮی :ا�ﺴ�ﺘیتﻮت ﻫﺎی ﺗﻌﻠﳰﯽ رﲰﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻟیﺴﻪ ﻫﺎی ﲣﻨﯿﮑﯽ و ﺣﺮوﻓﻮی ،و ا�ﺴ�ﺘیتﻮت ﻫﺎی ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﱃ ﲣﻨﯿﮏ ﰷﺑﻞ
ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد از ا�ﺴ�ﺘیتﻮت ﻫﺎ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﲻﻮﻣﯽ وزارت ﰷر و اﻣﻮر اﺟ�ﻋﯽ ﱒ �ﺮﯾننﮓ ﻫﺎی را اراﯾﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ .وزارت ﻣﻌﺎرف �ﮏ دﯾﭙﺎرﲤﻨﺖ
ﺗﻌﻠ�ت ﻣﺴﻠﮑﯽ دارد ﮐﻪ  ۴۱ﻣﮑتﺐ را در �ﺮﻣیﮕﲑد اﳖﺎ ﲻﻮﻣ ًﺎ �ﺮﯾننﮓ ﻫﺎی ﲣﻨﯿﮑﯽ ،ﳒﺎری ،ﻧﻞ دواﱏ ،ﻗﺎﻟﲔ �ﰱ ،ﻓﻠﺰﰷری ،ﺳﻠﲈﱏ ،ﺧیﺎﻃﯽ
و ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ دﻓﱰ را آٓﻣﻮزش ﻣیﺪﻫﻨﺪ.
اﺳ�ﻨﺎد ﻣﻮرد ﴐورت� :زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣیﺘﻮاﻧﻨﺪ در وزارت �ﺎﺟﺮ�ﻦ و ﺑﯿ�ﺎﺷﺪﻫﮕﺎن ﺛبﺖ �م ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪ ر�ﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ﺷﻬﺮ ﲞﺎﻃﺮ
ارز�ﰉ اﺳتنﺎد ﺗﻌﻠﳰﯽ اش ﻣﻌﺮﰱ ﻣیﺸﻮد .ﻣتﻌﺎﻗب ًﺎ �زﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﲔ در�ﻪ ﺗﻌﻠﳰﯽ اش ﺑﻪ ا�ﺴ�ﺘیتﻮت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﰱ ﻣیﺸﻮد.
ارز�ﰉ و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳ�ﻨﺎد ﺗﻌﻠﳰﯽ �ﺎر� :در ﻣﺮ�� اول ،اﺳ�ﻨﺎد ﺗﻌﻠﳰﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴎﺗﯿﻔیﮑیﺖ ،دﯾﭙﻠﻮم و �ﲑﻩ �ﯾﺪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر �ﺎر�ﻪ ﻓﺮﺳ�ﺘﺎدﻩ
ﺷﻮد .وزارت ا�ﻦ اﺳ�ﻨﺎد را در ﺻﻮرت ا�ﮑﻪ از وزارت اﻣﻮر �ﺎر�ﻪ �ﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪﻩ �ﺷﺪ �ﺮای ارز�ﰉ و ﺗﺼﺪﯾﻖ �ﺴﻠﲓ
ﻣیﺸﻮد .ﻣتﻌﺎﻗب ًﺎ اﺳ�ﻨﺎد ﺑﻪ وزارت ﲢﺼﯿﻼت �ﺎﱃ �ﺮای ﺛبﺖ ﻓﺮﺳ�ﺘﺎدﻩ ﻣﺸﻮد .در ﻣﺮ�� ا�ﲑ اﺻﻞ اﺳ�ﻨﺎد ارز�ﰉ ﺷﺪﻩ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪﻩ از
ﻃﺮف وزارت ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺳ�ﻨﺎد �ﺴﻠﲓ دادﻩ ﻣیﺸﻮد.
ﺣﲈﯾﺖ اﻃﻔﺎل� :ﮏ ﺗﻌﺪاد �ﻮد�ﺴ�ﺘﺎن ﻫﺎی اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ادارات دوﻟﱴ ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ ﻣیﺸﻮﻧﺪ .اﳖﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﳎﺎﱏ �ﺮای ﻣﺮاﻗبﺖ اﻃﻔﺎل ﰷرﻣنﺪان
ﺧﻮد اراﯾﻪ ﻣیﮑنﻨﺪ.

رﻓﻊ ﻣﺴ�ﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت ﲨﻊ آٓوری اﻃﻼ�ﺎت � دﻗﺖ ﻓﺮاوان اﳒﺎم دادﻩ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت اﻃﻼ�ﺎت در
ﲠﱰ�ﻦ دا�ﺶ ﺧﻮد ﻓﺮاﱒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ � .ا�ﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت را ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﲓ ﻣﺴ�ﺌﻮل ﲱﺖ اﻃﻼ�ﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺪاﻧﲓ� .ﻼوﻩ �ﺮ ا�ﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗبﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧتی�ﻪ ﮔﲑی � ﻫﺮ ﻧتی�ﻪ ،ﮐﻪ از اﻃﻼ�ﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﲆ �ﺎﺟﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣیﺎﻧﺪ ﻣﺴﺆل ﺑﺪاﻧﲓ.
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ﲤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن � دونﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی �ﺎص ا�ﺮ�ﻦ
ا�ﻦ �ﺮ�ﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﳈﺴ�ﯿﻮن اروﭘﺎﱙ )ﺻﻨﺪوق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن� ،ﺎﺟﺮ�ﻦ و اﺳ�ﺘﻘﺮار اروﭘﺎ( ،ﺑﻪ اﺷﱰاک ادارات ﻫﻔﺪﻩ �ﺸﻮر اﺷﱰاک
ﮐﻨﻨﺪﻩ ذﯾﻞ ،ﲤﻮﯾﻞ ﻣیﮕﺮدد:

�ﺮ�ﻣﻪ ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ا�ﺮن
�ﺸﻮر ﻫﺎ و ادارات ﳘﲀر
ادارات

�ﺸﻮر ﻫﺎ
•

ا�ﺮ�ﺶ -

•

وزارت دا��

•

ﺑﻠﺠﲓ -

•

دﻓﱰ �ﺎﺟﺮت ﻓﺪرال ،و ادارﻩ ﻓﺪرال ﭘﺬ�ﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻫﮕﺎن

•

دﳕﺎرک -

•

وزارت اﻣﻮر �ﺎر�ﻪ

•

ﻓنﻠﻨﺪ -

•

�ﺪﻣﺎت �ﺎﺟﺮت ﻓنﻠﻨﺪ

•

ﻓﺮا�ﺴﻪ -

•

دﻓﱰ �ﺎﺟﺮت و اﺳ�ﺘﻘﺮار ﻓﺮا�ﺴﻪ

•

ﺟﺮﻣﲎ -

•

دﻓﱰ ﻓﺪرال �ﺮای �ﺎﺟﺮت و اﺳ�ﺘﻘﺮار

•

ﯾﻮ�ن -

•

وزارت اﺣﲀم ﲻﻮﻣﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺗﺒﺎع

•

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ -

•

وزارت دا��

•

ﻟﻮﮔﺰاﻣبﻮرگ -

•

وزارت اﻣﻮر اروﭘﺎ و �ﺎر�ﻪ

•

ﻣﺎﻟﺘﺎ -

•

وزارت دا�� و اﻣنﯿﺖ ﻣﲆ

•

ﻫﺎﻟﻨﺪ -

•

�ﺪﻣﺎت اﺧﺮاج و �زﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ

•

�روی ـ

•

ر�ﺳﺖ �ﺎﺟﺮت �روی

•

روﻣﺎﻧﯿﺎ -

•

�زرس ﲻﻮﻣﯽ �ﺎﺟﺮت

•

ﻫﺴ�ﭙﺎﻧﯿﺎ -

•

ﺑﻮرد �ﺎﺟﺮت و اﺳ�ﺘﻘﺮار �ﺎﺟﺮ�ﻦ

•

ﺳﻮﯾﺪن -

•

ادارﻩ �ﺎﺟﺮت ﺳﻮﯾﺪن
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�ﺮ�ﻣﻪ ﲻﻠﯿﺎت �ﺎص ا�ﺮن
�ﺸﻮر ﻫﺎ و ادارات ﳘﲀر
•

ﺳﻮﯾﱱرﻟﻨﺪ -

•

دار��ﺸﺎ دوﻟﱴ �ﺮای �ﺎﺟﺮت

•

�ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ -

•

وزارت دا��  -ﺗﻄﺒﯿﻖ �ﺎﺟﺮت
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