تمویل شده ۲۰۱۵

) ۲،۱۰۰،۰۰۰دالر
تخصیص شده و غیر
)تخصیصی

دالر ۷۳۵،۰۰۰

دالر ۱،۲۲۴،۹۳۵

اهداف
میعاد کلی پروژه
محصول  :۱عودت داوطلبانه

کمک عودت به
 ۱۷۲،۰۰۰ ۲۰۱۵، ۲۰۱۶نفر
محصول  :۲سرپناه و خدمات اساسی
توزیع مساعدت نقدی
به  ۱۶،۶۰۰خانواده
( ۱۰۰،۰۰۰نفر)
برعالوه کمک نقدیکه
جز بسته عودت
میګیرند
۲۰۱۶
در سال ۲۰۱۵
مجموعآ ۷،۹۸۱
خانواده و در سال
۱۳،۴۸۷ :۲۰۱۶
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶خانواده

فعالیتها

موقعیت

تقویت مراکز توزیع پول نقد ،دادن
بسته عودت  ۲۰۰دالر امریکایی به
هر فرد ،کمک به افراد و خانواده
های آسیب پزیر ،و حمایت از
به سظح کشور
واحدهای دومی در والیات

تهیه مساعدت کثیرالمقاصد ۳،۰۰۰
الی  ۵،۰۰۰دالربه هر خانواده

اداره زیربط دولتی

وزارت امور
مهاجرین ،واحدهای
دومی در والیات

به ۱۲،۲۵۰
خانواده عودت کننده ،مساعدت سرپناه (بشمول حق
بیجا شده های داخلی ،استفاده از زمین) ،بسیج اجتماعی،
وباشنده های محلی در کمک رسانی برای اعمار زیر بنا
ساحات شهری هرات ،های اولی در مناطق داخلی و حومه
کابل ،ننګرهار ،هرات
شهری کابل ،جالل آباد ،و هرات
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۷کابل ،و جالل آباد

 UNHCRعودت داطلبانه

وزارت امور
مهاجرین و
UNHCR

به سظح کشور

تدارک بسته سرپناه به مقدار
 ۲،۳۰۰دالر فی خانواده عودت کننده به سظح کشور

ارګان رهبری

وزارت امور
مهاجرین

وزارت های امور
مهاجرین وانکشاف
شهری ،اداره
مستقل ارګانهای
محل ،اراضی ،و
شاروالیها

سکتور

محصول

۱

زمین ،سرپناه ،خدمات ۲

 UNHCRسرپناه

 UN HABITATسرپناه و زیربنا

۲

۲

۳۷۳,۳۴۵

دالر ۳۲،۱۰۴،۱۰۲

۱۵۰
۲۰۱۵
به  ۲۴۰فامیل بی
بضاعت منجمله ۱۵۰
فامیل بیجاشده با
سرپرستی اناث در
کابل ۳۰ ،فامیل در
کندز ،و  ۶۰فامیل در
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶تخار

اعمار سرپناه و مبرز ها

ده سبز ،بګرام ،و بګرامی

وزارت امور
مهاجرین

مساعدت واحدهای سرپناه تغیر
پزیر و کمک نقدی

کابل ،کندز ،تخار

وزارت امور
مهاجرین ،و اداره
اضطرار

بهتر سازی دسترسی به برق

کابل ،بلخ ،کندز

 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶؟؟
کندنکاری چاه ها،
احیاء شبکه های
آبرسانی ،اعمار کانالها
و سربند های آب ،و
احیاء و اعمار زیربناهای آبرسانی ،کابل ،ننګرهار ،بغالن،
قیر ریزی و جغل
لغمان ،کندز
حفظ اصحه ،آبیاری
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶اندازی سرکها

۱۳,۷۹۴,۰۰۰

۲۰۱۵

کننده :و ۱۴۱،۲۶۶
کارمند دولتی  ۷۸۳دسترسی به آب ،بهبود در حقظ
الصحه ،مدیریت منابع طبیعی،
نفرو در سال آینده
نفر  (۲۰۱۶) ۳۶،۷۵۰تربیت در مرغداری

نفر ۳۶،۷۵۰
۲۰۱۶

مجموعا  ۶۰۰تن

دالر ۱۶۸،۰۰۰

 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶نفر ۵۰۰

دالر ۱۵۹،۳۵۶

۳۶،۷۵۰ ۲۰۱۵، ۲۰۱۶نفر

احیاءو اعمار چاه ها و تروبج حفظ
الصحه
خدمات بهداشتی برای وقایه و
معالجه معتادین مواد مخدر و ایدز
خدمات بهداشتی برای وقایه و
معالجه معتادین مواد مخدر و ایدز
خدمات بهداشتی برای وقایه و
معالجه معتادین مواد مخدر و ایدز

وزارت احیا و
انکشاف دهات

کابل ،ننګرهار ،کنر ،پکتیا

وزارت احیا و
انکشاف دهات

کابل

وزارت صحت عامه

هرات

 NRCسرپناه
وزارت انرژی و
برق
آب

وزارت احیا و
انکشاف دهات

کابل ،ننګرهار ،کنر،
لغمان ،پکتیا ،بلخ ،کندز،
تخار ،فاریاب ،هرات

ننګرهار

سر پناه و استقرار
 WHHمجدد

آبرسانی ،حفظ
اصحه ،آبیاری ،و
زیربنا

آبرسانی ،حفظ
اصحه ،زیربنا ،و
 DACAARتقویت معیشت
آبرسانی ،حفظ
اصحه ،آبیاری ،و
 DACAARزیربنا
 UNODCصحت

۲

۲
۲

۲

۲

۲

شاګرد ۴۳،۵۹۷
بشمول اطفال عودت
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶کننده و بیجا شده

دالر ۲۹،۹۴۱،۶۵۵
۷,۱۱۱,۳۵۰
و مصونیت غدایی

کابل ،ننګرهار ،کنر،
ارایه خدمات تعلیمی ،سواد آموزی ،لغمان ،پکتیا ،بلخ ،کندز،
بغالن ،فراه  ،هرات ،کندهار
و اعمار مکاتب

در کندهار  ۲۸۰و در تعلیم و تربیه  ،انکشاف مهارتها ،و
تامین معیشت در حاالت اضطرار
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ننګرهار ۵۰۰
اعمار  ۱۴باب مکتب ۳ ،باب
ننګرهار
 ۲۰۱۳ - ۲۰۱۵عودت کننده  ۱۴، ۶۹۳کلینیک ،و  ۷سرک
محصول  :۳معیشت

ننګرهار ،کندهار

دالر ۳۰۰،۰۰۰

بز ،ابزار ۵۸،۰۰۰
پروسس مواد
خوراکی۵۸۰،۰۰۰ ،
قطعه مرغ ۲۶۰ ،سبز
خانه ،و  ۱۲،۴۰۰ګاو مساعدت مواشی ،ابزار زراعتی،
باغداری ،و خانه هاس سبز
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶شیری
ایجاد ماحول مساعد برای تشکل و
انکشاف تصدی ها به سطوح
بعد از مطالعه ممکن ولسوالیها ،تسهیل کاریابی ،و
 ۲۰۱۵-۲۰۲۰بودن تعین خواهد شد استمرار پالنګداری توسط مردم

۲۴۵,۰۰۰

آموزش مهارتها برای
 ۱،۷۸۵تن و تطبیق
 ۳۱۵پروژه در ۲۰۱۵
و نیز تربیه  ۳،۷۶۴تن
تسهیل انکشاف مهارتها و فعالیتهای
و  ۲،۴۸۸پروژه در
به سظح کشور
کوچک معیشتی
۲۰۱۶ ۲۰۱۵، ۲۰۱۶
در دو پروژه ۲،۵۸۳
فامیل و در دو سال:
 ۴،۵۰۰ ۲۰۱۵، ۲۰۱۶فامیل

۱,۴۰۰,۰۰۰

 ۲۰۱۴-۲۰۱۷تن ۲،۰۰۰

کابل ،ننګرهار ،کنر،
لغمان ،پکتیا ،بلخ ،کندز،
بغالن ،فراه  ،هرات ،کندهار
بعد از مطالعه ممکن بودن
تعین خواهد شد

وزارت معارف

وزارت معارف
ارګانهای محل

وزارت احیا و
انکشاف دهات ،و
کار و امور
اجتماعی
وزارت امور
مهاجرین ،وزارت
احیا و انکشاف
دهات ،و کار و
امور اجتماعی

تقویت جهندګی فامیلهای زراعت
پیشه عودت کننده و خواهان عودت کابل ،ننګرهار ،کنر ،لغمان وزارت زراعت
حمایت بیجا شده ها و بی بضاعت
ها از طریق برنامه معیشت تحت
() INVEST

کندهار

وزارت کار وامور
اجتماعی ،معارف،
و ریاست امور زنان

تعلیم و تربیه

 NRCتعلیم و تربیه
زیر بنای تعلیم و
 UNOPSتربیه و صحت

وزارت زراعت

۲

۲
۲

معیشت

۳

انکشاف اقتصادی
 UNDPمحلی و معیشت

۳

معیشت و زیست
 UNHCRباهمی

۳

 FAOمعیشت

۳

معیشت و انکشاف
 Mercy Corpsمهارتها

۳

در ۲۰۰ : ۲۰۱۵تن و
 ۲۰۱۵-۲۰۱۸در  ۸۰۰ : ۲۰۱۶تن

۱,۰۱۵,۰۳۸

۲۴۵,۱۱۴

نفر ۲۳،۲۸۵

۲۰۱۵
محصول  :۴مصو
نیت اجتماعی و
محیطی

۲۲۲,۶۲۵

۲۷,۵۳۲,۱۵۱

در ۱۳۵ :۲۰۱۵
ګروپ کاری و در
 : ۲۰۱۶تربیه ۲۱۵
کارمند دولتی و ایجاد
 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶سیستم نظارتی

 ۲۰۱۵، ۲۰۱۶نفر ۲۷،۰۵۰
محصول  :۵ارتقاء ظرفیت

بلند بردن توانایی
وزارت مهاجرین در
 ,ARISو ارتقاء
ظرفیت در مرکز
ووالیات در راستای
میکانیزم همآهنګی
جهت استقرارمجدد
به مجرد دریافت
وجوه مالی ( ۲۴ماه) عودت کننده ها

حمایت از مهاجرین در پاکستان که
خواهان بازګشت هستند و عودت
کننده ها با معطوف نمودن مهارتها
به نیازمندی بازار کار

کندهار

وزارت کار وامور
اجتماعی ،معارف،
و ریاست امور زنان

سواد حیاتی برای  ۱۰،۰۰۰تن،
وزارت امور
توانمندی  ۹،۰۰۰اطفال ،بهبود
معیشت  ۸۱۰خانم ها ،بهبود آبیاری شهر کابل ،پغمان ،شکر دره مهاجرین

نظارت عودت کننده ها تا یکسال
جهت دریافت نیازمندیها و خالها
در راستای ادغام و استقرار پایدار
و نیز مساعدت با خانواده های
آسیب پزیر  -شمولیت فعالیت ها ی
جلوګیری از خشونت جنسیتی در
تمام برنامه ها ،و آګاهی دهی درین
مورد
تهیه معلومات ،مشوره های حقوقی
به بیجا شده ها (اسناد هویت،
استفاده از زمین)

به سظح کشور
بلخ ،سمنګان ،سرپل،
جوزجان ،کندز ،هرات،
کندهار

حمایت نقدی از شورا های انکشافی
محلی جهت تطبیق ابتکارات آنها

کابل ،کندز ،فراه

وزارت امور
مهاجرین ،و امور
زنان
وزارت داخله
وامورزنان

چهار والیت سرحدی
(هرات ،نیمروز ،ننګرهار ،وزارت امور
مهاجرین ،وزارت
کندهار) و شش والیت با
احیا و انکشاف
ایجاد سیستم معلومات دهی ( )ARISعودت بلند (وزارت
دهات ،و کار و
مهاحرین و UNHCR
و تاسیس سیستم عودت و ادغام
امور اجتماعی
مجدد به رهبری وزارت مهاجرین مشترکا تعین خواهد کرد)

 Mercy Corpsعودت و مهارتها
معیشت و انکشاف
 WHHمهارتها

۳

۳

خشونت جنسیتی ،و
 UNHCRنظارت از عودت

۴

 NRCمصونیت اجتماعی

۴

وزارت احیا و
انکشاف دهات

ارتقاء ظرفیت

بلند بردن توانایی
 IOMتخنیکی

۵

۵

۲۰۱۶

تسهیل پروسه استقرار مجدد توسط
تقویت شورا های انکشافی محلی
به تعداد  ۱۰شورا و
 ۷۶فامیل ها در دوشی و...

بغالن

وزارت امور
مهاجرین ،وزارت
احیا و انکشاف
دهات و واحدهای
دومی در والیات و
دیګر ادارات
والیتی و ولسوالی

Agha Khan
 Foundationارتقاء ظرفیت

۵

مالحظات

کل بودجه

بودجه  ۲۰۱۵شامل
کمکهای تخصیص
شده و غیر
تخصیصی میباشد

۷۸,۷۷۶,۸۵۹

دالر ۳۰،۴۰۲،۷۸۹

برای ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
بسته عودت

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۲,۸۲۷,۱۴۱

دالر ۲۲،۲۹۹،۴۴۱

نوت۱،۲۲۴،۹۳۵ :
دالر برای ۲۰۱۷
(سال سوم)
تخصیص داده شده.

دالر ۳،۶۷۴،۸۰۵

تمویل ناشده ۲۰۱۶

تمویل شده ۲۰۱۶

تمویل ناشده ۲۰۱۵

دالر ۴۶،۲۷۴،۰۷۰

دالر ۱۹،۷۹۲،۷۰۰

دالر ۱،۲۲۴،۹۳۵

۳۷۳,۳۴۵

دالر ۱،۵۸۶،۲۸۲

دالر ۳۳،۶۹۰،۳۸۴
دالر ۱۴،۰۰۰،۰۰۰

دالر ۱۴،۰۰۰،۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۸۵,۹۹۹

۱,۰۱۰,۶۵۲
۵۶۱,۳۵۶

دالر ۱۰۰،۰۰۰
دالر ۵۴،۰۰۰
دالر ۸۰،۰۰۰

۹,۱۲۰,۰۰۱

۲,۰۰۰,۰۰۰

دالر ۹،۱۰۵،۸۲۲

دالر ۹،۱۰۵،۸۲۲

دالر ۶،۶۳۴،۴۵۷

دالر ۳۶،۵۷۶،۱۱۲
دالر ۱۳،۵۳۳،۰۰۰

دالر ۳،۱۴۹،۰۵۰

۳۷,۷۱۱,۵۴۸

18855774

۹۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۴۰,۰۰۰

۲۳,۴۳۱,۷۵۶

۱۱,۱۳۴,۵۳۲

۳,۴۵۰,۰۰۰

۳,۴۵۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

دالر ۲،۴۶۱،۲۷۶

۱۸,۸۵۵,۷۷۴

۱۲,۰۵۲,۲۲۴

۲,۲۰۰,۰۰۰

۱,۱۸۴,۹۶۲

۲,۶۵۳,۵۲۸

۹۶۸,۸۷۱

۱۰,۰۹۹,۸۹۷

۳,۸۷۰,۸۶۶

۴۴,۵۶۹,۸۷۹

برای سال سوم
۱،۰۰۰،۰۰۰
ضرورت است

۳,۰۰۰,۰۰۰

۶,۲۲۹,۰۳۱

۱۷,۰۳۷,۷۲۸

۱,۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۱۷۰

۱۰۰,۱۷۰
Projec

