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ظر  پس م

 مهواجرین   بوه   مربوو   اموور  کننده رهبری و اجرائیه قوه اعضای از یکی کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت
 و مهواجرت  کننودگان  عوودت  و مهواجرین  اموور  زارتو دیدگاه. باشد می داخلی شدگان بیجا و کنندگان عودت
 باشد. می بشری حقوق به دسترسی با مصئون و آزادانه عودت

 : از عبارتند کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت اهداف استراتژیک

 میزبان؛ کشورهای در پناهندگان و مهاجرین وضعیت به رسیدگی •

 پناهندگی؛ و مهاجرت امور موثر مدیریت •

 مهاجرین؛ و پناهندگان پایدار و داوطلبانه عودت وندر تقویت •

 داخلی؛ بیجاشدگان و کنندگان عودت مجدد ادغام روند تسهیل •

 داخلی؛ بیجاشدگان وضعیت به رسیدگی •

 .داخلی بیجاشدگان و کنندگان عودت مهاجرین  پناهندگان  به اجتماعی و حقوقی مؤثر خدمات ارایه •

 (1  ص  93-931زارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سال )منبع/ مأخذ : پان استراتیژیک و 

  گزارشخاصه 

برای کل سال ( فعالیت عمده را  9مجموعاً )    93( درسال مالی امور مهاجرین و عودت کنندگانوزارت ) 
یل شده  تکم ( فعالیت 1که از جملۀ آن )  است پان نموده اول سال مالی  ربعبرای  فعالیت ( 1و تعداد ) 

(  1به تعداد )  فعالیت دیگر نظر به پان ربع تکمیل گردیده است.  1عالیت آن نظر به پان سال و ف که 
فیصدی  اوسط .معطل شده وجود نداردفعالیت و  است فعالیت آغاز نشده ( به تعداد )درحال اجرا دیگر  فعالیت 

  ( رسیده است.%.3به ) اول ربعطی  این وزارت پیشرفت تمام فعالیت های 
مجموع فعالیت های 

  پان شده
فعالیت های تکمیل 
شده مطابق پان 

 اول  ربعدر 

 فعالیت های
 در حال اجرا

 فعالیت های
 معطل شده

 فعالیت های 
 آغاز ناشده

9 1 1   
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 تحقق فعالیت های پا شد گزارش
 

مقدار هدف  اصلی هدف
(Target)  فیصدي پیشرفت در  عمده عنوان فعالیت  ربع اولدر

 ربع اول 
فیصدي پیشرفت 

 عمومی

تقویووت سیسووتن پووان 
گذاری بر اساس یافتوه  
هووای ارزیووابی ب وو   

 های پان گذاری

برگزاری برنامه ارتقوای ررفیوت ب و      %
 %011 %11 های پان گذاری 

ایجاد سیسوتن واحود و   
هماهنوووم  معلوموووات 

 اداره

% 
 دوسیستن فرعی

% 

معلوماتی منابع بشوری  انکشاف سیستن 
(HR-MIS) 

11% 100% 

 %011 %11  انکشاف سیستن الکترونیکی حاضری

 
 
 
 

 رضوایت   سوازی  فراهن
 کنندگان مراجعه

 
 
 
 
 

 سیستن ایجاد 
% 

 %52 %11 ایجاد سیستن ثبت مراجعه کنندگان 

 تابلوی نصب شده 

% 
نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات بورای  

 1% 1% (Process maps)مراجعین 

منشووور  انکشوواف 
 اخاقی

% 

انکشاف منشور اخاقی حقوق و ورایف 
متقابووول موووراجعین و کارمنووودان در   
مشووارکت وزارت هووا و ادارات در پرتووو  

 قوانین نافذه کشور

11% 52% 

 تابلو های منشور

% 

نصب منشور اخاقی حقووق و وروایف   
متقابل مراجعین و کارمندان در تموامی  

 که مراجعین دارند.دفاتری 
1% 1% 

 کارمند 1

% 

آموووزک کارکنووان ب وو  معلومووات و  
تاشی در قسومت برخوورد مناسوب بوا     

 مراجعین
11% 011% 
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 سیستن   

% 
 %011 %11 ایجاد و نصب صندوق دریافت شکایات 

 فضوای  سوازی  مناسب
  زنان برای کاری

 

 سروی 
% 

( دربواره  base lineسروی خط مبنوا ) 
زنان در فضای کواری توسوط    مشکات

 واحد جندر وزارت

1% 1% 

 پان عمل خاص  

% 

تدوین پان عمل خاص بورای مناسوب   
سازی فضای کاری زنان بر اساس یافته 

 های سروی
1% 1% 

 حسابدهی و شفافیت
 

% 

10% 

تثبیت ملکیت های غصب شده وزارت و 
 مستند سازی آن

100% 01% 

% 

15% 

مین های غصب شده  پیگیری استرداد ز
شورای  وزارت مطابق مصوبه شماره 

محتوورم وزیووران در نهادهووای عوودلی و  
 قضایی مرکز و وایات 

100% 02% 

 واحد 1

1% 

اجرای منظن تفتی  وبازرسوی فعالیوت   
هووای مووالی  اداری واجووراات دو واحوود  
اولی)آمریووت تدارکات ریاسووت مووالی( و 
دوازده واحووود دوموووی وزارت)خوسوووت 

اپیسا پکتیا هرات فاریاب جوزجان کنر ک
  فراه هلمند دایکندی سمنگان و کابل( 

46% 01% 

 
 
 

 وضووعیت بووه رسوویدگی
 بیجا و کنندگان عودت
 .داخلی شدگان

 

 تحقیق 1
9% 

تحقیق در مورد بررسی وضعیت عمومی 
عوودت کننودگان و بیجاشوده گوان بوه      

 کشور بر اساس پالیسی های موجود

11% 9% 

 فامیل 

1% 

پاسوو دهی اضووطراری بوورای تعووداد    
( هفتاد هزار فامیل بیجاشوده  )

 داخلی  
100% 9% 
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 فامیل 

1% 
ارایه خودمات صوحی بوه فامیول هوای      

 %9 % بیجاشده داخلی

تهیووه و توودوین پووان تطبیقووی بوورای   یک پان تطبیقی
 % %11 پالیسی ملی بیجاشده گان داخلی.

 زمینووه نمووودن فووراهن
 پایودار  استقرار و ادغام

 عووودت و بیجاشوودگان
 جامعه در کنندگان

 

 

 ( فامیل)
% 

( فامیول عوودت   استقرار مجدد )
کننده  در شهرک های عوودت کننوده   
در سراسر کشور از طریق توزیوع زموین   

 های رهایشی و پناه گاه )شلتر(

11% % 

1  فامیل 1

1% 

تهیووه وسووایل و تجیهووزات مووورد نظوور   
لتر برای بیجاشدگان آسیب پوذیر در  ش

 ساحات تجمع بیجاشدگان  در کشور
11% 1 % 

 فامیل 

15% 

انتقال بیجاشدگان داخلی بوه محوات    
اصوولی شووان بوور اسوواس پالیسووی ملووی 

 بیجاشدگان.
11% % 

ارتقووای ررفیووت زیوور  
بنووووایی شووووهرکهای  

 مهاجرین

 کیلومتر 
3.  کیلومتر 3

% 

هوای اطوراف    تحکین کاری جویچه -
سوورک و پلچکهووای شووهرک مهوواجرین 
 قلمووووال مینوووه وایوووت خوسوووت.    

تحکین کاری جویچه هوای اطوراف     -1
آبشووار و آبوورو شووهرک مهوواجرین بنووی 

 ورسک وایت پروان.

11% % 

ایجوووواد فرصووووتهای  
 اشتغالزایی

 کارآموز 

1% 

ترتیب کورسهای آموزشی فون و حرفوه   
بوورای عووودت کننوودگان و بیجاشوودگان 

 خلیدا
46% 71%  

 و واحود  سیسوتن  ایجاد
 اداره در هماهنم

 

 دیتابس 
1% 

فعال ساختن دیتابیس در پون  وایوت   
جدید )سرپل  سومنگان  ت وار  زابول و    

 میدان وردگ ( 

11% 05%  

PDF Compressor Free Version 



 

 

انکشووووواف یوووووک 
 (%1)سیستن 

اتصال وزارت از طریق سیسوتن ویودیو    
کنفووورانس بوووه  اداره اموووور  ریاسوووت 

 ا  صفر مرزی.جمهوری  وایات و نق
100% % 

انکشووووواف یوووووک 
 (%)سیستن 

توسعه سیستن گزارک دهوی آنایون و    
آموزک کارمندان ریاست های مرکوزی  

 و وایتی جهت استفاده از سیستن.
11% 1% 

انکشووووواف یوووووک 
 (%1)سیستن 

Help Disk 11% 50%ایجاد نمودن سیستن      

اطاع رسانی در رابطوه  
بوووه مهووواجرت هوووای 

 یغیرقانون

 بیلبورد و  
 کلیپ
% 

تهیه  بیلبورد ها وکلیپها در ارتبوا  بوا   
مصایب و مشکات موجود در ارتبا  بوا  

 مهاجرت غیر قانونی

1% % 

 تساوی حقوق جندر
 یک پالیسی

% 
 % %1 نهایی سازی پالیسی جندر 

حمایوووت حقووووقی از  
عووووودت کننوووودگان  

 وبیجاشده گان

 نفر 0

% 

ننده  و بیجاشوده  معرفی افراد عودت ک
به ریاست های معوارف  صوحت عاموه     
اداره ثبت احوال نفوس  گمرک  محاکن 

 و  ارائه مشوره های حقوقی

11% 9% 

 زمینووه نمووودن فووراهن
 بوورای مصووئون عووودت
 کنندگان عودت

 

 نفر 0
% 

مهاجر عودت  مدیریت عودت 
 کننده به وطن

11% % 

 نفر 0

1% 
ه کمک های بشوری  ینودن زمفراهن نم

%6 %4 برای مهاجرین عودت کننده به کشور  
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گسوووترک همووواهنگی 
میان واحدهای اولوی و  
دومی ب واطر نیول بوه    
اهوووداف اسوووتراتژیک  

 وزارت

 نفر 

% 

برگزاری ورکشاپ ساانه وایتی جهوت  
آگوواهی دهووی  هموواهنگی و تبادلوووه    

 اطاعات
11% % 

شناسووووایی عواموووول  
 مهوواجرت هووای غیوور  

 قانونی

تحقیق و طرح  
 پیشنهادی

% 

تحقیووق بووه منظووور شناسووایی عواموول  
مهاجرت های غیر قانونی و ارایوه طورح   

 های پیشنهادی
1% 1% 

 وضووعیت بووه رسوویدگی
 پناهنودگان  و مهاجرین
 هووای کشووور در افغووان
 پناهنوودگان و میزبووان
 افغانستان در خارجی

 

 

 یک پالیسی
% 

 %52 %11 تدوین پالیسی جامع امور  مهاجرت 

 کمیته ()

% 

ایجاد کمیتوه رسویدگی بوه درخواسوت     
پناهندگان با اشتراک نمایندگان وزارت 
های دولتوی ییوربط و مؤسسوات بوین     

 والمللی 

11% 52% 

 یک تفاهمنامه

% 

بازنگری تفاهمنامه جمهووری اسوامی    
افغانستان و دولت آسترلیا تحت عنووان  

مهووواجرت و همکووواری هوووای بشووور »
مورد تنظین امور مهاجرین در « دوستانه

 افغان در کشور آسترالیا 

11% 01% 

رسوویدگی بووه وضووعیت 
 بیجا شدگان داخلی

 ( نظارت 1انجام ) 

% 

نظارت و ارزیابی از تحقق پان عملیاتی 
وایتی پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی 

 ( وایت1در )
1% 1% 

 هدف 1 مجموع: 

 ( 81ها: )   تعداد مجموع فعالیت
 
 
 

 فیصووودی اوسوووط
 ربووع در پیشوورفت

 اول: 
 (درصد     38   )

اوسووط فیصوودی  
 پیشرفت عمومی : 

 درصد(  1698)
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یل شد  نتایج فعالیت های تک
 

 نتایج عنوان فعالیت شماره

 

 

برگزاری برنامه ارتقای ررفیت ب   های پان 
 گذاری

برنامه ارتقای ررفیت در ورکشاپ بهبوود کیفیوت   
کننووودگان و زنوودگی موودیریت پایوودار عووودت     

بیجاشدگان )ساانه وایتی (قورار گرفوت و انجوام    
 شد. 

1 
-HR)انکشاف سیستن معلوماتی منابع بشوری  

MIS) 
تمامی کارکنان شوامل سیسوتن معلوموات منوابع     

 بشری گردیده اند.

 انکشاف سیستن الکترونیکی حاضری 9
حاضری الکترونیکی تهیه و از دو پایه به پن  پایوه  

باعث شفافیت در پروسه حاضری انکشاف یافته که 
 گردیده است.

1 

دیاگرام در قسمت سیستن ثبت مراجعین درسوت   ایجاد سیستن ثبت مراجعه کنندگان
شده و مورد تأییود قورار گرفتوه و کوار بواای آن      
توسووط ب وو  تکنووالووی معلوموواتی روی دسووت  

 گرفته شده است.

 
انکشاف منشور اخاقی حقوق و ورایف متقابل 

و کارمندان در مشارکت وزارت هوا و  مراجعین 
 ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور

منشور اخاقی کارکنان ترتیب و برای تصویب بوه  
روی مقدماتی بورد اجرائیوی ارائه می گردد و کار 

 منشور اخاقی مراجعین نیز جریان دارد.

 
آموزک کارکنان ب   معلوموات و تاشوی در   

 عینقسمت برخورد مناسب با مراج
مقوورره طوورز سوولوک و برنامووه ویوودیویی سوولوک  
 مسلکی در محیط کار برای مودت دو روز بورای   

 نفر تدریس گردید.

 
جهت جمع آوری شکایات و رسیدگی بهتر به آنها  ایجاد و نصب صندوق دریافت شکایات

 دو پایه صندوق شکایات نصب گردیده است.
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تثبیت ملکیت های غصب شده وزارت و مستند 

 زی آنسا
در وایتهای کابل زابل  بامیوان  پوروان  خوسوت     
ننگرهار و لغمان زموین هوای غصوب شوده وزارت     

 تثبیت گردیده است.

3 
پیگیری استرداد زمین های غصب شده  وزارت 

شورای محترم وزیران  مطابق مصوبه شماره 
 در نهادهای عدلی و قضایی مرکز و وایات

ل  پوروان   زمین های غصوب شوده وایتهوای زابو    
 بامیان و خوست دوباره به دولت تسلین داده شد.

 

تحقیق در مورد بررسی وضعیت عمومی عودت 
کنندگان و بیجاشده گان به کشوور بور اسواس    

 پالیسی های موجود

طراحی دو پرسشنامه معیواری در زمینوه بررسوی    
وضعیت بیجاشدگان داخلوی و عوودت کننودگان     

علوموات جهوت   طراحی فایل جمع آوری دیتوا و م 
تحلیل داده ها   آماده سازی مواد آموزشوی روک  
تحقیق برای کارمندان ساحوی که مسوئول جموع   
آوری دیتا هستند  ایجواد پوان سوفر بوه وایوات      

 جهت تحقق تحقیق صورت گرفته است.

 
( پاسوو دهی اضووطراری بوورای تعووداد )
 هفتاد هزار فامیل بیجاشده داخلی  

امیوول بیجاشووده داخلووی  ف 199بوورای تعووداد 
 مساعدتهای بشری صورت گرفت.

1 
تهیه و تدوین پان تطبیقی برای پالیسی ملوی  

 بیجاشده گان داخلی.
صصین است دام گردیده و عنقریب پان های  مت

 تطبیقی تدوین می گردد.

9 

( فامیول عوودت کننوده     استقرار مجدد )
در شهرک های عودت کننده در سراسر کشوور  

یق توزیع زمین های رهایشی و پنواه گواه   از طر
 )شلتر(

و تفاهمنامه در  9توزیع زمین بر اساس فرمان 
 تحت پروسس می باشد. UNHCRمورد شلتر با 

1 
تهیه وسایل و تجیهزات مورد نظر  شلتر بورای  
بیجاشوودگان آسوویب پووذیر در سوواحات تجمووع 

 بیجاشدگان  در کشور

پان کاری و پان سفر جهت استقرار پایدار فامیل 
 های بیجاشده ترتیب و عنقریب آغاز می گردد.

 
انتقال بیجاشدگان داخلوی بوه محوات اصولی     

 شان بر اساس پالیسی ملی بیجاشدگان.
فامیوول  91زمینووه اسووتقرار وادغووام تعووداد    

 بیجاشدگان داخلی در کشور فراهن شد .
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چه های اطراف سورک و  تحکین کاری جوی -
پلچکهای شهرک مهاجرین قلموال مینه وایت 
 خوسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت.

تحکین کاری جویچه های اطراف  آبشوار و   -1
 آبرو شهرک مهاجرین بنی ورسک وایت پروان.

دیزاین و برآورد تحکین کاری جویچه های کناری 
سرک پلچکهای شهرک مهواجرین قلمووال مینوه    

کناری  وایت خوست و تحکین کاری جویچه های
اطراف آبشار و آبرو شهرک مهاجرین بنی ورسوک  
وایت پروان تکمیل شده و بوه مرحلوه تودارکاتی    

 قرار دارد.

 
فعال ساختن دیتابیس در پون  وایوت جدیود    
 )سرپل  سمنگان  ت ار  زابل و میدان وردگ (

دیتووابیس در وایتهووای سوورپل  زابوول و سوومنگان 
 وصل شده است.

 

ریق سیستن ویدیو کنفورانس  اتصال وزارت از ط
به  اداره امور  ریاست جمهوری  وایات و نقا  

 صفر مرزی.

لیست نیازمندی تجهیزات سیستن ویدیو کنفرانس 
 3/3/93الف(مورخ -9طی حکن شماره )

مقام محترم وزارت به منظور طی مراحل تدارکاتی 
 ارجاع گردیده است.

3 
آمووزک  توسعه سیستن گزارک دهی آناین و  

کارمندان ریاست های مرکزی و وایتی جهوت  
 استفاده از سیستن.

بررسی روال کاری سیستن و شناسایی یی نفعان  
تحلیل و نیازسنجی سیستن  مطالعه اسناد اساسی 
وزارت بوورای شناسووایی و وضوووح بیشووتر اهووداف  

 سیستن صورت گرفته است.

 Help Diskایجاد نمودن سیستن    1
پیشورفت   %1اد این سیسوتن  طرح مقدماتی ایج

 داشته است.

1 

معرفووی افووراد عووودت کننووده  و بیجاشووده بووه 
ریاست های معارف  صوحت عاموه  اداره ثبوت    
احوال نفوس  گمرک  محواکن و  ارائوه مشووره    

 های حقوقی

9زمینووه ارایووه خوودمات بوورای تعووداد   نفوور  9
مستحقین واقعی فراهن شد و از اسراف منابع مالی 

 ی به عمل آمد.کشور جلوگیر

11 
مهاجر عودت کننده  مدیریت عودت 

 به وطن.
نفر مهاجر از کشورهای میزبوان   9113به تعداد 

و سایر کشورها به وطن عودت نمووده و مودیریت   
 گردیده اند.
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برگزاری ورکشاپ ساانه وایتی جهت آگواهی  

 دهی  هماهنگی و تبادله اطاعات

در ورکشواپ بهبوود   ورکشاپ ساانه وایتوی نیوز   
کیفیت زندگی مدیریت پایدار عوودت کننودگان و   
بیجاشدگان  سه روزه برگزار گردید و هماهنگی و 

 تبادل اطاعات صورت گرفت.

 تدوین پالیسی جامع امور  مهاجرت 11

طرح مسووده پالیسوی جوامع اموور مهواجرت کوه       
آمواده گردیوده  بوه     ICMPDتوسط مت صصوین  

رت امور مهاجرین محول منظور نظر خواهی به وزا
گردیده و رونود نظور خوواهی و تکمیول خاهوای      

 پالیسی ادامه دارد.

1 

ایجاد کمیته رسیدگی به درخواست پناهندگان 
با اشتراک نمایندگان وزارت های دولتی ییربط 

 و مؤسسات بین والمللی

کمیتووه ای تحووت نووام شناسووایی موانووع و حوول   
در همکاری با مشکات فرا راه قانون پناهندگان را 

ایجاد و چندین جلسوه    3ادارات ییربط در سال 
سیمینار و ورکشاپ را در مورد قانون پناهندگان و 
حقوق آنها تدویر نموده اسوت.این وزارت نظریوات   
ادارات ییووربط را جمووع آوری و در طوورح قووانون  
پناهندگان اضافه نموده و جهت طوی مراحول بوه    

و قرار است توا  وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده 
طرح نهایی قانون به کمیته محترم قوانین ارسوال  

 گردد.

1 

 افغانستان اسامی جمهوری تفاهمنامه بازنگری
 و مهوواجرت» عنوووان تحووت آسووترلیا دولووت و

 تنظوین  موورد  در «دوستانه بشر های همکاری
 .آسترالیا کشور در افغان مهاجرین امور

در مقور  یک جلسه با تمایندگان سوفارت اسوترالیا   
وزارت تدویر و در رابطه بوا امضوای تفاهمناموه در    

 آینده نزدیک توافق صورت گرفت.
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 تحلیل اجراآت

 فعالیت هاي درحال اجراالف: 

فیصدي  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
 پیشرفت

دایل عدم تکمیل فعالیت 
 مطابق پان

 

اجرای منظن تفتی  وبازرسی فعالیوت هوای موالی     
ات دو واحوووووود اولی)آمریووووووت اداری واجوووووورا

تدارکات ریاسوووت موووالی( و دوازده واحووود دوموووی 
وزارت)خوسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت 
 کنر کاپیسا پکتیا هرات فاریاب جوزجان فراه هلمند 

 دایکندی سمنگان و کابل(

% 

تفتی  و بررسوی ریاسوتهای اموور    
مهاجرین کنر و پکتیا تکمیل شوده  
و از وایت خوست جریان دارد. اموا  

کاپیسوا بوا    بررسی و تفتی  وایت
پوان اداره عووالی تفتوی   بررسووی   
همزمان واقوع شوده و از طورف آن    
اداره محتوورم مووورد بررسووی قوورار  

 گرفته است.

 کمبود ادویه و پرسونل صحی  %9 ارایه خدمات صحی به فامیل های بیجاشده داخلی 1

9 
ترتیب کورسهای آموزشی فن و حرفه بورای عوودت   

 % کنندگان و بیجاشدگان داخلی
عوودم اطوواع رسووانی بووه موقووع     
 واحدهای دومی و نهادهای همکار

1 
بوورای  فووراهن نمووودن زمینووه کمووک هووای بشووری 

 % مهاجرین عودت کننده به کشور
کمبود منابع کموک کننوده جهوت    
ارائووه کمووک هووای بشووری بوورای   

 مهاجرین عودت کننده
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  آغاز نشدهفعالیت هاي ب: 

فیصدي  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
 معطل شدن فعالیتدایل  یشرفتپ

 

نصب تابلوهای نحوه ارائه خودمات بورای موراجعین    
(Process maps) % 

نصب تابلوها در زمینوه نحووه ارائوه    
خدمات برای مراجعین در ربوع اول  

 پان نشده است.

1 

نصووب منشووور اخاقووی حقوووق و ورووایف متقابوول  
مووراجعین و کارمنوودان در تمووامی دفوواتری کووه     

 ارند.مراجعین د
% 

نصب ایون منشوور بعود از تاییودی     
 توسط جلسه بورد صورت می گیرد.

9 
( درباره مشکات زنان base lineسروی خط مبنا )

 در فضای کاری توسط واحد جندر وزارت

% 
این سروی در ربع اول پوان نشوده   

 است.

1 
تدوین پان عمل خاص برای مناسب سازی فضوای  

 سرویکاری زنان بر اساس یافته های 
% 

این فعالیت در ربع اول و دوم پان 
 نشده است.

 

تهیه  بیلبورد هوا وکلیپهوا در ارتبوا  بوا مصوایب و      
 % مشکات موجود در ارتبا  با مهاجرت غیر قانونی

تهیه بیلبوردها و کلیپها در ربع اول 
 پان نشده است.

 

 نهایی سازی پالیسی جندر
% 

ه این فعالیت در ربع اول پان نشود 
 است.

 

تحقیق به منظور شناسایی عوامل مهاجرت های غیر 
 % قانونی و ارایه طرح های پیشنهادی

این سروی در ربع اول پوان نشوده   
 است.

 
نظارت و ارزیوابی از تحقوق پوان عملیواتی وایتوی      

 ( وایت1پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در )
% 

نظووارت از تحقووق پووان عملیوواتی  
شدگان داخلی در پالیسی ملی بیجا

  ربع اول و دوم پان نشده است.
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  معطل شده هاي فعالیت: ج

 .ندارد وجود 93 مالی ربع اول سال  در معطل شده فعالیت هیچ وزارت این پان مطابق

ادی د  طرح های پیش  مشکات ع

 طرح هاي پیشنهادي مشکات عمده
یاست ها برای رو تجهیزات دفاتر کافی تعمیر اداری مستقل 

ریاست هوا  وجود ندارد و و آمریت های مهاجرین در وایات 
و آمریووت هووای امووور مهوواجرین وایووات در تعمیوور کرایووی 

 فعالیت می کنند.

  سوه تعمیور وایوات بلور  پوروان و       93در سال مالی 
ننگرهار در تفاهن با وزارت شوهر سوازی در حوال سواخت     

ریاسوت بوه    نیوز بوه تعوداد     93است و در سال مالی 
منظور اعموار تعمیور اداری در پوان وزارت قورار گرفتوه و      

 جهت اجراآت به وزارت شهرسازی ارسال گردیده است.
جدیت وزارت شهر سازی در اعمار تعمیور اداری وایوات و   
نظارت مستمر اداره محترم ریاست جمهوری از نحوه پی  
 .رفت کارها می تواند در تسریع این روند مفید واقع گردد

پایین بودن سطح همکاری ارگان هوای امنیتوی )پوولیس      
امنیووت ملووی و ...( در قسوومت حفارووت از شووهرک هووای   

 مهاجرین و جلوگیری از نفوی زورمندان؛
وزارت عدلیه ستره محکمه و لووی سوارنوالی در قسومت     -

 مسترد کردن نمرات غصب شده از غاصبین؛

  در قسومت  وزارت کار و امور اجتماعی  شهدا و معلوولین  -
عدم همکاری در ارائه آمار دقیق از امکانات کاری و کاریابی 
در کشور؛ همکاران بین المللی  عدم ارایه گزارک از کارکرد 
هایشان در قسمت مهواجرین و عوودت کننودگان و هزینوه     

 های که در قسمت مهاجرین نموده اند؛

وزارت مالیه  به علت عدم ت صوی  بودجوه بوه فعالیوت      -
 تی و مهن وزارت امور مهاجرین.های حیا

همکاری جدی ارگان های امنیتی و نهاد های سوکتوری در  
راستای تطبیوق برناموه هوای وزارت؛ توصویۀ جودی مقوام       
محترم ریاست جمهوری به نهواد هوای امنیتوی در قسومت     
حفارت از ملکیت های وزارت امور مهاجرین  توصویه مقوام   

ط مثول کوار و   محترم ریاست جمهوری به وزارت های مرتب
امووور اجتموواعی  اقتصوواد  عدلیووه و مالیووه و ... در قسوومت  
 همکاری جدی با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.  

عدم ت صی  بودجۀ  مش   برای تطبیوق پالیسوی ملوی    
بیجاشوودگان داخلووی) رسوویدگی بووه وضووعیت بیجاشوودگان 
داخلی از طریق ادغام محلی  انتقوال بوه محول اصولی و یوا      

می(  جهت ت صی  بودجوه چنود بوار بوه وزارت     محل سو
بودجه کافی مالیه جهت دفاع ارسال شده است اما متاسفانه 

 .در اختیار وزارت قرار نگرفته است

اختصوواص بودجووۀ کووافی جهووت تطبیووق پالیسووی ملووی    
 بیجاشدگان داخلی از طرف وزارت مالیه.
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ار ) ه ش ی  1189 بودجه عادی  انکشافی سال مالی مصرف ؛(1ض

 

 

 بودجه انکشافی بودجه عادي بودجه مجموعی 8931مالی   بودجه منظور شده سال

 01.1750555 165.550.155 155.107.701 به رقن

 به کلمات
چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و سه صد و پنجاه 

 افغانییک هزار و هفتصد و بیست 

 شصووت و صوود سووه
 نووه هووزار و  و میلیووون

هفتصوووود و بیسووووت 
 افغانی

سه  و میلیون هفت  نود و
صوود و چهوول و دو هووزار  

 افغانی

 مصرف بودجه ربع اول به مبلغ و فیصد

 مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادي مصرف بودجه

 به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

 61.100.676 به رقن

71% 

7.770.666 

7.70%   
 به کلمات

 و میلیووون شصووت و سووه 
 و هزار پن  و نود و هفتصد
چهوول و شوو   و تصوودهش

 افغانی

 و میلیوووووون یوووووک
 هزار نوزده و چهارصد

ششصوود و شصووت و  و
 افغانی ش 

 مصرف بودجه مجموعی به فیصد مصرف بودجه مجموعی به مبلغ مصرف بودجه مجموعی 

 %81.56 افغانی 56.586.685 افغانی 56.586.685
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 :کننده منظور:                                           کننده تصدیق             :               کننده نترلک              :              کننده ترتیب            

بل ی عالمی حسین سید                                 جاوید علی سلطان                      قنبری انور محمد                           حصین حبیبه         

گانکنند عودت و مهاجرین امور وزیر                       پان و پالیسی رئیس                          پان آمر                       گزارشات توحید مسلکی عضو  

امضاء محل                                         :        امضاء محل:                               امضاء محل    :                             امضاء محل  

 

 

 

 

 1:  تماس شماره                                  (    پان آمر )قنبری انور محمد

31: تماس شماره                            گزارک کننده ترتیب حصین حبیبه 1                   

 

 Planningmorr@gmail.com:  ایمیل                                                                                                                                      

PDF Compressor Free Version 


