پالن سال مالی 1399
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

1398.1.1
1399.1.1

4

 16واحد

5

30
تفاهمنامه

شفافیت و حسابدهی

اجرای منظم تفتیش و بازرسی
فعالیت های مالی ،اداری و
اجراآت پانزده واحد دوم والیتی
وزارت (ننگرهار ،کندهار،
پروان ،لغمان ،لوگر ،غزنی،
بغالن ،ارزگان ،پنجشیر،
نورستان ،میدان وردک ،بادغیس،
کندز ،تخار و بلخ) و اتشه های
امورمهاجرین در کشور جمهوری
اسالمی پاکستان (پشاور ،کویته و
اسالم آباد)

بودجه ی عادی

تعداد واحدهای بررسی شده

1397.10.1

1398.9.30

هماهنگی با موسسات ملی و بین
المللی جهت رسیدگی به وضعیت
خانواده های بیجاشده داخلی از
طریق امضا تفاهمنامه ها.

بودجه ی عادی

تفاهمنامه های امضا شده

1398.10.1

1399.9.30

رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی.

1398.10.1

1399.6.30
1399.6.31

بودجه ی عادی

کمیته توظیف شده

1399.9.30

ربع  1سال مالی

3

2
والیت

تثبیت و پیگیری از استرداد زمین
های غصب شده ی وزارت در
والیات (کابل و غزنی) مطابق
مصوبه ی شماره  16مورخ
 1394.7.20و مصوبه ی
شماره  6مورخ 1395.4.7
شورای محترم وزیران در
نهادهای عدلی و قضایی مرکز و
والیات

ریاست عودت و
ادغام مجدد

ریاستهای حمایت
های حقوقی ،ریاست
های مهاجرین والیات
و همکاری ادارات
مطابق مصوبه

1399.9.30

-

ربع  2سال مالی

2

2
والیت

تثبیت ملکیت های غضب شده و
مورد ادعای وزارت در والیت
های بلخ و کابل از طریق ریاست
های امور مهاجرین مربوطه.

بودجه ی عادی

والیات تثبیت شده

ریاست عمومی
عودت ،مشاور
ریاست حمایت حقوقی حقوقی ،ریاست
تفتیش و واحد های
دومی وزارت

ربع  3سال مالی

1

تقویت سیستم پالنگذاری و گزارش
دهی.

4
ورکشاپ

بر گزار نمودن ورکشاپ های
آموزشی به منظور معیاری سازی
پالن و گزارش دهی در چهار
زون کشور.

بودجه ی انکشافی

ورکشاپ های دایر شده

ریاست پالیسی و پالن

UNHCR

1399.9.30

-

ربع  4سال مالی

شماره

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات
همکار

تاریخ تحویل دهی

نتایج متوقعه

50%

50%

-

معیاری سازی بخش
پروسه پالن گذاری و
گزارش دهی صورت
می گیرد.

50%

50%

-

زمینه حفظ ،مراقبت و
رهایی امالک غصب
شده فراهم می گردد.
1399.9.30

25%

25%

25%

25%

واحدهای دوم والیتی
ریاست تفتیش داخلی و اتشه های امور
مهاجرین پاکستان

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

زمینه اجراآت شفاف در
اداره فراهم می گردد و
در اجراآت اداره
موثریت بوجود می آید .

دفاتر  ،UNموسسات
غیر دولتی و ادارات
حکومتی

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

زمینه رسیدگی به
وضعیت بیجاشدگان
داخلی از طریق تطبیق
پروژه ها به اساس تفاهم
نامه های امضاء شده
فراهم می گردد.

ریاست عمومی
بیجاشدگان داخلی

1399.1.1
1398.10.1
1398.10.1
1398.4.1
1399.1.1

تعداد فامیل های استقرار داده
شده

1398.10.1

13

9,744,000
افغانی

تفاهمنامه های باز نگری شده

مشاوریت حقوقی و
ریاست حمایت حقوقی
ریاست ارتباط خارجه

1399.9.30

-

35%

35%

30%

زمینه حمایت از
مهاجران و عودت
کنندگان فراهم می گردد.

UNHCR, UNDP
وزارت محترم
انکشاف دهات ،اداره
اراضی شهرسازی و
سایر نهاد های همکار

1399.9.30

فامیل های مستفید شده

1398.10.1

فراهم نمودن زمینه انتقال و استقرار
مجدد بیجاشدگان داخلی در والیات
هلمند ،کابل و ننگرهار

ریاست تثبیت و
پاسخدهی بیجاشدگان
داخلی

دفاتر  UNو جمع
موسسات غیر دولتی

1399.9.30

-

-

50%

50%

زمینه رسیدگی به
وضعیت بیجاشدگان
داخلی در فصل سرما
فراهم می گردد.

تعداد فامیل های استقرار داده
شده

1398.10.1

1218
فامیل

انتقال دواطلبانه بیجاشدگان داخلی
جهت استقرار پایدار انها به
محــــالت برگشت

12

1399.6.30

 14,616,000افغانی

1399.9.30

1218
فامیل

توزیع پول نقد جهت خریداری
تجهیزات برای اعمار سرپناه به
بیجاشدگان داخلی که به محالت
اصلی شان یا در مکان دیگر
مسکن گزین شده اند

1399.9.30

11

فراهم نمودن زمینه ی ادغام و استقرار
پایدار بیجاشدگان و عودت کنندگان در
جامعه

1000
فامیل

استقرار مجدد ( )1000فامیل
عودت کننده و بیجاشده از طریق
شناسایی مستحقین توسط
کنسرسیوم والیتی و معرفی آنها به
کمیسیون موظف.

بودجه ی عادی و
انکشافی

فامیل های مستفید شده

1399.9.30

10

مدیریت امور پناهندگان و مهاجرین در
کشور های میزبان

2
تفاهمنامه

بازنگری دو تفاهمنامه با
کشورهای میزبان (ناروی و
دانمارک)

بودجه ی عادی

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

بیجاشدگان داخلی از
ارایه خدمات صحی با
کیفیت مستفید می شوند.

1399.9.30

9

80,000
فامیل

ترتیب استراتیژی کمک های
زمستانی و نظارت ازتطبیق کمک
های زمستانی در والیات

بودجه ی انکشافی و
بودجه ی غیر اختیاری

تعداد افراد مستفیده شده

وزارت دولت در
امور حوادث ،دفاتر
 ،UNموسسات غیر
دولتی و وزارت
صحت عامه،
,OHW، IPSO
UNDP

1399.9.30

8

100,000
نفر

ارایه ی خدمات صحی به فامیل
های بیجاشده داخلی

بودجه ی عادی و
انکشافی

7

رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی.

1399.9.30

15%

35%

25%

25%

به مشکالت و نیازمندی
های فامیل های بیجاشده
داخلی رسیدگی صورت
می گیرد.

تعداد فامیل های مستفید شده

1399.9.30

100,000
فامیل

ارایه ی کمک های غذایی ،غیر
غذایی و نقدی برای تعداد
( )100,000فامیل بیجاشده ی
داخلی در سطح کشور.

بودجه ی عادی و
انکشافی (موسسات)

6

طرح و تحقیق انجام شده

1399.9.30

 3طرح
 3تحقیق

تهیه ی طرح و اجرای تحقیقات
درمورد وضعیت بیجاشدگان
داخلی وعودت کنندگان

بودجه ی عادی و
انکشافی

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

سطح کیفی معلومات
جهت تدوین پالیسی ها و
برنامه ها برای مدیریت
بیجاشدگان داخلی
وعودت کنندگان
درکشورافزایش می یابد.

ریاست تحقیق و
معلومات مهاجرین

ریاست تثبیت و
پاسخدهی بیجاشدگان
داخلی

دونر های UN

ریاست تثبیت و
پاسخدهی بیجاشدگان
داخلی

ریاست عودت و
ادغام مجدد

1399.9.30
ریاست هماهنگی
دریافت راه حل های
دائمی

25%

20%

25%

25%

25%

30%

25%

25%

زمینه استقرار و ادغام
پایدار عودت کنندگان در
کشور فراهم می گردد.

زمینه استقرار پایدار در
جامعه فراهم می گردد.

وزارت مالیه و واحد
های دومی وزارت

1399.9.30

20%

25%

30%

25%

زمینه انتقال مصئون و با
عزت بیجاشدگان داخلی
در جامعه فراهم می
گردد.

1398.10.1
1398.10.1
1398.10.1

600
فامیل

16

1399.9.30

تهیه و توزیع انرژی برق سولری
برای مستفیدین شهرک مهاجرین
شیخ مصری والیت ننگرهار.

14
میلیون افغانی

فامیل های مستفید شده

1399.9.25

15

ارتقای ظرفیت زیر بنایی شهرک های
مهاجرین

2
کیلومتر

احداث و اعمار سرک جغلی و
پلچکها معه تحکیمات جویچه های
کنار سرک شهرک مهاجرین دشت
قشقه والیت بامیان.

افغانی 25,818,200

تعداد کیلومتر اعمار شده

ریاست خدمات
انجنیری

آمریت مهاجرین
بامیان

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

زمینه ادغام و استقرار
پایدار عودت کنندگان و
بیجاشدگان در جامعه
فراهم می گردد .

1399.6.30

14

تدوین پالن عمل والیتی

 6والیت

هماهنگی در جهت ایجاد کمیته
کاری و برگزاری ورکشاپ
تخنیکی به منظور تدوین پالن
عمل والیتی

بودجه ی غیر اختیاری

تعداد پالنهای تدوین شده

ریاست عمومی
بیجاشدگان داخلی

موسسات همکار

1399.9.30

20%

25%

30%

25%

ترتیب پالن های عمل
والیتی بیجاشدگان جهت
دریافت راه حل های
دایمی صورت می گیرد.

ریاست خدمات
انجنیری

ریاست مهاجرین
ننگرهار

1399.9.30

35%

35%

30%

بهبود تسهیالت در
شهرک های مهاجرین
صورت می گیرد.

تأمین انرژی برق

1398.10.1
1398.10.1

19

3000
نفر

تطبیق طرح اشتغالزایی به منظور
ادغام عودت کنندگان در
هماهنگی با ادارات ذیربط در پنج
والیت

بودجه ی عادی و
انکشافی

20

 3دیتابیس

فعال ساختن دیتابیس در سه والیت
جدید (دایکندی ،فراه و غور)

بودجه ی عادی و
انکشافی

21

100%

ایجاد نمودن سیستم HRMIS
ریاست منابع بشری وزارت
امورمهاجرین و عودت کنندگان

بودجه ی عادی

17

4500
کارآموز

18

1399.6.30

همکاری و هماهنگی در ایجاد
کورس های آموزشی فن و حرفه
در مرکز (محالت زیست) در 11
والیت نیازمند.

بودجه ی عادی و
انکشافی

تعداد افراد مستفید شده

500
فامیل

1399.6.30

تهیه و توزیع انرژی برق سولری
برای مستفیدین شهرک مهاجرین
والیت خوست.

12
میلیون افغانی

فامیل های مستفید شده

ریاست خدمات
انجنیری

ریاست مهاجرین
خوست

1399.9.30

35%

35%

30%

-

ریاست عودت و
ادغام مجدد

واحد های دومی
وزارت و موسسات
همکار

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

ریاست عودت و
ادغام مجدد

زمینه ایجاد شغل و
درآمد برای عودت
کنندگان فراهم می گردد.

ایجاد فرصتهای اشتغالزایی

تعداد افراد مستفید شده

1398.10.1

1399.9.30

وزارت کار امور
اجتماعی و ادارات
ذیربط دولتی و غیر
دولتی

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

تعداد دیتابیس های انکشاف
داده شده

1399.1.1

1399.9.30

ریاست تحقیق و
معلومات مهاجرین

ریاست های مرکزی،
والیات و دفتر محترم
()IOM

1399.9.30

-

30%

30%

40%

پالیسی ها ،برنامه ها و
به طور کلی تصمیم
گیری ها دقیق و موثر
می شود.

فیصدی پیشرفت فعالیت

1398.10.1

1399.6.31

ریاست تکنالوژی
معلوماتی

ریاست منابع بشری

1399.9.30

50%

25%

25%

-

فراهم آوری تسهیالت
الزم جهت ثبت و
راجستریشن ،سوانح و
تقاعد کارکنان وزارت
صورت می گیرد.

ایجاد سیستم واحد و هماهنگ در اداره

1398.10.1
1398.10.1

1399.3.31

23

100%

ایجاد نمودن سیستم Anydesk
با والیات جهت فراهم آوری
خدمات تکنالوژی

بودجه عادی

فیصدی پیشرفت فعالیت

1399.9.30

22

100%

طرح ،ایجاد و اتصال حاضری
الکترونیکی به ریاست های
امورمهاجرین والیات (کابل،
ننگرهار ،بلخ ،هرات و کندهار)

بودجه ی عادی /انکشافی

فیصدی پیشرفت فعالیت

ریاست تکنالوژی
معلوماتی

ریاست تکنالوژی
معلوماتی

واحد های دومی

1399.9.30

50%

50%

-

-

ایجاد شفافیت در سیستم
معاشات و بیشتر شدن
پایبندی کارمندان به
وظیفه صورت می گیرد.

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

فراهم آوری تسهیالت
الزم جهت ارائه خدمات
تکنالوژی صورت می
گیرد.

1399.1.2

1399.9.30

1398.10.1

25

2
مسوده

پیگیری از مسوده (قانون
پناهندگی) جهت انفاذ

بودجه ی عادی

مسوده های پیگیری شده

1399.3.30

24

اطالع رسانی در رابطه به مهاجرت
های غیرقانونی

 16بیلبورد
 8کلیپ

تهیه ی بیلبورد ها وکلیپها در
ارتباط با مصایب و مشکالت
موجود در ارتباط با مهاجرت
های غیر قانونی

تعداد بیلبوردهاو کلیپهای تهیه
بودجه عادی و انکشافی
شده

ریاست ارتباط عامه

ریاست حمایت حقوقی

رسیدگی به وضعیت پناهندگان خارجی
در افغانستان

1399.1.1

فراهم نمودن زمینه عودت مصئون
برای عودت کنندگان

1398.10.1

بودجه ی عادی

فیصدی پیشرفت فعالیت

1398.10.1

100%

جلب کمک های بشری برای
عودت کنندگان در  20والیت از
طریق تدویر جلسات با موسسات
ملی و بین المللی و امضا
تفاهمنامه ها.

1399.9.30

50%

50%

-

زمینه حمایت از
پناهندگان و پناهجویان
خارجی فراهم می گردد.

1399.9.30

حمایت حقوقی و
واحد های دومی

واحد های دومی و
نهاد های ملی وبین
المللی همکار

1399.9.30

ریاست عودت و
ادغام مجدد

ادارات همکار و نهاد
های ملی و بین المللی

1399.9.30

-

25%

25%

35%

25%

25%

35%

25%

25%

30%

25%

زمینه حمایت حقوقی
برای عودت کنندگان و
بیجاشدگان داخلی فراهم
می گردد.

25%
زمینه عودت مصئون و
پایدار عودت کنندگان در
کشور فراهم می گردد.

1398.10.1
1398.10.1

1399.9.30

30

4
ورکشاپ

برگزاری ورکشاپ ها وسیمینار
های آموزشی جهت ارتقای
ظرفیت کارمندان اناث وزارت

بودجه ی عادی

تعداد ورکشاپ های برگزار
شده

واحد های دومی،
کمیشنری عالی
ریاست حمایت حقوقی
سازمان ملل متحد و
ریاست ارتباط خارجه

ریاست عودت و
ادغام مجدد

1399.9.30

29

110000
نفر

ارایه کمک های بشر دوستانه
برای بهبود زندگی عودت کنندگان

بودجه ی عادی و
انکشافی

تعداد مستفید شوندگان

1399.9.30

28

تعداد افراد مستفید شده

1399.9.30

27

حمایت حقوقی از عودت کنندگان
وبیجاشدگان

12,000
نفر

معرفی افراد عودت کننده و
بیجاشده به ریاست های معارف،
صحت عامه ،اداره ثبت احوال
نفوس ،گمرک ،محاکم و ارائه
مشوره های حقوقی

بودجه ی عادی و
انکشافی

1399.3.30

26

 10تن

رسیدگی به درخواست های
حقوقی پناهجویان و پناهندگان
خارجی در کشور.

بودجه ی عادی

تعداد در خواست های
رسیدگی شده

پالیسی و پالن و
مشاوریت مقام

1399.9.30

-

35%

35%

30%

مهاجرت های
غیرقانونی شهروندان
افغان کاهش می یابد.

آمریت جندر

واحد های دومی
,UNHCR, IOM
WFP

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

زمینه رشد و ارتقا
ظرفیت کارمندان اناث و
ارائه خدمات بهتر برای
مراجعین فراهم می گردد.

بلند بردن سطح دانش مسلکی و ارتقای
ظرفیت کاری کارمندان

1398.10.1

1399.9.30

31

 10نفر

دایر نمودن برنامه آموزشی
تحقیقی به منظور افزایش دانش
مسلکی وتخصصی کارمندان در
بخش تحقیق

بودجه ی عادی و
انکشافی

کارمندان آموزش دیده

ریاست تحقیق و
معلومات مهاجرین

مرکز وزارت و نهاد
های همکار

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

بهبود سطح دانش
تخصصی و مسلکی
کارمندان در بخش
مربوطه افزایش می یابد.

32

گسترش هماهنگی میان واحدهای اولی
و دومی بخاطر نیل به اهداف
استراتژیک وزارت

 40نفر

برگزاری ورکشاپ ساالنه والیتی
جهت آگاهی دهی ،هماهنگی و
تبادله اطالعات

بودجه عادی و انکشافی

تعداد افراد اشتراک کننده

1399.4.1

1399.6.30

ریاست پالیسی و پالن

واحد های اولی و
دومی وزارت

1399.9.30

-

-

100%

-

روئساء والیتی از پالیسی
ها و استراتژیهای
وزارت مطلع می شوند،
مشکالت واحد های
دومی شنیده می شود و
زمینه های هماهنگی،
تقویت و تبادله اطالعات
صورت می گیرد.

فعالیت های تکمیل نشده در سال مالی  1398که در سال مالی  1399تعقیب می گردد .

1398.10.1
1398.10.1

1399.9.25

34

تساوی حقوق جندر

9
جلسه

تدویر جلسات مکرر روی مسوده
پالیسی جندر به منظور تدوین و
نهایی سازی آن.

بودجه ی عادی

تعداد جلسات دایر شده

1398.12.29

33

ارتقای ظرفیت زیر بنایی شهرک های
مهاجرین

5
کیلومتر

تحکیمات جویچه های کنار سرک
و پلچکهای شهرک بنی ورسک
والیت پروان.

30
میلیون افغانی

تعداد کیلومتر تحکیم شده

ریاست خدمات
انجنیری

ریاست مهاجرین
پروان

1399.9.30

25%

25%

25%

25%

زمینه ادغام و استقرار
پایدار عودت کنندگان و
بیجاشدگان در جامعه
فراهم می گردد .

آمریت جندر

ریاست پالیسی
وپالن ،ریاست
حمایت حقوق

1399.9.30

100%

-

-

-

تعهد بین المللی دولت در
رابطه با جندر فراهم می
گردد.

 .1بودجه

مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1399

بودجه عادی

609005000

413,005,000

بودجه انکشافی

196,000,000

 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
فیصدی پالن شده تطبیق
مجموعی

فیصدی پالن شدۀ تطبییق بودجه
عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبیق بودجه انکشافی

39%

37%

40.24%

ربع دوم

35%

23%

47.79%

ربع سوم

13%

20%

6.42%

ربع اول

ربع چهارم

13%

20%

5.55%

مجموع

100%

100%

100%

ترتیب کننده  :حبیبه حصین
سرپرست آمریت پالن

تأیید کننده  :سلطان علی "جاوید"
رئیس پالیسی و پالن

منظور کننده  :سید حسین "عالمی بلخی"
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

