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وزارت (امور مهاجرین و عودت کنندگان )
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2

پس منظر
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یکی از اعضای قوه اجرائیه و رهبری کننده امور مربوط به مهاجرین،
عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی می باشد .دیدگاه وزارت امور مهاجرین و عودت کننددگان مهداجرت و
عودت آزادانه و مصئون با دسترسی به حقوق بشری می باشد.
اهداف استراتژیک وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان عبارتند از:
• رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهندگان در کشورهای میزبان؛
• مدیریت موثر امور مهاجرت و پناهندگی؛
• تقویت روند عودت داوطلبانه و پایدار پناهندگان و مهاجرین؛
• تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی؛
• رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی؛
• ارایه خدمات مؤثر حقوقی و اجتماعی به پناهندگان ،مهاجرین ،عودت کنندگان و بیجاشدگان
داخلی.
(منبع /مأخذ  :پالن استراتیژیک وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سال  ، 1311-1314ص )12
خالصه گزارش
وزارت ( امور مهاجرین و عودت کنندگان) در سال مالی  1311مجموعا (  ) 34فعالیت عمده را پالن
نموده بود که از جمله آن تعداد (  ) 11فعالیت را تکمیل نموده است .به تعداد (  ) 21فعالیت دیگر در حال
اجرا قرار دارد و به تعداد ( )2فعالیت آغاز نشده است .این وزارت فعالیت های معطل شده ندارد  .اوسط
فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این وزارت در شش ماه اول مطابق پالن ساالنه به ( )11فیصد و مطابق
هدف تعیین شده در شش ماه اول سال مالی به ( )34فیصد رسیده است.
مجموع فعالیت های
پالن شده در  1ماه
32

فعالیت های
فعالیت های
تکمیل شده در  1در حال اجرا در 1
ماه
ماه
21

11

3

فعالیت های
معطل شده در 1
ماه

فعالیت های
آغاز ناشده در 1
ماه

1

2

گزارش تحقق فعالیت های پالن شده
فیصدی

مقدار هدف
هدف اصلی

( )Targetدر
شش ماه اول سال

عنوان فعالیت عمده

مالی 9911

تقویددددت سیسددددت
پالنگدددددددددددذاری و
گزارشدهی

 4ورکشاپ

پیشرفت مطابق

فیصدی

مقدار هدف در

پیشرفت مطابق

شش ماه اول

پالن ساالنه

سال

برگزار نمودن ورکشاپ هدای
آموزشی بده منظدور معیداری
سازی پالن و گدزارش دهدی
در چهار زون کشور.

%0

%00

تثبیت ملکیدت هدای غضد
شده و مورد ادعای وزارت در
 2والیت

والیددت هددای بل د و کابددل از

%00

%00

طریددق ریاسددت هددای امددور
مهاجرین مربوطه.
تثبیت و پیگیری از اسدترداد
زمددین هددای غصد شددده ی
وزارت در والیدددات (کابدددل و
غزنددی) مطددابق مصددوبه ی
شفافیت و حسابدهی

 2والیت

شدددددددماره  11مدددددددور
 131491921و مصددددوبه ی

25%

%00

شماره  1مدور 13119491
شددورای محتددرم وزیددران در
نهادهددای عدددلی و قضددایی
مرکز و والیات
اجدددرای مدددنظ تفتدددیش و
بازرسی فعالیدت هدای مدالی،
 11واحد

اداری و اجراآت پانزده واحدد
دوم والیتی وزارت (ننگرهدار،
کندهار،تخار ،پدروان ،لغمدان،
لوگر ،غزنی ،بغدالن ،ارزگدان،
4

%50

%00

پنجشددیر ،نورسددتان ،میدددان
وردک ،بادغیس ،کندز و بل )
و اتشه های امور مهاجرین در
کشددور جمهددوری اسددالمی
پاکسددتان (پشدداور ،کویتدده و
اسالم آباد)
هماهنگی با موسسات ملدی و
بین المللی جهدت رسدیدگی
30تفاهمنامه

بدده وضددعیت خددانواده هددای

%3

%00

بیجاشددده داخلددی از طریددق
امضا تفاهمنامه ها.
تهیددده ی طدددرح و اجدددرای
3طرح

تحقیقددات درمددورد وضددعیت

 3تحقیق

بیجاشدگان داخلدی وعدودت

%00

%00

کنندگان
ارایه ی کمک هدای غدذایی،
رسیدگی بده وضدعیت
بیجاشدگان داخلی

100,000
فامیل

غیددر غددذایی و نقدددی بددرای
تعددداد ( )111,111فامیددل

%66

%00

بیجاشده ی داخلی در سدط
کشور.

100,000

ارایدده ی خدددمات صددحی بدده

نفر

فامیل های بیجاشده داخلی

%25

%00

ترتی استراتیژی کمک های
80,000

زمستانی و نظدارت ازتطبیدق

فامیل

کمددک هددای زمسددتانی در
والیات

1

%0

%0

مددددددیریت امدددددور
پناهندگان و مهاجرین
در کشور های میزبان

2
تفاهمنامه

 1111فامیل

اسدددتقرار مجددددد ()1111
فامیدددل عدددودت کنندددده و
بیجاشده از طریدق شناسدایی
مستحقین توسط کنسرسیوم
والیتددی و معرفددی آنهددا بدده
کمیسیون موظف.

1218
فامیل

توزیدددع پدددول نقدددد جهدددت
خریددداری تجهیددزات بددرای
اعمار سرپناه به بیجاشددگان
داخلی که به محدالت اصدلی
شان یا در مکان دیگر مسکن
گزین شده اند.

فراه نمودن زمینه ی
ادغام و استقرار پایددار
بیجاشدددگان و عددودت
کنندگان در جامعه

فددراه نمددودن زمیندده
انتقدددال و اسدددتقرار
مجددددد بیجاشددددگان
داخلدددی در والیدددات
هلمنددددد ،کابددددل و
ننگرهار

بددازنگری دو تفاهمنامدده بددا
کشورهای میزبدان (نداروی و
دانمارک)

%30

%50

%20

%30

%00

%20

انتقال دواطلبانه بیجاشدگان
1218
فامیل

داخلی جهت اسدتقرار پایددار

%0

%20

انها به محددددالت برگشت
همدداهنگی در جهددت ایجدداد

تدوین پالن عمل
والیتی

 6والیت

ارتقای ظرفیت زیر
بنایی شهرک های
مهاجرین

2
کیلومتر

کمیتدده کدداری و برگدددزاری
ورکشاپ تخنیکی به منظدور

%16

%20

تدوین پالن عمل والیتی
احداث و اعمار سرک جغلی و
پلچکهدددا معددده تحکیمدددات
جویچدده هددای کنددار سددرک
شهرک مهاجرین دشت قشقه
والیت بامیان.

1

%50

%00

600
فامیل

تهیدده و توزیددع انددرژی بددرق
سددولری بددرای مسددتفیدین
شدددهرک مهددداجرین شدددی

%50

%00

مصری والیت ننگرهار.
تأمین انرژی برق
تهیدده و توزیددع انددرژی بددرق
111
فامیل

سددولری بددرای مسددتفیدین
شددهرک مهدداجرین والیددت

%50

%00

خوست.
همکددداری و همددداهنگی در
ایجاد کورس هدای آموزشدی
4500
کارآموز
ایجاد فرصتهای
اشتغالزایی

فن و حرفه در مرکز (محالت
زیسددددت) در  11والیددددت

%00

%00

نیازمند.

3000
نفر

تطبیق طدرح اشدتغالزایی بده
منظور ادغام عودت کنندگان
در هماهنگی با ادارات ذیربط
در پنج والیت

%50

%00

فعال ساختن دیتابیس در سه
 3دیتابیس

والیت جدید (دایکندی ،فدراه

%00

%30

و غور)
ایجددداد نمدددودن سیسدددت
ایجاد سیست واحدد و

%111

هماهنگ در اداره

 HRMISریاسددددت منددددابع
بشری وزارت امورمهاجرین و

%00

%00

عودت کنندگان

%111

طرح ،ایجاد و اتصال حاضری
الکترونیکی به ریاسدت هدای
امورمهاجرین والیات (کابدل،
ننگرهدددار ،بلددد  ،هدددرات و
کندهار)
1

%00

%500

ایجددداد نمدددودن سیسدددت
%111

 Anydeskبا والیات جهدت
فدددددراه آوری خددددددمات

%00

%00

تکنالوژی
اطالع رسانی در رابطه
به مهاجرت های
غیرقانونی

رسیدگی بده وضدعیت
پناهندگان خارجی در
افغانستان

بیلبورد 16
 1کلیپ

2
مسوده

تهیه ی بیلبورد هدا وکلیپهدا
در ارتبددداط بدددا مصدددای و
مشکالت موجدود در ارتبداط
با مهاجرت های غیر قانونی
پیگیددری از مسددوده (قددانون
پناهندگی) جهت انفاذ

%500

%50

%30

%500

رسیدگی به درخواست هدای
 11تن

حقدددددوقی پناهجویدددددان و

%50

%30

پناهندگان خارجی در کشور.
معرفی افراد عودت کنندده و
بیجاشددده بدده ریاسددت هددای
حمایدددت حقدددوقی از
عددددودت کنندددددگان
وبیجاشدگان

12,000

معددارف ،صددحت عامدده ،اداره

نفر

ثبت احوال نفدوس ،گمدرک،

%500

%00

محاک و ارائه مشدوره هدای
حقوقی
جل کمک های بشری برای
عددددودت کنندددددگان در 21
100%

فددراه نمددودن زمیندده
عددودت مصددئون بددرای
عودت کنندگان

والیدددت از طریدددق تددددویر
جلسات بدا موسسدات ملدی و

%50

%00

بین المللی و امضا تفاهمنامه
ها.
110000
نفر

ارایه کمک های بشر دوستانه
بددرای بهبددود زندددگی عددودت
کنندگان

1

%50

%00

بلند بردن سط دانش

4
ورکشاپ

مسددددلکی و ارتقددددای

%50

%00

دایر نمودن برنامده آموزشدی

ظرفیدددددت کددددداری
کارمندان

برگدددزاری ورکشددداپ هدددا و
سیمینار های آموزشی جهت
ارتقددای ظرفیددت کارمندددان
اناث وزارت

 11نفر

تحقیقی بده منظدور افدزایش
دانددش مسددلکی وتخصصددی

%00

%00

کارمندان در بخش تحقیق
گسددترش همدداهنگی
میان واحدهای اولی و
دومی بخاطر نیدل بده

برگددزاری ورکشدداپ سدداالنه
 41نفر

اهدددداف اسدددتراتژیک

والیتی جهت آگداهی دهدی،

%0

%0

هماهنگی و تبادله اطالعات

وزارت
فعالیت های تکمیل نشده در سال مالی  9318که در سال مالی  9311تعقیب شده :
ارتقددای ظرفیددت زیددر
بنددایی شددهرک هددای
مهاجرین

5
کیلومتر

تحکیمات جویچه های کندار
سددرک و پلچکهددای شددهرک

%50

%00

بنی ورسک والیت پروان.
تدددویر جلسددات مکددرر روی

تساوی حقوق جندر

9

مسددوده پالیسددی جندددر بدده

جلسه

منظور تدوین و نهایی سدازی

%60

%500

آن.

مجموع 51 :هدف

تعداد مجموع فعالیت ها( :
) 32

1

اوسط فیصدی
پیشدددددددرفت
فعالیتهدددددددا
مطدابق مقددار
هدف در شش
مدداه اول سددال
 32:فیصد

اوسط فیصدی
پیشدددددددرفت
مجمددددددددوع
فعالیتهدددددددا
مطددابق پددالن
سدددال مدددالی
05 :5311
فیصد

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن
شماره

1

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

ارتقای ظرفیت

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

دایر نمودن برنامده آموزشدی نیازسنجی در مورد برنامه های آموزشدی
تحقیقی به منظدور افدزایش تحقیقی صورت گرفتده و طدرح آمدوزش
دانددش مسددلکی وتخصصددی تحت عنوان " روش تحقیق کیفی" تهیه
کارمندان در بخش تحقیق شده است.

2

در دو شهرک مهاجرین والیت کابل فقط
تثبیت ملکیدت هدای غضد
شده و مورد ادعای وزارت در در شهرک مموزی یک تعداد نمرات این
شفافیت و حسابدهی والیت هدای بلد و کابدل از شهرک از طرف زورمندان غص گردیده
طریددق ریاسددت هددای امددور است و در شهرک مهاجرین والیدت بلد
موضوع تحت تعقی جریان دارد.
مهاجرین مربوطه.

3

تهیه ی بیلبورد ها وکلیپهدا بدده تعددداد  21کلیددپ از دسددتاوردهای
در ارتبددداط بدددا مصدددای و وزارت و آگدددداهی دهددددی در مددددورد
مشکالت موجدود در ارتبداط مهاجرتهای غیر قدانونی و بده تعدداد 21
با مهاجرت های غیر قانونی بیلبددورد در صددفحات اجتمدداعی و وی د
سایت وزارت تهیه و نشر گردید.

آگاهی عامه

ایجددداد نمدددودن سیسدددت این فعالیت برای رفدع مشدکالت فندی و
 Anydeskبا والیات جهت تخنیکی بخش های تکنالوژی معلومداتی
فدددددراه آوری خددددددمات واحدهای دومی وزارت ایجاد شدده کده
هر از گاهی به طور ریموت در هماهنگی
تکنالوژی
با کارمند مربوطه به کمپیوتر شان وصل
شده و رفع مشکالت صورت می گیرد.

4

تکنالوژی

1

فعددال سدداختن دیتددابیس در تجهیزات جهت فعال سازی دیتاسنتر به
سه والیت جدید (دایکنددی ،والیتهای فوق الذکر فرستاده شده است.
فراه و غور)

11

شماره

1

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

تحقیقات

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

تهیددده ی طدددرح و اجدددرای طرحهددای تحقیقددی " بررسددی وضددعیت
تحقیقددات درمددورد وضددعیت عودت و استقرار پایدار عودت کنندگان"،
بیجاشدگان داخلی و عدودت " بررسی وضعیت بیجاشدگان داخلدی "
و " بررسددی وضددعیت جمعیددت شناسددی
کنندگان
(اجتمدددداعی ،اقتصددددادی و فرهنگددددی
)مهاجرین افغدان در کشدورهای ایدران و
پاکستان تهیه شدده و پرسشدنامه هدای
تحقیددق " بررسددی وضددعیت عددودت و
اسددتقرار پایدددار عددودت کنندددگان"و "
بررسی وضدعیت بیجاشددگان داخلدی "
نیز تهیه شده است.
ارایه ی کمک هدای غدذایی ،به تعداد  11112فامیل بیجاشده آسی
غیددر غددذایی و نقدددی بددرای پذیر از مساعدتهای نقدی  ،مواد غذایی و
تعددداد ( )111,111فامیددل غیر غذایی مستفید شده اند.

1

بیجاشده ی داخلی در سط
کشور.

1

عرضه خدمات

معرفی افدراد عدودت کنندده و به تعدداد  31111نفدر عدودت کننددگان و
بیجاشددده بدده ریاسددت هددای بیجاشددددگان داخلدددی بددده ریاسدددتهای
معارف ،صحت عامه ،اداره ثبت معارف،صددحت عامدده ،اداره ثبددت و احددوال
احوال نفوس ،گمرک ،محاک و نفوس ،گمرکات و محاک معرفی شده است
و برای یک تعداد مشوره های حقدوقی داده
ارائه مشوره های حقوقی
شده اسدت .کده در نتیجده زمینده حمایدت
حقوقی برای عودت کنندگان و بیجاشددگان
داخلی فراه شد.

همکددداری و همددداهنگی در
ایجاد کورس هدای آموزشدی
1

فن و حرفه در مرکز (محالت
زیسددددت) در  11والیددددت
نیازمند.

11

به تعداد  111نفر تحدت آمدوزش فدن و
حرفه قرار دارند  .به تعداد  1431نفر از
کورس های فنی فارغ گردیده اند  .برای
تعداد  2111نفر زمینه شغل ایجاد شده
است .به تعداد  1311نفر لوازم و مواشی
دریافت نموده اند و به تعدداد  111نفدر

شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

نتایج

فعالیت های تکمیل شده

دیگر ه غرض ایجاد شغل به موسسدات
معرفی شده اند.که در نتیجه زمینه ایجاد
شغل و درآمد بدرای عدودت کننددگان و
بیجاشدگان داخلی فراه گردید.
ارایددده کمدددک هدددای بشدددر بددده تعدددداد  111111نفدددر از طریدددق
دوستانه برای بهبود زنددگی مؤسسات همکار و نظارت ریاسدت هدای
امور مهداجرین والیدات از مسداعدت هدا
عودت کنندگان
مستفید گردیده اند.که در نتیجه زمینده
عودت مصئون و پایدار در کشدور فدراه
گردید.

11

تحلیل اجراآت
الف :فعالیت های درحال اجرا
شماره

گزارش چگونگی تحقق

فیصدی

دالیل عدم تکمیل فعالیت

فعالیت

پیشرفت

مطابق پالن

تدویر جلسات مکرر روی مسوده پالیسی
1

جندر به منظور تددوین و نهدایی سدازی
آن.

به علت عدم ابراز نظر معین محترم
%11

مدددالی و اداری در مدددورد مسدددوده
پالیسی جندر این فعالیدت تکمیدل
نگردیده است.

برگدزاری ورکشدداپ هدا وسددیمینار هددای
2

آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان

به علدت نبدود بودجده ی مشدخ
%21

برای دیپارتمنت جندر

اناث وزارت
3

ارایه ی خدمات صحی بده فامیدل هدای
بیجاشده داخلی

12

%42

به علت ایام قرنطین و عدم مراجعه
مراجعین

هماهنگی با موسسات ملی و بین المللی
4

جهت رسیدگی به وضعیت خانواده های
بیجاشده داخلی از طریق امضا تفاهمنامه

شریک نسداختن تفاهمنامده هدا از
%3

جان مؤسسات در زمان معین آن.

ها.

1

اجرای منظ تفتیش و بازرسدی فعالیدت

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا

های مالی ،اداری و اجراآت پانزده واحدد

نمایندگی های امور مهاجرین لوگر،

دوم والیتدددددددی وزارت (ننگرهدددددددار،

تخار و اتشه امور مهداجرین کشدور

کندهار،تخار ،پروان ،لغمان ،لوگر ،غزنی،

اسالمی پاکسدتان مدورد تفتدیش و

بغالن ،ارزگان ،پنجشیر ،نورستان ،میدان

%21

بازرسی قرار نگرفته است.

وردک ،بددادغیس ،کندددز و بلد ) و اتشدده
های امور مهاجرین در کشدور جمهدوری
اسالمی پاکستان (پشاور ،کویته و اسدالم
آباد)
1

بددازنگری دو تفاهمنامدده بددا کشددورهای
میزبان (ناروی و دانمارک)

%31

رسددیدگی بدده درخواسددت هددای حقددوقی
1

پناهجویددان و پناهندددگان خددارجی در

%21

قدددرنطین ایدددن فعالیدددت تکمیدددل
نگردیده است.

پیگیددری از مسددوده (قددانون پناهندددگی)
جهت انفاذ

%21

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و
قرنطین تکمیل نگردیده است.

تثبیت و پیگیری از استرداد زمین هدای

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

غص شده ی وزارت در والیات (کابل و

قرنطین تکمیل نگردیده است.

غزنی) مطابق مصوبه ی شماره  11مور
1

مقابل تا هنوز جواب نداده است.
بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

کشور.
1

به خاطر شیوع ویروس کرونا جان

 131491921و مصدددوبه ی شدددماره 1
مور  13119491شورای محترم وزیران
در نهادهددای عدددلی و قضددایی مرکددز و
والیات

13

%25

استقرار مجددد ( )1111فامیدل عدودت
11

11

کننددده و بیجاشددده از طریددق شناسددایی
مستحقین توسط کنسرسدیوم والیتدی و

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و
%21

قددددرنطین پروسدددده شناسددددایی
مسدددتحقین توسدددط کنسرسدددیوم

معرفی آنها به کمیسیون موظف.

والیتی به تعویق افتاده است.

هماهنگی در جهت ایجاد کمیته کاری و

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

برگزاری ورکشداپ تخنیکدی بده منظدور
تدوین پالن عمل والیتی

%16

قرنطین تنها در والیت لغمان جلسه
تدویر یافته و جلسات دیگر در سایر
والیات دایر نگردیده است.

توزیع پول نقد جهت خریداری تجهیزات
12

13

برای اعمار سرپناه به بیجاشدگان داخلی
که به محالت اصدلی شدان یدا در مکدان

بدده علددت جریددان داشددتن پروسدده
%41

سددروی فامیددل هددای بیجاشددده در
والیات هلمند ،کابل و ننگرهار روند

دیگر مسکن گزین شده اند.

توزیع پول هنوز آغاز نگردیده است.

احداث و اعمار سدرک جغلدی و پلچکهدا

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

معه تحکیمات جویچه های کندار سدرک
شهرک مهداجرین دشدت قشدقه والیدت

%11

قرنطین تکمیل نگردیده است.

بامیان.
تهیه و توزیع انرژی بدرق سدولری بدرای
14

11

11

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و
%21

مسددتفیدین شددهرک مهدداجرین شددی

قدددرنطین پروسددده تددددارکاتی آن

مصری والیت ننگرهار.

طوالنی گردیده بود.

تهیه و توزیع انرژی بدرق سدولری بدرای

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

مسددتفیدین شددهرک مهدداجرین والیددت

%11

قرنطین پروسه تدارکاتی آن تکمیل

خوست.

نگردیده است.

تطبیق طرح اشتغالزایی به منظور ادغدام

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

عودت کنندگان در همداهنگی بدا ادارات
ذیربط در پنج والیت

14

%21

قرنطین تکمیل نگردیده است.

جل کمدک هدای بشدری بدرای عدودت
11

کنندگان در  21والیت از طریدق تددویر
جلسات با موسسات ملی و بین المللی و

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و
قرنطین تکمیل نگردیده است.

%21

امضا تفاهمنامه ها.
تحکیمات جویچده هدای کندار سدرک و
11

11

21

پلچکهای شدهرک بندی ورسدک والیدت

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و
قرنطین پروسه تدارکاتی آن تکمیل

%11

پروان.

نگردیده است.

ایجاد نمودن سیسدت  HRMISریاسدت

به علت شیوع ویروس کرونا و عددم

مندددابع بشدددری وزارت امورمهددداجرین و

موجودیدت پرسدونل تخنیکدی ایدن

%11

عودت کنندگان

فعالیت تکمیل نگردیده است.

طرح ،ایجاد و اتصال حاضری الکترونیکی

بدده علددت شددیوع ویددروس کرونددا و

به ریاسدت هدای امورمهداجرین والیدات

قرنطین پروسه تدارکاتی آن تکمیل

%11

نگردیده است.

(کابل ،ننگرهار ،بل  ،هرات و کندهار)
ب :فعالیت های معطل شده

طی شش ماه اول سال مالی  1311فعالیتهای معطل شده وجود ندارد.
ج :فعالیت های آغاز نشده

شماره

دالیل عدم آغاز فعالیت

عنوان فعالیت

بر گزار نمودن ورکشداپ هدای آموزشدی بده به علت شیوع ویروس کرونا و قرنطین این فعالیت
1

منظور معیاری سازی پالن و گزارش دهی در آغاز نگردیده است.
چهار زون کشور.
انتقال دواطلبانه بیجاشدگان داخلدی جهدت به علت شیوع ویروس کرونا طی مراحل پروپوزلهدا

2

طوالنی شدده و سدروی بیجاشددگان داخلدی نیدز

استقرار پایدار انها به محددددالت برگشت

جهت توزیع پول نقدد هندوز جریدان داشدته بندا
پروسه انتقال آنها شروع نگردیده است.
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مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
مشکالت عمده

طرح های پیشنهادی

تعمیر اداری مستقل و تجهیزات دفاتر کافی برای ریاسدت
ها و آمریدت هدای مهداجرین در والیدات وجدود نددارد و
ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین والیات در تعمیدر
کرایی فعالیت می کنند.

در سال مالی  ، 1311سه تعمیر والیدات بلد  ،پدروان و
ننگرهار در تفاه با وزارت شهر سازی  ،ساخت آن آغداز
گردید و دو تعمیر آن تکمیل و تحویل داده شده و یدک
تعمیر در والیت بل در حال ساخت است  .در سال مالی
 1311نیز به تعداد  1ریاست بده منظدور اعمدار تعمیدر
اداری در پالن وزارت قدرار گرفتده و جهدت اجدراآت بده
وزارت شهرسازی ارسدال گردیدده اسدت ولدی بده علدت
محدودیت های بودجوی در پالن گرفته نشده است .بنا
تخصی بودجه در زمینده سداخت تعمیرهدای اداری از
طرف وزارت محترم مالیده و توجده وزارت محتدرم شدهر
سازی و اراضی در اعمار تعمیدر اداری والیدات و نظدارت
مستمر اداره محترم ریاست جمهوری از نحوه پیش رفت
فعالیتها می تواند در تسریع این روند مفید واقع گردد.

پایین بودن سط همکاری ارگان های امنیتی (پدولیس،
امنیددت ملددی و  )...در قسددمت حفاظددت از شددهرک هددای
مهاجرین و جلوگیری از نفوذ زورمندان؛
 وزارت عدلیه،ستره محکمه و لوی سارنوالی در قسدمتمسترد کردن نمرات غص شده از غاصبین؛
 وزارت کار و امور اجتماعی در قسمت عدم همکداری درارائه آمار دقیدق از امکاندات کداری و کاریدابی در کشدور؛
همکاران بین المللی ،عدم ارایه گزارش از کارکرد هایشان
در قسمت مهاجرین و عودت کنندگان و هزینه هدای کده
در قسمت مهاجرین نموده اند؛
 وزارت مالیه ،به علت عدم تخصی بودجه بده فعالیدتهای حیاتی و مه وزارت امور مهاجرین.

همکاری دوامدار ارگان های امنیتی و نهاد های سکتوری
در راستای تطبیق برنامه های وزارت؛ هدایت مقام محترم
ریاست جمهوری به نهاد های امنیتی در قسمت حفاظدت
از ملکیت های وزارت امور مهاجرین ،هدایت مقام محترم
ریاست جمهوری به وزارت های مرتبط مثدل کدار و امدور
اجتماعی ،اقتصاد ،عدلیه و مالیه و  ...در قسمت همکداری
با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.

عدم تخصی بودجۀ مشخ برای تطبیق پالیسی ملدی اختصدداص بودجددۀ کددافی جهددت تطبیددق پالیسددی ملددی
بیجاشدگان داخلی( رسدیدگی بده وضدعیت بیجاشددگان بیجاشدگان داخلی از طرف وزارت مالیه.
داخلی از طریق ادغام محلی ،انتقال به محدل اصدلی و یدا
محل سومی) ،جهت تخصی بودجه چند بدار بده وزارت
مالیه جهت دفاع ارسال شده است امدا متاسدفانه بودجده
کافی در اختیار وزارت قرار نگرفته است.
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فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن
طی شش ماه اول سال مالی  1311فعالیتهای خارج پالن وجود ندارد.
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ضمیمه شماره ()1؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1911
مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

434,350,000

227,000,000

661,350,000

به کلمات

چهار صد و سی و چهار میلیون و سه صد و پنجاه هزار افغانی

دو صد و بیست و هفت میلیون افغانی

ششصد و شصت و یک میلیون و سه صد و پنجاه هزار
افغانی

پالن مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 9911
پالن مصرف

مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف

مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه اول سال مالی جهت

پالن گردیده

مصرف پالن گردیده

مجموع

270,864,138

172,551,429

443,415,567

دو صد و هفتاد میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار و یکصد و سی

یکصد و هفتاد و دو میلیون و پنجصد و پنجاه و یک هزار و چهار

چهار صد و چهل سه میلیون و چهارصد و پانزده هزار و

و هشت افغانی

صد و بیست و نه افغانی

پنجصد و شصت و هفت افغانی

به رقم

به کلمات

مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی  9911به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه انکشافی

مصرف بودجه عادی
مصرف بودجه

به رقم

به کلمات

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

143,952,401

33.14%

111,793,515

49.25%

یکصد و چهل و سه میلیون و

سی اعشاریه چهارده فیصد

یکصد و یازده میلیون و هفتصد و

چهل و نه اعشاریه بیست و

نهصد و پنجاه و دو هزار و

نود و سه هزار و پنجصد و پانزده

پنج فیصد

چهارصد و یک افغانی

افغانی
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