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اولویت های مشترک وزارت ها و ادارات
تقویت سیستم پالن گذاری بر
1

اساس یافته های ارزیابی بخش های

 80نفر

برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پالن گذاری

پالن گذاری

انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری ()HR-MIS
2

ایجاد سیستم واحد و هماهنگ
معلومات اداره

بودجه عادی و

تعداد افراد اشتراک کننده

انکشافی

در برنامه ارتقای ظرفیت

بودجه عادی و

انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری

ایجاد  1سیستم

 5تابلوی نصب شده

ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان

نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات برای مراجعین
()Process maps

انکشاف  1منشور اخالقی

بودجه عادی و
انکشافی

کنندگان

3

تابلوهای نصب شده

منشور اخالقی انکشاف
داده شده

1397.10.1

1397.12.29

ریاست منابع بشری

ریاست تکنالوژی معلوماتی

100%

1398.4.1

1398.9.30

ریاست دفتر

ریاست تکنالوژی معلوماتی

-

1398.1.1

1398.9.30

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

ریاست های مرکزی

-

10%

1398.1.1

1398.6.31

ریاست منابع بشری

ریاست دفتر

-

50%

-

-

-

30%

70%

30%

60%

50%

-

افزایش رضایت مراجعین

کنندگان
تابلو های منشور

 2کارمند

 1سیستم

 1سروی
4

بودجه عادی

نافذه کشور

فراهم سازی رضایت مراجعه

انکشاف داده شده

اساس معلومات دقیق

سیستم ثبت مراجعه

انکشافی

ریاست تکنالوژی معلوماتی

-

-

50%

50%

تعداد سیستم های

انکشافی

بودجه عادی و

1398.9.30

ریاست منابع بشری

المللی همکار

فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر

بودجه عادی و

انکشاف منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و
کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین

1398.4.1

انکشافی

دوسیستم فرعی

1398.1.1

1398.3.31

ریاست پالیسی وپالن

واحد های دومی و موسسات بین

-

100%

-

-

مناسب سازی فضای کاری برای

نصب منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و
کارمندان در تمامی دفاتری که مراجعین دارند.

آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی در قسمت
برخورد مناسب با مراجعین

ایجاد و نصب صندوق دریافت شکایات

سروی خط مبنا ( )base lineدرباره مشکالت زنان در
فضای کاری توسط واحد جندر وزارت

معیاری سازی بخش پالن گذاری

1398.7.1

1398.9.30

ریاست منابع بشری

ریاست اداری

-

-

-

100%

1398.7.1

1398.9.30

ریاست منابع بشری

ریاست دفتر

-

-

-

100%

بودجه عادی

سیستم ایجاد شده

1397.10.1

1398.1.1

ریاست منابع بشری

ریاست اداری

100%

-

-

-

بودجه عادی

سروی انجام شده

1398.1.1

1398.6.30

آمریت جندر

-

50%

50%

-

بودجه عادی

بودجه عادی

منشور نصب شده

تعداد کارکنان آموزش
دیده

ریاست تحقیق و معلومات و ریاست
حمایت حقوقی

افزایش احساس امنیت زنان در محیط
کار

زنان
 1پالن عمل خاص

تدوین پالن عمل خاص برای مناسب سازی فضای کاری
زنان بر اساس یافته های سروی

بودجه عادی

پالن عمل تدوین شده

1398.7.1

1398.9.30

آمریت جندر

ریاست پالیسی و پالن و ریاست
حمایت حقوقی

-

-

25%

75%
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اولویت های اختصاصی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
100%

تثبیت ملکیت های غصب شده وزارت و مستند سازی آن

بودجه عادی

مصوبه شماره  16شورای محترم وزیران در نهادهای عدلی

بودجه عادی

مقدار ملکیت های تثبیت شده
و مستند شده

ریاست عمومی عودت ،وزارت عدلیه،
1397.10.1

1398.9.30

حمایت حقوقی

1397.10.1

1398.9.30

ریاست حمایت حقوقی

محلی و واحدهای دومی

پیگیری استرداد زمین های غصب شده وزارت مطابق
100%

وزارت عدلیه ،ستره محکمه ،اداره
مقدار زمین های استرداد شده

و قضایی مرکز و والیات
5

ستره محکمه ،اداره ارگان های

10%

25%

30%

35%

ارگان های محلی،قضایای دولت

15%

20%

35%

30%

،مقام والیت ،قومندانی امنیه و ...

زمینه حفظ ،مراقبت و رهایی امالک
غصب شده فراهم شد

فراهم آوری زمینه استقرار پایدار عودت
کنندگان در شهرک های مهاجرین

شفافیت و حسابدهی
اجرای منظم تفتیش وبازرسی فعالیت های مالی ،اداری
واجراات دو واحد اولی( آمریت تدارکات،ریاست مالی) و
 14واحد

دوازده واحد دومی وزارت(خوست

بودجه عادی

،کنر،کاپیسا،پکتیا،هرات،فاریاب،جوزجان،فراه،هلمند،دایکند

تعداد واحدهای بررسی
شده

1397.10.1

1398.9.30

ریاست تفتیش داخلی

واحدهای مرکزی و دومی

25%

25%

25%

25%

زمینه اجراآت شفاف در اداره فراهم شد
و در اجراآت اداره موثریت بوجود آمد .

ی،سمنگان و کابل)

سطح کیفی معلومات جهت تدوین
 2تحقیق

تحقیق در مورد بررسی وضعیت عمومی عودت کنندگان و
بیجاشده گان به کشور بر اساس پالیسی های موجود

بودجه انکشافی

تعداد تحقیق انجام یافته

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

ریاست پالیسی و پالن

ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین

30%

20%

20%

30%

پالیسی ها و برنامه ها برای مدیریت
زمینه های مختلف مهاجرت افزایش
یافت.

اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث،
6

رسیدگی به وضعیت عودت کنندگان

 70000فامیل

و بیجا شدگان داخلی.

پاسخدهی اضطراری برای تعداد ( )70000هفتاد هزار
فامیل بیجاشده داخلی

بودجه عادی و انکشافی

تعداد فامیل های مستفید
شده

ریاست عمومی بیجاشده گان

وزارت های احیا و انکشاف دهات و

داخلی

زراعت ،آبیاری و مالداری ،نهادهای

20%

25%

25%

30%

ی
تطبیق
یک پالن

ارایه خدمات صحی به فامیل های بیجاشده داخلی
تهیه و تدوین پالن تطبیقی برای پالیسی ملی بیجاشده
گان داخلی.

بودجه عادی و انکشافی

تعداد افراد مستفیده شده

1397.10.1

1398.9.30

بودجه انکشافی

تعداد سند تدوین شده

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

( )1000فامیل

داخلی

خیریه بشری

ریاست عمومی بیجاشده گان

واحد های دومی وزارت ،دفتر

داخلی

 WHHو سایر نهاد های بین المللی

25%

25%

25%

25%

15%

25%

30%

30%

15%

20%

35%

30%

بودجه عادی و انکشافی

های رهایشی و پناه گاه (شلتر)

تعداد فامیل های مستفید
شده

ریاست عمومی عودت

انکشافی ملل متحد (،)UNDP
کمیساری عالی سازمان ملل متحد

فراهم نمودن زمینه ادغام و استقرار

 264فامیل

تهیه وسایل و تجیهزات مورد نظر شلتر برای بیجاشدگان
آسیب پذیر در ساحات تجمع بیجاشدگان در کشور
انتقال بیجاشدگان داخلی به محالت اصلی شان بر اساس
پالیسی ملی بیجاشدگان.

بودجه عادی و انکشافی

بودجه عادی و انکشافی

تعداد فامیل های مستفید
شده
تعداد فامیل های مستفید
شده

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

ریاست عمومی بیجاشده گان
داخلی
ریاست عمومی بیجاشده گان
داخلی

وزارت مالیه ،واحد های دومی وزارت

20%

33%

30%

17%

وزارت مالیه ،واحد های دومی وزارت

15%

25%

30%

30%

واحد دومی (خوست ،پروان)

10%

15%

35%

40%

ارتقای ظرفیت زیر بنایی شهرکهای

ی
کیلومت
6
ی
کیلومت
9.798

ایجاد فرصتهای اشتغالزایی

 6500کارآموز

شهرک مهاجرین قلموال مینه والیت خوست.
 -2تحکیم کاری جویچه های اطراف ،آبشار و آبرو شهرک

زمینه ادغام و استقرار پایدار عودت
بودجه عادی و انکشافی

مقدار کیلومتر تحکیم شده

ریاست عمومی عودت

 5دیتابس

10

ایجاد سیستم واحد و هماهنگ در
اداره

انکشاف یک سیستم

ترتیب کورسهای آموزشی فن و حرفه برای عودت
کنندگان و بیجاشدگان داخلی
فعال ساختن دیتابیس در پنج والیت جدید (سرپل،
سمنگان ،تخار ،زابل و میدان وردگ )
اتصال وزارت از طریق سیستم ویدیو کنفرانس به اداره
امور ریاست جمهوری ،والیات و نقاط صفر مرزی.

کنندگان وبیجاشدگان در جامعه فراهم
شد .

مهاجرین بنی ورسک والیت پروان.

9

داخلی فراهم شد.

کنندگان در کشور فراهم شد.

 -1تحکیم کاری جویچه های اطراف سرک و پلچکهای
8

زمینه تطبیق پالیسی ملی بیجاشده گان

زمینه استقرار و ادغام پایدار عودت

 5000فامیل

مهاجرین

کیفیت مستفید شدند

برای پناهندگان ()UNHCR

پایدار بیجاشدگان و عودت کنندگان
در جامعه

بیجاشده گان از ارایه خدمات صحی با

وزارت احیا و انکشاف دهات ،برنامه

استقرار مجدد ( )1000فامیل عودت کننده در شهرک
های عودت کننده در سراسر کشور از طریق توزیع زمین

ریاست عمومی بیجاشده گان

وزارت صحت عامه و موسسات

های بیجاشده داخلی رسیدگی صورت
گرفت

ملی و بین المللی
 50000فامیل

7

به مشکالت و نیازمندی های فامیل

بودجه عادی و انکشافی

بودجه عادی و انکشافی

بودجه عادی و انکشافی

تعداد افراد مستفید شده

تعداد دیتابس های
انکشاف داده شده
سیستم ویدیو کنفرانس
انکشاف داده شده

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

ریاست عمومی عودت

موسسات ملی و بین المللی و واحد
های دومی وزارت

ریاست تحقیق و معلومات

ریاست های مرکزی ،والیات و دفتر

مهاجرین

محترم ()IOM

ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست محترم اداری و آمریت
محترم تدارکات

زمینه ایجاد شغل و درآمد برای عودت
25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

کنندگان و بیجاشدگان داخلی فراهم
گردید
پالیسی ها ،برنامه ها به طور کلی
تصمیم گیری ها دقیق و موثر شد

زمینه هماهنگی در اجراآت بوجود آمد
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وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره
10

مقدار هدف

هدف اصلی

ایجاد سیستم واحد و هماهنگ در
اداره

انکشاف یک سیستم

انکشاف یک سیستم

11

12

13

اطالع رسانی در رابطه به مهاجرت

 16بیلبورد و  8کلیپ

های غیرقانونی

تساوی حقوق جندر

یک پالییس

توسعه سیستم گزارش دهی آنالین و آموزش کارمندان
ریاست های مرکزی و والیتی جهت استفاده از سیستم.

بودجه عادی و انکشافی

ایجاد نمودن سیستم Help Disk

موجود در ارتباط با مهاجرت غیر قانونی

تعداد کارکنان آموزش

1397.10.1

1398.9.30

1397.10.1

1398.9.30

ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست های مرکزی

25%

25%

25%

25%

1398.1.3

1398.9.30

ریاست ارتباط عامه

واحدهای اولی و دومی وزارت

-

35%

35%

30%

بودجه عادی

پالیسی نهایی شده

1398.1.3

1398.9.30

آمریت جندر

ریاست حمایت حقوقی

-

40%

40%

20%

بودجه عادی و انکشافی

تعداد افراد مستفید شده

1397.10.1

1398.9.30

حمایت حقوقی و واحد های

واحد های دومی و نهاد های ملی

دومی

وبین المللی همکار

15%

25%

30%

30%

بودجه عادی و انکشافی

نهایی سازی پالیسی جندر

حمایت حقوقی از عودت کنندگان

 10,000نفر

وبیجاشده گان

معارف ،صحت عامه ،اداره ثبت احوال نفوس ،گمرک،

ریاست پالیسی و پالن

سیستم انکشاف داده شده
تعداد بیلبوردهاو کلیپهای
تهیه شده

محاکم و ارائه مشوره های حقوقی
مدیریت عودت  500000مهاجر عودت کننده به وطن

تعداد افراد عودت شده

1397.10.1

1398.9.30

عمومی عودت

فراهم نمودن زمینه عودت مصئون
برای عودت کنندگان
 50,000نفر

فراهم نمودن زمنیه کمک های بشری برای مهاجرین
عودت کننده به کشور

ریاست تکنالوژی معلوماتی

5%

15%

30%

50%

داده شده
بودجه عادی

تهیه بیلبورد ها وکلیپها در ارتباط با مصایب و مشکالت

دهی

مالی

مالی

مالی

سال مالی

سیستم توسعه داده شده و

معرفی افراد عودت کننده و بیجاشده به ریاست های

 500,000نفر

14
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ربع  3سال
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تعداد افراد مستفید شده

1397.10.1

1398.9.30

عمومی عودت

بودجه عادی و انکشافی تعداد افراد اشتراک کننده

1398.1.1

1398.3.30

ریاست پالیسی و پالن

بودجه عادی و انکشافی

واحد های دومی و نهاد های ملی
وبین المللی همکار
واحد های دومی و نهاد های ملی
وبین المللی همکار

نتایج متوقعه

زمینه بهبود ارایه خدمات به مردم
فراهم شد
فراهم سازی تسهیالت در روند عرضه
خدمات تکنالوژیکی
کاهش مهاجرت های غیرقانونی
شهروندان افغان
تعهد بین المللی دولت در رابطه با جندر
عملی شد
زمینه حمایت حقوقی برای عودت
کنندگان و بیجاشده گان داخلی فراهم
شد.

10%

25%

35%

30%

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

25%

25%

25%

-

100%

-

-

روئساء والیتی از پالیسی ها و
گسترش هماهنگی میان واحدهای
15

اولی و دومی بخاطر نیل به اهداف

 100نفر

استراتژیک وزارت

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

استراتژیهای وزارت مطلع شدند،
واحد های اولی و دومی وزارت

مشکالت واحد های دومی شنیده شد،
زمینه های هماهنگی تقویت و تبادله
اطالعات صورت گرفت

فعالیت های تکمیل ناشده در سال مالی 1397
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شناسایی عوامل مهاجرت های غیر
قانونی

 1تحقیق و طرح پیشنهادی

تحقیق به منظور شناسایی عوامل مهاجرت های غیر

عادی

قانونی و ارایه طرح های پیشنهادی

گزارش

ریاست تحقیق و معلومات

1398.1.3

1398.3.30

1398.4.1

1398.9.30

ریاست پالیسی و پالن

1398.4.1

1398.9.30

ریاست ارتباط خارجه

مهاجرین

قانونمند ساختن روند مهاجرت افغان ها
-

-

100%

-

-

به سایر کشورها بهمنظور کاهش
مهاجرت غیرقانونی.

مرکز بین المللی انکشاف پالیسی
یک پالییس

رسیدگی به وضعیت مهاجرین و
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پناهندگان افغان در کشور های
میزبان و پناهندگان خارجی در

عادی

تدوین پالیسی جامع امور مهاجرت

ایجاد کمیته رسیدگی به درخواست پناهندگان با اشتراک
( )1کمیته

نمایندگان وزارت های دولتی ذیربط و مؤسسات بین

منابع مالی و بشری

والمللی

افغانستان

تعداد پالیسی های تدوین
شده

تعداد کمیته های ایجاد
شده

مهاجرت (International
Center for Migration
-Policy Development
)ICMPD
شورای ملی و ریاست های حمایت
حقوقی و تحقیق

-

-

30%

70%

-

-

30%

70%

زمینه سازی برای حضور قانونمند

یک تفاهمنامه

آسترلیا تحت عنوان « مهاجرت و همکاری های بشر
دوستانه» در مورد تنظیم امور مهاجرین افغان در کشور

پیگیری شده

خارجه

فراهم آوری زمینه دسترسی بهتر به حقوق
-

20%

40%

40%
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رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان
داخلی

انجام ( )2نظارت

نظارت و ارزیابی از تحقق پالن عملیاتی والیتی پالیسی
ملی بیجاشدگان داخلی در ( )2والیت

منابع مالی و بشری

تعداد نظارتهای انجام
شده

1398.4.1

1398.9.30

ریاست پالیسی و پالن

همکار وزارت

****************************************************************************************************************************

 .1بودجه
مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398
457351720

بودجه عادی

360,009,720
 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد

بودجه انکشافی
97,342,000

اساسی پناهندگان و مهاجرین برای افغان های
مقیم در کشور آسترالیا

آسترالیا
ریاست های والیتی و نهاد های

مهاجرین و پناهندگان خارجی در
افغانستان

بازنگری تفاهمنامه جمهوری اسالمی افغانستان و دولت
منابع مالی و بشری

تعداد تفاهمنامه های

1398.1.3

1398.9.30

ریاست حمایت حقوقی

وزارت خارجه و ریاست ارتباط

مهاجرت های غیر قانونی کاهش میابد

-

-

50%

50%

بیجاشدگان داخلی مورد حمایت قرار گرفته و
زمینه استقرار مجدد آنها فراهم میگردد

پالن سال مالی 1398
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Ta rg e t
فیصدی پالن شده
تطبیق مجموعی

فعالیت عمده

فیصدی پالن شدۀ تطبییق بودجه عادی

شاخص

منابع مورد نیاز

دهی

فیصدی پالن شدۀ تطبیق بودجه
انکشافی

ربع اول
ربع دوم
ربع سوم
ربع چهارم

21%

25%

17.76%

48%

25%

71.00%

15%

25%

5.60%

15%

25%

5.60%

مجموع

100%

100%

100%

ن
محمدحسی محمدی
ترتیب کننده:
مدیرعمویم توحید و انسجام پالنها

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

تاریخ تحویل

ر
قنتی
کنتل کننده :محمد انور ر
آمر پالن

تأیید کننده :انجینت سلطان عیل جاوید
رییس پالییس و پالن

حسی عالیم ن
ن
بلخ
منظور کننده :سید
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان

ربع  1سال ربع  2سال
مالی

مالی

ربع  3سال

ربع چهارم

مالی

سال مالی

نتایج متوقعه

