گزارش ربع اول و دوم سال مالی  6931وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

تاریخ ارائه گزارش  61 :سرطان 6931

تاریخچۀ مختصر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال  6911خورشیدی مطابق  6311میالدی تأسیس شد .از آن
وقت الی سال  6913مطابق  6931این وزارت به شکل
یک کمیته تحت رهبری شورای وزیران فعالیت می نمود .بعد از آن این وزارت تماس های خویش را با
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان بر قرار ساخته و در زمینۀ کمک به
مهاجرین عودت کننده افغان و ادغام مجدد آنها تشریک مساعی می نمود.
بعد از انتقال قدرت به مجاهدین در سال  6916و پیوست با آن با روی کار آمدن طالبان در سال 6911
خورشیدی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مانند دیگر نهادهای دولتی به
اشکال مختلف به خاطر جنگ های داخلی و پالیسی اداری آنها ،ظرفیت و کارمندان خبره و متجرب خویش
را از دست داد .این وزارت همچنان در زمان طالبان تغییرات زیاد سیاسی را پشت سر گزراند که ابتدا از سطح
وزارت به درجۀ ریاست تنزیل داده شد .بعداً برای مدتی به وزارت شهدا و معلولین مدغم شد.
با سقوط طالبان در ماه قوس  6911در پرتو کنفرانس بن  ،با روی کار آمدن ادارۀ موقت در افغانستان این
وزارت در تشکیالت ادارۀ دولتی بار دیگر به حیث یک وزارت  ،به نام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
بوجود آمده و تا کنون به فعالیت خویش ادامه می دهد.

پس منظر
1

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یکی از ارکان قوۀ اجرائیه است که هدف اساسی این وزارت رسیدگی
به وضعیت مهاجرین و پناهندگان در کشورهای میزبان ،تقویت روند عودت داوطلبانه و پایدار پناهندگان و
مهاجرین ،تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان ،رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی و ارائۀ خدمات
مؤثر حقوقی و اجتماعی به آنها بوده و دیدگاه این وزارت ،مدیریت امور مهاجرت و عودت آزادانه و مصئون
افغانها با دسترسی به حقوق بشری می باشد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وظایف فوق را طبق تشکیل سال  )6621(،6931نفر از طریق سه
معینیت مالی و اداری ،معنیت پالیسی و پالن و معینیت امور پناهندگان و سیزده ریاست مرکزی و واحدهای
دومی در سی و چهار والیت و نمایندگی های خارجی با بودجه ( 636.111.611افغانی) دو صد و نود و یک
میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و یکصد افغانی در بخش عادی و ( 616.113.116افغانی) یکصد و
هشتاد و دو میلیون و پنجصد و نه هزار و هفتاد و دو افغانی در بخش انکشافی به پیش می برند.
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خالصۀ گزارش واحدهای اولی وزارت :
بخش حمایت حقوقی
ریاست حمایت حقوقی به تعداد  262نفر عودت کنندگان را به وزارت معارف و  6نفر را به وزارت تحصیالت
عالی و یک تن دیگر را جهت اخذ تذکره تابعیت به ریاست ثبت و احوال نفوس معرفی نموده است.
بخش بیجاشدگان داخلی
 .6به تعداد  26323نفر از خدمات صحی بهره مند گردیده اند.
 .6به تعداد  96619فامیل بیجاشده در سطح کشور تثبیت گردیده است.
 .9برای تعداد  16696فامیل از مساعدتهای بشری در سطح کشور بهره مند گردیده اند.
 .2به تعداد  66911فامیل بیجاشده در سطح کشور استقرار پایدار یافته اند.
 .1به تعداد  1131فامیل بیجاشده به محالت اصلی شان برگشت نموده اند.
بخش آمریت جندر
آمریت جندر با اعضای کمیته جلساتی را در جهت نهایی شدن مسودۀ پالیسی جندر برگزار نموده است.
بخش ارتقای ظرفیت :
 .6آمریت جندر برای ارتقای ظرفیت  61نفر از کارمندان طبقه اناث به مقطع لیسانس و ماستری مپروپوزل
را ترتیب و به معین امور پناهندگان ارسال نموده اند.
 .6تدوین ورکشاپ جندر و معرفی  21نفر از کارمندان ذکور و اناث وزارت و تشویق خانم ها جهت اخذ پست
های کلیدی وزارت و اهدای تحسین نامه برای  61نفر از کارمندان اناث.
 .9جلسات مکرر آمریت جندر با رئیس منابع بشری جهت برگزاری کورسهای آموزشی (.شماره های 6،6،9
گزارش بخش ارتقای ظرفیت صرف از ربع اول است زیرا گزارش ربع دوم هنوز مواصلت نکرده است).
 .2ریاست هماهنگی امور والیات به تعداد  31نفر به سفرهای آموزشی روان نموده است و  6نفر از کارمندان
والیات را به برنامۀ ارتقای ظرفیت معرفی نموده است .
بخش منابع بشری
 .6از جملۀ  29بست مورد هدف منظور شده از طریق برنامه  CBRبه تعداد  26بست آن موفقانه پروسه
های آن تکمیل گردیده و  6بست دیگر در مرحلۀ مصاحبه قرار دارد .
 .6به تعداد  16نفر از طریق امتحان رقابتی در بست های کمبود مطابق قانون تقرر حاصل نموده اند.
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بخش عودت
در ربع اول و دوم سال مالی  6931به تعداد ( )966116نفر از ایران و پاکستان به کشور عودت نموده اند.
بخش ارتباط و اطالعات عامه
ریاست ارتباط و اطالعات عامه از طریق مصاحبه با رسانه های ذیربط ملی و بین المللی ،کنفرانس های
مطبوعاتی  ،نشر کلیپ های تلویزیونی  ،وبسایت ،فیسبوک،گوگل پلس و دیگر صفحات اجتماعی وزارت ،چاپ
و نشر مجلۀ عودت و چاپ و نشر سالنامۀ وزارت برای ()2311111چهار میلیون و نه صد هزار نفر را در مورد
روند مسافرتهای قانونی و عواقب مهاجرتهای غیر قانونی اطالع رسانی نموده است
بخش طرح ها ،امضاء ،پیگیری و بازنگری تفاهمنامه ها
 .6طرح قانون پناهندگی بعد از تکمیل به وزارت عدلیه ارسال و این قانون در وزارت عدلیه طی مراحل خویش
را سپری می نماید .به خاطریکه این روند سریع تر طی مراحل گردد ،چندین مکتوب تعقیبی به آن وزارت
محترم در مورد روند طی مراحل قانون پناهندگی ارسال شده است.
 .6طرح قانونمند سازی حضور مهاجرین فاقد مدرک در کشور ایران بعد از اینکه نهایی گردید از طریق وزارت
محترم امور خارجه با جانب جمهوری اسالمی ایران شریک ساخته شد .وزارت امور خارجه طی مکتوبی این
وزارت را اطمینان دادند در صورتی که پیشرفتی در مورد صورت گیرد این وزارت را مطلع خواهد ساخت ،که
تا کنون هیچ اطالعی از سوی وزارت امور خارجه مواصلت نورزیده است .همچنان طی سفری که معین امور
پناهندگان در اخیر ماه جوزا به ایران داشت یکی از موضوعات اجندا بحث در مورد راجستر افغانهای فاقد
مدرک مقیم ایران بوده است.
 .9تفاهمنامه با کشور استرالیا بازنگری گردیده و به وزارت محترم امور خارجه جهت شریک ساختن با جانب
استرالیا و اجراآت بعدی ارسال گردیده است.
 .2طرح تفاهمنامه با کشور اتریش در مورد ارتقای سطح حمایت های حقوقی مهاجرین و پناهندگان آماده
گردیده و به وزارت محترم امور خارجه جهت شریک ساختن با جانب اتریش و اجراآت بعدی ارسال گردیده
است.
 .1تهیۀ طرح جامع پیشگیری از مهاجرتهای غیر قانونی
 .6-1مطالعۀ مقدماتی و جمع آوری معلومات جهت مشخص نمودن میکانیزم کاری تهیۀ طرح جامع پیشگیری
از مهاجرتهای غیر قانونی انجام گرفت و همچنان طرح تحقیقاتی شناسایی عوامل مهاجرتهای غیر قانونی
تکمیل گردیده است.
 .6-1طرح پیشنهادی برای تعیین موضوعات و اولویت تحقیقی ،جهت راه اندازی برنامه ها در زمینۀ بررسی
وضعیت مهاجرین تهیه گردیده و گزارش نهایی آن آماده شده است.
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 .9-1مطالعه و بررسی روی فرصت های شغلی و کاری قانونمند در دیگر کشورها به صورت مقدماتی آغاز شده
است و کار روی شناسایی زمینه های داخلی مهاجرتهای کاری قانونمند شامل موضوعات(قوانین،پالیسی
ها،مقرره ها،توافقنامه ها و تفاهمنامه ها)در حال انجام است.
 .1تدوین طرح ادغام پایدار بیجاشدگان ترتیب و به منظور اجرای بودجه به بخش ریاست مالی و حسابی ارسال
گردیده است
بخش مدیریت امور پناهندگان و مهاجرین در کشورهای میزبان
در بیست و هشتمین نشست سه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان ،پاکستان و کمیشنری عالی سازمان
ملل متحد در امور پناهندگان کارتهای اقامت مهاجرین افغان مقیم پاکستان الی اخیر سال  6161میالدی
تمدید گردید؛
همچنان  391هزار کارت های آمایش مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسالمی ایران از  61به  66و ویزۀ 211
هزار پاسپورت خانوار تمدید گردید.
بخش آموزشهای حرفوی
 .6تعداد  9166نفر نیازمندان آموزشهای حرفوی ،تخنیکی و مسلکی که از جمله تعداد  6116نفر ذکور و
تعداد  6696نفر اناث عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی والیات کندز ،خوست ،پکتیا ،پکتیکا ،فاریاب،
کاپیسا ،بادغیس ،زابل ،بامیان ،دایکندی  ،تخار و لوگر به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی گردیدند.
 .6تعداد  2نفر عودت کنندۀ دیپورتی و داوطلب از کشورهای اروپایی جهت کاریابی به وزارت کار و امور
اجتماعی شهدا و معلولین کابل معرفی گردیدند(.شماره 6و  6آمارگزارش از ربع اول است و گزارش ربع دوم
هنوز مواصلت نکرده است).
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اعمار خدمات اساسی (خط اندازی نمرات رهایشی( 6والیت) ،حفر چاههای عمیق ،ایجاد مخزن و تمدید شبکۀ
آبرسانی  1والیت ،تحکیم کار جویچه ها ،سیستم سولر در  9والیت شهرکها
 .6خط اندازی  9111نمره رهایشی شهرک بابا صاحب والیت لغمان به تاریخ  6931/66/91آغاز و به مقدار
 911نمره آن خط اندازی گردید اما به دلیل تظاهرات کوچی ها برای مدتی متوقف شد.
 .6خط اندازی  6111نمره رهایشی شهرک والیت لوگر آغاز نگردیده است.
 .9پروژۀ تحکیم کاری جویچه های سرک شهرک یکاولنگ والیت بامیان ( 62فیصد) پیشرفت نموده است.
 .2پروژۀ تحکیم کاری اطراف دیوار احاطۀ چاه عمیق خواجه الوان والیت بغالن ( 61فیصد) پیشرفت نموده
است.
 .1پروژۀ سیستم سولر در شهرک رباط والیت پکتیا (61فیصد )پیشرفت نموده است.
 .1سروی ،دیزاین و بر آورد پروژۀ آبرسانی شهرک (متی والیت زابل) تکمیل و جهت قرار داد به مرجع مربوطه
ارسال گردیده است.
 .1سروی و دیزاین پروژۀ آبرسانی شهرک دشت ناگمان والیت کاپیسا تکمیل اما نظر به مشکالت موجوده
قرار داد آن معطل گردیده است.
 .1سروی تخنیکی پروژۀ آبرسانی شهرک میدان شهر والیت میدان وردک تکمیل گردیده است.
 .3سروی تخنیکی و دیزاین پروژۀ آبرسانی شهرک امیر شنسب والیت غور تکمیل و آمادۀ قرار داد است.
 .61کار پروژۀ آبرسانی شهرک لعل سرجنگل والیت غور ( 91درصد) پیشرفت نموده است .اما نظر به سردی
هوا متوقف است(.شماره  61-3-1-1-1در ربع اول گزارش داده شده ولی در ربع دوم گزارش در ین زمینه
داده نشده است.).
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گزارش جامع والیتی بر اساس والیت:
اول  ،والیت بلخ:
بیجاشدگان داخلی
 -6برای  11فامیل بیجاشدگان داخلی ولسوالی ده دادای از طرف دفتر  UNHCRو  NPOو این اداره
سولر توزیع گردید.
 -6برای  93فامیل بیجاشده والیات فاریاب  ،لغمان  ،سرپل ،کندز ،و بغالن مقیم شهر مزار شریف برای
هر فامیل مبلغ(  62111افغانی) چهارده هزار افغانی که جمعا ( 121111افغانی) پنجصد و چهل و شش
هزار افغانی پول نقد می گردد توسط مؤسسه  PINکمک و همچنان مواد غذایی و غیر غذایی نیز برای
آن ها صورت گرفت.
 -9برای  26فامیل بیجاشده شیرین تگاب مقیم امان آباد شهر مزار شریف بار اول و دوم برای هر فامیل
میلغ ( 61111افغانی)بیست و شش هزار افغانی پول نقد و مواد غذایی و غیر غذلیی از طرف مؤسسات
 NRC, DACAAR, CAERتحت نظر مؤسسات و نمایندگان این اداره توزیع گردیده است.
عودت کنندگان
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
خدمات زیربنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

دوم  ،والیت بدخشان:
بیجا شدگان داخلی
 -6از ولسوالی های هم جوار آن والیت از طرف تیم توظیف شده به تعداد  6161فامیل بیجاشده سروی
گردید و برای شان مواد غذایی و غیر غذایی که از جمله آن به تعداد  111فامیل بیجاشده از کمک های کشور
دوست چین برای فی فامیل شان مواد غذایی توزیع گردید.
و پول نقد از طرف دفتر  ACTEDبرای  616فامیل بیجاشده ولسوالی های مذکور و برای فی فامیل مبلغ
( 91111افغانی) سی هزار افغانی و برای  21فامیل فامیل بیجاشده مبلغ( 62111افغانی) چهارده هزار افغانی
و یک پایه خیمه از طرف کشور چین توزیع گردید که جمعا مبلغ ( 1161111افغانی)شش میلیون و بیست
هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته است .
 -6از جمله  31فامیل بیجا شده داخلی ولسوالی های مذکور افراد نیازمند خاص فی فامیل مبلغ ( 611دالر
امریکایی) و برای دو فامیل شان مبلغ(  11دالر امریکایی) که جمعا(  3611دالر امریکایی) نه هزار و دوصد
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دالر امریکایی میشود از طرف دفتر  CHAو برنامه  PSN PARTENERو دفتر محترم  UNHCRتوزیع
و مساعدت صورت گرفته است.
 -9توزیع پول نقد برای ورثه شهدای حوادث طبیعی برای  61فامیل فی فامیل مبلغ(  11111افغانی)پنجاه
هزار افغانی که جمعا(  111111افغانی)پنجصد هزار افغانی میشود توزیع گردید.
 -2برای  66فامیل که خانه های شان از اثر حوادث طبیعی تخریب گردیده بود برای هرکدام( 61111
افغانی)پانزده هزار افغانی توزیع گردید.
 -1برای متضررین قریه آب باریک ولسوالی ارگو از طرف کمیته حاالت اضطرار والیتی مواد غذای و غیر غذایی
مساعدت صورت گرفت .
 -1برای  11فامیل بیجاشدگان ولسوالی های مذکور برای  62فامیل آن مبلغ(  61111افغانی) هجده هزار
افغانی و برای  16فامیل آن مبلغ(  6111افغانی)دو هزار افغانی از طریق دفتر  ACTEDتوزیع و مساعدت
گردید.
عودت کنندگان
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
خدمات زیربنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

سوم  ،والیت غزنی :
بیجاشگان داخلی
 -6به تعداد  3فامیل بیجاشدگان داخلی از طریق مؤسسه  ADAمبلغ( 611دالر امریکایی) دوصد و پنجاه
دالر امریکایی الی(  911دالر امریکایی) سه صد دالر امریکایی توزیع گردیده است.
 -6آغاز سروی  661فامیل بیجاشدگان داخلی توسط ریاست مهاجرین و مؤسسات همکار ادامه دارد.
 -9به تعداد  61نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست محترم معارف معرفی گردیده اند.
 -2کار روی توحید سازی نقشه شهرک ابوریحان البیرونی جریان دارد.
 -1بیشتر از  611فورمه  VRFمهاجرین عودت کننده سال های قبل ثبت و به رویت آن فورمه عدم سرپناه
توزیع گردیده است.
 -1ثبت و راجستر نمودن  1فامیل بیجاشده و 2فامیل عودت کننده .
 -1بررسی از کلینیک شهرک مهاجرین نظر به شکایت مردم و رفع آن.
 -1توزیع کمک برای تعداد 96فامیل از طریق مؤسسه  ، DRCتوزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای 99
فامیل بیجاشدگان گروهی مربوط به مرکز والیت ارزگان در شهر والیت غزنی بیجاشده اند.
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 -3نظارت از جریان کار پروژه سرک  11متره شهرک ابوریحان البیرونی.
 -61سروی  11فامیل از بیجا شدگان داخلی که از والیت ارزگان به والیت غزنی بیجاشده اند و برای 99
فامیل آن از طریق ریاست مهاجرین یک باب خیمه و از طریق ریاست انکشاف دهات و ریاست مبارزه با حوادث
مواد غذای و غیر غذای با حضور داشت مقام والیت توزیع گردید.
 -66به تعداد  1نفر بیجاشده و عودت کننده غرض آموزش های حرفوی به ریاست کار امور اجتماعی والیت
غزنی.
 -66سروی  161فامیل بیجا شده به مقام وزارت .
عودت کنندگان
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

چهارم  ،والیت فاریاب:
بیجاشدگان داخلی
 -6بازدید از و نظارت از تشناب های ساحته شده توسط دفتر محترم داکار مقیم میمنه برای  61فامیل
بیجاشگان ولسوالی های آن والیت.
 -6توزیع کیت صحی برای  611فامیل بیجاشده داخلی ولسوالی های در شهر میمنه مسکن گزین گردیده
بودند از طریق دفتر داکار برای شان مساعدت گردید.
 -9شلتر اشتراک در شروی تعداد  11فامیل بیجاشده کان داخلی ولسوالی قراء ولسوالی المار با نماینده دفتر
محترم  NRCبه منظور توزیع شلتر از جمله به تعداد  99فامیل آن شناسایی گردیده است و متباقی آن رد
گردیده است.
 -2برای 311فامیل بیجا شده داخلی ساحات مذکور توسط موسسات  WFP.NRC.و حمایت اطفال مواد
غذایی و پول نقد برای شان توزیع گردیده اند.
 -1توزیع  99باب شلتر برای فامیل بیجاه شد گان فامیل های ولسوالی المار فاریاب.
عودت کنندگان
 -6به تعداد  61فامیل عودت کننده و به تعداد  66نفر رد مرزی از کشور ایران نیز ثبت و راجستر دفتر
گردیده است.
 -6به تعداد  2نفر عودت کننده و بیجاشده جهت تداوی به ریاست محترم صحت عامه معرفی گردیده اند.
 -9معرفی دو تن عودت کننده به ریاست محترم پوهنتون فاریاب جهت ادامه تحصیل.
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 -2به تعداد  661فامیل بیجاشدگان داخلی و آسیب پذیران مورد سروی و بررسی قرار گرفته بود که از
جمله برای  13فامیل آن از طریق موسسه  UNHCR. CHAمساعدت نقدی صورت گرفته است.
خدمات زیربنایی :
در این بخش گزارش داداه نه شده است.

پنجم  ،والیت بامیان:
بیجاشده گان داخلی
 -6توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای سه فامیل بیجاشده داخلی با همکاری ریاست محترم مبارزه با حوادث
توزیع  61باب خیمه برای  61فامیل بیجاشده قریه نو آباد ولسوالی یگاولنک بر اثر خیزش آب.
 -6برای  1فامیل بیجاشده و یک فامیل عودت کننده بعد از سروی در مرکز بامیان از طرف  PSNبه کمک
به کمک مالی موسسه  UNHCRمبلغ(  6111دالر امریکایی) یکهزار و پنجصد و پنجاه دالر امریکایی
توزیع گردید.
 -9برای 1فامیل بیجاه شده داخلی از طرف این اداره و کمک مالی موسسه سلدراتی توزیع گردیده است.
 -2معرفی  1فامیل بیجاشدۀ داخلی از والیت میدان وردک  ،بغالن و هلمند برای دریافت کمک به مؤسسۀ
سولدراتی .
 -1توزیع  2عدد کیت برای  2فامیل بیجاشدۀ والیات هلمند و بغالن به کمک .UNHCR
 -1توزیع  61باب خیمه برای بیجاشدگان حوادث طبیعی ولسوالی یکاولنگ .
 -1توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای  9فامیل بیجاشده از قبیل برنج  ،روغن ،کیت و البسۀ طفالنه  ،کمپل
و البسۀ آشپزخانه به همکاری ریاست مبارزه با حوادث صورت گرفته است.
 -1توزیع پول نقد برای  69فامیل بیجا شده از والیات مختلف که از اثر تهدید جنگ در مرکز بامیان جابجا
گردیده بود با همکاری این اداره برای  69فامیل آن که قبال از کمک ها مستفید نگردیده بود برای هر
فامیل ( 61111افغانی ) بیست هزار افغانی و برای  61فامیل دیگر آن مبلغ ( 1111افغانی) هشت هزار
افغانی که جمعا مبلغ ( 921111افغانی) سه صد و چهل هزار افغانی می شود به کمک مؤسسۀ سولدراتی
صورت گرفته است.
عودت کنندگان
 .6معرفی  62تن از اخراج شده گان اجباری به ریاست محترم معارف برای ادامه تحصیل.
 .6قرعه کشی توزیع نمرات زمین در شهرک دشت قشقه برای تعداد  113فامیل صورت گرفت.
 .9معرفی تعداد  9نفر از مهاجرین به ریاست کار و امور اجتماعی برای فراگیری آموزشهای حرفوی و فنی.
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 .2ثبت و راجستر  69فامیل عودت کننده از کشورهای ایران،پاکستان و آلمان با فورمۀ .VRF
 .1توزیع  621قطعه فورمۀ عدم سرپناه برای عودت کنندگان متقاضی زمین.
 .1ثبت و راجستر  12فامیل عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان با فورمۀ .VRF
 .1ثبت و راجستر  91فامیل عودت کننده از کشورهای میزبان با فورمه .VRF
 .1توزیع پول نقد برای  611فامیل عودت کننده و بیجاشده و افراد شدیدا آسیب پذیر در مرکز والیت و
ولسوالی یکاولنگ نمبر 6و  ، 6ولسوالی ورس برای هر فامیل مبلغ ( 611دالر آمریکایی) دوصد دالر امریکایی
که جمعا ( 61111دالر امریکایی ) بیست هزار دالر امریکایی می شود به کمک  UNHCRصورت گرفته است.
 .3برای  6فامیل عودت کننده در مرکز بامیان از طریق برنامۀ  PSNمبلغ ( 111دالر امریکایی) پنجصد
دالر امریکایی توسط  UNHCRتوزیع گردیده است.
 .61برای  69فامیل اخراج شدۀ اجباری که از کشورهای همسایه در مرکز والیت بامیان مسکن گزین گردیده
اند برای  66فامیل شان مبلغ ( 61111افغانی) بسیت هزار افغانی و برای  6فامیل دیگر مبلغ ( 1111افغانی)
هشت هزار افغانی که جمعا مبلغ ( 291111افغانی) چهار صد و سی و شش هزار افغانی می شود توسط این
اداره به کمک مؤسسۀ سولدراتی توزیع گردیده است.
 .66توزیع  6سند موقت زمین برای  6نفر از مهاجرینی که قبال مستحق زمین در شهرک یکاولنگ شناخته
شده بود.
بخش زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

ششم  ،والیت فراه:
عودت کنندگان
 -6معرفی  66تن متعلمین مهاجرین رد مرزی جهت ادامه تحصیل به ریاست محترم معارف.
 -6کورس های فنی و حرفوی که برای  931نفر از مهاجرین عودت کننده بیجاشده و رد مرزی ها در بخش
های زراعت و مالداری و آموزش های فنی حرفوی جهت ارتقای ظرفیت و جذب در بازار کار.
 -9نظارت از پروژه کورس های فنی و غیر فنی برای بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان .
 -2شامل ساختن اسناد  91فامیل عودت کننده گان و متقاضیان زمین جهت طی مراحل وارد اجندای
کمیسیون توزیع زمین گردیده است.
 -1ثبت و راجستر عودت کنندگان و مهاجرین رد مرزی که به صورت اجباری به کشور باز گشته اند.
 -1ثبت  66فامیل عودت کننده و  91فامیل رد مرزی اجباری طی ربع دوم سال .31
بیجاشدگان داخلی
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 -6به تعداد  169فامیل بیجاشده داخلی ثبت و راجستر گردید که از آنجمله تا کنون برای  611فامیل پول
نقد و مواد غیر غذایی توسط موسسه  WFP, DRCتوزیع گردیده است.
 -6ایجاد اشتغال زایی برای  931نفر از طبقه اناث و ذکور عودت کننده و بیجاشده.
خدمات زیر بنایی
 -6نظارت از پروژه اعمار یک باب مکتب در شهرک مهاجرین دشت گرجی که از بودیجه وزارت محترم
معارف اعمار می گردد.
 -6ایجاد شبکه آب رسانی آب آشامیدنی صحی برای  111فامیل در شهرک مهاجرین جریان دارد.

هفتم  ،والیت بغالن:
بیجاشده گان
 -6از طریق موسسه  WFPو همکاری موسسه محترم اکتید برای  613فامیل بیجاه شده دنده غوری والیت
بغالن پول نقد و مواد غذایی توزیع گردیده است.
 -6عریضه های  1116فامیل بیجاه شده غرض سروی ثبت و راجستر گردید.
 -9به تعداد  6616فامیل از طریق تیم سروی مورد ارزیابی قرار گرفت که از آن جمله  6111فامیل مستحق
شناخته شد .
 -2کمک رسانی به  131فامیل بیجاشده دنده غوری  ،دنده شهاب الدین و باال دوری بابا نظر .
 -1کمک رسانی به  393فامیل بیجاشده بغالن مرکزی.
عودت کننده گان
 -6توزیع  661فورم عدم سر پناه برای عودت کننده گان متقاضی زمین.
 -6ثبت و راجستر  62فامیل عودت کننده که داری اسناد  VRFمی باشند.
 -9ثبت و راجستر  19فامیل عودت کننده که دارای اسناد  IOMمی باشند.
 -2آموزش شیوه اعمار و استفاده از ابزار کاری آن برای عودت کننده گان و بیجاه شده گان ادامه دارد.
 11 -1نفر از طبقه و  11نفر از طبقه اناث از طریق کورس آموزشی حفظ الصحه از طریق موسسه NPO
برای مدت دو ماه تحت آموزش قرار گرفته و برای هر فامیل در آخر یک کیت صحی توزیع گردید.
خدمات زیر بنایی
 -6از طریق همکاری موسسه  NPOو با تمویل دفتر محترم  UNHCRبه تعداد  1حلقه چاه نیمه عمیق در
ساحه سنگ سوراخ ولسوالی دوشی برای تامین آب صحی حفر گردیده است.
 -6سروی مقدماتی حفر دو چاه نیمه عمیق در ساجه چهل گپه در ساحه دوشی توسط موسسه گلوبل
پارتینرز.
 -9سروی مقدماتی اعمار  91شلتر توسط موسسه  NRCدر ساحات کیله گی  ،زمان خیل و حسین خیل.
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 -2سروی مقدماتی حفر  1حلقه چاه نیمه عمیق در ساحه حسین خیل و دو حلقه چاه نیمه عمیق در ساحه
بیخ کمر کیلگی توسط موسسه  NPOو با تمویل دفتر محترم . UNHCR

هشتم  ،والیت لغمان :
عودت کنندگان
 .6تعداد  661دوسیه عودت کنندگان از کمیسیون توزیع نمرات زمین ثبت گردیده است .
 .6تعداد  11باب شلتر موقتی از طرف مؤسسه NRCبرای عودت کنندگان بدون اسناد انتخاب گردیده است .
 .9به تعداد  991فامیل عودت کننده با اسناد وبدون اسناد که جمعا  6113میشود ثبت وراجستر شده است .
 .2به تعداد دونفر متعلم که تحصیالتش باقی مانده بود غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف لغمان معرفی
گردیده است  3 :1نفر غرض تداوی به ریاست محترم صحت عامه لغمان معرفی گردیده است
 61 .1فامیل نهایت پاسیب پذیر از طرف مؤسسه RSSAOبه کمک مالی اداره محترم UNHCRبرای
 66فامیل کمک نقدی وبرای  1فامیل  NFIتوزیع گردیده است
 61 .1تن از نیازمندان به منظور آموزش به ریاست محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین و معرفی
شده است
 .1به تعداد  61نفر نهایت غریب به اداره محترم  UNHCRمعرفی گردیده است
 .1یک تن زن بیوه به منظور مساعدت به ریاست حوادث لغمان معرفی شده است
 .3برای تعداد  6121فامیل عودت کننده ولسوالی قرغه لغمان از طرف موسسه محترم  NCROبه کمک
مالی اداره محترم  WFPمواد غذایی فی فامیل مقدار  611کیلو آرد و  1کیلو دال  ،هفت و نیم کیلو روغن
و نیم کیلو نمک توزیع گردیده است.
بیجاشدگان داخلی
 -6برای  16فامیل از طرف موسسه  WFPمواد خوراکی از قبیل آرد و روغن و نمک و دال توزیع گردید.
 -6برای  61فامیل بیجاه شده داخلی از طرف موسسه  DRCکه از جمله  69فامیل برای هر فامیل مبلغ(
 91111افغانی) سی هزار افغانی و برای 661فامیل عودت کننده و بیجاه شده از طرف موسسه CWSE
برای هر فامیل شش تخته تشک و شش عدد بالشت  ،شش تخته رو جایی  ،دو تخته سترنجی پالستیکی
مساعدت گردید.
 -9برای  6362فامیل عودت کننده با اسناد از طرف موسسه  WFPبرای هر فامیل  611کیلو آرد  1 ،کیلو
روغن و  1کیلو دال مساعدت صورت گرفته است.
خدمات زیر بنایی
 -6سه حلقه چاه چاه پاب برای عودت کندگان وبیجاشدگان در سه قریه مرکز لغمان از طرف مؤسسه ADA
حفر گردیده است.
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نهم  ،والیت دایکندی:
بیجاشده گان داخلی
 -6توزیع  2پایه خیمه به مستحقین.
 -6توزیع مواد کمکی برای دو فامیل مستحق بیجاه شده .
 -9ثبت  61فامیل بیجاه شده داخلی.
 -2توزیع یک بوجی برنج  61کیلو برای یک فامیل مستحق بیجاه شده.
 -1ارسال لیست  611فامیل مستحق مساعدت شده غرض گزارش دهی از مساعد های نقدی و غیر تقدی
به  969فامیل مستحق از طریق دفتر .UNHCR
 -1دریافت  2عدد عریضۀ بیجاشدگان داخلی.
 -1معرفی  616قطعه عریضۀ بیجاشدگان داخلی به دفتر محترم  PUAMIجهت سروی مساعدت.
 -1مطالبۀ مواد غذایی برای  216فامیل بیجاشدۀ داخلی از دفتر  UNHCRو مقام وزارت.
 -3خانه پری فورم PSNبرای یک فامیل بیجاشده.
 -61دریافت لیست  16فامیل بیجاشده در سطح ولسوالی ناوه میش اینوال و ارسال آن به مؤسسات امداد
رسان به مقام محترم وزارت و اطمینان آن به ولسوالی متذکره.
 -66توزیع  6تخته ترپال برای  6فامیل بیجاشدۀ مستحق.
عودت کنندگان
 -6توزیع  31فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان متقاضی نمرات رهایشی.
 -6توزیع  1تعرفه بانکی برای عودت کننده.
 -9معرفی  1نفر عودت کنندۀ باز مانده از تعلیم به ریاست معارف.
 -2اخذ دو قطعه عریضۀ سرپناه .
 -1جمع آوری در خواستی شمولیت در کورس آموزشی و حوفوی  61نفر از عودت کنندگان و بیجاشدگان
داخلی.
 -1معرفی شهرت مکمل  1نفر غاصبین زمین شهرک مهاجرین به ریاست عدلیه برای پیگیری و جلوگیری.
 -1ارسال لیست  61نفر عودت کننده به ریاست کار و امور اجتماعی غرض آموزش فنی و حرفوی.
خدمات زیربنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

دهم  ،والیت میدان وردک:
بیجاشده گان داخلی
 -6برای  11فامیل بیجاه شده داخلی مستحق تثبیت شده کمک نقدی از طریق موسسه سولدراتی فی فامیل
مبلغ(  61111افغانی)هجده هزار افغانی در مجموع مبلغ(  6191111افغانی) یک میلیون و پنجصد و سی
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هزار افغانی به حضور داشت هیئت موظف برای فامیل های تثبیت شده توزیع گردید .معرفی  1نفر از فامیل
های بیجاه شده جهت فراگیری کورس حرفوی به ریاست کار امور اجتماعی معرفی گرد.
 -6معرفی  1نفر از فامیل های بیجادشده جهت فراه گیری کورس های حرفوی به ریاست کار اموراجتماعی
معرفی گردید.
 -9سروی فامیل های کوچی ها به همکاری ریاست آمادگی مبارزه با حوادث صورت گرفت.
 -2از اثر لغزش کوه در ولسوالی بهسود که انقریب سروی آن به همکاری ریاست آمادگی مبارزه با حوداث
صورت خواهد گرفت.
 -1به تعداد  221فامیل بیجا شده از والیت ننگرهار واین والیت انقریب آغاز می گردد به همکاری ریاست
مبارزه با حوادث به مشکالت ایشان رسیدگی صورت خواهد گرفت.
-1

سروی و تثبیت  622فامیل بیجاشده برای تقاضای نیازمندی شلتر در سال  6931داشت به مشکلشان

از طرف مقام محترم وزارت رسیدگی گردید.
-1

سروی و تثبیت هویت  11نفر ذکور  31 ،نفر اناث مطابق هدایت مقام وزارت به منظور ایجاد کورسهای

حوفوی در سال  6931و ارائه لیست آن ذریعۀ مکتوب به مقام محترم وزارت مهاجرین.
-1

برای  2فامیل تثبیت شده که به امراض مختلف مبتال بوده از طرف کارمندان مؤسسۀ  APAبعد از

منظوری UNHCRمبلغ(  6611دالر آمریکایی) یکهزار و دو صد دالر امریکایی مساعدت صورت گرفت.
-3

شوراهای زنان در مرکز میدان شهر به همکاری مؤسسۀ  WSTAبه منظور حل منازعات حقوقی

فامیلهای بیجاشده ایجاد گردیده است.
عودت کنندگان
 -6به تعداد  12فامیل عودت کننده جهت اخذ نمره زمین در این مدیریت ثبت وراجستر گردیده اند.
 -6برای  611فامیل بیجاشده و برای فامیل های متذکره کمک نقدی از طرف مؤسسه سولدراتی صورت
گرفته و ثبت و راجستر  19فامیل عودت کنندگان.
 -9به تعداد  1نفر اشخاصی که تعلیماتشان در کشور همسایه ناتکمیل مانده برای ادامۀ تعلیم به ریاست
معارف معرفی گردیده اند.
 -2به تعداد  12فامیل که از کشورهای ایران و پاکستان عودت نموده اند جهت اخذ یک نمره زمین ثبت و
راجستر گردیده اند.
 -1توزیع  633نمره زمین به عودت کنندگان در شهرک مهاجرین.
خدمات زیر بنایی
 -6سروی تخنیکی شبکه آب رسانی عمیق و نوعیت چاه و تعیین نقطه معرفی.
 -6اعمار سرک ،پل و پلچک و جویچه ها جهت هموار سازی شهرک مهاجرین.
 -9در مورد حفر یک حلقه چاه و ذخیره آب رسانی مبلغ( 691616دالر امریکایی) یکصد و سی و شش هزار
و دوصد و پنجاه و دو دالر امریکایی از طرف ریاست محترم اقتصاد منظور گردیده است.
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 -2یک شهرک دیگر به مساحت  111جریب زمین که در مرکز والیت موقعیت دارد به تعداد  111نمرۀ آن
خط اندازی گردیده و آمادۀ توزیع می باشد.

یازدهم  ،والیت غور :
بیجاشدگان داخلی
-6

به تعداد  69فامیل به کمیت  691نفر از کشور ایران وپاکستان به وطن عودت نموده اند.

-6

برای 611فامیل بیجاشده که قبال از طریق دفتر  CRDSAبا هماهنگی این اداره ونمایندگان مقام

والیت ،شورای والیتی،زراعت ومالداری ونماینده دفتر مذکور فی فامیل بعد از چهار ماه آموزش دو رأس
شیری همراه با بزغاله و یک تول کیت باحضورداشت هیئت موظف برای شان توضیح گردید.
-9

برای 611تن دهقان که بعد از سروی مستحق دانسته شده بودن مدت دو ماه آموزش را سپری نموده

از طریق CRDSAبرای فی نفر  611کیلو کود کیماوی سیا و سفید 11کیلو گندم بذری ،یک عراده کراچی
،یک عدد محلول پاش و دو عدد بیل توزیع گردید.
 -2برای بیست تن از طبقه اناث که بعد از سروی آموزش چهارماهه در بحش زنبور داری فی خانم یک
صندوق زنبور عسل با ملحقات آن از طریق دفتر  CRDSAتوزیع گردید.
 -1معرفی  616تن اطفال بیجاشدگان برای ادامه تحصیل بریاست معارف غور.
 -1توزیع پول ترانسپورتیشن برای  691تن مشمولین غرض کورس آموزشی فنی و حرفوی دفتر CRDSA
آموزش میبیند فی نفر(  6911افغانی) یکهزار و سه صد افغانی معادل بیست دالر امریکایی در سه ماه.
 -1برای  611تن از خانم ها و آقایان بیجاشده از طریق  CRDSAبه همکاری این دفتر از مشاوریت های
حقوقی مبتنی بر جندر و حمایت حقوقی آنها برای مدت چهار روز برای شان آموزش ارائه گردید.
عودت کنندگان
 -6توزیع زمین برای یک فامیل عودت کننده مستحق.
 -6تحویل مبلغ(  31111افغانی) نود هزار افغانی قیمت یک نمره زمین رهایشی در شهرک مهاجرین
غور.
 -9توزیع سه ورق سند ملکیت به مالکات اصلی شان.
 -1به تعداد  1ورق اسناد ملکیت اجراا گردید.
 -1به تعداد  26ورق عریضه عودت کننده بیجاشدگان ،بی سرپناه به منظور دریافت شلتر .
 -1توزیع پول نقد برای  11فامیل فی فامیل مبلغ(  66111افغانی) دوازده هزار افغانی .
 -1توزیع مواد غذای وغیر غذای از طریق مؤسسات WFP ,ARAAبرای  696فامیل بیجاشده غور .
خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
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دوازدهم  ،والیت پنجشیر:
بیجاشدگان داخلی
 -6برای  1فامیل بیجاشده از والیات مختلف درمرکز والیت متذکره مبلغ  6111دالر امریکایی از بودجه
UNHCRتوسط APAتحت نظر این اداره توزیع گردید.
 -6به تعداد  91تن از جوانان اخراج شده برای ادامه تحصیل شان بریاست معارف معرفی شده اند.
عودت کنندگان
 -6به تعداد  2فامیل عودت کننده که جمعا 69نفر میشود ثبت و راجستر گردید.
 -6به تعداد  31فامیل بیجا شده در ربع دوم ثبت و راجستر شده اند.
 -9به تعداد  611فامیل بیجاشده دوباره به محالت اصلی شان انتقال و بازکشت نموده.
 -2به تعداد  12فامیل عودت کننده و بیجاشده مستحق برای شان شلتر توزیع گردید.
 -1به تعداد  216تن عودت کننده و بیجاشده برای آموزش های حرفوی معرفی شدند.
خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

سیزدهم  ،والیت زابل :
عودت کنندگان
 .6به تعداد  9فامیل عودت کننده به این اداره ثبت گردیده است.
بیجاشدگان داخلی
 .6توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای  626فامیل بیجاشده.
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خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

چهاردهم  ،والیت ارزگان :
بیجاشدگان داخلی
 .6برای  111فامیل بیجاشده به مبلغ ( 69211افغانی) سیزده هزار و چهار صد و هفت پول نقد توزیع گردیده
است.
 .6برای  211فامیل کمک های زمستانی توزیع گردیده و همچنان از طرف دفتر UNHCRمبلغ ( 611دالر
امریکایی) نقدا توزیع گردیده است.
 .9برای  6111فامیل که سابق بیجا گردیده بودند و برای فامیل های بی بضاعت در شهر ترینکوت  611کیلو
گرام آرد برای فی فامیل به کمک مؤسسۀ  WFPتوزیع گردیده است.
 .2برای  111فامیل بیجاشده  ،برای هر فامیل  9کمپل توزیع گردیده است.
عودت کنندگان
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

پانزدهم  ،والیت کابل:
بیجاشدگان داخلی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
عودت کنندگان
 .6به تعداد  61فامیل مستحق نمره زمین رهایشی باریکاب جهت تسلیم دهی نمرات ایشان به هیئت مؤظف
رسما معرفی و اعزام گردید.
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 .6برای  31فامیل متقاضیان زمین جهت تأدیه وکیل گذر  ،ناحیه و ثبت احوال نفوس از هویت اشخاص فوق
فورم عدم سرپناه توزیع گردید.
 .9یک تن از عودت کنندگان اجباری جهت ادامه تحصیل به وزارت معارف معرفی گردید.
 .2تعداد  6631فامیل عودت کننده داوطلب غرض سروی به مؤسسه ویستا معرفی گردید.
خدمات زیربنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

شانزدهم ،والیت کنر:
بیجاشدگان داخلی
 .6مؤسسۀ  ، NRCبرای  11فامیل بیجاشده مبلغ ( 62111افغانی)چهارده هزار افغانی پول نقد و همچنین
برای  26فامیل مبلغ ( 61111افغانی) شانزده هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.که مجموعا برای 661
فامیل بیجاشده مبلغ ( 6116111افغانی)یک میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار افغانی را کمک نقدی
نموده است.
 .6مؤسسۀ ریلیف برای  639فامیل بیجاشده کمک نقدی نموده است که برای هر فامیل ( 1111افغانی )
پنجهزار افغانی پول نقد که مجموعا ( 311111افغانی ) نه صد و شصت و پنج هزار افغانی می شود مساعدت
نموده است.
 .9مؤسسۀ  WFPبرای  16فامیل بیجا شده به کمک  UNHCRمواد غذایی و غیر غذایی توزیع نموده است.
عودت کنندگان
 .6از شروع سال  6931به تعداد  6119فامیل از پاکستان به والیت کنر عودت نموده اند که برایشان کمک
های ذیل صورت گرفته است.
 مؤسسۀ  WFPبرای  6131فامیل کمک های غذایی نموده است .
 مؤسسۀ  NRCبرای  16فامیل عودت کننده کمک نقدی نموده که برای هر فامیل مبلغ ( 61111افغانی)
پول نقد توزیع گردیده است.
 مؤسسۀ  ،NRCبرای  621فامیل عودت کننده  ،برای هر فامیل مبلغ ( 61111افغانی) توزیع نموده است.
 مؤسسۀ  ،NRCبرای  613فامیل عودت کننده در ولسوالی دنرنک برای هر فامیل مبلغ ( 61111افغانی
)پول نقد توزیع نموده است.
خدمات زیربنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

هفدهم ،والیت پکتیا:
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بیجاشدگان داخلی
 .6ریاست امور مهاجرین و مؤسسۀ ( 616 ، )SIفامیل بیجاشده را ثبت و راجستر نموده اند.
 .6برای بیجاشدگان که از ولسوالی های شمالی و جنوبی وزیرستان بیجا گردیده بودند در قدم اول از طرف
مؤسسه  APAسروی شده که  61911فامیل ثبت و بار دوم از طرف مؤسسه  ORCDبه تعداد  1161فامیل
ثبت و توسط WFPو UNHCRبرایشان مواد غذایی و غیر غذایی و کمک های نقدی توزیع گردید.
 .9از طرف مؤسسۀ  PINبرای  616فامیل بیجاشده که از ولسوالی ها و والیات مختلف به نسبت نا امنی بیجا
گردیده بودند در مرکز گردیز برای هر فامیل مبلغ ( 62111افغانی) چهارده هزار افغانی کمک که جمعا
( 6262111افغانی) یک میلیون و چهار صد و چهارده هزار افغانی می شود مساعدت صورت گرفته است.
 .2از طرف مؤسسۀ پاملرنه کمک های نقدی برای فامیل های بیجاشده که در ولسوالی گردیز به مدت  21روز
کار کرده بود که جملۀ کارگران  612نفر می شود برای هر کدامشان مبلغ ( 62111افغانی)چهارده هزار افغانی
مزد تعیین گردید.
 .1برای  221فامیل بی بضاعت که از ولسوالی های مختلف در مرکز این والیت بیجاگردیده بودند که در آن
فامیل ها یتیمان و معیوبین نیز شامل بودند از طرف مؤسسۀ پاملرنه برایشان مبلغ ( 62111افغانی)چهارده
هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.
عودت کنندگان
 .6مؤسسۀ  SIبرای  696عودت کننده به  2فامیل بیجاشده کمک های نقدی با حضور داشت هیئت مؤظف
برای هر فامیل مبلغ ( 62111افغانی) چهارده هزار افغانی تحت نظر ریاست مهاجرین نوزیع نموده است.
 .6به تعداد  69فامیل عودت کننده از کشور پاکستان به وطن بازگشت نموده اند که از طرف ریاست مهاجرین
مستحق  6نمره زمین شناخته شده اند.
 .9معرفی  111نفر به ریاست معارف جهت ادامۀ تعلیم.
 .2مؤسسات  IRC،WFP،PIN ، CAREبرای  623فامیل که به طور اجباری اخراج گردیده بودند سروی شد
و توسط  WFPبرای هر فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.
 .1به تعداد  921فامیل عودت کننده که دارای فورمه های  VRFبودند به منظور توزیع زمین ثبت و راجستر
گردیده اند.
خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.

هجدهم  ،والیت لوگر:
بیجاشدگان داخلی
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 .6جلب مساعدت و نظارت از توزیع پول نقد برای  31فامیل بیجا شده داخلی که برای  11فامیل جهت
خریداری مواد خوراکه مبلغ ( 1111افغانی)هشت هزار افغانی برای فی فامیل و برای  61فامیل دیگر جهت
خریداری مواد خوراکه و غیر خوراکه مبلغ ( 62111افغانی)چهارده هزار افغانی برای فی فامیل توسط مؤسسۀ
 PINتوزیع گردید.
 .6مساعدت نقدی و صحی برای  663فامیل بیجاشده.
عودت کنندگان
 .6معرفی  6فامیل عودت کننده و بیجاشده به والیت کابل جهت دریافت مساعدت.
 .6به تعداد  699فامیل دارای فورم های VRFکه به این والیت عودت نموده است ثبت گردید.
خدمات زیربنایی
 .6نظارت از برنامۀ حفر  11حلقه چاه نیمه عمیق و حفظ الصحه محیطی در شهرک مهاجرین به همکاری
ریاست انکشاف دهات و مؤسسۀ . ARC
 .6نظارت و پیگیری از توزیع نمرات زمین در شهرک مهاجرین.

نوزدهم ،والیت ننگرهار:
بیجاشدگان داخلی
 .6برای  31فامیل بیجاشده که از ولسوالی چپرهار بیجا گردیده بودند از طرف تیم مشترک سروی گردیده
که از آن جمله  93فامیل از طرف مؤسسه  NRCمبلغ ( 66111افغانی) دوازده هزار افغانی و برای 13
فامیل دیگرشان مبلغ ( 61111افغانی) بیست هزار افغانی که جمعا ( 6121111افغانی) یک میلیون و
ششصد و چهل و هشت هزار افغانی می شود برایشان مساعدت گردید.
 .6برای  666فامیل بیجاشده ولسوالی چپرهار از طرف مؤسسۀ  WFPبرای هر فامیل مواد غذایی مساعدت
گردید.
 .9برای  61فامیل که از ولسوالی کوت بیجا گردیده بودند توسط تیم مشترک سروی و برای هر فامیل مبلغ
( 61111افغانی) بیست هزار افغانی که جمعا مبلغ (611111افغانی)دوصد هزار افغانی می شود از طرف
مؤسسۀ  NRCبرایشان مساعدت گردید.
 .2برای  31فامیل بیجاشده و آسیب پذیر از طرف بنیاد بیات مواد غذایی (  6111کیلو گرام آرد 6111،کیلو
گرام برنج 691 ،لیتر روغن 31 ،کیلو گرام چای  31 ،کیلو گرام بوره و  31پاکت نمک ) مساعدت گردید.
 .1برای  211فامیل بیجاشده که از آنجمله برای  696فامیل شان مواد خوراکی و برای  619فامیل شان که
از ولسوالی اچین که به کابل بیجا گردیده بودند  2693کیلو گرام برنج  6191 ،کیلو گرام روغن 9211،
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کیلو گرام لوبیا 6191،کلچه صابون و  6191کیلو گرام چای و لوازم آشپزخانه و  163تخته کمپل از طرف
کمیته حالت اضطرار کمک گردید.
 .1برای  63فامیل بیجاشده ولسوالی های ده باال  ،اکام ،خوگیانی که بیجا گردیده بودند برای هر فامیل شان
مبلغ ( 62111افغانی) چهارده هزار افغانی که جمعا مبلغ ( 211111افغانی) چهار صد و شش هزار افغانی
می شود و همچنین از آنجمله برای  6فامیل شان  6باب خیمه از طرف مؤسسۀ  DRCمساعدت گردید.
 .1برای  611فامیل بیجاشده ولسوالی های مختلف این والیت ،برای هر فامیل مبلغ ( 91311افغانی) سی و
هفت هزار و نه صد و شصت افغانی که جمعا مبلغ ( 1196311افغانی) شش میلیون و هشتصد و سی و
دو هزار و نه صد افغانی می شود از طرف مؤسسۀ  RRAAو  NPOمساعدت گردید.
 .1برای  6فامیل که از ولسوالی کوت به ولسوالی ده باال بیجا گردیده بودند برای هر فامیل مبلغ (91311
افغانی) سی و هفت هزار و نه صد و پنجاه افغانی که جمعا مبلغ ( 11311افغانی ) هفتاد و پنج هزار و نه
صد افغانی می شود از طرف مؤسسۀ  OHWمساعدت گردید.
 .3برای  611فامیل بیجا شده داخلی  ،برای هر فامیل سامان مکمل آشپزخانه  ،سه تخته کمپل کوریایی6 ،
ترپال  ،یک بالون گاز  ،یک ترموز  ،یک آبدان  ،یک بسته لوازم صحی از طرف مؤسسۀ  JENمساعدت
گردید.
 .61برای  13فامیل که از چپرهار به ولسوالی بهسود بیجا گردیده بودند از طرف مؤسسۀ  DACAARبرای
شان تشناب ساخته شد.
عودت کنندگان
 .6برای  61126فامیل عودت کننده که دارای اسناد  UNHCRبودند از طرف تیم مشترک سروی و از طرف
 WFPبرایشان موادغذایی توزیع گردید.
 .6برای  61216فامیل عودت کننده که فاقد اسناد بودند از طرف تیم مشترک سروی و از طرف مؤسسۀ
 WFPبرای  1116فامیل شان و برای فی فامیل مبلغ ( 1111افغانی) شش هزار افغانی و برای 9111
فامیل  ،فی فامیل مبلغ ( 66111افغانی) دوازده هزار افغانی که جمعا مبلغ ( 11121111افغانی) هشتاد
و شش میلیون و چهل و شش هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.
 .9برای  1911فامیل عودت کننده فاقد مدرک که از طرف تیم مشترک سروی گردیده بود برای هر فامیل
از طرف مؤسسۀ  WFPمواد غذایی توزیع گردید.
 .2برای  626فامیل عودت کننده از طرف مؤسسۀ  RRAAو  NPOبرای هر فامیل مبلغ ( 91311افغانی )
سی و هفت هزار و نه صد و شصت افغانی کمک نقدی صورت گرفت.
 .1برای  311فامیل عودت کننده  ،برای هر فامیل مبلغ ( 1111افغانی) شش هزار افغانی و برای  661فامیل
شان  ،فی فامیل مبلغ ( 1111افغانی)هشت هزار افغانی و برای  611فامیل شان برای هر فامیل مبلغ
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( 1111افغانی)پنج هزار افغانی که جمعا مبلغ ( 69261111افغانی) سیزده میلیون و چهار صد و ده هزار
افغانی و یک کیت حفظ الصحه از طرف مؤسسۀ خیریه حمایه اطفال کمک گردید.
 .1برای  911فامیل عودت کننده برای هر فامیل مبلغ ( 1111افغانی)شش هزار افغانی و برای  611فامیل
شان مبلغ( 1111افغانی)پنج هزار افغانی و برای  161فامیل شان مبلغ ( 66111افغانی) دوازده هزار
افغانی و برای  613فامیل شان مبلغ ( 1111افغانی )هشت هزار افغانی که جمعا مبلغ ( 3161111افغانی)
نه میلیون و هفتصد و هجده هزار افغانی و  11خیمه از طرف مؤسسۀ  IRCکمک گردید.
 .1برای  111فامیل که از کشور پاکستان به وطن عودت نموده بودند برای هر فامیل  21کیلو گرام آرد ،
یک کیلو گرام چای سبز  1 ،کیلوگرام بوره 62،کیلوگرام برنج  ،یک چایبر و یک دیگ بخار و یک فرش
پالستیکی و مبلغ ( 611افغانی ) دوصد افغانی برای کرایه موترشان از طرف مؤسسۀ  JENپرداخت گردید.
 .1برای  611فامیل عودت کننده فاقد مدرک که از کشور پاکستان در ولسوالی سرخرود آمده بودند از طرف
تیم مشترک سروی و از طرف مؤسسۀ  OHWبرای هر فامیل مبلغ ( 91311افغانی) سی و هفت هزار و
نه صد و شصت افغانی که جمعا مبلغ ( 9131111افغانی) سه میلیون و هفتصد و نود و شش هزار افغانی
کمک نقدی صورت گرفت.
 .3برای  6296فامیل  ،برای هر فامیل وسایل آشپزخانه ،سه تخته کمپل کوریایی 6 ،ترپال  ،یک بالون گاز،
یک ترموز ،یک آبدان و یک بسته حفظ الصحه از طرف مؤسسۀ  JENکمک گردید.
 .61برای  111فامیل عودت کننده فاقد مدرک که از کشور پاکستان به وطن عودت نموده بودند از طرف
مؤسسۀ  SVAبرایشان مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت گردید.
 .66برای  19فامیل عودت کننده فاقد مدرک که از پاکستان عودت نموده بودند از طرف مؤسسۀ  CWSبرای
هر فامیل وسایل خانه و 9جوره بستر خواب کمک گردید.
 .66برای  16131فامیل که  61131مرد و  66112زن می شود که جمله آن  26616نفر می شود که همه
شان فاقد اسناد بوده که از جمله آن  11313فامیل که بی بضاعت بودند از طرف مؤسسه 166311 ، CHA
کیلوگرام گندم  91116کیلوگرام روغن  91113 ،کیلو گرام دال  29391 ،کیلوگرام بیسکیت و 1319
پاکت نمک مساعدت گردید.
 .69برای  119نفر اخراج شده که از جمله آن  11نفر آن بی بضاعت بودند به محالت اصلی شان انتقال داده
شد و همچنان برای فامیل های اخراج شده بی بضاعت از طرف موسسه  CHAغذای صبح و شام داده و
برای شان جای بود و باش برای یک شبانه روز فراهم گردید.
 .62برای  36نفر عودت کننده که از جملۀ آن  19نفر مرد و  61زن بودند به ریاست معارف معرفی گردیدند.
 .61به تعداد  61فامیل عودت کننده جهت کمک به دفتر  UNHCRمعرفی گردید و  91فامیل عودت کننده
دیگر برای اخذ کمک به دفتر  IRCو  11فامیل عودت کننده که فورم  VRFدر دست داشتند برای کمک
به دفتر  WFPمعرفی گردیده اند.
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 .61به تعداد یک فامیل عودت کننده جهت اخذ کمک به دفتر  IOMو یک فامیل دیگر به دفتر  UNHCRو
 61فامیل عودت کننده آسیب پذیر از طریق مقام والیت به دفتر  WFPمعرفی گردیدند.
 .61برای  91فامیل عودت کننده آسیب پذیر که در سال  6161عودت نموده بودند که دارای فورم UNHCR
بودند از طرف  WFPبرایشان مبلغ ( 2311دالر امریکایی)چهار هزار و نه صد و پنجاه دالر امریکایی توزیع
گردید.
 .61مؤسسه  IRCدر ولسوالی های مختلف این والیت برنامه های آموزش حرفه را ایجاد نموده که شامل بخش
های مختلف می باشد که برای اشتراک کنندگان حرفه های (خیاطی ،موبایل سازی ،موتر سایکل سازی،
سلمه دوزی)آموزش داده شده و در اخیر برنامه برایشان کمک های نقدی صورت گرفت.
 .63در  1قریه ولسوالی بهسود از طرف موسسه  DHSAو رادیو کلید افغانستان برای  161نفر که از آن جمله
 911نفر برای آگاهی دهی در مورد صفایی شهر و  631نفر دیگر برای آگاهی دادن در مورد صحت و
 691فامیل آسیب پذیر برای مدت  2ماه برنامه های کاری ایجاد گردید که برای آنها  21روز ترینینگ
داده شد و برای کارگران روزانه مبلغ ( 921افغانی)سه صد و چهل و هفت افغانی برای فی نفر که جمعا
مبلغ ( 661111افغانی) دوصد و شانزده هزار و هشتصد و هفتاد و پنج افغانی می شود پرداخت گردید و
پروگرام به اتمام رسید.
 .61برای  119فامیل عودت کننده که در ولسوالی های بهسود  ،سرخرود ،رو داد و جالل آباد مسکن گزین
شده بودند از طرف موسسه  IOMسروی و برای فامیل های مستحق مبلغ ( 611دالر امریکایی) یکصد و
پنجاه دالر امریکایی مساعدت گردید.
 .66به تعداد  66فامیل عودت کننده که از پاکستان آمده بودند برای کمک به دفتر IRCمعرفی گردیدند.
خدمات زیر بنایی
در این زمینه گزارشی ارائه نگردیده است.
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مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
مشکالت عمده

طرح های پیشنهادی

نبود تعمیر اداری مستتتقل برای ریاستتت ها و آمریت تخصیص بودجه کافی جهت اعمار تعمیر مجهز از طرف
های مهاجرین در والیات و نبود امکانات برای تجهیز وزارت مالیه.
دفاتر ،فقط ریاستتتهای امور مهاجرین قندهار ،غزنی و
هرات دارای تعمیر شخصی است در صورتی که سایر
ریاستتتت ها و آمریت های امور مهاجرین والیات در
تعمیر کرایی فعالیت می کنند.
کمبود ادویه و پرسونل صحی آمریت کلینیک وزارت پایین بودن ستتتطح هم کاری ار گان های امنیتی(پولیس ،امنیت ملی و  )...در قستتتمت حفاظت از
شتتتهرک هتتای مهتتاجرین و جلوگیری از نفوذ
زورمندان؛
 وزارت عدلیه،ستتتتره محکمه و لوی ستتتارنوالی درقسمت مسترد کردن نمرات غصب شده از غاصبین؛
 وزارت کار و امور اجتماعی ،شتتتهدا و معلولین ،درق سمت عدم همکاری در ارائه آمار دقیق از امکانات
کاری و کاریابی در کشتتتور؛ همکاران بین المللی،
عدم ارایه گزارش از کارکرد هایشتتتان در قستتتمت
مهاجرین و عودت کن ند گان و هزی نه های که در
قسمت مهاجرین نموده اند؛
 وزارت مال یه ،به ع لت عدم تخصتتتیص بود جه بهفعالیت های حیاتی و مهم وزارت امور مهاجرین.

 .6خریداری ادویه؛
 .6بلند بردن تشکیل کلینیک به ریاست.
 هم کاری جدی ار گان های امنیتی و ن هاد هایستتتکتوری در راستتتتای تطبیق برنامه های وزارت؛
توصتتیۀ جدی مقام محترم ریاستتت جمهوری به نهاد
های امنیتی در قستتت مت ح فا ظت از ملک یت های
وزارت امور مهاجرین ،توصتتیه مقام محترم ریاستتت
جمهوری به وزارت های مرتبط م ثل کار و امور
اجتماعی ،اقتصتتتاد ،عدلیه و مالیه و  ...در قستتتمت
هم کاری جدی با وزارت امور م هاجرین و عودت
کنندگان.

 عدم تخصتتتیص بود جۀ مشتتتخص برای تطبیق  -اختصتتاص بودجۀ کافی جهت تطبیق پالیستتی ملیپالیستتی ملی بیجاشتتدگان داخلی( رستتیدگی به بیجاشدگان داخلی از طرف وزارت مالیه.
و ضعیت بیجا شدگان داخلی از طریق ادغام محلی،
انتقال به محل اصتتتلی و یا محل ستتتومی) ،جهت
تخصتتتیص بودجه چند بار به وزارت مالیه جهت
دفاع ارسال شده است اما متاسفانه تا به امروز هیچ
بودجه ای برای اجرایی شتتتدن آن مد نظر گرفته
نشده است.
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