وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج
ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

تشریح اولویت 1

منابع مالی و بشری

تعداد طرح های تهیه شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست تفتیش داخلی

ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

منابع بشری

تدوین شده

منابع مالی و بشری

باز نگری شده

تعداد پالیسی و پالن

1396/10/1

1397/9/30

تعداد پالیسی های

1396/10/1

1397/9/30

ریاست پالیسی و پالن
پالن

l C e nte r for
ریاست پالیسی و

منابع مالی و بشری

قرار داده شده

تعداد والیات تحت پوشش

1396/10/1

1397/9/30

ریاست عمومی عودت

منابع مالی و بشری

شده

تعداد تحقیق های انجام

1396/10/1

1397/9/30

ریاست تحقیق

های پیشنهادی

همکار بین المللی

قانونی و ارایه طرح

امور داخله و نهاد های

پیشنهادی

1397/9/30

5

( )1تحقیق و طرح

شناسایی عوامل
مهاجرت های غیر

وزارت های امور خارجه،

تحقیق به منظور

(Inte rna tiona

محترم وزیران

و اداره ارگان های محلی

شماره  16شورای

مهاجرت

4

( )4والیت

1397/9/30

غصب شده در ()4
والیت مطابق مصوبه

وزارت عدلیه ،ستره محکمه

اداری

استرداد زمین های

انکشاف پالیسی

مبارزه با فساد

مرکز بین المللی

3

امور مهاجرت

25% 25% 25% 25%

شفافیت در اجراآت کاری
وزارت بوجود میآید

شفافیت و حسابدهی در
25% 25% 25% 25%

سطح وزارت بوجود آمده و
آسیب پذیری های معروض
به فساد کاهش میابد

1397/9/30

تدوین پالیسی جامع

وزارت

( )2پالیسی

تطبیقی آن

و واحد های دومی

2

ریاست های مرکزی

مبارزه علیه فساد
اداری وزارت و پالن

1397/9/30

بازنگری پالیسی

و کمیته مستقل مشترک نظارت و

کاری وزارت

ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری

1

شفاف سازی اجراآت

اداره عالی بررسی ،اداره لوی څارنوالی،

( )1طرح

تفتیش داخلی جهت

1397/9/30

تهیه طرح روند

25% 25% 25% 25%

مهاجرت های غیر قانونی
کاهش میابد

فراهم آوری زمینه استقرار
 25% 25% 25% 25%پایدار عودت کنندگان در
شهرک های مهاجرین

0% 25% 25% 50%

مهاجرت های غیر قانونی
کاهش میابد

اداری

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و تخنیکی

تعداد مراکز ایجاد شده

1396/10/1

1397/3/30

ریاست تحقیق

Mig ra tion

C e nte r for

پالیسی مهاجرت

(Inte rna tiona l

8

( )1کمیته

مرکز بین المللی انکشاف

7

( )1طرح

وزارت

زمینه ارایه معلومات از

1397/3/30

6

( )1مرکز معلومات

مهاجرت در مرکز

ربع اول سال مالی

ایجاد مرکز معلومات

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

چگونگی سفر به کشور های
0% 0% 50% 50%

خارجی برای افرادیکه
خواهان مهاجرت به کشور
های دیگر می باشد ،فراهم
میشود

پیگیری نهایی سازی

منابع مالی و تخنیکی

1396/10/1

تحصیل ،گواهینامه

1397/9/30

بیمه صحی ،حق

ریاست ارتباط خارجه

مهاجرین ،جواز سفر،

1397/9/30

(شامل ثبت

وزارت امور خارجه

ایران و افغانستان

تعداد طرح های نهایی شده

طرح جامع و مشترک

دسترسی به حقوق بشری
25% 25% 25% 25%

مهاجرین در کشور ایران
بهبود میابد

رانندگی مهاجرین
افغان در کشور ایران)

مهاجرین و
پناهندگان
افغان در کشور
های میزبان و
پناهندگان
خارجی در

منابع مالی و بشری

وضعیت

تعداد کمیته های ایجاد شده

رسیدگی به

1396/4/1

بین والمللی

1397/9/30

ذیربط و مؤسسات

ریاست ارتباط خارجه

وزارت های دولتی

1397/9/30

با اشتراک نمایندگان

حقوقی و تحقیق

رسیدگی به
درخواست پناهندگان

شورای ملی و ریاست های حمایت

ایجاد کمیته

زمینه سازی برای حضور
0%

50% 50% 0%

قانونمند مهاجرین و
پناهندگان خارجی در
افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و بشری

قانون پیگیری شده

تعداد مسودههای

1396/10/1

1397/9/30

منابع مالی و بشری

شده

تعداد اقامت های تمدید

1396/10/1

منابع مالی و بشری

تعداد مذاکرههای انجام شده

1396/1/2

منابع مالی و بشری

پیگیری شده

تعداد تفاهمنامه های

1396/1/1

1397/9/30

( )2تفاهمنامه

ریاست حمایت حقوقی

پناهجویان

وزارت خارجه

12

1397/9/30

اتریش در زمینه
حمایت مهاجرین و

ریاست ارتباط خارجه

پیگیری امضای
تفاهم نامه با کشور

1397/9/30

مهاجرین

1397/9/30

از اخراج اجباری

حقوقی

11

انجام ( )2مذاکره

به منظور جلوگیری

1397/9/30

های ایران و پاکستان

ریاست ارتباط خارجه

افغانستان

ریاست تحقیق و حمایت حقوقی

خارجی در
انجام مذاکره با کشور

ریاست حمایت

پناهندگان

کشور ایران

ریاست ارتباط خارجه

دارای مدرک در

Na tion Hig h

( )1تمدید اقامت

پناهندگان افغان

1397/9/30

پناهندگان
 10افغان در کشور
های میزبان و

اقامت مهاجرین و

C ommis s ione r

تالش جهت تمدید

ملل متحد برای
مشاوریت مقام وزارت پناهندگان (United

مهاجرین و

کمیساریی عالی سازمان

وضعیت

عدلیه

1397/9/30

پناهندگی در وزارت

ربع اول سال مالی

9

رسیدگی به

( )1مسوده قانون

مسوده قانون

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

پیگیری تدقیق

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

25% 25% 25% 25%

نتایج متوقعه

فراهم آوری زمینه حمایت از
پناهندگان خارجی در کشور

فراهم آوری زمینه اقامت
 25% 25% 25% 25%قانونی مهاجرین در کشور
ایران

کاهش اخراج اجباری
25% 25% 25% 25%

مهاجرین از کشور های
میزبان

زمینه دسترسی بهتر به
25% 25% 25% 25%

حقوق اساسی پناهندگان و
مهاجرین برای افغان های
مقیم در اروپا فراهم شد

خارجی در
افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و بشری

تعداد تفاهمنامه های پیگیری شده

1396/1/1

مهاجرین افغان در

1397/9/30

در مورد تنظیم امور

ریاست حمایت حقوقی

13

های بشر دوستانه»

وزارت خارجه و ریاست ارتباط خارجه

«مهاجرت و همکاری

فراهم آوری زمینه دسترسی

1397/9/30

آسترلیا تحت عنوان

ربع اول سال مالی

( )2تفاهمنامه

جمهوری اسالمی
افغانستان و دولت

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

بازنگری تفاهمنامه

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

بهتر به حقوق اساسی
 25% 25% 25% 25%پناهندگان و مهاجرین برای
افغان های مقیم در کشور
آسترالیا

کشور آسترالیا
تشریح اولویت 2
تامین خدمات
اساسی در

خط اندازی ()3000
نمره رهایشی

فراهم آوری
زمینه عودت
پناهندگان و

منابع مالی و تخنیکی

سیستم برق آفتابی و

فیصدی پیشرفت کار

( )3000نمره رهایشی

حلقه چاه عمیق،
توزیع ( )900تخته

1396/10/1

عمیق و خط اندازی

جویچه ،حفر ()1

1397/9/30

جویچه )1( ،حلقه چاه

تحکیم ( )10کیلومتر

1397/12/29

14

()10کیلومتر تحکیم

کنندگان از طریق

ریاست عمومی عودت

شهرکهای عودت

وزارت احیاء و انکشاف دهات ،موسسه داکار و اکاردا

اجتماعی ،تخنیکی و

زمینه ادغام پایدار عودت
5%

 35% 25% 15%کنندگان در جامعه فراهم
میشود

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و بشری

تعداد نیازسنجیهای انجام شده

1396/10/1

جامعه

1397/9/30

ادغام آنها در

ریاست تحقیق

مهاجرین و

)IO M

پناهندگان و

بیجاشدگان داخلی

(سازمان بین المللی مهاجرت)

زمینه عودت

عودت کنندگان و

دفتر (International

فراهم آوری

جمع آوری معلومات

-O rg a niza tion for Mig ra tion

والیت

ریاست های مرکزی ،واحدهای دومی و

15

انجام نیاز سنجی در ()6

وکابل به منظور
ایجاد مرکز مدرن

زمینه طرح پالیسی ها و

1397/9/30

ننگرهار ،پکتیکا

ربع اول سال مالی

فراه ،فاریاب ،هلمند،

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

نیازسنجی در والیات

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

برنامه های مؤثر و دقیق به
25% 25% 25% 25%

منظور ارایه خدمات بهتر
برای عودت کنندگان فراهم
میشود

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و بشری

تعداد فامیل های مستفید شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست عمومی عودت

منابع مالی و بشری
منابع مالی و تخنیکی

1396/1/1

تعداد طرح های تهیه شده تعداد فامیل های عودت کننده

1396/10/1

1397/3/30
1397/9/30

منابع مالی و تخنیکی

تعداد برنامه های اجرا شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست عمومی بیجاشده ها

)WF P

مستحقین

غذا (-Word Food Program

درست کمک ها به

دومی وزارت و دفتر برنامه جهانی

19

( )1برنامه

انسجام و توزیع

فراهم آوری استقرار پایدار
25% 25% 25% 25%

برای عودت کنندگان در
شهرک های مهاجرین

فراهم آوری زمینه عودت
 0% 0% 50% 50%داوطلبانه و با عزت مهاجرین
از کشور پاکستان

زمینه ادغام مجدد و پایدار
 25% 25% 25% 25%عودت کنندگان در کشور
فراهم میگردد

زمینه ارایه خدمات و کمک

1397/9/30

مدیریت مستحقین
( )SCOPEبه منظور

ریاست های مرکزی و واحد های

اجرای برنامه دیجتلی

ریاست عمومی عودت

پاکستان

na tion hig h

کننده از کشور

comis s ione r for

عودت کننده

هزار مهاجر عودت

ملل متحد برای پناهندگان

18

( )700,000مهاجر

( )700,000هفتصد

ریاست پالیسی و پالن

پاکستان

دفترکمیساری عالی سازمان

رسیدگی به وضعیت

عودت کتلوی
مهاجرین از کشور

1397/12/30

تهیه طرح مدیریت

،کمیساریی عالی سازمان ملل متحد برای

گاه (شلتر)

پناهندگان (United Natioans High

های رهایشی و پناه

ملل متحد (United Nations

طریق توزیع زمین

ریاست های مرکزی وزارت (U NHC R )U nite d

17

( )1طرح

محالت اصلی شان از

1397/9/30

16

( )1000فامیل

شهرک ها و یا در

1397/9/30

بیجاشده داخلی در

)D e ve lopme nt P rog ra m- U ND P

جامعه

عودت کننده و

وزارت احیا و انکشاف دهات ،برنامه انکشافی

( )1000فامیل

ربع اول سال مالی

مهاجرین و
تشریح اولویت 1
ادغام آنها در

استقرار مجدد

ربع دوم سال مالی

پناهندگان و

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف آوری
فراهم
اصلی
زمینه عودت

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

های عاجل و اضطراری برای
25% 25% 25% 25%

عودت کنندگان و
بیجاشدگان داخلی فراهم
میگردد

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و بشری

تعداد نظارتهای انجام شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست پالیسی و پالن

منابع مالی و بشری

تعداد سروی های انجام شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست عمومی بیجاشده ها

)Huma nita ria n Affa irs- U NO C HA

رسیدگی به
وضعیت بیجا

همکار وزارت

کشور

شدگان داخلی

منابع مالی و بشری

تعداد فامیل های مستفیدشده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست عمومی بیجاشده ها

المللی

مالداری ،نهادهای ملی و بین

انکشاف دهات و زراعت ،آبیاری و

بیجاشده داخلی

باحوادث ،وزارتهای احیا و

نود هزار فامیل

اداره ملی آمادگی مبارزه

22

( )90000فامیل

برای تعداد ()90000

25% 25% 25% 25%

حمایت قرار گرفته و زمینه
استقرار مجدد آنها فراهم

بیجاشدگان داخلی به صورت
25% 25% 25% 25%

دقیق تثبیت و زمینه ارایه
خدمات بهتر برای آنها فراهم
میگردد

1397/9/30

پاسخدهی اضطراری

Na tions O ffice for the C oordina tion of

بیجاشدگان داخلی
سال  1397در سطح

دفترملل متحد در بخش هماهنگ سازی کمکهای بشری(United

ارقام دقیق از تعداد

کمیساریی عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (United

سروی و تهیه آمار و

های)Na tion Hig h - C omis s ione r for R e fug e e s- U NHC
ریاست های والیتی و نهاد R

در ( )2والیت

1397/9/30

21

( )1سروی

بیجاشدگان داخلی

بیجاشدگان داخلی مورد

میگردد

1397/9/30

20

انجام ( )2نظارت

والیتی پالیسی ملی

ربع اول سال مالی

تحقق پالن عملیاتی

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

نظارت و ارزیابی از

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

رسیدگی به مشکالت و
 25% 25% 25% 25%نیازمندی های فامیل های
بیجاشده داخلی

رسیدگی به
وضعیت بیجا
شدگان داخلی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و بشری

تعداد کلینیک های ایجاد شده

1396/10/1

1397/9/30

خارج از شهرکها)
برای ( )5000فامیل

ریاست عمومی بیجاشده ها

23

سیار

رسمی (ساحات

ریاست صحت عامه و نهاد های ذیربط

ایجاد ( )21باب کلینیک سیار در محالت غیر

بیجاشده

منابع مالی و بشری

شده

تعداد فامیل های استقرار داده

بیجاشده داخلی

1396/10/1

( )10000خانواده

1397/9/30

24

حل دایمی برای

ریاست عمومی بیجاشده ها

( )10000ده هزار خانواده

محلی و دریافت راه

زمینه ارایه خدمات صحی با
25% 25% 25% 25%

کیفیت برای بیجاشدگان
داخلی فراهم میگردد

زمینه استقرار پایدار

1397/9/30

استقرار پایدار ،ادغام

نهاد های ملی و بین المللی

فراهم نمودن زمینه

1397/9/30

باب کلینیک های

ربع اول سال مالی

از طریق ایجاد ()21

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

ارایه خدمات صحی

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

بیجاشدگان داخلی به
 25% 25% 25% 25%محالت اصلی ،مکان سومی و
یا در محل بودو باش فعلی
فراهم شد.

تشریح اولویت3

منابع بشری

انجام شده

تعداد ارزیابی های

1396/10/1

1397/9/30

منابع بشری

استخدام شده

تعداد کارمندان

1396/10/1

1397/9/30

زیربنایی

ریاست پالیسی و پالن

سازمانی و

ریاست منابع بشری

بشری،

همکار بین المللی

تقویت منابع

خدمات ملکی

نتایج ()CBR

وزارت و نهاد های

ظرفیت مبتنی بر

واحدهای اولی و دومی

طریق برنامه ارتقای

اصالحات اداری و

استخدام ( )8نفر از

کمیسیون مستقل

26

استخدام ( )8کارمند

پالن تطبیقی آن

استراتژیک شناسایی گردیده
0%

 50% 50% 0%و زمینه تطبیق بهتر و مؤثر
اهداف و برنامه های وزارات
فراهم میگردد

1397/9/30

25

( )1ارزیابی

استراتژیک وزارت و

1397/9/30

ارزیابی میانی پالن

مشکالت و چالش های پالن

از طریق استخدام افراد
 25% 25% 25% 25%توانمند ظرفیت بشری وزارت
ارتقا میابد

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

منابع مالی و تخنیکی

تعداد دیتابیس توسعه داده شده

1396/10/1

1397/9/30

منابع مالی و بشری

تعداد پالن های عمل نهایی شده

1396/10/1

1397/9/30

افغانستان

 .1بودجه به میلون افغانی
مجموع

سال مالی
 1397به

451,800,000

منظور شده

بودجه عادی به
افغانی

326,340,000

بودجه

بودجه
انکشافی
به افغانی

افغانی
 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد به افغانی

125,460,000

ریاست تحقیق

تطبیق اهداف
انکشاف پایدار

وزارت اقتصاد

28

و  5شاخص جهت

هماهنگی بین واحدهای
25% 25% 25% 25%

اداری وزارت افزایش یافته و
تصمیم گیریها دقیق تر
میگردد

1397/9/30

( )1پالن عمل

)SDGsدر دو هدف

ریاست پالیسی و پالن

عملی اهداف انکشاف
پایدار افغانستان(-A

)Mig ra tion- IO M

نهایی سازی پالن

(Inte rna tiona l

والیت دیگر

O rg a niza tion for

زیربنایی

سازمان بین المللی مهاجرت

27

سازمانی و

( )1دیتابیس

مهاجرین به ()12

1397/9/30

بشری،

مرکزی وزارت امور

ربع اول سال مالی

توسعه دیتابیس

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1
تقویت منابع

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

زمینه تطبیق بخشی از
25% 25% 25% 25%

اهداف انکشاف پایدار
افغانستان فراهم میگردد

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پالن سال مالی  1397بر اساس نتایج

فیصدی
انکشافی به افغانی پالن شدۀ
تطبیق

ربع اول

81,585,000

25%

12,546,000

10%

ربع دوم

81,585,000

25%

25,092,000

20%

ربع سوم

81,585,000

25%

37,638,000

30%

ربع چهارم

81,585,000

25%

50,184,000

40%

100%

125,460,000

100%

مجموع

326,340,000

ترتیب کننده  :سید عباس منش
مدیرعمومی توحید و انسجام پالنها

ربع اول سال مالی

عادی به افغانی

شدۀ تطبییق

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

فیصدی پالن

ربع سوم سال مالی

ه

اجراء

همکار

دهی

ربع چهارم سال مالی

شمار

هدف اصلی

مقدار هدف target

فعالیت های عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز تاریخ ختم

مسؤل

ادارات و مؤسسات

تاریخ
تحویل

نتایج متوقعه

کنترل کننده :محمد انور قنبری
آمر پالن

تأیید کننده  :انجینیر
سلطان علی جاوید
رییس پالیسی و پالن

منظور کننده  :سید حسین عالمی بلخی
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان

