پالن وزارت  /اداره مستقل به اساس نتایج
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسئول اجرا

همکار

وزارت ها و ادارات
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تشریح اولویت 1

غیر قانونی و تشویق روند

ریاست عمومی
عودت ،ریاست
تهیه طرح ساده سازی پروسه های کاری به منظور تقویت سیستم

عمومی بیجاشدگان

شفاف و پاسخگو در اداره

،ریاست حمایت
حقوقی وهماهنگی
امور والیات

مبارزه با فساد اداری

که پروسیجر
کاری آنها ساده
سازی گردیده

ریاست پالیسی و پالن و
مشاوریت

15% 40% 30% 15%

زمینه مهاجرت های قانونمند در کشور فراهم شد
و مهاجرت های غیر قانونی کاهش یافت
حضور مهاجرین افغان در کشور ایران قانونمند

ریاست حمایت حقوقی

وزارت خارجه

20% 30% 20% 30%

ریاست حمایت حقوقی

وزارت خارجه

 15% 35% 30% 20%و مهاجرین برای افغان های مقیم در اروپا فراهم

گردید و مشکل تردد آنها رفع شد.
زمینه دسترسی بهتر به حقوق اساسی پناهندگان
شد

ریاست حمایت حقوقی

وزارت خارجه

15% 35% 30% 20%

زمینه دسترسی بهتر به حقوق اساسی پناهندگان
و مهاجرین برای افغانهای مقیم در اروپا فراهم شد

ریاست تفتیش

اداره عالی تفتیش و واحد
های تحت اثر وزارت

20% 40% 30% 10%

شفافیت و حسابدهی در وزارت تقویت یافت و
زمینه ارایه خدمات موثر ایجاد گردید

است.

فیصدی پیشرفت
فعالیت

1/10/1395

آنها

15% 40% 30% 15%

مهاجرت غیرقانونی ارتقا یافت

تعداد ریاستهایی

30/9/1396

۸

100%

پیگیری استرداد زمینهای غصب شده وزارت و تالش جهت حفظ

بودجه عادی

آمضا تفاهم نامه

1/10/1395

بودجه عادی

فیصدی تکمیل

1/10/1395

های حقوقی مهاجرین و پناهندگان

تفاهمنامه

1/10/1395

۷

 4ریاست

امضاء تفاهم نامه با کشور اتریش در مورد ارتقای سطح حمایت

بودجه عادی

بازنگری

30/9/1396

۶

مهاجرین و پناهندگان افغان

فیصدی تکمیل

1/10/1395

افغان در اروپا
100%

بازنگری تفاهمنامه با کشور استرالیا در مورد حمایت حقوقی از

سازی طرح

1/10/1395

رسیدگی به وضعیت مهاجرین

مدرک در کشور ایران وتالش جهت اجرایی نمودن طرح

فیصدی نهایی

30/9/1396

100%

پیگیری نهایی سازی طرح قانونمند سازی حضور مهاجرین فاقد

بودجه عادی

نهایی سازی طرح

30/9/1396

100%

تهیه طرح جامع پیشگیری از مهاجرتهای غیر قانونی

بودجه عادی

فیصدی تکمیل

ریاست تحقیق

30/9/1396

۵

ارتباط عامه

تحقیق و رسانه های

30/9/1396

۴

حمایت از حضور قانونمند

ریاست اطالعات و

وزارت در صفحات انترنتی وزارت
100%

مهاجرین در کشور های میزبان

ریاست های حمایت
حقوقی ،پالیسی و پالن،

سطح آگاهی ده میلیون شهروند نسبت به عواقب

همگانی

مسافرت های قانونی
۳

1/10/1395

۲

جلوگیری از روند مسافرت های

10,000,000

قانونی از طریق تدویر کنفرانس های مطبوعاتی ،نشر بلبوردها،
کلیپ های تلویزیونی و نشر و پخش فعالیت ها و دستاورد های

بودجه عادی

شوندگان

1/10/1395

آگاهی دهی از روند مسافرت قانونی و عواقب مهاجرت های غیر
تعداد مستفید

30/9/1396

خارجی در افغانستان

فعالیت

30/9/1396

۱

رسیدگی به وضعیت پناهندگان

100%

پیگیری و تصویب قانون پناهندگی

بودجه عادی

فیصدی پیشرفت

ریاست حمایت حقوقی وزارت عدلیه و شورای ملی

30% 20% 30% 20%

زمینه سازی برای حضور قانونمند مهاجرین و
پناهندگان خارجی در افغانستان فراهم گردید.

ریاست حمایت حقوقی

ریاست های عمومی عودت،
امور والیات و مشاوریت

20% 40% 30% 10%

عودت کنندگان به استقرار پایدار در شهرک های
مهاجرین دست یافتند

پالن وزارت  /اداره مستقل به اساس نتایج
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره

شاخص

تاریخ آغاز
1/10/1395
1/10/1395
1/10/1395

و پاکستان

تاریخ ختم

کشورهای ایران

30/9/1396

کشورهای میزبان (سال )1396

افغان در

30/9/1396

100%

تالش جهت تمدید اقامت پناهنده گان و مهاجرین دارای مدرک در

بودجه عادی

اقامت مهاجرین

30/9/1396

ومهاجرین در کشورهای میزبان

پروسه تمدید

مسئول اجرا

مدیریت امور پناهندگان

فیصدی تکمیل

همکار

تحقیقاتی

وزارت ها و ادارات

۱۱

پناهندگان و مهاجرین.

پروسه برنامه

،نهادهای بین المللی همکار

تاریخ تحویل دهی

۱۰

100%

راهاندازی برنامههای تحقیقاتی و معلوماتی از کم و کیف وضعیت

بودجه عادی و
انکشافی غیر اختیاری

فیصدی تکمیل

ریاست تحقیق

وزارت امور خارجه

ربع اول سال مالی

۹

100%

تهیه طرح جهت تقویت روند تفتیش داخلی وزارت

بودجه عادی

طرح

ریاست تفتیش

اداره عالی تفتیش

ربع دوم سال مالی
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فیصدی تکمیل

ربع سوم سال مالی

هدف اصلی

( )Ta rg e t

ربع چهارم سال مالی

مبارزه با فساد اداری

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

20% 40% 30% 10%

نتایج متوقعه

شفافیت و حسابدهی در وزارت تقویت یافت و
زمینه ارایه خدمات موثر فراهم شد.
سطح کیفی معلومات افزایش یافته است .زمینه

 30% 40% 20% 10%تدوین پالیسی ها و برنامه ها جهت مدیریت مؤثر
امور پناهندگان ومهاجرین فراهم گردید.

حضور مهاجرین در کشورهای میزبان قانونمند
ارتباط خارجه

وزارت خارجه

30% 40% 20% 10%

شده زمینه برنامه ریزی برای عودت تدریجی و
داوطلبانه فراهم گردید.

پالن وزارت  /اداره مستقل به اساس نتایج
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسئول اجرا

همکار

وزارت ها و ادارات

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ربع سوم سال مالی

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Ta rg e t

فعالیت عمده
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1/10/1395

30/9/1396

1/1/1396

۱۳

70%

30/9/1396

۱۲

400,000

آنها در جامعه
ارایه خدمات اساسی  (:خط اندازی نمرات رهایشی( 2والیت) ،حفر
چاه ها ی عمیق  ،ایجاد مخزن وتمدیدشبکه آبرسانی( 8والیت)
،تحکیم کاری اطراف دیوار چاه  ،تحکیم کاری جویچه ها،سیستم

2.004.603دالر

فیصدی پیشرفت
فعالیت

سوالردر  3والیت در شهرک های مهاجرین

عودت پناهندگان و مهاجرین و

1/10/1395

تحصیلی ،صحی و ...

بودجه عادی

تعداد افراد
حمایت شده

1/10/1395

۱۵

800

حمایت حقوقی عودت کنندگان از طریق معرفی به مراکز تعلیمی،

داده شده

30/9/1396

۱۴

نیازمندی ها بر اساس افزایش عودت داوطلبانه

بودجه عادی

30/9/1396

ادغام آنها در جامعه
5,000

اختصاص زمین های جدید برای ایجاد شهرک ها با توجه به

مقدارجریب
زمین اختصاص

ریاست عمومی عودت

ریاست عمومی عودت

وزارت های سکتوری

وزارت مالیه و شهرسازی و
واحدهای دومی وزارت

اداره مستقل اراضی،
شاروالی ها والیات

30/12/1396

پیگیری تطبیق استراتیژی راه حل ها بمنظور عودت مصئون ،با
عزت و داوطلبانه پناهندگان از کشور های ایران و پاکستان و ادغام

بودجه عادی

نفر

ریاست عمومی عودت

دفتر UNHCRو  IOMو

25% 30% 25% 20%

30% 30% 10% 0%

25% 40% 20% 15%

وزارت معارف ،صحت عامه
ریاست حمایت حقوقی

و تحصیالت عالی ،لوی
خارنوالی و وزارت خارجه

25% 40% 20% 15%

زمینۀ عودت مصون و عزتمند مهاجرین به وطن
فراهم گردید .

با تطبیق پروژه های انکشافی وزارت زمینه ادغام
پایدار عودت کنندگان در جامعه فراهم شد

عودت کنندگان به استقرار پایدار در شهرک های
مهاجرین دست یافتند

زمینه حمایت و دفاع از حقوق عودت کنندگان
فراهم شد

پالن وزارت  /اداره مستقل به اساس نتایج
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسئول اجرا

همکار

وزارت ها و ادارات

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ربع سوم سال مالی

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Ta rg e t

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز
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1/10/1395

مستفید شده

1/10/1395

پاسخدهی اضطراری به بیجاشدگان داخلی

بودجه عادی

تعداد فامیل های

30/9/1396

۱۷

130,000

عودت کنندگان

سروی شده

30/9/1396

۱۶

130,000

سروی اقتصادی ،اجتماعی و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی و

انکشافی غیر اختیاری

تعداد فامیل های

رسیدگی به وضعیت بیجا

محالت اصلی شان و یا مکان سومی از طریق توزیع زمین و کمک
های بشردوستانه ) می باشد

بودجه عادی

فیصدی تکمیل
طرح نهایی شده

ریاست عمومی
رسیدگی به وضعیت
بیجاشدگان داخلی

ریاست تحقیق

1/10/1395
1/10/1395

۲۴

40

تطبیق کتگوری  Aبرنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج CBR

انکشافی غیر اختیاری

بیجاشدگان داخلی

های سروی شده

1/10/1395

۲3

رسیدگی به وضعیت

استخدام شده

1/10/1395

زیربنایی
5

سروی تخنیکی و دیزاین شهرک های عودت کنندگان

عادی

ریاست عمومی

31/3/1396

تقویت منابع بشری ،سازمانی و

شهرسازی

بیجاشدگان داخلی

30/9/1396

۲۲

3

پیگیری اعمار سه تعمیر اداری در والیات با همکاری وزارت

ریاست عمومی
رسیدگی به وضعیت

ریاست عمومی عودت

ریاست منابع بشری

تصویب پالیسی
جندر وزارت

بودجه انکشافی

بیجاشدگان داخلی

30/9/1396

۲1

100%

پیگیری نهایی سازی و تصویب پالیسی جندر وزارت

بودجه عادی

رسیدگی به وضعیت

30/9/1396

فیصدی تکمیل و

1/10/1395

۲0

متقاضی نیروی کار

در همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی

امریکایی

جامعه

30/9/1396

فراهم نمودن زمینه مهاجرت
های قانونمند کاری به کشورهای

100%

تهیه طرح مهاجرت های قانونمند کاری به کشور های متقاضی کار

 700،000دالر

ادغام شده در

1/10/1395

فراهم نمودن زمینه استقرار پایدار بیجاشدگان بر اساس پالیسی
ملی بیجاشدگان داخلی که سه نوع استقرار (ادغام محلی ،انتقال به

بودجه اختیاری

تعداد فامیل های

1/10/1395

۱۹

50,000

خدمات صحی

30/9/1396

۱۸

40,000

عرضه خدمات صحی برای بیجاشدگان داخلی

بودجه عادی

مستفید شده

30/9/1396

شدگان داخلی

تعداد افراد

ریاست عمومی

اداره مبارزه با حوادث،
ارگان های محلی و دفتر

تعمیر اداری

تعداد شهرک

تعداد افراد

آمریت جندر

ریاست عمومی عودت

بیجاشدگان داخلی تثبیت گردید و زمینه
 25% 30% 30% 15%پاسخدهی اضطراری برای  130،000فامیل فراهم

O C HA

وزارت رسیدگی به حوادث،
دفتر  UNHCRو IOM

وزارت صحت عامه و
همکاران بین المللی

شد

15% 20% 25% 40%

15% 30% 15% 40%

اداره اراضی و ارگان های
محلی ودفتر  UNHCRو
 IOMو سایر نهاد های

وزارت خارجه

وزارت امور زنان

وزارت شهرسازی ووزارت
مالیه
وزارت شهر سازی و واحد
ها دومی وزارت

بیجاشدگان فراهم شد

زمینه عرضه خدمات صحی به بیجاشدگان فراهم
شد

زمینه استقرار پایدار بیجاشدگان داخلی به
15% 40% 30% 15%

محالت اصلی ،مکان سومی و یا در محل بودو
باش فعلی فراهم شد.

همکار
وزارت کار امور اجتماعی و

زمینه رسیدگی به نیازمندی های اضطراری

مهاجرت های غیر قانونی کاهش یافته و زمینه
25% 25% 30% 20%

اشتغالزایی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان
داخلی فراهم شد

20% 30% 30% 20%

زمینه های اجرایی شدن تعهدات بین المللی و
دولت ج.ا .ادر رابطه با جندر عملی شد.

 40% 40% 15% 5%فراهم شدن زمینه خدمت رسانی بهتر به مراجعین
شهرک های معیاری بر اساس اولویت بندی برای
25% 40% 25% 10%

عودت کنندگان اعمار گردید و زمینه عودت
پایدار ایجاد شد.

کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات
ملکی و ریاست مستقل
C BR

25% 25% 25% 25%

کاتگوری  Aاصالحات اداری (ارتقای ظرفیت
مبتنی بر نتایج) در وزارت تطبیق شد.

پالن وزارت  /اداره مستقل به اساس نتایج
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
شماره

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسئول اجرا

همکار

وزارت ها و ادارات

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ربع سوم سال مالی

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Ta rg e t

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

نتایج متوقعه
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 .1بودجه به میلون افغانی
مجموع بودجه منظور شده
سال مالی  1396به افغانی

بودجه
474,397,172

بودجه عادی به افغانی

291,888,100

انکشافی به

182,509,072

افغانی

 .2پیشبینی پالن مصرف
فیصدی پالن

بودجه به اساس هر ربع به
مبلغ و فیصد به افغانی

عادی به افغانی

فیصدی پالن شدۀ تطبییق

انکشافی به افغانی

شدۀ تطبیق

ربع اول

72,972,025

25%

9,125,454

5%

ربع دوم

72,972,025

25%

27,376,361

15%

ربع سوم

72,972,025

25%

54,752,722

30%

ربع چهارم

72,972,025

25%

91,254,535

50%

مجموع

291,888,100

100%

182,509,072

100%

ترتیب کننده:
سید عباس منش
مدیر عمومی توحید وانسجام

کنترول کننده :
محمدانورقنبری
آمرپالن وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

تصدیق کننده:
میرحشمت هللا هاشمی
وارسی کننده ریاست پالیسی وپالن

منظورکننده :
الحاج سیدحسین عالمی بلخی
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان

