
 

 

 
  www.unhcr.org 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ت و ادغام ساحات دارای اولویت عود

 15 مجدد
 شرح مختصر 



 

 

 
  www.unhcr.org 2 

 

 

میالدی 2019سر از ماه می   

 

برای معلومات بیشتر، لطفاً با نشانی زیر در تماس 

 شوید:

 

 

 

 افغانستان -کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان 

 

 دونا کی کورکوران، مسئول روابط خارجی

corcoran@unhcr.org 

 

 محمد نادر فرهاد، دستیار ارتباطات و مسئول اطالعات عامه

farhadm@unhcr.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از حمایت و تشریک مساعی  تمویل کننده گان مالی زیر سپاسگزاری می کند:
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6,046

12,550

17,300

37,364

31,213

78,253

195,317

زیربنا

حمایت از تجارت

معارف

آب و حفظ الصحه

کمک ویژه

انکشاف محل

زیربنا

 تعداد کسانیکه بهره بردند

ن ملل متحد برای پناهندگان عودت کننده کمیساریای عالی سازما
گان، بیجا شده گان داخلی و جوامع میزبان را از طریق یک 

ساحات  15مبتنی بر اجتماع درحمایوی  سلسله برنامه های 
 دارای اولویت در سرتاسر افغانستان کمک کرده است.

1,042,864 

 مجموع اشخاصی مورد نگرانی

334,028 

 فعالیت های کلیدی مجموع افرادی بهره مند شدند

80,581

366,738

595,545

بیجا شدگان داخلی

عودت کنندگان

جمعیت میزبان Direct
147,182

Indirect
186,846

 میلیون دالر مریکایی 7.9

 تمویل مالی

15 

 ساحات دارای اولویت

درصد از جمعیت مورد توجه  57ساحات دارای اولویت،  15در 
یت آنها شدیداً آصیب پذیر می از اجتماعات میزبان بوده و اکثر

باشند، و چنین وضعیتی باعث شده است تا اجتماعات میزبان با 
 آمیز مسالمتعودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی در یک فضای 

 .بسر برند و همزیستی 

درصد از جمعیت مورد  31ساحات دارای اولویت،  15در 
ا نفع بردند. الزم توجه بشکل مستقیم و یا غیرمستقیم از برنامه ه

بیشتری در این زمینه یکجا با شرکای کاری  اتاست تا اقدام
رسیدگی  مندانجام شود تا به تعداد بیشتری از مردمان نیاز

 صورت گیرد.

دالر امریکایی271,367
دالر 2,744,113
امریکایی

دالر 2,130,186
امریکایی

دالر امریکایی 
2,786,927 

2016 2017 2018 (پیش بینی شده)2019

ساحات دارای اولویت عودت و ادغام مجدد که در تبانی با 
اولویت های حکومت افغانستان مورد توجه قرار گرفته اند و 
عبارت از آن ساحاتی می باشند که کمیساریای عالی سازمان 
 ملل متحد برای پناهندگان می تواند برنامه های کوتاه و میانه

مبتنی بر اجتماع یا محل را با برنامه های حمایوی  مدت 
 درازمدت انکشافی وصل سازد. 

 گی به نیازهای افغان های عودت کننده. میالدی بدینسو برای رسید 2016درصدی در تمویل مالی از سال  600افزایش 

 تعداد ساحات دارای اولویت
 
# 
 



 

 

 
  www.unhcr.org 4 

 

 

میالدی 2019سر از ماه می   

  

 پیشینه

آزار و عزیت دهه در نتیجه منازعه و میلیون ها افغان در جریان نزدیک به چهار 

اند که در کشورهای همسایه مشخصاً ایران و پاکستان به راه حل ت سرپناه کرده سادرخو

افغان در تمام جهان آواره  پناهنده میلیون  2.6موقتی دست یافته اند، و امروز نزدیک به 

های داخلی ناشی از منازعه و حوادث  بیجاشدگی شده اند. در عین حال، افغانستان شاهد 

بیجا  600,000میالدی، بیشتر از  2017و  2016طبیعی نیز بوده است. در سال های 

شده داخلی ثبت گردیده است که تقریبا تمام والیات کشور را متاثر ساخته است و در جریان 

افغان در اثر منازعه و خشک سالی بیجا شده اند که  550,000بیشتر از  2018سال 

سازمان ملل خود بر وضعیت ناگورا و پرمشقت بشری عالوه گردیده و کمیساریای عالی 

میلیوم تن  2متحد برای پناهندگان امروزه ارقام بیجا شده گان داخلی افغان را نزدیک به 

تخمین زده است.  با وجود پیشرفت های مثبت در پروسه صلح در ماه های اخیر، توقوع 

بنابر وضعیت پیچیده امنیتی و سیاسی در افغانستان ادامه  بیجاشدگی داخلی بر آنست که 

 کند.  پیدا می

 

انعقاد از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان مردم و حکومت افغانستان را  

مورد حمایت کاری خویش قرار داده است و از آنزمان بدینسو  1988پیمان ژنیو سال 

میلیون افغان های  14.5کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان نزدیک به 
سرپناه، فراهم  های طریق برنامه های متفاوت مانند رسیدگی به نیازمندی مورد نیاز را از1

سازی دسترسی به آب، حفظ الصحه و مکان بودوباش، تسهیل دسترسی به تعلیم، آموزش 

مهارت ها، معیشت و اتکای خودی، انکشاف همزیستی مصالحت آمیز، و تامین عودت و 

 حمایت قرار داده است. ادغام مجدد پایدار جمعیت بیجا شده، را مورد 

 

با وجود وضعیت امنیتی ناگوار و شکنند در اکثریت نقاط کشور توام با چالش های 

افغان با  پناهنده میلیون  5.2بدینسو بیش از  2002اجتماعی و سیاسی، از سال -اقتصادی

دوباره به کشورشان عودت کرده  پناهندگان کمک کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای 

جهت کمک به عودت ، و کمک های سریع یا عندالموقع این کمیساری شامل پول نقد اند

  می باشد. دیگر  برای بازگشت به کشور و سایر کمک های بشری کنندگان

 

عودت کننده گان  پناهندگاندر جریان این سال ها کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای 

را با فراهم سازی کمک های سرپناهی   بانو بیجا شده گان داخلی و اعضای جوامع میز

فامیل  227,000بدینسو برای نزدیک به  2002مورد حمایت قرار داده است، و از سال 

جدید از طریق برنامه های اجرا شده توسط  سرپناه میلیون تن(  1.4های افغان )نزدیک به 

حال کمیساریای در عین 2کمیساری عالی پناهنده گان و شرکای کاری آن محیا گردیده است.

عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اجتماعات افغان را از طریق یک تعداد برنامه 

های انکشاف زیربنایی در سرتاسر کشور که شامل ساخت مکاتب، مراکز مراقبت های 

 صحی و جاده و انکشاف خدمات آب و حفظ الصحه و آبیاری مورد حمایت قرار داده است.

 

افغان، کمیساریای  پناهندگان موسوم به استراتیژی راه حل برای  وی منطقچارچوب تحت 

عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای تسهیل مذاکره راه حل یابی میان افغانستان، 

پاکستان و ایران کار خویش را ادامه می دهد و حکومت افغانستان حسب این استراتیژی 

فت ادغام مجدد پایدار افغان های بیجا شده و گسترش برای تالش های جدید برای دریامتعهد 

. برای حمایت از این اجتماعات، حکومت رسماً میثاق می باشد. توسعه ملی این کشور 

را انعقاد بخشیده است،  پناهندگان به  پاسخدهی و چارچوب  جامع  پناهندگان جهانی برای 

د را برای رسیدگی به ریشه که هردو بطور یکسان و یکجا تالش های شرکای کاری متعد

-توسط کاهش فشار باالی کشورها و جوامع میزبان، تقویت اتکای بیجاشدگی ها و عوامل 

در کشور سومی، و حمایت از شرایط  پناهندگان خودی، گسترش دسترسی به راه حل برای 

                                                

 

 
پناهندگان و  یسازمان ملل متحد برا یعال یساریبر برنامه کم یمبن نیتخم نیا  1

 .است یارقام مال

بشکل درست و موجه آن مورد  پناهندگان در کشور اصلی برای تسهیل بازگشت / عودت 

 ت قرار می دهد.حمای

 

در افغانستان ناپایدار و همواره در حال تغییر می باشد، و در حالیکه وضعیت مصونیتی 

کنترول اراضی یا ساحات تحت کنترول حکومت به پایین ترین سطح آن رسیده بود، این 

میالدی شاهد خسارات و تلفات هنگفت ناشی از منازعه و  2018کشور در جریان سال 

این وضعیت باعث شده است تا یک تعداد زیادی از فامیل های آسیب  جنگ بوده است.

پذیر برای حفظ حیات و امرار معیشتی شان به رفتار ها یا ساز و کارهای منفی مانند 

ازدواج های اجباری و یا پیش از وقت، کار باالی اطفال، استفاده اطفال برای وام گیری، 

صرف غذایی رو بیآورند.  شایان ذکر است که گدایی، فروش اموال و پهنای کاهش یافته م

یک فیصدی باالی از نفوس افغانستان از فقر مطلق متاثر بوده و آسیب پذیری آنها اکثراً 

 توام با ناامنی و کمبود دسترسی به خدمات ابتدایی / اولیه تشدید یافته است. 

 

به توجه خاص و و عودت ملزم  بیجاشدگی اکثریت محالت یا اجتماعت متاثر از پدیده 

سرمایه گذاری های بزرگ می باشد، تا نیازهای بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان  در 

آن تامین و به مشکالت شان رسیدگی صورت گیرد. با در نظر داشت میلیون ها افغان 

 –کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان های نیازمند،  گسترش برنامه 

ا سایر دفاتر ملل متحد، سازمان های انکشافی و بشردوستانه و همچنان در مشارکت ب

اقدامات جدی و سریع را برای ایجاد ظرفیت و توانایی مورد و  –حکومت افغانستان 

میان " طویل مدت و پایدار را در  مجدد ادغامزمنیه ، تا این ظرفیت "ی بوده ضرور

 متحرک افغان وسیله شود. جمعیت  بطور فزاینده 

 

و در  می باشدپناهندگان افغان  یمطلوب براهای راه حل یکی از داوطلبانه گشت باز

، مساعد نیستبزرگ میزان  دربازگشت از  تیحما یدر افغانستان برا تیوضع کهیحال

 - یشدولت افغانستان و همکاران خو یپناهندگان سازمان ملل با همکار یعال یایساریکم

از برنامه  یعیوس فیط یاجراجهت  – رانیپاکستان و ابا فرامرزی ابتکارات  قیاز طر

کار  ،می باشد داریپاگشت از باز تیحماو در افغانستان  تیکه با هدف بهبود وضع ییها

آگاهانه  ماتیتوانند تصم یپناهندگان افغان مازینکه  نانیاطمکنند و نیز جهت حصول  یم

 .رندیبگ بازگشت به وطن شاندر مورد 

 

 

  مجدد ادغام و عودت اولویت دارای اتاحس 15 به توجه

 

میالدی، کمیساریای  2016بعد از هجوم یا سیل عودت کنندگان از پاکستان و ایران در سال 

عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک سری اقدامات و تازه آوری های مبتنی بر راه 

رین عودت کننده از حل را در ساحات متعدد افغانستان عملی ساخت و بیجاشدگان و مهاج

ساحات دارای اولویت مندرج در این سند در تبانی با استراتیژی  15آن مستفید گردیدند. 

( و چارچوب جامع رسیدگی به SSARراه حل ها برای پناهندگان افغان موسوم به )

وضعیت ( از طریق گزارشات نظارت و مدیریت اطالعات CRRFپناهندگان موسوم به )

ی عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تشخیص و تثبیت گردیده کمیساریامصونیتی 

ساحات متذکره طبق برنامه ریزی حکومت بشمول برنامه ملی میثاق شهروندی  15است. 

شده  جذباولویت بندی گردیده اند که از شاخص های کلیدی آن می توان عودت کنندگان 

 . ت برای ایمن داشت نام بردا و نیازمندی های اجتماع

 

برای برنامه ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای  وضعیت مصونیتی نظارت از

ً روی استراتیژی چندین ساله ایمن داشت و راه حل ها  پناهندگان معلوماتی را مشخصا

پناهندگان و  یسازمان ملل متحد برا یعال یساریبر برنامه کم یرقم مبن نیا 2

 .است یارقام مال
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(، حاالنکه در عین زمان این تالش ها برای طرح و انکشاف پالیسی ها، 2021-2019)

حکومت افغانستان مانند پالن عملیاتی کمیتۀ اجرایی پالن های انکشافی ملی حکوام

(، پالیسی ملی برای بیجاشدگان داخلی، پالن های DiRECبیجاشدگان و عودت کنندگان )

عملیاتی والیتی، پالن رسیدگی به عودت و ادغام مجدد انعقاد شده توسط وزارت مهاجرین 

 و عودت کنندگان افاعانستان نیز ممد تمام شده است. 

 

-ساحات عودت کننده و بیجاشدگی توسط ارزیابی جامع اجتماعی 105نکه نزدیک به حاال

اقتصادی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تثبیت گردیده است، فعالً 

ساحات دارای اولویت  15موقعیت، با توجه خاص باالی برنامه های  61برنامه ها در 

ی اولویت در هماهنگی با اولویت های حکومت ساحات دارا 15عملی می گردد. این 

ً ساحاتی است که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای  افغانستان بوده و مشخصا

میان مدت مبتنی بر ایمن داشت اجتماع را با برنامه  -پناهندگان می تواند برنامه های کوتاه 

 های طویل مدت انکشافی وصل سازد. برنامه های کمیساریای عالی

سازمان ملل متحد برای پناهندگان قسمی طراحی شده است تا خطرات ایمن داشت را کاهش 

 داده عودت و ادغام مجدد پایدار را مورد حمایت قرار می دهد.

 

 پناهندگان برای متحد ملل سازمان عالی کمیساریای دهنده سازمان نقش 

 انکشافی و بشردوستانه های مساعدت در

 

ان ملل متحد برای پناهندگان نقش سازمانده و ارتباطی را میان کمیساریای عالی سازم

فعالیت های بشردوستانه و انکشافی را از جهات مختلف ایفا می کند، که شامل برنامه ها 

و نمومه های خوب کاری را برای بازیگران انکشافی محیا می سازد تا برنامه هایشان را 

ورد حمایت قرار دهند تا برنامه ریزی بشکل درست طراحی کرده و مردمان محلی را م

در سطح محل و بین السازمانی و مطابق نیاز ساحات از مجرایی یک چارچوب جامع 

ساحات دارای اولویت، کمیساریای  15رسیدگی به پناهندگان انجام شود. با توجه خاص به 

مبتنی بر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان همچنان برنامه های کوتاه و میان مدت 

اجتماع خویش را همراه با برنامه های حکومت افغانستان، بانک جهانی، سایر دفاتر ملل 

متحد در افغانستان، سازمان های غیردولتی مانند چارچوب صلح ملی و انکشافی افغانستان 

( و برنامه ملی میثاق شهروندی که تمویل کننده مالی آن بانک جهانی ANPDFموسوم به )

ا وصل می سازد. برعالوه آن، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای می باشد، ر

پناهندگان حکومت را در عملی سازی سایر برنامه های دارای اولویت ملی مورد حمایت 

قرار می دهد که شامل انکشاف سکتور خصوصی، حکومتداری موثر، توسعه زراعتی، 

ن نیز می شود. در ضمن کمیساریای توسعه شهری، انکشاف سرمایه انسانی، و توامندی زنا

عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در امر تهیه معلومات واضح و آشکار برای برنامه 

های بشردوستانه و انکشافی و تالش های حقوقی از موقف ابزاری و خوبی برخوردار می 

 باشد. 

 

ی پناهندگان یک ساحات دارای اولویت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برا 15در 

عده برنامه های را عملی می سازد که شامل مساعت مالی و حمایت معنوی برای فامیل 

های آسیب پذیر، بهبود برای سرپناه درست، گسترش تعلیم و آموزش مهارت ها، فراهم 

سازی حمایت اشتغال زایی، عملی سازی برنامه های معیشتی با تاثیر سریع، و انکشاف 

مول مکاتب، تاسیسات صحیه، مراکز محلی و جاده ها. در عین حال زیربنای عامه بش

برنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ترویج کننده راه حل پایدار را 

برای بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان می باشد که تالش های آن شامل گسترش دسترسی 

و شمولیت در ساختارهای تصمیم گیرنده  به زمین، سند، خدمات اجتماعی، اتکای خودی

می باشد. برنامه مبتنی بر اجتماع کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان باالی 

کاهش خطرات ایمن داشت در سطح فرد و محل تمرکز یافته است و در تبانی نمایه سازی 

 است. اجتماعی و خطرات ایمن داشت و تحلیل بازار آماده گردیده-اقتصادی

 

 کاری شرکای همکاری

 

پهنای شراکت کاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فراتر از همکاران  

دارای فعالیت مشابه به آن کمیساریا می باشد. همتای واقعی کمیساریای عالی سازمان ملل 

ر سطح متحد برای پناهندگان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سطح ملی بوده و د

والیات ریاست های مهجارین و عودت کنندگان می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل 

متحد برای پناهندگان به همکاری خویش همراه با سایر وزارتخانه های مربوطه در سطح 

ملی و محلی ادامه می دهد که شامل وزارت معارف، وزارت صحت عامه، وزارت امور 

ماعی، وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت شهر سازی، زنان، وزارت کار و امور اجت

اطاق های تجارت افغان، بانک جهانی، و سایر نهادهای سازمان ملل که دارای فعالیت 

مشابه و مرتبط به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و اهداف دارز مدت 

ر خصوصی شروع تا وصل آن دارد. این همکاری ها از اشتغال زایی همراه با سکتو

سازی کارآفرینان و همکاری همراه با بازار محلی و جهانی و الی دریافت زنجیره حمایوی  

متداوم و فرصت های جدید برای انکشاف ادامه پیدا می کند. در هماهنگی بازار های 

بزرگ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان شمار همتاهای محلی خویش 

میالدی کمیساریای  2019ای عملی سازی برنامه ها افزایش داده است، و در سال را بر

همتای ملی  22عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دارای یک همتای بین المللی و 

 است.

 

 پایدار انکشاف اهداف از حمایت

 

پایدار  انکشاف 2030کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان جداً به اجندای 

مشخصاً به وثیقه "ترک هیچ کس در عقب". متعهد می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل 

متحد برای پناهندگان اهداف انکشاف پایدار در افغانستان را توسط کاهش خطرات ایمن 

داشت مرتبط به بیجاشدگی داخلی مورد حمایت قرار می دهد که شامل تسهیل ادغام مجدد 

داخلی و عودت کنندگان افغان می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل  پایدار بیجاشدگان

متحد برای پناهندگان در هماهنگی نزدیک با حکومت، سازمان های غیر دولتی، نهاد های 

سازمان ملل، بازیگران انکشافی، جامعه مدنی، و سکتور خصوصی هموراه به ترویج و 

اخته و تطبیق برنامه های  انکشافی بزرگ تسهیل یا حمایت از اهداف انکشاف پایدار پرد

خویش را از طریق اجتماعات مربوطه آن با توجه خاص به شامل سازی عودت کنندگان، 

 بیجاشدگان داخلی و اعضای جوامع میزبان تامین می کند. 

 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در راستای گسترش و تسهیل دسترسی 

کیفیت و بهبود صحت و رفاه اشخاص و فامیل ها از طریق افزایش و بهبود به تعلیمات با 

مکاتب و مراکز صحی کار می کند. از طریق آموزش های فنی و مهارت های تخنیکی و 

دسترسی فرصت ها در بازار کار، اجتماعت بیشتر آماده می شود تا برای خود عاید مالی 

ین فقر کاهش یافته و یک سلسله فواید دیکر را بسازند که در نتیجه آن نابرابری و سطح پای

برق آفتابی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل  وسیله می شود. فراهم سازی تخته های

متحد برای پناهندگان بطور نمونه اجتماعت را با انرژی متداوم، موجه یا ارزان و پاک 

ی برای اجتماعات وصل می سازد و از طریق احیای اراضی و ساخت سیستم های آبیار

 دسترسی به آب پاک و تولیدات زراعتی متداوم را محیا می سازد. 

 

منحیث یک بخشی از کار سازمان ملل متحد و چارچوب کاری مرتبط به این سازمان )یا 

One UN در امر ایمن داشت و راه حل ها در افغانستان، کمیساریای عالی سازمان ملل )

سایر نهاد های سازمان ملل متحد برای حمایت از یک تعداد متحد برای پناهندگان توام با 

 اهداف انکشاف پایدار کرا می کند، این اهداف انکشاف پایدار شامل موارد زیر اند:
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 پناهندگان برای متحد ملل سازمان عالی کمیساریای کاری سهم

عالی سازمان ملل برنامه های کمیساریای  2018و  2016بطور کلی در میان سال های 

میلیون عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی،  3.5متحد برای پناهندگان در افغانستان بیشتر از 

و اعضای جوامع میزبان را مورد حمایت قرار داده است که هزینه کلی آن نزدیک به 

از این تمویالت  امریکاییمیلیون دالر  14می رسد. نزدیک به  امریکاییمیلیون دالر  251

الی به برنامه های مبتنی بر اجتماع / محل وقف گردیده است که از مزایایی آن بیشتر از م

 افغان بطور مستقیم یا غیر مستقیم مستفید گردیده اند.  817,000

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان 2019و  2016در میان سال های 

ت و ادغام مجدد که در این گزارش شرح ساحات دارای اولویت عود 15اجتماعت را در 

تن از مزایایی آن مستفید  334,028یافته است را مورد حمایت قرار دارد که بطور کلی 

می باشد.  امریکاییمیلیون دالر  7.9شدند که هزینه مالی آن از سوی دونر های نزدیک به 
3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

 
پناهندگان  برای متحد ملل سازمان عالی کمیساریایمبنی بر ریکارد مالی  2016-2018ی قام برای سال هاار 3

 مبنی بر طرح ریزی کنونی موقت میباشد 2019بوده، در حالیکه ارقام مربوط به سال 

. 

کنندگان جهت دریافت خدمات تعلیماتی خوبتر وظایف خانگی  با استفاده از تخته های برق / انرژی آفتابی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان مساعدت گردیده است، اطفال عودت

 UNHCR/S. Rich ©شان را در شب هنگام انجام دهند. 
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 راه پیشرو

 

مبتنی بر محل در افغانستان، کمیساریای عالی حمایتی  بعد از دوسال تطبیق برنامه های

سازمان ملل متحد برای پناهندگان پیشنهادات کلیدی زیر را به عنوان راه پیشرو ارائه 

 می کند.

 

، ابتکار عمل همه جانبه حکومتو جامعه نیاز است که والیان والیات سطح نهادیدر 

یجاشدگان داخلی را با اشتراک ریاست روند رسیدگی به نیازمندی های عودت کنندگان و ب

های وزارتخانه های در سطح والیت رهبری کنند و این روند توسط نهاد های سازمان 

ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، جامعه مدنی، دونر ها و سکتور خصوصی بطور 

 جمعی مورد حمایت قرار گیرد.

 

ست تا به اولویت های رسیدگی ابتکار عملی همه جانبه محلی نیاز ا، سطح عملیاتیدر 

ام مجدد متداوم عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را تسهیل نماید که کند که زمینه ادغ

 -مشخصاً تمرکز آن باالی 

 

ادامه بهبود راه حل های جامع برای بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان افغان  ◼

می باشد که دسترسی توسط تقویت برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل یک نیاز مبرم 

به تعلیم و تربیه، آموزش مهارت ها و فرصت های معیشتی در جریان ساخت 

 زیربنای محلی برای حمایت از ادغام مجدد متداوم را محیا می سازد.

تشدید برنامه های معیشی بیرون مرزی برای حمایت از روند خود اتکایی و ثبات  ◼

مهارت  ن( از طریق ترسیم و تحلیلافعان ها در پاکستان و ایران )بخصوص جوانا

آنها  یبرا ییدر افغانستانف و گسترش کار و بار و اشتغال زا یها و سکتور کار

  .یمربوطه و سکتور خصوص یها استیهمراه با ر

 

 

 

 

 

هماهنگی همراه با شرکای زیدخل کاری برای حمایت از حکومت برای سرمایه  ◼

و پیمان جهانی برای مهاجریت منظم گزاری فعاالنه باالی پیمان جهانی مهاجرین 

 و امن برای تحرک و انسجام حمایت سیاسی و مالی بسوی ادغام مجدد متداوم.

 

تقویت همکاری زیر چتر چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان در  سطح پالیسیدر 

  -سطح مرکز و والیات یک امر مهم می باشد، که شامل 

 

دگانو بیجاشاااااادگی داخلاااااای حمیااااااات از شااااااامل سااااااازی تمااااااامی عااااااودت کنناااااا ◼

در برناماااااااه هاااااااای ملااااااای دارای اولویااااااات و ارتقاااااااای عملااااااای ساااااااازی کلااااااای 

برنامااااااااه هااااااااای ملاااااااای دارای اولویاااااااات در سرتاساااااااار کشااااااااور، بخصااااااااوص 

در سااااااااحات عاااااااودت و ادغاااااااام مجااااااادد، کاااااااه خاااااااود منجااااااار باااااااه کااااااااهش 

 بیجاشدگی داخلی مجدد / دومی و مهاجرت می شود. 

ح از طریق همکاری، هماهنگی، صل -انکشاف  -تقویت و اتصال بشردوستانه  ◼

مشاورت، و برنامه ریزی مشترک در جریان عملی سازی برنامه های میان 

 حکومت، نهاد های سازمان ملل متحد، سکتور خصوصی و بازیگران انکشافی. 

ادامااه تمرکااز کاااری و توجااه جاادی نساابت بااه نیازمناادی هااای عااودت کنناادگانو  ◼

ودت و ادغاااااام مجااااادد بیجاشااااادگان داخلااااای از طریاااااق یاااااک رکااااان/ بخاااااش عااااا

مرباااوط باااه ساااازمان ملااال متحاااد و گاااروه کااااری راه حااال پایااادار و تقویااات ایااان 

ی.برای طرح و عملی سازی پالیسی مل دفاتر منحیث ابزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 / UNHCR© ایمن داشت مبتنی بر محل.  ساله، یک بیجا شده داخلی و دریافت کننده کمک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از طریف یک گرین هاوس مربوط به برنامه 32برات علی حیدری، 
S. Rich 
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 کابل -پولیس  21حوزه  تره خیلد شت   1

 

 تمویل مالی جامعه میزبان عودت کنندگان مهاجر بیجاشدگان داخلی مجموع جمعیت

 امریکاییدالر  927,596 4,200 7,150 1,625 12,975

شرقی شهر کابل موقعیت داشته و از دسترسی محدود نسبت به خدمات عامه مانند مراقبت های صحی،  تره خیل در دشت 

عه میزبان، عودت تعلیم و تربیه و آب برخوردار می باشد. "دشت" شرح توصیفی و بی حاصل این منطقه می باشد.  هرچند جام

کنندگان و بیجاشدگان داخلی با همدیگر در این ساحه زندگی می کنند ولی دو گروپ عموماً با همدگیر از تعامل محدود برخوردار 

اند و این یک خصوصیت کلیدی و منحصر به این ساحه می باشد. اولویت بندی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای 

مبتنی بر محل در ایم ساحه قسمی طراحی شده است تا همزیستی صلح آمیز را میان این دو گروه ترویج پناهندگان برای برنامه 

بخشد،  البته با توجه به اینکه توقوع بر آنست که عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی بیشتر نیز در این ساحه در سال های آینده 

عودت کرده  2016تن( که از پاکستان در سال  7,150ل متشکل از فامی 1,100مستقر شوند. اجتماع مهاجرین عودت کننده )

سال قبل به پاکستان مهاجرت کرده بودند. وضعیت  30اند مشخصاً کوچی ها و یا عشایر از والیات بغالن و کندز اند که تقریباً 

تره خیل دشت فغانستان در امنیتی ناگوار در این والیات فامیل های متذکره را وادار کرده است تا بمحض عودت شان به ا

مستقر گردند. اکثریت فامیل های عودت کننده از مساعدت مالی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برا 

تن( نیز در این  1,625فامیل بیجاشدگان داخلی )متشکل از  250خریداری زمین در تنگی تره خیل استفاده کردند. تقریباً 

 د. ساحه زندگی می کنن

 
 

 

 برنامه های تطبیق شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان           

 
12,975 

 ه مجموع افرادی بهره مند شد

میالدی در ساحه تنگی تره خیل کار می کند و برنامه های خویش را  2017کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از اوایل سال 

وسط چهار همتای تطبیق کننده عملی می کند. برای عملی سازی یک برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای ت

ک پناهندگان برای یک تعداد فعالیت مانند: کار در مقابل پول و معیشتی، ایجا وظیفه، و انکشاف مهارت های کارآفرینی و یک سری دکاکین کوچ

کل نامه های پشم دوزی ایجاد شده را مورد حمایت قرار داد. به تعداد بیشت فامیل نهایت آسیب پذیر شناسایی و سپس برای آنها سرپناه که متشو بر

ا از دو اطاق است محیا گردید. در ضمن کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک راه دخولی به این ساحه را نیز بازسازی کرد ت

سترسی محل به مارکیت محلی و سایر خدمات اولیه دیگر سهولت ببخشد. برای بهبود دسترسی به آب آشامیدنی، کمیساریای عالی سازمان ملل د

ن می متحد برای پناهندگان به تعداد چهار چاه آب آشامیدنی همراه با ذخیره و شبکه توزیع کننده آن ساخت. آب توسط انرژی آفتابی از چاه بیرو

  ۰این اقدامات بطور عظیم ثبات در همگرایی و ادغام مجدد را بهبود بخشیده و ظرفیت بیشتر برای عودت کنندگان بیشتر را نیز محیا ساخت شود.

 

میالدی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک تعداد فعالیت های را برای رسیدگی به کمبودی ها یا خالهای  2019در سال 

انجام می دهد. این فعالیت ها شامل: توامندسازی زنان از طریق آموزش مهارت های قابله گی، توامندی جوانان از طریق دانش کمپیوتر، حیاتی 

هزینه بهبود وضعیت معیشتی از طریق صنایع دستی )قالین بافی( برای زنان، بازسازی راه های مواصالتی، و انکشاف سه شبکه آبرسانی.

  می باشد. امریکاییدالر  175,798 اً مجموع 2019ازمان ملل متحد برای پناهندگانبرای این پروژه های در سال کمیساریای عالی س

 8, 775  
 ذینفعان مستقیم

 4,200 
 ذینفعان غیر مستقیم

   

ساله، خیاط لباس در بیرون از منزل و سرپرست خانواده. او  20نجیبه، یک عودت کننده 

 UNHCR ©دوباره به افغانستان برگشته است.  2016ش در سال همراه با فامیل
سال زندگی در پاکستان و عودت به افغانستان، قاری رحمان با استفاده از پول  36بعد از 

مساعدت شده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از طریق برنامه ایمن داشت 

 گر عسل می باشد. مبتنی بر محل صاحب دوکان عسل بوده و سودا
© UNHCR/S.Rich 

عودت کنندگان یک تاور آب برای تمویل آب تازه برای محل شان ساخته اند. این تاور توسط 

ابتکار کار در مقابل پول از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای عالی سازمان 

 ملل متحد برای پناهندگان ساخته شده است. 

© UNHCR 

ساحه  -تنگی تره خیل 

روستانی، ولسوالی 

 بگرامی، کابل 
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 الیت هافع ذینفعان

 12,975 

)سنت محلی در افغانستان( تحت نام دفتر شورا و مرکز آموزشی برای زنان و جوان و فراهم سازی فضای اشتراک، سهم شورا ساخت یک مرکز برای محل برای راه اندازی  ◼

مرکز منابع برای شاگردان مکتب و دانشگاه و سایر کسانیکه دنبال یادگیر گیری و انسجام اجتماعی برای جمعیت مورد نظر. مقصد از این دفتر در آینده ایجاد یک انترنت کافی و 

 و یا بلند برد دانش هستند می باشد که توام با فعالیت های استعدادی همراه خواهد بود.

 1,000 
تب به تعلیم دسترسی نداشتند. مکتب مذکور در اوایل سال کیلومتر( به نزدیک ترین مک 7پسر و دختر که بنابر فاصله زیاد ) 1,000ساخت یک مکتب متوسطه برای بیشتر از  ◼

 میالدی برای وزارت معارف افغانستان محول می گردد. 2019

 برای فامیل های شدیداٌ آسیب پذیر فراهم گردید. (پناهیا سر)شلتر بیست واحد مسکونی ◼ 150 

 5,500 

ه آب در محل ایجاد گردید که در نتیجه باعث کاهش امراض ناشی از آب و سهولت برای پسران و دخترانیکه برای به تعداد چهار نقطه آبی مبتنی بر انرژی آفتاب همراه با ذخیر ◼

 ( دسترسی به آب مجبور به پیمودن فاصله زیاد بودند، گردید.)کاهش خطراتایمن داشت

 تن به آب دسترسی پیدا می کنند.  3,500، تعداد 2019در سال  ◼

 2,775 
خانواده مورد نیاز تقسیم نمودند تا زمستان سرد را با تدابیر گرم کننده سپری  400ازمان ملل متحد برای پناهندگان و همتاهان مساعدت های مالی را برای کمیساریای عالی س ◼

 کنند.

 914  

ل ایجاد وظیفه و توسعه تجارت کوچک می باشد ایجاد زن( از طریق فعالیت های برنامه مبتنی بر محل که شام 30مرد و  30تن اشخاص مورد نیاز ) 60فرصت تجارتی برای  ◼

 گردید.

 تن از کاربران / ذینفعان بیشتر آموزش کارهای تجارتی متفاورت را دریافت می کنند.  60، به تعداد 2019در سال  ◼

 12,975 

آن سود بردند( انجام شد که در نتیجه دسترستی خوبتر به بازار محلی و تن از مردمان محل از  108اعمار مجدد یک بخشی از جاده اصلی از طریق برنامه کار در مقابل پول ) ◼

 سایر خدمات اولیه دیگر تسهیل گردید.

هولت هرچه میالدی، مردمان محل فرصت کاری کوتاه مدت از طریق برنامه کار در مقابل پول دریافت خواهند کرد زیرا سرک سه کیلومتره بین جاده برای س 2019در سال  ◼

 رسی به بازار محلی نیز اعمار می گردد.بیشتر دست

 

 زیربناه  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم  انکشاف محل 

 

 ها شراکت       
 زیع نمود.برای فامیل های شدیداً آسیب پذیر تو 2017سازمان جهانی غذا و موسسه انکشافی و کمک رسانی ادوینتست کمک های زمستانی را در سال  ◼

 سازمان نجات اطفال قسماً یک مکتب مبتنی بر محل را مورد حمایت قرار داد.  ◼

 صندوق کودکان ملل متحد تعلیمات عاجل را برای مکتب ابتدایه اطفال مورد حمایت قرار داد. ◼

 2019امضا کرد و مسئولیت مدیریت و فعال سازی این مکتب را در اوایل سال وزارت معارف رسماً پالن کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در راستای اعمار یک مکتب  ◼

 بعهده می گیرد.

 راه اندازی نمودند. 2018و  2016سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان ملل متحد کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال را در جریان سال های  ◼

 شاگر در ساحه بسازد. 1,100ولتی به گنجایش وزارت معارف پالن دارد تا یک لیله را برای مدرسه د ◼

 با شهر کابل یک پل می سازد.  21 حوزهشهرداری کابل برای وصل سازی  ◼

 متر در این ولسوالی می سازد. 1,800ریاست انکشاف و شهر سازی یک کانال آبیاری را به مساحت  ◼

 

 های باقی ماندهی خالها       
و سال های گذشته اعمار کرد، ولی برای فعالً فقط پنج نقطه آن  2016و  2015( تعداد سه نقطه آبی همراه با پمپ دستی آن در سال DACAARغان )کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین اف ◼

 کارا و فعال است، و بقیه در نتیجه رصوب سطح آب خشک شده اند. 

جوان محل را بمنظور کار در بیرون از  230، تقریباً 2018 - 2017ل بسیار بلند است. از سال های فرصت های کاری در محل یک نیاز حتمی بشمار می رود زیرا سطح بیکاری در مح ◼

 کشور ترک گفته اند.

دت کنندگان همراه با عدا قابل مالحظه ی از عوسرپناه یکی از مشکالت عمده برای کسانی که زمین خریداری کرده اند می باشد. این ساحه ظرفیت برای عودت بییشتر را نیز دارا است و یک ت ◼

 می تواند برای آنها به مثابه یک آزار تلقی گردد. دوستان و یا اقارب شان زندگی می کنند. اکثریت خانم ها و دختران در وضعیت ناگوار و پرمشقت و در کمبود امنیت فردی زندگی می کنند که 

 کیلومتری سرک قیر وجود دارد و ترانسپورت عمومی در ان محدود است.  2.5ه بازار کار مساعد گردد. قریه در مسیر / جاده های تسطیح بیشتر نیاز دارند تا دسترسی خوبتر و سریع ب ◼

 کیلومتری مراجعه کنند. 7هیچ تاسیس یا مرکز مراقبت های صحی در این محل و در مجاورت آن قرار ندارد و مردمان محل مجبور هستند به نزدیک ترین کیلومتر شان در  ◼

 اسیسات تعلیمات نسوان در این محل قرار ندارد.هیچ نوع ت ◼
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 کابل -پولیس  21حوزه  غازی آباد 2

 

 تمویل مالی جامعه میزبان عودت کنندگان مهاجر بیجاشدگان داخلی تیمجموع جمع 

 امریکاییدالر  474,598 3,050 2,800 3,150 9,000

ج سال گذشته، این استقرار دوامدار گسترش پیدا کرده است غازی آباد به طرف شرق شهر کابل موقعیت دارد. در جریان پن

ولی بخاطر حمایت انکشافی محدود از سوی حکومت و سایر نهاد های دیگر در حال تکوین باقی مانده است. اکثریت عودت 

حل بازگشت بعد از سپری کردن بیشتر از دو دهه در پاکستان به این م 2017و  2015کنندگان در این محل در بین سال های 

رسیند با استفاده از مساعد مالی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد  2016کرده اند. اکثریت عودت کنندگانی که در سال 

برای پناهندگان زمین خریداری کردند. اکثریت جمعیت در این محل از قوم پشتون اند که از شرق و جنوب افغانستان هستند. 

اثیرن منازعه و جنگ هستند. این ساحه شدیداً از نظر دسترسی به آب پاک، حفظ الصحه، برق بیجاشدگان داخلی عمدتاً از مت

و سایر امکانات اجتماعی در سطح پایین قرار دارد، و باعث فشار بیش از حد باالی منابع محل گردید و بعضاً میان مردم 

زمان ملل متحد برای پناهندگان  ساحه را برای حمایت محل تنش نیز به میان آورده است.   بنابر این دلیل کمیساریای عالی سا

 . مساعدت اولویت بندی می کند /

  

 برنامه های تطبیق شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان   

 

 

9,000 
 همجموع افرادی بهره مند شد

پیش مروج گردد، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان  کاهش پیدا کرده و فضای همزیستی بیشتر ازایمنی  برای اینکه خطرات 

برنامه هایش را توسط سه همتای دیگر عملی می کند. از طریق برنامه های مبتنی بر محل کمیساریای عالی  2017یل سال ادر غازی آباد از او

ل پول، ایجاد وظیفه و مهارت های انکشافی، مورد حمایت قرار سازمان ملل متحد برای پناهندگان اتکای خودی را از طریق مودل کار در مقاب

میالدی کمیساریای عالی سازمان ملل  2017داده است. یک تعداد دکاکین و فارم های مرغ داری مورد حمایت قرار گرفت، بطور مثال. در سال 

ه آب پاک محیا ساخته و حفظ الصحه را تامین و امراز آبی متحد برای پناهندگان اعمار شش حلقه چاه آب مجهز با ذخیره و تخته انرژی آفتابی ک

مار را کاهش می دهد، را مورد حمایت قرار داده است. در عین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان جاده داخلی به این را اع

 .مان این محل محیا بسازدکرده است تا زمینه دسترسی به بازار محلی و سایر خدمات اولیه دیگر را برای مرد

 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فرصت های تجارتی را از طریق مساعدت های بالعوض که شامل فراهم  2019در سال 

زمان ملل هزینه کمیساریای عالی سا .سازی سه چرخه برای جوانان که وضع معیشتی شان را تامین کرده می تواند، مورد حمایت قرار میگیرد

     .دالر می باشد 83,813مجموعاً  2019متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها در سال 

 

5,950 
 ذینفعان مستقیم

 

3,050 
 ذینفعان غیر مستقیم

   

یک مهاجر عودت کننده ولندگ کاری را از طریف برنامه های آموزشی فنی کمیساریای عالی 
اهندگان می آموزد که با آموزش این مهارت ها آنها زندگی شان را سازمان ملل متحد برای پن

 UNHCR/S.Rich ©مجددا با تحکیم اتکای خودی آغاز می کنند. 

اطفال از نقطه آبی اعمار شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آب 
مبتنی بر محل اعمار  جمع آوری می کنند. این نقطه آبی نیز از طریف برنامه ایمن داشت

 گردیده است. 
© UNHCR/S.Rich  

یک طفلی که مادرش را در سهم گیری برنامه حمایت از عودت کنندگان زن کمیساریای  
عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای قالین بالی همراهی می کند. چنین برنامه های 

معیشتی برای عودت کنندگان و  آموزشی فراهم کننده مهارت ها بوده و فرهنگ فرصت های
 UNHCR/S.Rich ©بیجاشدگان داخلی را مجذوب می سازد. 

   
 

 -اد غازی آب

ساحه شهری 

شهر  21 حوزه

 کابل
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 فعالیت ها ذینفعان 

 

9,000 

روژه و مرکز آموزشی برای زنان و جوان فضای اشتراکی، سهم گیری و تصمیم گیری محیا ساخته است. بخش کار در مقابل پول این پ شورابرای دفتر  یک مرکز محلیاعمار  ◼

 بدون مهارت( 55با مهارت و  35تن را مستفید ساخته ) 90مستقیماً 

 ایجاد یک فارم مرغ داری اعضای آسیب پذیر این محل را مورد حمایت قرار میدهد.   ◼

 

 هش می دهد.ایجاد شش نقطه آبی مبتنی بر انرژی آفتابی و ذخیره آب که بطور قابل مالحظه امراز ناشی از آب را در میان مردم کا ◼ 1,680

 

2,110 
فامیل مورد نیاز برای فراهم سازی تدابیر گرم کنند در جریان زمستان سرد  300کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و سایر همتاهان مساعدت های مالی را برای  ◼

 که شدیداً آسیب پذیر بود اولویت بندی گردیدند.توزیع کردند که در بین آنها عودت کنندگانو بیجاشدگان داخلی و اعضای جامعه میزبانی 

 

220 

مبتنی بر محل و فعالیت های مربوط به آن ارتقا پیدا کرد که شامل فارم مرغداری، دکاکین  حمایویزن( از طریق برنامه  15مرد و  15تن از ذینفعان ) 30حمایت تجارتی برای  ◼

 شتر در مورد دسترسی به فرصت های اقتصادی.خوراکه، آموزش روی انکشاف پالن تجارتی، و آگاهی بی

 تن از جوانان  سه چرخه های فراهم می شود که تجارت کوچک پیش ببرند.  10میالدی، برای  2019در سال       ◼

 

9,000 
و بی مهارت از طریق برنامه انکشافی محل مبتنی بر است و برای کارگران روازنه با مهارت  اعمار مجدد بخش از جاده اصلی و جویبار های کنار زیربنای محل را تقویت بخشیده ◼

 اولیه دیگر فراهم گردید.  سرمایه محیا می سازد. برنامه توسط مودل پول در مقابل کار تکمیل شد و در نتیجه سهولت بیشتر برای دسترسی به بازار محلی و سایر خدمات

 

 انکشاف محل
 

 تعلیم
 

 سرپناه
 

 آب و حفظ الصحه
 

 یژهمساعدت و
 

 تجارت
 

 زیربناه

 

 ها شراکت      

 برای فامیل های شدیداً آسیب پذیر مساعت های زمستانی فراهم ساختند.  ADRAو سازمان سازمان جهانی غذا، سازمان جهانی مراقبت،  2018و  2017در سال  ◼

 سازمان نجات اطفال قسماً ایجاد یک متکب محلی را مورد حمایت قرار داد. ◼

 ، سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان ملل متحد کمپاین واکسین پولیو را راه اندازی کردند.2016الی  2015از سال  ◼

 شاگر در ساحه بسازد. 1,100وزارت معارف پالن دارد تا یک لیله را برای مدرسه دولتی به گنجایش  ◼

 همراه با شهر کابل، شهرداری کابل یک پل می سازد.  21 حوزهبرای وصل سازی  ◼

 سازد. متر در این ولسوالی می 1,800انکشاف و شهر سازی یک کانال آبیاری را به مساحت  ریاست ◼

 

 

 های باقی ماندهخال      

 ه نیاد است.اقدامات گذشته بشکل درست و کارای آن به نیازمندی های آب آشامیدنی پاسخگو نبوده است. تالش های بیشتر در امر حمایت از آب و حفظ الصح ◼

که بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان شامل اطفال کارگر، اضطراب روانی در میان جوانان، اختالط و نزاع باالی فرصت های محدود  ایمنیخطرات  اقتصادی اجتماعی و یافته های نظارت از  نمایه ریزی ◼

ودت کنندگان دارای کمبود مهارت های بازاریابانه می باشند و قادر به دریافت فرصت کاری غیر رسمی کاری و معیشتی و افزایش خشونت ناشی از عاید کم، را نشان می دند. اکثریت بیجاشدگان داخلی  و ع

 نیستند. نمایه ریزی اقتصادی و اجتماعی و ارزیابی مارکیت شامل نجاری، ترمیم موبایل و ترمیم عراده جات می شود. 

 شاگردان واجد شرایط بنابر دوری مکتب از محل شان از تعلیم محروم مانده اند.  1000ری این منطقه است. بیشتر از کیلو مت 7در این منطقه مکتب نیست. نزدیک ترین مکتب دولتی در  ◼

دوستان و یا اقارب شان زندگی می کنند ظه عودت کنندگان همراه با سرپناه  برای فامیل های جدیداً عودت کرده و بیجاشدگان داخلی ایکه زمین خریداری کرده اند یک مشکل باقی می ماند. یک تعداد قابل مالح ◼

را می تواند مصونیتی ی محدود زندگی می کند که برای آنها خطرات در حالی بعضی آنها در خیمه، سرپناه نوبتی و یا مکان بود و باش کرایی زندگی می کنند. دختران و خانم ها در ضعیت ناگوار با امنیت فرد

 پیش کند.

 کیلومتر فاصلخ دارد. 15محل  نزدیکترین مرکز صحی در این ◼

 اشخاص با نیاز مشخص قادر به دسترسی به سایر خدمات نیستند و از مساعدت کافی مراقبت ها و خدمات و میکانیزم ها بهره مند نمی شوند.  ◼
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 کابل -ولسوالی قره باغ  منطقه اکا خیل 3

 

 تمویل مالی زبانجامعه می عودت کنندگان مهاجر بیجاشدگان داخلی تیمجموع جمع 

 امریکاییدالر  907,886 16,240 5,920 560 22,720

 

کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد. این ساحه شامل یک تعداد قریه جات بزرگ و کوچک است که می توان  50اکا خیل در 

ل پروان واقع شده ند. نزدیک از مشهورترین آنها از ماشینو، دشت، پیتو و درگی نام برد. این قریه جات در مجاورت جاده کاب

بدینسو دوباره به ای ساحات عودت کرده اند که اکثریت شان در پاکستان و بعضی دیگر  2002جمعیت از سال  6,000به 

از ایران عودت کرده اند. یک تعداد کمی از بیجاشدگان داخلی در این محل زندگی می کنند که اکثراً از مناطق شمالی افغانستان 

میالدی در  2017منازعه و جنگ به این ساحه آواره شده اند. یک سروی اقتصادی اجتماعی که در این در سال در نتیجه 

این محل راه اندازی گردیده بود نشان می دهد که یک تعداد قابل مالحظه ی از عودت کنندگان دارا مهارت بوده و می توانند 

کمبود دسترسی و کمک و آموزش های فنی و ابزار کاری مواجه هستند و به قریه هایشان مفید واقع شوند، ولی اکثر آنها با 

این امر باالی توانایی و خود کفایی خود فامیل های آنها تاثیر داشت است. بنابر این دلیل، اقدامات کمیساریای عالی سازمان 

گان مفید واقع شود و برای خود ملل متحد برای پناهندگان باالی برنامه های تمرکز کرده است که برای مهارت های باشند

کفایی و خود اتکایی آنها ممد تمام شود، و این تالش بمنظور تشویق استقرار دیگران در این محل صورت گرفته است. تعامل 

جوامع میزبان در کل با عودت کنندگان خوب گزارش داده شده است، زیرا آنها از سوی جوامع میزبان فرصتی برای توسعه 

 .شته می شوددر محل پندا

 

 

 

 برنامه های تطبیق شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان   

 
22,720 

 ه مجموع افرادی بهره مند شد

لی محشرکای بدینسو توسط سه  2017هرچند اکثریت برنامه های مراقبتی مبتمی بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از سال 

کار  2002عملی گردیده است ولی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در ولسوالی قره باغ از شروع استقرار به پیمانه بزرگ در سال 

بتدای )از طریق می کند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تجارت های کوچک و میانه را مورد حمایت قرار داده است که شامل زیربنا ا

ل خشک مودل کار در مقابل پول(، ایجاد وظیفه و آموز مهارت های کارآفرینی می شود. برنامه ها وسایل نگهداری زنبور عسل برای تولید عسل، وسای

دو اطاق دریافت کردند. در ضمن  فامیل های شدیداً آسیب پذیر سرپناه متشکل از 170کننده انگور با انرژی آفتابی و گاو شیری را محیا ساخته است. تعداد 

متر دیوار استنادی برای جلوگیر از سیالب، یک کانال آبیاری و یک مخزن آب مصرفی نیز کمک شده است.  2,100حلقه چاه آب و  22برای این محل 

 عودت کنندگان بیشتر را نیز دارا است.در نتیجه هیچ نوع بیجاشدگی داخلی دیگر جمعیت در این منطقه گزارش داده نشده است و این منطقه ظرفیت جذب 

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در راستای تعلمات دختران کار می کند و دو مکتب دخترانه همراه با فرنیچر فراهم 2019در سال 

ی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای برنامه های در هزینه کمیساریای عال می کند و در عین حال برای دسترسی کامل آنها یک پل نیز اعمار می کند.

 می باشد. امریکاییدالر  132,881میالدی  2019سال 

     

 6,480 
 ذینفعان مستقیم

 16,240 
 ذینفعان غیر مستقیم

   

خشک کردن انگور توسط تکنالوژی خشک کن انرژی آفتابی برای دوبرابر ساری قیمت 
 آن در بازار

© UNHCR/S.Rich 

سید، یک عودت کننده افغان از کشور پاکستان، از طریق برنامه مراقبت / ایمن داشت مبتنی 
بر محل از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان سرپناه دریافته کرده 

 است 
© UNHCR/S.Rich 

و جوامع میزبان  برعالوه عاید خوب، تعاونی های لبناتی باعث شده است تا عودت کنندگان
 حسب نیازمندی متقابل در فضای مصالحت آمیز و همزیستی زندگی کنند

© UNHCR/S.Rich 
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 فعالیت ها ذینفعان

 1,190 
پناه دریافت کردند، که فضای مبتنی بر محل و حمایت از عودت و ادغام مجدد پایدار سرحمایت حقوقی  مراقبت /  های برنامه قطریفامیل های شدیداً آسیب پذیر از  170به تعداد  ◼

 امنیت فردی و رفاهی مخصوصاً برای خانم ها و دختران محیا ساخت. 

 فامیل بسنده می باشد. این فعالیت بطور قابل مالحظه ی امراض ناشی از آب در این محل را کاهش داده است.  25چاه حفر گردید که هرکدام تقریباً برای  22به تعداد  ◼ 3,850 

 1,750  

فامیل های مورد نیاز برای وضع تدابیر گرمی در زمستان سرد توزیع نمود. کمک  250مساعدت پولی را برای شرکا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و  ◼

 اعضای جامعه، بیجاشدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده ایکه در سطح بلند آسیب قرار داشتند را مورد توجه قرار داد.

ت آصیب پذیری و حفاظتی حاد به مثابۀ بخش از رویکرد مبتی بر محل آن، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان همکاری مشخص را به افراد که مواجه به خطرا ◼

 بودند، به شمول سرپرستان مونث خانواده ها، افراد معلول و اطفال بدون سرپرست و غیره فراهم نمود. 

 

875 

 

زنبورداری، خشک  فارم های مرغداری،مبتنی بر محل به شمول فارم های لبنیات، حمایت حقوقی  یاز طریق فعالیت ها تن از ذینفعان )ذکور و اناث( 125تجارت برای رشد  ◼

 کردن انگور توسط برق آفتابی، کار آفرینی، و کارآموزی فراهم شد. 

 
16,240 

 

ر، کانال آبیاری، کالورت و ذخیرۀ آب از طریق شیوه های پول نقد برای کار تکمیل شد، که این باعث تقویت بخشیدن انعطاف پذیری مت 2,100اعمار یک دیوار استنادی به طول  ◼

 و همبستگی اجتماعی مردم این منطقه شد.

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم   انکشاف محل 

 

 شراکت ها      
 ، سازمان جهانی غذا برنامه های تغذیه مکتب را انجام دادند.2013و  2012های  در سال ◼

ی شاگردان نیست و یک تعداد آنها در خیمه ها درس وزارت معارف معاشات کارمندان و مصارف قرطاسیه را برای مکاتب ابتدائیه و ثانوی فراهم میکند، اما در دو مکتب از این ها جای کافی برا ◼

 میخوانند. 

 کمپاین های واکسین پولیو یا فلج اطفال را راه اندازی کردند.   ((UNICEF و صندوق کودکان ملل متحد و(WHO) ، سازمان جهانی صحت2018و  2016ر سال های د ◼

 ( حمایت زراعتی برای دهاقین محیا میکند.ICARDAمرکز بین المللی برای تحقیقات ذراعتی در ساحات خشک )  ◼

 برای ترویج معیشت کمک میکند.  2019ها در عرصه های ترمیم تیلیفون موبایل، میخانیک موتر و خیاطی در سال طریق ایجاد مهارت  از Mercy Corpsموسسه  ◼

 محیا میسازد. 2019وزارت زراعت تخم های اصالح شده و نهال ها را در سال  ◼

 اعمار میکند. 2019ب ها در سال وزارت انرژی و آب دیوار های استنادی را برای حفاظت زمین های زراعتی از سیال ◼

 . خانواده کمک میکند 400برای  2019وزارت احیاء و انکشاف دهات طرح آب رسانی را در محل همجوار انکشاف میدهد که در سال  ◼

 

 خال های باقی مانده      

 اقدامات در گذشته برای رسیدگی به ضرورت مردم این بخاطر آب آشامیدنی کافی نبوده.  ◼

 پناه های اضافی به مثابۀ خالی بزرگ توسط بزرگان این منطقه در البالی بحث های گروه تمرکز برجسته بود.مسئله سر ◼

 اعمار یک مرکز اجتماعی نیز پیشنهاد شده است.  ◼

دگان پالن دارد تا یک مکتب ثانوی برای پسران و دختران را شریک ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهن2019در حال حاضر دولت از یک مکتب بدون ساختار فزیکی حمایت میکند. در سال  ◼

 اعمار کند. ABRAARکاری آن موسوم به 

 نوجوان به جستجوی کار به خارج از کشور رفت. 180، تخمیناً 2018و  2017در سال   موجودیت فرصت های کاری یک نیاز مبرم برای این محل است.  ◼

اعمار یک کلینیک ی مردم این منطقه یک موضوع مهم است چون آنها باید برای رفتن به نزدیک ترین کلینیک باید فاصله های طوالنی را طی کنند. آمادگی برای دسترسی به یک مرکز صحی مناسب برا ◼

 صحی جریان دارد که مشتمل از بزرگان منطقه و وزارت صحت عامه میباشد.
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 پروان -چاریکار  لغمانی 4

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده جاشدگان داخلیبی تیمجموع جمع

 امریکاییدالر  79,580 12,900 2,060 90 15,050

 

به این سو، هنگامیکه برنامۀ وسیع کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای عودت  2002از سال 

یکار عودت نموده اند که بر نتیجۀ آن این شهر یکی از مهاجر به شهر چار 44,000داوطلبانه شروع شد، تقریباً 

 ردر صد باشنده گان چاریکا 70مناطق قابل توجه در کشور برای برگشت مهاجرین است. در حال حاضر، بیش از 

سال  30عودت کنندگان مهاجر و بیجاشدگان داخلی هستند، که اکثریت آنها تاجک هستند و از افغانستان بیشتر از 

به این قریه ها برگشته اند. این ساحه دارای اولویت  2016کرده بودند و حاال آنها از پاکستان در سال قبل فرار 

عبارت از یک شاخه قریه ها میباشد که شامل لغمانی، صوفیان، توغچی و میانشخ میشود. اقدامات کمیساریای عالی 

ه صورت گرفته، که برای تازه واردین و همچنان سازمان ملل متحد برای پناهندگان در این منطقه در همین چهار قری

ساکنین طوالنی مدت به شمول عودت کنندگان سابقه کمک میکند. این منطقه از امنیت و فرصت های آموزشی نسبتاً 

خوب برخوردار است، که گمان میرود تاثیر باالی تصمیم گیری عودت کنندگان برای برگشت به این موقعیت داشته 

ه اقدامات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دیگران را نیز برای جابجا شدن در و امید میرود ک

این محل تشویق کند. در حالیکه اکثر کسانیکه برگشتند مستقیم به چاریکار آمدند، بعضی از آنها همچنان در جاهای 

سبت کمبود فرصت های معیشی و عدم اصلی شان در مناطق روستایی برگشتند اما به تعقیب آن به این منطقه ن

 .امنیت  واپس برگشتند

 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان       

 

 
15,050 

 بهره مند شده افرادی مجموع 

کافی انترنت که در داخل دانشگاه چاریکار تأسیس شده که  اقدامات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان باالی دامنۀ از پروژه ها مانند

مبتنی بر محل خود، کمیساریای عالی حمایت حقوقی محصلین از والیات مختلف و  اجتماع گسترده تر محلی  از آن مستفید میشوند. از طریق برنامه 

تکارات پول نقد به برابر کار، جابجا نمودن به کار، و ایجاد مهارت سازمان ملل متحد برای پناهندگان از ایجاد یک تعداد تجارت های میانه کوچک، اب

مانند اعمار ها برای کار آفرینان حمایت نموده است. این پروژه ها از آموزش مهارت های مردم گرفته، طور مثال ترمیم تیلیفون موبایل، تا پروژه های 

ن اقدامات درآمد مردم این محل را افزایش داده و دسترسی آنها را به بازار های محلی، سرک ها، کانال های آبیاری، و دیوار های استنادی میباشد. ای

یش مکاتب، تسهیالت خدمات صحی، و خدمات اساسی دیگر بهتر نموده و سرعت تولید زراعتی محلی را از طریق سیستم های آبیاری توسعه یافته افزا

 .داده است

 

ل متحد برای پناهندگان از فعال بودن یگانه انترنت کافی مخصوص به زنان برای تحکیم ابتکار به راه ، کمیساریای عالی سازمان مل2019در سال 

عالوۀ  انداخته شدۀ سال گذشته همراه با تالش ها برای قدرت دادن زنان از طریق محیا ساختن تجهیزات در جیم سپورتی برای زنان حمایت میکند. بر

مصارف  .نکتۀ آبی ارتقاء میدهد 15حد برای پناهندگان دسترسی مردم را به آب آشامیدنی پاک توسط ایجاد آن، کمیساریای عالی سازمان ملل مت

 میرسد. امریکاییدالر  54,461کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ 

 2,150 
 ذینفعان مستقیم

 12,900 
 ذینفعان غیر مستقیم

   

جوانان افغان مهارت های تخنیکی شان را در عرصۀ ترمیم تیلیفون های موبایل از 
طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای 

 UNHCR ©پناهندگان ارتقاء میدهند. 

ش این کانال آب، که توسط ابتکارات پول نقد به برابر کار اعمار شده است، برای افزای
 UNHCR ©درآمد دهاقین از آبیاری حمایت میکند. 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان روز بین المللی زن را با مقامات محلی و 
 UNHCR ©شرکای کاری با افتتاح اولین انترنت کای مخصوص زنان تجلیل میکند. 

 

منطقۀ روستایی 

لغمانی، ولسوالی 

 پروان
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 فعالیت ها ذینفعان

 5,110 

خانواده نهایت آصیب پذیر بخاطر کمک آنها  730، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان مساعدت پول نقد را برای تعداد ییغیر غذامواد و همراه با سرپناه عاجل  ◼

 برای مقابله با سرما در زمستان توزیع کرد. 

 ای ترویج همزیستی بین جوانان در این محل انکشاف داد.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک مرکز سپورتی را در چاریکار بر  ◼

توسط مساعدت پول نقد  2018و  2017خانواده در سال های  70به مثابۀ برخ از رویکرد مبتنی بر محل خود، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان با تعداد   ◼

 مسقتیم برای رسیدگی به نیاز های مشخص شان کمک کرد.

 از طریق تجهیز نمودن یک جیم ورزشی زنان ترویج میشود.  2019ند ساختن زنان در سال قدرتم ◼

 1,000 

اساس گذرای کد تا به معلومات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک انترنت کافی مخصوص به زنان را در دانشگاه چاریکار برای زنان در سرتاسر این محل  ◼

استفاده نمودن و مهارت های خود را از طریق انترنت ارتقاء دهند و برای تشویق شان تا مهارت های خود را پهن دهند و در موارد گوناگون آموزش بگیرند.  دسترسی پیدا کنند

، این انترنت کافی با حمایت 2019ست. در سال از این انترنت کافی روابط بین این زنان را تقویت بخشیده، یکدلی، اتحاد، قبولی متقابل و همزیستی صلح آمیز را ایجاد کرده ا

 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به فعالیت خود ادامه میدهد. 

 3,125 

هش چشمگیر امراض ناشی خانواده را حمایت میکند، که باعث کا 30الی  25اعمار شد که هریک آنها  2018پنج نکتۀ آبی در قریه های ازباشی و سیغانی والیت پروان در سال  ◼

نکتۀ آبی اضافی در سال  15داد از آب شده و همزیستی صلح آمیز را بین اعضای این جامعه ترویج نموده چون رقابت در حصۀ استفاده از منابع طبعی دیگر وجود ندارد. به تع

 ایجاد میشود.  2019

 من داشت مبتنی بر محل، به شمول مهارت های تجارتی و ترمیم تیلیفون موبایل ترویج داده شد.توسط پروژه های ای تن از جوانان 20موضوع اتکای خودی برای  ◼ 140 

 .تکمیل رسید متر از طریق ابتکارات پول نقد به مقابل کار به 65متر و یک کانال آبیاری و دیوار استنادی به طول  300احیای مجدد یک سرک داخلی به طول  ◼ 15,050 

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه   تعلیم  انکشاف محل 

 

 شراکت ها      

 در سال های گذشته سازمان جهانی غذا برنامه های تغذیه مکتب را انجام داده است. ◼

 وزارت معارف معاشات کارمندان و مصارف قرطاسیه را برای مکاتب ابتدائیه و ثانوی فراهم میکند. ◼

 ، سازمان جهانی صحت و صحت  کمپاین های واکسین پولیو یا فلج اطفال را راه اندازی کردند.2018و  2016در سال های  ◼

 می وصل کند. تحت برنامۀ ملی میثاق شهروندی، سرک های دسترسی برای مناطق روستایی در حال حاضر اعمار میشود تا قریه ها در این منطقه را با سرک عمو ◼

 کیلومتر راه اندازی میشود که فرصت های کار را برای مردم این محل محیا میکند. 35رای زیربنا و اتصال، اعمار یک سرک به طول تحت عنوان برنامۀ اولویت ملی ب  ◼

 ( حمایت زراعتی برای دهاقین محیا میکند.ICARDAمرکز بین المللی برای تحقیقات ذراعتی در ساحات خشک )  ◼

 ( از احیای مجدد سرک ها در داخل شهر چاریکار حمایت میکند و فرصت های اقتصادی را برای مردم این منطقه محیا میکند. ISAFنیروهای کمک امنیتی بین المللی یا آیساف ) ◼

ین محل نیز طرح ریزی اعمار کند، در حالیکه اعمار تعمیر یک مکتب در اجتماع همجوار ا 2019وزارت انکشاف دهات به هماهنگی با وزارت معارف، پالن دارد تا یک مکتب لیسه را در سال  ◼

 میشود. 

 حمایت میکند که تمام والیت پروان را زیر پوشش میگیرد. برای  تعلیم و تربیۀ دختران در این جامعه، به مثابۀ بخش از یک پروژه  CARE Afghanistanموسسه  ◼

 از رسیدگی به خشونت بر اساس جنس و جندر حمایت میکند.  Health Net TPOموسسه   ◼

 ( از یک مرکز حفاظت زنان در چاریکار حمایت میکند.CAFاز خانواده های افغان ) موسسه مواظبت ◼

 .صلح" حمایت میکند شورا هایموسسه مرکز انکشاف مهارت های زنان افغان از اساس گذاری و بسیج " ◼

 

 خال های باقی مانده      

 منطقه رسیدگی بتواند. چاریکار نیاز به آب آشامیدنی بیشتر دارد تا به ضروریات نفوس کنونی این  ◼

 فرصت های کار برای مردم این منطقه محدود و ناکافی است. ◼

 موضوع سرپناه اضافی کافی به مثابۀ یک نیاز چشمگیر توسط مردم در محالت در چاریکار و قریه های گردوپیش آن نشان دهی شده.  ◼

 اید رسیدگی شود.به مشکل دسترسی محدود به قریه های گردوپیش با احیای مجدد سرک ها ب ◼

ند.  بعضی از اطفال بیجاشدگان داخلی اسناد ملکی ندارند مکاتب خصوصی و حمایت شده از طرف دولت در این منطقه وجود دارند و خانواده ها آماده هستند تا پسران و دختران خود را به مکتب روان کن ◼

 کاتب محلی شامل کنند. که مانع میشود تا بعضی از خانواده ها بتوانند اطفال خود را در م

ون برای تعلیم و تربیه بخصوص برای دختران وجود یک نیاز حیاتی برای دسترسی به تعلیم و تربیه از طریق اعمار، ارتقاء بخشیدن، و توسعۀ زیربنای موجوده بخاطر رسیدگی به تقاضای روزافز ◼

 دارد.
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 شهر جالل آباد - 4ولسوالی  مجبورآباد 5

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی تیمجموع جمع

 امریکاییدالر  587,125  52,500  90,000 7,500 150,000

 

مجبورآباد در یک منطقه موقعیت دارد که تعداد زیاد عودت کنندگان مهاجر افغان و بیجاشدگان داخلی ادغام شده 

فی به برنامۀ میثاق شهروندی دولت اولویت بندی میشود. در حدود اند، و این یک منطقۀ میباشد که برای معر

خانواده در این منطقه زندگی میکند. بخاطریکه موقعیت این منطقه در داخل شهر جالل آباد به شکل نیمه  25,000

بخصوص آب و حفظ الصحه، خدمات صحیه،  -شهری است، ساکنین حالت نسبتاً بهتر در حصۀ دسترسی به خدمات 

به مقایسۀ آنانیکه در مناطق روستایی زندگی میکنند دارند. درحالیکه مردم این منطقه به فرصت  -علیم و تربیه و ت

های عادی کار، مکاتب، سرک ها و سایر زیربنای اجتماعی دسترسی دارند، یک عده نیاز های مبرم هنوز هم 

و مشاجرات در مورد ملکیت زمین وجود موجود است. در مجبورآباد، بعضی مناطق در پالن شهری شامل نبوده 

 .داشته که دولت ملکیت مناطق بدون پالن را ادعا میکند که بعضی از ساکنین در آنجا جابجا شده اند

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      
 

 

11,979 

 بهره مند شده افرادی مجموع 

مبتنی بر محل را در مجبورآباد برای حمایت از تعلیم و تربیه، انکشاف حمایت حقوقی سازمان ملل متحد برای پناهندگان پروژه های  کمیساریای عالی

س و جندر زیربنا و سرپناه، کمک به افراد با نیاز های ویژه، حمایت برای مقابله با سرما در زمستان، و آگاهی در مورد موضوعات خشونت بر اساس جن

اخل یق نموده است. با دسترسی بهتر به تعلیم و تربیه، معیشت و سایر تسهیالت، وضعیت زندگی ساکنین محلی بهتر شده است. چون این منطقه در دتطب

.  مزیت ندشهر جالل آباد موقعیت دارد، این ساحه برای فعالیت های بیشتر معیشی امکان پذیر است چون ذینفعان به بازار ها به طور آسان دسترسی دار

 دیگر عبارت از نظر نسبتاً آزاد مردم این منطقه در رابطه با فعال ساختن نقش زنان در فعالیت های انکشافی در این محل است.

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از طریق فراهم نمودن آموزش مهارت ها و بسته های شروع کردن تجارت معیشت 2019در سال 

یستم را در این منطقه حمایت میکند. بر عالوه، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از مکتب موجوده با اعمار صنوف اضافی، یک سمردم 

ای مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بر آب رسانی، و نصب یک سیستم برق آفتابی برای رسیدگی به تعداد روزافزون متعلمین حمایت میکند.

 میرسد. امریکاییدالر  165,000برای این پروژه ها به مبلغ  پناهندگان

 

9,025 
 ذینفعان مستقیم

 

2,772 
 ذینفعان غیر مستقیم

 

  
 

آموزش برای مرغداری و حمایت برای انکشاف فروشات از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی 

دگان باعث افزایش درآمد و اتکای بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهن

 UNHCR/S.Rich ©خودی خودی میشود. 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان محالت را از طریق انکشاف پروژه 
 UNHCR/S.Rich ©های انرژی آفتابی حمایت میکند. 

تربیه با اعمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دسترسی مردم را به تعلیم و 
 UNHCR/S.Rich ©و تجهیز نمودن مکاتب جدید توسعه میدهد. 
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 فعالیت ها ذینفعان

 

10,500  

اطاق اداری( بود و نشست های  2صنف و  10) هاطاق 12کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان پروژه توسعۀ مکتب را تطبیق نمود که شامل اعمار یک تعمیر  ◼

 ی را در مورد اهمیت تعلیم و تربیه و نیاز برای ثبت نام دختران در مکتب و ادمۀ دروس شان اجراء نمود.آگاه

انرژی آفتابی  ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک مکتب دیگر را در این منطقه با اعمار صنوف اضافی و انکشاف سیستم آب رسانی توسط2019در سال  ◼

 د. توسعه میده

 

162  
 150خانواده ) 25را برای  مساعدت پول نقدبه اساس برخ از تالش بین االداری برای رسیدگی به آصیب پذیری فصلی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان  ◼

 داخلی و افراد دیگر بود که با خطر مواجه اند.تن افراد( بخاطر کمک برای مقابله با سرما در زمستان توزیع کرد، که هدف آن عودت کنندگان، بیجاشدگان 

 

1,135  

خانواده عودت کننده و بیجاشدگان داخلی مورد هدف قرار  160کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان پروژه حمایت مرغداری مبتی بر محل را تطبیق نمود که  ◼

 گرفت.

 ی پناهندگان آموزش مهارت ها و بسته های شروع تجارت را بخاطر رشد تجارت محیا میسازد. ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برا2019درسال  ◼

 

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم   انکشاف محل 

 

 

 دامات توسط شرکای کاریاق       

 .میانه را به شمول ساختن سرک های فرعی، سیستم های تخلیه، کلورت ها، پیاده رو ها و کانال ها تطبیق نمودپروژه های گوناگون زیربنای اجتماعی کوچک و  UN-Habitatسازمان  ◼

 دیگر تعلیمی در این منطقه حمایت میکنند.ت از مکاتب و تسهیال  ) UNICEF ( وزارت معارف و صندوق کودکان ملل متحد ◼

 طرح ریزی میشود.  2020یا شروع سال  2019 برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای مجبورآباد تا میان سال ◼

 ساکنین برای دریافت خدمات صحی به شفاخانۀ عمومی ننگرهار میروند. را فراهم میکند، البته اکثری وزارت صحت عامه یک کلینیک را در این منطقه حمایت میکند که خدمات اساسی حص ◼

 

 

 خال های باقی مانده    

ود دسترسی موجود عمدتاً مربوط به انکشاف میانه و طوالنی مدت زیربنا، اعمار تاسیسات صحیه، اقدامات در حصۀ آب و حفظ الصحه مبتنی بر محل، و بهب نسبت موقعیت نیمه شهری، خالهای ◼

 به کار عادی میشود.

 رت به بهبود دارد.دسترسی به خدمات صحی در حصۀ تسهیالت و خدمات اضافی )مانند فراهم نمودن خدمات از طریق کلینیک های صحی( ضرو ◼

بی، فراهم نمودن مبل و فرنیچر، و بهبودی زیربنای تعلیمی اضافی و اکمالت، به شمول اعمار صنوف اضافی، ترویج سیستم آب آشامیدنی با ساختن یک طرح پایپ دوانی به کمک انرژی آفتا ◼

 سیستم حفظ الصحه نیاز است.
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 ولسوالی قرغه یی، لغمان چارباغ 6

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

 امریکاییدالر  271,299 33,000 18,000 9,000 60,000

 

چارباغ یک قریۀ با تعداد زیاد مردم عودت کننده و بیجاشده داخلی است که در ولسوالی قرغه یی والیت لغمان 

اولویت بندی میشود، متشکل  2019برنامۀ ملی میثاق شهروندی دولت در سال موقعیت دارد. این قریه، که توسط 

شورای انکشاف محل است. جمعیت گستردۀ که عمدتاً از گروه نژادی پشتون ها  با  18قریۀ فرعی با  38از 

یک تعداد از مردم تاجک و پشه یی ها متشکل است. اکثر از ساکنین این منطقه در وضعیت ضعیف اقتصادی 

میکنند. در حالیکه بیشتر از ساکنین مزدورکاران بدون مهارت و بدون درآمد منظم هستند، تعداد دیگر آن ګی زند

به تولید زراعتی و مداری مشغول میباشند، و یک فیصدی کوچک آن در نهاد های دولتی و غیر دولتی کار 

 میکنند.

 

 

 

 

 

 
 

 

 ازمان ملل متحد برای پناهندگانپروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی س      

 

 
13,7

41 
بهره مند افرادی مجموع 

 شده 

مایت از افراد با نیازهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دامنۀ از پروژه ها را برای فراهم نمودن حمایت از معیشت، زیربنای تعلیمی، سرپناه، ح

مبتنی بر محل، کمیساریای عالی سازمان حمایت حقوقی و جلوگیری از خشونت مبنی بر جندر تطبیق نمود. تحت برنامه  مشخص، کمک برای مقابله با سرما در زمستان

موزش برای ملل متحد برای پناهندگان و شرکای کاری آن حمایت از تجارت مرغداری را با اساس گذاری یک کوپراتیف، ایجاد گرین هاوس ها، راه اندازی آ

س تولید عسل فراهم نموده اند. همراه با آموزش تخنیکی و حمایت برای شروع کردن تجارت، ذینفعان همچنان کمک برای آموزش ریاضیات، زنبورداری، و تأسی

ار احاطه به طول اطاق، دیو 8سواد، بازاریابی و تجارت را به هدف تأمین پایداری این اقدامات دریافتند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک تعمیر 

تشناب را اعمار کرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان همچنان نشست های آگاهی در مورد اهمیت تعلیم و تربیه و نیاز  5متر، سیستم آب و  200

 برای ثبت نام دختران و ادامه دروس شان راه اندازی کرد. 

 

تحد برای پناهندگان بخاطر حمایت از تعلیم و تربیه با بهبود دادن سیستم آب رسانی در مکتب مجوده و ترویج معیشت ، کمیساریای عالی سازمان ملل م2019در سال 

مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای از طریق ایجاد مهارت ها و فراهم نمودن بسته های شروع تجارت، و اتصال تجارت ها با بازار متعهد است.

 میرسد. امریکاییدالر  45,000این پروژه ها به مبلغ پناهندگان برای 

 4,525 
 ذینفعان مستقیم

 9,216 
 ذینفعان غیر مستقیم

   

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از عودت کنندگان برای دریافت عاید از 

 UNHCR/S.Rich ©طریق زنبورداری و تولید و توزیع عسل حمایت میکند. 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای زنان عودت کننده کمک میکند تا 
درآمد پیدا کنند و همزیستی صلح آمیز را از طریق گرین هاوس های راه اندازی شده توسط 

 مردم محل بهبود دهند. 
© UNHCR/S.Rich 

کمیساریای عالی  دختران به تعلیم تربیه از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل
 UNHCR/S.Rich ©سازمان ملل متحد برای پناهندگان دسترسی زیادتر دارند. 
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 فعالیت ها ذینفعان

 11,100  

تطبیق  ، یک پروژه زیربنای تعلیمی را برای اعمار صنوف بیشتر در این محلHAROآن موسوم به موسسه همکار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و  ◼

 کردند.

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان سیستم آب رسانی را در مکتب موجوده بهتر میسازد. 2019در سال  ◼

 خانواده را مستفید میسازد. 12سرپناه را اعمار کردند که  HAROکمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و  ◼  72 

 684  
خانواده بخاطر کمک آنها جهت مقابله با سرما در زمستان  109سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شرکای کاری آن مساعدت پول نقد را برای تعداد  کمیساریای عالی ◼

 قرار داد. توزیع کردند. این کمک مهاجرین، بیجاشدگان داخلی تازه وارد که نهایت آصیب پذیر اند و افراد دیگر را که به خطر مواجه اند مورد هدف

 1,885  

که در مجموع به پروژه های حمایت معیشت شامل حمایت از مرغداری )به رویکرد کوپراتیف(، آموزش زنبورداری و تولید عسل، و حمایت برای گرین هاوس میباشد  ◼

 عودت کننده، بیجاشدگان داخلی و خانواده های جامعه میزبان از آن مستفید میشوند. 285تعداد 

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان معیشت را از طریق آموزش مهارت ها وحمایت تجارت ترویج میدهد. 2019در سال  ◼

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم   انکشاف محل 

 

 شراکت ها      
 اری حمایت برای تجارت مرغداری فراهم نمود، باغچه ها و باغ و سایر اقدامات مربوط به زراعت را ایجاد نمود. وزارت زراعت و مالداری، از طریق پروژه باغداری و مالد ◼

 یک پروژه گاو پروری را تطبیق نمود که عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و اعضای جامعۀ میزبان از آن مستفید شدند. (WADAN Afghanistan) موسسه ودان افغانستان ◼

 نمارک برای کمک به مهاجرین افغان پروژه های حمایت برای آب و حفظ الصحه را به شمول حفر چاه ها و نصب پمپ های دستی تطبیق کرد.کمیته د ◼

 ربوطه تطبیق میشود.و زیربنای مانکشاف زراعت جامع )یک برنامۀ اولویت ملی( در حال حاضر با توزیع نمودن تخم های اصالح شده، کودکیمیاوی، و احیای مجدد سیستم آبیاری  ◼

 . طرح ریزی شده اند 2019میثاق شهرمندی و قدرتمند ساختن اقتصادی زنان )برنامه های اولویت ملی( در این منطق برای سال  ◼

 

 

 خال های باقی مانده      

 

 دسترسی به فرصت های کار. ◼

 وسازی تسهیالت خدمات صحی کنونی ضرورت به بهبود دارد.دسترسی به خدمات صحی با ایجاد تسیهالت و خدمات اضافی به شمول ارتقاء دادن و ن ◼

 تابی در مکاتب دختران و پسران ضرورت است.زیربنای تعلیمی اضافی و اکماالت، به شمول اعمار صنوف اضافی و بهتر سازی سیستم آب آشامیدنی با اعمار یک طرح پایپ دوانی با انرژی آف ◼

 برای خانواده های نهایت آصیب پذیر که در مناطق/ساحات که با شبکۀ برق دولتی وصل نیست. فراهم نمودن بسته های انرژی آفتابی بخصوص  ◼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 www.unhcr.org 20 

 

 

یالدیم 2019 یسر از ماه م  

 ولسوالی بهسود، ننگرهار دامان  7

 

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیت مجموع 

 امریکاییدالر  253,364 59,500 70,000 10,500 140,000

 پناهندگان برای متحد ملل سازمان عالی کمیساریای توسط شده اجراء های پروژه    
 

 

11,756 
 بهره مند شده افرادی مجموع 

ما در زمستان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک عده پروژه ها را در این منطقه به شمول آب و حفظ الصحه، حمایت برای مقابله با سر

صحه، در مجموع نه سرپناه، تسهیل دسترسی به اسناد ملکی، و حمایت برای افراد با نیازهای مشخص تطبیق نموده است. تحت عنوان برنامۀ آب و حفظ ال

یای عالی چاه عمیق با پمپ های دستی ساخته شده اند. آموزش در مورد حفظ الصحه و نظافت همچنان راه اندازی شده. از طریق تالش های حمایتی کمیسار

و کمیته سویدن نیز پروژه ها را ، کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان UN-Habitatسازمان ملل متحد برای پناهندگان، شرکای کاری دیگر مانند 

 اند. در این منطقه تطبیق نموده 

 

آمادگی میگیرد که باالی تعلیم و تربیه، آب و  2019کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای تطبیق تعداد از پروژه ها در دامان در سال 

وجوده بخاطر جادادن برای متعلمین زیادتر، بخصوص دختران، افزایش داده میشود آنها که حفظ الصحه، و انرژی قابل تجدید توجه میکند. ظرفیت مکاتب م

فراهم معموالً نسبت کمبود جا و فضای مصئون درسی برای شان مکتب را ترک میکنند.  به همین ترتیب، منابع اضافع برای آب بخاطر ارتقای دسترسی 

مصارف کمیساریای  .نان و دختران کاهش می یابد که بخاطر استفادۀ فامیل شان آب به خانه می آورندمیشود و به این شکل خطرات مصئونیت فزیکی برای ز

 میرسد. امریکاییدالر  203,000عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ 

 

7,841 
 ذینفعان مستقیم

 

3,915 
 ذینفعان غیر مستقیم

 

 

 

 

 

 
 

شمال شهر جالل آباد در ولسوالی بهسود موقعیت دارد، و اخیراً نسبت توسعۀ  م متریکیلو 9ن در داما

توسط یک تعداد کم بیجاشدگان  2005شهر جزء شهرداری جالل آباد شده است. این ساحه در سال 

به این سو به تدریج توسعه یافته است، و اکنون میزبان  2016داخلی اساس گذاری شد و از سال 

مهاجر عودت کننده،  140,000کی از بزرگترین جمعیت های مهاجرین عودت کننده میباشد. تقریباً ی

بیجاشدگان داخلی و اعضای جامعه میزبان در این منطقه زندگی میکنند، چون بخاطر ظرفیت جذب 

احتمالی که وجود دارد یک منطقۀ عمده برای برگشت این مردم است. بازار محلی در وسط این 

ه موقعیت دارد که انواع گوناگون اشیای مورد نیاز خانواده ها، غذا، مواد ساختمانی، و خدمات منطق

به شمول خدمات صحی را فراهم میسازد و اعمار خانه ها و جاهای دیگر مارکیت زیر کار است. 

به مثابۀ بخش از  UN-Habitatشورای انکشاف محل در این منطقه با حمایت  16در مجموع 

لی میثاق شهروندی دولت اساس گذاری شده، که برای رسیدگی به نیازهای زیربنای و ایجاد برنامۀ م

تحریک اقتصادی کمک میکند. در حالیکه اکثر مردم اینجا پشتون هستند، مردم تاجک و پشه یی نیز 

در این محل زندگی میکنند. این منطقه دشت است و زمین حاصل خیز و آب محدود دارد.  بیشتر از 

نین مزدورکاران بی مهارت و بدون درآمد منظم هستند؛  یک فیصدی کوچک آن در مالداری، ساک

 . تجارت های کوچک و در نهاد های دولتی و غیر دولتی کار میکنند

 

 

رای پناهندگان و شرکای کاری آن برای خانواده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ب
 های نهایت آصیب پذیر از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل سرپناه محیا میکنند. 

© UNHCR N.Kamal 

را در پروژه ها  گرید یکار یپناهندگان شرکا یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریکم
 نیا UN-Habitat. اداره کندیم قیتشو زبانیاز عودت کنندگان جوامع م تیحما یبرا

 UNHCR © .سرک را در دامان اعمار نمود
 

دختران در یک محل آموزش مؤقت در دامان مصروف درس هستند در حالیکه صنوف 
 UNHCR/I.Opolot ©. ان اعمار میشودش
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 نفعانذی

 

 فعالیت ها

 
5,505 

از  تیپروژه حما کیپناهندگان  یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری(، کمBESTقابل استخدام ) یو مهارت ها یاساس ماتیتعل یموسوم به آموزموسسه همکار  قیاز طر ◼

 . نصب شد یدست یحلقه چاه حفر شده و در آن پمپ ها 9نمود که در ان  قیآب و حفظ الصحه را تطب

 شد. قیپروژه مؤفانه تطب نیا یها کیخانیاستفاده از آب، و آموزش م تیریمد یها تهیکم جادیحفظ الصحه، ا ماتیآموزش در مورد تعل  ◼

  .ورزدیمساعدت م یآفتاب یبه کمک انرژ یمحل توسط انکشاف طرح آب رسان نیپناهندگان با مردم ا یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری، کم2019سال  در ◼

(، یک پروژۀ کمک برای سرپناه را تطبیق نمود که در HAROکمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و همتای آن موسوم به سازمان احیاء مجدد افغانستان بلند ) ◼ 98 

 ( دریافت نمودند.آن خانواده های ذینفع پول نقد و حمایت معنوی برای اعمار سرپناه دایمی )دو اطاق، یک دهلیز و یک تشناب

 1,043 
ا ریاست مهاجرین و عوت به مثابۀ بخش از تالش بین االداروی بخاطر رسیدگی به آصیب پذیری فصلی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به هماهنگی ب ◼

 وضعیت های وخیم زمستان مقابله کنند. خانواده توزیع نمودند که آنها را کمک کند تا با  149کننده گان مساعدت پول نقد را برای 

 6,700 

فغان نشست های آگاهی در تحت عنوان پروژه حمایت اسناد ملکی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از طریق همایش موسوم به اتحادیۀ بازسازی سیار ا ◼

 تن از افراد جهت اخذ کارت تذکره فراهم شد. 20ی نمود. بر عالوه، حمایت پول نقد برای مورد اهمیت اسناد ملکی و طرزالعمل دریافت اسناد ملکی را راه انداز

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فضای درسی اضافی برای دختران محیا میکند. 2019در سال  ◼

 خانواده فراهم میکند.  300ابی را برای ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بسته های برق آفت2019در سال  ◼

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به مثابۀ تالش های ترویج معیشت، حمایت از تجارت فراهم میکند. 2019در سال  ◼

 وجود داشت از طریق پول نقد و حمایت معنوی کمک کرد.خانواده را که در آن افراد با نیاز های ویژه  30کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان  ◼ 210 

 مساعدت ویژه آب و حفظ الصحه  سرپناه  زیربناء  انکشاف محل  آموزش مهارت ها  تعلیم  تجارت 

 
 

 شراکت ها       

 تیو حما شت،یمع جیترو ربنا،یانکشاف ز قیالورت ها( و قدرتمند ساختن زنان را از طرک ه،یتخل یها ستمیسرک ها و کوچه ها، س یزیر ریمحل )ق یربنایز تیحما یپروژه ها UN-Habitat ۀادار ◼

 کرد.  قیسرپناه تطب

 نمود. قیتطب یدنیآب آشام یبر محل برا یمبتن یدوان پیاز آب و حفظ الصحه را به شمول طرح پا تیحما یها تیافغان فعال نیکمک به مهاجر یدنمارک برا تهیکم ◼

 کردند. قی( را تطبیدست یبا پمپ ها قیعم یاز آب و حفظ الصحه )حفر و ساختمان چاه ها تیحما ی( پروژه هاIRC) یالملل نینجات ب ۀتیو کم نیهاجرم یبرا ینارو ئتیه ◼

 کرد. قیمنطقه تطب نیبر محل را در ا یآب مبتن یداون پیطرح پا German Agro Action موسسه ◼

 اعمار نمود.اطاق را در دامان  16 ریتعم کی دنیسو تهیکم ◼

 شودیم قیتطب UN-Habitatجالل آباد با شراکت  یبرنامه توسط شهردار نیکار است. ا ریمجدد و ساختمان سرک ز یایاح یپروژه ها ،یشهروند ثاقیم یمل ۀعنوان برنام تحت ◼

 .کندیم تیو خدمات آب و حفظ الصحه حما ،یها مهیخ ه،یکودکان ملل متحد از سه مکتب با فراهم نمودن قرطاس صندوق ◼

 دولت پالن دارد تا یک سرک وسیع را برای وصل این منطقه با شهر جالل آباد اعمار کند.  ◼

       
 

 خال های باقی مانده 
. تسهیالت تعلیمی موجوده کافی نیست و  ه شمار میرودتعداد زیاد اطفال خارج از مکتب، میزان بلند ترک مکتب بین دختران، و طی نمودن فاصله های طوالنی برای رفتن به مکتب از مشکالت عادی ب ◼

 به توسعه از طریق اعمار صنوف اضافی و بهبودی سیستم های آب و حفظ الصحه در مکاتب موجوده نیاز دارد.  

این کار بسیار قیمت و تعداد زیاد از خانواده های کم درآمد،  خدمات صحی دارای کیفیت توسط دولت یا ادارۀ دیگر فراهم نمی شود. ساکنین این منطقه کدام چارۀ جز رفتن به داکتران شخصی ندارند، که ◼

 که بیشتر از نیم جمعیت را تشکیل میدهد، توان آن را ندارند. تسهیالت بیشتر و خدمات  صحی سیار ضرورت است. 

 های در حاشیه و محروم بسیار کم است. دسترسی به فرصت های معیشت و نیاز های کار ضرورت به ارتقاء دارد چون فرصت های درآمد پایدار برای گروه  ◼

 انرژی پایدار برای بهبود وضعیت زندگی و ارتقای فرصت برای اطفال بخاطر رفتن به مکتب ضرورت است. ◼

 کمک اضافی در سکتور آب و حفظ الصحه یک نیاز حیاتی است )اعمار و نصب یک طرح پایپ دوانی به کمک انرژی آفتابی(. ◼

 ژی آفتابی برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی نهایت آصیب پذیر و جوامع میزبان ضرورت است.فراهم نمودن بسته های انر ◼
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 کندهار -پولیس  12و  9حوزه  لویه واله 8

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

 ییامریکادالر  340,237 286,825 4,900 28,275 320,000

 

پولیس در بخش شمالی شهر کندهار موقعیت دارد. این یک منطقۀ  12و  9منطقه لویه واله در حوزه 

وسیع است که تمام خدمات اساسی قابل دسترس است اما نسبت تراکم نفوس زیاد بیش از حد زیر فشار 

والنی مدت و فیصد مردم در این منطقه بیجاشدگان داخلی ط 10است. گزارشات حاکی اند که تقریباً 

عودت کنندگان بدون ثبت نام هستند. این منطقه توسط اکثر از جوامع بیجا شده از این خاطر انتخاب شده 

که در آن خانه های کرایی آسان پیدا میشود و بازار های شهر کندهار و خدمات اساسی به طور آسان 

 58حل آغاز شد، و تا به حال در این م 2018قابل دسترس است. برنامۀ ملی میثاق شهروندی در سال 

 شورای انکشاف محل ایجاد شده است.

 

 

 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      

 

 
40,702 

 بهره مند شده افرادی مجموع 

عالیت داشته و از طریق یک عده شریکان خود یک تعداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای چندین سال در این منطقه ف کمیساریای عالی

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شرکای 2015از فعالیت های ایمن داشت مبتنی بر محل را تطبیق نموده است. در سال 

د، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به بع 2017سرپناه انتقالی را در این منطقه اعمار کردند، و از سال  21کاری آن به تعداد 

سه سروی )اجتماعی و اقتصادی، بازار و ارزیابی سکتور خصوصی( را برای شناسایی و اولویت بندی نیاز های این محل بخاطر تسهیل نمودن 

ار آموزی و آموزش حرفوی برای انکشاف مهارت ادغام مجدد پایدار اجراء نموده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از ک

 . های ذینفعان، به ویژه زنان، حمایت نموده و بسته های انرژی آفتابی را فراهم کرده است

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در این منطقه مشغول میماند، که عمدتاً باالی نظارت از حفاظت، هماهنگی 2019در سال 

میان مربوطه، و حمایت توجه میکند.  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تعمیرات را برای دو مکتب موجوده برای جذب با حا

دالر  300,000مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ  تعداد روزافزون متعلمین اعمار میکند.

 میرسد. امریکایی

 40,702 
 ذینفعان مستقیم

 0 
 ذینفعان غیر مستقیم

 

  

 

خانواده ها از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تجهیزات 

 برای شروع کردن تجارت های حمل و نقل کوچک دریافت میکنند.
 © UNHCR 

رای گفتگو در بحث گروه تمرکز با عودت کنندگان مهاجر و بیجاشدگان داخلی ب

 UNHCR ©مورد نگرانی های حفاظت و شناسایی اقدامات اتخاذ شد. 
بخش از برنامه  ۀرا به مثاب یآفتاب یانرژ یخانواده ها که بسته ها عینظارت بعد از توز

 UNHCR© نموده اند.  افتیبر محل در یداشت مبتن منیا

منطقۀ شهری لویه 

 واله در کندهار
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 فعالیت ها ذینفعان

 36,100 

مصاحبه با عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و اعضای محل میزبان اجراء شد، و به تعداد  4,000سروی های اجتماعی و اقتصادی، بازار و سکتور خصوصی از طریق  ◼

خصوصی و حرفه ها در ساحات  نشست مشورتی بخاطر فعالیت های ایمن داشت مبتنی بر محل، به شمول کورس های آموزشی حرفوی و ارزیابی دامنۀ مختلف سکتور 200

تنظیم تجارت ها در دامنۀ مورد هدف صورت گرفت. این ارزیابی ها به خصوص به مهارت های مورد تقاضا، درآمد، فایده، و معاشات، که سرمایۀ بشری مورد نیاز را برای 

 نمود.سکتور ها برجسته میسازد، احتمال رشد، و موانع واقعی برای دسترسی به آن فرصت ها توجه 

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دو تعمیر برای مکتب محلی اعمار میکند. 2019در سال  ◼

 939 

ماه آنها با سکتور خصوصی کار کردند و از طرف  4کار آموزان با مهارت های مختلف شان در شرکت ها جهت ارتقای بشتر مهارت های شان جابجا شدند. برای مدت  ◼

 ریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای شان مساعتدت مالی در طی این مدت آموزشی صورت گرفت.کمیسا

بین این زنان و  زن در برنامۀ آموزش حرفوی در عرصۀ گلدوزی بخاطر تولید درآمد و حمایت از خانواده های شان اشتراک کردند و تالش ها برای ایجاد ارتباط 40به تعداد  ◼

 ای محلی جریان دارد.مارکیت ه

بایسکل سه عرابه یی را برای سرپرست خانواده های عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نهایت آصیب پذیر به خاطر  27کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان   ◼

 قادر ساختن آنها جهت تولید درآمد و حمایت از خانواده های شان توزیع نمود. 

تن از زنان جهت تجهیز آنها با مهارت ها و ایجاد ارتباط بین آنها و  40ی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آموزش حرفوی را در عرصۀ خیاطی برای تعداد کمیساریای عال ◼

 مارکیت ها بخاطر تولید درآمد فراهم کرد تا خانواده های خود را حمایت کنند.

 8,437 
 بتوانند. هبی را بخاطر کاهش خطرات خشونت مبتنی بر جندر دریافت نمودند و آنها را قادر میسازد تا با تغییرات اقلیمی مقابلخانواده بسته های برق آفتا 325تعداد  ◼

 خانواده عودت کننده و بیجاشدگان داخلی کمک برای مقابله با سرما در زمستان فراهم نمود. 250کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای  ◼

 نفر با نیاز های ویژه )و خانواده های شان( در این منطقه کمک کرد. 500یساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان با تقریباً کم ◼

 خانواده با سرپناه انتقالی حمایت کرد. 21کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از  ◼ 526 

 خانواده با سرپناه عاجل کمک کرد. 48اهندگان با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پن ◼

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم  انکشاف محل 

 

 شراکت ها       

 یدهد.نیز آنها را ادامه م 2019فعالیت های صحی، تغذیه، و آب و حفظ الصحه را انجام داد و در سال  InterSos، ادارۀ 2018در سال  ◼

 نیز ادامه خواهد داشت. 2019، سازمان نجات اطفال فضاهای مورد پسند اطفال و صنوف تعلیمی مبتنی بر محل را برای اطفال ایجاد نمود، و این کار در سال 2018در سال  ◼

 نیز این کمک ادامه خواهد داشت. 2019مود و در سال ، سازمان جهانی غذا برای خانواده های عودت کنندگان ثبت نام نشده کمک نSCOPE، از طریق پروژه 2018در سال  ◼

نیز ادامه خواهد  2019( یک مرکز اجتماعی را تأسیس نمود و در مورد آگاهی از حقوق نشست ها را راه اندازی میکند و این کار در سال DRC، هئیت دنمارک برای مهاجرین )2018در سال  ◼

 داشت.

 نیز ادامه میدهد. 2019( آگاهی در مورد خشونت مبنی بر جند و آگاهی در مورد حقوق را فراهم میکند و این کار را در سال YHDOن )، سازمان صحت و انکشاف جوانا2018در سال  ◼

 نیز ادامه میدهد. 2019یک عده آموزشات حرفوی را در ساحات مختلف انجام میدهد و این را در سال  Mercy Corps، موسسه 2018در سال  ◼

 نیز ادامه میدهد. 2019( فعالیت های حفاظت اطفال و فضاهای مناسب برای اطفال را تطبیق نمود و در سال HRDAۀ انکشاف منابع بشری )، ادار2018در سال  ◼

 یک برنامه سرپناه را تطبیق نماید. 2019تطبیق نمود که مساعدت عدلی را فراهم نمود و پالن دارد تا در سال  2018هیئت ناروی برای مهاجرین فعالیت های تعلیمی را برای اطفال در سال  ◼

 نیز آن را ادامه میدهد. 2019فعالیت های تغذیه را تطبیق نمود و در سال  Medair، ادارۀ 2018در سال  ◼

 نیز به این فعالیت ها ادامه میدهد. 2019حمایت روانی و اجتماعی و فعالیت های دیگر را از طریق تیم های سیارش فراهم کرد و در سال  Handicap International، موسسه 2018در سال  ◼

نیز به آن ادامه  2019آموزش در عرصۀ برنامه های مدیریت و رهبری، خشونت مبتنی بر جندر و حقوق زنان، و آگاهی عدلی را برای زنان فراهم نمود و در سال  PROMOT، 2018در سال  ◼

 میدهد. 

 نیز به آن فعالیت ها ادامه خواهد داد. 2019فعالیت های حفظ الصحه و تأمین نظافت را تطبیق نموده و در سال  ، کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان2018در سال  ◼

ق میشود شورای انکشاف محل تطبی 50( اساس گذاری شد. فعالیت های کنونی که توسط HRDAغیر دولتی ادارۀ انکشاف منابع بشری ) هتوسط موسس  2018برنامۀ ملی میثاق شهروندی در سال  ◼

دالر امریکایی میرسد. بر عالو، دو پروژه قیر ریزی سرک توسط مجامع گذار به هزینۀ کلی به مبلغ  3,126,000شامل قیر ریزی سرک ها پیاده رو میباشد.  هزینۀ مجموعی این پروژه ها به مبلغ 

 منظور شده است.  2019دالر امریکایی راه اندازی میشود. یک تعداد از پروژه های کوچک برای سال  357,000

عودت کننده ثبت نام ناشده از طریق مشغول ساختن آنها با ایجاد یک شبکۀ نل داونی در این منطقه  50، هئیت دنمارک برای مهاجرین پروژه پول نقد در برابر کار را تطبیق نمود که با 2018در سال  ◼

 د. نیز ادامه میده 2019ب  آشامیدنی در دسترس داشته باشند مساعدت نمود. هئیت دنمارک برای مهاجرین این پروژه ها را در سال و برای اتصال آن با ذخیرۀ عمومی جهت کمک به اجتماع محلی تا آ
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  خال های باقی مانده    
 یز با چالش های مربوط با آب مواجه هستند. آب یکی از نیاز های اولیه در این منطقه است چون مقدار زیاد این آب غیرمصئون و خارج از دسترس است. کلینیک ها و مکاتب ن ◼

 یک نیاز مبرم برای این اجتماع بوده و جوانان اکثراً بدون مهارت و بی کار هستند.  کار ◼

 پارک یا  تسهیالت تفریحی دیگر در نزدیکی این ساحه نیز وجود ندارد. ◼

 منطقه کافی نیست. به مقایسه به نفوس، تعداد مکاتب فعال برای پوشش تمام نیاز های مردم این ◼

 یک تعداد زیاد از خانواده ها در سرپناه های نامناسب زندگی میکنند. ◼

 ئین است. در حالیکه کلینیک ها در این منطقه وجود دارند، بعضی از آنها در فاصله های دور موقعیت دارند و خدمات ارائه شدۀ آنها دارای کیفیت پا ◼

داری، گرین ناهندگان یک سروی اجتماعی و اقتصادی را در این ساحه اجراء نمود و دریاف که تجارت های کوچک مبتنی بر خانواده ها مانند مرغداری، مالکمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پ ◼

 هاوس های کوچک، ماهی پروری یا بهترسازی زیربنای از طریق فعالیت های پول نقد در برابر کار دارای اولویت میباشد.

 برای افزایش دسترسی به تحصیالت به شمول توسط اعمار مکتب و ارتقاء بخشیدن زیربنای موجوده وجود دارد.ضرورت حیاتی  ◼
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 کندهار -پولیس  8و  7حوزه  میرویس مینه 9

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

 امریکاییدالر  370,771 98,998 6,000 12,002 117,000

 

در جنوب  7پولیس در شهر کندار میشود. حوزه  8و  7میرویس مینه متشکل از جوامع در حوزه 

در بخش شمالی شهر موقعیت دارد. میرویس مینه یک ساحۀ بزرگ است که  8شهر و حوزه 

ان داخلی، در آن زندگی میکند. این خانواده، به شمول پناهندگان عودت کننده و بیجاشدگ 15,500

منطقه در وسط زمین های زراعتی و باغ ها موقعیت دارد، و جمعیت به خدمات اساسی دسترسی 

محدود دارند. اما، سیستم های صحی و تعلیمی محلی تحت فشار زیاد قراردارد، و به این دلیل 

تحت هدف این منطقه در اولویت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای فعالیت 

قرار میدهد. عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی این منطقه را بخاطر داشتن ظرفیت برای زندگی 

شان انتخاب نموده اند چون پیدا کردن خانه های کرایی آسان است و نسبتاً آسان میتوانند به شهر و 

در این اجتماع در  یملی میثاق شهروند بازار ها و خدمات اساسی آن دسترسی داشته باشند. برنامۀ

شوراهای انکشاف اجتماعی در آن عملیات دارند. مشکالت  36افتتاح شد و تا به حال  2018سال 

بسیار کم بین عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و اعضای جامعه میزبان در این منطقه وجود دارد؛ 

 .و به آن دسترسی دارند و تمام جامعه و خدمات به شکل مساویانه بهره میبرند

 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      

 

 
117,000 

 مجموع ذینفعان که بهره مند شده اند

به این سو کار  2014سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای چندین سال در این منطقه از طریق یک عده شریکان خود از کمیساریای عالی 

، سه سروی در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی، بازار ها و سکتور خصوصی در سال ایمن داشت مبتنی بر محلمیکند. به مثابۀ برنامۀ 

عالی اجراء شد تا نیاز های جامعه شناسایی و اولویت بندی و طرز عملکردهای پایدار برای رسیدگی به آن نیازها پیدا شود. کمیساریای  201

سازمان ملل متحد برای پناهندگان همچنان برنامه های آموزش حرفوی و آموزش در داخل کار را برای انکشاف مهارت ها، بخصوص برای 

را برای خانواده ها فراهم کرده و  آفتابیزنان، حمایت کرده است.  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بسته های ایجاد برق 

 اعمار نموده است. صحی با خدمات کامل را جهت بهره برداری مردم در منطقه کلینیک 

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان کار خود را در این اجتماع ادامه میدهد. بر عالوۀ نظارت، هماهنگی و 2019در سال 

ریق آموزش مهارت ها برای زنان معیشت را ترویج میدهد. کمیساریای تشویق حفاظت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از ط

مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان همچنان یک مکتب را برای ترویج تعلیم و تربیه اعمار میکند.

 .میرسد امریکاییدالر  55,338متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ 

 

 22,674 
 ذینفعان مستقیم

 94,326 
 ذینفعان غیر مستقیم

 
 

 
در یک پروژه تمویل شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، زنان 

 UNHCR ©مهارت های شان را در عرصۀ گلدوزی نشان میدهند 
را برای عودت  آفتابیق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بسته های بر

 UNHCR ©کنندگان و خانواده ها در جامعه میزبان در میرویس مینه توزیع نمود
را برای  معنویکمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان پول نقد و حمایت 

 UNHCR ©خانواده های آصیب پذیر توزیع نمود. 

میرویس مینه، منطقۀ 

 شهری در کندهار
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 ذینفعان

 

 فعالیت ها

 15,598 

نشست  128وی های اقتصادی و اجتماعی، بازار و سکتور خصوصی با عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان اجراء شده، در حالیکه ، سر2017در سال  ◼

فت. این سروی انجام یا مبتنی بر محل مشورتی با تجارت های کوچک و میانه برای دریافت نظرات عملی آنها برای جهت یابی فعالیت های طرح ریزی و اجرایی حفاظت 

ازد، احتمال رشد، و موانع به مهارت های مورد تقاضا، درآمد، فایده، و معاشات، که سرمایۀ بشری مورد نیاز را برای تنظیم تجارت ها در دامنۀ سکتور ها برجسته میس  ها

 برای دسترسی به آن فرصت ها توجه نمود.

 هندگان یک تعمیر مکتب را اعمار میکند. ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پنا2019در سال  ◼

 635 

ی شان کار آموز با مهارت های مختلف برای ارتقای بیشتر مهارت های شان استخدام شدند. آنها برای مدت شش ماه با سکتور خصوصی کار کردند و برا شاگردان 23 ◼

   .فراهم شد معاش ماهانه در طول این مدت آموزشی بخاطر حمایت و خود و خانواده های شان

و حمایت از خانواده های شان فراهم شود. تالش ها برای  تولید درآمدزن در برنامۀ آموزشی حرفوی در عرصۀ گلدوزی اشتراک کردند تا برای شان مهارت ها بخاطر  40 ◼

 اتصال این زنان با سکتور خصوصی و بازار های محلی راه اندازی شده است.

تولید بایسکل سه عرابه یی را برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی آصیب پذیر به خاطر قادر ساختن آنها جهت  15حد برای پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل مت  ◼

 و حمایت از خانواده های شان توزیع کرد. درآمد

 اجراء میشود.  2019آموزش مهارت ها برای زنان در سال  ◼

 مریض ماهانه اعمار نمود. 5,000تحد برای پناهندگان یک تسهیل صحی را برای معالجۀ اوسطاً کمیساریای عالی سازمان ملل م ◼ 117,000 

 6,113 

 کنند. مقابلهگرم بتوانند بسیار دریافت نمودند تا برای شان کمک شود که با فصل  آفتابیخانواده بسته های برق  125 ◼

خانواده عودت کننده و بیجاشدگان داخلی با حمایت مالی بخاطر کمک آنها جهت سپری ماه های  406ان با ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگ2017در سال  ◼

 سرد زمستان مساعدت کرد.

 نفر با نیازهای مشخص و خانواده های آنها کمک کرد. 311، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان با 2018تا  2016از سال  ◼

 خانواده با فراهم نمودن سرپناه های انتقال یک اطاقه حمایت کرد. 36، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از 2015در سال  ◼ 878 

 خانواده با دادن سرپناه عاجل مساعدت کرد. 81، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان با 2017در سال  ◼

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  و حفظ الصحه آب  سرپناه  تعلیم   محلانکشاف  

 

 شراکت ها      

 نیز ادامه خواهد داشت. 2019را اجراء کرد و این فعالیت ها در سال  آب و حفظ الصحه فعالیت های آگاهی صحت و  Intersosشرکت  2018سال در ◼

 نیز ادامه خواهد داشت. 2019را برای اطفال اجراء کرد و در  محل مبتنی بر صنوف درسی  (Save the Childrenنجات اطفال ) ، موسسه2018در سال  ◼

 نیز خواهد کرد. 2019، برنامه جهانی برای غذا با خانواده های بدون سند عودت کنندگان مساعدت کرد و در سال 2018در سال  ◼

 ه خواهد داد.نیز ادام 2019فعالیت های عدلی و حقوقی را اجراء کرد و در سال  DRC، سازمان 2018در سال  ◼

 نیز ادامه خواهد داد. 2019و حقوقی را اجراء کرد و در سال  مبارزه با خشونت بر اساس جنس و جندرفعالیت های  YHDO، سازمان 2018در سال  ◼

 .نیز ادامه خواد داد 2019عده آموزش های حرفوی را در رشته های مختلف انجام داد و در سال  Mercy Corps، سازمان 2018در سال   ◼

 یک سرپناه را فراهم سازد. 2020و  2019انجام داد، همکاری حقوقی فراهم کرد، و آماده است تا سال  2018فعالیت های تعلیمی را برای اطفال در سال  هیئت ناروی برای مهاجرین ◼

 ا ادامه خواهد داد.نیز آن ر 2019فعالیت های تغاذیه را در این منطقه اجراء نمود، و در سال  Medair، سازمان 2018در سال  ◼

 نیز ادامه خواهد داد. 2019از طریق تیم های سیار خود حمایت روانی و اجتماعی و سایر فعالیت ها را فراهم نمود و در سال  Handicap International، ادارۀ 2018در سال  ◼

و آگاهی از حقوق زنان، و آگاهی عدلی، و این فعالیت ها  خشونت بر اساس جنس و جندر، فعالیت های زنان را به شمل آموزش مهارت های اداره و رهبری PROMOT، سازمان 2018در سال  ◼

 نیز ادامه دارد.  2019در سال 

 نیز ادامه میدهد. 2019فعالیت های حفظ الصحه و نظافت را تطبیق نمود و در سال  DACAAR، سازمان 2018در سال  ◼

شوراهای انکشاف اجتماعی به شمول  36تسهیل گردید. فعالیت های کنونی توسط  HRDAشروع شد که توسط سازمان غیر دولتی  2019در این منطقه در سال  یبرنامۀ ملی میثاق شهروند ◼

ظور شده اند که در سال دالر امریکایی میرسد. برعالوۀ آن، یک تعداد پروژه های کوچک من 2,252,000قیرریزی کوچه ها و پیاده رو ها اجراء مشود.  هزینۀ مجموعی این پروژه ها به مبلغ 

 .قه توسط اجراء نمودن پروژه های گوناگون داردشروع خواهند شد. این یک برنامۀ انکشافی با تحریک اجتماع است که تاثیر مثبت باالی جوامع با وارد نمودن مقدار زیاد تمویل در این منط 2019
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 خال های باقی مانده 

تند. دولت در حال است؛ آب در اینجا معموالً برای آشامیدن مناسب نبوده و در بسیاری جاها موجود نیست. کلنیک ها و مکاتب با چالش های کمبود آب مواجه هس آب یکی از نیاز های اولیۀ این منطقه  ◼

 حاضر کدام پالن کاری بخاطر حل مشکالت آب آشامیدنی در این منطقه ندارد.

 ان اکثراً بدون مهارت و بی کار هستند. یک نیاز مبرم برای این اجتماع بوده و جوان کار ◼

 تفریحی دیگر در نزدیکی این ساحه نیز وجود ندارد. تسهیالتپارک یا  ◼

 به مقایسه به نفوس، تعداد مکاتب فعال برای پوشش تمام نیاز ها کافی نیست. ◼

 یک تعداد زیاد از خانواده ها در سرپناه های نامناسب زندگی میکنند. ◼

 در این منطقه وجود دارند، بعضی از آنها در فاصله های دراز از جوامع موقعیت دارند و خدمات ارائه شدۀ آنها کیفیت پائین دارد. در حالیکه کلینیک ها  ◼

ت ها و عاید، و این ها باعث آصیب پذیری کمبود مهارکمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک سروی اجتماعی و اقتصادی را در این منطقه اجراء نمود و دریافت که بی کاری مزمن،  ◼

 های کوچک و فارمداری ماهی ضرورت است.   گرین هاوسبیشتر مردم در این منطقه شده اند. فعالیت های معیشی مانند مرغداری و مالداری، ایجاد 

 ات اضافی برای مکاتب و ترمیم و ارتقا و توسعۀ زیربنا موجوده وجود دارد.برنامۀ تعلیمی محدود بوده و ضرورت مبرم برای افزایش دسترسی به تعلیم و تربیه با اعمار تعمیر  ◼
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 جوزجان -ولسوالی آقچه  نور آباد 10

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

 امریکاییدالر  243,333 0 2,100 420 2,520

 

 یمرکز ولسوال متری لویک 9است که در  ی( دولتLAS) نیزم صیتخص یطرح برا یساحه برا کید آبانور

 لومتریک 34اجتماع با بازار در مرکز شهر شبرغان وصل است، که  نیدارد.  ا تیجوزجان موقع تیآقچه در وال

انواده عودت خ 700 یبرا نیقطعات زم ن،یزم صیتخص یدر غرب نور آباد است. بعد از افتتاح طرح برا

ادغام  ۀساح کینورآباد را  ۀپناهندگان منطق یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریشده است. کم عیکننده توز

محدود به  یبا دسرست نیزم یب یداخل جاشدگانینموده چون عودت کنندگان و ب صیتخص تیاولو یمجدد دارا

سازمان ملل  یعال یایساریکم اقداماتست که د ایو ام شوند،یجابجا م نجایدر ا شتیمع یخدمات و فرصت ها

اجتماع جابجا شوند. اکثر  نیکند که هنگام برگشت شان به افغانستان در ا قیرا تشو گرانیپناهندگان د یمتحد برا

تعداد کم شان از  کیکرده اند که  یسال را به صفت پناهنده در پاکستان سپر 20و  15 نیاز عودت کنندگان ب

اجتماع  کیاجتمع شامل پشتون، ازبک، ترکمن و عرب است. نور آباد  نیا ینژاد لیاند. تشک برگشته زین رانیا

و احتمال جذب عودت کنندگان  نیزم صیتخص یطرح برا ۀآن به صفت ساح نینسبتاً کوچک است اما بخاطر تع

نموده  یبند تیاولو ترشیب اقدامات یمنطقه را برا نیپناهندگان ا یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریکم شتر،یب

 .است

 

 
  

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان  

 

 

2,520 
 بهره مند شده افرادی مجموع 

ی نهایت آصیب پذیر ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان سرپناه ها را برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخل2016و  2014بین سال 

اعمار نمود. با زنان از طریق پروژه های خیاطی و سواد آموزی کمک صورت گرفت و به تعقیب آن ماشین های خیاطی و مواد برای تاسیس تجارت 

یم شد و هنوز هم تسل 2016های کوچک فراهم شد. پنج چاه آب اعمار شد. یک مکتب بچه ها و دختران اعمار شد و به ریاست تعلیم و تربیه در سال 

دریافت  2017فعال است، و جوامع همجوار همچنان از این تسهیل بهره مند شده اند. خانواده های عودت کننده کمک برای مقابله با سرمای در سال 

ساریای عالی سازمان را دریافت کردند. به تعقیب اقدامات کمی UNIQLO، خانواده ها با اجناس اساسی کمک شدند و لباس های 2018کردند. در سال 

های قالین ملل متحد برای پناهندگان، ساکنین این محل سرپناه دارند، دسترسی به آب پاک دارند و اطفال شان به مکتب میروند. زنان و دختران در کار

 بافی و گلم بافی مشغول هستند.

 

ه های را تطبیق میکند که برای بهبودی وضعیت در محل توسط ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تعداد از پروژ2019در سال 

مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای . افزایش دادن دسترسی به تعلیم، خدمات صحی، اتکای خودی، و برق به هدف میرسد

  میرسد. امریکاییدالر  165,000این پروژه ها به مبلغ 

 

2,520 
 مذینفعان مستقی

 

0 
 ذینفعان غیر مستقیم

 
 

 
 

حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای برنامه 
 های تعلیمی صنوف مجهز جدید را برای بچه ها و دختران حمایت میکند. 

© UNHCR 

برای یک خانواده عودت کننده از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل سرپناه 
 UNHCR ©. فراهم میشود

از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای 
 UNHCR ©پناهندگان یک مکتب دوم را با چاه آب اعمار میکند. 
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 فعالیت ها ذینفعان

 

1,200 
 

 تن طفل و نوجوان از دسترسی به مکتب ثانوی در نورآباد مستفید شدند. 1,200تعداد  ◼

  2019وف اضافی و فراهم نمودن تجهیزات در مکتب موجوده در سال اعمار صن ◼

 

2,520 

مساعدت پول نقد را برای  به مثابۀ بخش از تالش بین االداروی بخاطر رسیدگی به آصیب پذیری فصلی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شرکای کاری ◼

 توزیع نمودند. 2018های وخیم زمستان مقابله شود در سال خانواده بخاطر کمک آنها تا با وضعیت  350

ایی حاصل تن افراد از طریق سازمان جهانی غذا کمک غذایی دریافت کردند و توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بسته های غیر غذ 600به تعداد  ◼

 کردند.

تن از طریق ریاست  60کمک شدند، در حالیکه  2018کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در سال  تن افرااد از طریق پول نقد  مستقیم از 240به تعداد  ◼

 پناهنده گان و عودت کننده گان کمک شدند.

 

 2017لل متحد همراه با طرح پایپ دوانی در و دو چاه عمیق توسط صندوق کودکان م 2015پنج چاه عمیق توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در سال  ◼ 2,520

 نصب شد. 2016کیلووات توسط وزارت مهاجرین و عودت کننده گان در سال  25اعمار شد. یک چاه عمیق ایجاد شد و جنراتور 

 

2,100 
 فتند. خانواده از طریق نظارت حفاظت از عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در مشوره و تحت توجه قرار گر 350تعداد  ◼

 اجتماع.  شورایبخاطر استفاده برای آموزشات مهارت ها، فضای دوستانه برای اطفال، میدان بازی برای اطفال، و مجالس  2019اعمار یک مرکز محل عام المنفع در سال  ◼

 .2019فراهم نمودن یک امبوالنس برای کلینیک موجوده در سال  ◼

 

1,945 

 بخاطر تأسیس گذاری یک تجارت دریافت کردند. 2017موزی و همچنان ماشین های خیاطی و مواد مربوطه را در سال تن زن آموزش خیاطی و سواد آ 40تعداد  ◼

 . 2019تن زن در قالین بافی و گلم بافی و خیاطی در سال  80بهبود مهارت ها برای   ◼

 . 2019آموزش مهارت ها برای جوانان )نجاری، فلز کاری، ترمیم تیلیفون های موبایل( در سال   ◼

 . 2019کمک معیشی به شکل مالداری برای خانواده های آصیب پذیر در سال  ◼

 . 2019فراهم نمودن بسته های برق آفتابی برای داشتن روشنی در سال   ◼

 

 برای عودت کنندگان شدیداً آصیب پذیر اعمار شد. واحد سرپناه 196تعداد  ◼ 1,176

 

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  ب و حفظ الصحهآ  سرپناه  تعلیم و تربیه  محلانکشاف  

 

 اکت هاشر        

 دو چاه عمیق را با پروژه شبکۀ آب اعمار کرد و برای مشکل دسترسی به آب در این محل رسیدگی شد.)  (UNICEF ، صندوق کودکان ملل متحد2017در سال  ◼

 این قریه ارزیابی میکند. صندوق کودکان ملل متحد تطبیق احتمالی میدان سپورتی را در   ◼

 کلینیک سیار دولتی از این منطقه برای حمایت از واقعات سوء تغذی بین مردم اینجا دیدار میکند.  ◼

 کیلومتر را تطبیق کند. 10، ریاست والیتی احیاء و انکشاف دهات طرح ریزی میکند تا پروژه سرک سازی به فاصلۀ 2019در سال   ◼

 با خانواده های آصیب پذیر با غذا و مواد سوخت مساعدت نمود.قنسلگری ترکیه در مزارشریف   ◼

 .خانواده تحت برنامۀ غذا در برابر کارش مساعدت کرد 10سازمان جهانی غذا با  ◼

 

 خال های باقی مانده 

 درآمد دارند.  تولیدت بخاطر درحالیکه بعضی مهارت ها در این محل وجود دارد، که شامل قالین بافی میشود، آنها نیاز به حمایت برای ایجاد تجار ◼

 کار های ساختمانی سرک سازی در این قریه برای تأمین دسترسی به سرک عمومی یک اولویت است.   ◼

 حیاتی برای افزایش دسترسی به تعلیم به شمول اعمار تعمیرات جدید و ارتقا و توسعۀ زیربنا موجوده وجود دارد. مندینیاز  ◼

 از دارد تا یا به شبکۀ برق شهری وصل شود یا تخته های برق آفتابی برای شان فراهم شود. برای دسترسی به برق، این محل نی ◼

کیلومتری آن موقعیت دارد.  این محل به این ترتیب نیاز به حمایت برای ایجاد حمل و نقل عمومی یا  7این محل با چالش های دسترسی به تسهیالت صحی مواجه است چون نزدیک ترین کلینیک در  ◼

 د.ار یک مرکز صحی جدید دارد که برای جوامع همجوار نیز فایده مند خواهد بواعم
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 بلخ -ولسوالی نهر شاهی  کمپ سخی و قالین بافان  11

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیت مجموع 

 امریکاییدالر  280,888 5,250 10,890 750 16,890

در  1992ات دارای اولویت متشکل از دو محل است: کمپ سخی و قالین بافان.  کمپ سخی در سال این ساح

شرق شهر مزار شریف در والیت بلخ برای میزبانی از پناهنده گان تأسیس گذاری شد که از خانه جنگی در 

کمپ تخلیه شد و  ، به تعقیب عودت داوطلبانه پناهنده گان، این1997تاجکستان فرار کرده بودند. در سال 

مهاجرین عودت کننده اافغان از پاکستان و ایران به تدریج در آن جابجا شدند. کمتر از یک کیلومتر دور قالین 

باقان موقعیت دارد که یک ساحۀ طرح برای تخصیص زمین تحتادارۀ ولسوالی نهر شاهی است که در سال 

پاکستان و ایران که مهارت های ویژۀ قالین بافی را  برای میزبانی از مهاجرین بی زمین عودت کننده از 2006

 ً قطعه زمین برای عودت کنندگان در قالین بافان تخصیص شده است، و تا  1,484دارابودند افتتاح شد. تقریبا

آنها اسناد الزمه را دریافت نموده  800خانواده برای قطعات زمین درخواست داده اند که به تعداد  1,300حال 

که در این محل سکونت دارند از پروژه های مختلف تطبیق شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل  اند. مردم

متحد برای پناهندگان و ادارات دیگر، ماننده پروژه های مقابله با سردی زمستان، چراغ های مبنی بر برق آفتابی، 

محل برای تطبیق برنامۀ ملی میثاق اشیای غیر غذایی، سرپناه، و سرک سازی و معیشت مستفید شده اند.  این 

 . شهروندی اولویت بندی شده است

 

 
 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      
 

 
16,890 

 مجموع ذینفعان که بهره مند شده اند

کنندگان و بیجاشدگان داخلی در این منطقه از طریق یک عده پروژه های ایمن کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از ادغام مجدد عودت 

ین داشت مبتنی بر محل در حلیکه خانواده های آصیب پذیر را به طور انفرادی بخاطر مساعدت جهت کاهش دادن خطرات حفاظتی حمایت نموده است. ا

شده اند و فراهم نمودن حمایت شامل مساعدت با خانواده های بی خانه برای اعمار پروژه ها برای اتکای خودی و تقویت بخشی انعطاف پذیری هدف دهی 

برای افراد با نیاز های  معنویسرپناه، انکشاف چاه های آب، آموزش مهارت ها در حرفه های قابل بازاریابی، و اقدامات مبتنی بر پول نقد و مساعدت 

 مشخص میباشد. 

ان ملل متحد برای پناهندگان از دسترسی به تعلیم و خدمات صحی را حمایت میکند.  برعالوۀ آن، کمیساریای عالی ، کمیساریای عالی سازم2019در سال  

مصارف درآمد و فراهم نمودن انرژی قابل تجدید کمک میکند.  تولیدسازمان ملل متحد برای پناهندگان برای ترویج وضعیت زندگی از طریق فعالیت های 

 میرسد. امریکاییدالر  165,000ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ  کمیساریای عالی سازمان

 

 11,640 
 ذینفعان مستقیم

 5,250 
 ذینفعان غیر مستقیم

 

 

 

 

 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دیگران را برای حمایت از عودت 
ب ثانوی توسط کنندگان، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان تشویق میکند. این مکت

 UNHCR ©دولت ازبکستان اعمار شده است. 

از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
برای پناهندگان آب پاک را به محالت عودت کنندگان و برنامه ایمن داشت مبتنی بر 

 UNHCR ©محل در موقعیت های تغیرجا فراهم میکند. 

پناهندگان اعمار شده که  یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریسرک توسط کم کی
وصل  یرا با سرک عموم یداخل جاشدگانیندگان و بمحل دوردست عودت کن کی

 ©. دهدیم یآنها را با بازارها و خدمات عامه دسترس بیترت نیو به ا کند،یم
UNHCR 
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 فعالیت ها ذینفعان

 900 

 کمک کرد. معنویول نقد مستقیم و مساعدت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان افراد با نیاز های مشخص را از طریق پ ◼

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان این مکتب موجوده را با صنوف اضافی توسعه میدهد.2019در سال  ◼

 فراهم میکند. ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان کلینیک موجوده را توسعه میدهد و برای آن یک امبوالنس نیز2019در سال  ◼

 
 چاه نمیه عمیق و یک چاه عمیق که شامل شبکه طرح پایپ دوانی در قالین بافان میشود.  7اعمار  ◼ 9,534

 متر مکعب در کمپ سخی. 15چاه عمیق به شمول ذخیره آب  2به تعداد  ◼

 2,214 

ی ها را انجام دادند و غذا و دسته های اشیای غیر غذایی را برای خانواده های فقیر در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و سازمان جهانی غذا یکجا ارزیاب ◼

 هر دو محل فراهم کردند. 

 توزیع نمود. 2016عدد چراغ مبتی بر برق آفتابی را در سال  251کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به تعداد  ◼

 .2017خانواده در کمپ سخی برای کمک آنها بخاطر مقابله با سرمای شدید در زمستان در سال  251نواده در قالین بافان و خا 118توزیع نمودن مساعدت پول نقد به   ◼

 1,200 

 در قالین بافان فراهم نمود.  2014آموزش قالین بافی را در سال  ◼

سازی، ارزیابی نیاز های معیشت، ارزیابی بازار و تأسیس گذاری تجارت  ، یک عده فعالیت های تجارت کوچک در کمپ سخی از طریق بسیج جامعه، مشخص2017در سال  ◼

 های کوچک طبیق شد. 

درآمد )مانند مالداری، مرغداری وغیره( حمایت  تولیدخانواده نیازمند از طریق فعالیت های  150، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از تعداد 2019در سال   ◼

 میکند. 

 تن نوجوان )ذکور و اناث( در شغل های قابل بازاریابی فراهم میکند.  160، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آموزش مهارت ها را به 2019 در سال  ◼

 مواد سوخت فراهم میکند.  ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بسته های برق آفتابی را برای تعویض جنراتور های مبتنی بر2019در سال   ◼

 برای حفاظت اجتماع از سیالب های فصلی. 2016اعمار یک دیوار حاثل در سال   ◼ 2,100 

 اعمار شد. 2017سرپناه توسط هیئت ناروی برای مهاجرین در کمپ سخی در سال  81در قالین بافان ساخته شد؛  2008سرپناه در سال  63به تعداد   ◼ 942 

 مساعدت ویژه        حفاظت آب و حفظ الصحه  سرپناه  زیربناء   محلانکشاف            تعلیم تجارت 

 

 

 شراکت ها 
 کمک کرد. 2018خانواده را در کمپ سخی در سال  13و  2015خانواده را برای اعمار سرپناه دایمی در قالین بافان در سال  81هیئت ناروی برای مهاجرین به تعداد  ◼

 ، صندوق کودکان ملل متحد از طریق وزارت احیاء و انکشاف دهات یک چاه عمیق و طرح پایپ دوانی آن را در قالین بافان ایجاد نمود.2019در سال   ◼

 فعالیت های تولید درآمد را در کمپ سخی تطبیق کرد. ACTEDموسسه  ◼

 تن زن در کمپ سخی بود. 140یزات خیاطی برای سازمان جهانی غذا پروژه آموزش خیاطی را راه اندازی کرد که متشکل از توزیع تجه ◼

 خانواده از طریق آموزش حرفوی در کمپ سخی کمک کرد. 65هیئت ناروی برای مهاجرین با  ◼

 خانواده در کمپ سخی تطبیق کرد. 35پروژه مرغداری را برای  ACTEDموسسۀ  ◼

 یک مرکز اجتماعی را در قالین بافان اعمار کرد. ACTEDموسسه  ◼

 تطبیق نموده. 2017خانواده در سال  81پروژه مرغداری را برای  یک GIZموسسه  ◼

 در قالین بافان اعمار نمود. 2017یک کالورت را در سال  GIZموسسه  ◼

 دولت ازبکستان برای اعمار یک مکتب ثانوی در قالین بافان مساعدت نمود. ◼

 در قالین بافان جغل ریزی کرد.  2007متر در سال کیلو 14وزارت مهاجرین و عودت کننده گان یک سرک دسترسی داخلی را به طول  ◼

 نیروهای آیساف یک مسجد را برای این دو محل اعمار کرد.  ◼

 برنامۀ ملی میثاق شهروندی در حاضر این دو ساحه را با شبکه برق وصل میکند.  ◼

 خانواده فراهم کرد.  50سازمان جهانی غذا مساعدت غذایی را به  ◼

 فراهم میکند.  2019ن زن آموزش مهارت در عرصه های پشم ریزی، صنایع دستی و خیاطی در سال ت 60سازمان جهانی غذا برای  ◼

  .اعمار میکند تا از حادثات جلوگیری شود 2019یک دیوار حفاظتی را در نزدیک خط ریل در سال  GIZموسسه   ◼

 

 خال های باقی مانده    
لین بافان وجود دارد و اعضای این اجتماع برای رفتن به شفاخانه باید به مزار سفر کنند. کلینیک کوچک در کمپ سخی وجود دارد اما کمبود ظرفیت در تسهیالت صحی کنونی برای کمپ سخی و قا ◼

 با ظرفیت بسیار کم.
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ه کمپ سخی پیشنهاد نموده اند تا یک مکتب ابتدائیه و با افزایش نفوس در کمپ سخی و قالین بافان، توسعۀ اعمار مکتب موجود در هر دو ساحه و اعمار صنوف اضافی الزم است. اعضای جامع ◼

 کودکستان ایجاد شود. 

 زیربنای اساسی، مانند احیاء مجدد سرک و کوچه ها، بخاطر دسترسی به بازارها و خدمات در هر دو محل نیاز است. ◼

ند.  چون ساکنین مهارت های ذاتی در قالین بافی دارند، این منطقه احتماالً میتواند برای اتخاذ رویکرد فرصت های معیشی برای نوجوانان )ذکور و اناث( برای ترویج معیشت پایدار باید تنوع پیدا ک ◼

 مدنظر گرفته شود. MADE51های خالقانه از طریق 

 یک مرکز آموزش برای قالین بافی توسط جامعه در هردو محل توصیه شده است.  ◼

 . اند محصوالت صنایع دستی را بتواند به فروش برساندیک جای کوچک برای نمایش ضرورت است تا اجتماع بتو ◼
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 کندز -ولسوالی امام صاحب  بندر شیرخان 12

 

 مالی  تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

 امریکاییدالر  581,015 11,322 8,730 1,248 21,300

 

است که شامل قره کوترمه افغانیا، قره کوترمه ترکمانیا، قرتپ افغانیا،  بندر شیرخان این متشکل از ده قریۀ فرعی

چلکپه عرب ها، چلکپه افغانیا، قزل قلعه ازبکیا، پست جوی افغانیا، قره ترکمن و برزنگی ارباب موسی میشود. به 

دگان داخلی، بعضی مثابۀ یک خوشه از قریه ها با گروه های نژادی مخلوط و یک تعداد زیاد عودت کنندگان و بیجاش

آنها به شکل محلی ادغام یافته اند، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان این منطقه را برای اقدامات 

اولویت بندی نموده و برای گنجاندن در برنامۀ ملی میثاق شهروندی حمایت میکند، و امید میرود که این تالش ها 

د تا در این محل جابجا شوند.  این گروه قریه ها به طور آسان قابل دسترس است، عودت کنندگان دیگر را تشویق میکن

و وضعیت امنیت نیز خوب است.  نوجوانان در این اجتمع فعال هستند و از بسیج اجتماع حمایت میکنند. در حالیکه 

موالً برای رسیدگی مکاتب، کلینیک های صحی، بازار ها، دسترسی به سرک ها و خدمات برق موجود است، آنها مع

به نیاز های تمام مردم قادر نیست.  این منطقه دارای زمین حاصل خیز است که برای ساکنین معیشت فراهم میکند، 

و بین اعضای جوامع مختلف تنش وجود ندارد.  امتیازات بیشتر از این واقعیت واضح است که این منطقه در خط 

 .ترانزیتی با تاجکستان موقعیت دارد

 

 

 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      
 

 

21,300 

 مجموع ذینفعان که بهره مند شده اند 

منطقه  نیمدت سه سال در ا یآن برا یکار یپناهندگان و شرکا یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریبر محل، کم یداشت مبتن منیبرنامه ابه مثابۀ

شغول کار هستند تا پروژه های انواع مختلف، به شمول سرپناه، آب و حفظ الصحه، تولید درآمد، انکشاف زیربنا مقیاس کوچک، همکاری برای م

دد ع 5گان مقابله با سرما در زمستان و مساعدت با افراد را که نیاز های مشخص دارند تطبیق نمایند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهند

باغ های ترکاری تأسیس گذاری شد. لباس های  22گرین هاوس و  11کیلومتر سرک را احیای مجدد نموده، در حالیکه  5.2کالورت را اعمار و 

 .برای خانواده های آصیب پذیر توزیع شد UNIQLOساخته شده 

 

را در عرصه های تعلیم و صحت حمایت میکند. بر عالوه،  ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان دسترسی به خدمات2019در سال  

 کند.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای ترویج وضعیت زندگی از طریق فعالیت های تولید در آمد و فراهم نمودن برق کمک می

 .میرسد امریکاییدالر  170,000مجموع به مبلغ  در 2019کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه در سال 

 11,032 

 ذینفعان مستقیم 

 10,268 

 ذینفعان غیر مستقیم

 

 

 

 

رنامۀ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بخاطر جلوگیری از خشونت 
 UNHCR ©به دلیل جنس و جندر باالی آگاهی بین مردان و پسران تمرکز میکند. 

رنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان باالی تقویت ب
 بخشیدن جوانان، مانند حمایت از این تیم کرکت، توجه میکند. 

© UNHCR 

برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از 
 ©د این پل که جامعه را وصل می سازد، حمایت میکند. انکشاف زیربنای عامه، مانن

UNHCR 
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 فعالیت ها ذینفعان

 8,280 

جوانان  یها تهیکم جادیکرکت و فوتبال، ا یها فارمیونی افتیجوانان، به شمول کمک با آنها بخاطر در یساز جیبس یپناهندگان باال یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریکم ◼

 کیمنابع شروع کرده اند و با تجار بخاطر اعمار  یساز جیها تمرکز کرده است.  جوانان به بس تیدر مورد حقوق و مسئول یآگاه ینشست ها یزماندهذکور و اناث، و سا

 کرکت تماس گرفته اند.  دانیم

 .دندیشتراک ورززنان در محل کار و جامعه ا هیختم خشونت عل ۀدر بار یآگاه جادیمحفل شام بخاطر ا کیتن مرد و زن در  250 ◼

برق ارتقاء  یتیکانکر یها هیعدد پا 280مدت فعال نبود با نصب  کی یبرق موجوده را، که برا ستمیپناهندگان س یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری، کم2019سال  در ◼

برق وعده نموده  استیبا وزارات مربوطه، ر یو همکار یهماهنگ قیپناهندگان و از طر یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریمساعدت کم بیطور، به تعق نی. به همدهدیم

 .  کنندیم ایبرق مح یها هیو جابجا نمودن پا نیکار را با کندن زم یرویاجتماع ن کهیدر حال کند،یکمک م یکیتخن تیبرق و حما یدوان بلیک قیپروژه از طر نیکه در ا

 مکتب را اعمار نمود. ریتعم کیناهندگان پ یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری، کم2019سال  در ◼

 .کندیامبوالنس فراهم م کیآن  یو برا دهدیموجوده را ارتقاء م یصح کینیکل یصح کینی، کل2019سال  در ◼

 ،ینجار ،یمرغدار ،یماه یفارمدار ،یدرآمد  )زنبوردار دیتول یها تیفعال قیرا از طر یخود یپناهندگان اتکا یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری، کم2019سال  در ◼

 .بخشدیم تی( تقورهیوغ لیموبا فونیلیت میترم

 خانواده آصیب پذیر کمک شدند تا برای خود خانه های جدید آباد کنند.  17  ◼ 408 

 760 
 خانواده از باغچه های ترکاری مستفید شدند. 5 ◼

 آن را با یکدیگر شریک استفاده میکنند. فامیلی هر یک از 5گرین هاوس در محل تأسیس گذاری شد، که گروه های  11 ◼

 18,152 
 کیلومتر با جغل ریزی مجدداً ترمیم شد تا به مکاتب، تسهیالت صحی و بازار دسترسی بهتر پیدا شود.  5.2سرک به طول  ◼

 کالورت و پل اعمار شد. 5 ◼

 ناءزیرب  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم   محلانکشاف  

  

 

 شراکت ها
 نیز تعین شده است.  2019خانواده غذا توزیع کرد و عین هدف برای سال  250سازمان جهانی غذا برای  ◼

؛ آب همچنان از طریق طرح ریزی شده کمک میکند 2019حلقه چاه نیمه عمیق که برای سال  4و  2018حلقه چاه آب در سال  3کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان این محل را با اعمار  ◼

 خانواده محیا شد.  200تانکر ها نیز محیا میشود. بسته های حفظ الصحه برای 

ی صنف توسط هیئت ناروی برا 23فراهم میکنند؛ هیئت ناروی برای مهاجرین و سازمان نجات اطفال از صنوف سواد آموزی حمایت میکنند و مساعدت برای تعلیم را برای کودکان مکتب ابتدائیه  ◼

 نیز ادامه دارد. 2019اساس گزاری و حمایت شد و در سال  2018مهاجرین در سال 

 اعمار میکند.  2019وزارت معارف دو تعمیر مکتب را در سال  ◼

 آموزش میدهد.  2019تن از عودت کنندگان را در حرفه های قابل بازاریابی در سال  200سازمان نجات اطفال، به مثابۀ اقدامات بهبود معیشت،  ◼

 . ریاست انرژی و آب کار های کیبل دوانی برای اتصال برق را در این منطقه راه اندازی میکند ◼

 

 

 خال های باقی مانده       
 

 این محل نیاز به دسترسی بهتر به آب آشامیدنی دارد.  ◼

 
 از به کار دارند. خانواده عودت کننده و بیجاشدۀ داخلی نی 1,435 فرصت های معیشی محدود است، و تخمیناً در حدود ◼

 
 سرمایه گذاری بیشتر برای بهبود دسترسی به مکاتب، تسهیالت صحی، و بازار ها از طریق اعمار و احیاء سرک ضرورت است.  ◼

 معارف یک خالی حیاتی است، که نیاز ویژه برای صنوف اضافی و زیربنا دیگر مکتب وجود دارد. ◼
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 هرات -ولسوالی انجیل  کاهدیستان 13

 

 تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

18,000 5,000 3,400 9,600 
دالر  1,133,746

 امریکایی
بادغیس موقعیت دارد. -کیلومتری شهر هرات و جوار سرک عمومی هرات 15کاهدیستان یک منطقه وسیع است که در 

ت کنندگان و بیجاشدگان داخلی میباشد و بیشتر مردم که در کاهدیستان عود 8,000نفوس  در این منطقه شامل بیش از 

و قریه های جدیدا اساس گزارس شده در گرد و پیش زندگی میکنند از مرغاب در بادغیس و غورماچ در والیت فاریاب 

دوامدار و خشکسالی هستند، که تعداد مشابه در والیات همجوار نیز دیده میشود. تعداد بیجا شده گان نسبت به جنگ های 

در آن بخش کشور روزمره رو به افزایش است. اکثریت خانواده های بیجاشدگان داخلی در کاهدیستان در همین اواخر 

رسیده اند، در حالیکه عودت کنندگان که از والیات همجوار آمده اند نسبت عدم امنیت نتوانسته اند به محالت اصلی خود 

انکشاف محل در این منطقه تأسیس شد و برای ساکنین همچنان از برنامه های  ، شورای2007برگردند. در سال 

همبستگی ملی حمایت شد. با استفاده از بودجۀ برنامه همبستگی ملی یک مکتب و یک حمام عمومی اعمار شد. کمیساریای 

هروندی از این محل حمایت عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای اولویت بندی این محل به برنامۀ ملی میثاق ش

میکند و اقدامات خود را در این ساحه وسعت میدهد و امید دارد که جابجا شدن بیشتر افغان های عودت کننده از پاکستان 

 .و ایران صورت گیرد

 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان    
 

 
17,908 

 بهره مند شده افرادی  مجموع 

بدینسو مصروف کار است و برنامه های خود را از  2016کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در کاهدیستان از اوایل سال 

( تطبیق نموده است. در سال CRDSAطریق شریک کاری اش که عبارت است از هماهنگی خدمات بازسازی و انکشافی برای افغانستان )

سرپناه برای  101، برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان شامل اعمار 2018و  2017

خانواده های عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی همراه با دو حله چاه عمیق و ذخایر آب بود. از طریق این پروژه ها وضعیت زندگی مردم 

 د یافته است.این محل به طور چشمگیر بهبو

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به حمایت خود از این محل با یک عده پروژه ادامه میدهد که عبارتند 2019در سال 

از: ترویج تعلیم دختران از طریق اعمار تعمیر یک مکتب؛ بهبود آب رسانی؛ تقویت بخشیدن اتکای خودی زنان از طریق ایجاد مهارت؛ و 

مصارف کمیساریای عالی سازمان ترویج وضعیت زندگی با محیا نمودن سیستم های برق آفتابی و تعلیمات در مورت صحت و حفظ الصحه. 

 میرسد. امریکاییدالر  749,000ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ 

 

 7,300 
 ذینفعان مستقیم

 10,608 
 ذینفعان غیر مستقیم

 

 

 

یک عودت کننده میتواند برای کشت سبزیجات برای خانواده اش یک باغچه کوچک 
 داشته باشد که با چاه های آب اعمار شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای 

 UNHCR/D.Corcoran ©پناهندگان در محل زندگی اش ممکن شده است. 

به نیاز های سرپناه  به خانواده های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان 
 ©عودت کننده آصیب پذیر از طریق برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل رسیدگی میکند. 

UNHCR/D.Corcoran 

برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان چاه ها 
تابی فعالیت میکند تا آب آشامیدنی پاک را تعمیر میکند که توسط پمپ های مبتنی بر برق آف

 UNHCR/D.Corcoran ©را برای جوامع عودت کننده و میزبان محیا سازد. 
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 شراکت ها       

 صندوق کودکان ملل متحد، دو طرح آب رسانی را به کمک ریاست انکشاف و شهرسازی ایجاد نمود.  کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان، با کمک مالی از ◼

 ( پنج حلقه چاه آب مجهز با پمپ های دستی را اعمار نموده است.IRCکمیتۀ نجات بین المللی ) ◼

 صندوق کودکان ملل متحد برای شاگردان کتابچه، قلم، بکس، و قرطاسیه فراهم میکند. ◼

 بستگی ملی دولت یک مکتب و یک کلینیک را اعمار نمود.برنامه هم ◼

 برنامۀ ملی میثاق شهروندی، که امتداد برنامه همبستگی ملی است، توقع میرود تا مساعدت انکشافی بیشتر را در آینده محیا سازد. ◼

 راء کند و مرغ های تخم گذار را برای زنان توزیع کند.( پالن دارد تا یک پروژۀ زراعتی را اجHand in Hand Afghanistanموسسه دست به دست افغانستان ) ◼

 خانواده ماشین های قالین بافی را فراهم کرده. 40برنامه صنایع دهات برای  ◼

 میکند. خانواده را در رابطه با ترویج معیشت از طریق مرغداری کمک  500یا دست به دست به تعداد  Hand in Handموسسه  ◼

 

 خال های باقی مانده      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فعالیت ها ذینفعان

 3,159 

مانند تجارت  گر،ید یشیو ابتکارات مع ینیتوسط کار آفر نفعانیتن از ذ 159پناهندگان با  یسازمان ملل متحد برا یعال یایساریبر محل، کم یداشت مبتن منیا یها تیفعال تحت  ◼

 و آموزش نوتجار مساعدت نمود. ،یکمک خود یکوچک، گروه ها یها

 . دهدیم جیکوچک ترو یاز تجارت ها تیو حما یزیانکشاف مهارتها در پشم ر قیزنان را از طر شتیپناهندگان مع یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری، کم2019سال  در ◼

 . کنندیم افتیدر خانه در یروشن یرا برا یبرق آفتاب یتن افراد( بسته ها 1,400خانواده ) 200به تعداد ، 2019در سال   ◼

 میکند.را اعمار هیمکتب ابتدائ ریتعم کیپناهندگان  یسازمان ملل متحد برا یعال یایساری، کم2019سال  در ◼

 نواده با اعمار سرپناه های دو اطاقه و سیستم برق آفتابی برای روشنی در خانه حمایت نمود. خا 81کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای  ◼ 486 

 17,608 
 نی پاک محیا میکند. این محل از دو حلقه چاه عمیق با ذخایر آب که توسط سیستم برق آفتابی اعمار شده مستفید شد که برای مردم این محل دسترسی به آب آشامید ◼

 شبکه آب رسانی را با کمک سیستم برق آفتابی ایجاد میکند.  10یساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ، کم2019در سال  ◼

 زیربناء  تجارت  مساعدت ویژه  آب و حفظ الصحه  سرپناه  تعلیم   محلانکشاف  

اضافی مانند کتابخانه، البراتوار، و اطاق های کمپیوتر  برای اعمار مکاتب و صنوف بیشتر نیاز وجود دارد چون تعداد کودکان سن مکتب در جامعه توسط تسهیالت موجوده جذب شده نمی تواند. تسهیالت ◼

 در تعمیرات موجودۀ مکتب ضرورت است.

 فرصت های کاری ضرورت است.  ◼

 ل در این منطقه وجود دارد، اما ظرفیت آن کافی نیست تا تراکم نفوس را جذب کرده بتواند.کلینیک صحی فعا  ◼

 کمک برای فراهم نمودن خانه یک نیاز مهم است.  ◼

ل توان هزینۀ گزاف امتداد شبکۀ برق شهری را ن محدسترسی به انرژی برای روشنی در خانه ها ضرورت است، به خصوص برای اطفال تا بتوانند در خانه های خود از طرف شب درس بخوانند. مردم ای ◼

 در این منطقه ندارند.  

 حلقه چاه اضافی با سیستم برق آفتابی ضرورت است. 30آب آشامیدنی کافی برای اعضای این اجتماع موجود نیست. اعمار  ◼

 ت.کالورت بخاطر تسهیل نمودن خدمات و بازار ها نیاز اس 30کیلومتر به شمول  20یک سرک به طول  ◼

 کیلومتر نیاز است؛ سیالب های شدید در این اواخر در این منطقه چندین بخش این کانال را تخریب کرده است. 5احیای مجدد یک کانال تخلیه به طول   ◼
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 هرات -ولسوالی انجیل  جبریل 14

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

130,000 0 130,000 0 
دالر  1,085,740

 امریکایی
اسالم قلعه که -کیلومتری غرب شهر هرات در امتداد سرک عمومی هرات 6شهرک جبریل در ولسوالی انجیل، در 

 130,000خانواده ) 23,000به مسیر ایران رفته موقعیت دارد. این منطقه متراکم عودت کنندگان است که تقریباً 

زندگی میکند، و این محل برای راه اندازه برنامۀ ملی میثاق شهروندی دولت مشخص شده است. تن افراد( در آنجا 

کیلومتر مربع قرار دارد و ساکنین آن اکثز از نژاد هزاره  13جمعیت این منطقعه باالی یک شهرک دارای اراضی 

ً از ایران عودت نموده اند. نفوس این منطقه در سه موقعیت جابج ا شده است، که شامل شهرک هستند که عمدتا

انقالب، محل سعادت و کور میلی میشود. این به مثابۀ بزرگترین جامعه هزاره در هرات به شمار میرود. ساکنین 

این منطقه اصالً از والیات بلخ، کندهار، غزنی، هلمند، ارزگان، بامیان، دایکندی و میدان وردک هستند. بر اساس 

عودت کنندگان، مردم این منطقه با چالش های مربوط به معیشت محدود و فرصت  ارزیابی های نیازها و نظار از

های اقتصادی مواجه هستند. ادغام اقتصادی و اجتماعی عودت کنندگان نسبت مسایل سیاسی در منطقه و درک 

ادارات  احساس در مورد عودت کنندگان آسان نبوده. دولت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و

  دیگر تالش های کمکی خود را در این منطقه افزایش میدهند که هدف شان ترویج وضعیت زندگی میباشد.

 

 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      

 

 

13,260 
 مجموع ذینفعان که بهره مند شده اند

مصروف کار است و برنامۀ خود را از طریق  2016برای پناهندگان در این منطقه سر از اوایل سال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 

، فعالیت های معیشی تحت برنامه ایمن داشت مبتنی بر محل کمیساریای 2018و  2017یک شریک کاری خود اجراء میکند. در سال های 

با پروژه های دارای هدف اتکای خودی و تقویت همبستگی اجتماعی مستفید عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان مردم این منطقه را 

کرد. در هماهنگی با سهمداران دولتی و شرکای کاری، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان چهار موقعیت را برای فراهم 

کنین در گذشته مواجه بودند حاال با دسترسی بهتر جامعه انتخاب کرد. مشکالت و چالش های که سا-نمودن کمک از طریق رویکرد تمام

 . به خدمات، فرصت های کاری و محیط زندگی پایدار به اندازۀ زیاد کاهش یافته است

 

خود را در این ساحه با تمرکز به ترویج تعلیم و تربیه از  اقدامات، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان 2019در سال 

کاتب و حمایت از دوکان های انترنت کفی یا مرکز دسترسی به انترنت؛ فراهم نمودن مشورت روانی و اجتماعی؛ تقویت طریق اعمار م

مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد خود کفاهی از طریق حمایت از تجارت، و استخدام در پیشه های گوناگون افزایش میدهد.

 میرسد. امریکاییدالر  417,350جموع به مبلغ برای پناهندگان برای این پروژه های در م

 

2,980 
 ذینفعان مستقیم

 

10,280 
 ذینفعان غیر مستقیم

 

 
 

 Ethicalآموزش دادن زنان در رشتۀ عکاسی و ایجاد تجارت های کوچک که با برنامۀ 
Fashion  .یک شرکت تجارتی بین المللی( وصل است( ©© UNHCR/S. Rich 

ن در شغل خیاطی و فراهم نمودن مواد برای ایجاد تجارت های کوچک. آموزش دادن زنا
© UNHCR/S. Rich 

 UNHCR/S. Rich ©جوامع که باهم در گل خانه ها برای افزایش درآمد کار میکنند. 
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 شراکت ها       

 از فراهم نمودن مواد مکتب برای اطفال حمایت نمود. نیمهاجر یبرا ینارو ئتیه، 2018در سال  ◼

 ابزار تجارت کوچک و آموزش را برای خانواده های عودت کنندگان فراهم نمود. نیمهاجر یبرا ینارو ئتیه ◼

 با سهم جامعه و دولت اعمار نمود. حفره ها را  UNHABITATموسسه  ◼

خانواده به شبکۀ برق است. این  1800خانواده، و وصل نمودن  2000برنامۀ ملی میثاق شهروندی در حال حاضر مشغول قیر نمودن سرک ها و کوچه های داخلی، انکشاف طرح آب رسانی برای  ◼

 ر میدهد که یک شواری انکشاف اجتماعی از هر یک آن ها نمایندگی میکند. ساحه فرعی میشود تحت پوشش قرا 46برنامه تمام ساحه که مشتمل از 

 مشاورت روانی و اجتماعی را در این ساحه فراهم میکند.  IAMسازمان  ◼

 . میکندخانواده را در رابطه با ترویج معیشت از طریق مرغداری کمک  500یا دست به دست با تعداد  Hand in Handموسسه  ◼

 

 قی ماندهخال های با       

اضافی مانند کتابخانه، البراتوار، و اطاق های کمپیوتر  برای اعمار مکاتب و صنوف بیشتر نیاز وجود دارد چون تعداد کودکان سن مکتب در جامعه توسط تسهیالت موجوده جذب شده نمی تواند. تسهیالت ◼

 در تعمیرات موجودۀ مکتب ضرورت است.

 عه بوده و تعداد زیاد از نوجوانان تصمیم گرفته اند تا بیرون از کشور بروند.اتکاء به خود یک نیاز مبرم برای جام ◼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذینفعان

 

 فعالیت ها

 

4,450 

اهم نمودن آموزش مقدمان شرکت ها، و سازماندهی استخدام و گروه های کمک خودی برای ایجاد تجارت های کوچک، فر ایمن داشت مبتنی بر محلنفر از پروژه های  638 ◼

ًً ه بهر ً  نفر  میان خانواده های شان به شکل غیر مستقیم بهره بردند. 3190برداری نمودند که  تعداد تقریبا

 مایت میکند. ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از انکشاف تجارت های کوچک ح2019در سال  ◼

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان خود اتکاء به خود را از طریق جابجا نمودن به کا تقویت میکند.2019در سال  ◼

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان روانی و اجتماعی را در جامعه فراهم میکند.2019در سال  ◼ 3,500 

 ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از حمایت خود برای انترنت کفی خصوص به زنان ادامه میدهد.2019 در سال ◼ 11,100 

 اعمار میکند.  2019کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک تعمیر مکتب ابتدائیه را در سال  ◼

 

 محلانکشاف 
 

 تعلیم 
 

 سرپناه
 

 آب و حفظ الصحه
 

 مساعدت ویژه
 

 تجارت
 

 زیربناء
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 بامیان -شهر بامیان  شش پول و قشقه 15

 

 مالی تمویل جامعه میزبان عودت کنندگان پناهنده بیجاشدگان داخلی جمعیتمجموع 

 امریکاییدالر  395,415 2,160 4,788 461 7,409

منطقه شامل یک تعداد از قریه ها در منطقۀ شرق مرکز بامیان میشود، به شمول شش پول، پیتاب لغمان،  این

فتمستی، توپچی، نوآباد و قشقه میشود. اکثریت نفوس در این منطقه عبارت از عودت کنندگان و بیجاشدگان 

بۀ یک ساحۀ ادغام مجدد نمونه داخلی از مناطق مختلف والیت بامیان و سایر والیات میشود. شش پول به مثا

که در آنجا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از جامعه حمایت نموده در نخست تأسیس شده 

 Government'sبود. قشقه یک ساحۀ جدیداً تأسیس شده برای طرح دولت برای تخصیص زمین )یعنی 

Land Allocation Scheme  یاLASقطعه  598جرین و عودت کنندگان به تعداد ( میباشد. وزارت مها

تقسیم نمود. این دو ساحات از نظر  2017زمین را به عودت کنندگان کننده گان واجد شرایط در سال 

اجتماعی، اقتصادی و برای دسترس به خدمات به یکدیگر متکی هستند. نفوس این منطقه عمدتاً هزاره بوده 

ً از ایران و پاکستان هستند. اکثریت  و یک تعداد کم تاجک ها نیز میان آنها زندگی میکند که اکثر عمدتا

خانواده های که به مثابۀ دریافت کننده قطعات زمین تحت طرح برای تخصیص زمین انتخاب شدند در مناطق 

مختلف والیت بامیان، به شمول غارها در گردوپیش بت های بامیان زندگی میکردند. کار شاقه فارمداری 

ترین فعالیت درآمد آور برای مردم در این منطقه است. بیشتر از عودت کنندگان متکی بر کار فصلی عادی 

 .شاقۀ غیر رسمی، به شمول ساختمانی و سرک سازی، و همچنان قالین بافی هستند

 

 
 

 پروژه های اجراء شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان      
 

 

7,409 
 بهره مند شده رادی اف مجموع 

که باالی ترویج معیشت، انکشاف زیربنای  بر محل  یداشت مبتن منیا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از طریق پروژه های

اریای کمیس MADE51اساسی، و افزایش دسترسی به خدمات این جامعه حمایت کرده است. این اجتماع به صفت اقدام آزمایشی برای پروژۀ 

عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان انتخاب شده است و  بازاریابی ئمحصوالت تولید شده توسط صنعت کاران عودت کننده به سطح ملی 

و بین المللی صورت میگیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک طرح آب رسانی را به شمول شبکه های تقسیم آب 

است، و یک کمپاین آگاهی را راه آندازی کرده است که با فعالیت های حفظ الصحه مانند فراهم نمودن بسته های نظافت، اعمار  انکشاف نموده

تشناب های کامپوست خشک، و ایجاد یک سیستم دسترسی به مدیریت مواد باطله جامد تقویت شده است. تمام خانواده ها حاال به آب پاک و 

خانواده  25به ساکنین محلی و قریۀ همجوار جرستوغی تقسیم شد. کمک سرپناه برای  آفتابیرسی دارند. بسته های  یک محیط زیست سالم دست

کیلومتر سرک داخلی راه  1.6ها فراهم شد که وضعیت زندگی و صحت آنها را بهتر نمود. لیول سازی، سنگچل گزاری و قیر کاری باالی 

مع همجوار را ممکن ساخت؛ این پروژه از طریق سیستم پول نقد برای کار و کار بدون مهارت اندازی شد که دسترسی به بازار های جوا

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، ساکنین اعتماد پیدا کرده اند، انعطاف پذیری خود را تقویت  اقداماتاجراء شد. بر نتیجۀ 

 یدار بهتر نموده اند.داده اند، و امکانات شان را برای ادغام مجدد پا

 

، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک تعمیر مکتب ابتدائیه را در پیتاب لغمان و یک پروژۀ کوچک برق 2019در سال  

دالر  205,286مصارف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای این پروژه ها به مبلغ  آبی در شش پول احیاء میشود.

 .میرسد امریکایی

 3,588 
 ذینفعان مستقیم

 3,821 
 ذینفعان غیر مستقیم
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آموزش زنبورداری و انکشاف فروشات برای حمایت از عودت کنندگان و اعضای جوامع 
 میزبان 

© UNHCR 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک پروژۀ قالین بافی را تحت برنامۀ 
MADE51  خود تمویل میکند تا صنعت کاران را حمایت کند و برای محصوالت شان

 UNHCR ©دسترسی به بازار های بین المللی فراهم سازد. 

را برای عودت کنندگان فراهم  آفتابیکمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان بام های 
 UNHCR ©رم نگهدارید. میکند تا خانه های شان را در طول ماه های زمستان گ

 

 

4,200 

 598که از  ، تحت فعالیت های ایمن داشت مبتنی بر محل، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک پروژۀ شبکۀ آب را در قشقه تاسیس نمود2018در سال  ◼

کیلومتر دور موقعیت داشت و برای مدت های  1نزدیک ترین منبع آب دریای بود که در فاصلۀ بیشتر از  خانوادۀ عودت کننده با فراهم نمودن آب آشامیدنی حمایت میکند. 

 . طوالنی در سال یخبند است و بدون فلتر نمودن برای آشامیدن مناسب نیست

 

2,300 

موفقانه ادامه دارد. ذینفعان در حصۀ سواد اساسی، زنبورداری و  اجراء شد و این کار 2014زن عودت کننده آصیب پذیر در سال  30زنبورداری برای تولید عسل برای  ◼

 انکشاف فروشات آموزش یافتند. ابزار کاری برای شان فراهم شد.

غذایی تاسیس  ادامه خواهد داشت. کودکستان با برنامۀ 2019. این پروژه در سال MADE51مرد عودت کننده به مثابۀ بخش از برنامۀ  50زن و  150پروژۀ قالین بافی برای  ◼

 دختر و بچه از آن بهره مند میشوند، به خصوصل اطفال که مادران شان مشغول فعالیت های قالین بافی هستند. 30شد و 

 . ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک کارخانۀ تولید برق آبی را احیاء مجدد میسازد2019در سال  ◼

 

 یع گردید. زتو ایمن داشت مبتنی بر محلبه مثابۀ بخش برنامۀ  آفتابیی بام ها 130، 2018در سال  ◼ 800

 

4,800 
نوزاد در هر ماه تولد میشود. خدمات این کلینیک برای پنج قریۀ همجوار نیز ارائه میشود.  12، اطاق تولد در بخش زایشگاه کلینیک موجوده اعمار شد که در آن 2017در سال  ◼

 کمک کرد تا برق و روشنی در این کلینیک فراهم شود.  آفتابیمتحد برای پناهندگان همچنان برای اخذ پنل های  کمیساریای عالی سازمان ملل

 

105 
 15 پولی را برای، با هماهنگی و سایر شریکان محلی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از خانواده های آصیب پذیر تائید نمودو و مساعدت 2018در سال  ◼

 یع کرد تا آنها بتوانند ماه های سرد و شرایط وخیم آن را طی کنند. زخانواده تو

 

550 
 دختر و بچۀ نوجوان در کورس های شش ماهل کمپیوتر و لسان انگلیسی اشتراک نمودند و بعد از تکمیل برای شان تصدیق نامه ها داده شد. 160بیشتر از  ◼

 ملل متحد برای پناهندگان یک مکتب ابتدائیه را در این ساحه اعمار میکند. ، کمیساریای عالی سازمان 2019در سال  ◼

 

 شراکت ها   
 . کندیم لیتسه هیدختر را در مکاتب ابتدائ بچه و 35و ثبت نام  کندیم تیبر محل حما یمکتب  مبتن یاز برنامه ها صندوق کودکان ملل متحد ◼

 . کندیکمک فراهم م ونیناسیفراهم نمودن واکس یو برا یتغذ یاطفال سو یتداو یبرا صندوق کودکان ملل متحدموجوده در شش پول،  کینیکل قیطر از ◼

 فراهم کردند. 2018و  2017 یرا در سال ها یدنیاخذ آب آشام ی( کمک براADRA ای Adventist Development and Relief Agency) ستینتیادو یۀریو خ یانکشاف ۀو ادار WFP ۀادار ◼

 .کندیمساعدت پول نقد فراهم م میتیطفل  30 یبرا یاسالم یۀریخ سازمان ◼

 .کندینقد کمک م پول یزمستان از جمله با فراهم نمودن مواد سوخت و اعانه ها مقابله با هوای سرد درکمک بخاطر  یخانواده برا 50با  ADRA سازمان ◼

در  ینموده و آگاه یانفجار ناشده پاک کار مهمات( منطقه را از UNMACCA ای United Nations Mine Action Centre for Afghanistanافغانستان ) یملل متحد برا نیمرکز ضد ما ◼

 . کندیفراهم م نیمورد خطرات ما

 . کندیکمک م یمیعمار سرپناه دابخاطر ا ریپذ بیآص ۀخانواد 25 یبرا World Relief سازمان ◼

 نموده است. اهداء کندیم جادیا یکار یکه فرصت ها 2019در سال  یسرک ساز ۀپروژ یکار عامه قرارداد را برا وزارت ◼

 .است یزیساحه در مراحل طرح ر نیدر ا یشهروند ثاقیم یمل ۀبرنام قیتطب ◼

 

 

 

 فعالیت ها ذینفعان

 

 محلانکشاف 
 

 تعلیم و تربیه
 

 سرپناه
 

 آب و حفظ الصحه
 

 مساعدت ویژه
 

 تجارت
 

 زیربناء
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یالدیم 2019 یسر از ماه م  

  خال های باقی مانده   
 ز با اولویت برای این جامعه است. موجودیت فرصت های کاری یک نیا  ◼

 دسترسی به بازار ها بخاطر فاصلۀ دراز بین جوامع و فرصت های حمل و نبود نقل عمومی محدود شده است. ◼

 در این منطقه صرف یک کلینیک صحی وجود دارد، که نیاز به توسعه و تجهیزات بیشتر دارد.  ◼

فیصد آنها صرف دیوار های مرضی در زمین هایی شان اعمار کرده اند اما برای  20 -زمین داده شده است نیاز به سرپناه درست دارند  اکثر خانواده های عودت کننده که برای شان یک قطعه ◼

 اعمار سرپناه امکانات ندارند. 

 جوده وجود دارد.ضرورت مبرم برای افزایش دسترسی به تحصیالت به شمول توسط اعمار تعمیرات مکاتب جدید و ترمیم و توسعۀ زیربنای مو ◼
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 موقعیت های پروژه - مبتنی بر محل برنامه حفاظت  ضمیمه

 

در  مبتنی بر محل موقعیت که پروژه های حفاظت  61این ضمیمه مرورکلی از عملیات های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در 

 سرتاسر افغانستان اجراء شده فراهم میسازد.

 

 فعالیت های پروژوی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شریکان اجراء شده منطقه الی ولسو  والیت  #

 50متر با دروازۀ دخولی برای آب؛ اعمار  400نفر؛ اعمار دیوار مانع سیالب به طول  40رشد تجارت برای  درگه میرکالن و پتاوه قره باغ کابل 1

 ه های آصیب پذیر؛ اعمار یک فارم مرغداریعدد سرپناه برای خانواد

کیلومتر سرک همراه با حفره در اطراف و  2نفر؛ اعمار یک مرکز اجتماعی؛ اعمار  30رشد تجارت برای  غازی آباد 21حوزه  کابل 2

 اعمار دو فارم مرغداری WASHyساختار  5دیوار حفاظتی؛ اعمار 

 نفر؛ اعمار یک کلینیک صحی  30رشد تجارت برای  وزیر قلعه پل عالم لوگر  3

نکته برای آب؛ اعمار یک مرکز برای زنان؛ اعمار تعمیر برای یک مکتب ابتدائیه، مسطح ساختن و  2اعمار  تره خیلتنگی   21حوزه  کابل 4

 نفر 60باالی سرک به طول یک کیلومتر؛ رشد تجارت برای  جغل ریزی

 دسترسی به انترنت مخصوص برای زنان تاسیس گذاری یک مرکز بازارک بازارک پنجشیر 5

پکتیاکوت، خواجه   9حوزه  کابل 6

 رواش و امین آباد

دختر  20تاسیس گذاری تجارت های کوچک در حصۀ شیشه کاری، فلز کاری، میخانیکی و قطی سازی؛ آموزش 

سرک های متر  630نفر در حصۀ ترمیم تایر موتر؛ اعمار  6و زن در حصۀ گلدوزی و صنایع دستی؛ آموزش 

 کیلومتر حفره اطرافی  1.2داخلی؛ احیاء مجدد 

تأسیس گذاری تجارت های کوچک در سکتور مالداری و خرید و فروش حیوانات، فروشات و حمل و نقل )با  چهارقلعۀ چهاردهی 6حوزه  کابل  7

 استفاده از رکشاها( کاالها، دوکان ها و پشم ریزی

تأسیس گذاری تجارت های کوچک در سکتور مالداری و خرید و فروش حیوانات، دوکان های کاالها، و پشم  چهارقلعۀ وزیرآباد  10حوزه  کابل 8

 ریزی و فروشات و حمل و نقل )با استفاده از رکشا ها(

 20آموزش برای  متر؛ حمایت از یک کلب برای جوانان؛ 307سرک داخلی با طول مجموع به فاصلۀ  2اعمار  میانشخ، لغمانی، باباخیل مرکز پروان 9

 نفر در رشتۀ ترمیم تیلیفون موبایل

 کفچاه آب با پمپ دستی و  3اعمار  سیغانی  چاریکار پروان 10

 کفچاه آب با پمپ دستی و  2اعمار  یوزباشی چاریکار پروان 11

 برای کنترول سرریزی آب احیاء مجدد یک کانال زراعتی و جوی توغچی ولسوالی بگرام پروان 12

 تأسیس گذاری یک کفی انترنت یا مرکز دسترسی به انترنت مخصوص اناث شهر چاریکار چاریکار انپرو 13

لیتر آب  60,000چاه عمیق و اعمار ذخیره برای  2اعمار یک کلینیک صحی؛ آموزش در حصۀ گلدوزی؛ کندن  میرویس مینه 8و  7حوزه  کندهار 14

عراده موترسایکل بخاطر استفاده برای شروع کردن  100یع ز؛ توآفتابیو اطاق محافظ؛ نصب سیستم های 

 تجارت های کوچک )فروشات، حمل و نقل وغیره(

لیتر آب  60,000چاه عمیق و اعمار ذخیره برای  2اعمار یک کلینیک صحی؛ آموزش در حصۀ گلدوزی؛ کندن  لویه واله 12و  9حوزه  کندهار 15

عراده موترسایکل بخاطر استفاده برای شروع کردن  100یع ز؛ توآفتابیو اطاق محافظ؛ نصب سیستم های 

 تجارت های کوچک )فروشات، حمل و نقل وغیره(
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 فعالیت های پروژوی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شریکان اجراء شده منطقه ولسوالی   والیت  #

لیتر آب  60,000چاه عمیق و اعمار ذخیره برای  2آموزش در حصۀ گلدوزی؛ کندن اعمار یک کلینیک صحی؛  غره کلی  3حوزه  کندهار 16

عراده موترسایکل بخاطر استفاده برای شروع کردن  100یع ز؛ توآفتابیو اطاق محافظ؛ نصب سیستم های 

 تجارت های کوچک )فروشات، حمل و نقل وغیره(

لیتر آب  60,000چاه عمیق و اعمار ذخیره برای  2در حصۀ گلدوزی؛ کندن  اعمار یک کلینیک صحی؛ آموزش ذکر شریف 5حوزه  کندهار 17

عراده موترسایکل بخاطر استفاده برای شروع کردن  100یع ز؛ توآفتابیو اطاق محافظ؛ نصب سیستم های 

 تجارت های کوچک )فروشات، حمل و نقل وغیره(

یع پنل زکلینیک صحی؛ تو 2برای  آفتابیعمار تشناب ها و سایه بان ها، و نصب سیستم های چاه عمیق، ا 5کندن  صافیان و بوالن 8و  7، 5حوزه  هلمند  18

 خانواده  200و اجزای کمکی برای  آفتابیهای 

خیمه برای  1میز معاینه و  2زن؛ فراهم نمودن  20برای  آرایش مو زن؛ آموزش 50آموزش گلدوزی برای  شهر زرنج و کنگ شهر زرنج  نیمروز  19

 ک صحی سیارکلینی

 خانواده 14منزله برای مکتب ابتدائیه؛ اعمار سرپناه دایمی برای  2اعمار تعمیر  یکه توت دهدادی بلخ  20

 خانواده 60آموزش در تولید مرغداری و فراهم نمودن مرغ ها برای  رحمت آباد خواجه دوکو جوزجان 21

 خانواده 25و فراهم نمودن مرغ ها برای  آموزش در تولید مرغداری التیخواجه خواجه دوکو جوزجان 22

 متر 2,116اعمار یک شبکۀ آب رسانی به طول  حکمت آباد شبرغان جوزجان 23

 خانواده 10اعمار سرپناه های دایمی برای  سخی آباد، گذر میدان شبرغان جوزجان 24

 کیلومتر سرک  3.5باالی  جغل ریزی تاغیانه عربیه سر پل سر پل 25

 خانواده 60آموزش در تولید مرغداری و فراهم نمودن مرغ ها برای  نوروز تپه ر پلس سر پل 26

 خانواده 15اعمار سرپناه های دایمی برای  تاغیانه عربیه سر پل سر پل 27

 کیلومتر سرک؛ اعمار دو کلورت 1سنگچل باالی  دمقل میمنه فاریاب 28

 زی پایپ دوانیاعمار چاه عمیق و طرح ری قرق سای میمنه فاریاب 29

 خانواده 30اعمار سرپناه های دایمی برای  دمقل میمنه فاریاب 30

 خانواده 60برای  آفتابینصب سیستم های  گل قشالق ایبک سمنگان 31

 خانواده 16زن؛ اعمار سرپناه های دایمی برای  70آموزش خیاطی برای  زمان خیل و حسین خیل پل خمری بغالن 32

برزنگی، قرکوترمه و  اما صاحب کندز 33

 چغتایی

 متر 27کلورت و دیوار حفاظتی به طول  5کیلومتر سرک؛ اعمار  5سنگچل باالی 

  گرین هاوس 3باغ ترکاری؛ اعمار  9ایجاد   صدارک اما صاحب کندز 34

 گرین هاوس 8باغ ترکاری؛ اعمار  13ایجاد   شیرخان بندر اما صاحب کندز 35

 خانواده 17اعمار سرپناه های دایمی برای  رخان بندرمنطقۀ شی اما صاحب کندز 36
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As of April 2019 

 

 فعالیت های پروژوی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شریکان اجراء شده منطقه ولسوالی   والیت  #

کمپ دشت قلعه و   دشت قلعه تخار 37

 پروژۀ کوکچه 

 خانواده 10خانواده؛ اعمار سرپناه دایمی برای  35برای  تابیآففراهم نمودن ماشین چوچه کشی مرغ با برق 

میدان  2؛ اعتمار دیوار حفاظت کننده، کلورت سیستم تخلیه آب، اعمار آفتابیاعمار دیوار مرزی برای سیستم  وکی آباد فیض آباد بدخشان 38

 والیبال برای اجتماع

 خانواده 34ی اعمار سرپناه های دایمی برا دشت فراخ بهارک بدخشان 39

قصبۀ عودت کنندگان   مرکز بامیان 40

 قشقه 

 اعمار یک سیستم پایپ دوانی برای آب

 اعمار یک کانال آبیاری قریۀ بامسری مرکز بامیان 41

تأسیس گذاری و حمایت از گروه های کمک خودی، تأسیس گذاری تجارت کوچک؛ تسهیل گذاری ایجاد تجارت و  کاهدیستان انجیل هرات 42

 ابجا نمودن  به کارج

 تأسیس گذاری و حمایت از گروه های کمک خودی، تسهیل گذاری ایجاد تجارت و جابجا نمودن  به کار بلند شاهی انجیل هرات 43

تأسیس گذاری و حمایت از گروه های کمک خودی، تأسیس گذاری تجارت کوچک؛ تسهیل گذاری ایجاد تجارت و  جبریل انجیل هرات 44

 به کار  جابجا نمودن

 تأسیس گذاری و حمایت از گروه های کمک خودی، تأسیس گذاری تجارت کوچک؛ تسهیل گذاری ایجاد تجارت شگوفان انجیل هرات 45

( و ICDLتأسیس گذاری کفی انترنت یا مرکز دسترسی به انترنت مخصوص زنان؛ آموزش کمپیوتر )بستۀ   شهر هرات شهر هرات هرات 46

خشونت بر اساس جنس در مورد ؛ تسهیل کاری نشست های آگاه سازی CODE4FUN آموزش از طریق بنامۀ

 و جندر

 مبتنی بر محل  آفتابیاجرای طرح فراهم نمودن آب توسط برق  سگی اسد  آباد کنر 47

 تسهیل نمودن معیشت از طریق آموزش مهارت ها و حمایت از شروع تجارت باربر چوکی کنر 48

 تسهیل نمودن معیشت از طریق آموزش مهارت ها و حمایت از شروع تجارت یترگار میترالم لغمان 49

 مبتنی بر محل  آفتابیاجرای طرح فراهم نمودن آب توسط برق  قلعۀ دامان میترالم لغمان 50

 تسهیل نمودن معیشت از طریق آموزش مهارت ها و حمایت از شروع تجارت کاس قرغه یی لغمان 51

؛ حمایت از معیشت توسط فراهم نمودن رکشاها مبتنی بر محل  آفتابیاجرای طرح فراهم نمودن آب توسط برق  انسرخک قرغه یی لغمان 52

 )برای فروشات و حمل و نقل(

 چاه عمیق 23خانواده؛ کندن و اعمار  30اعمار سرپناه های دایمی برای  بیال بهسود ننگرهار 53

 ها گرین هاوسموزش و تأسیس گذاری تسهیل معیشت از طریق آ بیال بهسود ننگرهار 54

 تسهیل نمودن معیشت از طریق آموزش مهارت ها و حمایت از شروع تجارت پایگاه اکماالتی شهر جالل آباد ننگرهار 55

چاه عمیق؛  2؛ اعمار یک تعمیر مکتب؛ کندن مبتنی بر محل  آفتابیاجرای طرح فراهم نمودن آب توسط برق  کشکوت کز کنر ننگرهار 56

 خانواده 26اعمار سرپناه دایمی برای 

 اعمار یک تعمیر مکتب آشاب بابا کز کنر ننگرهار 57

چاه عمیق همراه با نصب پمپ های دستی؛ تسهیل نمودن معیشت  9خانواده؛ کندن  25اعمار سرپناه دایمی برای  درونته سرخرد ننگرهار 58

 از طریق آموزش مهارت ها و حمایت از شروع تجارت
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 فعالیت های پروژوی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و شریکان اجراء شده منطقه ولسوالی   والیت  #

کمپ گوالن، بوری  گربز خوست 59

خیل، شیکامیر، ماشا، 

شامیت، چکری، 

 میدانی، نیازخیل

پایپ دوانی آب؛ ارائه نمودن آموزش ترمیم سرپناه ها؛ اعمار تشناب ها و تسهیالت غسل خانه؛ اعمار طرح 

 حرفوی 

ایرم؛ دندی؛ بیلیامین؛  لکن خوست 60

تابی، کوتکی، پسته پله، 

پولیس کلی، زمتی کلی، 

اول خان کلی، دادی 

 دالل خان، شینکی

ترمیم سرپناه ها؛ اعمار تشناب ها و تسهیالت غسل خانه؛ اعمار طرح پایپ دوانی آب؛ ارائه نمودن آموزش 

 حرفوی

 ترمیم سرپناه ها؛ ارائه نمودن آموزش حرفوی ستاره منه؛ دورملک   تنی خوست 61

 


