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IOM, with financial assistance of the European Union, developed the Reintegration and Development Assistance in Afghanistan 
(RADA) project to support sustainable reintegration of returnees within their communities of return. RADA is implemented in eight 
provinces of high return (Baghlan, Balkh, Herat, Kabul, Kandahar, Kunar, Laghman and Nangarhar) with an integrated approach to 
the economic, social and psychosocial  aspects of reintegration at both the individual and community levels. At the structural level, 
technical assistance supports national and sub-national Afghan government authorities to strengthen their capacity to plan, manage 
and facilitate reintegration.  

The project runs for 5 years, from 2017 to 2022, with a budget of EUR 40 million to achieve the following results:  
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RADA is implemented in close coordi-
nation with several partners including 
key line ministries of the Government 
of the Islamic Republic of Afghanistan 
(GoIRA), international and national 
non-governmental organizations and 
UN agencies.  

1. Sustainable reintegration: Returnees and communities in areas of high return in Afghanistan share an 
enabling environment for sustainable reintegration in which returnees reach a level of economic self-
sufficiency, social stability within their community, and psychosocial well-being that enables them to cope with 
(re)-migration drivers.  

Activities include: integrated community development projects, support to businesses, start-ups and Technical 
and Vocational Education and Training (TVET).  
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2. Capacity strengthening: The Ministry of Refugees and Repatriation (MoRR) and its departments at the 
provincial level, has strengthened capacities to plan, coordinate and facilitate the provision of comprehensive 
reintegration assistance.   

Activities include: technical assistance, peer-to-peer capacity building and the establishment of referral 
mechanisms and structures such as Reintegration Information Centres (RIC) at the provincial level.  

3. Reception Assistance: Persons who are returned to Afghanistan under the Joint Way Forward Framework 
and additional arrangements on non-voluntary returns, are provided with immediate assistance at the airport 
in Kabul, Afghanistan.  

Activities include: medical and psychosocial screening and referral, temporary accommodation and onward 
transportation.  

4. Knowledge development:  Comprehensive data collection, trend monitoring and research contributes to an 
evidence base on return, reintegration and development policy and practice in Afghanistan.  

Activities include: data collection and analysis to monitor results,  impact and  contextual trends, publications   
and roundtables contribute to policy discussions at national and international level. 



 WWW.AFGHANISTAN.IOM.INT :برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید 

را برای حمایت از ادغام مجدد عودت کنندگان در جوامع شان روی دست گرفته  (RADA)سازمان بین المللی مهاجرت، با کمک مالی اتحادیه اروپا، پروژه حمایت از ادغام مجدد و توسعه در افغانستان 

 است.

های اقتصادی، اجتماعی و روانی اجتمااعای  گان را در بخشننداین برنامه در هشت والیت با میزان عودت باال )بغالن، بلخ، هرات، کابل، قندهار، کنر، لغمان و ننگرهار( و با رویکرد چند بعدی عودت ک

 ن و تطبیق برنامه های عودت و ادغام را داشته باشند.کند. در سطح ساختاری، روی ظرفیت کارمندان دولتی در ادارات مربوطه کار می شود تا آنان توانایی و ظرفیت تخنیکی الزم را برای پال کمک می

میلیون یورو است. فعالیت های اساسی این برنامه به چهار  01یابد. مجموع بودجه این برنامه  ادامه می 7177آغاز گردیده و تا مارچ سال  7102گردد که در سال  این برنامه در طی پنج سال تطبیق می

 باشد. دسته تقسیم شده که به شرح ذیل می

 ا ف غاا ن س تاا ن     س ا ز م ا ن   ب ی ن   ا ل م ل ل ی   م ه ا جار ت 
 (RADA)حمایت از ادغام مجدد و توسعه در افغانستان 

 7102سال نومبر  5

 

 

 

 

 این پروژه توسط اتحادیه اورپا تمویل گردیده است.

 
برنامه حمایت از ادغام مجدد و انکشاف در افغانستان با 

هماهنگی نزدیک چندین همکار از جمله وزارت 

های کلیدی دولت جمهوری اسالمی افغانستان  خانه
(GoIRA) سازمان های غیردولتی بین المللی و ملی ،

 و سازمان های ملل متحد اجرا می گردد.

ادی، شود تا به خودکفایی اقتصادی و ثبات اجتماعی برسند و توانایی های الزم اقتص ( ادغام عودت کنندگان و جوامع میزبان در سطح قریه انجام می0

 اجتماعی و روانی را داشته و قادر به مقابله با عوامل مهاجرت دوباره باشند. 

 فعالیت های اساسی در این بخش عبارتند از: تطبیق پروژه های انکشافی، حمایت از تجارت های کوچک، برگزاری کورس های آموزش حرفوی و دیگار

 فعالیت های روانی و اجتماعی.

 عودت کننده ای از اروپا در کارگاه خیاطی خود در حال تنظیم دستگاه هایی که با حمایت آی او ام خریداری شده است.

تا بلند بردن ظرفیت ها در ساختار های دولتی: ظرفیت ها در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست های آن در والیات تقویت می گردد 2) 

 توانایی های الزم را برای برنامه ریزی، هماهنگی، تسهیل و ارایه ی کمک ها برای ادغام مجدد را داشته باشد.

ی های کوتاه مدت آموزشی و ایجاد مکانیزم های ارجاعی و ساختارهای فعالیت های اساسی در این بخش عبارتند از: کمک های تخنیکی، برگزاری دوره

 مانند مرکز اطالعاتی ادغام مجدد و کمیته های والیتی ادغام در والیت های تحت پوشش پروژه رادا.

کمک های در حین ورود: افرادی که تحت چارچوب مشترک اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی مهاجرت و موافقت نامه های پیوستی برای عودت 3) 

 گردند. های غیر داوطلبانه به افغانستان باز می گردند، با کمک های در بدو ورود در فرودگاه کابل تامین می

 ل.نق کمکها در این بخش عبارتند از: تداوی های عاجل طبی، خدمات روانی و ارجاع به مراکز روان درمانی، اقامت موقت و ارائه سهولت های حمل و

توسعه و مدیریت معلومات: جمع آوری داده های جامع، نظارت بر پروسه مهاجرت و ادغام و تحقیق های بنیادین در ارتباط با پالیسی سازی، 4) 

 کند. مهاجرت و ادغام مجدد، برنامه ریزی و مدیریت پروسه مهاجرت و برنامه های ادغام را کمک می

ایج ها و میزگرد های تخصصی و انتشار نت فعالیت های اساسی در این بخش عبارتند از: جمع آوری داده ها به شکل دوامدار، تحلیل داده ها، ورکشاپ

 تحلیل ها و تحقیق های که صورت می گردد.


