
)RADA( ادغام مجدد و انکشاف در افغانستان

برنامه ادغام مجدد و انکشاف در افغانستان از طرف اتحادیه اروپا متویل و توسط سازمان بین املللی مهاجرت در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تطبیق میگردد.

WWW.AFGHANISTAN.IOM.INT :برای معلومات بیشرت در رابطه با فعالیت های درحال انجام با ما به متاس شوید

TARGET AREAS:

BALKH

BAGHLAN

LAGHMAN

KABUL

KANDAHAR

NANGARHAR

KUNAR

HERAT

مجموع مستفیدین
۱۰۷۸۱۵

سـازمان بیـن املللـی مهاجـرت با کمک مالـی اتحادیه اروپا پـروژه  ادغام مجـدد و انکشـاف  در افغانسـتان )RADA( را برای حامیـت از ادغام مجدد 

عـودت کنندگان در جوامع شـان تطبیـق می مناید.

ایـن برنامـه در هشـت والیـت بـا میزان عودت بـاال )بغالن، بلخ، هـرات، کابل، قندهار، کرن، لغـامن و ننگرهار( و با رویکرد چند بعـدی عودت کنندگان 

را  در سـطح فردی ، اجتامعی و سـاختاری  کمک میکند.

1.  ادغـام مجـدد پایـدار: عـودت کننـدگان و جوامـع میزبـان در مناطقی که آمـار بلند عـودت دارند، فضایی سـازنده را 
بـرای ادغـام مجـدد عـودت کنندگان ایجاد می کننـد تا عودت کنندگان بـه خودکفایی اقتصادی و ثبات اجتامعی برسـند 

و توانایـی هـای الزم اقتصـادی، اجتامعـی و روانـی را داشـته و قادر به مقابلـه با عوامل مهاجرت دوباره باشـند. 

2. بلنـد بـردن ظرفیـت هـا: ظرفیـت هـا در وزارت امـور مهاجریـن و عـودت کننـدگان و ریاسـت هـای آن در والیـات 
تقویـت مـی گـردد تـا توانایـی هـای الزم  بـرای برنامه ریـزی، هامهنگـی، تسـهیل و ارایه ی کمک هـا برای ادغـام مجدد 

را داشـته باشد.

3. کمـک هـای پس از بازگشـت : افرادی که تحت چارچوب مشـرک اتحادیـه اروپا و وزارت امـور مهاجرین وعودت 
کننـدکان افغانسـتان  بـاز مـی گردنـد، در میـدان هوایـی کابـل کمـک هـای پـس از بازگشـت را دریافـت مـی کننـد ، تـا 

بالفاصلـه نیازهایـی  مانندمحـل اقامـت، ترانسـپورت و غذای گـرم را برآورده سـازند.

4. توسـعه و مدیریـت معلومـات: جمـع آوری جامـع داده هـا، نظارت  و تحقیق به فراهم سـاخنت مبنای مبتنی بر شـواهد 
در ارتبـاط بـا عـودت، ادغام مجدد، پالیسـی های انکشـافی و کاربـردی کمک می کند.

ایـن برنامـه در طـی پنـج سـال تطبیـق می گـردد کـه در سـال 2017 آغاز گردیـده و تا مـارچ سـال 2022 ادامـه می یابد. مجمـوع بودجه ایـن برنامه 50 
میلیـون یـورو اسـت. فعالیـت هـای اساسـی این برنامه به چهار دسـته تقسـیم شـده که بـه رشح ذیل می باشـد.
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پروژه های انکشاف  جامعه  در ۱۰۰ قریه	 
حامیت  از 165 تشبثات موجود و جدید برای ایجاد 825 شغل	 
1000 رشکت کننده در آموزشهای فنی و حرفه ای	 
فعالیت های حامیت روانی برای  100 قریه 	 

کمک های مالی به ۷۳۰۰۰ بازگشت کنند گان 	 
از اروپا و ترکیه

خدمات طبی و روانی	 
معلومات بیشر در مورد ارجاع برای کمکهای 	 

بیشر

زمینه سازی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر شواهد برای پشتیبانی از برنامه ها	 
نظارت و ارزیابی در زمینه  ارزیابی تأثیرات	 
تحقیق و گفتگو برای اطالع از تدوین پالیيس ها	 

کمک های تخنیکی به وزارت و ریاست 	 
های امور مهاجرین و عودت کنندگان 

ایجاد مراکز معلومات ادغام مجدد و کمیته 	 
های ادغام مجدد والیتی در کابل، کرن و 

لغامن


