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 پس منظر

ازمند جامعه را از طفل اقشار مختلف و نی ،وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نظر به اهداف پالنی خویش

اطفال بی سرپرست و  ،، معلولین و معیوبین، بیوه زنانکار بی پیشه و بی ،کهن ساالن، جوانان بی حرفه تا ها کودکستان

 های آموزشبوط به کاریابی و اشتغال و به مسایل خدمات اجتماعی و مسایل مر شهدا را از نگاه امور مربوط بازماندگان

 .دارد به دوشحرفوی و فنی، ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی و سایر  اقشار نیازمند فوق الذکر را 

 ؛ثر کارؤبرای همه از طریق انکشاف بازار مکار شایسته رشد و ترویج  -

 ؛ونیت اجتماعیئکاهش خطر فقر از طریق انکشاف مص -

 ؛ی اجتماعیحمایو یها فعالیتکاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف  -

و تقویت  ر مصئونیت از اطفال، معلولین، نوجوانان، کهن ساالنخدمات مراقبت اجتماعی به منظو تقویت شبکه   -

 ؛ها مشارکت اجتماعی آن

 ؛ه از نظر اجتماعی منزوی می باشندک یتقویت آگاهی های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاص -

های ملی کار  تطبیق پالیسی معلولین جهت انکشاف اداره و و  اجتماعی، شهداامور  ت وزارت کار،رشد ظرفی -

 .ومَصونیت اجتماعی
 .(استراتیژی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین)

 پالن شده یها فعالیتتحقق  گزارشخالصه 

فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ ( 14)عاً جم 2331درسال مالی  کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وزارت

( 4)و تطبیق  فعالیت آغاز نشده( 1)فعالیت درحال اجرا قرار دارد، ( 1)به تعداد . است  نمودهتکمیل  آن را فعالیت( 51)آن 

 . است هولی نسبت مشکالت معطل شد ؛فعالیت آغاز

 .است هرسید %(51.8)وزارت کار،امور اجتماعی، شهدا و معلولین به  یها فعالیتاوسط فیصدی پیشرفت تمام 

 .دهد میرنگ آبی در حال جریان، رنگ شتری معطل شده و رنگ سرخ آغاز ناشده را نشان  :یاد داشت

پالن  یها فعالیتمجموع 

 شده

تکمیل  یها فعالیت

 شده

در حال  یها فعالیت

 اجرا

معطل  یها فعالیت

 شده

 ناشدهغاز آ یها فعالیت

14 82 1 4 1 

 گزارش تحقق های پالن شده 

 هدف
 مقدار هدف

(  تارگیت)
    درسال

 عنوان فعالیت عمده
   ها فعالیتپیشرفت 

فیصدی 
پیشرفت 
مطابق 
 پالن

داری  حکومت
 ،خوب

باال بردن 
شفافیت،حساب 

دهی و 
هماهنگی با 

 .ادارات

کشاف طرح و ان
 دو استراتیژی و
 چهار پالیسی
وزارت کار، 
امور اجتماعی 

 .شهدا و معلولین

 تقاعد در تفاهم با وزارت مالیه خزینه   در ی نمودن پالیسی اصالحاتایاجر
 نهایی و به کابینه   ،تقاعد نمودن پالیسی اصالحات خزینه   به منظور اجراطرح اصالحات 

 21شماره وبه  بر اساس مص سپس. ه گردیدیمحترم جمهوری اسالمی افغانستان ارا
وزرای مالیه و »: است هکابینه در زمینه چنین فیصله به عمل آمد 5/3/2331رخ ؤم

ا .ا.کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تحت ریاست معاون صاحب دوم ریاست ج
جلسه مورد بازنگری قرار داده و به  فیصله  مؤظف اند تا طرح اصالحی تقاعد را طبق 

05% 
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طرح اصالحات و ریفورم ریاست عمومی تقاعد بعد از . «ه نمایندیبعدی کابینه ارا جلسه  
خواهد  یهارا دوبارهبه کابینه  به زودی ،یشمول تقاعد سکتور خصوصه بازنگری ب

 .گردید

 :نهایی سازی پالیسی ملی کار
یس یاقتصادی ر وروزارت ترتیب گردیده و به مشا سویپالیسی ملی کار از 

کدام  ایشانولی تا هنوز از طرف  ؛خاطر نظر خواهی ارسال گردیدهه جمهور ب
 نیز محترم امور به اداره   متذکره مواصلت نورزیده و طرح در مورد نظری

 .است هنظر دوباره تصحیح گردید ابراز ارسال گردیده و بعد از

055% 

 :پالیسی مصئونیت اجتماعی نهایی سازی مسوده  
 .باشد میفاده است   هپالیسی مصئونیت اجتماعی تکمیل گردیده و آماد مسوده  

055% 

 :تدوین استراتیژی ملی کاریابی
 .خاطر غنی سازی آن جریان دارده ی آن آماده گردیده و هنوز هم کار بیطرح ابتدا

05% 

در حال 

  جریان

فهرست طرح پالیسی ملی معلولین در روشنی قوانین ملی و بین المللی و تجدید 
 :خطر اطفال به همکاری نهاد های ذیربط کارهای شاقه و پر

پالیسی و نهایی سازی  تخنیکی برای پیشبرد و تهیه   استخدام مشاور و ایجاد کمیته  
آگاهی  های هبرنام ،گزارش خواهی برای دریافت وجوه مالی برای تهیه  آن، داد 
تهیه و ترتیب گردیده و به  ،تاه مدتوطرح پالیسی به شکل دراز مدت و ک دهی و

 .است فرستاده شدهمقام محترم 

055% 

 :طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت

ارشد، تخنیکی و مسوده نویسی و بازنگری و تجدید نظر  های هایجاد کمیت -

 .روی آن

 یها فعالیتهای استراتیژیک تمام والیات جهت تشخیص  مرور پالن -

 .این وزارت به های والیتی مربوط استراتیژیک سپرده شده برای ریاست

وظایف برای مشاورین در بخش پالن استراتیژیک این  الیحه   تهیه   -

 .وزارت

05% 

پیگیری و 

انکشاف دو 

چهار  قانون،

مقرره و سایر 

اسناد تقنینی 

حسب ضرورت 

کار، وزارت 

امور اجتماعی، 

 .شهدا و معلولین

 

 

 :پیگیری تعدیل قانون کار
طرح تعدیل قانون کار جهت تدقیق و طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارسال 

مورد پیگیری مستمر و دوامدار  وزارتتعدیل قانون کار از جانب  این . گردید
ٔ  قرار گرفت، همچنان طرح تعدیل    5/5/2331- 2231مکاتیب شماره  ذریعه 

از وزارت عدلیه مورد پیگیری قرار گرفت که وزارت  21/5/2331 -2252و 
ٔ  محترم عدلیه   14/5/2331 مؤرخ 2321بر 3338مکتوب شماره  ذریعه 

و  2331خویش از شامل ساختن طرح متذکره در پالن تقنینی ربع سوم سال 
 .آن اطمینان داده اندطی مراحل بعدی  تدقیق و نهایی شدن مرحله  

055% 

 ضرورت های جامعه   به پیگیری تعدیل قانون اشخاص دارای معلولیت مطابق
 :معلولیت

تخنیکی  ایجاد بورد کاری روی تعدیل قانون از نهادهای ذیدخل و ایجاد کمیته  
پالیسی و نهایی سازی آن، داد خواهی برای دریافت وجوه  برای پیشبرد و تهیه  

055% 
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 زبان،گزارش به سه  ، تهیه  آگاهی دهی های هگزارش و برنام تهیه  مالی برای 
عدیل ایجاد ترتیب گردیده و به وزارت تشکش گزارش به مقام و مسوده طرح پی

 .است فرستاده شدهعدلیه 

تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی با  مقرره  
 قوانین کابینه   تثبیت حد اقل مزد به کمیته   نهاد های ذیربط، طرح ارسال شده  

ضرر صحی مرتبط به  جبران خساره   ا و پیگیری طی مراحل قانونی مقرره  .ا.ج
 :کار

ٔ  در مورد فعالیت   مکتوب شماره  ذریعه 
به وزارت عدلیه ارسال گردیده بود که بعد از تدویر  22/22/2338 – 2881

قوانین کابینه مورد بحث  کمیته   جلسه  جلسات تدقیقی در آن وزارت، در یکی از 
ماهه به وزارت عدلیه وظیفه سپرده شد  قرار گرفت و با تعین ضرب االجل یک

باره به آن مقرره را دو ،تا بعد از آوردن اصالحات الزم طبق تذکرات جلسه
 .کمیته ارسال نمایند

 مؤرخ 4-ط118طی مکاتیب شماره  ،در مورد طرح تثبیت حداقل مزد
 1/1/2331 مؤرخ 4ط331و  14/3/2331 مؤرخ 4-ط513، 11/2/2331

 .است هبه معاونیت محترم دوم جمهوری اسالمی افغانستان پیگیری گردید
 2122شماره مکاتب  ذریعه  همچنان بر مبنای پالن متذکره توسط این اداره 

مورد پیگری قرار گرفت که  5/5/2331-2231و  25/1/2331 مؤرخ
 14/5/2331- 2321بر  3338مکتوب شماره  ذریعه  لیه وزارت محترم عد

با صالحیت این وزارت در جلسات تدقیقی، از  خویش ضمن دعوت از نمانیده  
 .طی مراحل بعدی آن اطمینان دادند

055% 

 یها فعالیتیر هویت حقوقی اداره و تنظیم یتغ) مرتبط به کار طرح دو مقرره  
 (:دفاتر خصوصی کاریابی

 28/3/2331 مؤرخ 1-ط-2344مکتوب شماره  ذریعه  مقرره دو طرح ابتدایی 
 .این اداره رسما جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردید

055% 

م ارتباط و طرح و انکشاف میکانیزم ارتباط و هماهنگی با دونرها، میکانیز
  های هبورسی عادالنه  ، میکانیزم توزیع هدفمند و هماهنگی بین الریاستی

 :ها ی سازی تفاهمنامهییزم تشریفات، میکانیزم طرح و نهاوزارت، میکان
در این مورد تدوین  ها طرزالعمل و ها نامه تفاهم ،امور تر بیشبرای انسجام هر چه 

همچنان در خصوص . دنباش مقام وزارت الزم االجراء می یامضا هو به گردید

ارجه طی مراحل خریاست ارتباط سوی  ها از میکانیزم توزیع بورسیه یخال

 ،ها و هماهنگی با دونر ها و جذب کمک درخصوص ارتباط. است هگردید

 .است هتدوین گردید یمیکانیزم مشخص

055% 

آزار و  :دعمل جامع برای اطفال و حل مشکالت ایشان مانن طرح و انکشاف برنامه  

جذب اطفال در صفوف قوای مسلح و  و جلب ،بچه بازی، کارهای شاقه/ یت جنسیاذ

کشور و در مطابقت با  ی قوانین نافذه  در روشن آموزش و پرورشمهیا نمودن 

 .سازمان بین المللی کار 081نسیون کنوا

 سسه  ؤهماهنگی با م هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر در مورد این فعالیت، جلسه   جلسه  

05 %

معطل 

 شده
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از والیات برای داد  یتعین کمیته کاری در کابل و تعداد ،گلدیف در مورد کارهای شاقه

مجلس یس یکاری با ر حقوق اطفال، اولین جلسه   از خواهی از تصویب قانون حمایت

 .پارلمان  کمیسیون حقوق بشر رییسبا  نشستو دومین نمایندگان 

محترم مالیه جهت ترتیب و ارسال پالن توانمند سازی اقتصادی زنان به وزارت 

 :طی مراحل

پالن  2331/جدی/3 مؤرخز -21145ز و -21141شمارهمکتوب  ذریعه  

 .توانمند سازی اقتصادی زنان بعد از تریتب به وزارت مالیه ارسال گردید

055% 

ارزیابی و نهایی سازی ساختار تشکیالتی وزارت و نهایی سازی پروپوزل سی بی آر 

سازی جایگاه معینیت امور شهدا و معلولین منحیث نهاد  ییو این موضوع شامل نها
 :گردد میمستقل نیز 

 ا ارسال گردیده، کمیته  .ا.ه جییطرح مجزا سازی تشکیل ترتیب و به ریاست محترم اجرا

جمهوری اسالمی افغانستان به  ه  ییصاحب اجرا رییسطرح تشکیل تحت ریاست محترم 

شهدا و معلولین، معین صاحب مالی و امور اجتماعی،  اشتراک وزیر صاحب کار،

وزارت مالیه دایر  کمیسیون اصالحات اداری و نماینده   اداری وزارت متذکره، نماینده  

ملی حمایت ) فقط روی نام گزاری اداره   .قرار گرفت تأییدتشکیل مورد  ود کهگردیده ب

 .کمیسیون جریان دارد( شهدا از افراد دارای معلولیت و ورثه  

85 %

ل در حا

 جریان

كه امتحان تحریري و  CBR که از طریق پروسه   یهای تسریع استخدام بست

 :دنباش منتظر منظوری مقام وزارت می و گرفته شدهتقریري 

  تقرر حاصل نموده و  4811استخدام آمریت جندر به اساس حکم شماره

 .نماید میتااکنون ایفای وظیفه 

  کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین والیت خوست به  رییساستخدام

تقرر حاصل نموده و تا اکنون ایفای وظیفه  2435اساس حکم شماره 

 .نماید می

055% 

کترونیک در سطح داری ال لیسی و تطبیق سیستم حکومتطرح و ترتیب پا

 :وزارت

ساخته شده و سیستم حکومتداری  داری الیکترونیک طرح پالیسی سیستم حکومت

 .جریان  تطبیق استکترونیک در سطح وزارت در ال

05% 

ها و  ه ورشگا، پرها کودکستانستندرد سازی و بلند بردن کیفیت تعلیمی و تربیتی 

 :فنی و حرفوی دولتی و خصوصی در سطح کشور های آموزشمراکز 

 .ها کودکستانجلد کتاب برای معلمین و اطفال  21چاپ  -

 .باب 3ی محالت کار در ادارات متقاضی ها کودکستانایجاد  -

 قطعه 00توزیع ی خصوصی در مرکز و والیات و ها کودکستانایجاد  -

 .ی خصوصیها کودکستانفعالیت به جواز 

تن از  11برای ها و تدویر سیمیناری والیات ها کودکستاننظارت از   -

 .معلولین والیات از سه زون کشور

05% 
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ی ها کودکستانی محالت زیست، محالت کار و ها کودکستاننظارت از  -

 .خصوصی

ها  پرورشگاهدر استندرد سازی و بلند بردن کیفیت تعلیمی و تربیتی برای اطفال 

ساخته شده که در  یها طور پرورشگاه آموزش و پرورش  ریاست  های هبرنام

و  است هساعته برای اطفال در مربوطات تنظیم گردید 14 تقسیم اوقات ییروشنا

ها مطابق  نصاب  اطفال شامل پرورشگاه آموزش و پرورش  همچنان به منظور 

وزارت نامه ای میان  تفاهم( 2331) سال آغازتعلیمی وزارت محترم معارف در 

 .است هو وزارت محترم معارف عقد گردید  ، شهدا و معلولیناجتماعی امور ،کار

شهدا جهت  افراد دارای معلولیت و ورثه  و افتتاح صندوق حمایوی برای ایجاد 

 :ها در جامعه ن  بهبود وضعیت صحی و اقتصادی آ

ایجاد صندوق حمایوی برای افراد دارای طرح آماده سازی و پیشنهاد غرض  

ترتیب گردیده و غرض نظر خواهی به  2338 شهدا در سال ورثه  معلولیت و 

 ،بعد از یک سلسله تغیرات واصالحات کهدفتر مقام وزارت ارسال گردیده 

 .دوباره به معینیت امور شهدا  و معلولین ارسال گردید

 اجراآتیرات و اصالحات ترتیب و غرض افتتاح صندوق حمایوی بعد از تغ

 .بعدی به مقام وزارت ارسال گردید

055% 

مزار ها در سطح کابل و  ی زون سازی و تطبیق زون پرورشگاهامتحان آغاز مرحله  
 :ها پرورشگاهشریف نظر به آمادگی، بعد از ترمیم اساسی 

یک باب تعمیر استندرد در پرورشگاه عالوالدین اعمار  ،زون سازی کابل آغاز مرحله  

در  2331در سال مالی  ،آن تحت ترمیم و بازسازی قرار دارد گردیده و تعمیر سابقه  

. اطفال را دارد از تن 181ظرفیت جذب  ،یتورت داشتن بودجه و امکانات معیشص

یک باب تعمیر جدید استندرد ( بلخ ) امتحانی زون سازی در سطح شمال آغاز مرحله  

 .دارد اطفال را از تن 111از  تر بیشاعمار گردیده که ظرفیت جذب 

 .است هت جهت تطبیق زون پیشنهادی به مقام ارایه گردیدیئیغرض اعزام ه

05 % 

معطل 

 شده

از  یوالیت و تعداد 00عملکرد محافظت اطفال در  های هشبک تحکیم و توسعه  
 :قابل دسترس در سطح کشور های ولسوالی

های پنجوایی، ارغنداب، دامان، بولدک و دند والیت کندهار و شاه جوی و  در ولسوالی

 .است همحافظت اطفال ایجاد گردید شبکه   ،والیت زابلی شهر صفا

05 %

معطل 

 شده
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تقاعد شامل مدیریت ارقام متقاعدین و  های خزینه   پرداختریفورم مدیریت 

 :پرداخت امور شهدا و معلولین شامل مدیریت ارقام مستفدین

 اجراآتذیل  یها فعالیتکه  است هریفورم مدیریت تقاعد تکمیل و تطبیق گردید

 :است هشد

 .در سیستم متقاعدین تن متقاعد 42851درج معلومات  .2

 .تقاعددر سیستم  ینمتقاعد از تن 35313 تثبیت و محاسبه   .1

 .قطعه کارت هویت متقاعد 31251چاپ  .3

 .متقاعدین از تن 58311ثبت و بایومتریک نمودن تعداد  .4

 از تن 88113برای پرداخت معاشات از طریق حساب بانکی  .8

 .ینمتقاعد

اداره به منظور ارسال اسناد متقاعدین مربوطه شان  11وصل نمودن  .0

 .انالینطور ه در سیستم ب

05% 

سیستم توزیع جواز کار اتباع داخلی به همکاری  ری شدنآغاز کار کمپیوت

 :آسان خدمت برنامه  

 ه گونه  سیستم صدور جواز کار اتباع خارجی ب ،آسان خدمت به همکاری برنامه  

 .شود و عمالً کار گرفته می است هآغاز گردید یکمپیوتر

055% 

بازار کار و سیستم آسان وظیفه به همکاری کار روی ایجاد سیستم معلومات 

 :آسان خدمت برنامه  

آسان خدمت  سیستم معلومات  بازار کار و سیستم آسان وظیفه به همکاری برنامه  

 .است هترتیب گردید

055% 

 :سروی کمی و کیفی قوای بشری افغانستان

 سدستره و ب است هسروی کمی و کیفی قوای بشری افغانستان تکمیل گردید

 .است هریاست مربوطه قرار گرفت

055% 

ود وضع بهب د،مات برای بهبود رفع نواقص موجوطرح و تطبیق پالن اقدا

 :ها ه مشکالت اطفال یتیم در پرورشگاهگی ب و رسید ها پرورشگاه

ترتیب  ها هطرح و تطبیق اقدامات برای بهبود رفع نواقص موجود پرورشگا پالن

 .است هگردید

وزارت  سویها که از  پرورشگاه جدید برای اطفال لیلیه   ییغذاترتیب مینوی  -

055% 
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 .گردید تأییدصحت عامه 

 .ترمیم اساسی پرورشگاه عالوالدین -

 .به شاگردان پرورشگاه توظیف گردید رییساستادان افتخاری غرض تد -

 .است هقرار داد مواد غذایی، البسه و حفظ الصحه عقد گردید -

داری  حکومت
 ،خوب

باال بردن 
شفافیت،حساب 

دهی و 
هماهنگی با 

 .ادارات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبیق 
 های هبرنام

مبارزه با فساد 
 .اداری

وی مبارزه علیه فساد اداری، طرح و ترتیب طرزالعمل کاری ییاجرا ایجاد کمیته  

 :وی در سطح وزارتییاجرا برای کمیته  

 .است هکمیته متذکره در وزارت ایجاد گردید

055% 

کاری ریاست عمومی  های هو پروس چگونگی توزیع حقوق متقاعدینبررسي 

 :ها، فساد اداری و غیره موارد تقاعد شامل مشکالت و چالش ه  خزین

از جانب  2/1/2331الی  2/1/2331از تاریخ  خزینه  تقاعدریاست عمومی 

 .کمیته مبارزه علیه فساد اداری مورد بررسی قرار گرفت

055% 

کاری  های هشهدا و معلولین و پروس بازماندگان بررسی چگونگی توزیع حقوق

معینیت امور شهدا و معلولین شامل مشکالت و چالش ها، فساد اداری و غیره 

 :موارد

مبارزه علیه فساد  شهدا و معلولین از جانب کمیته   ورثه   توزیع حقوق امور

از جانب کمیته  ها ات الزم اصالحی جهت تطبیق سفارشبررسی گردید و سفارش

 .است هگردید ارایه

055% 

بررسی چگونگی توزیع جواز کار برای کارکنان داخلی و اتباع خارجی در 

فساد و  چالش ها ،مشکالتی و تنظیم امور کار شامل ریاست عمومی قوای بشر

 : اداری در وزارت

فساد اداری مبارزه علیه  ریاست توزیع جواز کار اتباع خارجی از جانب کمیته  

 .گردید ارایهالزم از جانب  کمیته  های بررسی گردید و سفارش

055% 

ی بورد مبارزه ه گزارش پیرامون بررسی های انجام شده در وزارت براارای  

 :اداریعلیه فساد 

و  خزینه  تقاعدهای عمومی  شهدا و معلولین و ریاست امور گزارش معینیت

بعدی به  اجراآتتوزیع جواز کار اتباع خارجی جمع آوری و جنساً غرض 

مستقل مبارزه علیه  به اداره   فرجامریاست نظارت و ارزیابی ارسال گردید و در 

 .فساد اداری ارسال گردید

055% 

، و حسابی واحد های مرکزی و والیتی وزارت کار یادار مالی،بررسی امور 

 اداره   از سویوار  های ربع ی پالنتأییدامور اجتماعی، شهدا و معلولین بعد از 

 :عالی کنترول و تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان

100% 
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واحد مرکزی و والیتی این وزارت هیات  11منظور شده در  های پالنطبق 

ی گزارش موضوع جهت تأییدتفتیش داخلی تعین گردیده که بعد از انجام تفتیش  

به مراجع  ا و به منظور تحقق نظریات اصالحی.ا.عالی تفتیش ج آگاهی به اداره  

از  حصول اطمینان تاهای ذیربط ارسال گردیده و  ذیربط خاصتاً به ریاست

 .گردد میشان وقتاً فوقتا مورد تعقیب قرار  از سویترین نظر اصالحی  کوچک

بررسی موضوعات  به منظورتفتیش  های چهار گانه   تشخیص و توظیف گروپ

 :کاری فوق العاده  

  سی از هدایت مقام وزارت و أت تفتیش داخلی به تئمورد هی 15در

ذیالً خالصله  اجراآتظف گردیده که نتایج ؤم ییادارات عدلی و قضا

 :گردد می

 (11 )و اقدامات مقتضی پیرامون قضایا  تر بیشغرض تحقیقات  مورد

 .است همحترم لوی سارنوالی گردید کتباً محول اداره  

  تکمیل شده و به مراجع ذیربط به منظور  ها بررسی ،مورد آن( 18)در

الزم وقانونی کتباً  اجراآتتحقق نظریات و سفارشات تفتیش جهت 

 .است فرستاده شده

 بررسی های : هک شایان ذکر می دانیم این مانده، مورد باقی( 13)در

ی مقام تأییدتکمیل گردیده و گزارش های این بخش بعد از  مؤظفت ئهی

 .گردد میالزم و قانونی به مراجع ذیربط ارسال  اجراآتوزارت غرض 

055 %

 دوامدار

( 1005)پیرامون حکم مندرج مکتوب اجراآتگزارش از ه  ارای

ریاست نظارت و ارزیابی معاونیت نظارت و ارزیابی و  08/1/0030مؤرخ

 : امور تفتیش ریاست محترم عمومی اداره  

عمل ه در مورد برکناری مشاور مقام وزارت و سکرتر مقام وزارت اقدام ب

 2331\4\21 خمؤر( 335) های هنام ذریعه  آورده و پیرامون موضوعات دیگر 

امور، ریاست  به  ریاست محترم عمومی اداره   2331\4\23مؤرخ( 313)و 

 .است هجمهوری اسالمی افغانستان اطمینان داده شد

055% 

گزارش جامع از  ارایه  دولتی و خصوصی و  های هبررسی کلی وضعیت پرورشگا

 :آن

دولتی و خصوصی تا اکنون   هباب پرورشگا( 35)بررسی کلی از وضعیت 

 .است هصورت گرفت

05% 
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گی به مشکالت ثبت و راجستریشن  دغرض رسی ه  با صالحیتایجاد یک کمیت

 :شهدا بازماندگانمعلولین و 

 یک دریچه   ،برای مراجعین لتسهو فراهم آوری ثبت و راجستریشن و به منظور

واحد ثبت و  شهدا در این دریچه   بازماندگانن و که تمام معلوال هواحد ایجاد گردید

 .گردند راجستر می

055% 

و  یین جهت شناسامعلوالگان یک گروپ مشورتی متشکل از نمایند ایجاد

ها به مقام وزارت و تسریع روند  راه حل دریافت مشورت دهی در خصوص

 :شهدا و معلولین امور مستقل سازی معینیت

ن اصالحی انسجام شوراهای معلوالهای  گرفتن دیدگاهگروپ مشورتی به منظور 

ن با مقام وزارت ایجاد معینیت و نظم شوراهای معلوال یها فعالیتنظارت از 

گردیده که نسبت عدم همکاری شان با یکدیگر، همچنان بروز یک سلسله 

 .این گروپ مشورتی دوباره ملغا گردید ،شورا ها در معینیت سویمشکالت از 

05 %

معطل 

 شده

رشد و ترویج 
کار شایسته 

همه از  برای
طریق انکشاف 

 مؤثربازار 
 کار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های هبرنام ارایه

عبور ، انکشافی

پروژه  از
محوری به 
 برنامه محوری

بررسی همه جانبه در مورد چگونگی توزیع اپارتمان ها به مستحقین و واجدین شرایط 
 :گزارش به مقامات وزارت ارایهو 

 .اپارتمان به افراد دارای معلولیت توزیع گردیده بود 133 به تعداد

 صفر

آغاز 

 ناشده

 :ایجاد واحد هماهنگی توانمند سازی اقتصادی زنان

در مقر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش هماهنگی سازی زنان 

 .کنند میو عمالً کار  ایجاد گردیده

055% 

در سکتور عامه و  ها خانم تن از (0555)های کارآموزی برای ایجاد فرصت

 :پروموت صوصی در مشارکت با برنامه  خ

خانم در سکتور خصوصی و عامه  3111برای  ،پروموت در مشارکت با برنامه  

 .است هگردید فراهمآموزی کار زمینه  

055% 

 به منظورمتشبث کوچک  تن (1055)مسلکی تجارتی برای  های همشور ارایه  

 :بار و کار حفظ و توسعه  

حفظ و  به منظور بازرگانیمسلکی  های همشور ین،متشبث تن از 1811برای  

 .است هکار و بار داده شد توسعه  

055% 

سیس تأتجارب جمهوری ازبکستان در ( Literature Review) مطالعه  

حفاظت و نگهداری  ملی مکاتب مسلکی فنی و حرفوی منجمله در عرصه   شبکه  

 :محصوالت زراعتی، خط آهن، راه سازی، کشت و پروسس پنبه

055% 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب فیصله جلسه هیئات رهبری مقام محترم وزارت در رابطه به تجارب 

فنی و حرفوی در آن کشور  های آموزش جمهوری ازبکستان در خصوص ارایه  

 ،طریق انترنت تحقق صورت گرفت که در نتیجه از مشترک کمیته   توسط

فنی حرفوی در آن کشور تهیه گردیده  های آموزشخدمات  ارایه   ه  گزارش از نحو

به مقام عالی ریاست جمهوری  ،هیئات رهبری این وزارت از مطالعه   پسکه 

 .است هاسالمی افغانستان ارایه گردید

رت با نیاز های عودت کتلوی انکشافی وزا های هو برنام ها نهماهنگ سازی پال

 :DIRECه  دن از پاکستان و ایران مطابق به پالیسی تدوین شامهاجر

 های هو برنام ها پالنموضوع هماهنگ سازی  ،انکشافی های پالندر طرح 

مطابق  ،ن از پاکستان و ایرانارت با نیاز های عودت کتلوی مهاجرانکشافی وزا

 .به پالیسی تدوین شده در نظر گرفته شد

055% 

 ستانن افغاناسناد محصال مورد آغاز کار باالی انکشاف دیتابیس معلوماتی در

  :از کشور بیروندر 

کار باالی انکشاف دیتابس اسناد  ،در همکاری با وزارت محترم امور خارجه

 .است هطرح گردید یهای خارجدر کشور ستاننافغامحصلین 

055% 

 :ترتیب پالن انکشافی وزارت برای والیات مهاجر پذیر

-218 تعقیبی شماره نامه  و  3/4/2331 مؤرخ 821-13شماره فرستادن نامه  

کزی وزارت غرض جمع های مرواحد یبه تمام 12/4/2331 مؤرخ 141

 .های شان آوری پالن

متذکره ترتیب  های پالندر کل بعد از جمع آوری  ،شناسایی والیات مهاجر پذیر

 .است هگردید

055% 

 :های والیت کابل انکشافی برای شهر و ولسوالی طرح و ترتیب پالن و بودجه  

جمع آوری  های پالناز تحلیل و توحید  پسترتیب و تنظیم طرح پالن انکشافی 

های  خدمات مراقبت رشد اقتصادی و ارایه   شده برای والیت کابل که در برگیرنده  

 .باشد می اجتماعی به سطح والیت کابل

055% 

  :راهکار ها در مورد استفاده از ظرفیت کادرهای مقیم در خارج ارایه

 س کمیته جناب فیض هللا ذکی  وزیربین الوزارتی که در رأ در همکاری باکمیته  

راهکارهای  ارایه  در مورد  ،کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین قرار داشته

( Diaspora engagement) های مقیم در خارجاستفاده از ظرفیت کادر

 .است هگردید تخاذا الزم تصامیم

055% 

اولویت دهی جهت پیشبرد مذاکرات با کشور ایران در مورد قانونمند ساختن 

 :مهاجرت کاری
055% 
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کشور ایران صورت  اوزارت محترم امور مهاجرین بریاست  بهکه  نشستی در

قانونمند ساختن مهارت کاری اخذ  به منظورتعهد کشور ایران  ،گرفت

 .است هگردید

و جلب  (Board TVET)طرح ایجاد بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

 (:و سنگاپور کوریا، مالیزیا)حمایت مالی و تخنیکی کشورهای آسیای شرقی 

  مسلکیانکشاف طرح برای ایجاد بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و   

 .های ملی زبانطرح به  و همچنان ترجمه  

   تاریخ ه فنی و حرفوی ب های آموزش طرح اصالح و توسعه   ارایه

24/NOV/1121 مالیهدر وزارت  هنهاد های تمویل کنند ر نشستد. 

   نی و حرفوی در ریاست ف های آموزش طرح اصالح و توسعه   ارایه

 .مالیه معینیت مالی وزارت  ه  عمومی بودج

 14تاریخ ه ب برگزاری یک نشست/Dec/1121  همراه با سرپرست

فنی و  های آموزش توسعه   و به طرح اصالح پیوندوزارت معارف در 

  .حرفوی

 

055% 

 تقاعد های هبرنام مصئونیت اجتماعی و اصالحژه  لی پروتحلیل وضعیت ک

(SNPSP )مناسب جهت تکمیل پروژه با ساختار  های هرا نمودن و جستجو

 :جدیدی و تداوم آن با یک ساختار کنون

 :صئونیت اجتماعیبخش م: الف

 :قرار ذیل اند ،ین بخش انجام شدها که در ای عمده یها فعالیت

  مستحق از طریق سیستم  های خانوادهتشخیص  روندآزمایشCBT. 

  مستحق های خانوادهراجستریشن  به خاطرایجاد سیستم معلوماتی. 

  های خانوادهایجاد سیستم شفاف تشخیص (Proxy Means 

Testing ) سروی اقتصادی اجتماعیمستحق توسط راه اندازی. 

   های نقدی به  کمک آزمایش سیستم جدید الکترونیکی جهت تادیه

( 251855811)توزیع مبلغ  و مستحق به سطح محالت های خانواده

 .پوشش زیرمستحق در ساحات  های خانوادهافغانی جهت کمک به 

دهی، ایجاد هماهنگی با سایر نهاد های شامل این برنامه و  مراحل آگاهی

 های خانوادههای نقدی به  کمک تسهیل روند مراحل راجستریشن، تادیه  

 .های ذیربطنهادمستحق و تسهیل روند ارزیابی برنامه توسط 

055% 
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 خزینه  تقاعدبخش : ب 

 :اند زیرموارد  ملکی و نظامی که در برگیرنده   های هترتیب مقرر

   جدید تقاعد کارکنان خدمات ملکی در جریده   ترتیب و طی مراحل مقرره 

 .331 رسمی شماره

  251111به تعداد  41در صفحات م بازنشستگان ه  ییاحصاراه اندازی 

 .پیشین بازنشستگانه ییمتقاعد در سیستم احصا

 های شرقی و  م افزار تقاعد به سطح مرکز و زونتطبیق عملی سیستم نر

 .شمالی

 متقاعد و پرداخت حقوق تقاعد از  221111ثبت معلومات  درج و

 .طریق سیستم جدید نرم افزار تقاعد

 متریک متقاعدین جهت ایجاد ایجاد و تطبیق سیستم اخذ معلومات بایو

متقاعد اخذ و شامل سیستم  55313که تا اکنون معلومات  شفافیت

 .است هگردید

 

حمایوی  های هملی و بین المللی به منظور تمویل برنام مؤسساتتدویر دونر کنفرانس 
 :و محافظتی اقشار آسیب پذیر

آموزش  کارگر روی سرک، معتاد، داخلی، شده   حمایوی اطفال بیجا های هتدوین برنام

حجز، زنان بیوه و خود سرپرست، ازدواج ی حرفه، ایجاد مراکز حمایوی، بدیل ها

 پذیر ر آسیباقشااین  رسیدگی به جهت پرورش؛آموزش و اطفال، اطفال محروم از 

 قرار گیرد و همچنان تهیه   نهادهای کمک کننده تهیه و ترتیب گردیده تا مورد توجه  

 .دنکه در راستای خدمات اجتماعی فعالیت دار یمؤسساتفهرست 

 

05% 

در حال 

 جریان

مطابق به ترمیم و به کار انداختن مرکز ملی توانبخشی اشخاص دارای معلولیت 

 :شورای امنیت ملی 00شماره  مصوبه  

ترمیم و انتقال اجناس مرکز متذکره از انستیتوت ملی معلولین و نصب وسایل 

های مرکز وانتقال کارمندان در مرکز توانبخشی  مرکز، جذب نگهبانان، باغبان

 .اشخاص دارای معلولیت

 

055% 

سازی انستیتوت ملی اشخاص مذاکره با مرکز پروتیز جیپور فوت هند و فعال 

 :دارای معلولیت

یل و تجهیزات در رابطه به وسا و مذاکره بامرکز جیپور فوت هند قرار گرفته

 .جریان دارد ، گفتگو هاوعینمرکز ساخت اعضای مص

در مورد ترتیب نصاب تعلیمی با وزارت محترم معارف در حال  ها پیشنهاد

 .جریان قرار دارد

05 %

در حال 

 جریان
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های ممکن برای اشتغال اشخاص دارای  مطالعه و تشخیص فهرست شغل

 .معلولیت
صفر 

آغاز 

 ناشده

برای ها  کمکحمایوی امریکا و اروپا جهت جلب  صندوق های های هذاکره با اتحادیم
 :های دفاعی و امنیتی افغانستاننیرو معلوالناز پشتیبانی

در رابطه به وسایل و  و گفتگوها مذاکره با مرکز جیپور فوت هند  صورت گرفته

در مورد  پیشنهاد هادارد و همچنان  ساخت اعضای مصنوعی جریانتجهیزات مرکز 

 .ترتیب نصاب تعلیمی با وزارت معارف در حال جریان قرار دارد

05 %

در حال 

 جریان

در  «سفتی نیت» های نقدی از طریق پروژه   سوم مساعدت تطبیق مرحله  

 :دولتیار، خاص کنر، یکاولنگ و نورگل مکنی،چولسوالی 

یاد های والیات  در ولسوالیهای نقدی  مساعدت ت اجتماعی برنامه  یمصئون پروژه  

ینات اجتماعی تسلیم داده أممتذکره به ریاست تنظیم ت و پروژه  شده به پایان رسیده 

 .است ه شد

055% 

 :حمایت از زنان بیوه و خود سرپرست طی مراحل و نهایی سازی برنامه  

و  خود سرپرست نهایی گردیده  پروپوزل زنان بیوه   و طرح زنان بیوه و خود سرپرست

 .است فرستاده شدهبه مراجع ذیربط  ،جهت طی مراحل

00% 

در حال 

 جریان

 :اطفال معروض به خطر از محافظت

اطفال  قضیه   1181 ،والیت 33عملکرد محافظت اطفال در  از طریق شبکه  

 . است هرجعت دهی و پیگیری صورت گرفت

055 % 

 دوامدار

 :طرح ایجاد یک مرکز آموزشی در هر ولسوالی در سطح کشور ارایه  تدوین و 

یک طرح  ،کشور های ولسوالیفنی و حرفوی در  های آموزشبرای ایجاد مرکز 

 های پی در پی، نشستطی  ،این طرح که و قرار است است هترتیب گردید ییابتدا

 .ایجاد و تجهیز گردد یادشدهمراکز  ،آنگردد تا به اساس  ییمرور و نها

055% 

داری  حکومت

 ،خوب
باال بردن 
 شفافیت،

دهی و  حساب
هماهنگی با 

 .ادارات

 

تحقق و افزایش 
فیصدی مصرف 
معقول بودجه 

 های پالننظر به 
پیشبینی شده 

 وزارت

 وزارت سه ساله به شمول معقول سازی مصارف در بودجه   تدوین بودجه  

و انتقال وجوه صرفه جویی شده برای بهبود تمویل ( یکارآییت و مؤثر)

 :ونیت اجتماعیمصئ های هبرنام

پیشبینی شده و  2331سال مالی  بودجه   مدو شماره طی متحدالمال شماره یک و

فرستاده قبالً ترتیب و به وزارت مالیه  2333و  2335 های سالپیشبینی 

 .است شده

055% 

سهولت در روند  آوری فراهم به منظور 0030ترتیب پالن انکشافی سال مالی

مشخص در رابطه به  ترتیب متحدالمال شماره اول و دوم و پیشبینی بودجه  
055% 
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 :وزارت مصرف معقول بودجه  

سازی پالن ، شریک 2331 لاس انکشافی برایجمع آوری، تحلیل و ترتیب پالن 

ارایه پریزینتیشن برای مقام وزارت و منظوری آن  ،ها انکشافی در سطح معینیت

پالن انکشافی به وزارت  نداتسرف ،از منظوری سپمقام وزارت و  یوساز 

 .این وزارت متذکره از جانب مقامات عالی رتبه   زا پالن ندومن اقتصاد و دفاع

ایجاد شفافیت بهتر در بخش مصارف بودجه و  ،تدارکات های هساده سازی پروس

 :تطبیق و مدیریت بهتر قرارداد های وزارت

تدارکاتی و ایجاد شفافیت بهتر در بخش  های هکار برای ساده سازی پروس

 2331از اول سال مالی  و تطبیق بهتر قرار داد ها جریان دارد ،مصارف بودجه

قرارداد از طریق اعالن به داوطلبی باز طی مراحل و عقد  22اکنون به تعداد  ات

 .است هاز منبع واحد عقد گردید رگیدگردیده و سه قرارداد 

055% 

 :جاری جهت صرفه جویی و بلند بردن سطح کیفیتبازنگری قرارداد های 

  جهت بازنگری قرارداد ،سه قرارداد که قبالً به اعالن داوطلبی سپرده شده بود

دوباره به اعالن  ،صرفه جوی و بلند بردن سطح کیفیت قرارداد ،های جاری

 .است هسپرده شد طلبیواد

055% 

مصئونیت  های هتمویل برنامطرح و ترتیب تخصیص وجوه صرفه جویی شده برای 
 :اجتماعی توسط معینیت امور اجتماعی

وجوه مالی در بخش اطفال و در بخش  ،در هماهنگی با معینیت مالی و اداری

ملی در حال  جهت تمویل برنامه از بودجه   و تهیه ،زنان بیوه و خود سرپرست

 .پروسس است

05 %

در حال 

جریان 

 است

 :مالی، اداری و تدارکاتی های هالکترونیکی سازی پروس

 .باشد میپالیسی نرم افزار و سخت افزار نهایی گردیده در جریان تطبیق  -

پروپوزل برای مرکز معلومات ترتیب گردیده و برآورد هاردویر و  -

 .است هنیز ترتیب گردید هدش دای سافت ویر پروژه  

در حال  و و ارزیابی را سپری نموده ییگشاآفر مرحله   ،پروژه متذکره -

 .باشد میتدارکات ملی اداره امور   س در اداره  پروس

055% 
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 .دهد میعمده را نشان  یها فعالیتجدول ذیل میزان پیشرفت  

 

 تکمیل شده و نتایج آن یها فعالیتطبقه بندی 

 نتایج تکمیل شده یها فعالیت ها فعالیتطبقه بندی  شماره

0  

 ظرفیت ارتقای

ستندرد سازی و بلند بردن کیفیت تعلیمی و 

و مراکز  ها پرورشگاه، ها کودکستانتربیتی 

و  فنی و حرفوی دولتی های آموزش

 .خصوصی در سطح کشور

 شرورپ و شزومآ تغیرات مفید در عرصه  
 .است هبرای کودکان این کشور رونما گردید

1  

مبارزه با  /تطبیق قانون

 .جرایم

 

اداری و حسابی  بررسی امور مالی،

 های مرکزی و والیتی وزارت کار،واحد

از  سپامور اجتماعی، شهدا و معلولین 

عالی  اداره   یوس زاوار  ربع های پالنی تأیید

 .کنترول و تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان

جلوگیری از فساد اداری و مالی و بهتر شدن 
 .فرایند مالی و اداری در مقر وزارت

 

 

 

0 

 

 

 

 خدمات عرضه  

 

 ها نامه تفاهممنظوری طرزالعمل 
تسهیل و تسریع روند طی مراحل 

و تحکیم  مؤسساتبررسی  ،ها نامه تفاهم
 .روابط ایشان با وزارت

 .پالن استراتیژیک وزارت مسوده   طرح

و  داشتن یک پالن استراتیژیک واضح
مشخص در سطح این وزارت که در 

 .کلی وزارت باشدتمام اهداف  برگیرنده  

ترتیب و ارسال پالن توانمند سازی اقتصادی 

 . زنان به وزارت مالیه جهت طی مراحل

داشتن یک پالن راه کار واضح و مشخص 
جهت چگونگی رشد توانمند سازی اقتصادی 

 .زنان و خودکفایی آنها در جامعه

 

0 

 

 

 ،اداری یها فعالیت

 تدارکاتی  و مالی

 

تدارکات و ایجاد  های هساده سازی پروس

شفافیت بهتر در بخش مصارف بودجه و 

 تطبیق و مدیریت بهتر قرار داد های وزارت

اطفال شامل  جهت اعاشه   عرضه  خدمات
ی دولتی ها کودکستانهای دولتی،  پرورشگاه

 .ناادبرای معت دولتی و مراکز صحی

 ها فعالیتتعداد مجموع  مجموع
00 

0010 

%80.0 
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0 

 

 

 مساعدت 

م مساعدت های نقدی از سو تطبیق مرحله  

شبکه مصئونیت اجتماعی  طریق پروژه  

چمکنی، دولتیار،  های ولسوالیسفتی نت در 

برای  هک خاص کنر، یکاولنگ و نور گل

 تروص یدقن یاه کمک اه هداوناخ زا 3188

 .تسا هتفرگ

مساعد های نقدی جهت کاهش فقر برای 
آسیب پذیر جامعه یک امر کلیدی  های هطبق

در زنده گی شان تغیر  رونما  بوده و
 .است هگردید

 

 اجراآتتحلیل 

 درحال اجرا یها فعالیت: الف

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت
دالیل عدم تکمیل فعالیت 

 مطابق پالن

ملی و بین المللی به منظور تمویل  مؤسساتتدویر دونر کنفرانس  - 00 0
 :حمایوی و محافظتی اقشار آسیب پذیر های هبرنام

 د،کارگر روی سرک، معتا داخلی، شده   حمایوی اطفال بیجا های هتدوین برنام

حجز، زنان بیوه و خود  یها مراکز حمایوی، بدیل، ایجاد آموزش حرفه

 هب کمک رطاخ هب آموزش و پرورشسرپرست، ازدواج اطفال، اطفال محروم از 

قرار  هدننک کمک یاه داهن این قشر آسیب تهیه و ترتیب گردیده تا مورد توجه  

خدمات اجتماعی  ه  یارا شخبکه در  یمؤسسات تسرهف گیرد و همچنان تهیه  

 .دنفعالیت دار

عدم موجودیت فند  به خاطر 05%

ل این فعالیت تکمی تدارکاتی

نگردیده در حال اجرا قرار 

 .دارد

از زنان بیوه و خود  ینابیتشپ و نهایی سازی برنامه   ندومن طی مراحل - 00 1
 :سرپرست

طرح زنان بیوه و خود سرپرست، پروپوزل زنان بیوه خود سرپرست نهایی 

 .است فرستاده شدهطی مراحل به مراجع ذیربط جهت  و گردیده

به اساس مکتوب مواصلتی  00%

پالیسی و ریاست عمومی 

 در سند بودجه   نونکا اتپالن 

 .است هملی شامل نگردید

 های هطرح و ترتیب تخصیص وجوه صرفه جویی شده برای تمویل برنام - 00 0
 :مصئونیت اجتماعی توسط معینیت امور اجتماعی

وجوه مالی در بخش اطفال و در بخش  ،در هماهنگی با معینیت مالی و اداری

در حال  ،ملی جهت تمویل برنامه از بودجه   و تهیهزنان بیوه و خود سرپرست 

 .پروسس است

متذکره  جهت  های هبرنام 05%

طی مراحل در حال پروسس 

و تا حال در بودجه  باشد می

 .است هملی شامل نگردید
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و نهایی سازی پروپوزل  ارزیابی و نهایی سازی ساختار تشکیالتی وزارت- 00 0

سازی جایگاه معینیت امور شهدا و  ییاین موضوع شامل نها هکسی بی آر 
 :گردد میمعلولین منحیث نهاد مستقل نیز 

 هداتسرفا .ا.ه جییترتیب و به ریاست محترم اجرا ،طرح مجزا سازی تشکیل

 ه  ییصاحب اجرا رییسریاست محترم  تحت ،طرح تشکیل کمیته   هک تسا هدش

ی، شهدا و امور اجتماع کار،ی افغانستان به اشتراک وزیر جمهوری اسالم

اصالحات  لقتسم کمیسیون ، نماینده  ن، معین صاحب مالی و اداری وزارتمعلولی

قرار  تأییدتشکیل مورد  ،در کل هک وزارت مالیه دایر گردیده بود اداری و نماینده  

 افراد دارای معلولیت و ورثه  ملی حمایت از  فقط روی نام گزاری اداره   .گرفت

 .جریان دارد راک ،شهدا

تا اکنون کار باالی بودجه و  85%

ساختار تشکیالتی با نماینده 

گان وزارت مالیه، کمیسیون 

 اصالحات اداری و اداره  

امور تحت نظر معین مالی و 

 .اداری جریان دارد

 حمایوی امریکا و اروپا جهت جلب  صندوق های های هذاکره با اتحادیم - 00 . 0

دفاعی و امنیتی  یاهورینمایت از اشخاص دارای معلولیت اعانه برای ح
 :افغانستان

در رابطه به وسایل و  و مذاکره با مرکز جیپور فوت هند  صورت گرفته

تجهیزات مرکز ساخت اعضای مصنوعی در حال جریان قرار دارد و همچنان 

 .دراد نایرجبا وزارت معارف  یشزومآورد ترتیب نصاب در م پیشنهاد ها

چون در جریان مذاکره قرار  05%

دارد و فعالیت تکمیل 

این فعالیت در  فلهذا ،ردیدهنگ

حال  در  یها فعالیتردیف 

 .است هجریان قرار گرفت

 :تدوین استراتیژی ملی کاریابی- 0 .0
غنی سازی آن جریان  به خاطرآن آماده گردیده و هنوز هم کار  ییطرح ابتدا

 .دارد

 تر بیشغنی سازی  به خاطر 05%

 .باشد می در حال جریان

مذاکره با مرکز پروتیز جیپور فوت هند و فعال سازی انستیتوت  –00 .0

 :ملی اشخاص دارای معلولیت

 مذاکره بامرکز جیپور فوت هند قرار گرفته در رابطه به وسایل و

 .تجهیزات مرکز ساخت اعضای مصئوعی در حال جریان قرار دارد

 همادادر مورد ترتیب نصاب تعلیمی با وزارت محترم معارف  پیشنهاد ها

 .دراد

 

 

 

 

 

طویل بودن   به خاطر 05%

مراحل مذاکره در حال 

  .دارد جریان قرار
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 :شده معطل یها فعالیت: ب

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت
 معطل شدن فعالیتدالیل 

عمل جامع برای اطفال و حل مشکالت ایشان  طرح و انکشاف برنامه   -00 .0

جذب اطفال در  و بچه بازی، کارهای شاقه و جلب/ آزار و اذیت جنسی)  :مانند

در روشنایی قوانین ( آموزش و پرورشصفوف قوای مسلح و مهیا نمودن 
 :سازمان بین المللی کار 081کنوانسیون کشور و در مطابقت با  نافذه  

جلسه هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر در مورد این فعالیت، جلسه هماهنگی با 

موسسه گلدیف در مورد کارهای شاقه تعین کمیته کاری در کابل و تعداد از 

والیات برای داد خواهی از تصویب قانون حمایت حقوق اطفال، اولین جلسه 

کمیسیون حقوق بشر  رییسجرگه و دومین جلسه با  ولسی رییسکاری با 

 .پارلمان

تصویب نشدن قانون حمایت از  05%

ز سوی پارلمان حقوق اطفال ا

ها و  کشور با وجود تالش

ریاست  یوسدادخواهی زیاد از 

 .سکرتریت اطفال صورت گرفت

 

در سطح  ها پرورشگاهزون سازی و تطبیق زون  یشیامزآ آغاز مرحله  - 15 . 1
 :ها پرورشگاهاز ترمیم اساسی  سپکابل و مزار شریف نظر به آمادگی، 

یک باب تعمیر استندرد در پرورشگاه عالوالدین  ،زون سازی کابل آغاز مرحله  

در سال مالی  .ترمیم و بازسازی قرار دارد ریزآن  اعمار گردیده و تعمیر سابقه  

تن  181جذب  ظرفیت ،در صورت داشتن بودجه و امکانات معیشیتی 2331

یک باب ( لخ ب) زون سازی در سطح شمال یشیامزآ دنور آغاز. اطفال را دارد

تن  111از  تر بیشاستندرد اعمار گردیده که ظرفیت جذب  ه  نوگ هب تعمیر جدید

 .اطفال رادارد

 .است هت جهت تطبیق زون پیشنهادی به مقام ارایه گردیدییغرض اعزام ه

 

نسبت به تعویق افتادن ترمیم و  %11

مسکن  بازسازی تعمیرات تهیه  

 .است هپالن تحقق یافت% 31

 یت ووال 00محافظت اطفال در عملکرد  های هشبک توسعه  تحکیم و  - 10 .3
 :قابل دسترس در سطح کشور های ولسوالیاز  یخرب

والیت کندهار و ( پنجوایی، ارغنداب، دامان، بولدک و دند) های ولسوالیدر 

 .است هوالیت زابل شبکه محافظت اطفال ایجاد گردید( شاه جوی و شهر صفا)

نسبت عدم امنیت در سطح  11%

ها و نبود بودجه برای  ولسوالی

ولسوالی در سطح  های هایجاد شبک

 .کشور

ن المعلو یاه هورگگی  یک گروپ مشورتی متشکل از نمایند ایجاد - 00 .0

ها به مقام  راه حل تفایرد ه  نیمز رد و مشورت دهی ییجهت شناسا

 :شهدا و معلولین روما وزارت و تسریع روند مستقل سازی معینیت

نسبت عدم همکاری شورا با  81%

معینیت این فعالیت انجام نگردید 

 .است همعطل شد
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اصالحی انسجام  و هدنزاس یاه هاگدید نتفرگگروپ مشورتی به منظور 

های معینیت و نظم شورا یها فعالیتنظارت از  ،نالهای معلوشورا

معلولین با مقام وزارت ایجاد گردیده که نسبت عدم همکاری شان با 

شورا ها در  یوسیکدیگر، همچنان بروز یک سلسله مشکالت از 

 .گردید ملغااین گروپ مشورتی  ،معینیت

 

 :شدهاآغاز ن یها فعالیت: ج

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

0. 

 

 

 

ها به  ه در مورد چگونگی توزیع اپارتمانبررسی همه جانب - 08
 :گزارش به مقامات وزارت ارایه  مستحقین و واجدین شرایط و 

 .اپارتمان به افراد دارای معلولیت توزیع گردیده بود 133 به تعداد

نرسیدن پالن به اساس نتایج به معینیت  به خاطر

شهدا و معلولین که در میان سال تغیر کرد  بناً  این 

آغاز ناشده قرار  یها فعالیتفعالیت در ردیف 

 .گرفت

های ممکن برای اشتغال  شغلمطالعه و تشخیص فهرست  – 00 .1

 .اشخاص دارای معلولیت

رسیدن پالن به اساس نتایج به معینیت  هن به خاطر

این   ،شهدا و معلولین که در میان سال تغیر کرد

آغاز ناشده قرار  یها فعالیتفعالیت در ردیف 

 .گرفت

 های پیشنهادی مشکالت عمده و طرح

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده

و کثرت مراجعه مبنی بر  ها پرورشگاهبودن تعداد کم .2
 .وضعیت امنیتی کشور

در مرکز و  ها پرورشگاهافزودن تعداد  .2
 .والیات

برنامه ریزی و سروی اقشار آسیب پذیر به  .1 .دقیق از اقشار آسیب پذیر ه  ییعدم موجودیت احصا .1
 .سطح ملی

مشخص جهت حمایت از اقشار  عدم موجودیت بودجه  .3

 .پذیرآسیب 

 های هبودجه مشخص جهت حمایت از خانواد .3
های  یر و بی بضاعت حد اقل به سطح زونفق

 .کشور

 اب ،خزینه  تقاعدسقف تشکیالت ریاست عمومی  .4

 .اداره سازگار نیست نآ یاه مندینیاز

تشکیل  ،بر اساس سیستم جدید تقاعد و نیاز اصلی اداره .4
 .منظور گردد خزینه  تقاعدپیشنهادی ریاست عمومی 

  

فنی  های آموزشقناعت بخش در بخش  بودجه   دوبن .8

 و حرفوی

قناعت بخش در سال مدنظر گرفته  بودجه   .1
 .شود
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 تکمیل شده خارج از پالن یها فعالیت

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از  شماره

 پالن

 شمولیت در پالندالیل عدم  نتایج

موارد مختلف در مرکز و والیات  15 .0

  زا به تأسیغیر پالنی که  به گونه  

یا مواصلت  هدایات مقام محترم وزارت

سایر مراجع  از سویکه  یهای هاطالعی

کشفی، عدلی و قضایی مواصلت 

، مورد بررسی قرار است هورزید

 .است هداد

جلوگیری از فساد 

اداری و امور 

یت در و شفاف مالی 

 .امور کاری

غیر پالنی  که واضح است، موارد طوری

 ؛ین بودبشیپ ،پیش زا شیپ توان را نمی

وارد مختلف موارد غیر پالنی در م زیرا

های محترم ذیصالح و  بنا بر لزوم دید مقام

یا سایر مراجع عدلی و کشفی احتماالً 

بعدی از  ماگمواصلت می ورزد و در 

مقام های صالحه به بررسی آن اقدام  یوس

 .گیرد میصورت 

فنی و حرفوی برای  ایه آموزش ارایه   .1

% 38تن افراد بیکار و کم عاید  3411

افراد دارای %  8و اناث  از طبقه  

 .اسر کشورمعلولیت در سر

تسهیل فرصت 

 .های کاریابی

درج  و باشد میشامل پالن ریاست عمومی 

 .است هپالن وزارت نگردید

اعطای کمک نقدی بالعوض برای  دنور .0

 .تن متشبث کوچک 1451
های  تسهیل فرصت

 کاریابی

درج  باشد میشامل پالن ریاست عمومی 

 .است هپالن وزارت نگردید

0. SMART  ی و انکشاف های پالنسازی

ها باالی  استمرار برنامه ،عادی وزارت

اهش مصارف و افزایش منابع داخلی ک

 .هانایج و پیامد

 داشتن پالیسی،

پالن استراتیژیک 

کار و یک راه

واضح و مشخص 

خوب و هماهنگی 

با تمام تمویل کننده 

گان داخلی و 

 .خارجی وزارت

امور خواستار یک پالن کاری  چون اداره  

و  است هاین وزارت گردید ه  درشفبسیار 

 یها فعالیتکید بر این بود که أهمیشه ت

بسیار عمده و کلیدی در سطح وزارت را 

ن آن اشخاص بیرون درج نموده که مستفیدی

 یها فعالیت ،بنابر این .از اداره باشند

درج پالن ننموده داخلی ریاست خویش را 

 .ایم

ایجاد سیستم جواز کار برای اتباع  .0

 خارجی و داخلی 

وجود آمدن  هب

شفافیت و تسریع 

 .یراک دنور

 .باشد میدر پالن ریاست 
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0030پالن شده برای سال مالی  عمده   های هبرنام  

 

 فیصدی پیشرفت 0030پالن شده برای سال مالی  یها فعالیتعنوان برنامه ها و  شماره

اجتماعی،  بررسی امورات مالی، اداری و حسابی واحد های مرکزی و والیتی وزارت کار، امور 0

 ا.ا.عالی تفتیش ج اداره   از سویوار  ربع های پالنی تأییداز   سپشهدا و معلولین 
 دوامدار% 055

بررسی موضوعات کارمندان متخلف از وظیفه مطابق هدایت مقام وزارت در واحدهای مرکزی و  1

 .والیتی
055 % 

 دوامدار

عرفی کارکنان معتاد و سایر بستر کمپ فنکس و م 2811 ها به شفاخانه   ن و انتقال آناجمع آوری معتاد 0

 .(دولتی و غیر دولتی) ناداتعم ینامردمراکز  هب نامرد تهج ،نامعتاد
055% 

% 24درخواست  ،بازماندگان شهدا و تیلولعم یاراد صاخشاطبق مواد قانون حقوق و امتیازات  0

 .نمرات رهایشی زمین و اپارتمان از مراجع ذیربط سهمیه  
055% 

 %055 .تن 81تن به  11انکشاف آسایشگاه معلولین فلج پاراپلژیک مرکز از  0

 %055 .و ننگرهار خلبهرات، بدخشان،  یاه تایجاد آسایشگاه در والی 0

های  پوهنتون /اه دانشگاه ،مؤسساتغرض تحصیل به  23و  21 معرفی نیازمندان طبق ماده   0

 .خصوصی داخل کشور
055% 

 

 علوم سیاسی  حقوق و ماستر ؛روهگرهوشمند 

 5000055500:  ستما شماره  

 hoshmand.rohgar2@gmail.com:  ایمل آدرس

 

 



24 
 

 ضمایم

 (به افغانی) 0030 عواید  سال مالی: (0)ضمیمۀ شماره 

 منابع عایداتی شماره
 

 شماره
 کود

 مبلغ عواید پیش
 بینی شده به
 افغانی

دست  هعواید خالص ب
 آمده به افغانی

 کاهش عواید /صدی ازدیاد رد

 کاهش ازدیاد

 %211 1 1 1133311 23211 دولتی یاه نادک کرایه   2

 %81 1 188111 2818121 23125 فروش اقالم منقول 1

 1 %18 51345 18111 23111 فروش اسناد بهادار 3

 %15 1 21551218 54511441 23315 ها کودکستاناطفال به  فیس داخله   4

 %38 1 4383381 1111342 23313 یلخادجواز کار  8

اتباع خارجی مقیم فیس جواز کار  1

 افغانستان

23318 224181111 213841111 1 3% 

افراد و  –( مجازات)ها  جریمه 1

 شخصیت حقوقی

23811 2531111 31238 1 38% 

 %33 1 21281 34312158 24113 عواید متفرقه 5

بازپرداخت معاشات و مصارفات  3

 گذشته های سال

24118 1114148 1344118 21% 1 

پرداخت تقاعد و پیش  سهمیه   21

 .رتبوی کارمندان دولت

21211 511318111 2454435184 13% 1 
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پرداخت تقاعد و رتبوی  سهمیه   22

 کارمندان دولت

21212 134531188 1 1 211% 

سهمیه تقاعد کارمندان سکتور  21

 امنیتی

21212 111148181 311113282 23% 1 

 1 %211 3122135 2133131 21211 خزینه  تقاعدعواید  23

 ای قبلی هانتقال عواید از سال 24

 (باقیات)

24111 1 112253 211% 1 

 %1.8 1 2318251123 1152141141 1 مجموع عواید به افغانی
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 0030 لیعادی و انکشافی سال ما بودجه  ؛ (1)ضمیمه شماره 

 بودجه به میلیون افغانی

0+1 بودجه عادی 0 بودجه انکشافی 1 منظور شده  دجه  مجموع بو 

0030سال مالی   

 به رقم 14133138411  13153151551  344124831

و چهل و  نه صد

و چهارده  چهار هزار

و  هزار و پنج صد

.نود افغانی  

بیست و سه ملیارد و  

و هشتاد و  شش صد

 نه میلیون و شش صد

 و هزار و هشتاد

و هشتاد  هشت صد

.افغانی  

بیست و چهار ملیارد  

و سی و سه  دو ششص

و  و شش صد ملیون

نودو پنج هزارو چهار 

.صدو هفتاد افغانی  

 به کلمات

ف بودجه به اساس مالی به مبلغ و فیصدمصر  

انکشافی مصرف بودجه    عادی مصرف بودجه     مصرف بودجه 

 به مبلغ به فیصد به مبلغ به فیصد 

 08.00%  00000058318 38%  به رقم 10183800000 

سه میلون  و و چهل هفت صد  

و پانزده هزار و  دو پنج ص

 و بیست هشتاد و نه افغانی و

  .هشت افغانی

و دوصدو  د ربیست و سه ملیا 

و نه ملیون و هشت  دهشتا

چهارهزار و یک  و و سی صد

.و هفتاد و هفت افغانی صد  

 به کلمات

 

 

 کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وزارت 0030تشکیل سال؛ (۹)شماره  ضمیمه  
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 مالحظات
های  تعداد شرکت
 مختلط

 ها تعداد تصدی
تعداد 
های  نمایندگی
  خارجی

تعداد 
های  نمایندگی
 والیتی

تعداد 
 ها مشاوریت

های  تعداد ریاست
1و 0بست  مرکزی  

تعداد 
اه معینیت  

 

    33 4 68 -9 4 

تشکیل 
سال 
0030 

    33 4 68-9 4 

تشکیل 
سال 
0030 
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مرکزی بخش کارکنان  

تشکیل 

منظور 

 شده  

0030 

مامورین و 

 استادان

 

 اجیران

 

 نظامیان

 

 مجموع

  کارکنان مرکزی

 

 مجموع

  کارکنان والیتی

 

 مجموع

  

 
 

اصل 

 تشکیل

 
 
5586 

 
 
1759 

 
 

0 

 
 
7345 

 نظامی اجیر مامور نظامی اجیر استاد/ مامور
  

 

3316 

 
 

1003 

 
 

0 

2270 756 0 

4319 3026 

 
 

 موجود

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 نظامی اجیر     مامور  نظامی اجیر مامور
 نظامی  

854 224
5 

43
2 

499 0 0 128
6 

 زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد 2744

 مجموع

م 
ر
 د

م زن
ر
 د

م زن
ر
 د

  زن

85
4 

2245 43
2 

49
9 

  4030 989 113
9 

508 202   2838       

 

  های خارجی کارکنان نمایندگی

 

 مجموع  

  کارکنان شامل رتب  

 مجموع

 
 

  

 والیات  مرکز    نظامی اجیر مامور   
  

   4030 2838  

  

 والیات مرکز  نظامی    اجیر  مامور

م   
ر
 د

م زن
ر
 د

  زن

 
 
 مرد

 
 
 زن

 
 

 مرد

 

 زن

 
 

 مرد

 
 
 زن

  مجموع

 مرد

 
 
 زن

 
 
 مرد

 
 
 زن

 مجموع

       128
6 

274
4 

149
7 

134
1 

6868     
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 :بخش کارکنان والیتی

ت
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

ع
مو
ج
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

ع
مو
ج
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور
 نظامیان اجیر مامور

ع
مو
ج
م

 زن مرد زن مرد زن مرد 
  

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

میدان  44    2  15  1 26 بامیان 4030   499 432 2245 854 کابل
 وردک

 22  0 11 1   34 

 51   1 16  2  32 پکتیا 77    6  16 23  32 تخار 405   25 35 305 40 بلخ

 25   2 7 4  12   پنجشیر 260    28  22  166 44 جوزجان 137   5 41 36 55 کندهار

  27  سرپل 77    1  19  14  43 کاپیسا 280   36 25 169 50 هرات
30 

10  9   76 

  25  بادغیس 25   0  8  0  17 اکپکتی 133   8 30 46 49 ننگرهار
10 

11   1   47 

 22   0  6 0  16  ارزگان 43    3  7  1  32 خوست 108   8 18 40 42 کندز

 25   0  5 0   20  زابل 67    1 16  25  25 کنر 84   12 9 29 34 بغالن

 26   1  7 7  11  دایکندي 52   4 17  13  18 نیمروز 77   5 16 35 21 بدخشان

  26  فاریاب 68   4 16  20  28 هلمند 54   2 12 4 36 لوگر
76 

15   21   138 

 25   0  4 1 20  نورستان 86   3 19  33  31 فراه 63   4 12 14 33 غزني

 44   0 14  10  20 سمنگان 108   7 26 26 49 پروان
   41   1 11  3  26 غور 46   1 12 6 27 لغمان 

   مجموع کل والیات                

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 4085 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 2783 مردان 0 0 701 940 3384 1843

 


