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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال                                         (۱) 

 مقدمه

ت به ورثه شهدا ر عرصه ارائه خدماو موسسات همکار د ولینلمع وزارت امور شهدا واین گزارش بازتاب دهنده فعالیت های 

 یستماتیک به اجرا در آمده است.طی یک سال گذشته غرض خدمت رسانی سو افراد دارای معلولیت است که 

راد دارای معلولیت خدمات به اف ارائهمنابع بشری و مالی و سازمانی، . رنده اصالحات در امور تشکیالتیاین گزارش در برگی

 ارد. ذبه نمایش میگ تفصیلا را ب وزارت امور شهدا ومعولیناست که کارکرد های 

 موثر لیمسیستم  ور معلولیت، ایجاددر به وجود آوردن یک مرکز قوی همآهنگی برای سکت ولینلوزارت امور شهدا ومع

رای عرضه خدمات بکیفیت جامع و با مدیریت  امینو ت مدیریت معلومات در مورد افراد دارای معلولیت و خانواده های معظم شهدا،

و مصمم  متعهد ،مللیستراتیژیک در عرصه معلولیت به سطح ملی و بین الاو بالخره ایجاد یک نهاد پالیسی ساز و رهبری کننده امور 

 است .

که  عد اساسییک مرکز همآهنگی و آدرس واحد برای رسیده گی به امور ورثه شهدا و معلولین در سه باین وزارت منحیث 

از  ،ین المللیسطح بعبارتند از تشکیالت داخل سازمان، ساختار عمومی دولت منحیث یک واحد مستقل برای شهدا و معلولین و در 

 ل بیان شدهگزارش به گونه مفص که در این به اصالحات پرداخته ،نمایدمی وزارت سکتوری نمایندگی  به حیث کتور معلولیتس

 است.

ت قانون حقوق و قانون اساسی و متکی به هدایات و صراح (7و )( 5۳وزارت امور شهدا ومعلولین در پرتو احکام مواد )

فرصت ها و ظرفیت  ومکلف و متعهد است تمام امکانات  قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین امتیازات معلولین و

ای عظیم قشر طریق خدمت گذاری صادقانه در جهت تسکین آالم و درد ه های دستداشته را به شکل قانونمند، موثر و شفاف و از

ت کشور تعبیه، توجهه ا عزمتناسب به سطح قربانی ها و در مطابقت با شان این قهرمانان ب، خانواده معظم شهدا و معلولین عزیز کشور

 و تسهیل نماید.

ه از آن ثبت می باشد. ک هزار شهید و معلول شصت هزار چهارصدو بیست پنج سه صد  (۳60425) وزارت حدودنزد این 

عالوه گیرد. بر بر میدر ؛دنحقوق دریافت می نمای عمالًافراد دارای معلولیت  (20۳6۳4( شهید و به تعداد ) ۱567۹۱جمله به تعداد )

یر امتیازات و خدمات وزارت امور شهدا و معلولین مکلفیت دارد برای سایر شهروندان عزیز دارای معلولیت به استثنای حقوق مادی سا

 را برای شان پیشکش نماید.

ولیت خدمت ئین در حال حاضر مسبرای وضاحت بیشتر با اختصار به توجه رسانیده می شود که وزارت امور شهدا و معلول

رفوی، اعطای حوزش فنی و برنامه های آم ارائهفراهم نمودن بورسیه های تحصیلی،  الی و معنوی) حقوق امتیازات مالی،انی مرس

ل و مراجع وئتوزیع نمرات زمین و اپارتمان های رهایشی و عرضه خدمات صحی و بازتوانایی به همکاری ادارات مس سهمیه حج،

 می نماید. هارائسیب پذیر قشر آ این ذیدخل( را به

 

 



 

 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       2) 

 

  ومعلولین امورشهدا وزارتمختصر معرفی 

هداء و معلولین شامور معینیت ازطریق  بعداً ت مختلف وازطریق ادارا معلولین ورثه شهداء و رایب گذشته عرضه خدمات در

ارای معلولیت و ورثه دادارۀ ملی حمایت از افراد بعد از آن  .می گردید ارائهمعلولین  وزارت کار، امور اجتماعی شهداء و درچوکات

 غاز نمود.ویش آهای خبه فعالیت  واز بدنه وزارت کار و امور اجتماعی جدا  ۱5/7/۱۳۹7( مؤرخ 75شهداء به اساس فرمان شماره )

 وزارت مقام عالی ریاست جمهوری این اداره تحت نام 2۹/۱0/۱۳۹7( مورخ ۱۳2فرمان شماره ) دو سال قبل به اساس

 هغاز نمودخویش را آ و به گونه مستقل در عرضه ارائه خدمات به معلولین و ورثه شهدا فعالیتایجاد  ولینلمع امور شهدا و دولت در

یصله کمیسیون فو متصل  اسالمی افغانستان یاست جمهوریمقام عالی ر27/۱0/۱۳۹۹مورخ  4568شماره  فرماناخیراٌ به اساس  است.

نوان عی اسالمی افغانستان تحت تشکیالت دولت و کابینه جمهوروزارت مستقل در چوکات  بحیثملی  مختلط مجلسین شورای

 وزارت امورشهدا و معلولین کسب موقعیت نمود.

در صد  ۹2مل تن کارمندان و کارکنان خدماتی در مرکز و والیات که شا 6۳8 جمعاً این وزارت با داشتن سقف تشکیالتی

ت تا در برنامه های اداره مصمم اس این .؛ مسئولیت پیشبرد این وظیفه بزرگ را بعهده داردمیباشددر صد  خانم ها  8 صرف و مردان

ول و بر وفق احکام منابع بشری و استخدام در این وزارت سطح حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت و خانم ها را در سطح قابل قب

 زایش دهد.قانون اف

 ت محدود کهمریت) بست سوم( را با تشکیالآدرسطح ئی این وزارت در تمام والیات کشور به استثنای مرکز نمایندگی ها

 تن تجاوز نمی نمایند در خدمت شهروندان عزیز قرار دارند. ۱0 از در هر والیت

 ات می باشد.خدم ارائهت داشته و مصروف دفتر مرکزی وزارت در شهرکابل، سرک میدان هوایی، ایستگاه قلعه خیاط موقعی

 

 

 

 

 

 



 

 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       ۳) 

 

 

 )دیدگاه(دورنما
ورثـه شـهدا از حقـوق برابـر و فرصـت های کـه درآن افـراد دارای معلولیـت و جامعـه فراگیـر ایجاد 

مند ه هـای ضروری زندگـی بهر سـهولت سایر وصحی، فرهنگـی ، آموزشـی، اقتصـادی, اجتماعی

 و دید استراتیژیک این وزارت قرار دارد. در محراق توجه،باشـند

 

 

 
 

 ماموریت 
و  یهماهنگـ ـت،یریمد ت؛یمعلول یدارا افراد در امور شـهدا و، دولـت  یبـه عنـوان وزارت سـکتور

 ارائهمعلومـات و  ـتیریسـتندردها، مد رعایت و تطبیق ،هـا یسـیپال بی، ترتـتیفیخدمـات باک ارائه

بخش های اهم ماموریت و  ،و ورثـه شـهدا ـتیمعلول یافـراد دارا یبهبـود زندگـ به منظورمشـوره هـا 

 مسولیت های وظیفوی این وزارت را می سازد.
 
 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       4) 

 

 معلولین  شهدا و امور زارت اهداف استراتیژیک و

 کاری ساحات
استفاده از دریچه  سیستم متریک ووبای پروسه  ه شهدا از طریق تطبیقثبت و راجستر اشخاص دارای معلولیت و ورث (1

 .(One Stop Shopواحد)

سکتور  یکار یبه اشتراک تمام شرکا تیمعلول یاشخاص دارا یمل پالن عملو  تیمعلول یمل یژیستراتا قیو تطب بیترت (2

  ؛اعم از ملی و بین المللی تیمعلول

از طریق ازطریق مراجعات مستقیم و چه  چهیت و ورثه شهدا اشخاص دارای معلولرسیده گی به شکایات و درخواستی های  (3

 هزینه کم.ع وقت با اسر در 7۱7قهرمان با شماره  (Call Centerمرکز تماس)
  اتیالو به سطح مرکز و نیامور شهدا و معلول یهمآهنگ (4

  ؛یالملل نیبملی و  یشرکا هماهنگی خدمات مربوط به امور شهدا و معلولین با (5
 ؛ تیوال ۳4و ورثه شهدا به سطح  اشخاص دارای معلولیت یخدمات براعرضه  تیفیکدقیق کنترول  نظارت سالم و (6
    با سایر نهادها و ادارات ذیربط؛در هماهنگی  انیقربان امور نی بهآ رسیدگی (7
  یالملل نیو ب یبه سطح مل نیشهدا و معلولثه ورمربوط به  یکیو تخن یاسیس از امور یندگینما (8
 . مطابق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت تیمعلول یاشخاص دارا استخدامدادخواهی از روند  (9

به همکاری و هماهنگی شرکای کاری  ( ۱۴۰۹-۱۴۰۰)استراتژی ملی معلولیتترتیب 
.ملی و بین المللی

اخت حقوق توسعه سیستم الکترونیکی و سایر سیستم های اصالحی به منظور پرد
.ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به همکاری ادارت ذیربط

ات داخلی عرضه خدمات موسسکنترول کیفیتنظارت وسیستم اصالح و توسعه 
.و خارجی در عرصه های کاری وزارت امور شهدا ومعلولین

ع که موانبهبود مکانیزم رجعت دهی افراد دارای معلولیت به خدمات و برداشتن 
.کندن آنها را تضمیعادالنه و قانونمندمشارکتتا سد راه دسترسی آنها می شود 

ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت اصالح و توسعه سیستم جامع مدیریت معلومات 
(.نوع معلولیت، علت و ضرورت به خدمات) 

طرح راهکارهای جدید جهت توسعه مکانیزم همآهنگی به منظور جلب همکاری و حمایت 
. های نهادهای ملی و بین المللی 



 

 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       5) 

 

ه در مطابقت ب و فرهنگی، یاسی، س، اقتصادییاجتماع یدر عرصه ها نهاآ حمایت از ورثه شهدا و معلولین به منظور ادغام (10

 و بر وفق میثاق های بین المللی احکام قوانین نافذه کشور
 یتمعلولاشخاص دارای  ییخود کفا یاز برنامه ها تیحما (11
 خدمات به ورثه شهدا و معلولین.، رجعت دهی و عرضه یباز توانای (12

  و میثاق های بین المللی دیدگاه  ،ی رفتاری اداره بر مبنی قانونهااصول و ارزش 

 

اصول و 
ارزشها

حکومت 
داری 
خوب

برابری

رشد 
ظرفیت ها

تعامل و 
ارتباطات

مؤثریت

شفافیت

هماهنگی



 

 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       6) 

 

 1399در سال  شهدا و معلولینامور  بشری وزارت منابع

وزارت  و بارز که می تواند این  یکی از عناصر مهم 

نیروی بشری توانا  کمک نماید؛به اهداف آن جهت رسیدن را 

است؛ که این وزارت همواره در عرصه ظرفیت سازی و جذب 

جنسیت احکام قانون و با رعایت  افراد توانمند مبتنی بر

تعداد نیروی بشری این  نموده است. اجتماعی سعی و تالش

( نفر می رسد 6۳8) در مجموع به ۱۳۹۹سال مالی  دروزارت 

( نفر در ۳08) که هرگاه به تفکیک مرکز و والیت دیده شود

جهت ارائه ی )والیتی( ( نفر در واحد های دوم۳۳0کز و )مر

 .دنخدمات به ورثه شهدا و معلولین مصروف خدمت می باش

برحال) در موقف های مختلف و کارمندان نفر( 4۹۹) سقف تشکیالتی منظور شده به تعداد ملهجاز ۱۳۹۹در سال مالی 

 .دنتشکیل می دهها خانم  نفر( 4۱مردان و ) نفر( 458)ظیفوی( قرار دارند. که 

در تالش است  هاین اداره هموار البته. دنن این اداره را زنان تشکیل میدهفیصد از مجموع کارمندا 8 طوریکه دیده می شود

از عرضه خدمات به مستحقین و  نیدیموازنه به اساس مستف نیزنان را مطابق قانون افزایش دهد، اگر چه ا استخدام تا فیصدی

 .دهدیم لیرا زنان تشکاین اداره خدمات   نیدیمستف 40از % شتریب رایاست ز بخش قناعت واجدین شرایط

 

۳۰۸

۳۳۰

۶۳۸

کارمندان مرکز 

کارمندان والیات

مجموع

۹۲%

۸%

مردان  زنان 
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 ( نفر لیسانس22۱( نفر ماستر )۱0) سمیاز مجموع کارمندان ر ۱۳۹۹این وزارت در سال مالی برحال تشکیل  بروفق

و پاینترین فیصدی را  فوق بکلوریا و بکلوریااز مجموع کارمندان باالترین فیصدی را  .ن فوق بکلوریا و بکلوریا میباشندت 268متباقی 

لولیت زنان دارای مع مخصوصاْو دختران مستعد ومتخصص  درجذب زنان البته این وزارت خود را مکلف میداند ماستر تشکیل می دهد.

  .جدی نمایدسعی وتالش 

 

 و میزان مصارف 1399سال  بودجه

 64،7میلیون، کود مصارفات  ۱۳4) کود معاشات میلیارد افغانی بودجه عادی ۱۳,7 در مجموع مبلغ ۱۳۹۹سال مالی  در

 47,2مبلغ و  ( افغانی میلیون 6،860،000و کود کسب دارایی  افغانی میلیارد ۱۳،5، کود حقوق شهدا و معلولین افغانی میلیون

خدمات به ورثه شهدا و معلولین در نظر گفته شده بود. که در جریان سال حقوق و ارائه بودجه انکشافی در عرصه  افغانی میلیون

و کود  افغانی میلیون 5۹و کود مصارفات  افغانی میلیون ۱۳۱) کود معاشات میلیارد افغانی از بودجه عادی ۱۳,67مبلغ  ۱۳۹۹مالی

هرگاه در مجموع دیده  از بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. افغانی میلیون 45,4و  (افغانی میلیون 6،844،000کسب دارای 

۱۰

۲۲۱

۲۶۸

ماستر

لیسانس

ا فوق بکلوری
و بکلوریا 

۰. ۱۰. ۲۰. ۳۰. ۴۰. ۵۰. ۶۰. ۷۰. ۸۰. ۹۰. ۱۰۰.

بودجه عادی به میلیارد

بودجه انکشافی به میلیون

بودجه عادی به میلیارد بودجه انکشافی به میلیون

تخصیص ۱۳.۷ ۴۷.۲

مصرف ۱۳.۶۷ ۴۵.۴

تخصیص مصرف
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پانزده میلیون و  و هفتصد سیزده میلیارد و (۱۳،7۱5،400،000تخصیص داده شده مبلغ )از مجموع بودجه  ۱۳۹۹سال مالی  شود

 میباشد. درصد ۹6فیصدی مصرف بودجه انکشافی و  ۹۹,7مصرف بودجه عادی یفیصد مصرف رسیده است. بهچهارصد هزار افغانی 

 میلیارد افغانی به مصرف رسیده است ۱۳,67 مبلغ از مجموع بودجه عادی ۱۳۹۹سال مالی  طیطوری که قبالً تذکر رفته، 

 مصرف بودجه به تفکیک کودها در گراف ذیل بیان گردیده است. را در بر میگیرد. در صد بودجه عادی ۹۹,7 که

 

امور شهدا و  وزارت ۱۳۹۹سال مالی طی 

( چهل هفت میلیون 47,2۳5,4۱4)به مبلغ معلولین

در  دوصدو سی و پنج هزار چهارصدو چهارده افغانی

پروژه برای تطبیق بخش بودجه انکشافی داشته که 

ارقام مربوطه  اسناد و، سیستم جدید الکترونیکی

در جریان سال . گردیده است استفاده ،مشخص شده بود

مبلغ ساز پروژه بابت ساخت و  ۱۳۹۹مالی 

 ( یک۱,8۳0,025) مبلغ به مصرف رسیده و افغانی و چهارصد و پنج هزار سه صدو هشتادو نو میلیونچهل و پنج  (45,405,۳8۹)

فیصد بودجه انکشافی به مصرف  ۹6باید تذکر داد که در این سال  مانده است.باقی افغانی آن  هشتصد و سی هزار بیست پنج میلیون

 رسیده است.

 وزارت عمده دستاوردهای

به گونه  در ذیلآنها  عمده ترین دستآوردهای چشمگیری داشته است، که  ۱۳۹۹در سال مالی  وزارت امور شهدا و معلولین

 مختصر بیان گردیده است.

۲۵مصرف کود 

افغانی ( ۶،۸۴۴،۰۰۰)•

۲۴مصرف کود 

• افغانی ( ۱۳،۴۷۲،۷۳۴،۱۱۴)

۲۲مصرف کود 

افغانی( ۵۹،۰۸۵،۵۲۸)•

۲۱مصرف کود 

افغانی( ۱۳۱،۳۷۲،۵۸۰)•

۴۷۲۳۵۴۱۴
۴۵۴۰۵۳۸۹

۱۸۳۰۰۲۵
۱۰۰% ۹۶% ۴%

مجموع بودجه  بودجه مصرف شده بودجه باقی مانده 
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  استراتیژی ملی معلولیت تهیه و ترتیب مسوده . 1
 یحال نهایاست. این سند که درهای مهم این وزارت د از دست آورتهیه و ترتیب مسوده استراتیژی ملی معلولیت یکی 

سوم  )یتدر روز جهانی اشخاص دارای معلول جمهور افغانستان کهصاحب اللتمآب رئیس به اظهارات ج شدن قرار دارد مطابق

 "(خواندند شورکچالش برای   نها راآعدم شمولیت را هدف اصلی و معلولیت شمولیت اشخاص دارای ")مودندایراد فر، (2019دسامبر 

برای که لولیت ژی ملی معیاسترات فراهم می نماید.را و رفع چالشهای این محدوده  یعنی شمولیت این قشر زمینه های تامین هدف

ر معلولیت مشخص می ولیت های ما را در برابئمس و ابعاد همه وساحه مهم عرصه معلولیت را احتوا  ۱4ده سال آینده ترتیب گردیده 

 سازد.

 وزارت امور شهدا و معلولین ( Call Centerمرکزتماس) ساختن فعال. 2

مینه می باشد که ز (Call Centerتماس )مرکز اختن فعال س ۱۳۹۹یکی از دستآورد های مهم وزارت در سال مالی 

گردید و  رتیبت ۱۳۹8سال ان به همکاری اداره اترا در مرکز تماس قهرمطرح ت و حکومتداری الکترونیکی را مساعد می سازد. خدم

 شروع گردید. ۱۳۹۹عمالً فعالیت های خدمات رسانی این مرکز در سال مالی 

ای ورثه شهدا و اشخاص دار و حل مشکالت آگاهی دهی ،خدمات ائهارهدف به  (Call Center)مرکز تماس قهرمان

 .فعالیت می نماید معلولیت

 1399نهایی سازی تشکیل سال مالی . 3
است جمهوری ز ریو اخذ منظوری آن ا ح تشکیل این وزارت به گونه معیاریو اصالترتیب دستآورد مهم دیگر در این سال 

هدایات قانون  بر اساس نواده های معظم شهدا و معلولینخدمات بهتر و بموقع به خا است. البته با این تغییر اسالمی افغانستان بوده

  گردد.می آنها ارائه  به و توقعات شهروندان،

 (One Stop Shop)از طریق دریچه واحد خدمات ارائه. 4
و معلولین به صورت عموم امور شهدا  وزارت

بخش های مختلف تسهیل عرضه خدمات در جهت 

برای مراجعین، از طریق دریچه واحد عرضه خدمات 

معیاری و  خدمات نمودن برای پیشکش .نماید می

قابل قبول برای مراجعین این اداره بر وفق ضرورت و 

کارمندان  ،شده ارائهبر اساس چارت تشکیالتی 

وظیف تت در خدمت مراجعین این وزار مسلکی و ماهر

  اند. گردیده

دریچه واحد

بخش شهدا

بخش 
معلولین

بخش 
سیستم 
برقی 

بخش 
تذکره

بخش 
خدمات 
اجتماعی

شهدا بخش 
و معلولین 

نظامی

بخش 
معلومات
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  (ESRDP) جدید الکترونیکی سیستمریفورم  انکشافیپروژه . 5 

بودجه انکشافی جمهوری اسالمی از طریق  شهدا و معلولین امور مربوط به الکترونیکیپروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید 

 ایجادبه منظور  لینمعلو و شهدا امور وزارت توسط که ،الکترونیکی جدید رد برنامهپیشب تحقق و جهت .تمویل میگردد افغانستان

با  طرح و دیزاین گردیده است. الکترونیکی معیاری سیستم جدید رای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیتب خدمات ارائهها در  سهولت

 این از طریق واجدین شرایط شفافیت در پروسه پرداخت حقوق خدمات مؤثر و ارزشمند ارائه عالوه برپروژه مذکور  اجرایی شدن

  .تاحد زیاد تامین گردیده استسیستم 

 شهدا و معلولین  ورثه اسناد و حفظ مراقبت از معیاری جهت ثبت رشیفآایجاد . 6
تحقق ست. با درج گردیده ا مشخص ه شهدا و معلولین در دیتابیسهزار قطعه اسناد ورث ۳2به تعداد  ۱۳۹۹در سال مالی 

 .می نمایدورثه شهدا ومعلولین فراهم  و سهولت الزم را برای شدهدسترسی به اسناد ساده کامل این پروسه 

   معلولینشهدا و ورثه  اسناد ووثایق وبررسیتدقیق . 7
را  ق اسناد و وثایق شهدا و معلولینبررسی و تدقیکمیته های شفافیت ایجاد تامین ین به منظور امور شهدا و معلول وزارت

کنون ه شهدا و معلولین بررسی گردد. تا تمام اسناد ورث ۱400ل سال مالی ایقرار است تا او راه انداخته، کهببه سطح مرکز و والیات 

 در گراف ذیل بیان گردیده است.د بررسی و تدقیق قرار گرفته اند اسناد که مور

 

تالف و حیف میل ا ازبا این رویکرد میتوان که رد گردیده است.  قطعه سند ۳25۳۳به تعداد  ۱۳۹۹در سال مالی  باید تذکر داد که

و احتماالْ  یناْتخم به شکل اساسی و دقیق بررسی گردد، . هرگاه تمام اسناد باقی ماندهجلوگیری نمودملی منابع  جوه قابل توجه و

خواهد جلوگیری  عامه یشدن دارایو ضایع  غیر قانونی و مشکوک جعلی در مجموع شناسایی و از پرداخت حقوقاسناد  تعداد زیاد

  شد.

۳۲۵۳۳

۱۴۱۵۷۵

۱۷۴۱۰۸

۱۸۶۳۱۷

اسناد و ثایق رد شده

مجموع اسناد تایید شده

مجموع اسناد بررسی شده 

وثایق بررسی ناشده 
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 اهمیت دستآورد ها

 استراتیژی ملی معلولیت  .1

 ؛آن دارای معلولیت در افراد اشتراک و شمولیت به شمول بلند بردن سطح ،همه شمول ول وئمس ترهبری ایجاد  

 کای شــر که همهدرســطح عالی  های قابل قبول و عملی پالیســی فراهم شــدن زمینه های تدوینمدون و  چارچوب کاری تعین

معلولیت  ایشخاص داراقدامات نهادهای دولتی و غیر دولتی را رهنمای کرده دسترسی ا . با این تدابیر وبه ان موافق باشند کاری

تشـخیص و  لویت هااسـاس اوبر ارای معلولیت د افرادبا هماهنگی برای آنان و  حدوده حقوق و امتیازات قانونیمدر  را به خدمات

  فراهم میگردد.

 برنامه لیسی ها و او اجرای پ امر توسعه دارای معلولیت در فرادو غیر دولتی برای شامل سازی انهادهای دولتی  ئولیتافزایش مس

 .به منظور ایجاد اطمینان از اشتراک شان در تمام سطوح ،دارای معلولیتبرای افراد های توان بخشی 

  ستان سیون حقوق ابه افغان ستراتیژی نقش کل ملحق گردیده است. 20۱2در سال لیت دارای معلو فرادکنوان اجرایی یدی را این ا

 تسهیل می نماید. و زمینه را برای گزارش دهی دولت افغانستان ایفا نمودهبیق این کنوانسیون طت ولیت های ما در امرئشدن مس

 
 وزارت امور شهدا و معلولین  (Call Centerمرکز تماس) ساختن فعال .2

  عات و معلومات مورد نیازسایر عالقمندان به اطال وورثه شهدا  ،معلولیتدسترسی افراد دارای.  

 در وقت مراجعین و کارمندان  یه جویصرف 

 دین یمنابع مالی مستف یجویه صرف 

  ی آنی و عاجل حل هاه ارائه را ین ودیمشکالت مستفبهتر و کم هزینه مدیریت 

  آنانآوردن رضایت مشتریان و اعتماد بدست 

 شفافیت و مبارزه علیه جل شهدا به منظور تامین  صاً جامعه معلولین و ورثه  صو شهروندان مخ ساد اداب همکاری  سایر ف ری و 

 مفاسد.

 
 (One Stop Shop)خدمات از طریق دریچه واحد ارائه .3

  به خدمات این وزارت شهداکوتاه سازی پروسه های کاری غرض دسترسی اشخاص دارای معلولیت و ورثه. 

  دین از این پروسه یمستف آگاهی ثبت توقعات، در خواست ها وپروسه آسان سازی 

 دین.یتسریع پروسه خدمات به مستف 

 (ESRDP) پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید الکترونیکی .4

 جلوگیری از ضایع شدن اسناد مربوط به اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا 

  اسناد در صورت ضرورت  روند دسترسی بهتسریع 
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   (امور وزارت ) حکومتداری الکترونیکی یتطبیق پروسه الکترونیکفراهم نمودن زمینه های 

 رشیف معیاری جهت ثبت اسناد شهدا و معلولین آایجاد  .5

 ودوسیه  هزار و شصت هزار چهارصد و بیست و پنج  سه صد (۳60425) امور شهدا و معلولین در حدود از اینکه وزارت

ــناد  ــهدا و معلولین اس ــیفید، را مدیریت می نماش ــت تا از طریق معیاری نمودن آرش ــرورت اس  وثبت  حفظ، مراقبت،معیاری  ض

سناد این بخش را دیتابیس  سناد جلوگیری گرددتقویت نماید تا از اا سبنا بر این . تالف ا ساس م ایجاد به موده، تا نولیت ئوزارت اح

 .ق میگردداین روند در سطح والیات نیز تطبی البته .و دیتابیس اسناد متوصل گرددثبت  حفظ، مراقبت، ارشیف معیاری جهت

 پروژه های انکشافی مطابق سند بودجه
یل تسریع و تسه تامین شفافیت،برای آن باعث تطبیق پروسه بایومتریک در والیات و مرکز و تهیه وسایل و تجهیزات الزم 

 .ت میگرددورثه شهدا و افراد دارای معلولی روند پرداخت حقوق

 

 سایر پروژه های انکشافی جهت عرضه خدمات به ورثه شهدا و معلولین

 

 وزارت امور شهدا و معلولین( Call Centerمرکز تماس )فعال ساختن  تکمیل و .۱

 داو ورثه شه معلولیتافراد دارا عرضه خدمات مؤثر برای جهت  (One Stop Shop)مرکز دریچه واحد فعال سازی .2

 ونیت مراجعین، ورثه شهدا و معلولین.ئمص تحکیمات امنیتی ساحات معروض به خطربه منظور حفاظت و .۳

 بازتوانایی اشخاص دارای معلولیتبرای تسهیل  ی پیامبر اعظم جهت عرضه خدماتفعال سازی مرکز توان بخش .4

 برای اگاهی عامه  معیاری خبری استدیویایجاد  .5

 تقنین وهای پالیسی  بخشدر دستآوردها 

  ترتیب طرح تعدیل و اصالح قانون حقوق و امتیازات ورثه شهدا و معلولین 

 ملی معلولیت استراتیژی تهیه و ترتیب 

 تدوین پالیسی جندر 

 تدوین پالیسی تفتیش داخلی وزارت 

 اداره.امور  مندقانون ترتیب مقرره طرز اجراات و فعالیت های اداره به منظور جهت دهی 

 

 تطبیق پروژه های انکشافی باالی زندگی مردم اجتماعیتاثیرات اقتصادی و 

تفکیـک  و ازطریق اداره الکترونیکی یتشـفافتامین جدید الکترونیکی زمینه  و معلولین با تطبیق سیستم  امورشـهدا وزارت

اسـناد متعلـق موثق سازی  ،حفـظ منابـع ملـی جویی وصرفه ، افراد دارای معلولیت ورثه شهدا و و اسناد دارای ابهام اسـناد قانونـی
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نموده فراهم راسـتای پرداخـت هـا را  تسریـع رونـد کاری در ، فراهـم آوری تسـهیالت ورثـه شـهدا واشخاص دارای معلولیتبـه و

مراحل اسناد و  کاری طیهای  از سرگردانی مراجعین جلوگیری صورت گرفته و پروسیجربا دستاوردهای فوق عالوه براینکه  .است

آنرا روی  ز متحقق شده است که تاثیرات ملموست برجسته گی های آتی نیعلولین کوتاه و آسان گردیده اسشهدا و م ق ورثهوثای

  .مساعد نموده استورثه شهدا وافراد دارای معلولیت  پذیر قشر آسیب اقتصادی کشور و و وضعیت اجتماعی

ط کمیته های توس غیر اصولیو  اسناد جعلیابطال ی و یاز طریق شناسامنابع قابل توجه مادی وغیر مادی که  یئجوه صرف .۱

  ؛متحقق گردیده است اسناد و وثایق ورثه شهدا و معلولین تدقیق و بررسیباصالحیت 

 معلولین در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مجدد ادغام  .2

 المللی موسسات ملی و بین های  ب کمکلاز طریق جورثه شهدا  و معلولینی اقتصاد ای تقویت بنیه .۳

و  از طریق اعطای بورسیه های تحصیلی داخلی و خارجیودستیابی آنان  به تحصیالت  معلولین ارتقای ظرفیت  .4

 تدویر کورسهای آموزشی به منظور کسب مهارت ها؛

اخت پردکه تاکنون به اشخاص وافراد بدون مدرک قانونی ونداشتن استحقاق منابع  وجوه و یاسترداد وصرفه جوی .5

اکمیت حمستقیم وپایدار برعواید داخلی وتامین نظم اجتماعی از طریق تحکیم  اثراتمیتواند  بدون شک، شده است

   .قانون وزدودن فساد ادارای واجتماعی داشته باشد

 ها به طور خالصه: ه تاثیر تطبیق پروژ

 پول های که به گونه غیر قانونی اخذ گردیده است دوباره به بودجه دولت برگردانده می شود.حصول  .۱

 .جه دولتپرداخت حقوق و امتیازات به ورثه شهدا و معلولین خیالی و غیر مستحق و برگشتاندن پول به بودقطع  .2

 ری.تامین شفافیت، تحکیم حاکمیت قانون، تامین عدالت و جلوگیری از تداوم فساد ادا .۳
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 والیات   مرکز و تعداد معلولین به سطح

ولین را والیت معلولیت را والیت کابل و کمترین تعداد معل دارای یدهد که بیشترین اشخاصارقام جمع آوری شده نشان م

 نیمروز دارد که در گراف ذیل به گونه مفصل بیان گردیده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۶۳

۸۷۵

۱۲۸۲

۱۳۷۱

۱۴۹۶

۱۵۵۴

۱۹۳۰

۲۱۲۱

۲۱۶۹

۲۲۴۲

۲۲۴۳

۲۶۶۲

۲۷۱۸

۲۷۲۷

۲۹۸۷

۳۱۳۳

۳۴۳۲

۳۵۵۴

۳۸۲۰

۳۸۲۰

۳۹۶۴

۳۹۶۸

۴۰۷۳

۴۶۴۳

۴۹۴۶

۵۲۰۲

۵۳۰۲

۵۶۵۰

۷۱۷۲

۸۰۴۵

۸۳۷۴

۹۵۱۶

۱۵۸۵۳

۲۳۲۸۴

نیمروز

اپکتیک

ارزگان

نورستان

پنجشیر

بادغیس

فراه

وردک

زابل

جوزجان

سمنگان

دایکندی

غرنی

سرپل

پکتیا

غور

کندز

هلمند

کاپیسا

هرات

کنرها

بامیان

بلخ

لوگر

بغالن

لغمان

خوست

پروان

بدخشان

تخار

ننگرهار

کندهار

فاریاب

کابل

تعداد معلولین به تفکیک والیات

( مجموع156791)      
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 مرکز و والیات تعداد شهدا به تفکیک

ارقام شهدا را والیت کابل وکمترین ارقام را والیت نورستان که بیشترین ؛ارقام جمع آوری شده از والیات کشور نشان میدهد

 ارائه میدارد. شکل مفصل چگونگی وضعیت را  گراف ذیل بهدارا میباشد 

 

۶۹۸

۱۱۴۶

۱۴۲۷

۱۶۶۴

۱۸۵۳

۲۰۲۶

۲۱۳۴

۲۲۸۵

۲۷۷۰

۲۷۹۳

۲۹۴۷

۳۲۹۸

۳۵۷۵

۴۱۲۵

۴۱۶۰

۴۲۴۱

۴۳۰۴

۴۳۵۵

۴۴۲۰

۴۴۵۴

۴۶۴۵

۵۶۱۶

۶۱۱۵

۷۰۴۱

۷۱۱۹

۷۲۸۲

۷۵۸۰

۹۰۲۱

۹۱۱۲

۹۲۳۴

۹۸۳۳

۱۰۳۴۷

۱۸۳۴۵

۳۳۶۶۹

نورستان

نیمروز

زابل

وردک

بامیان

دایکندی

پکتیکا

بادغیس

سمنگان

ارزگان

لوگر

فراه

کنرها

کاپیسا

خوست

پنجشیر

غور

پکتیا

جوزجان

غرنی

کندز

بدخشان

هلمند

بغالن

لغمان

سرپل

تخار

فاریاب

کندهار

هرات

پروان

بلخ

ننگرهار

کابل

تعداد شهدا به تفکیک مرکز و والیات

 مجموع       203634
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 مبارزه با فساد اداری جهتو اساسی  عملیاقدامات 

نیاز  تطبیق ریفورم ومدیریت سالم منابع بشری و تشخیص وظایف اساسی وزارت ازطریق تدوین تشکیل موثر ومطابق (۱

 وجلوگیری ازتورم تشکیالتی وتداخالت وظیفوی وبه اعالن سپردن بست های خالی وجذب افراد واجد شرایط.

 رائهاهت همکاری موسسات همکار جبه  و مرکز والیت ۳۳ارتقای ظرفیت برای کارمندانی آموزشی پهابرگزاری ورکشا (2

 خدمات بموقع برای ورثه شهدا و معلولین. 

 برای ورثه شهدا و معلولین در مرکز و والیات.تامین شفافیت و ایجاد سهولت  ،تطبیق پروسه بایو متریک (۳

 رکز مطابقمسطح  در در صد کل اسناد را تشکیل میدهند، ۹که  معلولینا و ورثه شهد قطعه اسناد ۳25۳۳تدقیق وبررسی  (4

 مقام عالی ریاست جمهوری ازطریق کمیته های مؤظف. 27۱0  حکم

در صد  45ا تقریب یات بررسی و تدقیق گردیده است کهقطعه اسناد ورثه شهدا و معلولین در سطح وال ۱55000 دتعدابه  (5

 در سطح والیات را نشان می دهد.  کل اسناد ثبت شده

ات معروض واحد دومی و تمام ریاست ها و آمریت های مرکزی و شناسایی ساح ۱6بررسی و کنترول امور مالی و حسابی  (6

 .فساد و به خطر

 .څارنوالیتخلف وموارد فساد به اداره مورد  40محول ساختن      (7

 وزارت  ر دهلیزها و محوطهصندوق شکایت دنصب چندین پایه رسیدگی به شکایات ازطریق  تعقیب و (8

ی ریاست مقام عالهدایت مطابق  معلولین درهمه والیاتکمیته های تدقیق وبررسی اسناد ووثایق ورثه شهدا و ایجاد (۹

ریاست عمومی  ،، صحت عامه، اداره ملی احصائیه ومعلومات  څارنوالی جمهوری به ترکیب نماینده گان ستره محکمه ، لوی

فکیک اسناد ت ورثه شهدا ومعلولین به منظور دوسیه ۱55000بررسی بالثر  ومعلولین  شهدا و امور وزارت و امنیت ملی

 جعلی(احتماالً) ابهاماتو اسناد دارای قانونی 

اسایی سفرهای رسمی والیتی مقام وزارت به تاسی از هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان غرض شن (۱0

 ظریات و پیشنهادات ورثه شهدا و معلولین به منظور عرضه خدمات بهتر و موثر.مشکالت و استماع ن

 اهداف استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداریجهت تحقق رات وساحات معروض به فساد شناسائی خط (۱۱

ملی احصائیه م محتر رهک مساعی ادادیزاین سیستم واحد الکترونیکی درتشری الکترونیک سازی امور اداره ازطریق ایجاد و (۱2

 .و سایر ادارات ذیربط ومعلومات

 ورثه شهدا ومعلولین نظامی دردیتابیس ( پنجا دو هزار52000)ثبت  (۱۳

یزی بانک عز ورثه شهدا و معلولین ملکی اسبق دارنده حسابات بانکی در ( یک صدو بیست هزار۱20000 )اسناد  بررسی (۱4

ت و جلوگیری از عرضه خدما ، تسریعمنظور تسهیلبه   (POSو  ATM ) pre-paidکارت های جدید  توزیع جهت

 فساد.

و  امین اصالحاتورثه شهدا وترتیب طرزالعمل ها به منظور ت اصالح قانون حقوق وامتیازات معلولین و تهیه طرح تعدیل و (۱5

 اجراات اصولی. و شفافیت

وجلوگیری از سرگردانی پروسه های کاری ( به منظور کوتاه سازی one stop shopایجاد دریچه واحد عرضه خدمات )  (۱6

 . و تامین شفافیت مراجعین



 

 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       ۱7) 

 

7

 خدمات بهتر عرضه به منظور مهیا شدن  وزارت امور شهدا و معلولین پروژه های انکشافی

ریع و تسهیل تجهیزات الزم به منظور تامین شفافیت، تس ،در والیات و مرکز و تهیه وسایل  تطبیق پروسه بایومتریک .۱

 روند پرداخت حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت.

 امور شهدا و معلولین  وزارت در (کال سنتر زی مرکز تماس)فعال سا .2

  (one stop shop جاد مرکز دریچه واحد)ای .۳

 منیتی ساحات معروض به خطرتحکیمات ا .4

 فعال سازی مرکزتوان بخشی پیامبر اعظم  .5

 برای آینده  وزارتهای برنامه 

ا ادارات در همکاری و همآهنگی ب ۱400برای سال  پالن عمل آنو  معلولیت استراتیژی ملیو تطبیق نهایی سازی  .۱

 ملی و بین المللی یربطذ

 فعال سازی دیپارتمنت تحقیق و دادخواهی انستیتیوت ملی معلولین .2

 سیستم دیتابیس ملی عرضه خدماتتوسعه  .۳

 سیستم کنترول کیفیت خدمات سکتور معلولیت بخشیدن  بهبودکار روی  .4

 جهت بلند بردن سطح آگاهی ادارات دولتی در عرصه معلولیت  برنامه ریزی .5

 از طریق مرکز پیامبر اعظم توان بخشیو باز توانایی فزیکی  خدمات ارائهسیستم  و توسعه فعال سازی .6

   زنان متاثر از جنگ و منازعه ئیباز تواناارتمنت ایجاد دیپ .۷

ات بودجوی بر وفق امکان در والیات اهه سایشگاساختمان آ اعمارزمین برای  هماهنگی با مراجع ذیربط در تثبیت .8

  والیات 5اقل برای حد

 مریت های شهدا و معلولینآاعمار تعمیرات والیتی تثبیت زمین برای هماهنگی با مراجع ذیربط در .۹

  چالشهاو  مشکالت

خدمات این  و توقعات بلند قانون، جامعه و دولت از عرضهوزارت با توجه به ساحه کاری  یت سقف تشکیالتی محدود .۱

  وزارت

 بودجه عادی و انکشافی  کمبود .2

شی از جنگ و باتوجه مشکالت نا ورثه شهدا و معلولین به سطح مرکز و والیات جودیت اسناد دارای ابهامات جعلیمو .۳

 نامالیمتی های گذشته؛

ت های رفع مسئولی جهت تطبیق تفاهمنامه ها وذیعالقه و ذیربط مسئول پائین بودن سطح هماهنگی بین ادارات  .4

 مشترک؛
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 در تمام و الیات اسایشگاه کمبود .5

  اتمراکز توان بخشی در تمام والیکمبود   .6

 ورثه شهدا  ویازات معلولین حقوق و امت ادارات دولتی در مطابقت به قانون درپائین بودن سطح استخدام معلولین  .7

اری که کمحیط مناسب محدودیت و  الیات واکثر  تعمیر اداری درنبود  درمرکز و مورد نیاز دفاترم موجودیت عد .۸

 مستلزم عرضه خدمات معیاری میباشد. 

 افراد دارای معلولیت در بعضی از والیاتپایین بودن سطح تدقیق و بررسی اسناد و ورثه شهدا و  .۹

  پیشنهادی  هایراحل 

ه که از طریق منطبق با مسئولیت های قانونی و توقعات جامعه از عرضه خدمات برای ادار افزایش تشکیالت وزارت .۱

 میسر شده می تواند؛ تخصیصات کافی والزم بودجه

 پرداخت باقیات سالهای گذشته؛  .2

  در بودجه سالهای بعدی؛ علولین نظامیمشخص شدن کد ورثه شهدا و م .۳

پیشبینی   با در نظرداشت التثبیتیدجدتادیه حقوق ورثه شهدا ومعلولین برای  در نظر گرفتن بودجه احتیاطی .4

 وضعیت امنیتی در جریان سال؛های 

 درنظر گرفتن تخصیص  بودجه شهدا و معلولین قبل از منظوری سند بودجه برای ربع اول سال مالی؛  .5

مایت های تی به منظور حتطبیق و رعایت قانون حقوق و امتیازات ورثه شهدا و معلولین در تمام ادارات دول .6

 ورثه شهدا و معلولین ، اجتماعی و فرهنگیی و حل مشکالت اقتصادیاشتغال زائی، باز توانائ

علولین مو امتیازات شامل در قانون حقوق مسئول ایجاد فضای هماهنگی و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی  .7

 و ورثه شهدا 

 ن ملیبه حیث یک مسئله و گفتما گانیدر نظر گرفتن معلولیت به عنوان یک پدیده ملی و تشریک مساعی هم .8

 .سیاسی اجتماعی، فرهنگی وبه منظور حل مشکالت اقتصادی،

 والیاتتسریع روند توزیع تذکره الکترونیکی برای ورثه شهدا و معلولین  به سطح مرکز و  .۹

رثه شهدا بررسی اسناد و و همکاری و حمایت جدی والی صاحبان و ارگانهای ذیربط در تکمیل پروسه  تدقیق   .۱0

  و افراد دارای معلولیت

 ررای اعمابهای دومی و تخصیص منابع  مالی  دتثبیت  زمین  جهت اعمار اسایشگاه ها و تعمیرات اداری واح   .۱۱

 آنها

واقعیت  رهنگی، علمی کشور برای تقویت گفتمان مسئله معلولیت به مثابه یکجلب توجه شهروندان و مراکز ف .۱2

ن قشر آسیب ای اجتماعی اجتماعی و یک چالش ملی، برای تغییر فرهنگ اجتماعی و برخورد با این پدیده و ادغام

  ست.ا پذیر و مصبیت دیده جامعه یک ضرورت جدی

و معنوی  هرچه بیشتر منابع و داشته های مادی یههتوج ی و بین المللی برایمعطوف نمودن توجه نهادهای مل .۱۳

 معلولین؛ البته در همکاری و هماهنگی با وزارت شهدا و ،شان جهت ایجاد سهولت های الزم به این قشر کشور

 بسیج عمومی و باالبردن بحث معلولیت به حیث یک گفتمان ملی که معلولیت محدودیت نیست. .۱4

از نا مالیمتی  تامین امنیت در کشور که میتواند این چالش عظیم و دردناک ناشیتاکید و تمرکز بر پروسه صلح و  .۱5

 مرتفع سازد. باالخرههای چهار دهه گذشته را محدود و 
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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال                                         (۱) 

 : معرفی و گزارشات کاری نهادها و موسسات ملی و بین المللی غیر حکومتی همکارضمیمه

رثه شهدا؛ تفاهمنامه ودرعرصه معلولیت و  موسسات و نهادهای ملی و بین المللی تعداد زیاد از وزارت امورشهدا و معلولین با

به این ساالنه  وشان به گونه ربع وار ن و گزارش اجراات پال های همکاری داشته است.که مطابق آن موسسات متعهد به شریک سازی

 ردیده است.گذیل بیان  عالقه مندان درجهت معلومات مزید  مشرحبوده بدین ملحوظ گزارش های نهادهای مذکور به گونه وزارت 

 خدمات برای ورثه  شهدا و معلولین ارائهاجراآت موسسات همکار در عرصه 

 (DAO موسسه باز توانایی افراد دارای معلولیت) گزارش

در بخش های فزیوتراپی، ارتوتیک ،   ۱۳۹۹یا موسسه بازتوانایی افراد دارای معلولیت در سال مالی   (DAOمؤسسه )

مصنوعی، باز سازی، آگاهی دهی عمومی و آگاهی دهی در امور معلولیت برای اشخاص دارای معلولیت به ارائه خدمات پرداخته اند. 

در بخش  88۹ نفر، در بخش باز سازی 88۱، در بخش مصنوعی نفر ۱۹5۳ نفر،در بخش ارتوتیک ۳۹8۹ در بخش فزیوتراپیالبته 

نفر، تریننگ در بخش  42نفر در بخش روان درمانی و مشاور همتایان   864نفر و آگاهی در امور معلولیت  450اهی دهی عمومی آگ

 مستفید گردیده اند. از فعالیت ها نفر در  والیت های کنر و ارزگان  6۹بازتوانایی 
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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       2) 

 

 تعداد مستفید شونده گان به تفکیک جندر  
نفر  مستفید شوند گان  ۹25۱که از  دارقام نشان میده 

تن از خانم ها در والیات های  ۱6۹0تن از مردان و  656۱به تعداد 

شده اند. مستفید کنر و ارزگان از فعایت های موسسسه نام برده

  

ساحه متفاوت  8باید تذکر داد که برای ارائه خدمات در 

چهارصد و چهل شش میلیون و پنجصدو  (4465787۹2,5به مبلغ )

افغانی به  هشت هزار هفتصدو نود دو عشاریه پنج افغانی هفتاد

 مصرف رسیده است.

 

 

 (ALSOگزارش فعالیت های موسسه السو)

مشاوره روحی روانی برای قربانیان ماین و اشخاص دارای معلولیت  ارائهدو پروژه تحت عناوین،  ۱۳۹۹موسسه السو در سال 

وری ارقام و تطبیق سروی ها، نفر ، جمع آ 45و مشاور همتایان، در بخش های روان درمانی داشته است. که مستفید شونده گان آن 

برگزاری دو نفر و  54نفر، داد خواهی برای حقوق قربانیان به شمول اشخاص دارای معلولیت  ۱02اگاهی دهی در امور معلولیت 

 .ستنفر در سطح شهر کابل فعالیت نموده ا ۹7کنفرانس مطبوعاتی جهت نشر گزارش خشونت علیه خانم های دارای معلولیت برای 
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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       ۳) 

 

 مستفید شونده گان به تفکیک جندر
های ارائه شده از جانب این  گزارش

 در مجموع موسسه نشان می دهد که در سال گذشته

های این موسسه مستفید از برنامه  تن 2۹8 به تعداد

گردیده اند. هرگاه بین مرد و زن تفکیک گردد دیده 

نفر از مستفید شونده گان مردان  ۱۳۹ می شود که

نفر را زنان تشکیل میدهد. قابل ذکر است که  ۱5۹و 

 (۱5۱۱250)در برنامه های متذکره در مجموع مبلغ 

افغانی یک میلیون و پنج صدو یازده هزار دوصد پنجا 

 صرف رسیده است. به م

 

 

 (SERVEگزارش فعالیت های موسسه سرف )

به تعداد یک پروژه تحت عنوان بازتوانایی افراد  ۱۳۹۹گزارش ارائه شده از جانب این موسسه نشان میدهد که در سال 

کیفیت برای شاگردان با در عرصه های تعلیم  ار، پروان، کابل، لغمان و ننگرهارکنده که این پروژه در والیت های دارای معلولیت داشته

 نابینا، ناشنوا، کم بین و فزیکی در مکاتب دولتی و پوهنتون ها تطبیق گردیده است. 

 مستفید شونده گان به تفکیک جندر
نفر آن  ۱24۹0نفر که  45۱۳0مستفید شونده گان در مجموع 

ر داد که نفر آن را مردان تشکیل میدهد. باید تذک ۳2640را زنان و 

چهارصدو نوزده هزار   4۱۹8۳۹مبلغ بودجه مصرف شده در این پروژه 

 افغانی میباشد.هشت صدو سی و نو 
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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       4) 

 

 (HIگزارش از فعالیت های مؤسسه هندیکپ انترنشنل )

قربانیان  یک پروژه را تحت عنوان حمایه از ۱۳۹۹گزارش های ارائه شده نشان می دهد، که این موسسه در سال مالی 

 می باشد.  لیندی و آموزش های حرفوی معلوجزییات این پروژه شامل تطبیق سروی ها، بازتوانایی اقتصا جنگ تطبیق نموده است.

نفر  ۱020اقتصادی و  ینفر در بخش بازتوانای ۱20نفر در بخش آموزش های حرفوی،  ۱20با تطبیق این پروژه به تعداد 

 در بخش اگاهی دهی در امور معلولیت مستفید گردیده اند.

 مستفید شونده گان به تفکیک جندر
موسسه متذکره در مجموع خدمات  از

زنان تن  7۳0مستفید گردیده است که  تن۱۱40

مردان در مرکز و والیات تشکیل می  نفر 4۱0و

ر دهد، باید اذعان داشت که بودجه مصرف شده د

پنج   58۹۳875تطبیق برنامه های متذکره مبلغ 

میلیون و هشت صدو نود سه هزار هشت صدو 

 افغانی میباشد.هفتاد پنج 
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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       5) 

 

 (AOAD)گزارش فعالیت های مؤسسه دسترسی برای معلولین افغان 

سی برای معلولین افغان ) ستر سه د س ای فامیل ری ب( در والیات کابل، پروان و لوگر در بخش توزیع مواد غذایAOADمؤ

ــاعت ــت، که در والیت لوگر برای )و دارای معلولیت   های بی بض قیبل آرد، روغن  ( تن فامیل مواد غذایی از۱685فعالیت نموده اس

 نباتی، دال نخود و نمک آیودین دار توزیع گردیده است.

ـــینواری والیت پروان برای ) ـــوالی ش ت کابل مچنان در والی( بوجی آرد و ه۳404( تن فامیل به مقدار )۱702در ولس

 . درولسوالی بگرامی یک باب تشناب برای شاگردان لیسه ملک گل الرحمن مموزی اعمار گردیده است

 

 کمیته موسسه سویدن برای افغانستان فعالیت های گزارش

این موسسه دربخش های فریوتراپی،  ۱۳۹۹شده ازجانب این موسسه نشان میدهد که در سال مالی  ارائهگزارش های  

 حمایت مالی و تخنیکی، اگاهی دهی و کورسهای اموزش دهی فریوتراپی اریه خدمات داشته است. 

باید تذکر داد که از خدمات  

بازتوانایی فزیکی معلولین به تعداد ) 

مالی برای نفر، از حمایت های ( ۱8۱57

نفر، اگاهی دهی به تعداد  ۱۱4۹2معلولین 

نفر و از برنامه ارتقای ظرفیت در  8۱87

نفر مستفید  4۹بخش فزیوتراپی به تعداد 

 گردیده اند

همچنان برای اعضای انجمن ها، 

علمای دینی در مورد حقوق و  ،ژورنالستان

امتیازات اشخاص دارای معلولیت کورس 
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 ۱۳۹۹ گزراش اجراآت سال (                                       6) 

 

انجمن اشخاص دارای معلولیت از حمایت مالی و تخنیکی موسسه فوق نیز مستفید  ۱۱به تعداد  است کههای متفاوت دایر گردیده 

 گردیده اند.

 

 ) (COMAC گزارش فعالیت های مؤسسه

ـــال  ـــک در س  ۱۳۹۹مؤسســـه کم

ــت از  ــوان حمای ــت عن ــروژه تح ــک پ دارای ی

ــگ در  ــان جن ــت افغانســتان در  ۳4قربانی والی

 بخـــش هـــای مســـاعدت بـــرای متضـــررین

جنـــگ، ارتقـــای ظرفیـــت ،  آگـــاهی عامـــه 

 فعالیت نموده است .

( نفـــــر از 4660۹در  مجمــــوع ) 

کــه از   پــروژه ای فــوق مســتفید گردیــده انــد

ــرای متضــررین  ــه در بخــش مســاعدت ب جمل

ـــگ ) ـــای ۱۱8۹2جن ـــر، در بخـــش ارتق ( نف

( نفـر ، در بخــش اگـاهی دهــی 6۹4ظرفیـت )

ــداد ) ــه تع ــات ۳000ب ــز و والی ــر در مرک ( نف

 د گردیده اند. مستفی

 مستفید شونده گان به تفکیک جندر
شده نشان میدهد که   ارائهگزارش 

(  نفر زن از برنامه 2250۱( نفر مرد و  )24۱88)

 اند. های تدویر شده مستفید گردیده 
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