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 پس منظر

 مهاجرین، به  مربوط امور کننده رهبری و اجرائیه قوه اعضای از یکی کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت

 و مهداجرت  کننددگان  عودت و مهاجرین امور وزارت دیدگاه. باشد می داخلی شدگان بیجا و کنندگان عودت

 باشد. می بشری حقوق به دسترسی با مصئون و آزادانه عودت

 : از عبارتند کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت اهداف استراتژیک

 میزبان؛ کشورهای در پناهندگان و مهاجرین وضعیت به رسیدگی •

 پناهندگی؛ و مهاجرت امور موثر مدیریت •

 ن؛مهاجری و پناهندگان پایدار و داوطلبانه عودت روند تقویت •

 داخلی؛ بیجاشدگان و کنندگان عودت مجدد ادغام روند تسهیل •

 داخلی؛ بیجاشدگان وضعیت به رسیدگی •

 بیجاشدگان و کنندگان عودت مهاجرین، پناهندگان، به اجتماعی و حقوقی مؤثر خدمات ارایه •

 .داخلی

 (12، ص  1318-1312)منبع/ مأخذ : پالن استراتیژیک وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سال  

  گزارشخالصه 

( فعالیت عمده را پالن  38مجموعا )    1318وزارت ) امور مهاجرین و عودت کنندگان( در سال مالی 

در حال اجرا  ( فعالیت دیگر 12فعالیت تکمیل شده است. به تعداد ) (  22نموده بود که از جمله آن تعداد ) 

پیشرفت تمام فعالیت های  اوسط فیصدیه وجود ندارد. آغاز نشد معطل شده و فعالیتفعالیت  1می باشد و 

 ( رسیده است. %13.12به ) 1318سال مالی طیاین وزارت  

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

38 22 12 1 2 
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 ن شدهپالتحقق فعالیت های  گزارش

 اولویت های مشترک وزارت ها و ادارات

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) در سال  
 فعالیت عمدهعنوان 

 فیصدی پیشرفت

 مطابق پالن

تقویت سیسدتم پدالن   

گذاری بر اساس یافتده  

هددای ارزیددابی ب دد   

 های پالن گذاری

 نفر 82
برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت ب د  هدای   

 پالن گذاری 
011% 

سیستم واحدد و  ایجاد 

هماهندد   معلومددات  

 اداره

 سیستم فرعی 1
انکشدداف سیسددتم معلومدداتی منددابع بشددری 

(HR-MIS) 011% 

 %011  انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری سیستم فرعی 1

 رضدایت  سدازی  فراهم

 کنندگان مراجعه

ایجدددداد یددددک  

 سیستم
 %011 ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان

تددابلوی نصدد   1

 شده

لوهدای نحددوه ارائده خددمات بددرای    نصد  تاب 

 (Process maps)مراجعین 
011% 

منشور  1انکشاف 

 اخالقی

انکشدداف منشددور اخالقددی حقددوق و وظددای  

متقابل مدراجعین و کارمنددان در مشدارکت    

وزارت هددا و ادارات در پرتددو قددوانین نافددذه  

 کشور

011% 

 تابلوهای منشور

نص  منشور اخالقی حقوق و وظای  متقابل 

عین و کارمندان در مشارکت وزارت هدا  مراج

 و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور
100% 

 کارمند 2
آموزش کارکنان ب   معلومات و تالشی در 

 %011 قسمت برخورد مناس  با مراجعین

 %011 ایجاد و نص  صندوق دریافت شکایات  سیستم 1
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 فضدای  سدازی  مناس 

  زنان برای کاری

 سروی 1

( دربدداره base line) سددروی خددط مبنددا 

مشکالت زنان در فضای کاری توسدط واحدد   

 جندر وزارت

110% 

پالن عمل  1

 خاص

تدوین پالن عمل خاص برای مناس  سدازی  

 فضای کاری زنان بر اساس یافته های سروی
50% 

 اولویت های اختصاصی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

 حسابدهی و شفافیت

 

122% 
ای غصد  شدده وزارت و   تثبیت ملکیدت هد  

 مستند سازی آن
011% 

122% 

پیگیری اسدترداد زمدین هدای غصد  شدده      

پددالن اسددتراتژیک وزارت بددا  وزارت مطددابق 

نهادهای عددلی و قضدایی مرکدز و    همکاری 

 والیات 

011% 

 واحد 12

اجرای منظم تفتی  وبازرسی فعالیت هدای  

مالی، اداری واجراات دو واحدد اولی)آمریدت   

است مالی( و دوازده واحد دومدی  تدارکات،ری

وزارت)خوسدددددددددددددددددددددددددددددددت 

،کنر،کاپیسا،پکتیا،هرات،فاریاب،جوزجان،فراه

 ،هلمند،دایکندی،سمنگان و کابل( 

01% 

 وضدعیت  بده  رسیدگی

 بیجا و کنندگان عودت

 .داخلی شدگان

 

 تحقیق 2

تحقیق در مدورد بررسدی وضدعیت عمدومی     

عودت کنندگان و بیجاشده گان به کشور بر 

 های موجود اساس پالیسی

01% 

 فامیل 22222
( 22222پاس دهی اضطراری برای تعدداد ) 

 %011 هفتاد هزار فامیل بیجاشده داخلی  

 فامیل 12222
ارایه خدمات صحی به فامیل های بیجاشدده  

 %100 داخلی
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یک پالن 

 تطبیقی

تهیه و تدوین پالن تطبیقی بدرای پالیسدی    

 %01 ملی بیجاشده گان داخلی.

 زمیندده دننمددو فددراهم

 پایددار  استقرار و ادغام

 عددودت و بیجاشدددگان

 جامعه در کنندگان

 فامیل 1222

( فامیل عودت کننده  1222استقرار مجدد )

در شهرک هدای عدودت کنندده در سراسدر     

کشور از طریق توزیع زمین های رهایشدی و  

 پناه گاه )شلتر(

50% 

 فامیل 262

تهیه وسایل و تجیهدزات مدورد نظدر  شدلتر     

  پدذیر در سداحات   بیجاشددگان آسدی   برای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تجمددددددددددددددع بیجاشدددددددددددددددگان                                                                                                               

 در کشور

100% 

 فامیل 1222
انتقال بیجاشدگان داخلی به محالت اصدلی   

 %011 شان بر اساس پالیسی ملی بیجاشدگان.

ارتقددای ظرفیددت زیددر  

بنددددایی شددددهرکهای 

 مهاجرین

 ومترکیل 6

 کیلومتر 19218

تحکیم کاری جویچه های اطراف سدرک   -1

و پلچکهای شهرک مهاجرین قلمدوال مینده   

 .والیدددددددددددددددت خوسدددددددددددددددت 

آبدرو   تحکیم کاری جویچه های اطراف و -2

 شهرک مهاجرین بنی ورسک والیت پروان.

01% 

ایجدددداد فرصددددتهای  

 اشتغالزایی
 کارآموز 6122

ترتی  کورسهای آموزشی فن و حرفه بدرای  

 %011 کنندگان و بیجاشدگان داخلیعودت 

 و واحدد  سیستم ایجاد

 اداره در هماهن 

 و واحدد  سیستم ایجاد

 اداره در هماهن 

 

 سیدیتاب 1

فعال ساختن دیتابیس در پنج والیت جدیدد  

)سرپل، سمنگان، ت ار، زابل و میدان وردگ 

 ) 

011% 

انکشاف یک 

 سیستم

اتصددال وزارت از طریددق سیسددتم ویدددیو     

به  اداره امور  ریاسدت جمهدوری،   کنفرانس 

 والیات و نقاط صفر مرزی.
01% 
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انکشاف یک 

 سیستم

توسددعه سیسددتم گددزارش دهددی آنالیددن و    

آموزش کارمنددان ریاسدت هدای مرکدزی و     

 والیتی جهت استفاده از سیستم.
011% 

انکشاف یک 

 سیستم 
 Help Disk 011%ایجاد نمودن سیستم   

اطالع رسانی در رابطه 

اجرت هدددای بددده مهددد

 غیرقانونی

 8بیلبورد و  16

 کلیپ

تهیدده  بیلبددورد هددا وکلی هددا در ارتبدداط بددا  

مصددای  و مشددکالت موجددود در ارتبدداط بددا 

 مهاجرت غیر قانونی

011% 

 %01 نهایی سازی پالیسی جندر  یک پالیسی تساوی حقوق جندر

حمایدددت حقدددوقی از  

عددددودت کنندددددگان  

 وبیجاشده گان

 نفر 12222

ت کنندده  و بیجاشدده بده    معرفی افراد عود

ثبدت   ریاست های معارف، صحت عامه، اداره

ارائه مشدوره  احوال نفوس، گمرک، محاکم و 

 .های حقوقی

011% 

 زمیندده نمددودن فددراهم

 بددرای مصددئون عددودت

 کنندگان عودت

 نفر 1220222
مهدداجر عددودت  122222مدددیریت عددودت 

 کننده به وطن
011% 

 نفر 12,222
های بشری بدرای  ه کمک ینفراهم نمودن زم

 %011 مهاجرین عودت کننده به کشور

گسدددترش همددداهنگی 

میان واحدهای اولدی و  

دومی ب داطر نیدل بده    

اهدددداف اسدددتراتژیک  

 وزارت

 نفر 122
برگددزاری ورکشدداال سدداالنه والیتددی جهددت  

 %011 آگاهی دهی، هماهنگی و تبادله اطالعات
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 تعقیب شده : 7931ی که در سال مال 7931فعالیت های تکمیل نشده در سال مالی 

شناسددددایی عوامددددل  

مهدداجرت هددای غیددر   

 قانونی

تحقیق و طرح  1

 پیشنهادی

تحقیق به منظور شناسایی عوامل مهداجرت  

 %011 های غیر قانونی و ارایه طرح های پیشنهادی

 وضدعیت  بده  رسیدگی

 پناهندگان و مهاجرین

 هدای  کشدور  در افغدان 

 پناهندددگان و میزبددان

 افغانستان در خارجی
 

 %01 تدوین پالیسی جامع امور مهاجرت پالیسی یک

 کمیته 1

ایجدداد کمیتدده رسددیدگی بدده درخواسددت    

پناهندگان با اشتراک نماینددگان وزارتهدای   

 .دولتی ذیربط و موسسات بین المللی
  011%                                                                                                                                           

 یک تفاهمنامه

بددازنگری تفاهمنامدده جمهددوری اسددالمی     

افغانسددتان و دولددت آسددترلیا تحددت عنددوان  

در « مهاجرت و همکاری های بشر دوستانه»

مورد تنظیم امور مهاجرین افغدان در کشدور   

 آسترالیا 

01% 

رسیدگی به وضعیت 

 بیجاشدگان داخلی
 نظارت 2انجام 

نظدارت و ارزیدابی از تحقدق پدالن عملیدداتی     

والیتی پالیسی ملی بیجاشددگان داخلدی در   

 دو والیت
01% 

هدف 00: مجموع ( 80: )   ها تعداد مجموع فعالیت   

 سدط فیصددی  او

پیشددددددددرفت 

 مجموع فعالیدت 

 08.01:) اهدددد

 درصد( 
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 ارتقای ظرفیت 1

برگدددزاری برنامددده ارتقدددای 

ظرفیددت ب دد  هددای پددالن 

 گذاری

در ورکشدداال بهبددود کیفیددت زندددگی    

مدددیریت پایدددار عددودت کنندددگان و     

بیجاشدددگان )سدداالنه والیتددی ( برنامدده  

 ارتقای ظرفیت ب   پالنگدذاری بدرای  

رگدزار  ب روئسا و کارمندان والیتی نفر 82

گردید و معیاری سازی ب   پالنگذاری 

 صورت گرفت.

2 

 شفافیت و حسابدهی

انکشاف سیستم الکترونیکدی  

  حاضری

حاضری الکترونیکی تهیه و از دو پایه به 

پنج پایه انکشاف یافته که باعث شفافیت 

در پروسدده حاضددری گردیددده و فددراهم   

سازی زمینه تصدمیم گیدری بدر اسداس     

 رفت.معلومات دقیق صورت گ

3 

تثبیت ملکیدت هدای غصد     

شده وزارت و مستند سدازی  

 آن

در چهارده والیت کابل،خوست، ننگرهار، 

لغمان، غزنی،پکتیا، کنر، هلمند، بغدالن،  

لوگر، کاپیسا، پروان، بامیان و زابل زمین 

های غص  شده وزارت تثبیدت گردیدده   

است کده بدا تطبیدق آن زمینده حفد  ،      

شددده مراقبددت و رهددایی امددالک غصدد  

 فراهم می شود.

2 

پیگیری استرداد زمین هدای  

غصدد  شددده وزارت مطددابق 

بدده  وزارتپددالن اسددتراتژیک 

نهادهدای عددلی و    همکاری 

 قضایی مرکز و والیات

زمین های غص  شدده والیتهدای زابدل،    

پروان، بامیان دوباره به دولت تسلیم داده 

شد و متباقی والیات پیگیری ها در مورد 

ها صورت گرفته است.که  استراداد زمین

ایددن امددر موجدد  فددراهم آوری زمیندده   

اسددتقرار پایدددار عددودت کنندددگان در    

 شهرکهای مهاجرین گردیده و می گردد.
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 آگاهی عامه 1

بیلبورد هدا وکلی هدا در    تهیه

ارتباط با مصای  و مشکالت 

موجود در ارتباط با مهاجرت 

 غیر قانونی

بیلبدددورد آگددداهی از   14بددده تعدددداد  

ویدددیو  58ای غیددر قددانونی و مهاجرتهدد

کلیددپ از کارکردهددا و سدد نرانی هددای  

مقامددات وزارت و در مددورد مهاجرتهددای 

غیددر قددانونی در یوتددوب و شددبکه هددای  

اجتماعی به نشر رسیده است که این امر 

باعدث کدداه  مهاجرتهدای غیددر قددانونی   

 شهروندان افغان گردیده است.

6 

 مدیریت معلومات

انکشدداف سیسددتم معلومدداتی 

 (MIS-HRابع بشری )من

 با انکشاف این سیستم تمدامی کارکندان  

سیسدتم معلومداتی مندابع بشدری     شامل 

گردیده اسدت. ایدن امدر موجد  فدراهم      

سازی زمینه تصدمیم گیدری بدر اسداس     

 معلومات دقیق گردیده است.

2 

 Helpایجاد نمودن سیستم  

Disk 

 Management Serviceنرم افدزار  

Desk Plus   صدددرف جهدددت ارائددده

گزارشدددات و روندددد ثبدددت مشدددکالت   

کم یددوتری و ثبددت معلومددات تجهیددزات 

تکنالوژیکی شعبات داخلدی وزارت بدرای   

کارمندان راه اندازی گردیدده اسدت و در   

حال حاضر تمامی مشکالت سیستم ها و 

ارائه درخواست هدای کداربران از طریدق    

همددین سیسددتم توسددط تددیم ت نیکددی  

اتی اجدراآت مدی   ریاست تکنالوژی معلوم

ردد. ایددن امددر باعددث فددراهم سددازی  گدد

تسدددهیالت در روندددد عرضددده خددددمات 

 الکترنیکی گردید.
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

8 

انکشاف پالیسی و 

 پالنگذاری

برگددزاری ورکشدداال سدداالنه  

والیتی جهت آگداهی دهدی،   

 هماهنگی و تبادله اطالعات

ورکشاال ساالنه والیتی نیز در ورکشداال  

بهبود کیفیدت زنددگی مددیریت پایددار     

اشدگان بده مددت   عودت کنندگان و بیج

سدده روزه برگددزار گردیددد . در نتیجدده    

روئسای والیتی از پالیسی ها و استراتژی 

هددای وزارت مطلددع شدددند، مشددکالت   

واحدهای دومی شنیده شد و زمینه های 

همدداهنگی تقویددت و تبادلدده اطالعددات   

 صورت گرفت.

1 

فعددال سدداختن دیتددابیس در 

پنج والیدت جدیدد )سدرپل،    

میدان  سمنگان، ت ار، زابل و

 وردگ (

دیتابیس در پنچ والیت یداد شدده فعدال    

گردیده است که در نتیجه پالیسدی هدا،   

برنامه ها و به طور کلی تصمیم گیری ها 

 دقیق و موثرتر شده است.

12 

 تحقیقات

تحقیق به منظدور شناسدایی   

عوامدل مهداجرت هدای غیدر     

قددانونی و ارایدده طددرح هددای 

 پیشنهادی

مددل تحقیددق بدده منظددور شناسددایی عوا 

مهاجرت های غیر قدانونی و ارایده طدرح    

های پیشنهادی تکمیل گردیده است در 

نتیجه روندد مهداجرت افغانهدا بده سدایر      

کشورها به منظدور کداه  مهاجرتهدای    

 غیر قانونی قانونمند گردیده است.

11 

 baseسددروی خددط مبنددا )

line  درباره مشکالت زندان )

در فضای کاری توسط واحد 

 جندر وزارت

جدده سددروی آمریددت جندددر بددا    در نتی

همکدداری وزارت امددور زنددان مشددکالت   

زنددان و در سددروی دیگددر  فضدای کدداری 

نیازهدددای آموزشدددی زندددان در وزارت   

مهاجرین نیز شناسایی گردیدد. کده ایدن    

امر موج  افزای  احساس امنیت زندان  

 در محیط کار گردید.
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

12 

 عرضه خدمات

 

پاسدد دهی اضددطراری بددرای 

ار ( هفتاد هز22222تعداد )

 فامیل بیجاشده داخلی 

 

فامیدل بیجاشدده    116652برای تعداد  

داخلی مساعدتهای بشری صورت گرفدت  

که این امر موج  رسیدگی به مشکالت 

و نیازمندی های فامیدل هدای بیجاشدده    

 داخلی گردید.

13 

تهیدده وسددایل و تجیهددزات   

مددورد نظددر  شددلتر بددرای    

بیجاشدگان آسدی  پدذیر در   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ن                                                                                                                            ساحات تجمدع بیجاشددگا  

 در کشور

برنامه استقرار پایدار بیجاشدگان داخلدی  

فامیل بعدد از پروسده داوطلبدی از     262

طریددق ریاسددت امددور مهدداجرین هددرات  

تطبیق شده اسدت.که در نتیجده زمینده    

استقرار و ادغام پایدار برای بیجاشددگان  

 م گردید.در کشور فراه

12 

انتقال بیجاشدگان داخلی به 

محالت اصلی شان بر اساس 

 پالیسی ملی بیجاشدگان.

 23612ادغدام تعدداد    زمینه اسدتقرار و 

جاشدددگان داخلددی در کشددور  فامیددل بی

فامیل آن  2211فراهم شد که به تعداد 

از بودجه اختیاری این وزارت و به تعدداد  

فامیل آن به طور خود انگی ته  36311

 به محالت اصلی شان انتقال نموده اند.

11 

معرفی افراد عودت کننده  و 

بیجاشددده بدده ریاسددت هددای 

معددارف، صددحت عامدده، اداره 

ثبت احوال نفدوس، گمدرک،   

محاکم و  ارائه مشدوره هدای   

 حقوقی

بدده  نفددر مسددتحقین 22121تعددداد  بدده

وزارت معارف معرفی گردیده اند و بدرای  

بیجاشده  نفر عودت کننده و 236تعداد 

داخلدی مشددوره هددای حقددوقی الزم داده  

زمینده حمایدت    شده است که در نتیجه

حقدددوقی بدددرای عدددودت کننددددگان و  

 .بیجاشدگان داخلی فراهم شد

16 

ترتیدد  کورسددهای آموزشددی 

فددن و حرفدده بددرای عددودت  

کننددددگان و بیجاشددددگان  

 داخلی

نفددر ذکددور و انددا    11123بدده تعددداد 

آمددوزش هددای حرفددوی ، ت نیکددی و    

سلکی را فرا گرفته و فارغ گردیدده اندد   م

زمینه ایجاد شغل و درآمد در نتیجه .که 

بددرای عددودت کنندددگان و بیجاشدددگان  

 داخلی فراهم گردید.
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

12 

ه کمدک  یند فراهم نمودن زم

های بشری بدرای مهداجرین   

 عودت کننده به کشور

نفدر از مسداعدتهای    322131به تعداد 

فید نقدی ، مواد غذایی و غیر غذایی مست

شدده اندد کدده در نتیجده زمینده عددودت     

 مصئون و پایدار در کشور فراهم گردید.

18 

ایجاد سیستم ثبدت مراجعده   

 کنندگان

این سیستم ایجاد و پروسه ثبت مراجعده  

کنندگان در مدیریت عمومی پدذیرش و  

عددرایر ریاسددت دفتددر وزارت تطبیددق   

گردیددده کدده ایددن امددر موجدد  رضددایت 

 مراجعین گردیده است.

11 

توسعه سیستم گزارش دهی 

آنالین و  آموزش کارمنددان  

ریاسدددت هدددای مرکدددزی و 

والیتددی جهددت اسددتفاده از   

 سیستم.

تمامی ب   هدای سیسدتم گزارشددهی    

آنالین وزارت ساخته شده و آمداده بهدره   

برداری می باشد. ورکشاال های آموزشی 

مدداه  26-21و  21-22در تدداریه هددای 

در مقددر وزارت برگددزار    1318عقددرب  

نفر از کارمندان ریاستهای  68ردیده و گ

والیتی سیستم گزارشدهی آنالین را بده  

شکل کامل آموزش دیده اند. بدا توسدعه   

این سیستم زمینه ارائه خدمات به مردم 

 بهبود یافته است.

22 

انکشدداف منشدددور اخالقدددی  

حقددوق و وظددای  متقابددل   

مدددراجعین و کارمنددددان در 

مشارکت وزارت هدا و ادارات  

 و قوانین نافذه کشوردر پرت

منشور اخالقی به صدورت کامدل توسدط    

ریاسددت منددابع بشددری وزارت نهددایی    

و گردیده و به تصدوی  بدورد اجرائیدوی    

وزارت رسید. کده ایدن امدر    مقام محترم 

موج  افزای  رضایت مراجعین گردیده 

 است.

21 

ایجددداد و نصددد  صدددندوق  

 دریافت شکایات

جهت جمدع آوری شدکایات و رسدیدگی    

به آنهدا دو عددد صدندوق شدکایات      بهتر

نص  گردیده است. که این امدر موجد    

 افزای  رضایت مراجعین گردیده است.
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

22 

نصد  تابلوهدای نحدوه ارائدده    

خددددمات بدددرای مدددراجعین 

(Process maps) 

تابلو در دروازه عمومی وزارت  1به تعداد 

و بالک ها نص  گردیده است که باعدث  

 افزای  رضایت مراجعین گردید.

23 

نص  منشور اخالقی حقدوق  

و وظای  متقابل مراجعین و 

کارمندان در مشارکت وزارت 

ها و ادارات در پرتدو قدوانین   

 نافذه کشور

منشور اخالقی فوق الذکر از طریق شییر 

فولدر شریک و در بدورد هدای تبلیغداتی    

جهت اطالع رسانی نص  گردیدده اسدت   

که باعدث افزافدزای  رضدایت مدراجعین     

 گردید.

22 

آمدددوزش کارکندددان ب ددد  

معلومات و تالشی در قسمت 

 برخورد مناس  با مراجعین

نفدر در ب د     2در این زمینه به تعداد 

معلومات و  تالشدی در قسدمت برخدورد    

مناس  با مراجعین آموزش دیده اند کده  

این امر باعث افزای  رضدایت مدراجعین   

 گردیده است.

21 

ارایه خدمات صحی به فامیل 

 اشده داخلیهای بیج

نفددر بیجاشدددگان  232880بدده تعددداد 

داخلددی از خدددمات صددحی بددا کیفیددت  

 مستفید گردیده اند.

26 

 

 

 

تحکیم روابط بین 

 الدول

 

 

 

ایجداد کمیتدده رسدیدگی بدده   

درخواسددت پناهندددگان بددا   

اشتراک نمایندگان وزارتهای 

دولتددی ذیددربط و موسسددات 

 بین المللی

ایددن وزارت جهددت تسددریع رونددد قددانون 

کمیته ای تحت نام  1312ندگی در پناه

شناسایی موانع و حل مشدکالت فدرا راه   

قانون پناهندگان را در همکاری با ادارات 

ذیربط ایجاد نموده است. این امدر باعدث   

زمیندده سددازی بددرای حضددور قانونمنددد   

مهددداجرین و پناهنددددگان خدددارجی در  

 افغانستان گردید.
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

22 
مدیریت عودت 

 کنندگان

 122222مدددیریت عددودت 

 مهاجر عودت کننده به وطن

نفر دارای مددرک و بده    2211به تعداد 

نفدددر فاقدددد مددددرک  231261تعدددداد 

نفر از کشور  060434مجموعا به تعداد 

نفر دارای مددرک   6212ایران، به تعداد 

نفددر فاقددد مدددرک  18322و بدده تعددداد 

نفدر از کشدور    90722مجموعا به تعداد 

نفدر داوطلد  و    316د پاکستان، به تعدا

نفر اجبداری مجموعدا بده     182به تعداد 

نفر از کشورهای اروپدایی ،   3606تعداد 

نفر داوطل  و به تعداد  33322به تعداد 

نفددر اجبدداری مجموعددا بدده تعددداد   261

نفر از سایر کشور ها بده وطدن    60402

عودت نموده اند کده در مجمدوع تعدداد    

در .نفددر را احتددوا مددی نمایددد  020923

نتیجه زمینه عدودت و مصدئون و پایددار    

 عودت کنندگان در کشور فراهم گردید.
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 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

گزارش چگونگی تحقق  شماره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت 

دالیل عدم تکمیل فعالیت 

 مطابق پالن

1 

تحقیق در مورد بررسی وضعیت عمدومی  

عددودت کنندددگان و بیجاشددده گددان بدده  

 %12 ر بر اساس پالیسی های موجودکشو

برخی چال  هدا از جملده مسدائل    

امنیتی در برخی والیات و برگزاری 

انت ابددات و مسددائلی از قبیددل آن   

باعددث عدددم تکمیددل ایددن فعالیددت  

 گردیده است.

2 

( فامیدل عدودت   1222استقرار مجددد ) 

کننده  در شهرک های عودت کننده در 

ی سراسر کشور از طریق توزیع زمین هدا 

 رهایشی و پناه گاه )شلتر(

50% 

طرزالعمل ها تحت نظر در پرنسیپ 

تاییددد گردیددده بدده مقددام ریاسددت  

جمهوری ج.ا.ا جهت توشیح ارسدال  

مطابق تفاهمنامه هاییکده بدا   .است 

 2128این اداره صورت گرفته برای 

  فامیل شلتر توزیدع گردیدده اسدت   

ولی بده علدت اینکده هندوز فرمدان      

طددرف  از 2/6/1312مددور   321

مقام ریاست جمهدوری بده معدر     

اجددرا قددرار نگرفتدده توزیددع زمددین   

 متوق  می باشد.

3 

تحکیم کاری جویچده هدای اطدراف     -1

سددرک و پلچکهددای شددهرک مهدداجرین  

 قلمددددوال میندددده والیددددت خوسددددت. 

و  تحکیم کاری جویچه هدای اطدراف   -2

آبرو شهرک مهاجرین بنی ورسک والیت 

 پروان.

 

 

12% 

چده هدا و   پروژه تحکیم کداری جوی 

پلچددک هددا در شددهرک مهدداجرین  

قلمددوال میندده خوسددت بددا شددرکت 

ساختمانی افغان روشان عقدد قدرار   

داد و کددار عملددی آن بدده تدداریه    

در سدددداحه آغدددداز   13/1/1318

بددود تکمیددل و بدده بهددره  گردیددده 

بددرداری سدد رده شددد. ولددی پددروژه  
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تحکیم کاری جویچه ها در شهرک 

 به علتمهاجرین بنی ورسک پروان 

رنده قرار داد در جریان کدار  اینکه ب

بددا یددک پددروژه در لغمددان ت طددی  

داشت بناء به خاطر ت طدی هدای    

به اداره تدارکات ملی معرفدی شدد   

ولی از طرف تدارکات ملدی بعدد از   

چند ماه  جواب دریافدت نگردیدد .   

بناء از آنجاییکده میعداد آخدر سدال     

 انجدداممددالی کمتددر از زمددان بددرای 

ن پروژه پیشدبینی مدی شدد بده اید     

ترتی  به وزارت مالیده پیشدنهاد و   

به کمک های  پول این پروژه تعدیل

  گردید. زمستانی

 %12 تدوین پالیسی جامع امور مهاجرت 2

طرح مسدوده پالیسدی جدامع امدور     

مهاجرت نهدایی شدده و در جلسده    

شورای وزیدران در پرنسدیپ تأییدد    

گردیدده اسددت. بعدد از تصددحیح در   

ت کمیته اجرایی بیجاشدگان و عود

(به جلسه کابینه DIRECکنندگان)

ج.ا.ا محول گردیدده و تدا هندوز بده     

منظددور تصددوی  شددامل آجندددای  

 جلسه ج.ا.ا نگردیده است.

 %12 نهایی سازی پالیسی جندر 1

کمبود افدراد مسدلکی باعدث عددم     

نهایی سازی ایدن پالیسدی گردیدده    

 است.
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6 

بازرسدی فعالیدت    اجرای منظم تفتی  و

راات دو واحددد هددای مددالی، اداری واجدد 

اولی)آمریددت تدارکات،ریاسددت مددالی( و  

دوازده واحدددد دومدددی وزارت)خوسدددت  

،کنر،کاپیسا،پکتیا،هرات،فاریاب،جوزجان،

 فراه،هلمند،دایکندی،سمنگان و کابل(

12% 

آمریددت امددور مهدداجرین والیددت    

کاپیسددا،آمریت تهیدده و تدددارکات و 

ریاست مالی و حسابی همزمدان بدا   

رسی واقع پالن هیئت اداره عالی بر

گردیددده و هیئددت تفتددی  داخلددی 

مرجددع را مددورد  3نتوانسددت ایددن 

 بررسی قرار دهد.

2 

اتصددال وزارت از طریددق سیسددتم ویدددیو 

کنفدددرانس بددده  اداره امدددور  ریاسدددت  

 جمهوری، والیات و نقاط صفر مرزی.

12% 

بنددابر ارزیددابی وسددط سددال جدداری 

 222وزارت محتددرم مالیدده از کددود 

ی را افغدددان 11،182،223مبلددد  

تنقیص نموده که با تنقدیص مبلد    

فوق الدذکر مشدکالت جددی را در    

تعهدات بابت پرداخت وجدوه پدولی   

به قرار دادها ببار آورده است و توان 

پرداخددت وجددوه سیسددتم ویدددیو   

 کنفرانس را ندارد.

8 

بددازنگری تفاهمنامدده جمهددوری اسددالمی 

افغانستان و دولت آسترلیا تحدت عندوان   

« ای بشر دوستانهمهاجرت و همکاری ه»

در مورد تنظیم امور مهاجرین افغدان در  

 کشور آسترالیا

82% 

منتظر کشدور اسدترالیا هسدتیم تدا     

زمینه امضداء تفاهمنامده را مسداعد    

بسازد با آن هدم تعددیالتی کده در    

تفاهمنامه پیشبینی شدده اسدت از   

جان  کشدور اسدترالیا رعایدت مدی     

 گردد.

1 

پالیسی تهیه و تدوین پالن تطبیقی برای 

 ملی بیجاشده گان داخلی.
12% 

به علت آغاز نشددن بده موقدع ایدن     

برنامه و نبدود بودجده کدافی پدالن     

تطبیقدددی بدددرای پالیسدددی ملدددی  

 بیجاشدگان تکمیل نگردیده است.
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12 

تدوین پالن عمل خداص بدرای مناسد     

سازی فضای کاری زنان بر اساس یافتده  

 های سروی

50% 

آمریت جندر وزارت سروی را جهت 

ناسایی مشدکالت زندان در مدورد    ش

فضدای کدداری مناسد  بددرای زنددان   

انجام داده ولدی بده علدت نداشدتن     

افددراد مسددلکی در قسددمت تدددوین 

پالن عمدل ایدن پدالن عمدل تهیده      

در نتیجه تددوین   نگردیده است.که

این پالن عمل احساس امنیت زنان 

 در محیط کار افزای  می یابد.

 شده معطل فعالیت های ب: 

فیصدی  ارش چگونگی تحقق فعالیتگز شماره

 پیشرفت

 دالیل معطل شدن فعالیت

1 

نظددارت و ارزیددابی از اجددراآت تحقددق پددالن  

عملیاتی والیتدی پالیسدی ملدی بیجاشددگان     

 داخلی در دو والیت

12% 

نظارت و ارزیابی از اجراآت تحقق پالن 

عملیاتی در والیت هرات صورت گرفته 

و در والیددت ننگرهددار صددورت نگرفتدده 

ست .زیرا اسناد ریاست این والیدت در  ا

اثر حمله تروریستی از بین رفته بناء به 

نسبت عددم تکمیدل اسدناد از نظدارت     

 معذرت خواسته اند.

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 .ندارد وجود 1318 مالی درسال انجام نشده فعالیت هیچ وزارت این پالن مطابق
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 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی الت عمدهمشک

تعمیر اداری مستقل و تجهیدزات دفداتر کدافی بدرای     

ریاست ها و آمریت های مهاجرین در والیدات وجدود   

ندارد و ریاسدت هدا و آمریدت هدای امدور مهداجرین       

 والیات در تعمیر کرایی فعالیت می کنند.

، سه تعمیر والیدات بلده، پدروان و     1316در سال مالی 

ساخت آن آغداز  ، اهم با وزارت شهر سازی ننگرهار در تف

دو تعمیر آن تکمیل و تحویل داده شده و یدک  گردید و 

در سال مالی یر در والیت بله در حال ساخت است . تعم

ریاست بده منظدور اعمدار تعمیدر      8نیز به تعداد  1312

اداری در پالن وزارت قدرار گرفتده و جهدت اجدراآت بده      

 علدت  ولدی بده  سدت  ی ارسدال گردیدده ا  وزارت شهرساز

در پالن گرفته نشده است. بناء محدودیت های بودجوی 

ت صیص بودجه در زمینده سداخت تعمیرهدای اداری از    

شدهر   محتدرم  وزارت توجده و  مالیده  محترم طرف وزارت

در اعمار تعمیدر اداری والیدات و نظدارت    و اراضی سازی 

مستمر اداره محترم ریاست جمهوری از نحوه پی  رفت 

   می تواند در تسریع این روند مفید واقع گردد. فعالیتها

پایین بودن سطح همکاری ارگان های امنیتی )پدولیس،   

امنیددت ملددی و ...( در قسددمت حفاظددت از شددهرک هددای 

 مهاجرین و جلوگیری از نفوذ زورمندان؛

وزارت عدلیه،ستره محکمه و لوی سارنوالی در قسدمت   -

 مسترد کردن نمرات غص  شده از غاصبین؛

در قسمت عدم همکداری در   وزارت کار و امور اجتماعی -

ارائه آمار دقیدق از امکاندات کداری و کاریدابی در کشدور؛      

همکاران بین المللی، عدم ارایه گزارش از کارکرد هایشان 

در قسمت مهاجرین و عودت کنندگان و هزینه هدای کده   

 در قسمت مهاجرین نموده اند؛

ص بودجه بده فعالیدت   وزارت مالیه، به علت عدم ت صی -

 های حیاتی و مهم وزارت امور مهاجرین.

ارگدان هدای امنیتدی و نهداد هدای       دوامدارهمکاری 

سددکتوری در راسددتای تطبیددق برنامدده هددای وزارت؛  

مقام محترم ریاست جمهوری بده نهداد هدای     هدایت

امنیتی در قسمت حفاظت از ملکیت های وزارت امور 

جمهدوری بده    مقام محترم ریاست هدایتمهاجرین، 

وزارت های مرتبط مثل کار و امور اجتماعی، اقتصاد، 

عدلیه و مالیه و ... در قسمت همکاری با وزارت امدور  

 مهاجرین و عودت کنندگان. 

 
 
 

عدم ت صیص بودجۀ  مش ص برای تطبیق پالیسدی  

ملددی بیجاشدددگان داخلددی) رسددیدگی بدده وضددعیت  

بده   بیجاشدگان داخلی از طریق ادغام محلی، انتقدال 

محل اصلی و یا محل سومی(، جهت ت صیص بودجه 

چند بار به وزارت مالیه جهت دفاع ارسال شده است 

امددا متاسددفانه بودجدده کددافی در اختیددار وزارت قددرار 

 نگرفته است.

اختصاص بودجۀ کافی جهدت تطبیدق پالیسدی ملدی     

 بیجاشدگان داخلی از طرف وزارت مالیه.
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 نفعالیت های تکمیل شده خارج از پال

 شماره
عنوان فعالیت تکمیل 

 شده خارج از پالن
 دالیل عدم شمولیت در پالن نتایج

1 

پاسددد دهی اضدددطراری 

 22222بدددرای تعدددداد  

هفتددداد هدددزار فامیدددل  

 بیجاشده داخلی

این فعالیت تکمیل گردیده و به 

فامیل بیجاشدده   26612تعداد 

داخلی دیگر نیز از مسداعدتهای  

  .بشری مستفید گردیده اند

ل نا امنی ها و حواد  طبیعی به دلی

تعداد فامیل های بیجاشده از معیدار  

پی  بینی شده بیشتر گردیده ، بناء 

وزارت امدور مهداجرین بده همکداری     

نهادهدددای همکدددار توانسدددته بددده   

 بیجاشدگان بیشتری مساعدت نماید.

2 

انتقددددال بیجاشدددددگان  

داخلی به محالت اصدلی  

شان بدر اسداس پالیسدی    

 ملی بیجاشدگان.

فعالیت تکمیل گردیده و به این 

فامیدل بیجاشددده   2211تعدداد  

داخلی از بودجه اختیداری ایدن   

 36311وزارت و بددده تعدددداد  

فامیل آن به طور خود انگی تده  

به محدالت اصدلی شدان انتقدال     

 نموده اند.

تدا مدا    هکمبود بودجه باعدث گردیدد  

نتددوانیم تعددداد بیشددتر فامیددل هددای 

 . بیجاشده را در پالن در نظر بگیریم

3 

معرفدددی افدددراد عدددودت 

کننددده  و بیجاشددده بدده  

ریاسددت هددای معددارف،   

صحت عامده، اداره ثبدت   

احددوال نفددوس، گمددرک، 

محدداکم و  ارائدده مشددوره 

 های حقوقی

این فعالیت تکمیل گردیده و به 

نفر دیگر نیز بده   12121تعداد 

ریاست محتدرم معدارف معرفدی    

 گردیده اند.

به دلیل نا امنی ها در والیدت کنددز   

عداد بیجاشددگان داخلدی افدزای     ت

یافته و به همین علدت تعدداد افدراد    

معرفی شده بده ریاسدتهای معدارف،    

 صحت و ... افزای  یافته است.

2 

ترتیددددد  کورسدددددهای 

آموزشی فن و حرفه برای 

عددددودت کنندددددگان و  

 بیجاشدگان داخلی

این فعالیت تکمیل گردیده و به 

نفر دیگر نیدز از   12623تعداد 

و حرفدددوی  آموزشدددهای فندددی

 مستفید گردیده اند.

عددودت  ،بدده دلیددل افددزای  عددودت 

کنندددگان و بیجاشدددگان داخلددی در 

تعداد افراد  1318جریان سال مالی 

تحت پوش  برنامده هدای حرفدوی    

 افزای  یافته است.
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1 

ه ینددفددراهم نمددودن زم 

کمک های بشدری بدرای   

مهاجرین عدودت کنندده   

 به کشور

این فعالیت تکمیل گردیده و به 

نفددر عددودت   212131داد تعدد

کننده دیگر نیز از کمدک هدای   

 بشری مستفید گردیده اند.

عودت زیاد افراد از کشورهای میزبان 

باعث گردیده تا نهادهای ملی و بین 

المللددی در قسددمت ارائدده مسدداعدتها 

افراد بیشتری را تحت پوشد  قدرار   

 دهند.

6 

ارائه خددمات صدحی بده    

فامیددل هددای بیجاشددده  

 داخلی

لیت تکمیل گردیده و به این فعا

دیگر نیز از  نفر 182882تعداد 

خدمات صحی مستفید گردیدده  

 اند.

به دلیل افزای  کلینک های سیار و 

تعدداد  و بیشدتر  ارائه خددمات بهتدر   

مستفید شدوندگان خددمات صدحی    

 افزای  یافته است.
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  1399مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 1399مالیپالن شده برای سال  وان برنامه ها و یا فعالیت هایعن شماره

 داخلی بیجاشدگان وضعیت به رسیدگی 1

 شان اصلی محالت در داخلی بیجاشدگان استقرار 2

 داخلی بیجاشدگان برای زمستانی های کمک تنظیم 3

 ... و صحی تحصیلی، تعلیمی، مراکز به معرفی طریق از کنندگان عودت حقوقی حمایت 2

 مهاجرین عزت با و مصئون عودت جهت ها راحل استراتژی تطبیق پیگیری 1

6 
فرمان  اسکان عودت کنندگان و بیجاشدگان و فامیل های شهدای امنیتی و دفاعی بر اساس 

 ج.ا.ا 321

 میزبان های کشور در  مدرک فاقد مهاجرین ساختن قانونمند جهت تالش 2

 میزبان های کشور از کنندگان عودت و جرینمها دواطلبانه عودت از حمایت 8

 ها ورکشاب ایجاد و مسلکی کارکنان است دام طریق از وزارت کارمندان ظرفیت ارتقای 1

12 
 عودت و مهاجرت های فرصت و ها چال  عنوان با المللی بین و ملی های سیمینار برگزاری

 کنندگان

 عامه آگاهی سطح دنبر باال طریق از انسان قاچاق پدیده با مبارزه 11

 بیجاشدگان و کنندگان عودت از اجتماعی و حقوقی های حمایت 12

 تالش جهت راه اندازی ایجاد سیستم است دام الکترونیکی 13

 نهایی سازی پالیسی جندر 12

 راه اندازی ورکشاال آموزشی برای سکرتران اتشه های امور مهاجرین مقیم در کشورهای میزبان 11

 ازی و اخذ گزارشات توسط سیستم گزارشدهی آنالینراه اند 16

 غیر متمرکز سازی پالن ها و تقویت هماهنگی در سطح زون ها 12

 و دیگر نهادهای ملل متحد در خصوص ادغام مجدد UNHCRحمایت از فعالیت های  18

 تهیه پالن پسا صلح در رابطه به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی 11
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 ضمایم

 ) به افغانی(1398عواید  سال مالی:  (1ماره )ضمیمۀ ش

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی شده 

 به افغانی

عواید خالص بدست آمده 

 به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

  %282 1112218 161668.2 جریمه ها ، مجازات افراد و اش اص 1

2 
ت سال باز پرداخت معاشات و مصارفا

 گذشته
161668.2 32622  6% 

3 
فروش زمین دولتی ال مزرع به 

 مهاجرین
16166892 12122  1698% 

   3222 2 عواید متفرقه و نا معلوم در حساب 2

 %122 1222381 1681226 مجموع عواید به افغانی
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 1398 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2ضمیمه شماره )

 بودجه به میلون افغانی

 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 2+1 1398مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

 505298949 به رقم 
 

929599280 
 

998259985 

 به کلمات 
میلیدون و   نده و  چهدل نهصد و 

هدزار و   پنجاه و دو و  هشتصد

 افغانی سهو  پنجصد

 

 هشتاد و شد  سه صد و 

نهصد و پنجداه و  میلیون 

و  هشتصدددهددزار و  پددنج 

 افغانی تاد و چهارهف

 

پنجصد و شصت و دو میلیون 

و هشتصد و نود و پنج هزار و 

 ششصد و بیست و نه افغانی

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبل  به فیصد به مبل 

   %.7.81 666155713 % 70.60 011739163 به رقم

سدده صددد و شصددت و یددک      به کلمات

میلیون و نهصد و هفت هدزار و  

 ششصد و پنجاه افغانی

نود و سه اعشاریه پنچاه  

 و سه فیصد

پنجصد و پنجداه و پدنج    

میلیون و یکصد و چهل و 

چهددار هددزار و نهصددد و   

 شصت افغانی

نود و هشت اعشاریه شصت  

 و هشت فیصد

  



21 
 

 

 :وزارت / اداره ل تشکی؛ (۳ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط
 تعداد تصدی ها

 تعداد نمایندگی

 های خارجی 

 تعداد نمایندگی

 های والیتی

تعداد مشاوریت 

 ها

تعداد ریاست های 

2و 7بست  مرکزی  

 تعداد معینیت

 ها

 

 0 0 6 43 2 

1بست  2  

2بست  16  

2و  1بست  11  
4 

تشکیل 

۷۳۳۱سال   

 0 0 6 43 2 

1ت بس 2  

2بست  16  

2و  1بست  11  

4 

تشکیل 

 سال ۷۳۳۱
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مرکزی بخش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

۷۳۳۱ 

  مامورین

و 

 استادان 

 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان والیتی
 مجموع

  

 کارکنان نمایندگی های خارجی 

 مجموع

 

سیستم کارکنان شامل 

 مجموع رتب و معاش 

  

 اصل

0  تشکیل
6
8
 

8
0
0
  

8
  

8
4
2
0
  

 نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر  استاد/ مامور
 

 والیات مرکز

8
2
2
  

  

8
8
4
 

8
 

6
8
6
 

4
6
6
 

8
 

8
0
 

8
 

8
 

2
7
6
 

7
7
4
 

2
7
6
  

7
7
4
  

8
0
  

8
4
2
0
  

 موجود

   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   والیات

7
6
7
  

6
4
 

8
8
8
  

2
7
  

8
  

8
  

8
8
2
7
  

8
8
8
  

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

4
6
8
 

2
4
 

7
6
 

8
6
 

8
 

8
 

2
8
8
 

2
6
7
 

4
8
 

4
8
2
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 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

ور
ام

م
 

یر
اج

ن 
یا

ام
نظ

 

ور
ام

م
 

یر
اج
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یا

ام
نظ

 

ور
ام

م
 

یر
اج

ن 
یا

ام
نظ

وع 
جم

م
 

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
   

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
 

رد
 م

زن
 

 کابل
11 3 7 3 0 0 97 

 بامیان
8 2 7 0 0 0 17 

میدان 

 وردک
11 0 7 0 0 0 18 

 22 0 0 0 7 0 14 پکتیا 18 0 0 0 6 0 12 ت ار 29 0 0 1 8 2 18 بله
 17 0 0 1 6 0 10 پنجشیر 19 0 0 1 5 0 13 جوزجان 39 0 0 0 11 1 27 کندهار
 18 0 0 1 6 1 10 لسرپ 71 0 0 0 7 0 10 کاپیسا 93 0 0 2 10 5 22 هرات
 17 0 0 1 5 0 11 بادغیس 73 0 0 0 6 0 14 اکپکتی 39 0 0 0 11 0 42 ننگرهار
 17 0 0 0 7 0 10 ارزگان 21 0 0 0 9 0 11 خوست 97 0 0 0 9 1 21 کندز
 71 0 0 0 7 0 9 زابل 73 0 0 0 7 0 12 کنر 21 0 0 0 7 0 13 بغالن
 14 0 0 1 3 1 9 دایکندی 22 0 0 1 7 0 13 نیمروز 17 0 0 0 7 2 8 بدخشان
 20 0 0 0 6 0 14 فاریاب 21 0 0 0 7 0 14 هلمند 18 0 0 0 7 0 11 لوگر
 71 0 0 0 6 0 10 نورستان 18 0 0 1 5 1 11 فراه 20 0 0 0 7 1 12 غزنی
 71 0 0 0 6 1 9 سمنگان 71 0 0 1 5 0 12 پروان

 
 71 0 0 0 6 1 9 غور 21 0 0 0 7 0 14 لغمان

 مجموع کل والیات

 

 

 

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 93 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 139 مردان 0 0 14 234 22 353
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 :کننده نظورم  :                                        کننده تصدیق           :                      کننده کنترل  :                      کننده ترتی              

 بل ی عالمی حسین سید الحاج                               جاوید علی سلطان                         " رضایی " عزت اهلل                    حصین حبیبه             

 کنندگان عودت و مهاجرین امور وزیر                          پالنرئیس پالیسی و             مدیر عمومی احصائیه و دیتابیس           گزارشات توحید مسلکی عضو

 :امضاء محل    :                                          امضاء محل              :                       امضاء محل   :                        امضاء محل             
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                   2212622212حبیبه حصین ترتی  کننده گزارش                            شماره تماس: 
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