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 ماعیمینات اجتتأ ریاست عمومی تنظیم فشرده ای از کارکرد ها و دست آورد های

 .هجری خورشیدی 1396سال مالی  در

 

الیسی پ به مرتبط ۀقانون اساسی، سایر قوانین نافذ سی ازأبه ت ،اجتماعیمینات أت ریاست عمومی تنظیم

گی ه یدرس ؛بین المللی منطقوی و ،ملی ،بنابر مکلفیت های دینی در کشور و ههای نافذ استراتیژیها و 

ها  س برنامهأرا در تمام زمینه های ممکن در ر و مشکالت اقشار آسیب پذیر امور اجتماعی به مسایل

 قرار داده است. یشلویت های کاری خووو ا

ن فعالیت معلولیو  شهدا اموراجتماعی، معینیت اموراجتماعی وزارت کار، چهارچوبریاست  در  این

 :متشکل از دو ریاستکه دارد 

 ؛مینات اجتماعیأریاست تنظیم ت -1

 ؛ریاست سکرتریت اطفال -2

تشخیص و حمایت  تیآمر، جبران خساره آمربت ،خدمات اجتماعی آمربت) :آمربتدارای چهار  و

مومی و بین المللی و دارای هشت مدیریت ع ملیارتباط با سازمان های  و برنامه ریزی تیآمر ،اطفال

 مدیریت عمومی ،یت عمومی تنظیم کارمندان اجتماعیمدیر ،ونیت اجتماعیئمص مدیریت عمومی)

 از مدیریت عمومی برنامه ریزی حمایت، مدیریت عمومی جبران خساره ،یرذاز اقشار آسیب پ حمایت

 یت عمومی تنظیم خدماتمدیر ،بین المللی سازمان های ملی و مدیریت عمومی انسجام امور، اطفال

 باشد. می ریاست ۀییمدیریت عمومی اجرا ون ابرای معتاد

 

 

 

 



Page 2 of 14 
 

 هدف عمده:

 باشد. اجتماعی، محافظت از اطفال و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه می مصئونیتو  تأمیناتتنظیم 

  ساحات فعالیت:

 :به گونۀ زیراطفال در معرض خطر  و یرذاحات وسیع حمایت از اقشار آسیب پس این ریاست در

  ،    کاهش سطح فقر -3 ،خدمات اجتماعییۀ اار -3 ،اجتماعی مصئونیت -2 ،اجتماعی تأمینات -1

 تأمیناتتقویت و تحکیم  -5 ،مساعدت های اجتماعی و های اجتماعی خدمات مراقبت -4

 ،حمایت از کهن ساالن -8 ،در معرض خطر محافظت اطفال -7 ،اجتماعی ۀبیم -6 ،اجتماعی

حمایت از بیوه زنان و خانم های خود  -10، حمایت از اطفال معتاد به مواد مخدر -9

ایجاد  -12 ،ت اطفال در سطح ولسوالی هاظگسترش شبکه های عملکرد محاف -11 ،سرپرست

و مبارزه با خشونت علیه برنامه های آموزش فن و حرفه جهت خود کفایی اقشار آسیب پذیر 

حمایت از ـ 14  ،فقردسترسی به معلومات و توانمند سازی زنان وکاهش  -13 ،اطفال و زنان

قاچاق زنان  جلوگیری از ـ16 ،حمایت از خانواده های زندانی -15 ،نامعتاد ایهه خانواد

جبران  کمک جمع آوری -18 ،زنان روی جاده جلوگیری از گدایی اطفال و -17 ،واطفال

ین قوانون اساسی، سایر اساس قان هاقشار آسیب پذیر ب و خساره و ایجاد مراکز حمایوی اطفال

ک استراتیژیافغانستان، پالن  پایدار ۀانکشاف ملی، اهداف توسع استراتیژیمرتبط،  ۀنافذ

اجتماعی و  مصئونیتسکتور  استراتیژیین، و معلول وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا

 د.ملی محافظت اطفال فعالیت دار استراتیژی

 ورده شده:آ اهداف بر

  ،پالن کاری اجتماعی، و تطبیق  مصئونیتی مرتبط به پالیسی ها ها و استراتیژیتطبیق قوانین

 اجتماعی. تأمیناتریاست عمومی تنظیم  ۀاالنس

 مکنی های چ ولسوالی مستحق در خانواده هایهای نقدی به  سوم توزیع کمک دوم و ۀتطبیق مرحل

 والیت غور.دولتیار  و والیت بامیان یکاولنگل والیت کنرها، نور گ والیت پکتیا، خاص کنر و
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 از ولسوالی های قابل  یوالیت و تعداد 34در  شبکه های عملکرد محافظت اطفال ۀتحکیم وتوسع

 دسترس در سطح کشور.

 ملی محافظت اطفال. استراتیژیطبق  ،اطفال در معرض خطر و مراقبت محافظت 

   اجتماعی. مصئونیتملی  استراتیژیطبق  ،پذیر آسیبحمایت از اقشار 

 سازی مسوده پالیسی ملی اجتماعی. ینهای 

 .ارتقای ظرفیت کارمندان 

 ی با ادارات و مؤسسات دولتی وغیر دولتی، ملی وبین المللی مرتبط.ایجاد و تقویت هماهنگ 

 معتادانحمایت  وری وآ جمع. 

  اجتماعی. تأمیناتطرح های متعدد برای تنظیم طرح و تدوین و 

 

 شده: رافعالیت های وظیفوی اج

ال برای س وزارت مالیه  انکشافی ملی ۀجبوداز یک میلیون دالر امریکایی  ۀموافق آوردندست ه ب .1

 ملی محافظت اطفال.ریزی برنامه  غرض 1397مالی 

لی برای سال ما وزارت مالیه انکشافی ۀجبود از یک میلیون دالر امریکایی ۀبه دست آوردن موافق .2

 سرپرست.خود بیوه و حمایت از زنان  منظوره ب 1397

صد هزار دالر  دو هزینۀپذیر به  آسیبحمایت از اطفال یتیم و  ۀمنظوری پروژدست یابی به  .3

یر از وزارت محترم مالیه برای سروی اطفال یتیم و آسیب پذ 1396سال مالی  ۀجامریکایی در بود

 هار.قندکابل و  های والیتدر 

 زمونآ گرفتنو  هارقندکابل و  های والیت پذیر، در آسیبحمایت از اطفال یتیم و  ۀآغاز کار پروژ .4

 .پروژهجهت تطبیق  ،کارمند 83

 برای سروی و جلوگیری از ازدواج «لها سمول» میلیون افغانی توسط کمپنی 6.6تطبیق پروژه  .5

 .یونیسف محترم ۀادار به حمایت مالی اجباری( یا قبل از وقتازدواج اطفال ) های 

در افغانستان،  (وبی برای منع خشونت علیه اطفالنج آسیای )ابتکار ین پالن ملی سایواکوتد .6

 تشریک و هماهنگ ساختن آن با سایر وزارت خانه ها و ادارات ذیربط.
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متشکل از نهادهای ملی و بین المللی برای منع  NACGگروپ ملی هماهنگی و عمل  نمودنفعال  .7

 باشد. خشونت علیه اطفال که یکی از میکانیزم های سایواک می

 نشست هایافغانستان در  NACGمدنی و های های نهاد ه زمینه سازی برای اشتراک نمایند .8

 سایواک. سارک و

 یامریکای میلیون دالر 47 مبلغبه  ASPPاجتماعی افغانستان  مصئونیتملی  ۀتدوین برنام طرح و .9

  .باشد پذیر میحمایتی برای اقشار آسیب   ۀپروژ 21 چهارچوبکه در 

عمومی، تصمیم  عمومی برای تنظیم امور سطح ریاسته مشورتی شش نفری ب ۀایجاد کمیت  .10

 ا وها، پالیسی ها، پالن ه استراتیژینگری و سرنوشت ساز، حل اختالفات، باز گیری در امور مهم

 العمل های ریاست عمومی.طرز

بیوه و خود  زنان به ویژهیر، ذبرای بهبود و تقویت حمایت از اقشار آسیب پ تدوین چندین طرح  .11

و مراکز حمایوی  ،کار/ جبران خسارهه ، متضررین مرتبط بخدمات اجتماعی معتادان سرپرست،

طرح جلب  -SPCC، 2 نیت اجتماعیوئهماهنگی مص ۀطرح کمیت -1) از جمله: ؛محافظت اطفال

حمایت از جلب از شرکت های بزرگ و کوچک ملی و بین المللی برای تخنیکی  مالی و یکمک ها

رایگان کمکی  هیلپ الین/ نمبرطرح  -4 ،طرح حمایت از مراکز حمایوی -3، اقشار آسیب پذیر

 انفیلوشپ برای فارغ ۀطرح برنام -6 ،طرح ظرفیت سازی کارمندان -5 ،اطفال برای زنان و

طرح زنان خود سرپرست دارای  -8 ،زنان بیوه و خود سرپرست از یتطرح حما -7 ها، پوهنتون

زکات برای اطفال یتیم  کمکطرح  -10 ،طرح حمایت از کهن ساالن -9 ،خر ذهنیأاطفال گدا و ت

-14 ،مصونیت اجتماعی افغانستان ۀطرح برنام -13 ،طرح منع عمل گدایی -11 ،پذیر آسیبو 

بی سرپناه  ۀصحت یاب شد معتادانطرح حمایت ادغام  -15 ،طرح حمایت از بیجاشده گان داخلی

صحت یاب شده که از  معتادانطرح حمایت از  -16 ،باشند یات میشان در وال خانواده هایکه 

صحت یاب شده که  معتادانادغام از  طرح حمایت -17 ،شوند می مرخص حرفوی فنی و مراکز

 ،طرح مرکزحمایت رفاه زنان خود سرپرست -18باشند  های شان در پاکستان و ایران می خانواده

طرح بدیل  – 20 ،ولسوالی 300به بیش از  شبکه های عملکرد محافظت اطفال ۀطرح توسع -19

دا، دختران دست فروش و زنان گ از طرح حمایت -21 ،برای اطفال متخلف از قانون های حجز

طرح ایجاد دیتابیس واحد برای اقشار آسیب  -23طرح حمایت از زنان و اطفال قالین باف  -22
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طرح  -25 درمانی، جهت تداوی به مراکزان انتقال آن و ادانمعتطرح جمع آوری  -24، پذیر

اطفال  از محافظت طرح حمایت و -27 ،طرح کاهش فقر -26 ،نواحمایت از اطفال نابینا و ناش

 ،مکاتب کوب اطفال در طرح منع خشونت و لت و -28 ،خرذهنیأت ۀو دارند معتادکارگر، ، گدا

یک  طرح -30 ،برای اطفال یتیم و بی سرپرست ویژهبه  ، طرح دادخواهی برای عدم تبعیض -29

 .(روند آموزش و پرورشکمپاین برای اطفال محروم از 

 

 9که از مدت  کارمندان در بست های کمبود ستخداما ریاست سکرتریت اطفال و فعال ساختن  .12

 سال کار عملی آن معطل مانده بود.

 سف.یمحترم یون ۀه همکاری مالی ادارتدوین پالیسی ملی اجتماعی ب  .13

ی   منظور شامل ساختن اطفال در برنامه هاه ارسال طرح مشخص به وزارت محترم اقتصاد ب  .14

 .اقتصادی دولت

 امور ،محترم یونیسف و وزارت کار ۀپالن کاری مشترک ادار 2017ت سال آمرور اجرا  .15

 .2019و  2018 های سالمشترک برای کاری ترتیب پالن  تهیه و، اجتماعی، شهدا و معلولین

شور منجمله، سفارت های ک ادارات و نهاد های ملی و بین المللیو هماهنگی با  حکیم روابطت  .16

  ، موسسات وسازمان های ملی و بین المللی و ادارات دولتی ذیربطهای دوست، ادارات ملل متحد

  .در معرض خطر نها غرض حمایت از اقشار آسیب پذیر و اطفالآمنظور جلب حمایت ه ب

نشست  منظور اشتراک در بهو نیپال  (کشور سریالنکا) های رسمی به شهر کولمبو سفر  .17

منطقوی منع آزار و اذیت جنسی علیه  یستراتیژاکارشناسان منطقوی برای تجدید و تصحیح 

 اطفال.

و وزارت  کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وزارت ۀدوجانب ۀطرح و تدوین تفاهم نام  .18

 جوانان. از اطالعات و فرهنگ در مورد حمایت

مزین ساختن آن به تصاویر  و کنفرانس های معینیت امور اجتماعین والستنظیم و ترمیم   .19

 .افتخار کشور شخصیت های پر
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خدمات  ۀ، عرضمندی های ریاست عمومینیاز پیشنهاد برای رفع 70 فرستادن ترتیب و ،تهیه  .20

ه ارها بگی به موقع به کپیشرفت و رسید، منظور بهبود در کارهاه ب اطفالمحافظت  اجتماعی و

یده ، ولی از جانب معینیت محترم مالی واداری اجراآت آن متوقف گردمقام وزارت و اخذ احکام آن

 است.

 

ه را  ب زیرعالی  های وشورا ها ونیعضویت کمیس تنظیم تأمینات اجتماعی؛ ریاست عمومی  .21

 دست آورده است:

 

 .عضویت درشورای عالی مراکز اصالح وتربیت اطفال در وزارت عدلیه 

 ریاست اجرائیه و وزارت عدلیه توقیف خانه ها در عضویت درشورای عالی محابس و. 

 .عضویت درکمیسیون عالی منع عمل گدائی درکشور 

  عضویت درهئیت رهبری تهیه گزارشCRC  کنوانسیون حقوق طفل سازمان ملل متحد وزارت

 ارجه.امورخ

 ؛شر دربخش مبارزه علیه تبعیض زنانتهیه گزارش حقوق بکمیسیون  عضویت در 

 ؛شونت علیه زن در وزارت  امورزنانعالی منع خکمیسیون  عضویت در 

 ؛قاچاق انسان عالی مبارزه علیه اختطاف وکمیسیون  عضویت در 

 ؛معتادان مواد مخدر و یعالی کاهش تقاضاکمیسیون  عضویت در 

 ؛قطعات نظامی منع استخدام اطفال در ۀعالی تطبیق توافقنامکمیسیون  عضویت در 

 ؛اجتماعی اقتصادی و عالی گزارش دهی کنوانسیون فرهنگی،کمیسیون  عضویت در 

 زارت محترم مهاجرین و عودت و عالی راه حل های عودت مهاجرین درکمیسیون  عضویت در

 .گانکنند

یید نمودن نتایج بررسی و شناسایی سیستم أدایر نمودن ورکشاپ ها به سطح زون برای ت  .22

 .سفر های والیتی گزارش ۀو تهیکابل، ننگرهار، بلخ، هرات و کندهار در ل اطفامحافطت 

کمک  به ل کهاطفاگزارش نهایی شناسایی و بررسی سیستم محافظت  ۀترتیب و ترجم، تهیه  .23

 .است همحترم یونیسف صورت گرفت ۀمالی و تخنیکی ادار
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 ۀمطالع نهایی معیارات مالی برای محافظت طفل، تهیه و ترتیب گزارش ۀمطالعراه اندازی   .24

 .ف صورت گرفته استمحترم یونیس ۀبه همکاری مالی و تخنیکی ادار که ت مالیمعیارا

تمنت دیپار نزمینه سازی کارساحوی برای محصال برگزاری ورکشاپ ملی کار اجتماعی و  .25

 .و غیر دولتی دولتیکار اجتماعی در ادارات 

سال چهارم دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنتون  ننمودن ورکشاپ ده روزه برای محصالدایر   .26

 .مورد کاراجتماعی برای محافظت طفلکابل در 

ی محافظتی اطفال در سطح سایر شبکه های قضایا، نظارت و تعقیب مدیریت ،شناسایی  .27

CPAN 

 .اطفال س برای ثبت قضایای محافظتیایجاد دیتابی  .28

 و MRM (Monitoring and Reporting Mechanism) ۀگان قضایای شش پیگیری  .29

  .MRMگزارش دهی آن به کمیسون عالی 

 .برای نخستین بار روز جهانی طفل ؛نوامبر 20مناسبت ه طفل ب ۀهفت ندازیاراه   .30

 یررای محافظت اطفال در حاالت اضطراآموزش گروپ های خاص شبکه های سیپن ب  .31

(CPIE) 

در ( (CPMS  Child Protection Minimum Standards راه اندازی ورکشاپ های  .32

   غرض آماده گی برای محافظت اطفال در حاالت اضطرار. ،زون مرکزوالیت  12

ر مخد بسیج ملی علیه مواد ۀخاطر تجلیل ازهفته تدویر محفل آگاهی دهی اضرار مواد مخدر ب  .33

 .واقع کمپ فینکس ،امید حرفوی های فنی و درتاالر مرکز آموزش

  .سارک به کشورهای آسیایی جنوبی ۀب یک طفل به منظور اشتراک در جلسانتخا  .34

 .شورای ملی حقوق اطفال در ترتیب و تدوین طرح ایجاد کمیسیون برای دفاع از  .35

غرض  های مربوطه و مدیریتها  تیآمر، برای ریاست ها 020تیلفون ها دارای کود  ۀتهی .36

 ی به اجراآت به اسرع وقت.گمفاهمه بهتر و رسید

 و خدمات اجتماعی: تأمیناتدر بخش تنظیم 
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 3100مصونیت اجتماعی و توزیع مساعدت های نقدی برای  ۀتطبیق وعملی نمودن برنام -1

 در محترم یونیسف ۀبه همکاری مالی ادار  ،سال 10بی بضاعت دارای اطفال زیر سن  ۀخانواد

 چهارکنت والیت بلخ.ولسوالی 

 ،سکتور مصونیت اجتماعی والیات اجتماعی با تأمیناتتالش و همکاری ریاست تنظیم به   -2

تن از خانم های بیوه و  3650 ، به تعدادآموزش های فن حرفه ،ییسروی مساعدت مواد غذا

، UNHCR ۀسسمؤ ،ریاست محترم ضد حوادث سویاز  بیجا شدگان داخلی و بی بضاعت

WFP مهترالم  و  نصوف والیت سمنگا ۀوالیت بغالن، در سویدن در -ناروی ۀو کمیت

 وعلیشنگ والیت لغمان صورت گرفته است.

 شده گان داخلی های شهدا و بی جا خانوادهبیوه و بی بضاعت،  های خانم از تن 51معرفی   -3

خدمات  ۀدیگر نهاد ها که عرض سره میاشت و ۀجهت حمایت و توزیع مواد غذایی به ادار

 .نمایند می اجتماعی

زمستانی و  سوختتوزیع مواد  ؛اجتماعی تأمینات همکاری ریاست عمومی تنظیم به تالش و  -4

 UNHCRهمکاری دفتر  به خانم های قالین باف و شده و فقیر بیجا ۀخانواد 4600بوت  برای 

صورت گرفته یف مقیم مزار شریف لدگو ۀخیری ۀسسؤاست امور مهاجرین والیت کابل و م، ری

 است.

ی گخانواداز اطفال شان جهت حمایت  تن 65و بی بضاعت همراه با  نادار ۀخانواد 47معرفی  -5

 وم بخش کفاالت ایتا ، HASهای انسانی محترم جمعیت کمک ۀسسؤو مساعدت های نقدی به م

 . اندصحت عامه معرفی گردیده  محترم وزارت به تداوی مجانی جهت

ایی غذتوزیع مواد غذایی وغیر و یتیمل اطفتن از ا 810توزیع پول نقد برای  روندنظارت  از   -6

 . HASهای انسانی به همکاری جمعیت کمکاطفال یتیم  ۀخانواد 566برای 

ال های دارای اطف خانوادهتوزیع پول نقد به  روندجهت نظارت  از جریان  ،کارمندان بخشسفر -7

 بلخ.ولسوالی چار کنت والیت به سال 10 زیر سن

ه داخلی ب ۀبیجاه شد و  ،بی بضاعت ،خانم های بیوه از تن 500 کمپل بهوب ث یک هزار توزیع -8

 .MTNهمکاری دفتر 

 ت از اقشار آسیب پذیر.کار باالی پالن عمل ملی حمای  -9
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 3شماره   ۀو تهیه گزارش در مطابقت به مصوب بازدید از محابس زنانه در شهر کابل -10

 شورای محترم وزیران.

در ولسوالی  سال 5اطفال زیر سن  دارایۀ خانواد 6408کمک های نقدی برای توزیع  -11

مکنی والیت پکتیا، دولت یار والیت غور، یکاولنک والیت بامیان، نورگل و خاص څهای 

 محترم بانک جهانی.ۀ مصونیت اجتماعی به همکاری ادار ۀوالیت کنر از طریق پروژ

اطفال و  از تفاهم نامه به منظور حمایتهماهنگی با دفتر مشعل گروپ و آماده سازی  -12

 خانواده های فقیر و بی بضاعت در مکاتب و پوهنتون ها.

یت نسکتور مصئو ۀی هماهنگی ادارات سکتوری در کمیتاشتراک درجلسات نوبت -13

 طرح مقدماتی پالن گذاری انکشافی شهر کابل. و اجتماعی شهر کابل

ت های نقدی در شش ولسوالی والی ثریت کمکؤه اندازی کمپاین و همه پرسی از مرا -14

 ؛ت، بهسود، رودات و مرکز شهر جالل آباد با اقشار مختلفننگرهار )سرخرود، خیوه، بتی کو

 .بدون اسناد( انشده گان، کهن ساالن و مهاجر بیجا :از جمله

ز تطبیق قانون سرپرستی اطفال که جدیداً مورد تطبیق قرار گرفته و تا اکنون اضافه ا -15

 مطابق قانون به سرپرستی داده شده است. ،سرپرستطفل بی  60

لی ترمیم و بازسازی آن به کمک ما ،بازدید از مراکز حمایوی قربانیان قاچاق و اختطاف -16

 .محترم یونیسف ۀادار

ادارات  ،امنیتی شهر کابل ۀکه از طریق حوز خانوادهطفل جدا شده از  143تعداد به  -17

ا یو  خانوادهپیدا شدن  تای کابل غرض حمایت یدولتی و غیر دولتی و پولیس سرحدی میدان هوا

از مصاحبه های کارمندان اجتماعی و  پس ند کهشان به این وزارت معرفی شده بود نزدیکان

 ،ها خانوادهضمانت از  گرفتنهای شان در کابل و هرات با  خانوادهدقیق از  نشانیدریافت 

عربستان های کشور از طفل رد مرزی 70تعداد  به دوباره ادغام گردیده اند که از جمله

 .دنباش ، ایران و پاکستان میسعودی

ظف در مرکز اصالح و ؤکارمندان م ،جانبه 12 ۀتفاهم نام هر چه بهتر تطبیق به منظور -18

 آنان را با ارتباط شده، انجام یطفل تحت حجز مصاحبه های 419 اب ،تربیت اطفال کابل

به همکاری وکالی گذر،  که ظف توانسته اندؤتامین نموده اند و کارمندان م شانی اخانواده
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طفل فورم تحقیق  419برای تعداد   CICمحترم  ۀسسؤو م مکتب ها، ها، مال امام همسایه

 .لیم نموده اندارنوالی اختصاصی اطفال تسڅاز طی مراحل قانونی به  پسپری و ه اجتماعی خان

با  ،بخش جرایم اطفال و نوجوانان در والیت کابل ۀظف در قوماندانی امنیؤکارمند م -19

 .را انجام داده است یینون مصاحبه هاطفل متخلف از قا 266

مسکن و  ۀتهی در پرورشگاهظف در ریاست عمومی پرورشگاه ها ؤکارمندان م -20

رفع   و در داده را انجام ییمصاحبه ها ،طفل تحت حمایت155عالوالدین با  پرورشگاه

 ودر رابطه به حقوق طفل مربوط همکاری نموده اند و همچنان  ۀمشکالت شان با مسولین ادار

 شده است.آگاهی داده  آنانظفین ؤبرای م ،محیطی ۀحفظ الصح

اجتماعی به مرکز حمایوی قاچاق و  انکارمند تن ازهمه روزه یک  ،طبق پالن منظم -21

طفل تحت  75 این وزارت توظیف اند و در طول مدت معینه با تعداد به اختطاف مربوط

ا یا ه خانوادهدر مورد رفع مشکالت و ادغام مجدد شان با  داده، را انجام ییمصاحبه ها ،حمایت

 .شان همکاری نموده اند نزدیکان

 تن از 30ه ب که اقشار آسیب پذیر توانسته اندکارمندان اجتماعی به  ،در بخش مشاوره -22

للی کنوانسیون بین الم ،ق اطفال از نگاه دین مبین اسالمها در موارد حقو خانوادهشخاص و ا

 نمایند.مشوره دهی  ،ر اطفال شانکشور و حمایت بهت ۀقوانین نافذ ،حقوق طفل

صورت  ها خانوادهگی وضعیت زند تحقیق اجتماعی توسط کارمندان اجتماعی درمورد -23

ه بالیت کابل اطفال و ۀابتدایی ۀسرپرست را که ازطریق محکمطفل بدون  18به تعداد  گرفته و

 .سرپرستی داده شد

بخش محافظت اطفال به منظور از کارمندان اجتماعی و  سه تن ،تئهی طبق پالن کاری -24

، کارهای جانبه 9 ۀهم نامد تطبیق تفای های الزم در مواریرهنما یۀ، نظارت و ارابررسی

بلخ، هرات،  ،سمنگان یت هایظت اطفال در والعملکرد محاف ۀاجتماعی، سرپرستی و شبک

 رهار.گنن ، لغمان وسرپل، جوزجان

پیدا  تاغرض حمایت اطفال درمعرض خطر  حمایت از اطفال مرکز سازیفعال افتتاح و  -25

 .شان نزدیکانیا  و خانوادهشدن 
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کمیسیون عالی  ۀت عالی رتبئی قاچاق توسط هیبررسی و نظارت از مرکز حمایو -26

 مبارزه علیه قاچاق و این وزارت.

اختطاف  اجتماعی به مرکز حمایوی قاچاق و تن از کارمندانهمه روزه یک  ،طبق پالن -27

طفل تحت حمایت مصاحبه  75معینه با درازای زمان در  اند و فاین وزارت توظی ط بهمربو

مکاری شان ه و یا نزدیکانها  خانوادهشان به  ادغام مجدد درمورد مشکالت وداده،  ها را انجام

 نموده اند.

ال وزارت مشترک با منسوبین ریاست عمومی مراکز اصالح وتربیت اطف نشستتشکیل  -28

عالی مراکز اصالح وتربیت  ۀکمیت 2/9/1395رخ ؤم 2شماره  ۀمحترم عدلیه مطابق مصوب

 .ریاست ریس اجرائیه ج،ا،ا بهفال اط

زون شمال در  ۀجانب 9 ۀرهبری تطبیق تفاهم نام کمیسون ۀکنفراس دو روز برگزاری -29

 .درزون غرب والیت هرات والیت بلخ و

 .CBRکاری مدیریت عمومی تنظیم کارمندان اجتماعی مطابق  ۀترتیب پنج برنام -30

در  جمع آوری نظریات اقشار مختلف پیرامون اسپات تلویزیونی ازدواج اطفال زیرسن -31

 .اجتماعی مندانشهر کابل توسط کار ولسوالی ها و

زنان برای  ۀسسؤ، مCRSDO ۀسسؤاسالمیک ریلیف م ۀسسؤبررسی ونظارت از م -32

 ی.شگاه کابل که در رابطه به اطفال فعالیت دارند توسط کارمندان اجتماعزنان افغان وپرور

در مورد وضعیت قاچاق و اختطاف « سیمول هال» ۀسسؤگزارش به تیم بررسی م ۀارای -33

 .انسان در افغانستان

 خاطر تداوی بهه ب آنانانتقال  نقاط مختلف شهر و از معتادانتن از  1677 آوریجمع  -34

 .کمپ فینکس و ابن سینا معتادانتداوی  ۀشفاخان

اناث ودان  ۀطبق ۀذکور واناث جهت تداوی به شفاخان معتادان از تن 1007معرفی  -35

 ی وآموزش های فن فراگیری معرفی شان جهت ، شهامت سنتر وکمپ فنکس ،افغانستان

 .ویحرف

 منظور تفکیک آنه کمپ فینکس ب ۀداخل بستر شفاخان معتادان از تن  570مصاحبه با  -36

 ها.
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 شركت ،سســاتؤم، ادارت از سوی جبران خساره افغانـــــي  3769043در مجموع  -37

د افغانستـــــان   3000209037650حساب ه ب ،والیات و مختلط مركز هاي خصوصي و

 انتقال گــردیده است.بانـــك 

سپردن  جهتپیشنهاد از طریق مقام محترم ریاست جمهوری به وزارت مالیه  فرستادن -38

و  شهدا ،اجتماعی امور ،به وزارت کارمانند گذشته  ؛صالحیت برداشت پول جبران خساره

 معلولین.

د تدد غرض انتقال پول ذخیره شده از حساب عواید وزارت به کومع هایپیشنهاد فرستادن -39

 مقام عالی ریاست جمهوری.ه ب 37650مستقل 

 جبران خساره در مراجع ذیربط. ۀطرح جدید مقرر پیگیری -40

 

 اطفال: در بخش محافظت

 محترم احیا و طرح مشخص در مورد شامل ساختن اطفال در میثاق شهروندی وزارتتدوین  -1

شورای محترم  1395 میزان 26رخ ؤم 13شماره  ۀبه منظور تطبیق مصوب که انکشاف دهات

 است. ا ترتیب و ارسال گردیده.ا.وزیران ج

 108والیات و  33در  CPANsحمایت و هماهنگ ساختن شبکه های محافظت اطفال  -2

 ولسوالی افغانستان.

شبکه های عملکرد  سوی رسیدگی به مشکالت قضایای مختلف اطفال درمعرض خطراز -3

 والیات.و  مرکز محافظت اطفال در

طفل  60سرپرستی اطفال که جدیداً مورد تطبیق قرار گرفته و تا اکنون اضافه از  تطبیق قانون  -4

 بی سرپرست مطابق قانون به سرپرستی داده شده است.

طبق پالن شبکه های عملکرد محافظت  ؛اجتماعی مباحث سمینارها و ،راه اندازی کارگاه ها -5

یه مال خشونت ها علستثمار واعا ،خشونت ،به  سوء استفاده پاسخ دهیجلوگیری و  برایاطفال 

 و ولسوالی ها. ت هااطفال در والی

 پولیس  شبکه های عملکرد محافظت اطفال، میانمدن سیستم منظم رجعت دهی قضایا آ وجوده ب -6

 والیات. و مرکز وکارمندان اجتماعی در
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 ها.لی ولسوا شبکه های عملکرد محافظت اطفال درتمامی والیات و تدویرجلسات ماهوار -7

اروپا  ۀفال و تسلیمی آن به اتحادیخشونت علیه اط زمینۀملل متحد در  پرسش نامۀپاسخ به  ۀارای -8

 .CRC (Child Right’s Convention) ۀآن به کمیت فرستادنترجمه و  جهت

 ه وردیدو والیات که شامل فورم توحیدی گ محافظت اطفال مرکز یۀقض 2660  درج ثبت و -9

 است. گردیدهدیتابس نیز  ثبت

معرض  ، تی دی اچ ، اطفال درپالن، هاجرهمکاری وزارت با کولمبو  ۀتفاهم نام ۀتهی -10

 .CRSDO، خطر، زنان برای زنان افغان

 ملی. نگارستانغرض بازدید از  «نجات ۀفرشت»طفل مربوط پرورشگاه  35 معرفی -11

لین نهاد های وشریک ساختن نتایج ارزیابی سیستم محافظت اطفال افغانستان با مسو -12

 .اطفال در زون ها محافظت

 سیا.آسارک به کشور های جنوب  ۀیک طفل به منظور اشتراک در جلس گزینش -13

توسط شبکه های  ی کشوردور دست هاو  روستاهااجتماعی در  راه اندازی مباحث -14

 .CPANعملکرد محافظت اطفال 

 اطفال است. ۀکار شاقخشونت و آن منع  ۀبیق پالن ملی کاری سایواک که بخش عمدتط -15

 ۀو ادار ، شهدا و معلولینامور اجتماعی ،ت کارارک مشترک وزاستراتیژیتطبیق پالن  -16

 خشت فابریکه های کار اطفال در به ویژه ،اطفال ۀمحترم یونیسف در مورد منع کارهای شاق

 ی.زپ

 طفل حمایت شده است. 1022تا اکنون که  اند زندانی که مادران شان یاطفال از حمایت -17

 11و  خانوادهطفل جدا شده از  86، بی سرپرست ل یتیم واطفا تن از 20تعداد ه ب -18

 است.قرار گرفته  محافظت و مورد حمایت ،طفل رد مرز شده

آن به  وزارت محترم  فرستادن ،ملل متحد های پیرامون سفارش ها گزارشۀ تهی -19

 از تطبیق کنوانسیون بین المللی حقوق طفل. .اا.خارجه جامور

گی برای جمع آوری ارقام مربوط به خشونت یا خشونت های جن  MRMتدوین طرح  -20

 های جنگی.
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 .ترتیب طرزالعمل تفاهمنامه های مربوط به معینت اموراجتماعی تدوین و -21

 ایجاد کمیسیون برای دفاع از حقوق اطفال در شورای ملی.ترتیب و تدوین طرح  -22

در سال  این بود فشرده ای از کارکردها و دست آوردهای ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی

 که جهت آگاهی دهی به خوانندگان محترم پیشکش گردید. هجری خورشیدی 1396مالی 

 

 


