
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان            

 

  پالیسی ملی اجتماعی 
 

 عمومیات
فغانستان در دهٔه اخیر شاهد دست آوردهای عدالت اجتماعی دورٔه تحول ا

اقدامات و تدابیری که به منظور . برای تمام اتباع این کشور بوده است
مشکالت ناشی از  ،کاهش سطح فقردر ابعاد مختلف روی دست گرفته شده

برد و تمرکز اصلی برنامٔه فقر زدایی که از سوی چندین  فقر را از بین می
شود روی حمایت اقشار مختلف آسیب پذیر  ی به پیش برده مینهاد دولت

تمرکز نموده و این برنامه از سوی ادارت دولتی تحت کتگوری  برنامه و 
که فعالً  یهای ها و روش شیوه. های مشخص به پیش برده میشود پالیسی

 ،جهت فقر زدایی روی دست است متناسب با اصول و معیارهای ملی نبوده
ری حقوق در آن مراعات نشده و از نگاه مالی قابل مدیریت تساوی و براب

های متذکره در ایجاد یک پالیسی پایدار یا مدیریت  روش. باشد نمی
پالن گزاری ملی را خدشه دار  اً اطالعات جامع، ناکام بوده و شدید

مانع تحقق ایجاد یک سیستم  پایدار  ،همچنان روش های فعلی. سازد می
 ،پالیسی ملی اجتماعیاًء این بن. شود تماعی میخدمات و تأمینات اج
 معلولیتل اجتماعی و کتگوری های افراد دارای یچارچوب جامع از مسا
زندگی بهتر برای  تضمین کنندهٔ  ،و این پالیسی دکن اجتماعی را ارائه می
وضعیت زندگی شهروندان را  شکل پایداره باشد و ب تمام شهروندان می

ن یک نهاد واحد جهت نظارت از تطبیق و مطابقت همچنا.  بخشد بهبود می
،  افزون براین. گردد این پالیسی با اصول و ارزش های ملی ایجاد می

ها را جهت ایجاد سیستم خدمات عصری تأمینات اجتماعی در آینده  ظرفیت
منظور اقدامات ملی و نتایج ه کند و همچنان ارتباطات عامه را ب ایجاد می

فلهذا این پالیسی ملی اجتماعی دارای ضمایم بوده که  . آن تقویت می بخشد
دهد و همچنان مجریان این  این پالیسی را مفصالًشرح می از هربخش

تطبیق دقیق و معیاری آن کمک و یاری رسانیده  وُممد  پالیسی را در حصهٔ 
 .گردد واقع می
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 مقدمه

 
 
 
 
 
 
 

 
جهان  ورکش 91از جمله و  به تصویب رسیدرسماً میالدی  8491دسمبر سال  جهانی حقوق بشر در اعالمیهٔ 

اعالمیه اولین معاهده بین المللی  این .که در پای این اعالمیه امضا نموده و موافقت خویش را اعالم داشته اند
فرهنگ ها و جغرافیای  با ،ادیان یی آمد که توسط نمایندگان و پیروان تمامم به شمارسازمان ملل متحد 

اقشار و جغرافیای جهان  ،ادیان یاراده و امیال تمام و به امضا رسید و منعکس کنندهٔ ترتیب   ،مختلف تهیه
و یک اعالمیه جهانی حقوق بشر، وحدت  دیییک کشور مستقل با منظوری و تاافغانستان نیز به عنوان . است

 . تن ارزش های بین المللی حفظ نمودپارچگی خود و ملت اش را با پذیرف
در چنین روزگاری ؛ بسر می برد بشریسیزده قرن قبل جامعه جاهلیت عرب در تاریکی و فقدان ارزش های 

و زندگی  هو اصول جدید آشنا ساخت ها عرب را با ارزش عقب ماندهٔ  جامعهٔ ( ص)بود که حضرت محمد
یت پذیری رونق داد مسوول، تحمل و همدیگرپذیری، تنوع و تعهدات و برابری، اعراب را با مساواتاجتماعی 

و زن ایجاد  و احترام متقابل را میان مرددرک  یاد شده؛های  بهبود یابد و با معرفی ارزش ها آنتا وضع زندگی 
و تعهدات متذکره واضحاً در ها  مسوولیت. نموده یعرب ارا زن را برای جامعهٔ کرد و ارزش ذاتی مرد و 

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان  :مادۀ بیست و دوم .است شدهگنجانیده نیز  افغانستانقانون اساسی 
               .                                  باشند نون داراي حقوق و وجایب مساوي ميدر برابر قا ،اتباع افغانستان اعم از زن و مرد .ممنوع است

.                                                        
 

هدایت و رهبری ( دین مبین اسالم و قانون اساسی)در درازای تاریخ توسط هر دو منبع  ،ملت افغانستان
ک و از در همچنان افغان ها. تر بازی کرده است در تحریک احساسات مردم نقش کم دومیاما منبع  ؛است شده

 های  ارزشکه عدالت اجتماعی و و مسلماً تر آگاهی داشته  و عدالت اجتماعی کم بشریکرامت  شناخت درست
 یها های خانمان سوز، منازعات و کشمکش جنگ. است شدهبرای تمام مردم این سرزمین فراهم ن بشریکرامت 

را کشور ما  محیطیی و زیست شدیداً همبستگی و یکپارچگی اجتماعی، اقتصاد ،طبیعیغیر ناشی از حوادث 
. اند  تغییرات مثبت به دور مانده هٔ از ثمر ، مردم افغانستان دالیل فوق الذکر بر پس. متضرر ساخته است

از مزایای  ،     های بشری اثر کمبود ظرفیت ازبلکه  ؛افغانی نه تنها به دالیل فقدان منابع مالی جامعهٔ همچنان 
 .اند شدهبه دور نگهداشته ها و مزایای جوامع مسالمت آمیز  فرصتواقع از  و در تغییرات مثبت عقب مانده 

 
شمار ه اساسی هر پالیسی اجتماعی ب بیناد ،و عدالت اجتماعی بشریهای کرامت  ارزش و توسعهٔ  ترویجبناً 
 و عدالت اجتماعی امکان پذیر است و نیاز به تشریک مساعی بشریهای کرامت  به ارزش یابیدست . رودمی

دگی وضعیت زن غیرقابل قبول گرفته شود، های ختینرژی و منابع و تصمیم قاطع دارد تا جلو سو صرف ا
دیدگاه نجام با این کارشرایط بهتر زندگی برای اقشار آسیب پذیر مهیا گردد و سرا افراد آسیب پذیر بهبود یابد،

ولی در درازمدت تحقق  ؛مان گیر استهرچند این اقدام ز. اجتماعی به واقعیت مبدل شود ما نسبت به عدالت
با این حال؛ . ی انجام گیرد تا به این هدف مشترک برسیمتر بیشباید کارهای در کوتاه مدت  ؛ امایافتنی است

 واضح نموده است که بایدراه  را برای رسیدن به این هدف مشترک مشخص و  قشۀنهذا اجتماعی  ملی پالیسی
 . کار شودعرصه  در اینمشترکاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وسیلٔه مساعی ملی و همکاری  هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به»

با  ،شخصیت اوست هٔ رشد آزادان  مقام و فرهنگی خود را که الزمهٔ  و حقوق اقتصادی، اجتماعی  ؛بین المللی

.«رعایت تشکیالت و منابع هر کشور به دست آورد   

.جهانی حقوق بشر هٔ بیست و دوم اعالمی مادهٔ   
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 اختصارات
 

 AFHDS---------------------------------------------------------موگرافی افغانستانیصحت  و د سروی
 AIHRC------------------------------------------------------------بشرافغانستان حقوق مستقل کمیسیون
 AIRCSC---------------------------------------------- ملکی وخدمات اداری اصالحات مستقل کمیسیون

 ALCS----------------------------------------------------------------درافغانستان زندگی شرایط یسرو
 AMICS-----------------------------------------------------------------افغانستان چندگانهٔ کلستر سروی
 ANDS-------------------------------------------------8082-8001 افغانستان ملی نکشافا ژییاسترات

 ANSF----------------------------------------------------------------------- افغانستان امنیتی نیروهای
 ANPDF--------------------------------------------------------افغانستان ملی انکشاف و صلح چارچوب
 A-SDGs---------------------------------------------------------- افغانستانبرای  پایدار انکشاف اهداف
 CC------------------------------------------------------------------------------ شهروندی میثاق برنامهٔ 
 CDC-----------------------------------------------------------------------------محلی انکشاف شورای
 CSO----------------------------------------------------------------------------هییاحصا مرکزی ادارٔه 
 DiREC---------------------------------------------------داخلی بیجاشدگان مجدد دغاما ویا ییاجرا کمیته

 DoLSAMD------------------------------- شهداومعلولین اموراجتماعی، کار، وزارتی والیت های ریاست
 DoWA-------------------------------------------------------------امورزنان وزارت والیتی های ریاست
 FHH----------------------------------------------------------------------------خود سرپرست های خانم
 FRU-----------------------------------------------امورداخله وزارت شکایات خانوادگی به رسیدگی واحد

 GD-KU------------------------------------------------------------------------ها کوچی عمومی ریاست
 GoIRA----------------------------------------------------------------افغانستان میاسال جمهوری دولت

 HI----------------------------------------------------------------------------معلولین المللی بین سازمان
 IDLG-----------------------------------------------------------------------محل یها آنارگ مستقل ادارهٔ 

 ILO------------------------------------------------------------------------------ کار المللی بین سازمان
 IM--------------------------( تولد 8000ازهر  سال یک زیرسن کودکان مرگ) کودکان میر و مرگ میزان
 MAIL-----------------------------------------------------------------ریمالدا و آبیاری زراعت، وزارت
 MM---------------------------------------------------------ها والدت درجریان میرمادران و مرگ میزان
 MoBTA-----------------------------------------------------------------------قبایل و سرحدات وزارت
 MoCN------------------------------------------------------------------ موادمخدر علیه مبارزه وزارت
 MoE-----------------------------------------------------------------------------------معارف وزارت
 MoF------------------------------------------------------------------------------------- مالیه وزارت
 MoLSAMD-------------------------------------------------معلولین و شهدا اموراجتماعی، کار، وزارت
 MoPH----------------------------------------------------------------------------عامه صحت وزارت
 MoPW-------------------------------------------------------------------------------هفوایدعام وزارت
 MoRR--------------------------------------------------------------- کنندگان عودت و مهاجرین وزارت
 MoRRD-----------------------------------------------------------------دهات انکشاف وء احیا وزارت
 MoUD----------------------------------------------------------------------مسکن و شهرسازی وزارت
 n.d------------------------------------------------------------------------------------------تاریخبدون 
 NGO-------------------------------------------------------------------------------غیردولتی سساتمؤ

 NPP-------------------------------------------------------------------------- ملی دارای اولویت برنامهٔ 
----------------------------------------------------------------------------------حکومت وحدت ملی

NUG 
 OECD--------------------------------------------------------------اقتصادی همکاری و توسعه سازمان
 ODI------------------------------------------------------------------------انکشاف از نظارت انستیتوت
 SDGs---------------------------------------------------------------------------- پایدار انکشاف اهداف
 SMAF----------------------------------------------متقابل دهی حساب چارچوب طریق از نفس به اعتماد
 UDHR----------------------------------------------------------------------- بشر حقوق جهانی اعالمیهٔ 
 UNICEF----------------------------------------------- (فسیونی) ملل سازمان اطفال از تحمای صندوق

 UNOCHA-------------------------------------------------------ملل سازمان بشردوستانهٔ  های دفترکمک
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 توحید شده پالیسی ملی اجتماعی

 اصول منسجم و معقول -رویکرد و نگرش عادالنه -های پایدار مسیر و جهت
 
 
 
 
 

 
 تحلیل وضعیت موجود 

های  قرار داشته و قادر به مهار چالش ینسطح پای افغانستان در حال حاضر از نظر شاخص انکشاف بشری در
 ز منظرو همچنان ا کند میهدید ازگاهی این کشور را ت های ناامنی و حوادث طبیعی هر چالش .باشد میفراگیر ن

و  بشری بناً این کشور نیاز اشد به توسعهٔ  . است بین المللی های جامعهٔ  ، این کشور متکی به کمکمالی و پولی
و مسلکی واجد شرایط  کافی  کاری نیرومشکل دیگر این کشور فقدان . مدیریت درست منابع محدود مالی دارد

 رویعمدتاً افغانستان  عهٔ نیروی کار جامهم اکنون  .دیاب است و ساالنه تعداد فارغان این کشور نیز افزایش می
 . استوار است اکثراً مرد  اطفال و کهن ساالن

 
را جهت انکشاف روی  یآجندای مشخص ،شود مییاد  تحول و تغییرنام دوره ه که بٔه کنونی اما خوشبختانه دور
کشور را  به کمک الهی داشته کهر آجندا رشد اقتصادی و اشتغال زایی در اولویت قرا در ایندست گرفته که 

که در حاشیه زندگی برای کسانی آجندای انکشاف ملی . دهد میهندگی و خودکفایی اقتصادی سوق سوی جه ب
. شود میهای حمایوی  مساعدت یابی دسترا روی دست گرفته که منتج به پایدار  ودار  های دوامراه  ،نمایند می

ز ا های شغلی و کار می چرخد که افراد جامعه باید ور ایجاد فرصتروی مح همچنان تمرکز کلی این آجندا
های اجتماعی نه پایدار است و نه هم جامع و در حال  کمک درچون رفاه . طریق کار امرار معاش نمایند

 .حاضر تطبیق و اجرای آن ناممکن است
  

تغییر اجتماعی  اساسیآجندای یک ادی فوق الذکر، نیاز به منظور تطبیق و اجرای کامل آجندای اقتصه ب بناءً 
ین شیوه ساخته شود و بد نکشاف و توسعه  دخیلا اتحاذ شود، تمامی منابع بشری به روند است تا تدابیر الزم

کثیرالبعدی گرفته شود و همه به منابع اولیه دسترسی پیدا  های مساوی جلو فقر از طریق فراهم سازی فرصت
از این طریق امرار معاش نمایند و در رشد و بتوانند تا افراد جامعه  افزایش یابدهای شغلی  فرصتکنند و 
 . ملی سهم بگیرند اقتصاد توسعهٔ 

 
، چارچوپ جامع این پالیسی. باشد می در کشور فقرسطح  کاهش در تالشاجتماعی ملی پالیسی  رو، از این
ملی منتج به بهبود سطح زندگی  اساس آن تدابیر و اقدامات کند که بر ل پایدار اجتماعی را ارایه میمسای

برابر معلولیت  و آسیب پذیر در متضرربرای افراد  یهمچنان پالیسی هذا چارچوب جامع. گردد  میشهروندان 
 میان آید و همچنان پالیسی مورد بحث در برگیرندهٔ ه مدیریت سالم ب ،روشتا از این  نماید  میاجتماعی پیشکش 

 ،اجتماعی را در میان مدتتأمینات ی نیز است تا از این طریق خدمات اجتماعتأمینات های  تقویت سیستم
ا واحد نظارتی است ت و ستقلیک نهاد م ایجادپس اجرا و تطبیق پالیسی هذا نیازمند . توسعه و گسترش دهد

هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد و همچنان  ،و جوانب ذیدخلسکتورها  ها، ؛ میان همه کتگوریحین تطبیق
تأمینات ثر و مفید ها را برای داشتن یک سیستم مؤ فیتکامل با اصول و معیارهای ملی باشد و ظر تمطابق در

 . مدت سوق دهد هدف درازافغانستان را به سوی  اجتماعی ایجاد نماید تا در آینده جامعهٔ 

 
 
 
 
 
 

 

 خالصٔه پالیسی ملی اجتماعی
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 افغانی جامعهٔ  چارچوبعریف و مفهوم آسیب پذیری در ت

 
 ولویت اجتماعی دارای ا مسایل

در کوتاه مدت و حتی االمکان . کند کلیدی اجتماعی بحث می  مشخصاً روی پنج مسئلهٔ هذا پالیسی ملی اجتماعی 
قرار  هدفجمع کثیری از افراد را  ،اجتماعی مربوط می پردازد مسایلکه به  یتدابیر و اقداماتدر میان مدت 

 پسیابی به هدف متذکره و  بناً در جریان دست. اند شده متأثر مسایلاضر شدیداً از همچو که در حال ح دهد می
اجتماعی مربوط ممکن است کم یا بیش مهم باشد  مسایل ،یابد کل وضع زندگی همچو افراد بهبودکه در  از این

های  در میان ملت مسایلباید گفت که همچو . ممکن است تغییر کنند و حتی ناپدید شوند از این قبیل افرادو 
چون  .خدمات اجتماعی قرار دارده یاراق توجه ایافته نیز وجود دارد و همچو موارد در محر مترقی و توسعه

برای . دار باقی مانده است منحیث یک نگرانی جدی و دوام ها خانوادهاین مسئله هنوزهم در میان افراد و 
 . متذکره باید تدابیر ذیل روی دست گرفته شود مسایلرسیدگی به 

 باید در کوتاه مدت و میان مدت در  معلولویژه زنان و افراد ه ب :کت اجتماعیترویج و گسترش مشار
 همچنان دسترسی پیدا کنند آموزش و پرورشباید به تمام سطوح  متذکره و دو قشر دنداده شواولویت قرار 

مشارکت  های اقتصادی ایجاد و زمینهٔ  فرصت ها آنو برای  تمرکز شود تر بیشروی وضع صحی زنان باید 
 . شان فراهم گردد  در دولت نیز برای

  معرض افراد آسیب پذیر و محروم که در  از آن عدهباید برای  : اساسی اجتماعیدسترسی به خدمات
 آموزش و پرورش و زمینهٔ حفظ الصحه های صحی و  ؛ سرپناه، آب آشامیدنی، کمکخطر جدی قرار دارند

دور دست و مرزی  که در نقاط یهای  ها و خانواده وچیکهمچنان باید گفت که عودت کنندگان، . فراهم گردد
چون این . قرار گیرندنخست باید  و قشر داده شوند و در کتگوری قراردر اولویت ، نمایند میزندگی کشور 

خطر و قربانیان حوادث  در معرضهای  کتگوری. اساسی نیاز دارند اجتماعی طبقه مردم شدیداً به خدمات
دیگر به  ت به محالاز ساحات دارای خطر باال ها آنو انتقال  گیرند مدت قرار میطبیعی در کتگوری دراز

 . گیرد میکار صورت  ها آنروی مدت ازدر تعویق می افتد و در برنامهٔ 

 برای کتگوری افراد خیلی : ی کاریها ظرفیتو  ها مهارتن سطح افزایش اشتغال زایی و بلند برد
مچنان ه .که در فوق ذکر شد طوری ،و کارگران مهاجر خطر در معرضو کم  کار کار و  ، بیفقیر
 یابیبازارهای  ها و ظرفیت باید مهارت ؛برای زنان همچنانشوند و  کار می که ساالنه وارد بازار یافراد
باید نیازهای عملی امروز . شان فراهم گردد برای یابیبازار یهای آموزش برنامهبلند برده شود و  ها آن

  . دست بیاورنده وسیله اقشار متذکره در آمد کافی ب به یک مهارت اکتفا نشود تا بدین درک شود و تنها
که جلو رشد و پیشرفت شغل آزاد را  یانکشاف داده شود و هرگونه موانعنیز های نرم شان  باید مهارت

وری آم جهت فراهبازار کار معلوماتی تخصصی منظم سیس سیستم تأ. باید از میان برداشته شود گیرد می
 برقراریجهت یک تعریف ستندرد و مشخص ن منحیث آو توافق تازه و منظم  به شکلدیتای نامنظم 

 .ارتباط میان آمار ملی و بین المللی

  شمول ه بحصول اطمینان از عدم موجودیت خشونت علیه زنان و اطفال در حیات خصوصی و عامه
معاهدات بین المللی، قانون اساسی و گسترش  ی و تعهدات ویهماهنگی و دسترسی به سکتور عدلی و قضا

 و محابس ی و ایجاد توقیف خانه هانهاد های عدلی و قضایی  یرمحاکم مخصوص، خدمات تعقیب و پیگ
کارمندان : مانندهای حمایوی  و با کیفیت و گسترش میکانیزم معیاریمخصوص، ایجاد خدمات مراقبتی 

 . و ادغام مجدد اجتماعی وزارت امور داخله ادگیواحد رسیدگی به شکایات خانواناث و  طبقهٔ 

  ،گسترش و فراهم نمودن : اقشار محروم جامعه توانمندسازیتقویت و بلند بردن سطح آگاهی عامه
معلومات در  انتشارره در دموکراسی انکشافی و مترقی البته به هدف کلی اقشار متذک مشارکت زمینهٔ 

، منابع آنانلین و حقوق دخصوص مسوولیت پذیری مسووعملی و کافی در  خصوص خطرات، معلومات 
 .نهادهای دولتی از سوی های موثر حسابدهی و پاسخگویی مساعدت و ایجاد میکانیزم

 

افغانی به مفهوم کمبود فرصت به علت سن، جنسیت، توانایی فزیکی و ذهنی و یا به  هٔ معآسیب پذیری در جا
فرهنگی و جوی است که افراد آسیب پذیر نمی تواند به منابع اقتصادی  ،قعیت جغرافیایی، اقتصادیؤعلل م

و از آن    ل مربوط مشارکت داشته باشد یموجود یا منابع مادی و اجتماعی دسترسی پیدا کند یا در مسا
 .مستفید شود و یک زندگی ستندرد و قابل قبول را برای خود فراهم نماید

 های موجود کسانی هستند که به دلیل نداشتن ظرفیت کافی که بشکل مستقل از فرصت ،معلول ا  افراد اکثر
 .استفاده نمایند، نسبت به محرومیت اجتماعی خیلی حساس و در معرض خطر قرار دارند 
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در  ها آننظارت و ارزیابی پیشرفت کیفیت زندگی جهت بلند بردن سطح آگاهی و درک شهروندان و مشارکت 
فقیت به پیش برده این پروسه به مؤ که  منظور اینه ب بناءً . تها خیلی حیاتی و مهم اس  جامعه و سایر پروسه

 .است شدهپیشنهاد و سفارش در کوتاه مدت و میان مدت  ذیل شود، دو ابتکار
 

 پیشرفت و معیارهای  آگاهی دهی مردم در سطح ملی در خصوص ":«شاخص زندگی بهت » نخست
مردم افزون براین؛ در سطح والیات باید به . سهای ساده و قابل دستر فارمتشیوه ها و  هٔ زندگی با ارای

معلومات داده شود و در سطح محل باید تدابیر محلی آگاهی و دولت  های اریو پالن گز ها برنامهنسبت به 
 . وضع اطفال نیز شود د شامل شاخص ویژهٔ توان میت روی دست گرفته شود که در خصوص بهبود پیشرف

 منسجم  رات پالن شده را باهمژی تمام ابتکایاین استرات. تاس «ملی تژی ارتباطایاسترات» دوم
ات، تدابیر کاهش خطرات یا لیت ها و تعهدات حقوق بشری، خطرسطح آگاهی نسبت به مسووسازد تا  می

کم پس اهداف آتی . های آن را بلند ببرد و مردم را نسبت به راه ها و منابع حمایتی آگاه بسازد راه حل
آن قابل  تأثیرتا  دهد میش وسیع از ساحات جغرافیایی را تحت پوشش قرار مصرف، پر محتوا و بخ

 .دار باشد مشاهده و دوام
 

 اجتماعی دارای اولویت های سامانی  هب نا
ند به خدمات دسترسی داشته باشند توان مین شکاف و تکثیر در میا ن نهادها، افراد معلول ،پارچگی به دلیل چند

 به همین دلیل، چارچوب جدید . فوق مقابله نمایند مسایلخطرات و مشکالت ناشی از  در برابرکه حداقل  یا این
 نموده،و کارآیی نهادهای ذیربط را انکشاف و تقویت  قابلیتتا  پیشکش شدهمعلولیت اجتماعی معرفی و 

اطفال  و ساالنکهن میان همچنان تفکیک . خدمات همچو نهاد ها را باال ببرد هٔ یو سیستم ارا معیارها ها، ظرفیت
تخنیکی و ارتباطات و  ،های فنی رت گرفته تا روی توانایی و مهارتصو ذیلها و مقتضیات  به دلیل نیازمندی

 .تالش صورت گیرد ها آنرفتاری  اصول نامهٔ 
 

   
 

در  اشخاص دارای معلولیتخدمات حمایوی به  هٔ این چارچوب و توسعه و ارایمنظور توحید و تحکیم ه ب بناءً 
 :باید تدابیر و اقدامات ذیل روی دست گرفته شود کوتاه مدت

 نظارت و  برنامهٔ  ؛ترتیبه ب بایدولین و وزارت امور زنان لعارت کار، امور اجتماعی، شهدا و موز
و نهادهای  ها آن، توسط ارگد و خدمات مورد نیازنمعلول را آغاز نمای محروم و  به اطفال و زنان سیدگی ر

 . ه گرددیمربوطه به همچو افراد آماده و ارا

 ارزیابی اولیه و خدمات  برنامهٔ  ؛ر زنانوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امو
یتی خویش درمشارکت و همکاری با عرضه کنندگان خدمات، الهای و را در ریاست رجعت دهی 

 . دنهای خدمات و سیستم نظارتی ایجاد و تقویت نمایمعیار

  حمایوی  یی هماهنگها برنامهوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امور زنان باید
البته این  .نمایندتهیه ، شود میداخته به راه انغیردولتی  نهادهایو  اداراترا که از سوی و مبنی بر شواهد 

اقدامات و تدابیر  ها، تا روش گیرد میاری مشترک هردو طرف صورت ارکت فعال و پالن گزمش باکار 
 . گزین آن شودها و تدابیر اساسی و مستند جا فعلی تغییر کند، روش فاقد تدابیرناچیز و 

 

 کهن ساالن ، خانواده هاآناناطفال، جو

 خدمات مراقبتی در سطح محالت خدمات مراقبتی در سطح محالت

 های مسکونی خدمات مراقبت های مسکونی خدمات مراقبت

 بازماندگان خشونت/ زنان در معرض خطر بازماندگان خشونت/ افراد زیر خطر

 های مختلف کهن ساالن دارای توانایی اطفال دارای توانایی مختلف

 کهن ساالن معتاد به مواد مخدر اطفال در معرض خطر استفاده کنندگان مواد مخدر

 عارض و تضاد با قانون قرار دارنددر که در ت یزنان قض و تضاد با قانون قرار دارندکه در تنا یاطفال

 کهن ساالن 

 :و در مکان منظم مانند اند شدهکه قاچاق  اطفال بی سرپرست و محروم که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته  یا این

 .جود داردکه در آنجا کارمندان مجرب و متخصص و نمایند میخانواده زندگی 
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وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و  ورحاکمیت و دستخدمات همچنان تحت  عرضهٔ که  یاز آنجای
از ری نظارت از معلومات و گزارش دهی و حفظ و نگهداایجاد مراجع ، دارندقرار وزارت امور زنان 

 . باشد میرهای اساسی این دو وزارت کا
کهن ساالن  ،نمعلوالو قانون اساسی کشور مساعدت و کمک به بیوه زنان، دین مبین اسالم با توجه به این که 

ت ها و خدمات علومات کافی پیرامون مساعدفقدان مپس  ؛نیازمند را بر ما واجب گردانیده است یتیمانو 
از تدابیر و که   منظور اینه ب پس. گیرد میبیر جدید را در کوتاه مدت جلو اتخاذ تدا ،های اجتماعی مراقبت

یت بیوه زنان و باید وضع ،عملی روی دست گرفته شود آگاهی کامل داشته باشیم و تدابیر الزم و ،اقدامات آینده
 خانوادگیهای مسکونی و  حمایتکه  ارزیابی گردد و همچنان برای این معلولسرپرست و افراد خود های  خانم

راه اندازی افراد خصوص  های همه جانبه در گردد، ارزیابیارزیابی  انو میزان بینوایان و نیازمندحفظ شود 
کهن  وهای خود سرپرست  خانماین ارزیابی روی بیوه زنان و  ،داده شدکه در فوق تذکر  وریط همان. شود می
حکومت وحدت ملی  برنامهٔ شرایط  ،این افزون بر. کنیم بعداً بحث می ایتامو در باره  شود میراه اندازی  سال

سایر  به  ،دهد میار خطر را تحت پوشش قر در معرضتمام اقشار آسیب پذیر و زیر نام میثاق شهروندی که 
بناًء تمام . سازد را فراهم می حمایویهای  ها فرصت و این برنامه شود میتوسعه داده  های ملی کلیدی برنامه
 . خویش را گزارش دهند مربوط به جداگانهٔ  معلومات دار دوامشکل منظم و ه باید ب ،از این قبیل های برنامه

ه یک نگرانی ملی بموجود است و باید  ،وضعیت اطفال ربارهٔ داز معلومات  یوسیع دستهٔ  ،در حال حاضر
ن دست و پنجه  ارند که از تولد تا بزرگ شدن با آوضع رقت بار اطفال دمعلومات موجود حکایت از  .شمار آید
از دختران و  ای عظیمستفاده، استثمار، خشونت علیه قشر ای از سوءهای صحنه ؛معلومات موجود. کنند نرم می
ن و مسووال( آینده سازان کشور)با درک این اصل که اطفال . کشد را به تصویر می ها آنفراموشی  وپسران 
رسیدگی به  پس برنامهٔ  .یمفراهم نمای ها آنبهتری را برای  ست تا آیندهٔ بر ما ؛آیند ه شمار میملت ب آیندهٔ حاکمان 

این است تا برای  برر دارد و تالش قرا های ما برنامه ق توجهٔ ااطفال در محر و اشخاص دارای معلولیت
روی دست گرفته  زیرهای  کوتاه مدت باید  تدابیر و برنامهدر  بناءً  .یم، بهتری را تضمین نمایآینده ،اطفال
 : شود

  بیر فعلی حمایت از اقدامات و تدا یو تمام تدوین گرددملی اطفال طرح و  یک برنامهٔ باید نخست
وضع  ایجاد گردد،نیت اجتماعی مصؤ برنامهٔ  ،تا برای اطفال رددگتقویت اطفال؛ منسجم، هماهنگ و 

ها در مطابقت با  ی خدمات و مساعدتتا تمام شود میتالش ین خصوص ا بهبود یابد و در ها آنزندگی 
زمینه را برای  داشتن شاخص بهتر  ،مورد بحث برنامهٔ  .ه گرددیحقوق اطفال ارابین المللی کنواسیون 

 میثاق شهروندی از طریق برنامهٔ  انکشاف محلیی اشورهمچنان  .سازد کشور آماده میبرای اطفال  زندگی
و از چگونگی بهبود و پیشرفت  نمودهال را ترویج و نظارت پیشرفت و رشد زندگی اطف زمینهٔ د توان می

 نام  زیربا راه اندازی رقابت در سطح ملی  هذا افزون براین؛ برنامهٔ . نماید هیارازندگی اطفال گزارش 
محل جایزه کوچک به  اعطا و توزیع بایل،دهی از طریق م یأر «های محلی ها و شیوه روشبهترین »

 . شود می حمایتبرنده، 
 

 اجتماعی تأمینات تقویت تحکیم و 
ولی  ؛نیازمند رشد سکتور خصوصی و بهبود وضع مالی است، اجتماعیتأمینات توسعه و گسترش  که هرچند

تدابیر میان مدت فراهم  اتخاذ روی دست گرفته شود تا زمینه برای زیرهای  ، گاممدتبا آنهم باید در دراز
 . گردد

  ٔصحی در سال  بیمهٔ  ،اول مرحلهٔ ) شودارزیابی و صحی باید تجدید نظر  بیمهٔ  ،دوم مرحلهٔ  :اجتماعی بیمه
ین کار در که ا گفتالبته باید ( است شدهو تجدید نظر  ارزیابی از سوی وزارت صحت عامه  8085

صورت  شود میارد و چقدر مردم از آن مستفید آن وجود دکه چقدر عالقه مندی به پرداخت  مشوره با این
، تطبیق گردد دولتیآزمایشی آن در سکتور  آن آغاز گردد و مرحلهٔ های حقوقی و اداری  گیرد و چارچوب

ونیت ئدر مص  ILOنشور های تخنیکی در رابطه به چگونگی پیشرفت جهت تصدیق و تصویب م مشوره
 روندسپس در میان مدت . داده شودهای آن نیز معلومات  و از پیشرفت (808 –حدافل معیارات )اجتماعی 
ی در خصوص تصویب های پیشرفتگردد و همچنان غازآن در سکتور خصوصی آو حقوقی قانونی 

کنواسیون کار  808 ای مادهٔ جهت تطبیق و اجر. نیز صورت گیردسازمان بین المللی کار های  کنوانسیون
کنواسیون بین المللی کار که  871 اجتماعی است و همچنان مادهٔ تأمینات معیارات اقل  که در خصوص حد

 . باشد می استخراجو  امور صنایعمراعات اصول و معیارهای ایمنی و سالمتی در  در بارهٔ 

 تأدیات روندکه در  وریو معلولین طپول به شهدا  تأدیات روندآوردن اصالحات در  :مساعدت اجتماعی 
ها جهت حمایت و پشتیبانی  بهترین روش و شیوه ،ارزیابیعد اصالحات آمد و همچنان تجدید نظر و پول تقا

ملکی با برنامه و  معلولینشهدا و  و چگونگی جبران خسارهٔ  بدون مساعدت نقدی  سربازان و افسران
 . های مشخص و متمایز شیوه

 خدمات اجتماعی باید طور ذیل تقویت گردد :خدمات اجتماعی : 
 تحت  «ناشی از کار جبران خسارهٔ »تجدید نظر روی ریاست : خدمات اشتغال زایی و استخدام   
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رفع فقدان وضاحت  جهت اجتماعی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولینمعینیت امور  
 ، و انتقال ماموریت نظارت برییرو جهت توسعه و رشد سکتور خصوص، تعیین نچارچوب قانونی

های خویش را به  تمام تالش  و این ریاست باید صورت گیرد بخش مساعدت اجتماعی معینیت کار
های کارمندان  صوصی به پیش برود وظرفیت و مهارتخرچ دهد تا برابر و موازی با رشد سکتور خ

      .  را در مطابقت با رشد سکتور خصوصی ارتقا بخشد
  
 شماره یت شغلی و صحتونئمص دستورالعمل پیرامونیک باید در کوتاه مدت  :خنیکیخدمات ت ،

در ارتباط به یک پالیسی مربوطه تصویب گردد و هم ایجاد  817 ،ن شمارهآو چارچوب ارتقایی  855
های معادن ساختمان و سکتور ،با مالحظات مقدم در زراعت ILOونیت شغلی در ردیف معیارات ئمص

  .یردگصورت 
و  آماده و تطبیق گردد انحقوق و امتیازات کارمند های کارفرما و وظایف، مکلفیتجهت  ،هارهنمود 

جهت گرفتن مسلکی نظارت  همچنان یک نهاد. گردد  نیز ایجاد ها آنکودکست ،اناث برای کارکنان طبقهٔ 
، امور در وزارت کار کار و تطبیق شان های ها و منشور در تمامی کنوانسیونمسولیت تخنیکی 

خدمات  ،های آموزشی کارمندان و کارکنان های برنامه دیتا نیازمن ایجاد گردداجتماعی، شهدا و معلولین 
     .مراقبتی را ارزیابی نماید

 
 ها  خانوادهاز  قت با اصول و معیارهای ملی باشد،باید این خدمات در مطاب :خدمات مراقبت اجتماعی

زنان و مساوات گردد و همچنان کم مصرف بودن خدمات عیت و بهبود وضو باعث رشد  حمایت نموده
 : نیازمند ارزیابی و اصالحات ذیل است ،فوق الذکر

د باید مجدداً ادغام گردند و برای ندار یا خانوادهسرپرست و  ی کهتمام اطفال :ها و دارالیتام پرورشگاه
های  هیا گردد و مراقبتتمامی اقشار اطفال در کوتاه مدت و درازمدت، خدمات مسکونی عصری م

 .حمایتی ایجاد گردد
 در چارچوب وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و  ها آنباید نقش کودکست :ها آنکودکست   -

 باید تحت پوشش این وزارت قرار داشته باشد  ها آنن تعریف و تعیین گردد و کودکستمعلولی             
 . ایت شودشمول فقرا حمه و زنان کارگر ب             

های آموزشی برای  برنامهسریع باعث ایجاد  ها خدمات انکشاف مهارت عرضهٔ سرانجام  -
ند در چندین سکتور توان می و سانس ندارندیکه سند ل که یآنان و مراقبت اجتماعی کارکنان

 ها آنی برای مراقبت اطفال در کودکستآموزش برنامهٔ کار نمایند و همچنان به همین گونه 
گونه خدمات توسعه  تا این( که نیاز باشد یالبته با تجدید نظر در صورت) گردد  میه نیز آماد

ثر و خدمات شغلی مؤهای شغلی توسط ایجاد دوباره  ترینی جدید به فرصتو لینک  یابد
 .کافی 

 
 پالیسی ملی اجتماعی نظارت از تطبیق 

وزارت کار، امور اجتماعی،  اساسی های تمکلفیوجایب و از  ،پالیسی ملی اجتماعیلیت نظارت از تطبیق مسوو
تا در همکاری  نماید میایجاد بدین منظور را  یاجرایکمیته  ،وزارت محترم کار بناءً . ستشهدا و معلولین ا

 . درت نمایاز تطبیق کامل پالیسی هذا نظا  ،با نهاد ها و ادارت ذیربطنزدیک 
اصالحات صل مدیریت تغییر را جهت پالن مفلولین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و مع به همین منظور؛

 : گیرد میکه امور آتی را در بر  کند می تدوینگسترده 
 ؛هماهنگی درست جهت انسجام پالیسی و مطابقت آن با اصول و معیارهای پذیرفته شده  
  در  عامه دهی آگاهی راه اندازی برنامهٔ و  هییمرکزی احصا ادارهٔ در مشارکت با مدیریت معلومات

 ؛های جدید مورد نظر و رسیدگی به نیازمندی برنامهٔ  دست آوردها، ادامهٔ  بارهٔ 
 ؛خدمات اساسی اجتماعی یهٔ سوی اصل عمومیت در خصوص اراه نظارت از پیشرفت ب  
  ،؛ها و سفارشات و پیشنهادات ارایٔه توصیهو تجدید نظر پالیسی ملی و ارزیابی  ی،هماهنگرهبری  
 که به هدف اینادارت دولتی و همچنان نفوذ در ها  دم نسبت به پیشرفتو تفهیم مر دهی آگاهی 

  ؛شود می توسعه و ادامه داده «شاخص زندگی بهتر»
  های  ی جهت تحقق نیازمندیبرای فراهم آوری منابع کاف جوانب ذیدخلبا مشترک  حمایتدفاع و

  ؛اجتماعی شهروندانتأمینات 
 عبارت اند ازپالیسی ملی اجتماعی تدابیر و اقدامات ای کلیه های اساسی مفید بر مقتضیات و نیازمندی : 
  مشارکت ملکیت دولتی، مساوات، های ملی، از جمله  با اصول و ارزشهمخوانی و مطابقت

 .یابی دستآینده نگری و قابل ، خانوادهتقدم و اولویت  زنان، حالتاجتماعی، رشد و بهبود 
  الکترونیکی اتتأدیهای  نامٔه برقی و شیوه شناسداشتن.  
 

 .شود می گنجانیده ملی مصؤنیت اجتماعی ژی یدر استراتهذا پالیسی ملی اجتماعی  ،سرانجام
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اقدامات  که در بر گیرندهٔ  نماید می ارایهافغانستان را پالیسی ملی اجتماعی نخستین از  ای چکیده ،متن فوق
     .باشد مینیز برنامه ملی اجتماعی  کنونی، جهٔ و بود پالن ها برعالوهٔ  ،و این پالیسی بوده نخستینپیشنهادی 

چرخد  تمرکز این پالیسی میدالیل و توجیه روی  صرف پالیسی این  ششم  الی های اول بخشاست که ذکر  قابل
 .نماید  می، حمایت و پشتیبانی نیز است  که از تطبیق و اجرای کامل این پالیسی اقدامات اضافی و در برگیرندهٔ 

 
 
 
 
 

قانون اساسی  76 و مادهٔ  75  مادهٔ  5بند  سی از ه تأبافغانستان  دولت جمهوری اسالمیسی ملی اجتماعی پالی
دولت جمهوری  تمایل و ارادهٔ  بازتاب دهندهٔ معرفی و تدوین پالیسی هذا  .است شده طرح و تدوین 8004سال 

است که در چارچوب انکشاف و ملی  های پالیسی برای انکشاف افغانستان نسبت به ایجاد چارچوب اسالمی
که جایی  از آن. و اهداف انکشاف پایدار صراحت دارد ملی دارای اولویتهای  برنامه، 8088-8087صلح 

این پالیسی پس  ؛ولت جمهوری اسالمی افغانستان استد تازه ترین پالیسی هذا از جملهٔ پالیسی ملی اجتماعی 
ها و  متمرکز به واقعیتپالیسی  :دومتمرکز این پالیسی،  دالیل تدوین و :نخست .روی دو اصل تمرکز دارد

 . شرایط جامعه
 

 پس پالیسی هذا مستقیماً از. چرخد ی شهروندان میاساساً روی رفاه و زندگی بهتر  تماملذا پالیسی اجتماعی 
رح  افغانستان ط وضعیت موجودحسب لزوم دید  بوده، متأثرافغانستان موجود  های اجتماعی و گروپ وضعیت

در حال  اوضاعکه  یجای پس از آن. باشد میقابل تطبیق  و چارچوب افغانستان شرایط و در  است شده تدوینو 
پالیسی این پالیسی نیز باگذشت زمان پس  ؛اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مختلف است اوضاعتغییر است و 

در کشورهای  ؛ود ندارداجتماعی وج برای پالیسی معیاری فورمول و قاعدهٔ هیچ  که  از این. کند تغییر می
در  است که ازاجتماعی تأمینات و اقدامات  تدابیرعبارت از یک سلسله تعریف پالیسی اجتماعی  ،انکشاف یافته

های  برابر چالشو در  نماید  میی در آمد اتباع یک کشور فراهم زمینه را برا کند، آمد شهروندان حمایت می
خطرات و از دست دادن  برابرو در  نماید  میشور حمایت و پیشتیبانی باع یک کاز ات ،قابل پیش بینی بیکاری

پالیسی اجتماعی عبارت که  کالم این خالصهٔ . سازد ، مصؤنیت اجتماعی آماده میبرای شهروندانمنبع در آمد 
، علولیتممریضی، والدت، حادثه، بیکاری،  مشکالتاز اتباع کشور در برابر و اقداماتی است که  تدابیراز 

اجتماعی  ملی پالیسی ،و در چنین حاالت نماید میمربوط به محل کار حمایت و پشتیبانی  مسایلو  اعدمرگ، تق
 . کمک و مساعدت نماید ،سیب پذیراندازد تا برای اقشار عمدتاً آ میراه ه یک سلسله خدمات اجتماعی را ب

 
آمد در آن در آن محدود و پشتیبانی گسترده در  رسمی شغلکه مانند افغانستان  ،اما کشورهای در حال توسعه

 . باشد رای اتباع همچو کشورها فراهم نمیبنیز رفاه و زندگی بهتر  ، زمینهٔ باشد میمحسوس و عملی ن
که رفاه و اجتماعی  مسایل یها در برابر نگرانیپالیسی اجتماعی ، و شرایط وجود تفاوت وضعیت ولی با
معلول که به  افراداز و همچنان برای آن عده ثابت بوده سازد،  مواجه میتی شهروندان را به چالش بهزیس

  . های عملی را روی دست گرفته است چارچوب ،دنباش از منابع موجود نمی دالیل گوناگون قادر به استفاده
ای ه ظرفیتایجاد منابع پایدار مالی، شامل انکشاف کلی است  و اساساً روی ایجاد  ،پالیسیاولی این  هدف

                          .نماید  میموگرافی جمعیت کشور تمرکز یشکل دهی دتجسم و  ،بشری و از همه مهمتر
 . باشد میبه چالش مواجه  متذکره مسایلدر حال حاضر افغانستان در برابر تمام 

 
باید متضمن  ،گردد  می ارایهکه به اقشار مربوطه در چارچوب این پالیسی  یفواید و خدمات ی مزایا،تمامناًء ب

و باید برای تمام شهروندان واجد شرایط فراهم گردد  و مساوات باشد و برابری 8های اساسی ملی ارزش
هذا پالیسی ملی اجتماعی . صورت گیردهای آینده براساس آن  گیری تصمیمایجاد گردد تا فق های مؤ نمونه

. دهد می جهتو اقدامات را به سوی هدف دراز مدت ها  ی تالشگردیده که تمام تدوینمنحیث چارچوب پایدار 
پالیسی ملی و مصالح منافع تا  شود میسبب  بشریهای  ردن ظرفیتانکشاف ملی مترقی، رشد اقتصادی و بلند ب

 .فراد عمدتاً در معرض خطر بهبود یابدزندگی ا معیارهایگردد و  تصحیحمنظم و دوره ای  به شکلاجتماعی 
اعتبار  مدارقابل اجرا و هجری شمسی  8900تا نیمه سال ش .هـ 8241سال  ذا از نیمهٔ هپالیسی ملی اجتماعی 

 . باشد می
 

 . استرامفصل تشریح نموده  پالیسی ملی اجتماعیهدف و اصول ) 8) ضمیمهٔ 
 

                                                           
تقدم و اولویت خانواده، بهبود وضعیت زنان این موارد، بر بنیاد اسناد مؤثق و معتبر دولتی آماده شده  و شامل مالیکت دولتی، مساوات و برابری، مشارکت اجتماعی،  8

 .ها، دست یافتنی و آینده نگری است و توانمندی سازی آن
8
مجرب، مسلکی و  برنامه و سیستم تقاعد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به کمک مالی و تخنیکی بانک جهانی اصالح شده و اکنون دارای کارمندان 

 .باشد شایسته می

 پالیسی ملی اجتماعی مقدمهٔ : ۱
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ری اما بسیا ؛تدوین نموده است آسیب پذیر اقشارچندین پالیسی اجتماعی را جهت رسیدگی به افغانستان  چنانچه
، ها آنزی منعکس کنندهٔ  ها پالیسیهمچو  موجودیتساخته شده که  به اقشار و نهادهای خاص ها پالیسیاز این 

از مردم در معرض خطر قرار  یاست و رفاه اجتماعی جمعیت بزرگ ها آنحوادث طبیعی و ساخت دست انس
ها،  ریاست عمومی امور کوچیعی، مدیریت حوادث طبی ادارهٔ  :عبارت اند از یاد شدهنهادها و ادارات  .دارد

 . ، امور اجتماعی، شهدا و معلولینوزارت اقوام و قبایل، وزارت کار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 
 

ها  وزارت ترین سابقه دارنهادهای فوق؛ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از بزرگترین و  از جملهٔ 
برای شهروندان  برد و اجتماعی معاصر را به پیش میتأمینات  های سوولیتمها و  یتآید که مکلف ه شمار میب

اجتماعی است که در  لذکر عبارت از بیمهٔ اجتماعی فوق اتأمینات  .کند می ماجتماعی را فراهتأمینات کشور 
 8دپول تقاعتوزیع اجتماعی شامل  بیمهٔ  .شود میرسمی دولت پرداخته  کارمندانکشورهای توسعه یافته برای 

 اند یا برای زنان در دورهٔ  نمودهمعیوب، وفات یا تقاعد در جریان کار  که شود میبرای افرادی پرداخته 
اجتماعی، شهدا و  افزون براین؛ وزارت کار، امور. است شدهتضمین  ها آنحاملگی استخدام مجدد و در آمد 

در جریان خدمت  این کهیا  اند شده معلولدر جریان کار که  برای کسانیهای اجتماعی را  معلولین مساعدت
که عبارت از پول  نماید میتأدیه ، اند شدهکشته  ها و جنگ ها در جریان کشمکشکه یا افراد ملکی  اند شدهکشته 
مانند پالیسی سایر  «های قربانیان و خانواده معلولسربازان »پول نقد به  تأدیهٔ باید گفت که  .باشد مینقد 
 . گیرد میها صورت رکشو

 
حقوق و امتیازات کارکنان خدمات اجتماعی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین شامل عالوه براین، 

یا که در جریان کار زخمی  شود میهم اکنون در سکتور دولتی و خصوصی برای کسانی پرداخته است که 
و  2داخلی و کارکنان مهاجر شامل خدمات تخینکی مانند قوانین حمایت از کارکنانهمچنان . صدمه دیده اند
و  ا، امور اجتماعی، شهدوزارت کار عالوه براین؛. های کارگری باشد روابط با اتحادیه تأمینهمچنان شامل 

خدمات . باشد میکه تمرکز اصلی آن روی اطفال  نماید  میخدمات مراقبت های اجتماعی را نیز فراهم  معلولین؛
آموزش و پرورش برای اطفال بی  مسکونی و فراهم نمودن زمینهٔ  تمحال و مراکزایجاد  متذکره در بر گیرندهٔ 

که از سوی دولت و نهادهای ( CPAN) حفاظت از اطفالمملی  افزون براین؛ شبکهٔ . باشد میسرپرست  
جنسی و  استفادهٔ  دهند و از خشونت علیه اطفال، خدمات حمایتی را انجام می ،برای اطفال ،اد شدهغیردولتی ایج

 .نمایند میجلوگیری  ها آن 9نمودنمار و فراموش استث
 
را   از مکتب پیش آموزشیهای  برنامه ،کودکستان شهر نشین در های خانوداهو   برای اطفال کارمندان دولت 

نظارت  نیز وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از خدمات سکتور خصوصی. نماید میفراهم 
افراد  1کاریابی 1های ی کوتاه مدت را جهت ارتقای مهارتهای آموزش ، برنامههمچنان وزارت کار .نماید می

های  ی برنامهاف دهد و تماممعیارها و شرایط کاری را انکشپیشرفت و تکامل تا  کند مینیز راه اندازی 
های  های ارتقای مهارت ی تدابیر و شیوهاست که تمام تذکر قابل .آموزشی در سطح ملی را معیاری سازد

اقدامات جهت باال بردن استخدام در پالیسی ملی کار طرح  .است شدهمطرح ملی کار در پالیسی  ،کاریابی
 .است گردیده

 
کامل قرار  که در معرض نابودی یکهن ساالنآن عده حمایوی از  برنامهٔ  ،دولتی و قوانین باید گفت که در اسناد

بی  یها خانوادهب پذیر شامل بیوه زنان طفل دار، از اقشار آسی وهگرو این  عمل نیامدهه بتذکر  ،دارند
در پنج مرستون و مسکونی برای همچو افراد خدمات ادغام مجدد . شود می، کهن ساالن و افراد روانی بضاعت

                                                           
 
2
را به راه انداخته و هدف از این برنامه، حمایت از کارگران مهاجر است تا ایشان به « SALAM-سالم»رت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ برنامٔه وزا 

ی چون اخذ ویزه، جواز کار هایی که در خارج از کشور برای شان مهیا می باشد، دسترسی پیدا کنند که شامل روند طی مراحل امور ادار اطالعات، معلومات و فرصت
 .ها در کشورهای خارجی می باشد و حمایت از شرایط کار بهتر برای آن

9
باشد و باید همچو واقعات  های آگاهی دهی عامه قابل جلوگیری می مواردی چون سوء استفاده، استثمار، خشونت و فراموشی اطفال تا حدی از طریق راه اندازی برنامه 

ارزیابی مصؤنیت اطفال در افغانستان که توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ادارٔه حمایت از . که های مربوطه رسانیده شودو حوادث به توجٔه شب
های زیر سن، اطفال  اطفال کارگر، خشونت علیه اطفال و ازدواج: هایی؛ چون در این ارزیابی، نگرانی. راه اندازی شد 8087در سال ( یونسف)اطفال سازمان ملل متحد 

 .دارنداست و درین اولویت بندی، اطفال معتاد به مواد مخدر و اطفالی که در تضاد و تناقض با قانون قرار دارند، در درجٔه کمی پایین تر قرار  اولویت بندی شده
 
مراقبت از : نهادها و ادارات دولتی، البته با اعانه و سهم کمتر، دوم دهند؛ یکی حمایت از شغل  و استخدام زنان و مردان در ها همزمان دو کار را انجام می کودکستان 

 .کنند گرند، کمک و همکاری می های کارگر شهری که ایشان در مصارف و هزینٔه تعلیم و تربیه سهم می اطفال خانواده
1
ارتقای مهارت و ظرفیت کسانی که از سواد کافی برخورد دار نیستند های آموزشی غیررسمی کوتاه مدت را جهت  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برنامه 

و پایین تر  88های آموزشی مسلکی و تخنیکی دراز مدت را برای فارغان صنوف  کند و در عین حال وزارت معارف برنامه و یا این که بی سواد هستند، راه اندازی می
 .کند از آن را راه اندازی می

مصالح،  منافع و مشکالت پالیسی اجتماعی موجود: ۲  
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جمیعت هالل احمر یت آن به دوش مسوولو مدیریت و  گردد  میسیس شده، فراهم تأ 8420دولتی که در سال 
 . باشد می 7افغانی
و  مانند بنگالدیش،  ؛دنباش میدارای اقتصاد غیررسمی  پایین،در آمد  با یبسیاری از کشورها جایی که آناز 
غیررسمی است که  های برنامهروش فراهم نمودن رفاه اجتماعی در همچو کشورها متکی بر تدابیر و  که نیپال

و  و انتقال اجناس های خالف پولمانند فواید عامه،  ؛شود میمصؤنیت اجتماعی روی دست گرفته  به خاطر
و  شود میی غیردولتی روی دست گرفته از سوی دولت یا سکتورها ها برنامهو  همچو تدابیر. تولید در آمد

 .همچو اقدامات نیاز به تحقیق و شناخت سطح پوشش آن دارد
های عام و مانع بزرگ سد راه شناخت و درک انسجام پالیسی و معیار ،جانبه همچو اقدامات و تدابیر یک

 .باشد میبرابری 
 
ید مهر تأی ها آنقانون بر  معرفی گردیده که اگرهای مشخص  های کتگوری نمونهخطراتی نیز وجود دارد که  

ها  همچنان بسیاری از مساعدت. گردد نمیهمخوانی نداشته و نیز به آسانی تعدیل و تنظیم  بایکدیگرپس  .بگذارد
افزون براین . جهت انکشاف پایدار نیز وجود دارد ییها روشولی  ؛دنباش میپایدار ن ،بشردوستانه یها کمکو 

اجتماعی  و تجزیهٔ  1تحلیل ،ما به فقدان معلومات در خصوص کارکرد و نتایج آن مواجه هستیم تا براساس آن
 بناءً . شود می ها ظرفیتو ایجاد   متمرکزمانع انکشاف سیستم  یموجودیت نهادهای متعدد .صورت گیرد

اری صورت جاد نمایند تا بر اساس آن پالن گزرات دولتی باید سیستم مدیریت جمع آوری معلومات را ایادا
را  4و خدمات اجتماعیتأمینات های اساسی تدابیر  اجتماعی درک شود و سرانجام پایه کلیدی مسایلگیرد و 

چون در حال حاضر تمام  ،کندج مردم نسبت به تعریف فقر تغییر باید دیدگاه رایاضافه براین؛  .تشکیل دهد
یگانه راه حل رفاه اجتماعی را  اعانهٔ صندوق  ایجادو  کنند میاقتصادی خالصه  مسایلمردم فقر را تنها به 

جتماعی است و با همچو بزرگ ا مسایلها مانع بزرگ فرا راه آگاهی مردم نسبت به  بناً همچو چالش. دانند می
کرد و  و چی باید اند شده متأثرها شدیداً  کیاجتماعی چیست،  مسایلکه به مردم تفهیم کرد  توان میمشکالت ن

خیلی مهم است و بدبختانه جامعه ما  اعتماد مردم نسبت به دولت و درک عامه. باید آورد به دستچی نتایج را 
 .از این فرصت محروم است

 
ایجاد انسجام و  ،ی موجودها نپآلو یکی از اهداف بزرگ های فوق پی برده  دولت اکنون به بسیاری از نگرانی

و این مسئله نتایج پایدار را  گردد عملیکامل  به شکلها  ی سکتورها است تا اقدامات و تالشهماهنگی در تمام
ی مشارکت اجتماعی کید اساسی روداف انکشاف پایدار باید گفت که تأاشت تعهدات اهبا در نظرد. در پی دارد

آسیب پذیر اقشار د اپالیسی اجتماعی چنان طرح و تدوین شود که فراتر از تعدباید  وضعیت موجوددر . باشد می
 .آینده شودهای  برنامههای رفاه اجتماعی باید باعث ایجاد چارچوب انکشاف پایدار برای  اعانه و باشد

  
ار پایدی سیستم ها آنی که شایستگی را در تقویت بنیتصمیم گیرندگان در خصوصاجتماعی  ،پالیسی ملیپس 

ناشی از تجزیه و تحلیل دو تمرکز مشخص پالیسی هذا . است تمرکز کرده نیز ،دبینن اجتماعی میتأمینات 
منسجم و پالیسی ملی اجتماعی که ممکن است منتج به ایجاد منافع و تدابیرموجود نخست؛  .فرضیه است

یک نهاد : دوم. دهد میشکیل ت اجتماعی را تأمینات سیستم  توسعهٔ  و  طرحهماهنگ شود که سرانجام اساسات 
 . نظارت نماید هذا پالیسی ملی اجتماعیواحد نیاز است تا از تطبیق و اجرای کامل 

 
 
 
 

این پالیسی به ابتکار و  استابتکار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  ،هذا پالیسی ملی اجتماعی
اسناد، تحقیقات  مرور ها، بررسی، ارزیابی ا پس از یک سلسلهلیسی هذپا .است شدههمین وزارت تدوین 

هرچند محتویات این پالیسی از قبل . است شدهتدوین  جوانب ذیدخلهمکاری دولت و سایر  ،ها دیدگاهگسترده، 
به طرح و تدوین این  منتج ،بعد از تحلیل و تجزیه و تعبیر شواهد ولی پیش بینی شده بود تا ؛ن نشده بودیتعی

ها و  قانون اساسی کشور،  پالن رجوع شده عبارت از ها آنمراجع کلیدی که به و منابع . گرددپالیسی 
های بین المللی اصول و روش کلیه  ، کنواسیونجهانی حقوق بشر اعالمیهٔ  بشریکرامت  اساسات، ها پالیسی

                                                           
7
ها را ارتقا  های مسلکی و تخنیکی آن و مهارت داده آموزششود و  اقشار آسیب پذیر را  برای دو سال تمدید می( جمعیت هالل احمر افغانی -ARCS)مراکز مراقبتی  
شکل ه واقعاً نمی توانند بکند که  افرادی آماده می از مراقبت دایمی را برای آن عدههمچنان خدمات . امعه ادغام گردندو کوشش می کند تا این طبقه دوباره در ج بخشد می

 .به پیش ببرندمستقل زندگی خویش را 
1
 یهای ر آمد حصول شده یا ظرفیت و مهارتگیرد تا هنوز تعداد مستفدین، مجموع د ثر که توسط مردم عام دهات صورت میؤملیون ها روزکاری م :به عنوان مثال 

 .تر نیاز است، معلوم نیست که بیش
4
ر مسکن د ولی مسکن و تهیهٔ  منیات اجتماعی کشورهای پیشرفته موجود است؛أخدمات مصؤنیت و ت یاز اشکال در تمام یشکلبه  آموزش و پرورش ،صحت 

 .ها معمول نیست و تااکنون به یک عرف و نورم مبدل نشده استفلشی در همه کشور حفظ الصحهٔ / های پایپی سطح جوامع مجهز با آب

های تحلیلی روش و چارچوب: ۳   
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 تداوم. ii طارتبا. i: که عبارت اند از هپالیسی با سه مقصد کلی تدوین یافت این .باشد می80بشری سطوح توسعهٔ 
iii.  یابی دستقابل حصول و. 

 
ناسب با شرایط افغانستان تمپالیسی، این : با شرایط افغانستان باشد مرتبط ،پالیسی ملی اجتماعی -

 شورهای دیگر الگوو نباید از ک باشدافغانستان قابل تطبیق  شرایطباید در و  هتدوین گردید
باید آسیب پذیری . یرونی تحمیل شده باشدکشورهای ب از سوی این کهیا  برداری شده باشد،
 ،چارچوبآن  یآینده در روشنای مسایلردد تا باز تعریف گ و به گونهٔ  افغانستانمتناسب با شرایط 
های آینده طرح گردد و سرانجام منتج به ایجاد چارچوب مصؤنیت اجتماعی  پالیسی و پالن

 . ژیک گرددیاسترات
پالیسی اصل دیگر این است : های پایدار باشد داف و ارزشاعی باید دارای اهپالیسی ملی اجتم -

ویات و ارتقای تححیث تمرکز ماز که  به این معنا. باشدباید دارای ارزش پایداری ملی اجتماعی 
 . باشد دار دوامی نهادی باید ها ظرفیت

عی پالیسی ملی اجتمااجزای اصلی  بوده،و دست یافتنی  حصولقابل پالیسی ملی اجتماعی باید  -
 .قابل حصول و دست یافتنی باشد ،با توجه به منابع مالی موجود

 
 به شکلدر خصوص طرح و تدوین این پالیسی را  جوانب ذیدخلگیری  منابع استفاده شده و سهم( 8)یمه ضم

 .مفصل بیان نموده است
  

 
 
 
 
 
 

اگر : شود مینجام ناپدید یابد و سرا می کاهش( 8) آسیب پذیر کتگوری اقشارهای  نیازمندی ،با گذشت زمان
آید و نه هم برای سکتور  نمی به دستچ گونه ارزش پایدار هی ،روی آن تمرکز نمایدپالیسی ملی اجتماعی 

باید گفت که چارچوب انکشاف و صلح . تا روی آن منابع کافی تخصیص داده شود باشد میاجتماعی سودمند 
که توسط  داردهای این چارچوب قرار  ولویتر صدر امتعهد به کاهش فقر بوده و کاهش فقر د ،افغانستان
. است شدههای رشد اقتصادی و سکتور اجتماعی تقسیم  این برنامه به بخش شود میبه پیش برده  70:20 برنامهٔ 

 از عهدهً  دتوان مینافغانستان هنوزهم » :در چارچوب متذکره صراحت داردباید گفت که  افزون براین؛
بزرگ که باید روی دست گرفته  پس طرح و برنامهٔ  .«آیدبر ی مالیه ها برنامهلی یا مهای بزرگ ایمنی  شبکه
باید طرح وسیع را جهت فراهم آوری رفاه پالیسی ملی اجتماعی  بناءً . نه رفاه اجتماعی ،است همانا شغلشود 

 . اجتماعی برای مردم افغانستان آماده سازد
 

 هر چند در .افغانستان است زندگی مردم بهبود وضعیترات و تغیی آوردن ،پالیسی ملی اجتماعیهدف اساسی 
در عصر حاضر در  آن جایی کهاز . دارد تا مطابق آن به پیش رفتوجود ن یمشخص فورمول ،ین خصوصا

از  یهای امریکا نمونه است و ایاالت متحدهٔ  و جمع آوری اعانهامریکا تمرکز اساسی روی رفاه اجتماعی 
یاد « دیلنیو »نام ه ی فرانکلین روزولت که باقتصاد توسعهٔ  برنامهٔ . نماید میشکش را پی جداگانهی ها روش
ولی اولویت اساسی  ؛اجتماعی را برای مردم امریکا معرفی کردتأمینات  اولین برنامهٔ   842در سال  ،شود می

وی شامل  مهٔ برنا. اقتصادی بود تحرکو  های عام المنفعه پروژهشمول ه بهای شغلی  فرصتوی روی ایجاد 
سه دهه . و ایجاد طرح معیارهای ملی خانه سازی بود رهن ی سادۀها برنامهایجاد  های مسکونی، ساخت واحد 

 را مطرح کرد که تمرکز اصلی آن روی فقرزدایی بود و در «بزرگ جامعهٔ » برنامهٔ  «لیندون جانسن»، بعد
قشر ها و  کاری در میان اقلیت وادی و بیگرسنگی، بی ساقدامات عملی را روی دست گرفت تا  ،خصوص  ینا

ین خصوص ا های کاری خویش قرار داد و در عدالتی نژادی را در اولویت را از بین ببرد، مبارزه با بی فقیر
رهبران  میالدی، 8001به تعقیب بحران اقتصادی سال  .چهار قانون حقوق مدنی را به تصویب رساند

به معرفی  منتجهای تدابیر اقتصادی کوچک شدند که سرانجام  بدیل در صددفعال  به شکلکشورهای اروپایی 
بشری  ای  توسعه تذکر این موضوع در گزارش ساالنهٔ . ین کشورها گردیدا تدابیر رفاه اجتماعی و بهزیستی در

نیز تذکر  8020سال اهداف انکشاف پایدار مشارکت اجتماعی  و همچنان این مطلب دربرنامهٔ  باشد میاجباری 
  .شود میده دا
 

                                                           
شود و همچنان شامل  ، شاخص غیراقتصادی پیشرفت اجتماعی مربوط به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی میبهتر شاخص زندگیتمام سطوح توسعٔه انسانی 80

توسعٔه انسانی برنامٔه انکشافی  8086هایی که در گزارش سال  جدول اشخاص دارای اولویت در کشورهای مختلف با سطوح توسعٔه انسانی مختلف و سایر مقیاس
 .شده است« توسعه انسانی برای همه» باشد و این مسئله وقف تمام برنامه   نیده شده، میسازمان ملل متحد گنجا

 

 های بدیل  تحلیل وضعیت موجود و پیشکش پالیسی: ۴
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در پهلوی مشکالت . باشد می سودمندباید درک کرد که معیارهای فقر برای پالیسی اجتماعی پایدار خیلی 
گزارش سروی شرایط ) برند به سر مینفوس افغانستان زیر خط فقر  در صد از 90اقتصادی که هم اکنون 

و این کشور بهترین مثال در  بودهدی حاکم عدر افغانستان فقر چند بُ  ،(2013/14زندگی در افغانستان در سال 
 برنامهٔ  این کشور خیلی وسیع است و حتا محرومیت اجتماعی درسطح همچنان . عدی استبخش فقر چند بُ 

سد رین مانع ت افغانی را بزرگ موجودیت وسیع محرومیت اجتماعی در جامعهٔ  ،چارچوب انکشاف و صلح ملی
ناشی از عدم دسترسی به منابع اساسی های غیرقابل قبول  ختیسوه براین؛ عال. داند انکشاف ملی می برنامهٔ  راه

صرف نظر از  ،عدی در جامعهپس موجودیت فقر چند بُ . سازد اه و بهزیستی را به خطر مواجه میرف ،مادی
های ناشی از دسترسی  بناً محرومیت. است یابی به رفاه اجتماعی و بهزیستی ، مانع دستوضع اقتصادی افراد

د مانع دست یابی شهروندان به معیارهای رفاه اجتماعی توان میزندگی  به مواد و اقتصاد و جهات روزانهٔ  یینپا
 و افرادی اقشار.باشد میاجتماعی دارای اولویت  مسایل در برگیرندهٔ  پس همه موارد فوق. شود بشریو کرامت 

ه از نظر اجتماعی ب ،وجود استفاده نمایندهای م از فرصت دنتوان مینکه به دالیل قلت ظرفیت فزیکی و ذهنی 
پس به هر  .باشند خاص میکه نیازمند مساعدت و همکاری  دنشو    مییاد  «یا افراد محروم اقشار  » نام
 همربوط اقشارو  کند میکم یا بیش اهمیت پیدا اهم اجتماعی  مسایلبه همان اندازه  نماید میی که پیشرفت ا هانپیم

 . دممکن است تغییر کنن
 

های  چون پالن ،باشد میهای ملی درخور  عدی با پالنفقر چند بُ  مسایلمنحیث جوهر اساسی پالیسی اجتماعی، 
فقدان و یا سوء تغذی، گرسنگی،  مانند تجربهٔ  .کند میرا درک و تشخیص  بشری ابعاد مختلف توسعهٔ ملی 

در های سیاسی که  در پروسه رکتمشادسترسی محدود به خدمات اجتماعی، ترس از خشونت و تبعیض و عدم 
 اقشاراجتماعی دارای اولویت و  مسایل ،های آتی بخش. 88دهد میرا شکل  ها آننقش دارد و حیات  ها آنزندگی 

های آینده تشکیل  را برای سالپالیسی ملی اجتماعی اساس  و همین دو مسئلهٔ  گیرد میارزیابی محروم را به 
عات که در کوتاه مدت و میان مدت این پالیسی و سایر موضوو اقدامات موجود تدابیر ارزیابی البته با  .دهد می

 . شود می واقعو در پیشرفت و ترقی آن مفید  نماید میرا کمک 
 
 

 کلیدی اجتماعی مسایل -۴.۱

 

 محرومیت اجتماعی -۴.۱.۱
  

یکی از مهم  ،جامعه افرادتأثیر آن روی و  اند شده متأثری که آنانومیت اجتماعی از نظر تعداد مسلماً که محر
ولی هر ازگاهی  دهند؛ مینفوس افغانستان را تشکیل  از درصد 94زنان  .آید می به شماراجتماعی  مسایلترین 
برخوردصورت  اینگونههای ناپسند سبب شده تا با زنان  رو به رو هستند و سنتجنسیتی و سرکوب  تبعیضبا 

 9 و  88 مادهٔ  درمخالفت باو   باشد میازین دین مبین اسالم خالف اصول و مو ،همچو رفتار با زنان. گیرد
 متأثررا  ها آنشدیداً رفاه اجتماعی و بهزیستی  ،محرومیت اجتماعی زنان .قانون اساسی کشور قرار دارد

مردان به %   .10زنان ، % 81)  .شود مینادیده گرفته  ها آنو حق زندگی  بشریکرامت  و حتا سازد می
در بازار کار شدیداً به رشد  ها آننادیده گرفتن  (نهاییگزارش نیمه  - LCS 2016A-7`ش اساس گزار

چنان نادیده گرفتن زنان در هم .سازد میکشور را کند  روند رشد اقتصاد و نماید  میاقتصادی کشور لطمه وارد 
 . گردد  میملت ما و این کار باعث ضعف  شود می ها آنباعث به حاشیه راندن کالن  گیری تصمیمهای  پروسه

 وحدت ملی همواره تالش نموده تا وضع زندگی زنان بهبود یابد  حکومت :وحدت ملی حکومتهای  تالش
تالش کرده  حکومت وحدت ملی .سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم بگیرند بزرگی ها برنامهو ایشان در 

 برنامٔه یاد شده. را تقویت بخشد نمشی آ، باشد میرکن  پنج که دارای 88جندر استراتیژیاست تا براساس 
شورای امنیت سازمان ملل متحد روی  8285شماره  سی از قطعه نامهٔ ه تأیک برنامه اقدام ملی است که ب

 ارایهین مورد ا گزارش خویش را در 8087پایان سال  تادست گرفته شده و دولت افغانستان مکلف است 
میلیون  850 هزینهٔ  را به ملی دارای اولویت برنامهٔ  لهٔ سا 85 برنامهٔ  حکومت وحدت ملیهمچنان . نماید

 .بهبود یابد ییروستاو  رفته تا وضع اقتصادی زنان شهریدالر امریکایی روی دست گ

 به  خود زنان مراقبت خویش را این کهن کارکن و از حمایت از زنا به خاطر :اضافیاقدامات  پالن ها و
.                         نماید  میمعرفی و تطبیق  به زودیرا  زیری اضافی ها برنامه ،وحدت ملی حکومتگیرند،  دست

 ملی با با معیارهای پذیرفته شدهٔ ( بدون نرسری) مراکز مراقبت اطفالدرخواست حقوقی جهت ایجاد  -
                                                                                                      :                                          اناث رسمی و باداشتن کارمند بخش جمله امور رسمی و غیر

ی آموزشی معیاری را برای مراکز مراقبت اطفال آماده ها برنامههای تخنیکی و مسلکی  انستیتوت -

                                                           
 .انکشافی سازمان ملل متحد منتشر شده است هٔ که از سوی برنام «ای انسانی برای همه توسعه»  8086گزارش توسعه ای بشری سال  88
مانند حقوق، امنیت و آزادی از خشونت می باشد و  ؛شامل تطبیق و اجرای تعهدات بین المللیباشد،  استراتیژی جندر حکومت وحدت ملی که دارای پنج رکن می 88

که در قانون اساسی  یتعهدات و تضمین یشود و اجرای تمام در تمام سطوح می، آموزش و پرورش همچنان حصول اطمینان از دسترسی زنان کشور به خدمات صحت
ملی دارای  ر دولتی و خصوصی تذکر رفته است و همچنان توانمندی سازی زنان از نگاه اقتصادی از طریق برنامهٔ کشور در خصوص بهبود وضعیت زنان در سکتو

 .اولویت
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                                                      .      بلند برده شودهای کاریابی زنان والیات کشور  تا مهارت سازد می
. 
 .تا از استثمار سایر زنان جلوگیری شود شود می آموزشی زنان تجدید نظر و مرور یها برنامه -

 های آن تجدید نظر   پیشرفتای  دوره به شکل، اما باشد میاین مسئله اجتماعی دراز مدت : مدت نیازمندی
 . تعین گردد دوبارهو  مروردی آن و ممکن است اولویت بن

و  اندهای مختلف  ت از کسانی است که دارای تواناییکتگوری دیگر که دچار محرومیت اجتماعی است عبار
ی ها کمکاز نظر تاریخی این طبقه مردم همواره . اند شده متأثرها  ز حوادث طبیعی و ساخته دست انسانا

و در ذیل به  اند شدهملی همچو افراد به مسیر انکشاف آورده  های النپو با تطبیق  کنند میبشردوستانه دریافت 
 .پردازیم آن می

  

 اساسیدسترسی به خدمات اجتماعی - ۴.۱.۲
، صحت، آشامیدنی آب :مانند ؛اولیهنیاز است تا به خدمات اجتماعی  ،لدؤبرای داشتن یک زندگی با عزت و مُ 

ها به خدمات فوق  در این کشور بسیاری. سی داشته باشیمدستر آموزش و پرورشسرپناه و اصول بهداشتی، 
که  یافرادعودت کنندگان، ، 82وادث طبیعیآسیب دیدگان حشدگان داخلی،  جا عمدتاً بی. الذکر دسترسی ندارند

خطر معرض در  طوالنی به شکلکه ی یها آنو  نمایند میزندگی و ناامن در ساحات مرزی و نقاط دور دست 
چارچوب انکشاف و صلح ملی افغانستان صراحت دارد که . محروم اندخدمات متذکره از  ،89قرار دارند
ثبت و راجستر شده و تقریباً به عین تعداد که از پاکستان و ایران رسماً میلیون عودت کننده  8.5تاهنوز 

به اشدگان داخلی همچنان میزان بیج. است شدهسرپناه آماده ن ها آنو برای  اند شدهثبت و راجستر ن ،بازگشته اند
  8از تن 820000که تقریباً  اطفالی اند% 51آنجمله که از شوند میمیلیون نفر  8.8به ها بالغ  شمول کوچی

فرد دیگر به دالیل  125000و حدود  شوند میتوسط حوادث طبیعی متضرر  گان داخلی اند کهبیجا شد ها آن
و حدود  ساالنه روز افزون گرددسبب ممکن  ر دو که تعداد ه کنند میخویش را ترک  حل و منطقهٔ م ،ناامنی

در گان داخلی بیجا شد 100000همچنان حدود . برند فقر شدید به سر میمعرض دیگر در  خانوادهٔ  877000
به خطر  ها آنوهر لحظه زندگی برند  های غیرقابل قبول رنج می و از سختی کنند میقت زندگی های مؤ کمپ

و قرار دارند  81از وقت پیشجنسی و ازدواج  ر معرض خشونت، سوء استفادهٔ اطفال دو زنان و  مواجه است
ی ها کمک آن جایی کهاز  . کاریابی و منبع در آمد خویش نیستند های مهارتهمچنان مردان قادر به افزایش 

ازمان س ،حمایت از فامیل اول خیلی حیاتی است و ما از برنامهٔ  بشردوستانه برای اقشار فوق الذکر در مرحلهٔ 
این موضوع در  و دو پایدار جستجو گرد دار دوامهای  کنیم؛ اما نیاز است تا راه حل میقدردانی متحد ملل 

 . آسیب پذیر تذکر رفته است اقشار پالیسی

  ها و زمین به بیجا شهرک توزیع حکومت وحدت ملی برنامهٔ  :ی حکومت وحدت ملیها برنامهتدابیر و 
تمام افراد بی سرپناه، عودت  ،و این برنامه مستقل اراضی آغاز نموده  رهٔ شدگان داخلی را از طریق ادا
ها جهت انکشاف شهر ،ملی دارای اولویت برنامهٔ همچنان رکن دوم . شود میکنندگان و کوچی ها را شامل 

خدمات اساسی شهری  و بی نقشه و توسعهٔ  معیاریهای غیر  که شامل ترمیم و نوسازی مسکنو مسکن 
که نیاز به حمایت سازمان  شود میها و منابع بشردوستانه  ادث طبیعی منوط به برنامه و پالنوح. شود می
 . شود میحوادث طبیعی افغانستان  مربوط به ادارهٔ  دارد و متحد ملل

 حفظ الصحهخانه، زمین و آب و اصول توزیع تخنیکی مربوط به  معیارهای :اضافی و برنامهٔ  تدابیر، 
 یک پالیسی  ستندرد یا ،تعبیر و تفسیر شود تا براساس آن ،چوب ملکیت یا کرایهنیاز است تا در چار

 . داده شود ارتباطهای مسکن اجتماعی  حقوقی ایجاد شود و سپس با نمونه

 البته  .و باید سرعت بخشیده شود نماید میحمایت میان مدت ادامه پیدا  ،برای همچو اقشار :مدت نیازمندی
ها دست یابند و سرانجام مانند  ی از مردم به فرصتوسیع دستهٔ موجود باشد تا ی کافکه منابع  در صورتی

مدت ، درازاما حمایت از قربانیان حوادث طبیعی ؛سایر شهروندان به خدمات اجتماعی دسترسی پیدا کنند
ندان مانند و دولت و شهرو تمادی باهم مرتبط باقی میهای م برای دهه مسایلهمچو با وجود این، . باشد می

 . باشند میخدمات  ارایهٔ در جستجوی بهبود کیفیت زندگی و  دار دوام به شکل
 

 ،ماند میباقی  پایین ،حیات شان به دلیل عدم دسترسی یا عدم استفادههمچنان بعضی از خدمات برای اقشار که 
ن است که حین خدمات صحی برای مادراهمچو خدمات عبارت از . آید می به شمارهای اصلی  نگرانی از جملهٔ 
 80000در هر  6000-7000میزان مرگ و میر مادران در کشور و هم اکنون  گردد  میفراهم  ها آنزایمان 

 درصد 65طبق آمار رسمی، . باشد میاز زایمان  پیشخدمات مراقبتی  پایین تولد است و دلیل اش هم استفادهٔ 

                                                           
شدگان داخلی از نظر  واضحاً ابراز نمود که بیجا 8085کابل در سال  شدگان داخلی در گروپ کاری پالیسی بیجا -شدگان داخلی پالیسی ملی بیجا :«پالیسی خالصهٔ  » 82
 .در کتگوری دوم قرار گرفته اند و به حاشیه رانده شده اند ،خدمات اساسی و مسکن یهٔ ارا
که از فیض و  یسالم، آب صحی و حفظ الصحه و همچنان اطفال های مسلکی، فقدان تغذیهٔ  والدتثیرات مضر روی نوزادان و اطفال خوردسال در عدم موجودیت أت 89

 .مدت محروم هستند درازهای  و فرصت آموزش و پرورشبرکت 
 8087سازمان ملل در سال  های بشردوستانهٔ  است که از سوی دفتر کمک «8087نیازهای بشری در سال کوتاه گزارش»خذ این موضوع و ارقام بعدی، ىأمنبع و م  8

 .در کابل منتشر شد
 .8085روی در افغانستان، مارچ ن کشور ناامهاجر گزارش ادارهٔ »شنیدن صدای زنان و دختران که به شهرها بیجا شده اند" 81
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پمپ  های آبمردم کشور از  درصد 7و تنها دسترسی دارند  ونئصحی و مص اتباع کشور به آب آشامیدنیاز 
 است  نیز عقب ماندهحفظ الصحه اصول . اند های شان پمپ نصب کرده ی در خانهدرصدو همین  کند میاستفاده 

 (40.4  %ALCS 2016/17  ) 8082های  سال ازتنظیم اند که ها  فاضالب و تشناب تخلیهٔ به سیستم منظم 
 بناءً . 87کنند میاز محالت پرجمعیت استفاده شهر نشینان  درصد 72.1د حدو. گیری داشت  پیشرفت چشم 89-

و سرانجام این کار  سازد میانتقال امراض مساعد رشد و زمینه را برای  81 اولیهعدم دسترسی به خدمات 
 8000و همچنان از  نماید  میفراهم  (شود میتن آن تلف  45 ،نوزاد 8000از هر ) نوزادانباعث مرگ و میر 

 84.رود  تن آن از بین می 55 ،سال 5زیر سن  طفل
 ،به همین دلیل در دهات( مکتب دو کیلومتر فاصله دارد)آموزش و پرورش مردم به  اندکهمچنان دسترسی 

های  دهات نیاز به توسعه و ایجاد صنف همچنان مکاتب .80 دختران به دلیل دوری راه به مکتب نمی روند
 . خالی جندر در نیروی بشری کشور جلوگیری شود تا از 88ثانوی داردو متوسطه دورهٔ 

 برای 8082/84سال به  مشابه ALCS 2016/17مطابق  آموزش و پرورشحاضری  نسبت که درحالی
 نشان متوسطه سطح برایکاهش را ٪ 2 (٪82.7) دختران و( ٪45.8)پسر ؛ هردو. است ابتدایی آموزش

 .دنده می

  ملی جهت فراهم عملیاتی  های پالنها و  استراتیژی، ها رنامهب: حکومت وحدت ملیی ها برنامهتدابیر و
خدمات  ،وزارت صحت عامه. وجود داردبرای مردم دهات حفظ الصحه وسایل  و آشامیدنی آوری آب

برای مردم دهات فراهم  ی آموزشی قابلگی راها برنامهصحی را برای مادران و اطفال آماده کرده و 
نیز آماده ساخته  ،کنند میکه در حاشیه زندگی  یآموزشی را برای مردم های برنامهاست و همچنان  کرده
 . است

 الصحه باید روی دست گرفته شودجدی جهت بهبود حفظ  یهای تالش: اضافی یها برنامهو  اقدامات.     
 25برای  ،را براه انداخته که به موجب آن یمودی، نخست وزیر هندوستان کمپاینهم اکنوان نارندرا 

. های وی استفاده شود و پیشرفت ها برنامهباید از  .نماید میاعمار  عصری های بان هندی تشنمیلیو
ها را جهت فراهم آوری تعلیمات ثانوی برای دختران قرا و قصبات به  همچنان وزارت معارف باید تالش

 . دهد

 مهیا شود و کیفیت شمول به آن دت خواهد بود تا دسترسی همه درازم یاد شده،موضوعات  :مدت نیازمندی
 . یابدبهبود  زندگی مردم

 
ها و  پالیسی است و همچنان بیانگر تالشاجتماعی  مسایلتمام  برای 8246سال  بودجهٔ  خالصهٔ  ،2 ضمیمهٔ 

 . باشد میمحروم اقشارخدمات اساسی اجتماعی وحدمت ملی برای 
 

 کاریابی  های مهارتلند بردن ب -۴.۱.۳
 

ی کاریابی افراد است که به ها ظرفیتو  ها مهارتمفهوم بلند بردن سطح  به «Employability »اصطالح 
تر  بیشافغانستان که عمدتاً بی سوادی  شرایطباید گفت که این  امر در . صورت گیردو تقرر  استخداماساس آن 

 میانسطح سواد ، ALCS 2016/17 هٔ یینظر به احصا .کند میها محدود، خیلی صدق  است و فرصت
%  .17 آنجملهاز  که%  .2 ترین رقم را در سطح  پایین ،آنانجومیان  حالی کهدر % 2. 2ن بزرگساال

است  مسوول این مسئله منعکس کننده هدف اصلی ادارهٔ همچنان . گیرد میرا در بر زنان% 21.4مردان و فقط 
 . شغلی های فرصتاجتماعی است نه ایجاد تأمینات  ارایهکه مکلفیت اش 

 
تا  کند میو در بسیاری موارد مداخله تمرکز دارد  تر بیش مؤلدیتروی رشد اقتصادی و ملی  یها پالنهمچنان 
ی ها برنامههمچنان  .گردد فراهم ها آنبرای  تر بیش های فرصتبلند برده شود و  ،فقیر طبقهٔ  های مهارت

شرایط و تمرکز دارد و همچنان باید  ها فرصتمیت و کیفیت سازی روی افزایش ک آموزشی و ظرفیت
توسعه و برنامه  ها آموزشو  ها مهارت ،گردد تا مطابق معیار بازارهای نوظهورارزیابی سروی و  ،مقتضیات

ایجاد شود و  ها آموزشهای جدید ارزیابی، تصدیق و اعتبار دهی نتایج  میکانیزمکه  به این معنا .ریزی شود
نیز تقویت گردد  اقشار نیازمند نرم های مهارت د و بایدنطه به سطح ملی و محلی تقویت شومربوادارت دولتی 

 .و مصاحبه کمک نماید آزمون را حین درخواست و سپری نمودن مرحلهٔ  متقاضیانتا 

                                                           
87
و در این سروی آمده است که مرگ و  راه اندازی نمودافغانستان سروی دیموگرافی صحت را در سراسر کشور  وزارت صحت عامهٔ  8087در ماه اپریل  

های مسلکی و خدمتکار استفاده  دت از مهارتوال زنان در جریان درصد از 54ین سروی آمده است که ا در. رو به افزایش است میرمادران در جریان والدت ها
 اما تعقیب و چک مادران و نوزادان در جریان ؛کند روند و خود را چک می میاز والدت نزد داکتر پیش چهار مرتبه  ،زنان حامله درصد از 81ولی تنها  ؛کنند می

 .ها خیلی ضعیف است والدت
81

 8087سال . اداره مرکزی احصائیه" 8085سروی دیموگرافی صحت افغانستان در سال " : ICFو سازماناداره مرکزی احصائیه، وزارت صحت عامه افغانستان 
 .این سرویوضعیت موجود مسکن وتهیه مسکن در افغانستان را تشریح نموده است 88فصل . افغانستان  -کابل

84
ین سروی ممکن است ضعیف و ناقص باشد، پس به ا ب و آمار ذکر شده دراست که میزان تناس تان گفته شدهقابل ذکر است که در سروی دیموگرافی صحت افغانس

 .تر نیاز است تحلیل و بررسی بیش
80
 .8086جنوری سال  -بررسی و ارزیابی سکتور معارف در کشور: وزارت معارف افغانستان 
88
 .8087نیاد آغاخان، سال ب  -«فقیت دختران افغان در بخش تعلیم و تربیهؤسوی مه ب یهای م گا »م دو پیشنهاد پروژهٔ  
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 های  وتانستیت شامل توسعهٔ  ،حکومت وحدت ملیی ها برنامه :حکومت وحدت ملیو اقدامات  ها تالش
ها عمدتاً  انستیتوت در اینو  کند می استفادهآن از مدل جرمنی  است و برای توسعهٔ و حرفوی فنی  مسلکی،

افراد ، دارد جدید وجود برنامهٔ که در پالیسی و  کارگران مهاجرشدگان داخلی،  جا عودت کنندگان، بی
و یا مجبور به مهاجرت  گردد  می، جذب شوند میر کار افرادی که ساالنه داخل بازا 900000و  معلول

اقدامات و تدابیر مربوط به این موضوع در پالیسی ملی . پیوندند می میادر بیرون شده  و یا به قطعات نظ
 – WEEو مثمریت زنان  تقویتسرمایه گذاری هنگفت روی . است شدهمفصل بیان به گونٔه کار 

NPP) ) گیرد میصورت  ها آنو برداشتن هرگونه موانع سد راه پیشرفت . 
 :اقدامات اضافی

 ییکد دارند و باید آمیداتی دراکه اضافه از یک منبع ععملی شاگردان را واقعیت  ،موزش مهارتآ های برنامه
 .شناسایی نمایند را ن تطبیق گرددآ

ایجاد سیستم معلوماتی منظم بازار کار جهت دیتای منظم و تازه و دسترسی وزارت کار و امور  -
 .به آناجتماعی 

منابع ملی و  میانبا هماهنگی  (و دیگر)کار  تعاریف استاندارد تمام دیتاهای آماری مرتبط به -
 این کهمگر  گیرد، میاستانداردهای بین المللی مورد توافق و در میان همه ادارات ملی قرار 

 .تلقی شود نامناسب  موافقت شود که در این زمان  برای افغانستان
 
 در تر بیش یا 8000 قضایای  ازموارد توجهی قابل سهم عدلی، بخش توسط اطفال علیه خشونت -

 های نگرانی(. کنید رجعت دهی 8بخش  به). گیرد میقرار   CPAN توسط رسیدگی موردسال 
 جنایات»شامل  ها این. است غیرممکن جرایم برایاطفال  وجنایت جرم، جریمه شامل اصلی
 ازدواجاجتناب از  ویا خانوادگی وسوءاستفادهٔ  ازخشونت که است  دخترانی توسط «اخالقی

 که هستند ربایان آدم یا چیان قاچاق توسط جنایات انجام به مجبور اطفال و، 28 گیرد میصورت 
 ازبازداشت شواهدی همچنین. سازند می مجازات با خود کارانهٔ  جنایت اقداماترا وادار به  ها آن

 .مانند در بند میجهت درازا بودن روند،  که دارد وجود کودکان وغیرقانونی طوالنی

 عملی  های مهارتو  ها ظرفیتتا  شود میی آموزشی به راه انداخته ها برنامه :و اقدامات اضافی ها تالش
بتوانند از منابع مختلف در آمد استفاده نمایند و این کار نیاز به  ها آنکارآموزان تشخیص شود و 

 . دارد تر بیش های مهارت
ی  بزرگ ملی ها برنامه اجتماعی صورت گیرد و از تمامارزیابی و مات نیاز است تا مطابق آن تحلیل معلو

های  عودت کنندگان و بیوه زنان و خانمبی جاشدگان داخلی، ، معلولتعداد مستفید شوندگان اقشار  به شمول
نشان  عام المنفعهی ها برنامههمچنان  .دنار باشگز تأثیر ها تالشسرپرست معلومات خواسته شود تا خود

چقدر بوده است و  ها آنو اوسط در آمد  اند شدهمستفید  نفعهعام المی ها برنامهکدام اقشار از خواهد داد که 
امرار معاش  تقویت و ایشان را در حصهٔ  ها آن های مهارتی آموزشی راه اندازی شود تا ها برنامهباید کدام 

 .کمک نماید

 و  ها ظرفیتبردن  روی بلندکار هستند و باید  که آمادهٔ  تعدادی کسانی های مهارتافزایش  :مدت نیازمندی
بینانه و مطابق نیازهای بازار کار  یرد و باید واقعگذاری درازمدت صورت گسرمایه  ها آن های مهارت
 .زنان  و قشر فقیر نیز تمرکز شود امر روی در اینباشد و 

 
 

 اطفال و زنان شونت علیه خ -۴.۱.۴

مسئله در ناامنی آنقدر نقش  این لیو ؛آید می به شمارمردم ما  روزمرهٔ  دغدغهٔ از  یبخش ،خشونت علیه زنان
ویژه خشونت خانوادگی به درستی تشخیص گردیده و در ه ب ،خوشبختانه موضوع خشونت علیه زنان .ندارد

برای معلومات مزید لطفاً به بخش ). است شدهدولت گنجانیده  ی عملیها برنامههای جندر و  استراتیژیبرنامه و 
  ..(شود رجعت دهی 4.8.8

 این ی زیادی را به خرچ داده و درها تالش ،حکومت وحدت ملی :حکومت وحدت ملیت تدابیر و اقداما
ون اساسی افغانستان و مطابق قان که است شده گنجانیده اصالحات قانونی و حقوقی ،برنامه

خدمات  ارایهٔ  همیکی  حکومت وحدت ملیاز تعهدات همچنان . باشد میبین المللی  های  دستورالعمل
است و هم چنان  88(SMAF-چارچوب ملی صلح و رفاه افغانستان و سند تعهد متقابل) نزنابرای  تعاونی
 تصویب و حکومت وحدت ملیی دیگر ها برنامهاز . برای قربانیان زن است حمایویمراکزایجاد 

                                                           
88
از دولت افغانستان خواسته شد تا محکمه خاص به خاطر رسیدگی به « دهی ب   خودکفایی از طریق چارچوب حسا»  تعهد شماره پنجم کنفرانس بروکسل تحت نام 

طبق تعهدات کنفرانس . ز طبقٔه اناث استخدام و تقرر شوندوالیت کشور نیز شعبات آن ایجاد شود و تمام کارمندان آن باید ا 24خشونت علیه زنان ایجاد گردد و در 
والیت کشور شعبات آن  نیز بازگردد و بقیه شعبات آن در والیات متباقی تا یک سال آینده ایجاد  85این محکمه ایجاد شود و در  8087بروکسل، باید تا ماه دسمبر سال 

 .ابدشود و باید معاشات څارنواالن و قضات زنان نیز افزایش ی
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سرعت بخشیده  ها تالشمنظوری قانون محو خشونت علیه زنان است که هم اکنون به تعویق افتاده و باید 
 . ین قانون منظور و تصویب گرددشود تا ا

 ،افغانستان چندگانهٔ  سروی کلستر گزارش ادارهٔ طبق . خشونت علیه اطفال در سطح ملی آن قدر بلند نیست
سال از  84تا  8اطفال بین سنین  از درصد 74.4دهد که  نشان می 8084و  8082های  میان سالافغانستان 

سروی شرایط زندگی همچنان . ی و روانی قرار گرفته استخویش مورد خشونت فزیک خانوادهٔ طرف اعضای 
، کاهش سال 86زیر زارش داده که ازدواج های زیرسن گ 8084و  8082های  در بین سال در افغانستان

این مسئله . باقی مانده است درصد 88سال است  84-80که سن شان بین  یزنان میانولی هنوزهم در یافته؛ 
 پیشو  به گونٔه همیشگیارتباط دارد و  خانوادگیچون با خشونت  ؛آید می ه شمارباصلی  یها یکی از نگرانی

و  شود میو کار تعلیم  ث ایجاد خطر برای زندگی، صحت، سوء تغذی و از دست دادن درس،از وقت باع
 و از رشد کافیخویش را از دست می دهند و سپس اطفال شان کم وزن، سوء تغذی  مادرها نیز کار و وظیفهٔ 

دیگر  سویاز  .82گذارد یرا به دوش ملت م یهنگفت های هزینه ،های می مانند و در واقع همچو پیامدباق حرومم
ی ها تالشابتکارات و  که وجودی با  89.به سربازگیری افراد زیر سن ادامه می دهند های مخالفگروه 

نیروهای پولیس که  دهد یمنشان  8086گزارش ماه سپتمبر سال   8. نیروهای ملی افغان حکایت دیگر دارد
مانند  ؛هرچند کار شاقه و خطرناک. دهند مینیز به این کار ادامه افغانستان نیز به دلیل فقدان کارت هویت ملی 
ولی هنوزهم این کار در کشور ادامه دارد و هم اکنون  ؛است شدهو استثمار اطفال در قانون منع  81مالی خشت
 81000تن آن پسر و  884000و   شود می 87میلیون تن 8.5 حدوده ک 87تا  5اطفال بین سن  از درصد 87

 .81نمایند میکار  در هفته ساعت 42 و اندمصروف  شاقهکارهای انجام به  ،تن آن دختر است
 

 شبکهٔ که ساالنه  دهد مینشان  ها آنکرده اند و آمار و ارقام ارزیابی نهادهای عدلی نیز خشونت علیه اطفال را 
به  تر بیشبرای معلومات )  .کنند میسیه از این قبیل رسیدگی قضیه و دو 8000به   طفالملی حفاظت از ا

      .ف غیرواقعی علیه اطفال استیتبعیض و توقهای اصلی عبارت از  نگرانی .(گردد رجعت دهی 8بخش 
ادگی فرار خانوهای  آنان به دلیل خشونتعلیه دختران اشاره کرد که  84به جرایم اخالقی توان میه لماز ج
که  دهد میشواهد نشان . شود میچیان بر اطفال تحمیل  طافبران و اخت ی که از سوی قاچاقو جرایم کنند می

 نامناسب رویهٔ و غیرقانونی تحت توقیف قرار دارند و به نسبت طی مراحل قانونی  به شکلبسیاری از اطفال 
ه اعتماد  و باور ک ای به هرپیمانه. 20شود مینارزیابی  ها آندوسیه و قضایای  ،ن و ادارت مربوطهمسووال

و سنتی ایجاد قضایی غیررسمی  های دستگاهبه همان اندازه  ،یابد کاهش می 28قضایی های مردم به دستگاه
و  شود میمصالح علیای اطفال نادیده گرفته  ،و بدین ترتیب شود میو از قانون جزای اطفال استفاده ن شود می

 .28گیرد میرت تبعیض صو نیز علیه زنان

 و توشیح آن  تصویب تدوین شده و منتظر منظوری،قانون اطفال  :ی دولت و حدت ملیها تالش اقدامات و
تقویت عدالت برای اطفال و ایجاد  ،قانون در اینس جمهور و پارلمان افغانستان است و ییر از سوی
به ن معلما برایرا  ای پالیسیوزارت معارف نیز  .22است شدهپیش بینی  ها آنمصؤنیتی برای  های سیستم

 علیه اطفال دست به خشونتدر داخل صنف  که حق ندارد ، هیچ آموزگاریده که مطابق آنیتصویب رسان
ش قالین بافی روی جهت کاهش اطفال کارگر در بخجدید  پالن عملیهمچنان . بزند ها آنو لت و کوب 

که از  تذکر رفتهپایدار برای افغانستان  و تعهدات مشخص در اهداف انکشاف تامعیار دست گرفته شده،
 . شود میسوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و ملعولین به پیش برده 

                                                           
82
. پترونی. ستینهاس و اس. مورثی، ام. جان، ال. کس، ان. ایدمیدس، ای. یدان، جی. سوادگو، ای. اناگروا، ای. س، میل، ای،. ودن، قلطفاً مراجعه گردد به گزارش  

 8087زنان، سال  تحقیق و پژوهش در بارهٔ بانک جهانی و مرکز بین المللی : واشنگتن دی سی.ترکیب جهانی گزارش: «ثیرات اقتصادی ازدواج اطفالأت »زیر نام 
89
ماه سپتمبر  -اروپا دفتر حمایت از پناهندگان اتحادیهٔ  -ها از سوی گروه های مسلح جلب و جذب افغان: کشور مبداء معلومات در بارهٔ  گزارشلطفاً مراجعه گردد به  

 .8086سال 
8 
و نقشۀ راه سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسالمی  عدم جلب و جذب افراد زیرسن ارهٔ در ب 8088یس جمهور که در سال یشمول صدور فرمان تقنینی ره ب 

افغانستان جهت استخدام و تقرر افراد  داخلهٔ  های مسلح، همچنان تالش های وزارت امور به جلب و جذب اطفال از سوی گروه جهت پایان دادن 8084افغانستان در سال 
 .خدمات کارت تولد برای نوزادان خاطر ثبت و راجستر نمودن نوزادان و عرضهٔ ه فوس بثبت و احوال ن تر در ادارهٔ  بیش
81
 .8088بار در افغانستان؛ گزارش سازمان بین المللی کار، سال  و در بنِد کار: دفن در زیر خشت 
87
افغانستان منتشر  مرکزی احصائیهٔ  از سوی ادارهٔ  8085این گزارش در سال  «8084و  8082های  جریان سالسروی شرایط زندگی در افغانستان در  »گزارش  
 .شد
ارت کار، امور اجتماعی، زگزارش و».8086و  8085های  در جریان سال ها شها و سفار نقاط قوی، چالش: ت اطفال در افغانستانمصئونیطرح و ارزیابی سیستم " 81

 .«8087، سال (یونسیف) شهدا و معلولین و صندوق حمایت اطفال سازمان ملل
 2102برج مارچ سال . دیدبان حقوق بشر افغانستان ":در افغانستان« جرایم اخالقی» زندانی نمودن زنان و دختران بخاطر: باید فرار میکردم" 84
 .افغانستان -کابل 2102سال  .تیر دیس هومس/ موتلی. ک -ارزیابی حقوق و عدالت اطفال در افغانستان" 20
28
های محلی نسبت به محاکم افغانستان  مده است که اعتماد مردم به شوراین گزارش آا در «8086ت مردم  افغانستان در سال سروی وضعی » بنیاد آسیا گزارش 
ها گفته  آن درصد 14از جمله سروی شوندگان . های محلی نسبت به محاکم افغانستان منصفانه و قابل اعتماد استکه شورا اندچون سروی شوندگان گفته  ؛تر است بیش
از هنجارهای مردمی  در صد 57 برابردر  صددر 78همچنان . به محاکم افغانستان اعتبار دارند در صد 64ها نسبت به محاکم دولتی بهتر است و تنها د که شوراان

 هٔ ایها در ار و گفته اند که شورا اندر سروی شوندگان گفته اند که شورا ها نسبت به محاکم افغانستان عادالنه ت درصد 44 در برابر درصد 78استفاده میکنند و همچنان 
ای ه و مشکالت خویش را از طریق شورا مسایلمردم دهات و روستا ها  درصد از 14.6ین گزارش همچنان تذکر رفته است که ا در. ثر هستندؤم و تر عدالت بیش

 .کنند محلی حل و فصل می
 .8086 اپریل سال افغانستان، -در افغانستان، کابل سازمان ملل مستقر های بشردوستانهٔ  کمک ما و دفتراگزارش مشترک یون«عدالت از چشم دید زنان افغان »"28
ین ا پالن عملی را در به زودی ؛مورد تائید قرار گرفت؛ معینیت کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 8086این موضوع در کنفرانس بروکسل در سال  22

 .گیرد مورد روی دست می
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 منازعهٔ  از جملههرگونه خشونت  درملی ارتباطات شامل تقبیح و  استراتیژی: و اقدامات اضافی ها تالش 
 ؛و منفی بداثرات  ،استراتیژی و این شود میخشونت علیه زنان و اطفال خشن،  یخشن، بحث و گفتگو

رفتاری  های بدیل  بیان نموده و همچنان راهها و جامعه و انکشاف را  خانوادهها باالی افراد،  مانند خشونت
شود و  مینیز در سطح و الیات و محالت ارتباط داده های نتایج  شاخص. است را نیز سفارش نموده

. شود مینیز نظارت و پیگیری « رخص زندگی بهتشا »های مخصوص اطفال مانند  همچنان پیشرفت
ز اطفال ا ارزیابیهمچنان سیستم تفتیش و ( .گردد رجعت دهی 4.8.6به بخش  تر بیشبرای معلومات )

 شود میکه این سیستم شامل ارتقای ظرفیت نیروی بشری در سطح والیات نیز  شود میکارگر نیز معرفی 
 . گیرد میمدنی صورت  جامعهٔ ی نهادهاو این کار در همکاری با فعاالن 

 خیلی عمیق است، پس مبارزه  نهای آ ده و ریشهیفرهنگ خشونت در کشور ما ریشه دوان: مدت نیازمندی
 . باشد میی درازمدت ها برنامهو  ها تالشعلیه آن نیازمند 

 

 زنان و توانمند سازی دسترسی به معلومات -۴.۱.۱

 این کهمنظور ه و افراد ب اقشارارتقای ظرفیت  ،های ورشکستهوردر کش ،انستیتوت نظارت از انکشافاز نظر
بحساب " تغییر" و جوهر اصلی  رفته به شماراساسات دموکراسی  از جملهٔ  ،صدای خویش را بلند نمایند

تدابیر مصؤنیت باید  ،در پهلوی این. راستا روی دست گرفته شود در اینجدی  اقداماتبناً باید . آید می
ی فواید عامه، ها برنامهگسترش  اجتماعی، مساعدت های اجتماعی، شبکه های ایمنی،منجمله بیمه  29اجتماعی

 . در آمد زایی نیز ایجاد شودزمینه کریدت های کوچک و 

 تطبیق گردیده و هم اکنون  دولت تا سطح قرا و قصبات برنامهٔ  :حکومت وحدت ملیی ها تالشو  ها برنامه
ها سهم  گیری تصمیمو زنان و مردان در  گردد  میآزاد انتخاب  شکلبه اعضای شورای انکشاف محل 

 نظارتی و عرضهٔ های  کارشیوه ها، مردم محل میکانیزم برایمیثاق شهروندی نیز  برنامهٔ . گیرند می
میثاق  محل که از سوی برنامهٔ  88000،تا چهار سال آینده. است نموده ارایهرا  اولیه اجتماعیخدمات 
با کیفیت در مکاتب  آموزش و پرورشپاک، صحی تحت پوشش قرار گرفته به آب و تشخیص شهروندی

 برنامهٔ  که داشته باشند و باید گفت ها دسترسی می و مامورین صحی و کلینیک دولتی و داشتن استادان
های دیگر نیز  همچنان فعالیت. شود میخدمات صحی به پیش برده  توسط بستهٔ  و حفظ الصحه صحی

ها و  ید در ساحات دور دست و ساخت جادهبه منابع برقی قابل تجد توان میکه  دگیر میصورت 
کامل این خدمات به تمام مردم  بستهٔ  8086تا سال . های کوچک آبرسانی و فاضل آب اشاره کرد زیربنا

 .گردد  میفراهم افغانستان 
 
بخش دست آورد  در این هریولی زنان ش ؛باشد میآنقدر محسوس ننمایندگی و شنیدن صدای زنان  ،هرچند
د نچون اطفال در سلسلۀ اجتماعی حق سخن گفتن را ندار ،باید  نقض حقوق اطفال همچنان ادامه می اما ؛اند داشته

حقوق  فقدان معلومات در بارهٔ  ،ویژه فقراه ها ب راه بعضی سدمانع بزرگ . شود مینیز شنیده ن ها آنو سخن 
 . 2برد ها رنج می سواد از این ناحیه خیلی انه باشند و قشر بیکه دوست ای شان است البته به شیوه

 

 حقوق بشری  را جهت آموزش برنامهٔ  چارچوبِ  ،لی ارتباطاتم استراتیژی :و اقدامات اضافی ها تالش
که به زندگی یومیه مردم ارتباط داشته باشد و مخاطبان خاص  نماید  میو آن را چنان تدوین  سازد میآماده 

نیز ادارت دولتی آن را در میان های پاسخگویی و حسابدهی  و همچنان میکانیزم دهد می را هدف قرار
 در اینعامه را  آگاهی برنامهٔ  8246سال  در بودجهٔ  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. نماید میایجاد 

که  نماید  میپالن عملی جامع را تدوین  ،و این اداره در هماهنگی با سایر سکتورها گنجانیدهخصوص 
 . ات اش فراگیر باشدتأثیراز مردم برسد و  بزرگی و لی به تودهٔ  ؛مصرف آن کم

 ملی دارای  مسایلمعقول با  به شکلدرازمدت است و باید  نیازمند یک برنامهٔ  ،این اقدام :نیازمندی مدت
 . داده شود ربطاولویت اقشار محروم 

 

 اجتماعی  مسایلپایداری  -۴.۱.۴
فقر زدایی در محراق  که حصول است مفید و قابل یزمان ،ک چارچوب پالیسی اجتماعی پایداری طرح و تدوین

به همان  رود به پیش میای که انکشاف  ه در ذیل تذکر رفته به هر پیمانهک طوری. آن قرار داشته باشد توجهٔ 
 . کند میها تغییر  اخصاندازه ش

  ٔمتوسط و بلند ،پایین؛ شورها به سه کتگوریرا درک بشریانکشاف  ،8086سال  بشری گزارش توسعه، 
از جمله  آموزش و پرورش. نگرانی اصلی دست یافته است 7به  ،بندی رتبه در اینرتبه بندی کرده و 

ن و متوسط در یان کشورهای رتبه پاییثانیاً صحت در م. اصلی ترین نگرانی در میان تمام کشورها است

                                                           
نوامبر  -انستیتوت انکشافبرون مرزی، لندن. مارتین. سلتر و ای.هولمز، ر. ر. هاروی، پی «های ضعیف و شکننده اجتماعی در دولت تأمیناتو  مات مصؤنیتخد» 29

8087. 
2 
 .زنان از درصد 10تر از  حدود نصف مردان و بیش 
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سوم و  صحت در کشورهای با در آمد بلند و خیلی بلند در درجهٔ دوم قرار دارد و همچنان موضوع  درجهٔ 
در میان کشورهای با در آمد خیلی  حفظ و الصحهافزون براین؛ آب آشامیدنی پاک و . چهارم قرار دارد

 . سوم قرار دارد در درجهٔ  ،بلند

  ،یافته انکشاف شاخص زندگی بهتر در کشورهایبراساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
آموزش و کیفیت  آشامیدنی پاک، آب فلش دار، های بامسکن، تشن و شاملتوسط خود افراد ارزیابی شده 

 . شود میکار  و مصؤنیتایت از اجتماع و های حم شبکه ، صحت،پرورش

 اجتماعی و محیط زیست شهروندان  مسایلکشورها در  یگیری تمام سهم ،شاخص پیشرفت اجتماعی
پیشرفت اجتماعی عبارت از »:است شدهچنین تعریف  در آن فت اجتماعیپیشر. گرفته است شان را به ارزیابی

که به  گیردصورت  یباید کارهای .شهروندان است اولیهٔ های  نمودن نیازمندی پورهظرفیت رسیدگی و 
جاد را ای یشهروندان و مردم محل اجازه دهد تا کیفیت زندگی خویش را حفظ کنند و تقویت بخشند و شرایط

نیاز اساسی و  ،شاخص آن عملکرد 54 ».دندست یابکامل خویش  ظرفیت و پوتانسیلنماید که تمام افراد به 
، حفظ الصحهدارد که شامل صحت، سرپناه،  پیشرفت را زیر نظر های فرصتاساسات رفاه اجتماعی و 

 مسایلافغانستان در  8085در سال . شود می مصؤنیتمساوات، مشارکت اجتماعی، آزادی فردی، پایداری و 
 . را از آن خود نمود 828 کشور جهان رتبهٔ  824فوق در بین 

  رفاه اجتماعی را در محراق پالن انکشاف ملی خویش قرار داده که براساس برنامهٔ  ،پاراگوایکشور 
 . یابد به آن دست می 8020انکشاف پایدار تا سال اهداف 
 . است ات به این منابع پرداختهییبه جز ،4 ضمیمهٔ 

 
تا از پیشرفت همچو  شود میشاخص بهزیستی و رفاه اجتماعی افغانستان توسعه داده  :اضافی اتبرنامه و اقدام

پیشرفت ملی را  شاخص اولیهٔ . شود میاین شاخص به فارمت ساده و واقعی آماده . اجتماعی نظارت شود مسایل
با مردم جمعی  اطالعاتو سپس از طریق  شود میو با نهادهای ملی در میان گذاشته  گیرد میارزیابی به 

محلی های  ریزی    تا از برنامه شود میالیات تالش در گام بعدی در سطح و. شود میافغانستان شریک ساخته 
اف محلی مورد استفاده قرار توسط شوراهای انکشسرانجام . پشتیبانی شود و حمایت پارلمان را نیز داشته باشد

تا خودشان  شود میخیلی ساده و مناسب با حال و احوال اطفال وغیره آماده  لبه شکگیرد و این شاخص 
نظارت و های خویش را خودشان  جمع آوری نمایند و پیشرفت «اطفال ما ما، جامعهٔ  » را زیرنام معلوماتِ 
ی، های داخل زی از طریق رسانهی مناسب، شریک ساها روشها و  از طریق شیوهاین برنامه . نمایندارزیابی 

کوچک اعطا  و سرانجام برای اجتماع و محل برنده جایزهٔ  شود میدهی از طریق موبایل به پیش برده  رای
 . گردد می
 

 معلولیت اجتماعی -۴.۲ 

  
 مانند؛کمک به معلولین و محرومین اجتماعی  54و  52 ویژه مادهٔ ه ب ،دین مبین اسالم و قانون اساسی کشور

ها و  یتمسوول را از جملهٔ  ها آنتشویق نموده و همکاری با را  ن و معلولینو کهن ساال ایتامیوه زنان و ب
 . های ما دانسته است مکلفیت

 روی دست گرفته شده،که قبالً  یاقدامات و تدابیر برعالوهٔ  :حکومت وحدت ملیی ها برنامهو  ها تالش 
 صلح و انکشافچارچوب در . زیر پوشش گسترده قرار دهددولت پالن دارد تا همچو اقشار محروم را 

برد و  شوراهای انکشاف محلی را باال میبرنامه میثاق شهروندی ظرفیت » :ملی افغانستان آماده است
 ؛و افراد آسیب پذیر اقشارتا اطمینان حاصل نماید که  نماید میهای پاسخگویی و حسابدهی را ایجاد  شیوه
های انکشافی و  در پروسه ،معلولزنان و افراد بیوه  زنان، عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی،: مانند

  .«دخیل و شریک ساخته شودای  توسعه

 حیا و انکشاف دهات، وزارت ی ملی وزارت اها برنامه یابتکار فوق در تمام :برنامه و اقدام اضافی
اد و شان باید در خصوص تعدایو  شود میگنجانیده ملی دارای اولویت  برنامهٔ  ؛آبیاری و مالداری زراعت،
 بر عالوهٔ (. گردد  دهی  رجعت 4.8.2به بخش ) نمایند ارایهآسیب پذیر معلومات  اقشارهای  کتگوری
ی مصؤنیت ها برنامهتا  دنشو میشوراهای انکشاف محلی تشویق میثاق شهروندی،  های پالن توسعهٔ 

در  مسایل این. خیراتصدقات و  عشر، ذکات،جمع آوری  :مانند :را به پیش ببرند سنتیاجتماعی 
ها تنها  و جمع آوری همچو صدقات در گذشته افغان بوده های خانوداه منبع تمویل و حمایت ،درازای تاریخ
جمعی جهت رسیدگی و کمک به  هتهمچنان اقدامات دس. آمد می به شماری قرا و قصبات منبع حمایت مال

و برای همچو افراد  دنباشمردم الگو تا در میان  شوند میمکافات  نیکو افراد  گردد شویق مینیازمندان ت
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت . گردد  میی کوچک به سطح محل اعطا ها جایزه

 اقشاربرنامه برای  در ایننمایند و  را ایجاد می «عدارات مرجاارزیابی نخستین و  » برنامهٔ  ،امور زنان
. دنده میکاری را تحت کدام شرایط انجام  که کدام نهادها چه شود میآگاهی داده  پذیرو افراد آسیب 

و با عرضه  گردد  میبه اقشار آسیب پذیر معرفی  ،چگونگی نظارت از آنهمچنان خدمات معیاری و 
سیسات برای سیستم خدمات اجتماعی ا و تأهمچو نهاده. رسد  ها به امضا می ، توافق نامهکنندگان خدمات
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گردد و  ارایهخدمات  ،است تا از این طریق برای افراد محروم مند سرمایه گذاریاست و نیاز خیلی حیاتی
  .21ی آموزشی نیز موجود استها برنامه ،خصوص در این. دنشو نباید ایشان دور زده ،سان امروزه ب

و بهترین  برند را به پیش می ها برنامههمچو زنان نیز  حمایت ازهای  و شبکه ها باید گفت که سازمان
 .27منطقوی آن در هندوستان تطبیق شده و موجود است ونهٔ نم

  

همچنان عدم  .حمایت و پشتیابی صورت نگیرد ،سبب شده تا از این سه قشر محروم عدم معلومات کافی
. باشیم نداشته خدمات در گذشته برای این چهار قشر آگاهی  ارایهٔ بب شده تا از چگونگی معلومات متمرکز س

 .است شدهگرفته ارزیابی ذیل به  این موارد در بناءً 
  

 خود سرپرستهای  خانم/ بیوه زنان -۴.۲.۱
 

ولی  ؛دنشو میدیگر استفاده  مترادف یک تر بیش «سرپرست خود خانم های »و  «بیوه زنان »ح اصطال
، امور خانوادهیت مدیریت و تنظیم مسوولعمدتاً در موجودیت شوهران کهن سال  ،سرپرستخود های  خانم

  8.7یا  89000  ،در حال حاضر .21داشته باشند دوش میو سایر افراد خانواده را به  معلولین تی،بهزیس
.          24های جاری رو به رشد است و این تعداد به دالیل جنگ کنند میبیوه زن در کشور زندگی  درصد

 .ند امرار معیشت نمایندتوان مین و اندهمین دلیل خیلی آسیب پذیراند و به  نیمی از بیوه زنان دوباره شوهر نکرده
بیوه زنان  از درصد 22که  دهد مینشان  سروی شرایط زندگی در افغانستان 8089و  8082گزارش سال 

وضع نسبتاً  ،شان مرد است خانوادهٔ  سرپرستکه  ها آن از درصد 88و تنها  گرسنگی قرار دارندزیر خط 
 . 98استرو به افزایش  توجهی قابل به شکلمحرومیت زنان  بناءً  .90دندار یبهتر

 هنوز  های خود سرپرست  خانمهای فعلی به بیوه زنان و  حمایت: حکومت وحدت ملیو اقدامات  ها برنامه
که شامل اطفال  شوند میستفید هام از این حمایت بیوه زن 858204به تعداد  شود میواضح نیست و گفته 
یی ها به اساس ارزیابی. شود میکمک نقدی به شهدا نیز  ها شامل و این حمایت شود میو والدین محتاج نیز 

ملی تولید در  از برنامهٔ  ،های خود سرپرست خانمزیادی از بیوه زنان و  تعداد .آمده است به دستتازه  که
 ی بشر دوستانهٔ ها کمکآبیاری و مالداری و  یا و انکشاف دهات و وزارت زراعت،آمد وزارت اح

میلیون آن شدیداً به  2.4حدود  و شود میمیلیون نفر  4.2که در کل  شوند یممستفید  متحد سازمان ملل
 تعداد .به مصؤنیت غذانی نیاز دارند متوسططور ه میلیون نفر دیگر ب 5.4نیاز دارند و حدود  ییمواد غذا

 ییاند و تا جا هدولتی و خصوصی تسلیم نمود یها پرورشگاهها، اطفال خویش را به  کمی از همچو خانواده
بناًء  .درست تاهنوز مشخص نیست به شکل شان ولی وضعیت والدین ؛اند  یافته ییهار ها آناز باردوش 

در ( انجوها) سسات غیردولتیهای مؤ هدف اصلی فعالیت پروژه ،خود سرپرستهای  زنان و خانم  بیوه
زنان  برخی ازو  دنآور می به دستبارها دیده شده که بعضی زنان دوبار مواد . باشد میسراسر کشور 

های   نامه شناسمنتظر توزیع  یاد شده،حل مشکل  بناءً  .دنآور نمی به دستهیچ مواد و بسته کمکی  ،دیگر
 .است برقی

 مستفید شوندگان از قبیل بیوه زنان و معلومات ها باید  ی نهادها و سازمانتمام: و اقدامات اضافی ها برنامه
امور اجتماعی، شهدا  وزارت امور زنان و وزارت کار،. نمایند هارایو را آماده  های خود سرپرست خانم

از همچو  کنند،هماهنگ ی نهادهای غیردولتی را ها کمکی زیادی به خرچ دهند تا ها تالشباید و معلولین 
تطبیق کنند و جغرافیای وسیع را تحت  های کوچک را در چارچوب بزرگ پروژه نظارت نمایند، ها کمک

زی اقشار مختلف مستندسازی نمایند و همچنان توانمندسا راجستر وثبت و نتایج آن  پوشش قرار دهند و
 مصؤنیتیهای  شبکه ها آنبرای  این کهرا باال ببرد تا  ها آندر آمد زایی  های مهارتو  آسیب پذیر کارکن
 .دنو اعانه اعطا نمای

 
  

                                                           
این  .کند این موضوع را تطبیق و عملی نمی ،ته که به دلیل عدم موجودیت پول و حمایت مالیوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان قبالً تصمیم گرف21 

 .است که وزارت امور زنان افغانستان خدمات مربوطه را در بعضی والیات عمالً آغاز کرده و تا اکنون نتایج آن مثبت بوده است در حالی
27

 .کند ت جامع و همه شمول را برای زنان و اطفال عرضه میوزارت امور زنان و اطفال کشور هندوستان کامالً خدما
21
راه اندازی  8084و  8082های  که در جریان سال «نسروی شرایط زندگی در افغانستا» اساس گزارشه ب. های سنی میان همسران است این مسئله ناشی از تفاوت 

 .رسد یابد و به حد اقل آن می میآهسته این خال کاهش  -ولی آهسته ؛شده بود، فعالً این خال موجود است
24
مرکزی احصائیه  گزارش آن از سوی ادارهٔ  8085راه اندازی شده بود و در سال  8085الی  8082های  گی در افغانستان که در جریان سالشرایط زند سروی 

 .افغانستان منتشر شد
 -کابل ،8081نوامبر  81 پریزنتیشن بانک جهانی و انستیتوت مطالعات انکشافی،. رتنپاپ و م م. پاپ، لیوژن، ب« خطرات خانواده و تصمیم گیری در افغانستان » 90

 .افغانستان
هیچ نوع مواد خوراکه نداشته اند و در  ،سرپرست خانم های خوداز  درصد 52.5)  سرپرست های خود خانم عدم موجودیت هیچ نوع مواد خوراکی در خانهٔ :نتایج 98

ساعت  84های خود سرپرست در جریان  خانم از درصد 84.5همچنان  .د سرپرست هیچ نوع مواد خوراکی در دسترس ندارندوی خها خانم از درصد 84.4سطح ملی 
ساعت هیچ نوع مواد خوراکی برای  84سرپرست در ظرف  های خود خانم از درصد 6.5هیچ نوع مواد خوراکه ندارند تا آن را بخورند و همچنان در سطح ملی 

های خود سرپرست به  خانم از درصد 88روند و در سطح ملی  به شکم گرسنه به بسترخواب می های خودسرپرست خانم از درصد 85.4افزون براین . خوردن ندارند
. می باشدتر از میزان آن در سطح ملی   یعنی کم ؛است درصد 0.2تا  0.8بین  سرپرست گرسنگی مردان خود همچنان هر قضیهٔ . روند شکم گرسنه به بستر خواب می

افغانستان گزارش آن را در سال  مرکزی احصائیهٔ  راه اندازی شده بود و ادارهٔ  8084و  8082گزارش سروی شرایط زندگی در افغانستان که در جریان سال های 

 .منتشر کرد 8085
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 معلولیتاشخاص دارای  -۴.۲.۲

اساس گزارش سال بر) درصد 8.7در کشور بین  معلولیتاص دارای تعداد اشخ ،های مختلف براساس گزارش
تا ( معلولیتاشخاص دارای  400000حدود « NRVA» پذیریملی خطرات و آسیب  ادارهٔ  8007/8001
 98(100000-600000حدود  ،بین المللی معلولینسازمان  8006اساس گزارش سال به ) است درصد 8.6
   .92رو به گسترش است معلولیتتعداد اشخاص دارای  ،ات جاریجنگ و منازعموجودیت به دلیل . است
و  آموزش و پرورشبه همین دلیل ایشان از  .نگرد لد میا همچو اشخاص به دیده افراد غیرمؤافغانی ب جامعهٔ 
رای اولویت حمایت ملی دا برنامهٔ  .برند و در حالت وابستگی به سر می اند و خدمات کاریابی محروم ها مهارت
خدمات نهادهای غیردولتی و  ارایهٔ عدم نظارت دولت از  .است اکتفا نموده ها آنفزیکی  سازی نها به توانمندنیز ت

همچنان به دالیل  .خدمات به همچو اشخاص را به مشکل مواجه کرده است ارایهٔ معلومات  ،کافی فقدان استفادهٔ 
و منافع همین گونه اشخاص در نظر گرفته و تنها مصالح  است شدهکمک  معلولنفوذ سیاسی تنها به سربازان 

را  معلولینها و  بازماندهامتیازات و حقوق تا  عناصر فاسد سبب شده موجودیت و دخالت همچنان . است شده
های جاری  جنگ جایی کهآناز  .99اند شده ها کمکو  ها برنامهار شدن و سبب لکه د دهندتحت استثمار خود قرار 

 87گزارش داد که  معلولینسازمان بین المللی  8001مثالً در سال  ؛ساخته است أثرمتها را و روند ها برنامه
زاد  مادر از آنان درصد 86.4است که  این در حالی ،به منازعه و کشمکش نسبت داده شده ،معلولیت درصد
در  های مهارت و بلند بردن آموزش و پرورشو از  از اطفال در حاشیه باقی ماندهاین قشر عظیم  بناءً . اند بوده

 . آمد و کاریابی محروم مانده اند

 رسیده  معلولنفر  871284به تعداد ی نقدی به قربانیان ها کمک :حکومت وحدت ملیو اقدامات  ها تالش
و قربانیان به دلیل عدم  معلولینو مجموع  اندقربانیان جنگ  ،از این قبیل افراد یزیاد تعداد. است

زمین،  ارایهٔ  8082و  8080سال  ستفید شوندگان تحت قانون تعدیل شدهٔ تعداد م.  9معلومات واضح نیست
ها کوچک در شهر تجارتی های فرصتها و  صوص، بورسیهمراکز صحی مخ خانه، خدمات حمل و نقل،

 همچنان معلومات در بارهٔ  . درست معلوم نیستو  نشدهمستند سازی  ،شده ارایهسبسایدی  که از طریق
 . نیز وجود ندارد آغاز کرده اند،کوچک را  تشبثاتاند و  کسانی که آموزش دیده

 به راه  معلولیتجامع جهت ارزیابی تعداد و وضع اشخاص دارای  یک برنامهٔ  :و اقدامات اضافی ها تالش
 ،ها فرصت ، ارتقا،ها تا درک درست از توانایی گردد  میاز سر تعریف  معلولیتمفاهیم . شود میانداخته 

واجد   که قانونا   یشود و نیز اشخاص پیداشغلی  های فرصتو ایجاد  ی آموزشیها هبرنام راه اندازی
و  آموزش و پرورشتا  شود میهمچنان تالش . دنتشخیص شو ،باشند میی نقدی نها کمکدریافت 
بلند برده  ها آن های مهارتمهیا گردد و  اند،های حسی مواجه  آموزش برای اطفال که به چالشی ها برنامه
 .ه در آینده از این ناحیه خودکفا و مستقل شوندشود ک

 
 

 کهن ساالن  -۴.۲.۳
سال در افغانستان وجود  56افراد باالتر از سن   730000کهن سال یا به تعداد  درصد 2.6هم اکنون حدود 

که سن  ای و به هر پیمانه گیرند  میدر معرض خطر قرار  خانوادهبدون موجودیت   و این کهن ساالن دارد 
 از درصد 85تا 88تخمیناً حدود . دهند نی و حسی خویش را از دست میذه ، قدرت فزیکی،باال برود ها نآ

 آن جایی کهاز  .باشد میپول تقاعد شان  ،ها آنمنابع تمویل مالی اند که دولت  پیشین که کارکنان 91کهن ساالن
مادران که مواظب  ویژهه ب ،استار ی برخوردیباال های افغانستان از ارزش خانوادهکمک به کهن ساالن در 

محروم  خانوادگیهای  کهن ساالن از مراقبتکه هیچ نوع شواهدی وجود ندارد  بناءً  .آیند می به شمار خانواده
فقر و کهن ساالن به دلیل مشکالت ها جهت رسیدگی به  خانوادهی ها ظرفیتها و  با این همه، توانایی. باشند

زنان به  عالقهٔ در آینده . اندر و نیازمند کا قه مندزنان عال ،از سوی دیگر .ابدی ناامنی و بیجا شدن کاهش می
نشان  سروی شرایط زندگی در افغانستان 8084و  8082یابد و گزارش سال  می افزایشدر شهرها  ،کار
                                             .که کهن ساالن رو به گسترش است و باید به آن رسیدگی شود دهد می

                                                           
 
98

تر به تخمین نفوس  که نزدیک کشور معلول هستند سمیلیون نفو 88.5نفوس کشور از مجموع  تن 600000حدود  ،افغانستان براساس گزارش وزارت صحت عامهٔ 
 .باشد مرکزی احصائیه در آن زمان می ادارهٔ 

افغانستان، اقتباس شده از گزارش طبقه بندی بین المللی معلولیت، صحت و  -کابل 8006سال ، سازمان بین المللی معلولین «سروی ملی معلولیت در افغانستان » 92
ارزیابی ملی آسیب  »افغانستان در مرکزی احصائیهٔ  ادارهٔ . ل بزرگ مربوط به معلولیت را مورد واکاوی و بررسی قرار داده بودیمساکارکرد سازمان جهانی صحت و 

ه اکثراٌ تفاده شده بود کهای گروپ واشنگتن اس ین ارزیابی از معیارها و روشا راه اندازی شده بود و در 8004و  8001های  که در جریان سال «پذیری و خطرات آن
 آمار و ارقام ادارهٔ  ،معلومات ؛شهدا و معلولین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین امور معینیت. شود کار برده میه ها ب ها و احصائیه سرشماری ،ها در سروی

سیستم واحدی را جهت  ،طرفانه و عینی چه عاجل به شکل بیپس نیاز است تا جوانب ذیدخل هر. کند گیرد و به آن توجه نمی را نادیده می افغانستان مرکزی احصائیهٔ 
خویش دوباره  8081و  8087افغانستان در سروی سال   مرکزی احصائیهٔ  ادارهٔ  .کارها را ایجاد نماید آگاهی دهی از پالن گزاری ملی و جلوگیری از تکرار بی فایدهٔ 

 .کند آمار و ارقام  معلولین و معلولیت را جمع آوری می ،معلومات
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، تاریخ این گزارش  مستقل مشترک کمیتهٔ  «که به شهدا و معلولین تأدیه می گردد یآسیب پذیری در ارزیابی فساد در پول های » 99

 .مشخص نیست
9 
رو شد و معرفی این سیستم ادعای واهی و موجودیت فساد ه ب افغانستان که با تظاهرات گسترده رو معرفی سیستم تأدیات بانکی برای معلولین  از سوی وزارت مالیهٔ  

 .هنوزهم نامعلوم است ولی تشخیص درست بودن نمرات مستفدین ؛مشکالت را حل نموده ،معرفی سیستم متذکره. را برمال ساخت در سیستم پرداخت قبلی
91
 .مسن و کهن سال باشند ،متقاعدین نیمی ازگردد که حدود  این یک حدس و گمان است و چنین وانمود می 
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 از های جهانی برای مراقبت و شیوه ها روشو بهترین  گیرد میصورت  ها   برنامه ریزی عرصه در این بناءً 
 . وجود دارد زیست و محل خانوادهکهن ساالن در 

 جهانی و  معیارهایآگاهی و دانش مردم نسبت به حقوق شان و  تا کند میسانس کمک یسند ل :اقدام اضافی
ی ها برنامه بهترین مدل ،آموزش قابلگی وزارت صحت عامه برنامهٔ . ایوی باال برودهای حم شبکه

 . آید می به شمارآموزشی 

 اما نیازمندی  یک برنامه کوتاه مدت؛ ،های اجتماعی مراقبت کارکنانآموزش  تسریح روند :مدت نیازمندی
 ،عامه عدلی، پولیس و صحتها توسط نهادهای  واجد شرایط این بخش کارکنان. کلی آن دراز مدت است

تدابیر . شوند میکار گماشته ه ها ب خانوادهو سکتور اجتماعی جهت حمایت محالت و  آموزش و پرورش
شود تا اوقات کاری افراد مسلکی جایگزین ارزیابی تحلیل و  ،نیازمندی شرایطاولویت بندی شده باید در 

ش یابد و همچنان باید درک کرد که وابستگی به ویژه اطفال کاهه ب ،آن شود و خطرات افراد آسیب پذیر
 ها تالشهمچو  بناءً . شود می و اقتصاد دریافت کارن جهت مراقبت و حمایت زنان نیز مانع تالش مردا

 .سازد میجدید کاری را برای زنان و مردان مهیا  های فرصت
 

 اشخاص معتاد به مواد مخدر  -۴.۲.۴
خطرناک آن  تأثیرجا به دلیل  در اینو  آید می به شمارمهم اجتماعی  مسایلیکی از  ،وابستگی به مواد مخدر

 است تبعات آن خیلی زیاد ،شوند میخدر که معتاد به مواد م یاطفال. است ها مورد بحث قرار گرفته خانوادهباالی 
مخدر در ن مواد میزان معتادا. شود میات منفی دیگر تأثیر ، سبب بروزنهایتدر سبب بروز خشونت و فقر و  و

 4.8باید گفت که  .است افزایش یافته 808597 در سال درصد 7.1به  8004در سال  درصد 6.6کشور از 
که از یک یا چندین نوع مواد مخدر استفاده از آزمایش دیده شده  پس  ،84 تا 0 اطفال بین سن  از درصد
 4 آن جایی کهاز . اند متأثرخدر از مواد ممرتبه نسبت به اطفال شهر نشین  6اطفال قرا و قصبات . کند می

مواد مخدر قرار  اطفال در معرض استفادهٔ  از درصد 48 بقیهو  انداطفال کشور معتاد به مواد مخدر از  درصد
 .مورد روی دست گرفته شود در اینوجود دارد تا اقدامات پیشگیرانه  این فرصت بناءً  .دارند

 خدمات جامع احیای  ،وزارت صحت عامه :هعرص در این حکومت وحدت ملیو اقدامات  ها تالش
ی آگاهی دهی را ها برنامه ،های معارف و مبارزه علیه مواد مخدر وزارت .است راه اندازی نمودهرا  مجدد
را از طریق  ای گستردهسطح مکاتب به راه انداخته و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز کمپاین در

  .است راه اندازی نموده های جمعی رسانه

 مواد مخدر و همچنان سایر  اضرار و خطراتعامه در مورد  دهی آگاهی :و اقدامات اضافی ها تالش
در مواد مخدر از سوی اطفال را بگیرد و  اقدام شود و جلو استفادهٔ  وارد پیشاز  پیش ازسبب شده تا  ها تالش
های  به بخش تر بیشعلومات برای م). خطرات را کاهش دهدسطح را حمایت نماید و  ها خانواده ،باره این

تا عرضه کنندگان مواد مخدر  شود میی زیاد به خرچ داده ها تالش.( گردد  دهی  رجعت 4.8.5و  4.8.4
 . دنو به پنجه قانون سپرده شود نتحت پیگیرد قانونی قرار گیر

 .است هگردید تر بیشمراجع عدلی گان مواد مخدر به و معرفی تهیه کنندتوقف اعتیاد  جهت  ها تالش -
-  

 

 اطفال  -۴.۲.۱
مسلماً که اطفال تحت  .سال ماست 85زیر سن اطفال %  47.2آسیب پذیر ترین قشر جامعه در افغانستان، 

اطفال که حد اقل یک  یبلکه تمام ؛اندبه این مشکل مواجه  ایتامنه تنها که  .کتگوری بلند خطر قرار دارند
تطبیق و نهادینه سازی تعهدات  که رسد  به نظر می .نده ابه همین مشکل مواج 91دندار (مادر -پدر)سرپرست 

متوسل شدن به آخرین » و همچنان 94«لاطفا و منافع دفاع از مصالح » زیر نام متحد بخش اطفال سازمان ملل
کشور نیز نگهداری و حمایت از اطفال را  ییعدلی و قضا های دستگاه .شود مینادیده گرفته  «راه حل
که خالف مصالح طبیعی  کند میرا تطبیق  یقوانین ،برعکس. نمی داندیا پدر کالن یت حقوقی پدر مسوول
گذاشته که تا آخرین دم حیات از  و نگهدای اطفال را به دوش مادران مراقبت و حتا کلیه حفظ، باشد می نامادر

یک امتعه دیده  های فرهنگی منحیث افغانستان به دلیل موجودیت ارزش اطفال در یتمام .0 اطفال حمایت نمایند
             . دندر معرض خطر قرار دار از رحم مادر تا  سن بلوغ اطفالکه  یک فرد دارای حقوق به این معنا .شود می
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 .8085دولت جمهوری اسالمی افغانستان، سال  وزارت مبارزه با مواد مخدر ،مواد مخدر در افغانستان 8085گزارش سال  
91
ی و گزارش هر دوی این ارزیاب. 8082سال  در CIC-سازمان اطفال در بحران گزارشو  8006در سال ( یونسیف) ارزیابی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل 

حداقل پدر یا مادر خویش را باخود داشته و ایام  ،اطفالاز  درصد 10در همکاری با کارمندان وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین راه اندازی شده بود و حدود 
بعضی از مراکز و نهادها تنها دسترسی روزانه به تعلیم و . است بوده «بهتر تعلیم و تربیهٔ  »ها جهت نهادینه سازی  نخستین توجیه آن .کنند رخصتی را با ایشان سپری می

 .دنساز تربیه و مواد خوراکه را فراهم می
94
خود دارند،  سال را با 7کنند، زنان زندانی که اطفال زیر سن  های خانوادگی شدید فرار می خاطر خشونته که ب یزنان گیرند، این کار اکثراً از سوی زنان که طالق می 

از سوی محاکم در همچو حاالت، حفظ و مراقبت از اطفال توسط پدر یا پدرکالن . زیرا ایشان هراس دارند که مبادا اطفال خویش را از دست بدهند؛ نمی گیردصورت 
دانان،  که با زنان، حقوق یهای حبهمصا. دست بیاورنده ب تا منابع و امکانات مورد نیاز را خود شان دریافت و شوند میزنان مجبور  ءً بنا .شود تعقیب و پیگیری نمی

 .سارنواالن و ادارات و نهادهای حمایت از حقوق زنان و اطفال انجام شده است
 0
اگر زنان منابع مالی مستقل نیز داشته باشند  احت .است بدهای اهانت آمیز و  دلیل عدم اخذ طالق و تحمل ازدواجهمان منبع بیان داشته است که این موضوع نخستین  
 .آورند خاطر همین موضوع به طالق روی نمیه زهم ببا
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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانارزیابی تحقیق و . گردد  دهیرجعت  5 به ضمیمهٔ  تر بیشبرای معلومات 
 درصد 82و  شوند میها خریداری  بچه درصد 84که  دهد مینشان  8 بچه بازی پدیدۀ در مورد 8084در سال 
خواهند  ها می چهار تا پنج تن از بچه . شوند میسوق داده  ناپسندشان به این عمل  از طریق دوستان ها آندیگر 

برعالوه  . ترک نماینداین عمل را  ندتوان مینترس از زندگی شان  به خاطرولی  ؛از این عمل دست بکشند
یا به سن  ،سال اند 5زیر سن  و که ذکر شده یاطفال از درصد 48هنوز  4.8.4ذکر شده در بخش  لمسای

 های گروهاز سوی  ها آنجلب و جذب  8 قاچاق اطفال .شوند میو یا به بچه بازی جذب ن ازدواج رسیده اند
 شدهعرصه تالش  ر ایندکه  باوجودی اند،است که اطفال به آن مواجه  یتماماً خطرات 2  استفاده سوءشورشی و

رسیدگی  آن جایی کهاز . دننمای  میولی هنوز هم این خطرات اطفال را تهدید  ؛تا جلو همچو خطرات گرفته شود
اری روی موضوعات گز  ، سرمایهبه همین دلیل .شود میبه پیش برده  ادارهاز سوی چندین اطفال  مشکالت به

ولی  ؛است گردیدهدرست تفهیم ن به شکلد ندارد و رک درست از این موضوع وجومربوط به اطفال و د
مصؤنیت سیستم جهت بهبود  9 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تازهٔ  های پیشنهادها و سفارش

اری گز طفال امروز در واقع سرمایهاری روی اگز سرمایه .ه شودجدی گرفت است و باید توجهاطفال درخور 
 . افغانستان است روی آیندهٔ 

 تا  است شدهیاد  5 ضمیمهٔ  تدابیر جدی در :جهت حمایت از اطفال حکومت وحدت ملیو اقدامات  ها تالش
 و اراده جدی داردهمچنان میثاق شهروندی تمایل . شود، جلوگیری اند ال به آن مواجهکه اطف یاز خطرات

 . گرداند باز می ها آنو مصؤنیت اجتماعی را به  نماید میکه در سطح محالت از اطفال حمایت و حراست 

 اطفال  ملی اطفال معرفی گردد و توسط همین برنامهٔ  در نظر است تا برنامهٔ  :اقدامات و تدابیر اضافی
مثمر  ها تالش این کهمنظور ه ب بناءً . دعوت نمایدآن  از آموزش و پرورش ببیند و مردم را به حمایت

باهم ادغام و تحت یک ی مربوط به اطفال ها برنامه یدر پی داشته باشد، تمام یتر واقع شود و نتایج بییش
 اطفال ما، آیندهٔ  » زیرنام تازه برنامهٔ . گردد  مینیز تقویت    خدمات ارایهٔ و سیستم  شود میبرنامه آورده 

از  ییها برنامهو  «نخست اطفال » «توجه به اطفال مهم است»: «برای اطفال کشور بهتر آیندهٔ  » «ام
 آناناطفال و جو از حمایت به خاطرای را  کشور ایرلند است که برنامه مسئلهالگوی این بهترین . این قبیل
شروع «ندرخشا نتایج بهتر، آیندهٔ » ادامه دارد و این برنامه زیر نام 8080آغاز و تا سال  8084در سال 

ر نظارت از و همچنان ساختا گیرد میقبلی را نیز در بر  های سیستمتغییر اهداف و  ،این برنامه. کرد
 با شاخص سادهٔ جهت حمایت اطفال میثاق شهروندی  برنامهٔ  .در بر داردتطبیق این برنامه را نیز 

این برنامه در سطح  .گردد رجعت دهی(  4.8.6)به بخش ) شود میبهزیستی اطفال به پیش برده 
 بهبود ،مردم محل که شود میطوری به پیش برده  آن قصبات به پیش برده شود و برنامهٔ  و قرا محالت،
های بهتر  نیز شیوه و از طریق اطالعات جمعی زندگی اطفال خویش را عمالً مشاهده نمایند  یتوضع
 . گردد  میکوچک نیز برای محل برنده اعطا  و همچنان جایزهٔ  گردد  می ترویج و تبلیغ ،زیستن

 

 معلولیت اجتماعی رسیدگی  به چارچوب معقول برای  -۴.۲.۴
مختلف به پیش  اداراتدر حال حاضر از سوی  دارای معلولیت اجتماعیاقشار مشکالت سیدگی بهتنظیمات و ر

د توان میچارچوب واحد ایجاد پس  .و معلومات وجود ندارد تجربه هماهنگی و تبادل ها آنو میان  شود میبرده 
 . یت کندو منابع حمایوی را انکشاف و تقو معیاریخدمات  مدیریت ساختارها، شایستگی مناسب،

 
 ها دیدگاه ها خانوادهاطفال و  کهن ساالن

 ؛های محلی مراقبت  -

 .اناث از سوی طبقهٔ  خانوادگیمراقبت  - 

 ؛های محلی مراقبت -  

 .های مختلف اطفال با توانایی  -

 وضعیتمشکالت اطفال باید در -
 .شودارزیابی و  ها تحلیل خانواده

                                                           
 
 8

که در ماه جوالی " «تحقیق و بررسی علل و عوامل قاچاق زنان و اطفال در افغانستان »ان مراجعه گردد به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر عنو
 .منتشر شد 8088سال 

 -، کابل8085سال  -رت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان مللوزا. «مواد مخدر در افغانستان 8085گزارش سال  » 8 
و همچنان در  دنکن از یک یا چندین نوع مواد مخدر استفاده می ،اطفال که سن شان بین صفر و چهارده سال است از درصد 4.8است که  ین گزارش آمدها در. افغانستان

استفاده  ،اطفال از درصد 4پیش بینی شده که حدود  ،ین گزارشا در. تر است ها نسبت به شهرها شش مرتبه بیشو روستااست که این اتفاق در دهات   گزارش تذکر رفته
 .مواد مخدر قرار دارند ها در معرض استفادهٔ  آن درصد 48کنندگان مستقیم مواد مخدر هستند و حدود 

 2
که روی بررسی وضعیت سیستم مصؤنیت ملی اطفال، از  یونسیف) شود که از سوی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یم ل سه مورد ارزیابیشام ،این شواهد 

 .شود منتشر می 8087ذکره تا اواسط سال های مت ارزیابی. ی اطفال صورت گرفته استسرمایه گذاری ملی باال ملی حفاظت از اطفال و همچنان مسئلهٔ  سوی شبکهٔ 
 9
طرح و ارزیابی سیستم  » زیر نام (یونسیف) که از سوی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یدر یکی از تحقیقات و مطالعات ،جامع مصؤنیت اطفالیک سیستم  

جتماعی، شهدا و ، امور اوزارت کار.  است ه و پیشکش شدهیارا تمویل مالی گردیده،« 8086-8085 ها شها و سفار شنقاط قوت، چال: مصؤنیت اطفال در افغانستان
 .8087جوالی  معلولین،

  
در واقع، اتباع . است ولی شرح و جزئیات نداده ؛است را تضمین نموده خدمات رایگان و مجانی برای اتباع کشور ارایهٔ مانند تعلیم و تربیه، قانون اساسی کشور  

 ی؛ اتباع افغانستان تمامشوند میو منحیث کارمندان مسلکی تربیه  شوند میفید افغانستان از خدمات رایگان و مجانی تخنیکی دولت جمهوری اسالمی افغانستان مست
که خدمات رایگان  اندمردم افغانستان به این باور  نظر فرهنگی، اما از نقطه ؛پردازند شمول کتب را میه خون گرفته تا مواد غذائی ب مصارف و پول منابع مادی از قطرهٔ 

به کسانی که « تحفه کوچک» به همین دلیل اکثراً  .ها پول خیرات و صدقات را خوش ندارند اخذ کنند عالی برخوردار نیست و بسیاری ب وو مجانی معموالً از کیفیت خو
ه کسانی ب «تحفه » در قالب ،های فرهنگی موجود به حساسیت تصدقات و خیرات نسب ،به این معنی که بعضی اوقات. شود د، پرداخته مینده خدمت یا کاری را انجام می

 .شود پرداخته می ،کنند می ارایهکه خدمات 
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 در معرض خطر یا بازکهن ساالن 

 ؛ماندگان خشونت

 های دارای تواناییساالن  کهن

 ؛مختلف

 که مورد استفاده مادیساالن  کهن

 ؛گیرند قرار می

 ؛نون قرار دارندکه در تناقض با قا یزنان

 .کهن ساالن

 اطفال در معرض استفاده مواد مخدر

 

 

 که در تناقض با قانون قراراطفال 

 .دارند

 .به آن رسیدگی شود 

 

 

از به نیخدمات مربوط به اطفال 
روابط و شایستگی و  مینتأ

 ی تخنیکیها ظرفیت

 .و اصول نامه دارد

و در یک  دنگیر قرار می یجنس و سوء استفادهٔ  دنشو میعمدتاً قاچاق  ،دنکه والدین و سرپرست ندار یاطفال* 
 . کنند میزندگی  دیگران باحالت متمایز 

 امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهادینه نظارت از تطبیق این چارچوب در وزارت کار،  :اقدام اضافی
 4.8که در بخش  و وزارت امور زنان طوری ، امور اجتماعی، شهدا و معلولینهای کار وزارت. شود می

 شود میقضایای مربوط به اطفال درست مدیریت ارزیابی . ندنک میاز این چارچوب حمایت  بیان گردیده،
در . نماید  میو وزارت امور زنان از زنان نیز حمایت  یردگ میکار صورت  ها آنظرفیت   و روی ارتقای

 . شود میصورت تقاضا، به مشکالت مردان نیز به همین گونه رسیدگی 
 

 اجتماعی تأمینات تقویت و تحکیم  -۴.۳
 

مالی اصالحات گسترده  های سیستمیابد، پس نیاز است تا در  آهسته کاهش می -؛ آهستهلیی بین الملها کمک
و صحت از  آموزش و پرورش. اطمینان حاصل شود اولیه پایدار خدمات اجتماعی ارایهٔ دد تا از رونما گر
مالی  ههرچند منابع و جو.1 است گردیدهکه توسط قانون اساسی تضمین  آید می به شماراتباع کشور  اولیهٔ حقوق 

به اهداف میان مدت کمک و  د ما راتوان میهای کوتاه مدت وجود دارد که  ؛ ولی با آنهم راهکشور محدود است
 . سازدنزدیک 

 

 اجتماعی  بیمهٔ  -۴.۳.۱
و اکثراً مصارف خدمات  برد از بین میها را  خانوادهاز در آمد  بزرگیهای صحی بخش  خدمات و مراقبت
پس . گردد  میها  خانوادهباعث بروز مشکالت مالی برای  ،سرانجام .شود میگیری پرداخته   هصحی با قرض

در سال . دهد میها را کاهش  است که مصارف خانواده خدمات های پایدار عرضهٔ  میکانیزم از جملهٔ  صحی بیمهٔ 
 صحی را  را در خصوص تطبیق پذیری و عملی بودن بیمهٔ  7 سروی و تحقیقِ وزارت صحت عامه  8085
د به توان میصحی در سطح ملی و محلی  های بیمهٔ  مدل ارایهٔ که  ثابت شد ،در نتیجه. اندازی کردراه 

اصالحات در  این کهبا درک . را مرفوع نماید ها آنهای  مندینیاز یهای مردم پاسخگو باشد و تمام نیازمندی
های  سیاسی قوی و همکاری همه جناح اراده ورهبریطوالنی است و به  روندبخش تمویل مالی صحی یک 

، پس تحقیق فوق الذکر نشان داده که فاز قانونی و حقوقی آن طی شود موانع و مراحلذیدخل نیاز دارد و باید 
، گردد  می ارایهکه خدمات با کیفیت  یو در ساحات شود میسال راه اندازی  4تا  8آن به موقع در جریان دوم 

 . شود میاندازی   راهآزمایشی  طی یک دورهٔ صحی  بیمهٔ  عرضهٔ 

 بیمهٔ آزمایشی  چی زمانی مرحلهٔ  تا دیده شود شود میارزیابی تحقیق فوق الذکر به دقت  :اقدام اضافی 
صحی را بپردازند و  تا پول بیمهٔ  گردد  میمردم تشویق  ،مرحله در اینهمچنان . صحی آغاز گردد

که کدام نوع خدمات  شود مینیز پرسیده  مستفدینو از  گردد  میارزیابی های کشورهای همسایه نیز  مثال
روی رشد اقتصادی و  تر بیش ،تمرکز و سرمایه گذاری این کهبا در نظرداشت  .دهندارزش می تر بیشرا 

مناسب  خیلی زمانتمرکز نموده پس استخدام صورت گرفته و سکتور خصوصی نیز روی رشد اقتصادی 
 . 1 اجتماعی تقاعد تمرکز شودملی  جهت طرح توسعه بیمهٔ  ها فرصتتا روی تقویت  است

                                                           
فیوچر گروپ، واشنگتن « جناح ذیدخل آموختن و الگو گرفتن از سایر کشورها، ارزیابی حقوقی و تحلیل و تجزیهٔ  :صحی در افغانستان عملی بودن بیمهٔ  مطالعهٔ  »1  

 .8085سال . دی سی
ل، -مراجعه گردد به گزارش اسکوبر، م. است طرح سیستم مالحظه و تشخیص گردیده، منحیث موضوع اساسی در که به نفع مستفیدین باشد یهدف قرار دادن فواید 7 
برای . 8080سی سال . چاپ انستیتوت بروکنگز، واشنگتن دی». صحی در کشورهای با در آمد پایین و متوسط ثیرات بیمهٔ أت » زیر نام. پاول شاو. گرفن و ر. س.س

 .کند می ارایه را صحی ای جامع و با ارزش از مدارک و مالحظات کلیدی در خصوص بیمهٔ  ندارند، این گزارش خالصه ییی آشناصح که با بیمهٔ  آنانی
 1
ا اتباع کشوره یاجتماعی برای تمام تأمینات نیت وئومص حداقل معیارات خدمات ارایهٔ  و دوم کنوانسیون سازمان بین المللی کار که در بارهٔ  صد شماره یک مادهٔ  
از کشورهای عضو  ،این ماده.اند توافق نمودهاجتماعی باهم  تأمیناتبخش  4حداقل معیارات خدمات در  ارایهٔ به  کشورها یباشد، تصریح نموده است که تمام می
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  تأمینات قانون و چارچوب حقوقی  باید ،4.2.2میان مدت به تعقیب اقدامات بخش در :تر بیشاقدامات
سوی ه محدود است، معرفی و تطبیق گردد تا بتوانیم ب ها آن کارکنانکه  تشبثاتو  ها اجتماعی در شرکت

همچنان                 .گام برداریمکنواسیون بین المللی کار  4 اجتماعیتأمینات  808 مادهٔ تصویب و تنفیذ 
کنواسیون بین  871 پس نیاز است تا مادهٔ  ،به کار آغاز کرده صنایع استخراجیاستخراج معادن یا سکتور 
 . گردد تطبیقمعرفی و  ،است مصؤنیت کارکنانکه مربوط به صحت و  المللی

  ٔنیاز به معرفی، آموزش و پیشرفت  ؛شغلیونیت ئمصو  مصئونهای  کلی از شیوه با توجه به عدم استفاده
و چارچوب تبلیغاتی آن ( 855شماره ) ILOالمللی شغلی و ایمنی در جهت تصویب کنوانسیون بین 

کدهای ارزشمندی را  ILO. ستا تمرکز بر کشاورزی، ساخت و ساز و معدن محسوس( 817شماره )
تطبیق، ؛ نیاز به معرفی دارد، با مشورت با دیگران به محیط افغانستان MoLSAMDکه  دهد می ارایه

 .نآیاتی انتشار و معرفی عمل
و  ها پالیسی .چارچوب های حقوقی برای زنان ایجاد گرددو شغلی  های فرصتمچنان نیاز است تا ه 

 . کار معرفی و عملی گردد محیطی در سجدید جندر و آزار و اذیت جنهای  میکانیزم
 

 مساعدت اجتماعی  -۴.۳.۲
که وزارت کار،  یرس هاید. است شدههای نقدی عمدتاً منتج به فساد و فرصت طلبی  ، مساعدتاز نظر تاریخی

تقاعد  و وزارت مالیه در قسمت انتقال الکترونیکی  امور اجتماعی، شهدا و معلولین در بخش اصالح برنامهٔ 
که نیاز اشد به توزیع  دهد مینشان  ،10آموخته مصؤنیتهای  آزمایشی شبکه و مرحلهٔ پول شهدا و معلولین 

های ایمنی  شبکه ادامهٔ . الکترونیکی صورت گیرد ه شکلبها  ی پرداختتمام تااست  نامه های برقی شناس
ها  مدت همچو شبکهکه  وجود دارد  یقتی است و شواهد زیاد؛ چون مؤشود میمحدود از سوی مردم استقبال ن
 .18باشد میخدمات برابر و مساوی قابل حصول ن عرضهٔ . کند میفقر کمک  18خیلی مهم است چون در محو

 
 . بسان تقاعد نیاز به اصالحات داردای نقدی ریاست شهدا و معلولین ه مساعدتواقعی  مسایل حل

 آوردن اصالحات های پالن مطابق مقتضیات زمان،حسب لزوم دید و  :تالش و اقدام حکومت وحدت ملی 
 . 12گردد  میاجرا 

 ر دسرپرست خود های  های بیوه زنان و خانم و نیازمندیارزیابی امتیازات  :و اقدامات اصافی ها تالش
 .در فوق ذکر شد 4.8.8و  4.8.8های  میان شهدا و معلولین که در بخش

شهدا و معلولین جبران و غرامت به  تأدیهجهت های جهانی  بهترین شیوهارزیابی مرور و  -
همچنان ملکی که به دلیل جنگ و منازعات جاری از شهدا و معلولین نظامی تفکیک شده و 

جلوگیری از های اجتماعی آینده و  مساعدتوی تمرکز ر تعدیل در قانون حسب ضرورت،
بلند بردن سطح  ت کند،حمای ها آناز  دتوان مینشان اطفال که مادر  طوالنیمحرومیت 

 خودکفایی، های فرصتر آمد و ایجاد ایجاد منابع د ی آموزشی،ها برنامهراه اندازی ، ها مهارت
های  ثانوی و فراهم آوری سهولتعلیمات به ت دخترانهای عملی این بخش عبارت از جذب  گام

ایجاد  و ها خانوادهحفظ و حراست از همبستگی  و نابینا، معلولآموزشی برای اطفال 
تا ایشان اطفال شان را از قالین بافی منع نموده و به مکتب  برای مادران شغلی های فرصت
 . تشخیص شود 19انفرادی به شکلنیز  باید هویت مستفیدین. بفرستند

 

و  باشد میاز حمایت مادر اطفال محروم محرومیت مدام العمر یری جهت مساعدت اجتماعی جلوگت تقدم نخس
شمولیت دختران در مکاتب ثانوی و اقدامات شامل . حل مشکل نمود  توان میمد آدر های فرصت با تهیهٔ 

                                                                                                                                                                                         
اجتماعی را تمدید و  تأمیناتخدمات  ارایهٔ و دهد تا گام به گام پوشش  های عضو اجازه می و به دولت تصویب برسانند و تطبیق نماینده مورد آن را ب 2خواهد تا تنها  می

 .افغانستان منحیث عضو این سازمان تا هنوز کنواسیون سازمان بین المللی کار را به تصویب نرسانیده است. وسعت دهند
 4
زند که هدف تا خود را با ابعاد جندر آشنا سا ها و اقدامات آینده سفارش شده تالش. است نکرده ط را شامل و تعیینهیچ نوع شر طور آزمایشیه تاهنوز انتقال پول ب 

سایت  مراجعه گردد به ویب. کنند ، آن را قبول میوسایل موجود باشد مانی کهها ز خانوادهباشد  و بسیاری از  این یک اصل ملی می است که  آن توانمند سازی زنان
www.icsw.org باشد می معلومات و منابع مفید موجود منتشر شده است و در آن خالصهٔ  8087همکاری جهان در مارچ  برنامهٔ خ ،سایت ین ویبادر. 

10
های  أثیر برنامه و نقش طرح و ویژگیشواهد چی می گوید؟ مرور کامل ت: انتقال پول »، .، سچمد، ت.، برکت سترج گ.، هرمن ی.، هجن زنکر جبستگلی ف 

 .8086سال لندن، او دی آی،  «تطبیق
18
 ،این مقدار. میلیون دالر دارد 75تن زن نیاز به سرمایه گذاری حدود  850000برای ( سرانه در افغانستان ارزش پول مصارف نیازهای اولیهٔ ) دالر ماهوار 85 
تخصیص سهم محدود  .کنند ندگی میکسانی است که زیر خطر فقر ز درصد 24.8از جمله  درصد 8.2ملی مصؤنیت اجتماعی است که حدود  کل بودجهٔ  درصد 80

  الً توسط مصارف پالن شده خرچ شدهشمول عواید گمرکات کامه دهد که در آمد ملی ب نشان می 8241سال  بودجهٔ . برد پرسش می اصل برابری و مساوات را زیر
 .است

18
قرارداریم تاهنوز سیستم بایومتریک آن به تمام  8087لی حاال که در سال و( آزمایشی بود البته یک سال آن دورهٔ ) آغاز 8004اصالح سیستم تقاعد در سال  برنامهٔ  

 .والیات تکثیر نشده است
12
در خانه را ها  اطفال آن ،توان با پول ومصارف کم ؛ ولی میهای رسمی و نهادی برای اطفال خود هستند در جستجوی مراقبت مادران بدون حمایت، :ثالبه عنوان م 

عنی همان فرهنگ خانوادگی افغانی و ؛ یاین کار نیاز به حمایت و تقویت اصول ملی خانواده هادارد. کرد ارایهها در خانه  مراقبت برای آن نگهداشت و خدمات حفظ و
 .تر از یک طفل دارند که بیش یهای برای خانواده ویژهه ب ،ها نیز برای دولت کم است مصرف آن

19
گردد و منحیث بخش  کابل ایجاد می دانشگاهمی از سوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در همکاری با آموزشی و تعلی این کار براساس آغاز برنامهٔ  

 .است پیشنهاد گردیده های مسلکی افراد سطح پایین مهارت پالیسی ملی اجتماعی برای رشد و توسعهٔ 

http://www.icsw.org/
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فلهذا   .باشد میتحقیق شناسایی مستحقین ملزوم  .باشد میجهت منع اطفال شان از قالین بافی مندی مادران  تقویت
 .جداگانه جابجا نماییمقضیه را هر مورد  توان می

 

 خدمات اجتماعی  -۴.۳.۳
وزارت  معلولینامور  مرور و ارزیابی عملی امور اجتماعی ریاست :زایی و استخدام  خدمات اشتغال ارایهٔ 

 . سکتور خصوصیدر مطابقت با رشد کار، امور اجتماعی، شهدا  معلولین و توسعه و انکشاف آن 
ونیت  در ئمعرفی و بهبود سالمت و مص ،اقدامات به تدریجخدمات زیر در کوتاه مدت،  ارایه :خدمات تخنیکی

 .«کار مناسب و معقول»محل کار به عنوان سهم در پیشرفت در دستیابی  کلی 
 

 های  تصویب کنوانسیونILO  شماره  و چارچوب تبلیغاتی آن، 855شغلی، شماره  ونیتئمصدر مورد
به اولویت  همراه با توجه ILOای با استانداردهای  حرفه ونیتئمصخط مشی مربوط به  ؛ توسعهٔ 817
  .، ساخت و استخراج معادنزراعتهای  بخش

  تا براساس  یانکارفرما های مسوولیتهای مکلفیت و در قالب رهنمود آگاهی عامه اندازی برنامهٔ راه
ی ها برنامها در مطابقت باجتماعی تأمینات  ارایهٔ جهت را ر کار شرایط بهت کارفرما ،طرزالعملهمچون 
نیز  انبرای کارکن طرزالعملهمچنان باید . خدمات مراقبتی و آموزشی را فراهم نماید فراهم نماید و دولت

د و از حقوق حقۀ خویش دفاع نماید و در صورت خالف ورزی نآماده گردد تا براساس آن به پیش برو
 :مانند ییپالیسی اجتماعی توسط نهاد ها. گردد رجعت دهی 4.8.5به بخش . دنلند نمایصدای خود را ب

IDLG, MoPW, MoRRD, MAIL, MoRR, SC, AGO, MoJ, MoIA,MOWA, 
MoBTA, GD-KA, MoUD, ANDMA, MoCN, MoE, MoFA, MoF, MOPH  ،

AIRCSCهای ، بسیار ی از نهادUN  گردد  میکاری های خصوصی و غیر دولتی همر سکتورگو دی. 

 های آموزشی، یرا جهت ارزیابی نیازمند کارشیوه ای ؛وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 
نقش   اهمیت و شایستگی این. 1سازد میمراقبت اجتماعی آماده  کارکنانآماده سازی کارمندان اجتماعی و 

های اجتماعی و نهاد ملی پولیس ،ییقضا روز افزون از سوی نهادهای عدلی، به شکلباید  ،مهم و مسلکی
اهمیت این موضوع  امروز و فردا نیز های خانوادهو صحی و تعلیمی درک شود و نیز برای اجتماع و 

 . تفهیم گردد

اقتصادی بودن آن  مسئلهٔ های ملی باشد،  خدمات باید برابر با اصول و ارزشاین  :های اجتماعی خدمات مراقبت
 عرضهٔ پس جهت . باشد پذیرفته شدههای  هچنان در مطابقت با تعهدات ملی و شیونیز در نظر گرفته شود و هم

 :های اجتماعی باید خدمات مراقبت

  خانواده که در صورت ممکن اطفالی ارزیابی و اصالح گردد و ( ها پرورشگاه)مراقبتی  نهادهایمراکز و
دوباره به عهده گیرند را را به  ند سرپرستی شانتوان میشان  های خانوداه سر پرست دارند وو 

ند اطفال شان را توان میفقیری که ن های خانوداهمالحظات حمایوی بر  .تحویل دهندشان  یها خانواده
. فراهم گرددعصری خدمات اقتصادی  (ها پرورشگاه) مراکز در اینو  صورت گیرد ت نمایندمعیش
 ایچ ای وی و ایدز تعدادمرض یوع های زیادی از کشورهای افریقای جنوبی وجود دارد که حین ش مثال
و هم  هصورت گرفت اتاوکراین همچو اتفاق مانند ؛یتیم گردید و همچنان در کشورهای آسیای میانه یزیاد

های جدید را  برد و شیوه یر شوروی سابق را از بین میهای زمان اتحاد جماه شیوهاکنون اوکراین 
 . کند میجایگزین آن 

 البته در مطابقت با قوانین و  ،کارکنها و افزایش خدمات دولتی برای زنان  ارزیابی و اصالح کودکستان
های اطفال  نهادینه سازی آموزش خدمات مراقبت، شهدا و معلولین و مور اجتماعیهدایات وزارت کار، ا

 . از طریق انستیتوت تخنیکی و مسلکی

  ٔاقشار  یلولین برای تمامخدمات اجتماعی از سوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و مع عرضه
در همکاری با وزارت امور زنان و این دو وزارت باید یکجا فقیر و زنان مانند اطفال  ؛محروم اجتماعی

خدمات ارزیابی نخستین و مراجع به  از طریق برنامهٔ  کارد و این نظرفیت این قشر جامعه را باال ببر
 . مسلکی و تخصصی است یت نهادهایمسوولخدمات همچنان  عرضهٔ . پیش برده شود

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 
باشد و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و  ستراتیژی مصؤنیت اجتماعی مناسب و برابر میاین مسئله با هدف نقش نظارتی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان از ا 

 .معلولین در آن وقت آن را درک ننموده و به آن پی نبرده بود
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 تعریف آسیب پذیری -4.4
 

 :شهروندان های چالش گسترده گیبه نسبت 
 

 اجتماعی  ملی ایجاد واحد نظارت از تطبیق و اجرای پالیسی -۴.۱ 
جتماعی، های ا ملی و انجام ارزیابی مکرر پیشرفتهای  یری از بروز مشکالت و تقویت ارزشمنظور جلوگه ب

عبارت اند  آن های مسوولیتایجاد گردد و  کننده از تطبیق و اجرای این پالیسی نظارت تا یک نهادی نیاز است
 : از

 ؛های ملی استندرد سازی و تقویت اصول و ارزشسوی ه ایجاد هماهنگی درست، پیشرفت ب 

 ردها از دست آو عامه دهی ی آگاهیها برنامهاطالع رسانی و راه اندازی منظور ه مدیریت معلومات ب
 ؛های جدید مندیهای درست و ادامه آن و مدیریت نیاز و تطبیق شیوه

 ؛اولیه دست یابی همه به خدمات اجتماعی جهتها  نظارت از پیشرفت 

 ؛پیشنهادات و سفارشات ارایهٔ اجتماعی و ملی  مرور پالیسی  ،هماهنگی ،رهبری 

 اف های انکشاطح والیات، شورادارات دولتی در ساجتماعی به  ملی روابط و تفهیم پالیسی تأمین     
  ؛ها با مردم عام پیشرفتتشریک  و محلی

  های شهروندان  ی نیازمندیجهت فراهم آوری منابع کافی تا تمام جوانب ذیربطبا سایر دفاع و حمایت
  . اجتماعی مرفوع گردد تأمیناتاز رهگذر 

 

 
 
 
 

 یت تطبیق و اجرامسوول -۱.۱ 

 

اجتماعی در قانون پیش بینی شده و نهادی مکلفیت نظارت آن را به عهده مینات تأنظارت از  آن جایی کهاز 
پالیسی ملی اجتماعی پس وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلفیت دارد تا از اجرا و تطبیق  ؛دارد

امور  باصالحیت وزارت کار، نظارت از تطبیق و اجرای این پالیسی از سوی یک کمیتهٔ  67 .نظارت نماید
رهبری وزارت کار، امور  ،و تحت نظر و هدایات همین کمیته شود میاجتماعی، شهدا و معلولین رهبری 

وی بیجاشدگان داخلی و ییاجرا کمیتهٔ و در حال حاضر  گیرد مینظارت صورت اجتماعی ،شهدا و معلولین 
نظارت از پالیسی هذا به . آید می به شماربهترین مثال جهت تطبیق و اجرای پالیسی هذا  ،عودت کنندگان

 این وزارتو ظرفیت  سازد میرشد و پیشرفت را فراهم  زمینهٔ شهدا و معلولین  کار، امور اجتماعی، وزارت
باال برود و انکشاف و پیشرفت ملی را با اقدامات و معیارهای پایدار تعبیر نماید و پیشرفت رفاه و بهزیستی 

اجتماعی مبدل  عصریخدمات  کنندهٔ  عرضه وزارتتدریجی به یک  به شکلاتباع کشور را پیگیری نماید و 

تنظیمات تطبیق پالیسی اجتماعی : ۱   

جوی است  افیایی، اقتصادی و فرهنگی وافغانی به مفهوم کمبود فرصت به علت سن، جنسیت، توانایی فزیکی و ذهنی و یا به علل موقعیت جغر آسیب پذیری در جامعهٔ 
د و نشو بهره منداز آن  ند،ل مربوط مشارکت داشته باشیتواند به منابع اقتصادی موجود یا منابع مادی و اجتماعی دسترسی پیدا کند یا در مسا که افراد آسیب پذیر نمی

 .یک زندگی ستندرد و قابل قبول را برای خود فراهم نماید
 های موجود استفاده نمایند، نسبت به محرومیت اجتماعی خیلی حساس ه شکل مستقل از فرصتکسانی هستند که به دلیل نداشتن ظرفیت کافی که ب ،ولافراد اکثرا  معل

 .و در معرض خطر قرار دارند 
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 سازی ظرفیت نیازبه نه و 11بودهاین کار زمان گیر هرچند .اجتماعی را ایجاد نمایدتأمینات شود و سیستم جامع 
نظارت از . نادیده گرفته شود دنبایولی  ؛دهند می راانجام اجتماعی حمایت اقدامات همه که کارکنان ظرفیت
و نه  باشد مینآسیب پذیر اقشار  مربوط به  های پالنو  ها پالیسیسایر  لغوی اق و اجرای این پالیسی به معنتطبی
حصول اطمینان از  ،بلکه هدف اصلی نظارت ؛و انحالل نهادها و ادارت قبلی استمعنی تعطیلی  هم به

. های ملی است اصول و ارزشدر مطابقت با  17خدمات به شهروندان عرضهٔ هماهنگی و انسجام در پالیسی و 
 و کنند میعرصه کار  در ایناست که  ییاین کار مشروط به هماهنگی درست و همکاری با سایر نهادها
 . باشد میهماهنگی و همکاری برای بهبود خدمات و پیشرفت یک امر اساسی 

 
ا و معلولین به مفهوم برای وزارت کار، امور اجتماعی، شهد از تطبیق و اجرای پالیسی ملی اجتماعی نظارت

ها در  و صالحیت ها ظرفیتی ارتقای ااست و همچنان به معن  ی فعلیها روشها و  شیوه آوردن تغییرات در
وزارت کار، امور . ضعیف بوده است ها آنعملکرد ولی  ؛که قبالً وجود داشته استی های نهادهای فعالیت

باید دست به  و این وزارت شود میمستفید نیز سازی اصالحات و باز اجتماعی، شهدا و معلولین از برنامهٔ 
اجتماعی خیلی مهم است و در مطابقت با آن قرار دارد و ملی برای پالیسی  ،این اقدام. اصالحات بنیادین بزند

 . ها به پیش برده شود در وزارت باید تحت رهبری معینیت اصالحات
 

وزارت کار، امور . همه شمول و معقول باشد تا مفید،د گردد جامع مدیریت تغییر ایجا برنامهٔ باید یک  پس
کار نماید و به یک وزارت پیش بین بوده و عرصه  در ایناجتماعی، شهدا و معلولین این ظرفیت را دارد تا 

د برای مدیریت نظارت از تطبیق و اجرای توان میهمچنان این وزارت . مبدل شود توانمند و با صالحیت
 به شکلتا نموده  ( WEE –NAP) که برای قسمی ،ید را تقرر و استخدام نمایدپالیسی اجتماعی تیم جد

همچنان امضای موافقت نامه با . های اساسی را  در عرض چهار سال اصالح و تقویت نماید استندرد، بخش
 یتطبیق و اجرا ،سطح کیفیت؛ جهت مدیریت معلومات و تجزیه و تحلیل آن CSO ه ییمرکزی احصا ادارهٔ 
مرکزی  و کارمندان تخنیکی ادارهٔ  شود میاقتصادی تمام  ،از سوی دیگر .برد باال میرا  ملی اجتماعی یپالیس
بخش با  در اینگیرند و پالیسی اجتماعی را به عهده ارزیابی مرور و  یت نظارت،مسوولند توان میه ییاحصا

 . دنوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین همکاری نمای
. سازد میپالیسی اجتماعی در کشور فراهم  زمینه را برای تطبیق همه جانبهٔ  ،ر؛ هماهنگی درستدیگ سویاز 

ولی تطبیق پالیسی  ؛مختلف است ها آنمربوط به  مسایل نیزو  دنشو میکه هدف قرار داده اقشاری  ،هرچند
محل، وزارت فواید  های مستقل ارگان میثاق شهروندی، ادارهٔ  :چون ی؛اجتماعی مشروط به همکاری نهادهای

وزارت مخابرات، ت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت معارف، زارعامه، و
ر سازی و مسکن، وزارت امور خارجه، وزارت امور زنان، وزارت امور سرحدات و قبایل، وزارت شه

مستقل اصالحات اداری و خدمات  کمیسیونحوادث طبیعی، وزارت مالیه و  ها، ادارهٔ  ریاست عمومی کوچی
 . باشد میونر ها و سایر نهادهای غیردولتی نهاد های مختلف سازمان ملل متحد، د ،ملکی

 
 ار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین    اجتماعی وزارت کملی تیم رهبری نظارت از تطبیق و اجرای پالیسی 

 . باید یک پالن مفصل را آماده سازد
 

 نیتخمی بودجهٔ  ۱.۲
 

تخمینی را منحیث بخشی از انکشاف  بودجهٔ اجتماعی باید نخست  ملی تیم نظارت از تطبیق و اجرای پالیسی
 آن، اضافی های هزینهبودجوی شده و  شامل پالن  ،پالیسی ملی اجتماعی. خویش آماده سازند پالن اقدام عملی

 : شود می زیرارد احتماالً فراتر از توان مالی جوانب ذیدخل نخواهد بود و شامل مو
 

 اجتماعیملی مصارف تیم رهبری تطبیق و اجرای پالیسی  -۱.۲.۱
 

  ٔ؛اجتماعی و مصارف ظرفیت سازیملی تیم رهبری پالیسی  چهار سالهٔ  عادی بودجه  

  ٔانکشافی  حفاظت از اطفال از اول تا آخر برنامه، حمایت تخنیکی از برنامهٔ : مالی اطفال برنامه
  ؛مربوط به آن و سایر مصارف اضافی مسایلن عملی و چهارساله، ایجاد پال

                                                           
  

و  برای همه عام فهم و قابل درک باشدتا  گردیده ارایهساده  به شکلاست و معلومات متذکره   بیان شدهافغانستان  مرکزی احصائیه   این موضوع در معلومات فعلی اداره   

سروی دیموگرافی ) گردد تطبیق می تا، سپس در سطح والینمایدملی ایجاد  ن موافق باشند و اساساً یک تصویرهای آن طوری بیان گردیده که جوانب ذیدخل به آ شاخص

را خویش  های میثاق شهروندی ایجاد گردد تا طرح و برنامه   ساده برای محالت و برنامه خیلی و سرانجام یک وسیله  ( نماید ارایهین باره معلومات کافی ا صحت افغانستان در

 .های اطفال برای برنامه به ویژههای خویش را تازه و آپدیت نمایند  و  ترسیم نمایند و ساالنه پیشرفت

 ؛اجتماعی تأمیناتجهت مدیریت و تنظیم رسمی سیستم  ادارات انکشاف توانایی و قابلیت مورد نیاز نهادها و سازمان بین المللی کار، براساس تجربهٔ 17 
های  پروژه». های پیش رو شدورنما و چال: برای اقتصاد رسمی اجتماعی تأمینات: کشور کمبودیا .دنیاز به  چندین سال و حتی بعضاً نیاز به دهه ها دار

 .8088سال  -جنیوا. ماعی و ترویج اشتغال و استخدامخاطر بهبود مصؤنیت اجته ب «اروپا و سازمان بین المللی کار اتحادیهٔ 
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  ٔسه ساله و پالن عملی، مصارف  حمایت تخنیکی از انکشاف برنامهٔ : ملی ارتباطات استراتیژی بودجه
  ؛جدید حین تطبیق پالیسی و مصارف سکتور جدید

 زندگی ) تاز شاخص زندگی بهتر در سطح ملی، والیات و محال یهای نسخه: شاخص زندگی بهتر بودجه
هزینٔه  و مصارف تخنیکی جهت انکشاف این برنامه( بهتر برای همه، زندگی بهتر برای اطفال

  .سازی جوانب ذیدخل در سطح والیات و محالت ظرفیت
 

                                             اصالحاتآوردن مصارف مربوط به  -۱.۲.۲
 نمصارف کار روی اقدامات میا/ علولینوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و مدر 

 اجتماعی ملی مدت پالیسی

 و این موضوع در بودجهٔ  گیرد میاصالحات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین سه سال را در بر 
 : مصارف اضافی عبارت اند از. است شدهپیش بینی  عادی

 از تشکیل جدید ل و ظرفیت سازی، طی مراح های هزینهفنی و مسلکی مدیریت تغییر،  های دیدگاه
 . شود میاستفاده 

  ٔهای نقدی شهدا و معلولین مساعدت اصالح برنامه. 

  ٔصحی مرور و ارزیابی بیمه.  

  های اجتماعی خدمات مراقبت کارکنانی آموزشی ها برنامهتسریع و انکشاف. 

  و حمایت و کمک  معلولو تحقیق روی حمایت و کمک غیرنقدی به سربازان  معلولینارزیابی حالت
 .به زخمیان ملکی

  ها پرورشگاهارزیابی و اصالح.  

 ها الح کودکستانارزیابی و اص.  

  های و حمایت از افراد و خانواده کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکیارزیابی ظرفیت 
 .فقیر

 ی تخنیکی جهت ها برای کارفرما و کارکن و حمایت( ها طرزالعمل)ها  ها و کارشیوهایجاد رهنمود
 .قوانین مربوطه انفاذتصویب و 

  کنواسیون بین المللی کار 871و  808 ها و مادهٔ  دستورالعمل انفاذحمایت تخنیکی جهت تصویب و. 

  البته براساس  ؛های اطفال از سوی انستیتوت تخنیکی و مسلکی آموزشی مراقبت های مادیولانکشاف
  .ی، شهدا و معلولینهای وزارت کار، امور اجتماع کودکستان مدل

 

 های کاهش آن  خطرات و راه ۱.۳

 های کاهش آن  راه سطح خطر  خطر

 به خاطر در برابرمقاومت داخلی  /بی میلی

 .تغییر 

 ، کارکنان، مشارکت توانمندرهبری  متوسط و بلند
  ؛بحث روی هدف و مزایای آن

 ظرفیت سازی به اساس مطالب مربوط 
 ؛به پالیسی

 .ها ور مشترک پیشرفتمر/ آپدیت منظم
 

 های بیرونی در برابر پالیسی   مقاومت

  .اجتماعی

 ؛حکومت وحدت ملیحمایت قاطع از سوی  متوسط

 بحث روی هدف و مزایای پالیسی اجتماعی

 ؛هماهنگی فنی و مسلکی

 ؛همه جانبه گیری تصمیم

 سازی به اساس مطالب مربوط به  ظرفیت

  .پالیسی

 ؛درست بودجه استفادهٔ  پایین  .مشکالت و موانع بودجوی
 دید  آماده سازی بودجه براساس صالح

 ها تا از این طریق حمایت ایشاندونر
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 .بیاوریم به دسترا 
 

 ها به مقاومت بردنو از بین / همکاری
 مرور زمان

با موعد اجرا  یی مشخصها برنامهباید  متوسط
  ؛شود آماده

         ،ها بحث و تفهیم منظم روی پیشرفت
  .شرکا ها و دست آوردهای فقیتمؤ

 
 
 
 

 

  نماید میپشتیبانی  زیر که از دو فرضیهٔ  است  پرداخته یبه شواهد و دالیل ،پالیسیاین : 
(i)  یک در آمده که اساس و تهداب پالیسی ملی اجتماعی یک  چارچوبصالح و منافع و تدابیر فعلی در م

     تطبیق  جهت حصول اطیمنان ازنهاد واحد نظارتی  جادیا  (ii). دهد میاجتماعی را تشکیل تأمینات سیستم 
 .ملی اجتماعیپالیسی  کامل و اجرای

  و  ها روشسایر  نیزگردیده و  تدوین معقولمفصل با دالیل و توجهات  به شکل، پالیسی ملی اجتماعیاین
یسی ناصر کلیدی پالای از ع همچنان خالصه. است پیشنهاد و سفارش نموده (5 تا 8ضمایم )ها را در  شیوه

 . شدهذا در بخش آغازین این متن بحث 

  آید میدر ملی مصؤنیت اجتماعی  استراتیژی به شکلاجتماعی هذا ملی پالیسی . 
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