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 ریاست سکرتریت اطفالآوردهای  ای از کارکردها و دست فشرده
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 نگاه اجمالی

 قانون کار، قانون حمایت اجتماعی، قانون اساسی، 35و  35 أسی از ماده  به تریاست سکرتریت اطفال، 

ت جزایی آقانون اجرا شماره دوم  ۀضمیم ،قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، پرستی اطفالقانون سر

قانون منع استخدام اطفال ، قانون آزار و اذیت زنان و کودکان، حجز های حبس و درمورد بدیل

تربیت  قانون مراکز اصالح و قاچاق مهاجران، قانون مبارزه با قاچاق انسان و درمنازعات مسلحانه،

ستراتیژی ملی اطفال کارکن روی سرک، دید گاه و ا، معرض خطر استراتیژی ملی اطفال در ،الاطف

ستراتیژی مصؤنیت اجتماعی، پالیسی ا، ANDSافغانستاناستراتیژی انکشاف ملی  ،ماموریت وزارت

 خصوص کنوانسیونه های بین المللی  ب ها و میثاق کنوانسیونملی اجتماعی، مصؤنیت و رفاه اجتماعی، 

کتگوری اطفال در معرض خطر،  ۳5و محافظت  بین المللی حقوق طفل که افغانستان به آن الحاق گردیده

مینات اجتماعی و مصؤنیت أمنظور رسیدن به اهداف ته های وزارت ب ستراتیژیاو نافذه طبق قوانین 

 .نماید می ایجاد گردیده و فعالیت ،ی پذیرفته شدهها معیار ها و شاخص نظر داشت دربا  اجتماعی

محافظت اطفال  کرد عمل شبکۀ  55 که مشمول افغانستان شمول و وسیعکاری ۀ و ساحبا تشکیل  نهاداین 

اساس دیدگاه و ماموریت ه ب، باشد میها  ولسوالی در محافظت اطفال شبکۀ 031و درسطح والیات 

 .نماید مییک ریاست فعالیت  چهارچوبوزارت  در 

 

 لدالیل ایجاد سکرتریت اطفا

افغانستان برای ازجمله  ؛منطقوی سارک که تحت قانون سایواک درهشت کشور آسیاییۀ نام توافق .1

به اساس ، سکرتریت اطفال بناء  . است هکشور ایجاد گردید 8در  ا  الزام ؛اطفال تمرکز فعالیت دارند

قت و وزارت کار و اموراجتماعی وبه اساس پیشنهاد و  05۳5جدی  در بیست و دوم  تعهد منطقوی

 .است همیان آمد  بهمنظوری مقام عالی ریاست جمهوری 

وزارت توسط بانک جهانی مشخص برای  ۀدر داخل احاط به گونه  مجهز سکرتریت اطفال ساختمان .2

 .است هسکرتریت اطفال از قبل اعمار گردید ۀادار

قانون  :مانند ؛لقوانین مستقل اطفا بین المللی اطفال از قبیل ملی و سند ۳1بیش از  ،این سکرتریت .3

 ،ها  مقرره ،فرامین ،از قوانین افغانستان یمواد رسیدگی به تخلفات اطفال وغیره و ،سرپرستی

وغیره را  CRCبین المللی مانند  تعهدات منطقوی و ها و کنوانسیون ،ها استراتیژی ،ها طرزالعمل

 .ماند عطل میزیاد م ا اندازه  ت اسناد یادشده ،درنبود این سکرتریت که دکن تطبیق می

 «استراتیژی ملی اطفال در معرض خطر»افغانستان به اساس  طفللیون یبیش از شش م در حدود .4

اعمال خشونت ، کار ،از وقت اطفال پیشبدل و  مانند ازدواج بد و کتگوری خطر ۳5تقسیم شده در 

 این نهاد،بود که در ن گیرند سکرتریت اطفال مورد حمایت قرارمی از سوی ؛سوء استفاده از اطفال و

 .تر خواهد شد وضعیت کنونی اطفال نهایت خراب
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  5351داشتن ا ب ،ولسوالی 031سکرتریت اطفال در والیات و بیش از های محافظت اطفال  هشبک .5

عدم  ،خشونت ،قضایای سوء استفاده ۳1311فعالیت دارد که تا اکنون  عمال   رعضو رسمی و رضاکا

 همه   ،که در نبود آن است هدریافت نمود حل هرا برای شان ایی وتبعیض و استثمار از اطفال را شناس

 .متوقف خواهد شد ها این فعالیت

بین المللی موجود در افغانستان در  ی منطقوی وها ناسازم ،خارجی داخلی و ۀسسؤم ۳1بیش از  .6

یت نمایند که در نبود سکرتر خدمات می ۀعرض برای اطفال، تحت مدیریت این سکرتریت و آهنگی هم

 .خدمات به اطفال کم شده و یا منسجم نخواهد بود ۀعرض آهنگی هماداره و ،اطفال

های  ها و کمک به همکاری کامال   ،مصارف تشکیل مربوطه جز از معاشات و هسکرتریت اطفال ب .7

موجودیت  بناء   .نمایند سسات همکار فعالیت میؤسایر م سف ویدولتی مانند دفتر یون خارج از بودیجه  

 .باشد دولتی نمی ت اطفال کدام بار سنگین باالی بودیجه  سکرتری

 به سازمان ملل متحد و  گو پاسخاموراجتماعی  و طریق وزارت کار سکرتریت اطفال از .8

 برابرتعهدات افغانستان در  های بین المللی و های شورای امنیت آن  در مورد کنوانسیون نامه قطع

 .به تعهدات افغانستان صدمه خواهد رسید ،باشد که در صورت نبود سکرتریت اطفال می

  ةدر دستگا تمایالت جهانی وجود دارد و ،اطفال به حمایت زنان و ،در کل در سطح بین المللی .9

خاصی که موضوعات مهم واساسی اطفال را  ۀجز از سکرتریت اطفال کدام اداره اداری افغانستان ب

پس در صورت نبود  .وجود ندارد ،نداطفال در معرض خطر را محافظت نمای انسجام داده و

اطفال جذب نماید  از را برای محافظتجهانی  توجه   هیچ مرجع نیست که ذهنیت و ،سکرتریت اطفال

تر  جهانی در مورد محافظت اطفال افغانستان کم ۀجامع ۀتوج ،صورت نبود سکرتریت اطفال در که

 .خواهد شد

زیستی کشور و کثرت سوء استفاده از  ادی ومشکالت اقتص توجه به وضعیت کنونی امنیتی و با .۷1

استفاده در قاچاق  ،قبیل استفاده از اطفال در بخش نظامی مخالفین خطرناک از اطفال در بسا امور

اگر سکرتریت  ؛خطر سایر موارد پر جنسی و استفاده   تجاوز و ،گدایی اطفال کار و ،مواد مخدر

این  ،وجود نداشته باشد ،کند افغانستان کارمی ویژه برای محافظت اطفال در به گونه  اطفال که 

 .خواهد شد بدترمراتب ه وضعیت ب
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 های مهم کاری حوزه

 که وزارت کار و وجود داردخطر  در معرضلیون اطفال یم 5.3 ،در افغانستان های معتبر احصائیه قرار

را به اساس دساتیر کتگوری اطفال معروض به خطر ( ۳5)لیت و مکلفیت محافظت وامور اجتماعی مسو

رعایت قراردادها،  احترام وه، و ارشادات دینی، هدایت قانون اساسی و احکام قوانین وضعی مربوط

نیز  و( CRC)به ویژه ، گردیدههای بین المللی که افغانستان به آن الحاق    کنوانسیون تعهدات و

 ۀجامع بین المللی و ی ملی وها نامساز، ی دولتیها نهادای محافظتی که مکلفیت را به همه ه استراتیژی

تمامی ادارات عدلی،  آهنگی همشرایط افغانستان با همکاری و با وضعیت و همگوندهند،  مدنی می

بین  ی ملی وها ناسسات و سازمؤسایر م مدنی و ۀجامع  ،قضایی، اجتماعی، صحی، تعلیمی، متنفذین

 . دوش دارده المللی ب

 :باشند می به گونٔه زیرض خطر های اطفال در معر کتگوریالبته 

 

   ؛سرك یاطفال كارگر رو - ۷

 ( یو فزیك یدماغ)اطفال معیوب  -2

  ؛اطفال متخلف از قانون -۹

  ؛اطفال قاچاق شده -4

   شده؛ اطفال اختطاف -5 

  سرباز؛اطفال  -6

 ؛اطفال محروم از مراقبت والدین -۱

مجبور به ازدواج اً از وقت و یا جبر پیش که یاطفال -8 

 ؛اند هشد

 ؛خلیگان دا جا شده اطفال بي -۳ 

  ؛اطفال مهاجر و عودت كننده -۷1 

 ؛باشند مبتال می HIVیا  مرض ایدزه که ب یاطفال -۷۷

  ؛دهند یكه كار شاقه را انجام م یاطفال -۷2 

 

 ؛اطفال معتاد به مواد مخدر  -13

  ؛اند هتعلیم و تربیه بازماند ۀكه از پروس یاطفال -۷4 

 ؛گیرند یقرار م جنسیكه مورد سو استفاده  یاطفال -۷5

 ؛گیرند میقرار  جسمی استفادهٔ  ءكه مورد سو یاطفال -۷6 

 ؛علیه اطفال جنسیتجاوز  -۷۱ 

 ؛اطفال یتیم -۷8 

 ؛سرپرست بیاطفال  -۷۳ 

 ؛گیرند یكه مورد خشونت قرار م  لیاطفا -21 

 ؛اطفال فرار از منزل  -2۷ 

 ؛رندیگ ید تبعیض قرار مكه مور  یاطفال -22 

  .گیرند یكه مورد استثمار قرار م  یاطفال -2۹ 

 

 .اطفال معروض به خطر در افغانستان از محافظت و حمایت: هدف عمده
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  های کاري حوزه

 ،اطفال کارکن روی سرک شامل ؛کتگوری اطفال در معرض خطر ۳5محافظت  حمایت و .1

 ،اطفال متخلف از قانون، اطفال یتیم و بی سرپرست ،اند هکه مشغول انجام کارهای شاق  اطفالی

اطفال محروم  ،(و فزیکی ذهنی) اطفال معلول انسان،قاچاق  قربانیان اطفال ،اطفال اختطاف شده

 ،اطفال مهاجرین ،از وقت پیشهای  اطفال مجبور به ازدواج ،اطفال عسکر ،از مراقبت والدین

که مورد  یاطفال ،اند هباز ماند آموزش و پروش روندکه از   یاطفال ،اطفال معتاد به مواد مخدر

و سایر  ایدز باشندیا  HIVکه معروض به مرض   یاطفال ،گیرند جنسی قرار می استقاده   وءس

محافظت  کرد عمل شبکۀ از طریق مدیریت قضایا، مراقبت و ادغام مجدد، توسط  ها کتگوری

 .ستاطفال، کارمندان اجتماعی و سایر کارمندان این ریا

که در ( سسات ملی و بین المللیؤنهاد ها و م)دست اندر کاران  های هنگ ساختن فعالیتآ هم.  .2

 .دننمای یخدمات م ۀفعالیت و عرض ،اطفال از حمایت و محافظت

ایجاد میکانیزم  ،در سراسر کشور( CPAN)محافظت اطفال  کرد های عمل هشبک ۀایجاد و توسع .3

 .در سطح کشور CPANمحافظت اطفال  های کهشب کرد عملدهی و نظارت از  گزارش

 .دهی از حقوق اطفال در کشور ایجاد میکانیزم آگاهی .4

ایجاد میکانیزم  ،مختلف اطفال در معرض خطرهای  کتگوری ایجاد بانک معلوماتی در رابطه به .5

 .سسات ملی و بین المللی همکار در راستای حمایت اطفالؤم ادارات و میانتشریک معلومات 

اختیاری های  پروتوکولون بین المللی حقوق طفل و یبستر های مناسب برای تطبیق کنوانسایجاد  .6

 .جلوگیری قاچاق و ترافیک اطفال ،نوگرافیپور ،در منازعات مسلحانه یبه اطفال پیوندآن در 

 گزارش از تطبیق کنوانسیون بین المللی حقوق طفل به رهبری  وزارت کار ه  تهیه و ارای، ترتیب .7

 .کشور به سازمان ملل متحد ۀطریق وزارت خارج اجتماعی از امور و

محافظت بهتر  و پشتیبانیهای موجود برای  ها و میکانیزم پالیسی ،ها استراتیژیتطبیق و بررسی  .8

های همکاری با ادارات ذیربط دولتی در راستای   اطفال در معرض خطر وهمچنان ایجاد زمینه

 .ظتی اطفالهای جدید محاف انکشاف وایجاد پالیسی

حمایت و  سسات بین المللی که در عرصه  ؤم کاری نهاد های دولتی و نیکروابط   گسترش .9

 .نمایند اطفال کار می از محافظت
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 ساختار

 : باشد این ریاست دارای دو آمریت می

 ؛بین المللی ارتباط  با سازمان های ملی و ریزی و برنامه یتآمر -0

 .حمایت اطفال و آمریت تشخیص -۳

 :باشد می مدیریت عمومی دوبین المللی دارای  ملی و های انآمریت سازم -0

 ؛عمومی برنامه ریزی حمایت اطفال یتمدیر. 0 

 .های ملی و بین المللی سازمان مدیریت عمومی انسجام امور .۳ 

 حمایت اطفال تشخیص و یتآمر .2 

 های وظیفوی مسؤلیت

اداره جهت تحقق  مطابقت به پالن عمومی در ،الحمایت اطف ترتیب پالن کاری آمریت تشخیص و .0

 ؛اهداف تعیین شده

مقررات جهت  مختلف طبق قانون و های کتگوریبخش حمایت اطفال  ها در تطبیق برنامه مراقبت از .۳

 ؛های وزارت برنامه تحقق اهداف و حصول اطمینان از

 ؛ها آنو آموزش رشد  مدیریت و مراقبت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تشویق، .5

خدمات به  ه  یرابطه به حمایت و ارا مربوطه در ۀهای ادار پالن و ها اتخاذ تصمیم درامر تحقق برنامه .5

 ؛ها آننیت ئومختلف جهت تأمین مص های کتگوریاطفال 

 های کتگوریحمایت اطفال  به رفع مشکالت و همربوطه در رابطۀ های مسلکی به ادار مشوره ه  یارا .3

 ؛مختلف

 یسطح آگاهی اعضا سیمینارهای که به منظور بلندبردن ظرفیت کاری و ها  و کارگاهدر  اشتراک .6

(CPAN )؛گردد می یونیسف برگزار ۀتخنیکی ادار والیات به کمک مالی و مرکز و 

 ؛خدمات بهتر ه  یمختلف غرض ارا های کتگوریتشخیص اطفال  نظارت از روند حمایت و .7

 محافظتی اطفال و کرد عمل شبکۀ ماهوار  آوری شده   ردگ های مطالعه، بررسی و تحلیل گزارش .8

 ؛تصامیم بعدی ت وآهای مربوط جهت اجرا تنظیم آن به دسته حصول اطمینان از ترتیب و

 ؛ت بعدیآمنظور اجراه ماهوار  ب گونه    ل بهفورم قضایای اطفا ۀمالحظ .۳

آسیب  عرض خطر ودر م( روی سرک)امور مربوطه به تشخیص اطفال گدا  بررسی و کنترول از  .01

 ؛پرورش برای شان های آموزش و فراهم آوری زمینه پذیر و

والیات  مرکز و گدا در معرض خطر و ل دراطفا آوری شده از ارقام جمع آمار و مطالعه   بررسی و .00

 ؛ها آن به منظورحمایت از

سپرده ا اداره یاهداف وزارت  مطابق قوانین، مقررات و ؛مقامات سویاجرای سایر وظایف که از  .0۳

 .شود می
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 حمایت اطفال و تشخیص آمریت ۀزیر مجموع

 ؛اطفال روی سرک از حمایت مدیریت تشخیص و .۷

 ؛اطفال روی سرک از حمایت مامورتشخیص و .2

 ؛اطفال در معرض خطر از مدیریت تشخیص و حمایت .3

 ؛معرض خطر اطفال در از حمایت مامور تشخیص و .4

 ( CPAN)ِمحافظتی اطفال  شبکۀ مدیریت  .5

 ؛اطفال محافظت شبکۀ مامور   .6

 ؛اطفال آسیب پذیر از مدیریت تشخیص و حمایت. 7

 ؛یت اجرائیه و دیتابیسمدیر  8.

 .مامور اجرائیه و دیتابیس. 9

 

 بین المللی ی ملی وها ناآمریت سازم های کاری حوزه

 ؛امور اجتماعی و وزارت کار از گیحقوق بشر وزارت عدلیه به نمایند کمیته ۀجلس اشتراک در -

مجلس )مجلس شورای ملی  دو طرح برای ایجاد یک کمیسیون دفاع از حقوق اطفال در هر ۀارای -

 (نمایندگان و مجلس سنا

 ؛ونیت اجتماعیئملی مص یهای مشخص برای بهبود پالیس طرح ارایه   -

 ها  ارتقای ظرفیت و کار عملی میتودهای آموزشی   کارگاهدر مدیر و کارمندان بخش اشتراک  -

 هاجر ۀسسؤم همکاریبه طرح ستراتیژی کار شاقه اطفال  ،قاچاق انسان و قاچاق اطفال ۀ دربار

 ؛YHDOو سازمان بین المللی کار

 اطفال به سطح  از لیون دالری برای  تشخیص و حمایتیترتیب طرح و پالن تخنیکی ملی دو م -

 ؛کشور

اری و ارایه خدمات به اسرع وقت به ، همکآهنگی همانترنیتی برای  شبکۀ طرح و ایجاد  ارایه   -

 ؛رمندان سکرتریت اطفال به سطح ملیکا

 ؛نظارت از مرکز حمایوی اطفال یتیم شمسیه بررسی و -
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از صنوف محیط  دا در کابلاکان «وارچایلد»بین المللی  سسه  ؤنظارت و ارزیابی از امورات م -

 ؛اطفال دوستانه  

 ؛جربین المللی ها ۀموسس موراز ا نظارت و بررسی  -

 ؛زنان برای زنان افغان در کابل کارهای نهادنظارت و بازدید از  -

 ؛د کانادا در کندهار و ننگرهاروارچایل سسه  ؤم نظارت و ارزیابی از امور -

ملی و بین المللی  سساتؤنامه با م اجرای وظیفه ومسئولیت به صفت نماینده یا فوکل پاینت تفاهم -

 .از سوی ریاست عمومی

 

 محافظت اطفال کرد لعم شبکۀ مدیریت 

  ولسوالی( 051)تعداد ه ب والیت و 55محافظت اطفال در  کرد عمل های هشبکتوسعه  تحکیم و -

   .قابل دسترس

در هر شته که ولسوالی فعالیت دا 051الیت و و 55در ( CPAN)محافظت اطفال  های شبکه -

 CPAN شبکۀ نفر عضو و در هر  53الی  53از  میانگین به گونه  والیتی  CPAN شبکۀ 

 دار دوام هنگ وآ هم به گونه  نفر عضو رضاکار و رسمی  ۳3الی  ۳1ولسوالی طور اوسط  از

عضو رسمی و رضاکار  5831کنند که اوسط  مجموع آن به  برای محافظت اطفال کار می

  .رسد می

ه وعمآل ب در این اواخر  فعال گردیده نیز محافظت اطفال والیت نورستان شبکۀ است که  یادآوریقابل 

محافظت اطفال در افغانستان سیستم مدیریت قضایای محافظتی  های هشبک.  است هکار خویش آغاز نمود

محافظت اطفال  کرد عمل های هشبک توسعه   انکشاف و. دهی منظم دارند اطفال و گزارش گیری و گزارش

CPAN محترم  ۀربوط به ادارتخنیکی تا حدی م مالی و لحاظها از  به سطح تمامی والیات و ولسوالی

  .است ها در والیات ایجاد گردیده ولسوالی شبکۀ ( 00) تعداده سال ب در جریان دو و یونیسف بوده

 

 طبق استراتیژی ملی محافظت اطفال اطفال در معرض خطراز مراقبت محافظت و

ال محافظت اطفال از مرکز و والیات طی س کرد عمل های هشبکواصله از  های به اساس گزارش -

تجاوزجنسی علیه اطفال، خشونت )از قبیل  محافظتی اطفال ۀقضی( ۳6۳۳) تعداده ب 7931مالی 

های در سن  جنسی از اطفال، قاچاق، اختطاف اطفال، ازدواج فزیکی، ترافیک اطفال، استفاده  

 ، اطفال معتاد به موادخانوادهشده و دور از مراقبت  طفولیت، اطفال متخلف با قانون، اطفال جدا

اطفال، معیوبیت اطفال، کشته و زخمی شدن اطفال، استخدام و استفاده از اطفال  ۀمخدر، کارشاق
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 پس (غیره قضایای محافظتی اطفال ها، خودکشی و در قطعات نظامی، حمله برمکاتب و شفاخانه

رجعت دهی به اساس اصل  یادشدهقضایای . است هراه حل مصئون را دریافت نمود ،گیاز رسید

اطفال صورت  اولیای مصلحت به گی به راه حل قضایا مطابقت مطلوب و رسیدبه خدما

طفل  014تعداد ه والیتی محافظت اطفال ب های شبکه یها گزارشبه اساس ؛ از جمله. است هگرفت

 .اند هشهید گردید در حاالت جنگی زخمی و

در ها  ولسوالی محافظت اطفال درسطح والیات و کرد عمل های شبکهماهوار  های نشست برگزاری -

سسات غیر دولتی که در ؤم بار  به اشتراک  اعضای دایمی اعم از ادارات دولتی و یک ههر ما

 .نمایند فعالیت می به اطفال کار و پیوند

 در خانوادهطفل دختر در معرض خطر و جدا شده از  8طفل از جمله  93تنها در کابل به تعداد  -

دریافت  از شناسایی و پس ها آن ی ازردیده و تعدادگ اریدر مراکز حمایوی نگهد  7931ال س

ادغام به  ،ها آنتعهد از محافظت بعدی  گرفتنو  ها آنقضایای  تجزیه   و تحلیل  و خانواده

 .است هشان صورت گرفت های خانواده

 دختر 9جمله  ترکیه  از از کشور عربستان سعودی و( واپس شده) طفل دیپورت(  22) تعداد ه ب -

 از ترتیب و ارایه   پسقت قرارداده شدند، ؤتحت محافظت م ،ر مرکز حمایوی اطفالپسر د 71 و

 .اند ههای شان ادغام گردید خانوادهاصولی دوباره به سوی بستگان شان به گونه  شرعی از  وثیقه  

والیات شناسایی  قضایای اطفال بازمانده از مکتب را در سطح سایر ،اطفال محافظت های شبکه  -

قضایا را غرض تطبیق نصاب  ،سیپن وجود دارد های شبکهکه در سیستم  آهنگی همو به اساس 

 اجباری نمودن تعلیمات رایگان به وزارت جلیله   ،حکم قانون اساسیه ب معارف و آموزشی

سیپن به تعداد  شبکۀ  ،که تنها در ولسوالی قره باغ والیت کابل است همعارف رجعت داده شد

موضوع  ،را شناسایی و برای ایجاد مکتب الحاقیه آموزشمانده از طفل عودت کننده و باز 944

 .است هرا با وزارت معارف شریک ساخت

سیستم  جامعه از حقوق و سایر فعاالن محافظت اطفال، والدین و دهی برای اعضا و آگاهی -

برای حمایت و محافظت اطفال معروض  ها آنبسیج سازی  محافظتی اطفال در معرض خطر و

 .به خطر

 ۀساالن ذریع بزرگاستفاده اطفال در عمل گدایی توسط  ۀازی کمپاین مبارزه علیاند هرا -

د ونی در مطابقت با کیهکارهای مبارزه از طریق بلبورد ها، بروشور، بنرها، میزگرد تلویزار

 .افغانستان یجزا

تخنیکی نومبر روز جهانی کودک به همکاری مالی و  24مناسبت ه طفل ب ۀازی تجلیل هفتاند هرا -

ایجاد  ،آن ه  عمد یها بین المللی که دست آورد سسات ملی وؤاز جمله م ؛سیپن شبکۀ اعضای 

 حضور داشته طی کنفرانس ملی ب و تشریک تصامیم برای محافظت اطفال بوده و آهنگی هم

 .است مقامات وزارت محترم صورت گرفته
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پلچرخی شناسایی گردیده و  نزندا در زندانین ارطفل همزیست با ماد 04 ،سیپن شبکۀ توسط  -

ه ب بوده، ترتیب و ها آنهای  ها و کمبودی می نیازمندیتما دارایکه  ها آنپیرامون  پژوهشیک 

 .مراجع مختلف ذیربط شریک ساخته شد

 77پسر و 9بی سرپرست که از جمله  طفل یتیم و 70تعداد ه ب 7931همچنان در جریان سال  -

ها به وزارت  یا اقارب شان غرض شمولیت به پرورشگاه و ها خانواده سویاز  وباشد  دختر می

 های دولتی و به پروشگاه ،شان شرعی از وفات پدران ۀوثیق ۀبا ارای ،مراجعه نموده بودند

 . یت قرار داده شدندحماتحت  خصوصی معرفی و

الدین پیدا شدن و تاد و نباش نمی ها آندو طفل رها شده از حجز که والدین شان حاضر به تسلیمی  -

 به گونه  مؤقت ،شان از طریق کارمندان اجتماعی وزارت یا اقارب وآماده ساختن والدین و ها آن

 .در یکی از مراکز حمایوی تحت حمایت قرار داده شدند

ستفاده و خشونت ا ؤبه س پیوندبرای بلند بردن سطح آگاهی جامعه در  اجتماعی تطبیق مباحثات -

 .علیه اطفال

امور اجتماعی   و های کار محافظت اطفال و ریاست کرد عمل شبکۀ اعضای  میان آهنگی همایجاد  -

ها به مقصد جلوگیری و  محافطت اطفال در سطح والیات و ولسوالی شبکۀ در راستای تقویت 

والیتی و  شبکۀ  میانروابط منظم  خشونت و استثمار علیه اطفال وسؤ استفاده دهی به   پاسخ

 .ها ولسوالی

ادارات دولتی و غیر دولتی برای قربانیان  ،دهی در بین جامعه انکشاف سیستم رجعت سیس و یاأت -

والیتی  شبکۀ امور اجتماعی و اعضای  و تخطی از حقوق طفل در همکاری با ریاست کار

 .محافظت طفل کرد عمل

از فرار  ،، رد مرز شدهخانوادهجدا شده از  ،سازی مرکز حمایوی اطفال قاچاق شده آماده و فعال -

ه خدمات به قربانیان ب منزل و قربانیان قاچاق و اختطاف انسان در سطح کشورغرض ارایه  

  .7931واقع کارته چهارم شهر کابل در سال  ،اطفال خصوص

معروض به خطر را مورد  طفل( 55) تعداده ب ،اطفال در جریان برج حمل از محافظت شبکۀ مدیریت 

خصوصی  ۀیک دختر به پرورشگا پسر ویک بی سرپرست شامل  م واز جمله دو طفل یتی ،حمایت قرار داده

 .اند هپرورش قرارداده شد  آموزش و بت،ظتحت موا و معرفی

 های امنیتی پولیس شهر کابل به که از طریق حوزه خانوادهطفل جدا شده از ( 0۳) تعداد ه هم چنان ب -   

ه مراکز حمایوی اطفال قاچاق شده معرفی ب ،غرض حمایت سپس محافظت اطفال  معرفی  و کرد عمل شبکۀ 

  . اند هیا اقارب شان تحت حمایت قرار داده شد و خانوادهدریافت  تاو 
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 03 دختر و 5شامل  ؛ترکیه شده از کشورهای عربستان سعودی و (واپس) طفل دیپورت( 0۳)تعداد ه ب -   

س سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد که از طریق آمریت کشف قوماندانی پولی گردیدهکابل انتقال ه پسر ب

توسط کارمندان این ریاست به یکی از مراکز حمایوی اطفال انتقال  سپس  ،کرزی به وزارت معرفی شده

 . اند هیا اقارب شان تحت حمایت قرار داده شد و خانواده سویشرعی از  ۀترتیب وثیق تا گردیده و

تربیت اطفال به اساس حکم  حجز مرکز اصالح و شده ازطفل رها  یک ،همچنان در جریان ماه حمل -   

شان در یکی  یا اقارب و خانوادهدریافت  تاا به وزارت تسلیم داده شده واین اطفال .ا.ریاست محترم دولت ج

ظف بتوانند والدین این اطفال را ؤاجتماعی مکه کارمندان  از مراکز حمایوی تحت حمایت قرار داده شد تا این

 .شان بسازند تحویلی اطفال ه  مادآ شناسایی و

ماه حمل به اشتراک اعضای دایمی اعم از  محافظت اطفال در کرد عمل شبکۀ تدویر جلسات ماهوار  -   

غرض رسیدگی به  ،کنند فعالیت می سسات غیر دولتی که در رابطه به اطفال کار وؤم ادارات دولتی و

 . ر گردیده بود شرکت ورزیده بودندهای حل درست  تدوی یافت راه در مشکالت اطـفال و

حمل  ماهدر جریان  ،و والیات مرکز محافظت اطفال کرد عمل های شبکهاز  رسیده یها گزارشبه اساس   -   

از  پسکه   MRMکابل و قضایای  شبکۀ شمول قضایای ه ب قضیه مواصلت ورزیده( 717)به تعداد  05۳8

 شبکۀ ثبت دیتابیــس  ی والیات مربوطه و جدول توحیدی وها و دوسیه ها ولقضایا درج جداین  ،مطالعه

 محافظت اطفال کرد عمل های شبکهاز  رسیده یها گزارشبه اساس  .است همحافظت اطفال گردید کرد عمل

 شبکۀ شمول قضایای ه ب قضیه مواصلت ورزیده( 571)به تعداد  05۳8ثور ماهو والیات در جریان  مرکز

های والیات مربوطه و جدول توحیدی  مطالعه قضایا درج جداول و دوسیه از پسکه   MRMکابل و قضایای 

                                                                                  .است همحافظت اطفال گردید کرد عمل شبکۀ ثبت دیتابیــس  و

از جمله دو طفل مجهول الهویه بوده که عنوانی  ،هطفل  به سرپرستی داده شد 3تعداد ه در جریان ماه ثور ب -

                                                                       .است هاطفال معرفی شد یه  یابتدا ریاست محترم محکمه  

تحصیل  ۀغرض ادام ،محترم هاجر قرار داشت سسه  ؤطفل بدون مراقبت که تحت حمایت م معرفی یک -

 .تخنیکی وزارت محترم معارف تعلیمات مسلکی و ۀادار خوابگاهبه  یتوشمول
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 ۷۹۳۱در سال  ج حاصل شده از اجراآتیدست آوردها و نتا

 عمومی و کلی ۀدر حوز

هزار دالر  311مبلغ 05۳7ملی شد و در سال  شامل بودجه   ،اطفال در معرض خطر نخستین بار،برای 

 .امریکایی به این بخش اختصاص یافت

 پروژه حمایت از اطفال آسیب پذیر بیقتط

 ؛اداری و تخنیکی در حوزه  

 سسات ملی و بینؤبا م آهنگی همهای عملی چگونگی نظارت، ارزیابی و ایجاد ارتباط و  تدوین چارچوب

 ؛المللی

 .یابی به اطالعات و آمارهای مربوط به کودکان ایجاد دیتابیس برای دست

 

 تفصیل گزارش

  ؛بین المللی مرتبط غیر دولتی، ملی و با ادارات و مؤسسات دولتی و هنگیآ همایجاد و تقویت 

  جلسات متعدد با بخش محافظت طفل دفتر یونیسف برای نهایی نمودن پالن مشترک بین وزارت

  ؛۳10۳و  ۳108محترم یونیسف و امضا نمودن پالن مشترک برای سال های  ۀو ادار

  در مورد ظرفیت سازی  «ورلد ویژن»یونیسف و  با دفتر  پی در پی های نشستدایر نمودن

کار  ،پیرامون موضوعات محافظت طفل محافظت طفل والیت بامیان و بادغیس کرد عمل شبکۀ 

 .اجتماعی و مدیریت قضایا

  جلسه با کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد کنفرانس منطقوی در مورد ازدواج طفل در کشور

دیگر همکاری  کرت کار و کمیسیون مستقل حقوق بشر با یکه چطور وزا این بوتان و در مورد

 ؛و حمایت نمایند

  مراکز صحی تداوی ه منظورتداوی ب  هب(  زنان، مردان و اطفال) انمعتاد از تن 918معرفی

  ؛معتادان افغانستان، نجات سنتر شف

   محترم  انجام سروی معیارات مالی در بخش محافظت اطفال به همکاری مالی و تخنیکی اداره

 ؛شود ملی که در بخش اطفال مصرف می ۀیونیسف برای دریافت فیصدی بودج

 ؛حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر ۀتطبیق پروژ 

 ؛تربیت اطفال در وزارت عدلیه عضویت درشورای عالی مراکز اصالح و 
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 ؛ریاست اجرائیه و وزارت عدلیه ها در خانه توقیف عضویت درشورای عالی محابس و 

 ؛کشور ی دریرکمیسیون عالی منع عمل گداعضویت د 

 گزارش  ۀعضویت درهئیت رهبری تهیCRC  کنوانسیون حقوق طفل سازمان ملل متحد وزارت

 ؛امورخارجه

 ؛گزارش حقوق بشر دربخش مبارزه علیه تبعیض زنان ۀعضویت درکمیسیون تهی 

 ؛زنان عضویت درکمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در وزارت  امور 

 ؛قاچاق انسان رکمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف وعضویت د 

 ان؛لی کاهش تقاضا مواد مخدر ومعتادعضویت درکمیسیون عا 

 ؛منع استخدام اطفال درقطعات نظامیۀ نام عضویت درکمیسیون عالی تطبیق توافق 

 ،؛اجتماعی اقتصادی و عضویت درکمیسیون عالی گزارش دهی کنوانسیون فرهنگی 

  بین المللی  در   سسات ملی وؤت اطفال با اشتراک اعضای دایمی ممحافظ شبکۀ تدویر جلسات

 ؛جلسه برای محافظت اطفال( 67۳)ها  یجلسه در ولسوال( 0۳8)مرکز و والیات 

 های  طفل از کشور ۳8سسات همکار حمایت گردیده و ؤطفل به همکاری م 7۳ ،در جریان  سال

ها  تسلیم داده  یت و بعضی شان به خانوادههمکار حما مؤسساتخارجی رد مرز شده به همکاری 

از  پسقضیه محافظتی اطفال از والیات و مرکز مواصلت ورزیده که  0650همچنان، شده

 ؛است هحل مصئون را دریافت نمود راه ،گیرسید

 سرپرست به اساس مکتوب تحقیق اجتماعی صورت گرفته و اطفال بی ۀقضی 07 ،در جریان سال 

 است؛ فرستاده شده الایه اطفابتد ۀبه محکم

 ندهار و روی دست گرفتن دو تحقیق قکابل و  های تم و آسیب پذیر در والیانجام سروی اطفال یتی

 (تحقیق ملی وضعیت اطفال)و ( های خشت پزی اطفال در کره)ملی 

  منظور جلب همکاری ه ها ب خانه ملی و بین الملی و سفارت مؤسساتبا ادارات و  آهنگی همایجاد

 ،INL) ونیت اجتماعیئخدمات محافظتی و مص ۀایشان در بخش تقویت سیستم و ارای و حمایت

Colombo Plan، War Child UK، YHDO، World Vision، Turkish 

Embassy، Indian Embassy، Nether Netherlands Embassy، UNAMA،  

NRC، ILO، CiC، UNODC، WFP، ICRC، Islamic Relief، IOM، Swedish 

Embassy،  etc)  

  توافق باINL    ؛ساختن مرکز حمایوی واقع خیر خانهکولمبو پالن برای تجهیز و فعال  و اداره 

  ۀدر بخش همکاری در فعال ساختن مرکز حمایوی واقع کارت «وار چایلد یوکی» مؤسسه  توافق با 

 ؛سه

 ۀتوافق با موسس NRC  ؛های خشت پزی هکوردر بخش تحقیق ملی در  
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 مجلس )مجلس شورای ملی  دو ی ایجاد یک کمیسیون دفاع از حقوق اطفال در هرطرح برا ۀارای

 (نمایندگان و مجلس سنا

 ؛ونیت اجتماعیئملی مص یهای مشخص برای بهبود پالیس طرح ۀارای 

 قاچاق انسان و قاچاق ۀ ها در بار ارتقای ظرفیت و کار عملی میتود های برنامهدر  حضور فعال

هاجر، دفتر و سازمان بین المللی  ۀسسؤم همکاریبه اطفال  ر شاقه  ستراتیژی کااطرح  ،اطفال

 ؛YHDOکار

 اطفال به سطح  از لیون دالری برای  تشخیص و حمایتیمترتیب طرح و پالن تخنیکی ملی دو 

 ؛کشور

 خدمات به اسرع وقت به  ، همکاری و ارایه  آهنگی همانترنیتی برای  شبکۀ طرح و ایجاد  ۀارای

 ؛ت اطفال به سطح ملیرتریکارمندان سک

 ؛کز حمایوی اطفالانظارت از مر بررسی و 

  دا در کابل، از صنوف محیط ابین المللی وار چایلد کان ۀسسؤم کارهاینظارت و ارزیابی از

 ؛اطفال دوستانه  

 ؛بین المللی هاجر مؤسسه نظارت و بررسی امور 

  ؛زنان برای زنان افغان در کابل کارهای نهادنظارت و بازدید از 

 ؛ندهار و ننگرهارقایلد کانادا در وارچ مؤسسه   نظارت و ارزیابی از امور 

 ؛ملی و بین المللی مؤسساتنامه با  اجرای وظیفه ومسئولیت به صفت نماینده یا فوکل پاینت تفاهم 

   ؛اطفال در والیت بلخ طرح ایجاد محیط دوستانه 

   ؛نستاناوارچایلد کانادا در افغ مؤسسه  نظارتی امور  معاون کمیته 

 ؛محیط دوستانه اطفال در افغانستانزیا برای ایجاد یبه کشور اندون هسفر پنج روز 

 ملی و بین  مؤسساتها میان وزارت و  نامه ایجاد طرزالعمل و طرح جدید برای امضای تفاهم

 ؛المللی

 های نشست یاشتراک در تمام AFSEN-A وزارت در بخش تغذیه از یگبه نمایند. 
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 بین المللی های ملی و سازما ن نسجام امورامدیریت عمومی 

  و قاچاق مهاجران، بهبود و  های آموزشی قاچاق انسان کارگاهاشتراک مدیر و کارمندان بخش در

و ادارات همکار تدویر  مؤسساتمحافظت اطفال که توسط  کرد عمل شبکۀ دهی منظم  گزارش

 .گردیده بود

  نمایند اطفال عرضه خدمات می ۀعرص ملی و بین المللی که در مؤسسات فهرستبررسی. 

 های  ارش نهایی پنجمین کنفرانس اسالمی وزرای امور مربوط  به دوران کودکی به زبانزگ ۀتهی

 .ملی کشور به کارمندان ریاست سکرتریت اطفال

 

 مدیریت تشخیص و حمایت اطفال آسیب پذیر

   (دیتابیس)اطفال در بانک معلومات ثبت و راجستر قضایای 

 در زندان  زندانیمادران  زیست با مار و ارقام احصائیوی اطفال همآوری و ترتیب آ جمع

 ؛پلچرخی

 ؛پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اطفال های سی وضعیت اطفال کارگر و ایجاد طرحربر 

 ؛پزی ترتیب طرح اطفال کارگر در صنعت خشت 

  قوانین، استراتیژی،  مواد شامل یتمام رینده  یرشیف ریاست سکرتریت اطفال که دربرگآایجاد

 ؛ها  مربوط به اطفال پالیسی وغیره برنامه مقرره، کنوانسیون،

 های کتگوریآوری تصاویر و ویدیوهای مربوط به گردجهت  های همکار ترتیب مکاتیب به نهاد 

 ؛مختلف اطفال

   بعضی معلومات  ها و ماده برخیتدوین طرح صندوق رفاهی اطفال، افزودن  ۀدر مرحل کار

 ؛ن طرحهایی شدن ایجهت ن

 طفل درباغ بابر ۀپالن سازی برای تجلیل از هفت گی ومادآ اتخاذ تدابیر ۀجلس اشتراک در. 

 آموزشی کارگاه اشتراک در ILO   ؛سازمان بین المللی کاریا 

 به وزارت کار  همکار مؤسساتدهی  به هریک  فارمت گزارش با ترتیب مکتوب و نمودن ایمیل

 .شان مربوط به اطفال ت گزارش کاریاموراجتماعی جهت دریاف

 ؛باغ بابر کودک درپارک استار و ۀهفت هفت روزه   ۀاشتراک در برنام 
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 اطفال فعالیت دارند ۀکه درعرص مؤسساتآوری گزارش  گرد .  

 

 حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر ۀپروژدر بخش 

  ،حدود  که جمعا  انجام سروی اطفال در معرض خطر در سرتاسر والیات کابل و کندهار

 ؛ر سرتاسر این والیات سروی گردیدد خانوادهسی هزار  94444

 ؛والیت هرات، ننگرهار و کندهار سهپزی در  صنعت خشت رانجام تحقیق ملی اطفال د 

 عامه در مورد حقوق و محافظت اطفال در والیات کابل و کندهار  دهی تدویر دو کنفرانس آگاهی

های مردمی، مسوولین و کارمندان  ومی، متنفذین، اعضای شورابا اشتراک وکالی گذر، بزرگان ق

 ؛ملی و بین المللی مؤسساتادارات ذیربط دولتی و نمایندگان 

  های کابل و کندهار برای  عامه در مورد محافظت اطفال در شهر دهی بورد آگاهی بل 04نصب

 ؛ماه مدت یک

 ؛هفته ار نمودن اینزطفل و برگ ۀهفت (متن) ایجاد طرح و کانسپت 

   تر نیازمند از این  بیش خانواده    0۳1طفل گدا و کارگر روی سرک و  تشخیص  ۳11شناسایی

 ؛جمله

  با  که دارای اطفال گدا و کارگر روی سرکتر نیازمند  بیش خانواده   724انجام مساعدت مالی با

 ؛ر افغانی مساعدت نقدی صورت گرفتههفت هزا 1444مبلغ  خانوادههر 

 ملی تخنیکی نیاز سنجی و اولویت بندی موضوعات محافظتی اطفال با اشتراک  هکارگا برگزاری

والیت و اشتراک نمایندگان  55محافظت اطفال  کرد عمل شبکۀ مسؤلین آمرین امور اجتماعی و 

دو روز برای تشخیص موضوعات محافظتی  درملی و بین الملی ذیربط،  مؤسساتادارات و 

 ؛حافظتی اطفال به سطح کشورو اولویت بندی موضوعات م اطفال به سطح کشور، نیاز سنجی

 محترم بین  ۀسسؤمالی و تخنیکی م کمککنفرانس ملی مشورتی محافظت اطفال به  برگزاری

محافظت  کرد عمل شبکۀ اطفال با اشتراک رؤسای کار و امور اجتماعی و نماینده  ۀالمللی حمای

 . اطفال از هفت والیت

  ملی و بین  مؤسساتطفل و نمایندگان ادارات و  511با اشتراک تدویر روز فرهنگی اطفال

 ؛مالی وار چایلد کانادا المللی در باغ بابر به همکاری و حمایه  

 ؛اطفال در معرض خطر واقع کارته سهساختن مرکز حمایوی  تجهیز، تنظیم و فعال 
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 ؛یت اطفال در هشت والیت بزرگ کشورانجام تحقیق ملی وضع 

 ها و ادارات داخل در  های داخلی وزارت خانه ها و پالییسی مقرره وری لوایح،آ درحال جمع ۀپروژ

، ها پژوهشآوری گردچنان مصروف  دهد و هم مطالعات مقایسوی را انجام می ،بخش اطفال بوده

ابتدایی ( فارمت)چارچوب  ۀپروژ .باشد ملی محافظت اطفال می ۀآمار و ارقام غرض تدوین برنام

اطفال وستاندردهای محافظتی اطفال را ترتیب و کار روی نهایی سازی  ملی محافظت ۀبرنام

 ؛جریان دارد ها آن

 منتظر منظوری پالن تطبیقی  ،که نیاز به منابع مالی و تدارکاتی دارد یهای برای انجام فعالیت

 ؛میتوسط وزارت محترم مالیه هست

 0- ؛داشتن مرکز حمایوی اطفال در معرض خطر فعال نگه 

 2- (ورپاهند، مصر، سویس، کانادا و سنگ)ت مقایسوی پنج کشورمطالعا 

 9- ؛ملی محافظت اطفال ۀترتیب فارمت ابتدایی برنام 

  0-  ستندرهای ملی محافظت اطفالاترتیب. 

 

 ج حاصل شده از اجراآتیدست آوردها و نتا

 ترس ولسوالی قابل دس  794 یت ووال 90کرد محافظت اطفال در لمع های  هشبک ۀتحکیم و توسع

 ؛در سطح کشور

 ؛منظورکمک به اطفال متخلف از قانون هجانبه ب 12 ۀنام تطبیق تفاهم 

  ؛بین المللی مرتبط غیر دولتی، ملی و با ادارات و مؤسسات دولتی و آهنگی همایجاد و تقویت 

  ؛دری زباننهایی نمودن گزارش بررسی و شناسایی سیستم محافظت طفل و ترجمه آن به 

 خش محافظت طفل دفتر یونیسف برای نهایی نمودن پالن مشترک بین وزارت جلسات متعدد با ب

  ۳10۳و  ۳108های  محترم یونیسف و امضا نمودن پالن مشترک برای سال ۀو ادار

  کار اجتماعی و  ،مربیان  در مورد موضوعات محافظت طفل برای روزه 03 کارگاهدایر نمودن

 ؛ونز 7مدیدیرت قضایا برای اشتراک کنندگان از 

  در مورد موضوعات  محافظت طفل کرد عملشبکۀ روزه برای اعضای  01 کارگاهدایر نمودن، 

 ؛بامیان و بادغیس های کار اجتماعی و مدیریت قضایا در والیت

 گزارش به وزارت محترم خارجه در مورد موضوعات سارک و ابتکار آسیای جنوبی برای  ۀتهی

 ؛اطفال ۀشاقبه کار  پیوندمنع خشونت علیه اطفال در 
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 وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر کولمبو پالن برای  میانهمکاری ۀ نام امضا نمودن تفاهم

 ؛مرکز حمایوی برای اطفال در معرض خطر تعمیر ایجاد

 محترم  ۀانجام سروی معیارات مالی در بخش محافظت اطفال به همکاری مالی و تخنیکی ادار

 ؛شود می هزینهی که در بخش اطفال مل ۀفیصدی بودج یونیسف برای دریافت

 ؛حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر ۀتطبیق پروژ 

 تربیت اطفال در وزارت عدلیه عضویت درشورای عالی مراکز اصالح و. 

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

 ؛امورخارجه

 ؛قطعات نظامی منع استخدام اطفال درۀ نام قکمیسیون عالی تطبیق تواف عضویت در 

 طفل از کشورهای  ۳8همکار حمایت گردیده و  مؤسساتطفل به همکاری  7۳، در جریان  سال

ها  تسلیم داده  همکار حمایت و بعضی شان به خانواده مؤسساتخارجی رد مرز شده به همکاری 

مواصلت ورزیده که بعد از محافظتی اطفال از والیات و مرکز  ۀقضی 0650چنان  هم، شده

 ؛است هرسیده گی راه حل مصئون را دریافت نمود

  دست گرفتن دو تحقیق  روی  ندهار وقکابل و  های تاطفال یتیم و آسیب پذیر در والیانجام سروی

 (ضعیت اطفالوتحقیق ملی )و ( های خشت پزی رهواطفال در ک)ملی 

. لمللی در مورد حقوق طفل به وزارت خارجههای بین ا به سفارشات کنوانیسون ها گزارش ۀتهی  
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 ده از تطبیق پالن و اهداف وظیفویتجارب حاصل ش

گیری،  دهی، گزارش رهبری، مدیریت، سخنرانی، سازمانمانند  ؛های الزم اداری تقویت مهارت -

 ؛های الزم وغیره ستراتیژیا ،ها ثر، طرح پالیسیؤم ریزی برنامهطرح سازی، 

 ؛تر محافظت اطفال و سایر ساحات مرتبط آگاهی بیش دنآور به دست -

 ؛ستراتیژی مرتبطاها و  بلند رفتن سطح آگاهی از اداره، قوانین، پالیسی -

 ؛گی ایجاد روابط حسنه با دست اندر کاران، ادارات و مؤسسات ملی و بین المللی مرتبط چگون -

روابط  روشمشکالت از  و ها چالشحل  سطوح مختلف مدیریت و حسن روابط افقی وعمودی در -

 نیک؛

 ؛معرض خطر در های اطفال متضرر و خانواده تماس مستقیم با -

های شان توسط  خانوادهجدایی اطفال و ادغام به موقع اطفال در معرض خطر به  ۀمبارزه علی -

 ؛سیپن های هشبک

 .ملی و بین المللی مؤسساتادارات دولتی، پولیس،  میان آهنگی همایجاد  -

 

 

 مرتبط به اهداف کاری آورده شدهٔ توقعات بر 

 ؛های ملی مرتبط ستراتیژیاقوانین و  اطفال، مطابق به ریاست سکرتریتۀ تطبیق پالن کاری ساالن -

 ؛اطفال با در نظرداشت منابع  دست داشته از حمایت و محافظت -

 ؛اطفال از ها برای محافظت ها و پالیسی طرح و تدوین طرح -

 ؛و مؤسسات ملی و بین المللی مرتبط ابط با اداراتوایجاد و تقویت ر -

 کار ،محافظت اطفال های شبکه ، محافظت اطفال و(CPAN)محافظت اطفال  شبکۀ بخش  در -

 ؛است هصورت گرفتتوسعه  ،لاطفامحافظت  کرد عمل های هشبک ی ازو در تعداد مستمر پیهم و

 یهای زیاد شرفتپی  ،اطفال متخلف از قانون از بخش کار کارمندان اجتماعی و محافظت در -

 ؛است هصورت گرفت

بین المللی تمام  ملی و مؤسساتبیرونی،  تحکیم روابط اداری داخلی و و آهنگی همدر بخش  -

 .است هاجرأات مطابق به اهداف کاری اداره صورت گرفت

 

              7931ریاست سکرتریت اطفال در سال آوردهای  ای از کارکردها و دست این بود فشرده

 .سایت وزارت کار و امور اجتماعی پیشکش گردید ورشیدی که به خوانندگان گرامی ویبهجری خ

 


