فشرده ای از کارکرد ها و دست آورد های ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی
در سال مالی  1396هجری خورشیدی.

ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی ،به تأسی از قانون اساسی ،سایر قوانین نافذۀ مرتبط به پالیسی
ها و استراتیژی های نافذه در کشور و بنابر مکلفیت های دینی ،ملی ،منطقوی و بین المللی؛ رسیده گی
به مسایل امور اجتماعی و مشکالت اقشار آسیب پذیر را در تمام زمینه های ممکن در رأس برنامه ها
و اولویت های کاری خویش قرار داده است.
این ریاست در چهارچوب معینیت اموراجتماعی وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدا و معلولین فعالیت
دارد که متشکل از دو ریاست:
 -1ریاست تنظیم تأمینات اجتماعی؛
 -2ریاست سکرتریت اطفال؛
و دارای چهار آمربت( :آمربت خدمات اجتماعی ،آمربت جبران خساره ،آمریت تشخیص و حمایت
اطفال ،آمریت برنامه ریزی و ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی و دارای هشت مدیریت عمومی
(مدیریت عمومی مصئونیت اجتماعی ،مدیریت عمومی تنظیم کارمندان اجتماعی ،مدیریت عمومی
حمایت از اقشار آسیب پذیر ،مدیریت عمومی جبران خساره ،مدیریت عمومی برنامه ریزی حمایت از
اطفال ،مدیریت عمومی انسجام امور سازمان های ملی و بین المللی ،مدیریت عمومی تنظیم خدمات
برای معتادان و مدیریت عمومی اجراییۀ ریاست می باشد.
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هدف عمده:
تنظیم تأمینات و مصئونیت اجتماعی ،محافظت از اطفال و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد.
ساحات فعالیت:
این ریاست در ساحات وسیع حمایت از اقشار آسیب پذیر و اطفال در معرض خطر به گونۀ زیر:
 -1تأمینات اجتماعی -2 ،مصئونیت اجتماعی -3 ،ارایۀ خدمات اجتماعی -3 ،کاهش سطح فقر،
 -4خدمات مراقبت های اجتماعی و مساعدت های اجتماعی -5 ،تقویت و تحکیم تأمینات
اجتماعی -6 ،بیمۀ اجتماعی -7 ،محافظت اطفال در معرض خطر -8 ،حمایت از کهن ساالن،
 -9حمایت از اطفال معتاد به مواد مخدر -10 ،حمایت از بیوه زنان و خانم های خود
سرپرست -11 ،گسترش شبکه های عملکرد محافظت اطفال در سطح ولسوالی ها -12 ،ایجاد
برنامه های آموزش فن و حرفه جهت خود کفایی اقشار آسیب پذیر و مبارزه با خشونت علیه
اطفال و زنان -13 ،دسترسی به معلومات و توانمند سازی زنان وکاهش فقر14 ،ـ حمایت از
خانواده های معتادان -15 ،حمایت از خانواده های زندانی16 ،ـ جلوگیری از قاچاق زنان
واطفال -17 ،جلوگیری از گدایی اطفال و زنان روی جاده -18 ،جمع آوری کمک جبران
خساره و ایجاد مراکز حمایوی اطفال و اقشار آسیب پذیر به اساس قانون اساسی ،سایر قوانین
نافذۀ مرتبط ،استراتیژی انکشاف ملی ،اهداف توسعۀ پایدار افغانستان ،پالن استراتیژیک
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،استراتیژی سکتور مصئونیت اجتماعی و
استراتیژی ملی محافظت اطفال فعالیت دارد.
اهداف بر آورده شده:
 تطبیق قوانین ،استراتیژی ها و پالیسی های مرتبط به مصئونیت اجتماعی ،و تطبیق پالن کاری
ساالنۀ ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی.
 تطبیق مرحلۀ دوم و سوم توزیع کمک های نقدی به خانواده های مستحق در ولسوالی های چمکنی
والیت پکتیا ،خاص کنر و نور گل والیت کنرها ،یکاولنگ والیت بامیان و دولتیار والیت غور.
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 تحکیم وتوسعۀ شبکه های عملکرد محافظت اطفال در  34والیت و تعدادی از ولسوالی های قابل
دسترس در سطح کشور.
 محافظت و مراقبت اطفال در معرض خطر ،طبق استراتیژی ملی محافظت اطفال.
 حمایت از اقشار آسیب پذیر ،طبق استراتیژی ملی مصئونیت اجتماعی.
 نهایی سازی مسوده پالیسی ملی اجتماعی.
 ارتقای ظرفیت کارمندان.
 ایجاد و تقویت هماهنگی با ادارات و مؤسسات دولتی وغیر دولتی ،ملی وبین المللی مرتبط.
 جمع آوری و حمایت معتادان.
 و طرح و تدوین طرح های متعدد برای تنظیم تأمینات اجتماعی.
فعالیت های وظیفوی اجرا شده:
 .1به دست آوردن موافقۀ یک میلیون دالر امریکایی از بودجۀ ملی انکشافی وزارت مالیه برای سال
مالی  1397غرض برنامه ریزی ملی محافظت اطفال.
 .2به دست آوردن موافقۀ یک میلیون دالر امریکایی از بودجۀ انکشافی وزارت مالیه برای سال مالی
 1397به منظور حمایت از زنان بیوه و خود سرپرست.
 .3دست یابی به منظوری پروژۀ حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر به هزینۀ دو صد هزار دالر
امریکایی در بودجۀ سال مالی  1396از وزارت محترم مالیه برای سروی اطفال یتیم و آسیب پذیر
در والیت های کابل و قندهار.
 .4آغاز کار پروژۀ حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر ،در والیت های کابل و قندهار و گرفتن آزمون
 83کارمند ،جهت تطبیق پروژه.
 .5تطبیق پروژه  6.6میلیون افغانی توسط کمپنی «سمول هال» برای سروی و جلوگیری از ازدواج
های اطفال (ازدواج قبل از وقت یا اجباری) به حمایت مالی ادارۀ محترم یونیسف.
 .6تدوین پالن ملی سایواک (ابتکار آسیای جنوبی برای منع خشونت علیه اطفال) در افغانستان،
تشریک و هماهنگ ساختن آن با سایر وزارت خانه ها و ادارات ذیربط.
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 .7فعال نمودن گروپ ملی هماهنگی و عمل  NACGمتشکل از نهادهای ملی و بین المللی برای منع
خشونت علیه اطفال که یکی از میکانیزم های سایواک می باشد.
 .8زمینه سازی برای اشتراک نماینده های نهاد های مدنی و  NACGافغانستان در نشست های
سارک و سایواک.
 .9طرح و تدوین برنامۀ ملی مصئونیت اجتماعی افغانستان  ASPPبه مبلغ  47میلیون دالر امریکایی
که در چهارچوب  21پروژۀ حمایتی برای اقشار آسیب پذیر می باشد.
.10

ایجاد کمیتۀ مشورتی شش نفری به سطح ریاست عمومی برای تنظیم امور عمومی ،تصمیم

گیری در امور مهم و سرنوشت ساز ،حل اختالفات ،بازنگری استراتیژی ها ،پالیسی ها ،پالن ها و
طرزالعمل های ریاست عمومی.
.11

تدوین چندین طرح برای بهبود و تقویت حمایت از اقشار آسیب پذیر ،به ویژه زنان بیوه و خود

سرپرست ،معتادان خدمات اجتماعی ،متضررین مرتبط به کار /جبران خساره ،مراکز حمایوی و
محافظت اطفال؛ از جمله -1( :طرح کمیتۀ هماهنگی مصئونیت اجتماعی  -2 ،SPCCطرح جلب
کمک های مالی و تخنیکی از شرکت های بزرگ و کوچک ملی و بین المللی برای جلب حمایت از
اقشار آسیب پذیر -3 ،طرح حمایت از مراکز حمایوی -4 ،طرح هیلپ الین /نمبر کمکی رایگان
برای زنان و اطفال -5 ،طرح ظرفیت سازی کارمندان -6 ،طرح برنامۀ فیلوشپ برای فارغان
پوهنتون ها -7 ،طرح حمایت از زنان بیوه و خود سرپرست -8 ،طرح زنان خود سرپرست دارای
اطفال گدا و تأخر ذهنی -9 ،طرح حمایت از کهن ساالن -10 ،طرح کمک زکات برای اطفال یتیم
و آسیب پذیر -11 ،طرح منع عمل گدایی -13 ،طرح برنامۀ مصونیت اجتماعی افغانستان-14 ،
طرح حمایت از بیجاشده گان داخلی -15 ،طرح حمایت ادغام معتادان صحت یاب شدۀ بی سرپناه
که خانواده های شان در والیات می باشند -16 ،طرح حمایت از معتادان صحت یاب شده که از
مراکز فنی و حرفوی مرخص می شوند -17 ،طرح حمایت از ادغام معتادان صحت یاب شده که
خانواده های شان در پاکستان و ایران می باشند  -18طرح مرکزحمایت رفاه زنان خود سرپرست،
 -19طرح توسعۀ شبکه های عملکرد محافظت اطفال به بیش از  300ولسوالی – 20 ،طرح بدیل
های حجز برای اطفال متخلف از قانون -21 ،طرح حمایت از دختران دست فروش و زنان گدا،
 -22طرح حمایت از زنان و اطفال قالین باف  -23طرح ایجاد دیتابیس واحد برای اقشار آسیب
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پذیر -24 ،طرح جمع آوری معتادان و انتقال آنان جهت تداوی به مراکز درمانی -25 ،طرح
حمایت از اطفال نابینا و ناشنوا -26 ،طرح کاهش فقر -27 ،طرح حمایت و محافظت از اطفال
گدا ،کارگر ،معتاد و دارندۀ تأخرذهنی -28 ،طرح منع خشونت و لت و کوب اطفال در مکاتب،
 -29طرح دادخواهی برای عدم تبعیض ،به ویژه برای اطفال یتیم و بی سرپرست -30 ،طرح یک
کمپاین برای اطفال محروم از روند آموزش و پرورش).
.12

فعال ساختن ریاست سکرتریت اطفال و استخدام کارمندان در بست های کمبود که از مدت 9

سال کار عملی آن معطل مانده بود.
.13

تدوین پالیسی ملی اجتماعی به همکاری مالی ادارۀ محترم یونیسف.

.14

ارسال طرح مشخص به وزارت محترم اقتصاد به منظور شامل ساختن اطفال در برنامه های

اقتصادی دولت.
.15

مرور اجراآت سال  2017پالن کاری مشترک ادارۀ محترم یونیسف و وزارت کار ،امور

اجتماعی ،شهدا و معلولین ،تهیه و ترتیب پالن کاری مشترک برای سال های  2018و .2019
.16

تحکیم روابط و هماهنگی با ادارات و نهاد های ملی و بین المللی منجمله ،سفارت های کشور

های دوست ،ادارات ملل متحد ،موسسات وسازمان های ملی و بین المللی و ادارات دولتی ذیربط
به منظور جلب حمایت آنها غرض حمایت از اقشار آسیب پذیر و اطفال در معرض خطر.
.17

سفر های رسمی به شهر کولمبو (کشور سریالنکا) و نیپال به منظور اشتراک در نشست

کارشناسان منطقوی برای تجدید و تصحیح استراتیژی منطقوی منع آزار و اذیت جنسی علیه
اطفال.
.18

طرح و تدوین تفاهم نامۀ دوجانبۀ وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و وزارت

اطالعات و فرهنگ در مورد حمایت از جوانان.
.19

تنظیم و ترمیم سالون کنفرانس های معینیت امور اجتماعی و مزین ساختن آن به تصاویر

شخصیت های پر افتخار کشور.
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.20

تهیه ،ترتیب و فرستادن  70پیشنهاد برای رفع نیازمندی های ریاست عمومی ،عرضۀ خدمات

اجتماعی و محافظت اطفال به منظور بهبود در کارها ،پیشرفت و رسیدگی به موقع به کارها به
مقام وزارت و اخذ احکام آن ،ولی از جانب معینیت محترم مالی واداری اجراآت آن متوقف گردیده
است.
.21

ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی؛ عضویت کمیسیون ها وشورا های عالی زیر را به

دست آورده است:
 عضویت درشورای عالی مراکز اصالح وتربیت اطفال در وزارت عدلیه.
 عضویت درشورای عالی محابس و توقیف خانه ها در وزارت عدلیه و ریاست اجرائیه.
 عضویت درکمیسیون عالی منع عمل گدائی درکشور.
 عضویت درهئیت رهبری تهیه گزارش  CRCکنوانسیون حقوق طفل سازمان ملل متحد وزارت
امورخارجه.
 عضویت در کمیسیون تهیه گزارش حقوق بشر دربخش مبارزه علیه تبعیض زنان؛
 عضویت در کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در وزارت امورزنان؛
 عضویت در کمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان؛
 عضویت در کمیسیون عالی کاهش تقاضای مواد مخدر و معتادان؛
 عضویت در کمیسیون عالی تطبیق توافقنامۀ منع استخدام اطفال در قطعات نظامی؛
 عضویت در کمیسیون عالی گزارش دهی کنوانسیون فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی؛
 عضویت در کمیسیون عالی راه حل های عودت مهاجرین در وزارت محترم مهاجرین و عودت
کنندگان.
.22

دایر نمودن ورکشاپ ها به سطح زون برای تأیید نمودن نتایج بررسی و شناسایی سیستم

محافطت اطفال در کابل ،ننگرهار ،بلخ ،هرات و کندهار و تهیۀ گزارش سفر های والیتی.
.23

تهیه ،ترتیب و ترجمۀ گزارش نهایی شناسایی و بررسی سیستم محافظت اطفال که به کمک

مالی و تخنیکی ادارۀ محترم یونیسف صورت گرفته است.
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.24

راه اندازی مطالعۀ معیارات مالی برای محافظت طفل ،تهیه و ترتیب گزارش نهایی مطالعۀ

معیارات مالی که به همکاری مالی و تخنیکی ادارۀ محترم یونیسف صورت گرفته است.
.25

برگزاری ورکشاپ ملی کار اجتماعی و زمینه سازی کارساحوی برای محصالن دیپارتمنت

کار اجتماعی در ادارات دولتی و غیر دولتی.
.26

دایر نمودن ورکشاپ ده روزه برای محصالن سال چهارم دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنتون

کابل در مورد کاراجتماعی برای محافظت طفل.
.27

شناسایی ،مدیریت ،نظارت و تعقیب قضایای محافظتی اطفال در سطح سایر شبکه های

CPAN
.28

ایجاد دیتابیس برای ثبت قضایای محافظتی اطفال.

.29

پیگیری قضایای شش گانۀ  (Monitoring and Reporting Mechanism) MRMو

گزارش دهی آن به کمیسون عالی .MRM
.30

راه اندازی هفتۀ طفل به مناسبت  20نوامبر؛ روز جهانی طفل برای نخستین بار.

.31

آموزش گروپ های خاص شبکه های سیپن برای محافظت اطفال در حاالت اضطراری

)(CPIE
.32

راه اندازی ورکشاپ های  )Child Protection Minimum Standards) CPMSدر

 12والیت زون مرکز ،غرض آماده گی برای محافظت اطفال در حاالت اضطرار.
.33

تدویر محفل آگاهی دهی اضرار مواد مخدر به خاطر تجلیل ازهفتۀ بسیج ملی علیه مواد مخدر

درتاالر مرکز آموزش های فنی و حرفوی امید ،واقع کمپ فینکس.
.34

انتخاب یک طفل به منظور اشتراک در جلسۀ سارک به کشورهای آسیایی جنوبی.

.35

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

.36

تهیۀ تیلفون ها دارای کود  020برای ریاست ها ،آمریت ها و مدیریت های مربوطه غرض

مفاهمه بهتر و رسیدگی به اجراآت به اسرع وقت.
در بخش تنظیم تأمینات و خدمات اجتماعی:
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 -1تطبیق وعملی نمودن برنامۀ مصونیت اجتماعی و توزیع مساعدت های نقدی برای 3100
خانوادۀ بی بضاعت دارای اطفال زیر سن  10سال ،به همکاری مالی ادارۀ محترم یونیسف در
ولسوالی چهارکنت والیت بلخ.
 -2به تالش و همکاری ریاست تنظیم تأمینات اجتماعی با سکتور مصونیت اجتماعی والیات،
سروی مساعدت مواد غذایی ،آموزش های فن حرفه ،به تعداد  3650تن از خانم های بیوه و
بی بضاعت و بیجا شدگان داخلی از سوی ریاست محترم ضد حوادث ،مؤسسۀ ،UNHCR
 WFPو کمیتۀ ناروی -سویدن در والیت بغالن ،درۀ صوف والیت سمنگان و مهترالم
وعلیشنگ والیت لغمان صورت گرفته است.
 -3معرفی  51تن از خانم های بیوه و بی بضاعت ،خانواده های شهدا و بی جا شده گان داخلی
جهت حمایت و توزیع مواد غذایی به ادارۀ سره میاشت و دیگر نهاد ها که عرضۀ خدمات
اجتماعی می نمایند.
 -4به تالش و همکاری ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی؛ توزیع مواد سوخت زمستانی و
بوت برای  4600خانوادۀ بیجا شده و فقیر و خانم های قالین باف به همکاری دفتر UNHCR
 ،ریاست امور مهاجرین والیت کابل و مؤسسۀ خیریۀ گولدیف مقیم مزار شریف صورت گرفته
است.
 -5معرفی  47خانوادۀ نادار و بی بضاعت همراه با  65تن از اطفال شان جهت حمایت خانوادگی
و مساعدت های نقدی به مؤسسۀ محترم جمعیت کمک های انسانی  ،HASبخش کفاالت ایتام و
جهت تداوی مجانی به وزارت محترم صحت عامه معرفی گردیده اند.
 -6نظارت از روند توزیع پول نقد برای  810تن از اطفال یتیم و توزیع مواد غذایی وغیرغذایی
برای  566خانوادۀ اطفال یتیم به همکاری جمعیت کمک های انسانی .HAS
 -7سفرکارمندان بخش ،جهت نظارت از جریان روند توزیع پول نقد به خانواده های دارای اطفال
زیر سن 10سال به ولسوالی چار کنت والیت بلخ.
 -8توزیع یک هزار ثوب کمپل به  500تن از خانم های بیوه ،بی بضاعت ،و بیجاه شدۀ داخلی به
همکاری دفتر .MTN
 -9کار باالی پالن عمل ملی حمایت از اقشار آسیب پذیر.
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-10

بازدید از محابس زنانه در شهر کابل و تهیه گزارش در مطابقت به مصوبۀ شماره 3

شورای محترم وزیران.
-11

توزیع کمک های نقدی برای  6408خانوادۀ دارای اطفال زیر سن  5سال در ولسوالی

های څمکنی والیت پکتیا ،دولت یار والیت غور ،یکاولنک والیت بامیان ،نورگل و خاص
والیت کنر از طریق پروژۀ مصونیت اجتماعی به همکاری ادارۀ محترم بانک جهانی.
-12

هماهنگی با دفتر مشعل گروپ و آماده سازی تفاهم نامه به منظور حمایت از اطفال و

خانواده های فقیر و بی بضاعت در مکاتب و پوهنتون ها.
-13

اشتراک درجلسات نوبتی هماهنگی ادارات سکتوری در کمیتۀ سکتور مصئونیت

اجتماعی شهر کابل و طرح مقدماتی پالن گذاری انکشافی شهر کابل.
-14

راه اندازی کمپاین و همه پرسی از مؤثریت کمک های نقدی در شش ولسوالی والیت

ننگرهار (سرخرود ،خیوه ،بتی کو ت ،بهسود ،رودات و مرکز شهر جالل آباد با اقشار مختلف؛
از جمله :بیجا شده گان ،کهن ساالن و مهاجران بدون اسناد).
-15

تطبیق قانون سرپرستی اطفال که جدیدا ً مورد تطبیق قرار گرفته و تا اکنون اضافه از

 60طفل بی سرپرست ،مطابق قانون به سرپرستی داده شده است.
-16

بازدید از مراکز حمایوی قربانیان قاچاق و اختطاف ،ترمیم و بازسازی آن به کمک مالی

ادارۀ محترم یونیسف.
-17

به تعداد  143طفل جدا شده از خانواده که از طریق حوزۀ امنیتی شهر کابل ،ادارات

دولتی و غیر دولتی و پولیس سرحدی میدان هوایی کابل غرض حمایت تا پیدا شدن خانواده و یا
نزدیکان شان به این وزارت معرفی شده بودند که پس از مصاحبه های کارمندان اجتماعی و
دریافت نشانی دقیق از خانواده های شان در کابل و هرات با گرفتن ضمانت از خانواده ها،
دوباره ادغام گردیده اند که از جمله به تعداد  70طفل رد مرزی از کشورهای عربستان
سعودی ،ایران و پاکستان می باشند.
-18

به منظور تطبیق هر چه بهتر تفاهم نامۀ  12جانبه ،کارمندان مؤظف در مرکز اصالح و

تربیت اطفال کابل ،با  419طفل تحت حجز مصاحبه هایی انجام شده ،ارتباط آنان را با
خانوادهای شان تامین نموده اند و کارمندان مؤظف توانسته اند که به همکاری وکالی گذر،
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همسایه ها ،مال امام ،مکتب ها و مؤسسۀ محترم  CICبرای تعداد  419طفل فورم تحقیق
اجتماعی خانه پری و پس از طی مراحل قانونی به څارنوالی اختصاصی اطفال تسلیم نموده اند.
-19

کارمند مؤظف در قوماندانی امنیۀ والیت کابل در بخش جرایم اطفال و نوجوانان ،با

 266طفل متخلف از قانون مصاحبه هایی را انجام داده است.
-20

کارمندان مؤظف در ریاست عمومی پرورشگاه ها در پرورشگاه تهیۀ مسکن و

پرورشگاه عالوالدین با 155طفل تحت حمایت ،مصاحبه هایی را انجام داده و در رفع
مشکالت شان با مسولین ادارۀ مربوط همکاری نموده اند و همچنان در رابطه به حقوق طفل و
حفظ الصحۀ محیطی ،برای مؤظفین آنان آگاهی داده شده است.
-21

طبق پالن منظم ،همه روزه یک تن از کارمندان اجتماعی به مرکز حمایوی قاچاق و

اختطاف مربوط به این وزارت توظیف اند و در طول مدت معینه با تعداد  75طفل تحت
حمایت ،مصاحبه هایی را انجام داده ،در مورد رفع مشکالت و ادغام مجدد شان با خانواده ها یا
نزدیکان شان همکاری نموده اند.
-22

در بخش مشاوره ،کارمندان اجتماعی به اقشار آسیب پذیر توانسته اند که به  30تن از

اشخاص و خانواده ها در موارد حقوق اطفال از نگاه دین مبین اسالم ،کنوانسیون بین المللی
حقوق طفل ،قوانین نافذۀ کشور و حمایت بهتر اطفال شان ،مشوره دهی نمایند.
-23

تحقیق اجتماعی توسط کارمندان اجتماعی درمورد وضعیت زندگی خانواده ها صورت

گرفته و به تعداد  18طفل بدون سرپرست را که ازطریق محکمۀ ابتداییۀ اطفال والیت کابل به
سرپرستی داده شد.
-24

طبق پالن کاری هیئت ،سه تن از کارمندان اجتماعی و بخش محافظت اطفال به منظور

بررسی ،نظارت و ارایۀ رهنمایی های الزم در موارد تطبیق تفاهم نامۀ  9جانبه ،کارهای
اجتماعی ،سرپرستی و شبکۀ عملکرد محافظت اطفال در والیت های سمنگان ،بلخ ،هرات،
سرپل ،جوزجان ،لغمان و ننگرهار.
-25

افتتاح و فعال سازی مرکز حمایت از اطفال غرض حمایت اطفال درمعرض خطر تا پیدا

شدن خانواده و یا نزدیکان شان.
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-26

بررسی و نظارت از مرکز حمایوی قاچاق توسط هیئت عالی رتبۀ کمیسیون عالی

مبارزه علیه قاچاق و این وزارت.
-27

طبق پالن ،همه روزه یک تن از کارمندان اجتماعی به مرکز حمایوی قاچاق و اختطاف

مربوط به این وزارت توظیف اند و در درازای زمان معینه با  75طفل تحت حمایت مصاحبه
ها را انجام داده ،درمورد مشکالت و ادغام مجدد شان به خانواده ها و یا نزدیکان شان همکاری
نموده اند.
-28

تشکیل نشست مشترک با منسوبین ریاست عمومی مراکز اصالح وتربیت اطفال وزارت

محترم عدلیه مطابق مصوبۀ شماره  2مؤرخ  1395/9/2کمیتۀ عالی مراکز اصالح وتربیت
اطفال به ریاست ریس اجرائیه ج،ا،ا.
-29

برگزاری کنفراس دو روزۀ کمیسون رهبری تطبیق تفاهم نامۀ  9جانبۀ زون شمال در

والیت بلخ و درزون غرب والیت هرات.
-30

ترتیب پنج برنامۀ کاری مدیریت عمومی تنظیم کارمندان اجتماعی مطابق .CBR

-31

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

ولسوالی ها و شهر کابل توسط کارمندان اجتماعی.
-32

بررسی ونظارت از مؤسسۀ اسالمیک ریلیف مؤسسۀ  ،CRSDOمؤسسۀ زنان برای

زنان افغان وپرور شگاه کابل که در رابطه به اطفال فعالیت دارند توسط کارمندان اجتماعی.
-33

ارایۀ گزارش به تیم بررسی مؤسسۀ «سیمول هال» در مورد وضعیت قاچاق و اختطاف

انسان در افغانستان.
-34

جمع آوری  1677تن از معتادان از نقاط مختلف شهر و انتقال آنان به خاطر تداوی به

شفاخانۀ تداوی معتادان ابن سینا و کمپ فینکس.
-35

معرفی  1007تن از معتادان ذکور واناث جهت تداوی به شفاخانۀ طبقۀ اناث ودان

افغانستان ،کمپ فنکس ،شهامت سنتر و معرفی شان جهت فراگیری آموزش های فنی و
حرفوی.
-36
ها.
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مصاحبه با  570تن از معتادان داخل بستر شفاخانۀ کمپ فینکس به منظور تفکیک آن

-37

در مجموع  3769043افغانـــــي جبران خساره از سوی ادارت ،مؤسســات ،شركت

هاي خصوصي و مختلط مركز و والیات ،به حساب  3000209037650د افغانستـــــان
بانـــك انتقال گــردیده است.
-38

فرستادن پیشنهاد از طریق مقام محترم ریاست جمهوری به وزارت مالیه جهت سپردن

صالحیت برداشت پول جبران خساره؛ مانند گذشته به وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و
معلولین.
-39

فرستادن پیشنهادهای معتدد غرض انتقال پول ذخیره شده از حساب عواید وزارت به کود

مستقل  37650به مقام عالی ریاست جمهوری.
-40

پیگیری طرح جدید مقررۀ جبران خساره در مراجع ذیربط.

در بخش محافظت اطفال:
 -1تدوین طرح مشخص در مورد شامل ساختن اطفال در میثاق شهروندی وزارت محترم احیا و
انکشاف دهات که به منظور تطبیق مصوبۀ شماره  13مؤرخ  26میزان  1395شورای محترم
وزیران ج.ا.ا ترتیب و ارسال گردیده است.
 -2حمایت و هماهنگ ساختن شبکه های محافظت اطفال  CPANsدر  33والیات و 108
ولسوالی افغانستان.
 -3رسیدگی به مشکالت قضایای مختلف اطفال درمعرض خطراز سوی شبکه های عملکرد
محافظت اطفال در مرکز و والیات.
 -4تطبیق قانون سرپرستی اطفال که جدیدا ً مورد تطبیق قرار گرفته و تا اکنون اضافه از  60طفل
بی سرپرست مطابق قانون به سرپرستی داده شده است.
 -5راه اندازی کارگاه ها ،سمینارها و مباحث اجتماعی؛ طبق پالن شبکه های عملکرد محافظت
اطفال برای جلوگیری و پاسخ دهی به سوء استفاده ،خشونت ،استثمار واعمال خشونت ها علیه
اطفال در والیت ها و ولسوالی ها.
 -6به وجود آمدن سیستم منظم رجعت دهی قضایا میان شبکه های عملکرد محافظت اطفال ،پولیس
وکارمندان اجتماعی در مرکز و والیات.
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 -7تدویرجلسات ماهوار شبکه های عملکرد محافظت اطفال درتمامی والیات و ولسوالی ها.
 -8ارایۀ پاسخ به پرسش نامۀ ملل متحد در زمینۀ خشونت علیه اطفال و تسلیمی آن به اتحادیۀ اروپا
جهت ترجمه و فرستادن آن به کمیتۀ .(Child Right’s Convention) CRC
 -9ثبت و درج  2660قضیۀ محافظت اطفال مرکز و والیات که شامل فورم توحیدی گردیده و
ثبت دیتابس نیز گردیده است.
-10

تهیۀ تفاهم نامۀ همکاری وزارت با کولمبو پالن ،هاجر ،تی دی اچ  ،اطفال در معرض

خطر ،زنان برای زنان افغان.CRSDO ،
-11

معرفی  35طفل مربوط پرورشگاه «فرشتۀ نجات» غرض بازدید از نگارستان ملی.

-12

شریک ساختن نتایج ارزیابی سیستم محافظت اطفال افغانستان با مسوولین نهاد های

محافظت اطفال در زون ها.
-13

گزینش یک طفل به منظور اشتراک در جلسۀ سارک به کشور های جنوب آسیا.

-14

راه اندازی مباحث اجتماعی در روستاها و دور دست های کشور توسط شبکه های

عملکرد محافظت اطفال .CPAN
-15

تطبیق پالن ملی کاری سایواک که بخش عمدۀ آن منع خشونت و کار شاقۀ اطفال است.

-16

تطبیق پالن استراتیژیک مشترک وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و ادارۀ

محترم یونیسف در مورد منع کارهای شاقۀ اطفال ،به ویژه کار اطفال در فابریکه های خشت
پزی.
-17

حمایت از اطفالی که مادران شان زندانی اند که تا اکنون  1022طفل حمایت شده است.

-18

به تعداد  20تن از اطفال یتیم و بی سرپرست 86 ،طفل جدا شده از خانواده و 11

طفل رد مرز شده ،مورد حمایت و محافظت قرار گرفته است.
-19

تهیۀ گزارش ها پیرامون سفارش های ملل متحد ،فرستادن آن به وزارت محترم

امورخارجه ج.ا.ا از تطبیق کنوانسیون بین المللی حقوق طفل.
-20

تدوین طرح  MRMیا خشونت های جنگی برای جمع آوری ارقام مربوط به خشونت

های جنگی.
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-21

تدوین و ترتیب طرزالعمل تفاهمنامه های مربوط به معینت اموراجتماعی.

-22

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

این بود فشرده ای از کارکردها و دست آوردهای ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی در سال
مالی  1396هجری خورشیدی که جهت آگاهی دهی به خوانندگان محترم پیشکش گردید.
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