دولت جمــهوری اســـالمی افغانستان
وزارت کار،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین
ریاســت عــمومی پالیــسی و پالن
ریاســـت نــظارت و ارزیابی
آمریت تحلیل و توحید گزارشات

گزارش ربع دوم
سال مالی 1396

تاریخ ارائه گزارش
ماه :سال1396:
1

پس منظر
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نظر به اهداف پالنی خویش اقشار مختلف و نیازمند جامعه
را از طفل کودکستان ها الی کهن ساالن ،جوانان بی حرفه و بی پیشه و بیکار ،معلولین و معیوبین ،بیوه
زنان و اطفال بی سرپرست و ورثه شهدا را از نگاه امور مربوطه به مسایل خدمات اجتماعی و مسایل
مربوط به کاریابی و اشتغال و آموزش های حرفوی و فنی ،ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی و
غیردولتی و سایر اقشار نیازمند فوق الذکر را بعهده دارد.
 رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار موثر کار. کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی. کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیت های حمایوی اجتماعی. تقویت شبکهخدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت از اطفال ،معلولین ،نو جوانان ،کهنساالن ،و تقویت مشارکت اجتماعی آنها.
 تقویت آگاهی های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاص که از نظر اجتماعی منزوی می باشند.-

رشد ظرفیت وزارت کار،امور اجتماعی ،شهداء ومعلولین جهت انکشاف اداره وتطبیق پالیسی
صونیت اجتماعی.
های ملی کار وم َ

خالصه گزارش تحقق فعالیت های پالن شده
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین درربع دوم سال مالی  1396مجموعا ً ( )142فعالیت عمده را
پالن نموده بود که از جملۀ آن ( )86فعالیت تکمیل شده و درنتیجۀ آن وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و
معلولین به( )86دستآورد نایل شده است .به تعداد ( )24فعالیت درحال اجرا قرار دارد )20( ،فعالیت آغاز
نشده و ( )12فعالیت معطل شده است.
جدول ذیل چگونگی انجام فعالیت های پالن شده را نشان میدهد:
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هدف

مقدار
هدف(تارگیت)
در ربع اول
سال .

حکومتداری
خوب وباال
بردن شفافیت
رشد و
انکشاف
پالیسها ،پالن
ها وتامین
ارتباط با
تمویل کننده
گان داخلی
وخارجی
وزارت .

انکشاف پالیسی
ها ،واستراتیژی،
طرح پالن ها،
انکشاف و بهبود
سیستم نظارتی
وارزیابی و تامین
هماهنگی و
ارتباطات.

فعالیت های عمده

پیشرفت فعالیت ها

طرح و انکشاف پالن
استراتیژیک وزارت مبتنی بر
 A-SDGS - ANPDFو
.NPPS

 ایجاد کمیته ها
غرض طرح و
انکشاف پالن
استراتیژیک
وزارت( کمیته
ارشد ،کمیته
تخنیکی ،کمیته
نوشتاری).
 طرح روش تهیه
پالن استراتیژیک
وزارت و ارایه آن
طرح به کمیته
ایجاد شده.

 SMARTسازی پالن های
انکشافی و عادی وزارت و
استمرار برنامه ها باالی منابع
داخلی کاهش مصارف و افزایش
نتایج و پیامد ها.

 تدویر جلسات
پالنگذاری بین
الریاستی.
 ایجاد هماهنگی،
حذف تداخل
وظیفوی.
 مختص سازی،
واقع بینانه وعملی
کردن پالن های
وزارت که دارای
زمان بندی دقیق
باشد.
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فیصدی فیصدی
پیشرفت پیشرفت
عمومی

%50

%20

%50

%20

ایجاد هماهنگی نزدیک با
معینیت ها وریاست های وزارت
بمنظور طرح و انکشاف پالیسی
ها و استراتیژی ها وبرنامه های
عمل .

بازنگری پالیسی های موجوده
وتطابق آن با اسناد وبرنامه های
موجوده ملی .

 هماهنگی با
معینیت های
محترم وزارت
جهت انکشاف
پالیسی ها ،پالن
های انکشافی،
پالن های کاری و %20
برنامه های عمل
ایجاد شده.
 پالن های کاری
پیشبینی شده سال
مالی  1396تهیه و
ترتیب گردیده
است.
 مسوده پالن
انکشافی سال مالی
 1397ترتیب و به
وزارت اقتصاد
شریک گردیده
است.
پالیسی های بازنگری شده.





طرح و انکشاف میکانیزم
انکشاف پالیسی در وزارت.
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%30

پالیسی ملی کار
پالیسی متقاعدین
پالیسی ملی توانمند
سازی اقتصادی
زنان
پالیسی برابری
جندر.

%20

 برگزاری سه دوره
آموزش رهبری
برای کارمندان
عالی رتبه وزارت %20
که دو دور آن
تکمیل گردیده و

%30

%20

یک دور آن باقی
مانده.
 برگزاری برنامه
یک ساله آموزشی
انکشاف پالیسی
ملی کار و از بین
بردن بیکاری در
کشور به همکاری
معینیت امور کار.
 معرفی کارمندان
به برنامه های
آموزشی تحت نام
مدیریت دفتر
داری ،رهبری و
هفت دور ورکشاپ
آموزشی که از
طریق وزارت
امور زنان بنام
 NEFWEبرگزار
گردیده بود اشتراک
و آموزش دیده اند.
ایجاد گروپ های کاری مختلف
بخصوص گروپ کاری جندر
بسطح روسای عمومی.
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 تدویر جلسات
مقدماتی جهت
ایجاد گروپ های
جندر در وزارت با
اشتراک نماینده
گان وزارت امور
زنان و .UNDP
 ایجاد گروپ کاری
جندر و معرفی
اعضای آن تحت
ریاست محترمه
جمیله افغان معینه
شهدا و معلولین

%20

%20

روسای عمومی
ذیدخل ،ریاست
منابع بشری و
مشارو مقام در
امور جندر ریاست
های مربوطه.
طرح و انکشاف میکانیزم ارتباط طرح و انکشاف تول کیت
نظارت و ارزیابی در
با دونران.
وزارت انجام گردیده و
چک لیست های نظارتی
آماده گردیده است.
رشد و ترویج
کار شایسته
برای همه از
طریق
انکشاف بازار
موثر کار

طرح و انکشاف
استراتیژی ملی
کاریابی برای
افغانستان.

ترتیب مسوده ابتدایی استراتیژی
ملی کاریابی.

با تدویر جلسات متعدد با
نهاد های سکتوری و جمع
آوری نظریات آنها مسوده
ابتدایی استراتیژی ملی
کاریابی ترتیب شده است.

ارایه مشوره های
مسلکی تجارتی
برای( )2500
متشبث کوچک
بمنظور حفظ و
توسعه کاروبار

تکمیل پروسه مشوره های
مسلکی تجارتی برای( )2500
متشبث کوچک برای حفظ و
توسعه کار و بار.

پروسه استخدام مشاوران
بخش متشبثین تکمیل
گردیده که از جمله 70
مشاور اکنون  19عمالً
کارهای مشوره دهی
مسلکی خویش را برای
متشبثین آغاز نموده است.

%20

%50

%20

%100

%30

%30

کار روی ایجاد
سیستم معلومات
بازار کار و
سیستم آسان
وظیفه به همکاری
برنامه آسان
خدمت.

دیزاین و انکشاف سیستم
معلومات بازار کار و سیستم
آسان وظیفه .

دیتابس سیستم معلومات
بازار کار ترتیب گردیده و
کار جهت وصل سیستم و
فعال سازی آن جریان دارد.

%50

%50

سروی کمی
عرضه و تقاضای

ترتیب و نهایی سازی گزارش
سروی کمی عرضه و تقاضای

راپور ابتدائی اموزش های
فنی و حرفوی و تعلیمات

%50

%100
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بازار کار.

بازار کار.

تخنیکی و مسلکی نهای
گردیده است.

سروی کیفی قوای
بشری افغانستان.

اجرای و نهایی سازی گزارش
سروی کیفی قوای بشری
افغانستان.

پروژه متذکره بعد از
داوطلبی و مشخص شدن
%50
شرکت برنده متن قرار داد
ترتیب و بمنظور ابراز
نظر و امضاء به جانب
شرکت برنده ارسال گردیده
است.

ایجاد فرصتهای
کار آموزی برای
 3000خانم در
سکتور عامه و
خصوصی در
مشارکت با برنامه
پروموت.

تطبیق ایجاد فرصتهای
کارآموزی برای  3000خانم
درسکتور عامه و خصوصی در
مشارکت با برنامه پروموت.

از طریق پروژه پروموت
(زنان در اقتصاد) بتعداد
 254تن شامل برنامه
کارآموزی گردیده اند و به
تعداد  857تن بعد از اکمال %20
دوره کار آموزی شامل کار
گردیده اند.

%50

%30

از طریق برنامه پروژه
پروموت (زنان در
حکومت) بتعدا  1928تن
شامل برنامه کارآموزی
گردیده اند.
دیزاین و انکشاف سیستم توزیع
آغاز کار
کمپیوترایز ساختن جواز کار.
سیستم توزیع
جواز کار اتباع
داخلی به همکاری
برنامه اسان
خدمت.

به همکاری برنامه اسان
خدمت سیستم توزیع جواز
کار اتباع داخلی دیزاین و
انکشاف گردیده است.

%50

%50

دیزاین و انکشاف دیتابیس
آغاز کار روی
کمپیوترایز ساختن مربوط.
اسناد آرشیف

کار باالی دیزاین و
انکشاف کمپیوترایز ساختن
اسناد آرشیف ریاست
عمومی قوای بشری و
تنظیم امور کار تمام گردیده

%50

%100
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که اکنون کار روی تطبیق
دوره آزمایشی آن آغاز
گردیده است.
برای تشخیص شرکت ها
فورم ارزیابی شرکت ها
طرح ،ترتیب و طی مراحل
گردیده است.

%20

%20

پایه گذاری برنامه ایجاد سیستم استندرد برای
شناسایی شرکت های خصوصی
ملی اعزام
کاریابی جهت اعزام کارگران.
کارگران بخارج
از کشور از
طریق ایجاد
بلند بردن ظرفیت شرکت های
سیستم ها و
خصوصی کاریابی انتخاب شده.
ظرفیت های
نهادی و سازمانی
در وزارت کار،
امور اجتماعی،
شهدا و معلولین.

از میان شرکت های
خصوصی کاریابی به
همکاری اتحادیه خصوصی
کاریابی به تعداد 15
شرکت شناسایی و به
نماینده گی بانک جهانی
مقیم کابل معرفی گردیدند.

%20

%20س

ارزیابی سیستم های مشابه کشور بتاریخ برج ثور سال
 1396به مقام محترم
های اعزام کننده.
وزارت پیشنهاد تقدیم
گردیده است تا بمنظور
ارزیابی سیستم های کشور
های مشابه سفر هیئت چهار
نفری به ریاست ریس
اعزام کارگران بخارج را
به کشور فلیپین منظور
فرمایند.

%50

%50

%20

%30

تقویت سیستم اداری با در نظر
داشت نتایج مطالعات کشور
اعزام کننده.
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ترتیب طرح تشکیل جدید
ریاست اعزام کارگران
بخارج از کشور و ارسال
آن به مقامات ذیصالح
جهت طی مراحل و
منظوری همچنان ترتیب
مسوده طرزالعمل رسیده
گی به تخلفات و شکایات
وارده علیه مسولین دفاتر

خصوصی کاریابی و
همچنان جلب همکاری نهاد
های بین المللی به
خصوص بانک جهانی و
ملل متحد ( پروژه سالم) و
ارایه پیشنهادات در رابطه
به تجهیز ،ارتقای ظرفیت
کاری کارمندان این ریاست
و تمویل مالی پروسه اعزام
کارگران بخارج از کشور.
ایجاد واحد
هماهنگی
توانمندسازی
اقتصادی زنان و
اجرایی نمودن
برنامه اولویت
ملی توانمند سازی
اقتصادی زنان.

ایجاد واحد هماهنگی
توانمندسازی اقتصادی زنان و
اجرایی نمودن برنامه اولویت
ملی توانمند سازی اقتصادی
زنان.

در طرح تشکیل سال
 1396ریاست عمومی
قوای بشری و تنظیم امور
کار واحد توانمند سازی
اقتصادی زنان با دالیل
تزئید آن به مقام وزارت
پیشکش گردیده است.

%50

%50

پیگیری تعدیل
قانون کار و
مقرره تنظیم
حقوق تقاعد
کارکنان ادارات
غیر دولتی
وسکتور
خصوصی با نهاد
های ذیربط.

پیگیری رسمی تعدیل قانون
کاردر وزارت عدلیه و اشتراک
در جلسات تدقیقی در انیستیتوت
امور قانون گذاری در رابطه به
تعدیالت متذکره.

ارسال تعداد  3قطعه
مکاتیب عنوانی وزارت
%20
عدلیه غرض پیگیری تعدیل
قانون کار.

%30
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هر زمانیکه جلسات تدقیقی
قانون کار در وزارت عدلیه
تدویر گردد نماینده وزارت
کار ،امور اجتماعی ،شهدا
و معلولین آماده اشتراک در
جلسات میباشد.

پیگیری رسمی مقرره تنظیم
حقوق تقاعد کارکنان غیر دولتی
و سکتور خصوصی در وزارت
عدلیه و اشتراک در جلسات
تدقیقی در انستیتوت امور قانون
گذاری و کمیته قوانین کابینه
ج.ا.ا.

آماده ساختن طرح مقرره تغیر
طرح دو مقرره
هویت حقوقی اداره و تنظیم
مرتبط به کار
فعالیت های دفاتر خصوصی
( تغیر هویت
حقوقی اداره تنظیم کاریابی.
فعالیت های دفاتر
خصوصی
کاریابی).

طرح مقرره تنظیم حقوق
تقاعد کارکنان غیر دولتی و
%20
سکتور خصوصی به
وزارت عدلیه ارسال
گردیده است و اولین جلسه
تدقیقی مقرره متذکره در آن
اداره بتاریخ 1396/3 /30
برگزار گردید.

طرح مقرره های( تغیر
هویت حقوقی اداره و تنظیم
%50
فعالیت های دفاتر
خصوصی کاریابی) طبق
پالن ترتیب گردید.

تجدید لست
کارهای شاقه و
پرخطر اطفال به
همکاری نهادهای
ذیربط.

تدویر جلسات نظر خواهی با
ادارات ذیربط در رابطه به لست
کارهای شاقه و پر خطر اطفال.

جمع آوری نظریات ادارات
سکتوری مرکز و والیات
در رابطه به تعدیل کارهای
%50
ثقیل و پرخطر اطفال
صورت گرفته است و
همچنان بازنگری لیست
های ثقیل و پرخطر اطفال
طی ورکشاپ دو روزه
 24-23جوزا  1396با
اشتراک ادارات ذیربط.

مطالعه سیستم
موجود تفتیش
کارو دریافت
راهکار های موثر
و کارا.

بازنگری پرسشنامه ها و سایر
اسناد مورد نیاز برای بررسی
مفتشین.

ریاست تفتیش کار متکی به
حکم ماده  146قانون کار،
مقرره مربوطه و مقرره
نورمهای عمده حفاظت کار %50
و تخنیک ایمنی و سایر
اسناد تقنینی مرتبط بکار،
طبق پالن سال مالی 1396
با تدویر جلسات متعدد با
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%30

%100

%100

%100

آمرین بخش های تفتیش
کار پرسشنامه های را
بازنگری و آماده گردیده
است.
پیگیری رسمی طرح ارسال شده ارسال اسناد به معاونیت
پیگیری طرح
دوم ریاست جمهوری
ارسال شده تثبیت تثبیت حد اقل مزد به کمیته
اسالمی افغانستان جهت
قوانین کابینه ج.ا.ا
حد اقل مزد به
اجراات بعدی آن.
کمیته قوانین کابینه
ج.ا.ا
طرح سیستم
گزارش دهی
واحد.

ترتیب و نهایی سازی طرح
سیستم گزارش دهی واحد.

به هماهنگی ریاست های
محترم کار والیات
موضوع طرح سیستم
گزارش دهی واحد مورد
سروی قرار گرفت که در
نتیجه معلوم گردید که به
جز از والیات درجه اول
در سایر والیات تطبیق این
چنین برنامه قابل تطبیق
نبوده و توافق صورت
گرفت که کما فی السابق به
ارایه گزارشات خویش
عنوانی مرکز بپردازند.

تکمیل پروسه استخدام
اموزگاران و انتخاب
کارآموزان.

پروسه انتخاب کارآموزان
تکمیل شده و استخدام
آموزگاران ارایه
آموزشهای فنی و حرفوی
نیز نهایی شده است.
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%20

%30

%100

%100

%100

%100

تهیه و ترتیب  5جلد نصاب %20
آموزشهای فنی و حرفوی
مطابق به استندرد های
قبول شده مانند نصاب
آموزشی موترسایکل ،
مسول پذیرش هوتل ،قالین
بافی و غیره ترتیب و نهایی
گردیده است.

%30

بهبود کیفیت
آموزشهای فنی و
حرفوی.

تهیه و تدوین نصاب و استندرد
مبتنی روش آموزش بر اساس
قابلیت و شایستگی (.)CBT

% 20

% 30

اعطای کمک نقدی
تکمیل پروسه اعطای کمک
اعطای کمک
بالعوض برای  2000تن
نقدی بالعوض برای دو هزار
نقدی بالعوض
خانم در مقابل پالن تجارتی شان .خانم جهت ایجاد و توسعه
برای دوهزار
تشبثات کوچک از بودجه
خانم در مقابل
غیر اختیاری کشور ایتالیا
پالن تجارتی شان.
در والیت هرات ،پروسه
جمع آوری فورمها و ثبت
آن تکمیل و آماده به قرعه
کشی میباشد و همچنان در
والیت بامیان و فراه جمع
اوری فورم های تجارتی
در حال تکمیل است.

% 30

% 50

گزارش مقدماتی پروژه
نهایی و سروی عرضه و
تقاضای بازار کار در
والیات مربوطه تکمیل و
نیز لیست مستفدین مورد
نظر تکمیل و در مرحله
نهایی شدن میباشد.

%30

%50

تدویر ورکشاپ های آموزش
آموزگاران به سطح زون ها.

ارائه آموزشهای
فنی و حرفوی
برای یک هزار
تن اعضای گروپ
های پس انداز.

ارائه آموزشهای فنی و حرفوی
برای یک هزار تن اعضای
گروپ های پس انداز.
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مرحله دوم فعالیت انجام
گردیده و ورکشاپ های
آموزش آموزگاران در اول
اگست  2017در شهر کابل
تدویرو در حال انجام
است.

تقویت شبکه
خدمات
مراقبت
اجتماعی به
منظور
مصئونیت
اطفال،
معلولین،
نوجوانان،
کهن ساالن و
تقویت
مشارکت
اجتماعی آنها.

تطبیق مرحله دوم
و سوم توزیع
کمکهای نقدی به
فامیلهای مستحق
در ولسوالی های
چمکنی والیت
پکتیا ،خاص کنر
و نورگل والیت
کنرها ،یکاولنگ
والیت بامیان،
دولت یار والیت
غور.

% 25

% 50

تحت پوشش قرار دادن تخمینی
حد اقل  11000تن از خانواده
های بی بضاعت در والیات
متذکره

تدویر ورکشاپ با موسسات % 25
همکار(ریلیف انترنشنل،
سنایی و افغان اید) و
جلسات هماهنگی با شورای
های انکشافی ،مسولین
ولسوالی ها شامل پالن
صورت گرفته است.

% 50

نظارت از جریان تطبیق
برنامه مصئونیت اجتماعی
به همکاری ریاست کار و
امور اجتماعی والیات
متذکره و هیات موظف
ریاست نظارت و ارزیابی
در ولسوای های شامل پالن
انجام گردیده است.

%25

% 50

به تعداد  29طفل تحت
تدویر جلسات ماهوارشبکه
حمایت قرار داده شد از
عملکرد محافظت اطفال در
مرکز ،والیات و ولسوالی ها و جمله  26طفل جدا شده از
فامیل که از طریق حوزه
حمایت قاطع وزارت کار،
ً
اموراجتماعی،شهدا و معلولین و های امنیتی پولیس رسما به
سایر اعضای شبکه( )CPANو وزارت معرفی گردیده
بودند شامل  25پسر و یک
موسسات ذیدخل.
دختر و یک طفل پسر
دیپورت شده از کشور
سعودی و دو طفل پسر رها
شده از حجز.

%25

% 50

نظارت و بررسی از جریان
توزیع مساعدت های نقدی برای
مستفدین.

حمایت و مراقبت
اطفال در معرض
خطر طبق
استراتیژی ملی
محافظت اطفال
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درمرحله سوم توزیع کمک
های نقدی برای ()7530
تن از خانواده های مستحق
در ولسوالی خاص کنر،
نورگل والیت کنرها و
دولتیار والیت غور.

تعقیب سیستماتیک کار کمیته
های اعضای شبکه( )CPANو
گزارش دهی منظم آنها در
جلسات ماهوار کمیته موظف.

به تعداد بیشتر از  5جلسه
در سطح  133شبکه سی
پن صورت گرفته است.

% 25

% 50

در  133جلسه ماهوار
شبکه های سی پن
گزارشات کمیته فرعی
تعقیب قضایا مطرح و
دریافت و راه های حل
گردیده است.

انجام مصاحبه با اطفال غرض
دریافت مشکالت شان.

 مصاحبه با تعداد( )42اطفال شامل
پرورشگاه ها تهیه
مسکن و
عالوالدین.
 مصاحبه با تعداد( )77طفل متخلف
از قانون و اطفال
بی سرپرست.

%25

% 50

مراقبت و نظارت از مرکز
حمایوی قربانیان قاچاق و
اختطاف اطفال واقع کارته سه
شهرکابل و مرکز حمایوی بدیل
های حجز برای اطفال متخلف
از قانون واقع حصه دوم
خیرخانه.

 بتعداد ( )14قربانی %25قاچاق و اختطاف
تحت حمایت قرار
گرفته و دوباره به
فامیل های شان
مدغم گردیده اند.
 معرفی چهارکارمند اجتماعی
بخاطر مصاحبه با
اطفال قربانی.
 امضاء وپروتوکول با
موسسه رفاه
اجتماعی صورت
گرفته و موقتا ً تفاهم
نامهدراختیارموس
سه قرارگرفته است

% 50
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ادغام مجدد اطفال در معرض
خطر به فامیل های شان.

بتعداد ( )36طفل جدا شده
از فامیل و در معرض
خطر به همکاری ادارات
دولتی به این اداره معرفی
شده بود ،بعد از انجام
مصاحبه و دریافت آدرس
دقیق دوباره به فامیل های
شان ادغام گردید و از جمله
 11طفل آن رد مرز شده
گان کشور های ایران،
عربستان و پاکستان می
باشد.

%25

% 50

ارتقاء ظرفیت اعضای شبکه
عملکرد محافظت اطفال در
مرکز و والیات.

در مجموع دو ورکشاپ
تدویر آگاهی دهی از حقوق
اطفال در والیت کابل و
میدان وردک ورکشاپ
مدیریت قضایای محافظتی
اطفال برای فعاالن
محافظت اطفال والیات
صورت گرفته است.

% 25

% 50

هماهنگی موثر در جلسات
ایجاد و تقویه هماهنگی بین
تحکیم و توسعه
ماهوار به حضوریابی بیش
ادارات و موسسات ملی و بین
شبکه های
عملکرد محافظت المللی عضو شبکه ( )CPANبه از  50عضو از نهادها،
دوایر دولتی ،موسسات و
منظور حمایت بیشتر از اطفال
اطفال در 34
سازمان های ملی و بین
والیت و تعداد از در معرض خطر.
المللی صورت گرفته و
ولسوالی های قابل
قضیه هشت طفل دایکندی
دسترس در سطح
از طریق کمیته پالنگزاری
کشور.
به جامعه ادغام گردید.

% 25

% 50

به تعداد  42تن اطفال شامل % 25
پرورشگاه های تهیه مسکن
و عالوالدین مصاحبه
حضوری توسط کارمندان
اجتماعی صورت گرفته
است.

% 50

انجام مصاحبه با اطفال غرض
دریافت مشکالت ایشان.
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به تعداد  77طفل متخلف از
قانون و اطفال بی
سرپرست در مراکز
اصالح و تربیت مصاحبه
حضور صورت گرفته
است و فورم تحقیقات
اجتماعی خانه پری گردیده
است.
رجعت دهی قضایای اطفال از
والیات به مرکز و از مرکز به
والیات غرض حمایت از ایشان.

رجعت دهی قضایا طوری
دوامدار و عندالضرورت
قضایای محافظتی اطفال
بین والیات و مرکز برای
عرضه خدمات ادامه دارد
و قضایای زیادی از این
قبیل محافظت گردیده است.

% 25

% 50

زمینه سازی دوباره ادغام مجدد
ایشان به فامیل ها.

بتعداد ( )36طفل جدا شده
از فامیل و در معرض
خطر به همکاری ادارات
دولتی به این اداره معرفی
شده بود ،بعد از انجام
مصاحبه و دریافت آدرس
دقیق دوباره به فامیل های
شان ادغام گردید و از جمله
 11طفل آن رد مرز شده
گان کشور های ایران،
عربستان و پاکستان می
باشد.

% 25

% 50

% 25

% 50

بمنظور خدمات الزم به
ایجاد هماهنگی بین ادارات و
اطفال معروض به خطر و
موسسات ملی و بین المللی که
در رابطه به اطفال فعالیت دارند .رجعت دهی دقیق به
خدمات الزم هماهنگی بین
ادارات و موسسات وجود
دارد تا در موقع الزم با
استفاده از امکانات با
هماهنگی کامل اطفال به
16

خدمات رجعت داده شده
است.
تعقیب سستماتیک کار کمیته های کار کمیته در مجلس
ماهوار به اعضا شریک
اعضای شبکه سپین و گزارش
میگردد و نیز نتیجه
دهی منظم آنها در جلسات
محافظت در فورم انفرادی
ماهوار.
درج شده است.

% 25

% 50

توظیف تعداد  2تن کارمند
اجتماعی رسما ً به مرکز
اصالح و تربیت اطفال
کابل و خانه پری تعداد 10
فارم تحقیق اجتماعی برای
اطفال متخلف از قانون و
تسلیمی آن به سارنوالی
های مربوط.

% 25

% 50

توظیف کارمندان اجتماعی در
مرکز اصالح و تربیت اطفال
مرکز و والیات کشور.

توظیف تعداد  7تن کارمند
اجتماعی موسسه محترم
 CICبه حوزه های
امنیتی.
توظیف یک نفر کارمند
اجتماعی به آمریت جرایم
نوجوانان و اطفال
قوماندانی امنیه کابل و با
تعداد  50طفل متخلف
مصاحبه را انجام و رجعت
دهی نموده است.
بررسی و ترتیب راپور تحقیق
اجتماعی برای فامیل های که
اطفال را به سرپرستی میگیرند
در همکاری محکمه ابتدائیه.

17

مطابق قانون سرپرستی
اطفال با محاکمه ابتدائیه
اطفال یک هماهنگی خوب
بوجود آمده و قضایا رسما ً
از طریق محکمه ابتدائیه
اطفال به وزارت رجعت
دهی گردیده و کارمندان

% 25

% 50

اجتماعی راپور تحقیق
اجتماعی را در مورد هر
دو فامیل ترتیب و رسما ً به
محکمه ابتدائیه اطفال
ارسال میدارند  .تا هنوز دو
طفل از طریق محکمه
ابتدائیه اطفال رجعت دهی
شده و بعداز ترتیب راپور
تحقیق اجتماعی هر دو
فامیل و قرار قضائی رسما ً
به سرپرستی داده شده
است.
بهبود در روند
آموزش ،پرورش
و فراهم سازی
بهتر تعلیم و تربیه
برای اطفال شامل
پرورشگاه ها در
سطح کشور.

ایجاد سیستم
معلومات
پرورشگاه ها یا

آموزش ،پرورش و فراهم سازی زمینه بهتر تعلیم و تربیه
برای اطفال شامل
زمینه بهتر تعلیم و تربیه برای
پرورشگاه های دولتی و
 13000تن از اطفال شامل در
خصوصی فراهم گردیده
پرورشگاه های دولتی و
است.
خصوصی در مرکز و والیات
کشور.

مطالعه فورمهای موجود قابل
استفاده در پرورشگاه های
خصوصی و دولتی.

فورمه های احصائیوی
اطفال و کارمندان ترتیب و
% 20
به پرورشگاه های دولتی و
خصوصی ارسال بعد از
مواصلت و مطالعه نموده
شامل گزارشات می گردید.

انکشاف فورمهای مورد نظر
برای بررسی پرورشگاه ها.

% 30

Orphanage
Management
)(OMIS
Information
System
بررسی کلی
وضعیت
پرورشگاه های

% 30
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فورمهای مورد نظر برای
بررسی پرورشگاه ها
ترتیب گردیده است.

% 30

% 30

% 30

تیم های بررسی پرورشگاه
های والیات تثبیت گردیده
است درصورت موجودیت
بودجه ربع سوم به والیات
اعزام میگردد.

% 20

% 40

تعین تیم ها برای بررسی و
دولتی و
خصوصی و ارائه ارتقای ظرفیت آنها.
گزارش جامع از
آن.
شناسائی چالشها ،فرصت ها و
تهدید ها و تهیه گزارش جامع و
ارائه پیشنهادات جهت حل
مشکالت و بهتر نمودن عرضه
خدمات.

بر اساس بازدید هیئات
موظف از پرورشگاه های
والیاتیکه صورت گرفته
است ،نسبت بعد مسافه و
تهدیدات امنیتی مطابق
مینوی غذائی منظور شده
غذاء و البسه به اطفال
توزیع نمیگردد که
مشکالت ،تهدیدات و چالش
ها ذریعه گزارشات و
پیشنهاد ها به مقامات
محترم ارایه گردیده است.

%20

% 30

انسجام هماهنگی
و عرضه خدمات
بهتر به اطفال
یتیم ،بی سرپرست
و معروض به
خطر.

تشخیص و تداوی شاگردان
مریض و توجه به رشد سالم
آنها.

براساس مراجعه اطفال
مریض و با در نظر داشت
ثبت و راجسترکلینک
صحی تداوی طور دوامدار
صورت میگیرد و غرض
رشد سالم شان تیم های
ورزشی تعیین و فعالیت
مینماید.

% 25

% 50

تقویت تعلیم و
تربیه و برنامه
های خود کفایی و
آموزشی برای
اطفال پرورشگاه

تدویر برنامه های تربیوی از
قبیل تدریس قرآن کریم ،تعلیم
احکام فقه اخالق و تربیه
اسالمی ،زبان انگلیسی،
کمپیوتر ،فرهنگی و سپورتی و
برنامه های آمادگی کانکور.

براساس تقسیم اوقات و
پروگرام درسی برنامه های
انگلیسی ،کمپیوتر،
فرهنگی ،سپورتی در حال
اجراء میباشد.

% 25

% 50
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تدویر برنامه های حرفوی از
قبیل نلدوانی ،نجاری ،فلزکاری،
ترمیم موبایل ،ترمیم کمپیوتر،
خیاطی ،گلدوزی ،چرمه دوزی.

غرض مساعد ساختن
برنامه های متذکره با
انجمن تقویه و انکشاف
افغانستان ،کابل انجنیری،
خانم بی نظیر آذر نماینده
مهاجرین افغان در سویدن
تفاهم صورت گرفته است.

% 20

% 30

تطبیق مرحله وار استراتیژی
مرکز آزادی.

تدویر کورسهای صنوف
درسی لسان انگلیسی،
کمپیوتر ،صحت روانی،
خطاطی و رسامی ایجاد و
شاگردان مصروف آموزش
دروس خویش میباشند.

% 20

% 30

% 30

% 50

% 25

% 50

بازنگری تشکیل و ترتیب بودجه بازنگری تشکیل و بودجه
اصالحات
تشکیالتی و تقویت برای سال  1397پرورشگاه ها .سال  1397ترتیب و تحت
دوران قرار دارد.
مدیریت مالی و
اداری.
ایجاد سیستم کمپیوتری ثبت کود در بخش مالی و حسابی
دهی اجناس و حسابات مالی
پرورشگاه.

سیستم کمپیوتری گردیده و
در بخش کود دهی اجناس
جهت معرفی کارمند
مسلکی بمقام محترم
وزارت پیشنهاد ارایه
گردیده است.

عرضه خدمات اعاشه و غذای
سه وقته برای اطفال.

بر اساس مینوی غذائی
منظور شده برای اطفال
شامل پرورشگاه طور
دوامدار سه وقته غذا توزیع
میگردد.

توسعه ،انکشاف و ایجاد کودکستانهای خصوصی
نظربه تقاضای موسس و عقد
استندرد سازی
تفاهمنامه فی مابین اداره
کودکستان های
مربوطه وزارت کار ،امور
دولتی و
اجتماعی ،شهدا و معلولین.
خصوصی در
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 ایجاد ( )7بابکودکستان
خصوصی در
مرکز.
 سروی ( )8بابکودکستانهای

% 20

% 20

% 40

% 30

خصوصی.
 نظارت ( )5بابکودکستانهای
خصوصی.

سطح کشور.

ایجاد کودکستانهای محالت کار
در ادارات (متقاضی) و نظارت
از استندرد سازی کودکستانهای
محالت کار.

رشد و توسعه کودکستانهای
سکتور خصوصی و دولتی نظر
به تقاضای اهالی منطقه در
والیات.

ایجاد کودکستان در محل
کار( ریاست برق کابل).

% 20

سروی یک باب کودکستان
محل زیست ولسوالی
بگرامی نظارت از استندرد
سازی کودکستانهای
محالت کار( وزارت فواید
عامه – شفاخانه ماللی
زیژنتون و لیسه الفتح).
ایجاد سه باب کودکستان
خصوصی در والیت.

% 20

% 30

ایجاد دو باب کودکستان
محل کار در والیت کاپیسا
و پکتیکا.

تامین ارتباط با نهادی فرهنگی
داخلی و خارجی در راستای
برنامه های تفریحی و فرهنگی و
مسرت بخش برای کودکان.

 نمایش سرکس
توسط مشمولین
% 20
آشیانه در چهار
کودکستان محل
زیست.
 نمایش تیاتر گری
در کودکستانهای
محالت زیست لیسه
عالی الفتح و شهر
کهنه.

ایجاد سیستم گزارش گیری به
شکل انترنیتی از والیات کشور.

% 20
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% 30

اخذ احصائیه بخاطر
گزارشات و ارسال مکاتیب
به تمام کودکستانهای
والیات.

% 30

% 30

اموزش و ارتقای
ظرفیت معلمین و
مدیران ریاست
عمومی
کودکستانها و
پرورشگاه ها.

% 20

% 30

غنی سازی کتابخانه مرکزی،
کتابخانه سیار ،و اطاق مطالعه
کودک و معلمین جهت گسترش
فرهنگ مطالعه بین کودکان و
معلمین کودکستانها ،مدیران و
کارمندان ریاست عمومی
کودکستانها.
چاپ کتاب درسی برای تمام
معلمین مرکز والیات و
بازنگری نصاب تعلیمی(تعلیمات
قبل از مکتب).

 چاپ ده جلد کتاب
برای معلمین در
مرکز و والیات.
 تجدید نظر و
بازنگری نصاب
تعلیمی – تشکیل
کمیته ،ارتباط با
ارگانهای ذیربط،
کسب تجارت
معلمان و مدیران
با تجراب
کودکستان ها و
دایرنمودن جلسات
هفته وار توسط
اعضای مسلکی.

% 20

% 30

ارتقای سطح دانش و مهارت
های مسلکی معلمان ،مدیران،
کارمندان و اعضای مسلکی
کودکستانها دولتی و خصوصی
از طریق تدویر کورس های
طویل المدت ،کوتاه مدت و
سیمینار ها در رابطه به (صحی،
موزیک ،روانشناسی ،حقوق
کودک ،جلسات رهنمودی
میتودیک و تربیت بدنی) در
مرکز و والیت کشور.

ارتقای ظرفیت معلمین در
بخش های ذیل:

% 20

% 30
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 30تن از معلمین و  50تن
کودکان از کتابخانه مرکزی
و اطاق مطالعه کودک
مستفید شدن و کودکان از
اجرای نمایشات آموزشی
لذت بردند.

 دربخش کورسشش ماهه  33تن
معلمین کودکستانها.
 در بخش سمینارمیتودیکی  18تن
معلمین کودکستانها.
 در بخش سمیناریکروزه روانشنائی
 50تن.

تدوین کتب درسی نیاز معلمین و تدوین  5جلد کتاب جریان
دارد ،تحلیل و تجزیه نیاز
کودکان در مطابقت با نصاب
های آموزشی معلمان ،جمع
تعلیمی(شیرخوارگاه و
آوری مواد مورد نیاز،
کودکستانها).
مطالعه مواد و کار باالی
کتب.
انکشاف و
تقویت شبکه
عرضه
خدمات بهتر
و قناعت
بخش برای
معلولین ورثه
شهدا بر
اساس عدالت
و مشارکت
اجتماعی آنها
در جامعه.

پرداخت حقوق
برای فامیل های
شهدا و معلولین
به شکل منظم و
سیستماتیک از
طریق سیستم
بایومتریک در
سطح کشور.

ایجاد و افتتاح
صندوق حمایوی
برای افراد دارای
معلولیت و ورثه
شهدا جهت بهبود
وضعیت صحی و
اقتصادی آنها
درجامعه.

تثبیت و طی مراحل اسناد و
افتتاح حسابات بانکی برای
معلولین و ورثه شهدا نو تثبیت
در مرکز و والیات کشور.

برای  6040تن معلولین و
ورثه شهدا در والیات:
هرات ،میدان وردک ،بلخ،
بامیان ،کنرها ،غور،
لوگر ،کندهار ،بدخشان،
کندز ،کاپیسا ،غزنی،
پروان و لغمان حساب
بانکی افتتاح گردیده است.

مطالعه دقیق اسناد شرعی و
تصادیق مربوطه ورثه شهدا و
معلولین و تسلیمی ،ثبت و
راجستر اسناد ورثه شهدا و
معلولین اردوی ملی.

مطالعه دقیق اسناد شرعی
و تصادیق تعداد ()1795
اسناد ورثه شهدا و معلولین
اردوی ملی.

پرداخت حقوق برای 155000
تن از فامیل های شهدا و
 110137تن از اشخاص دارای
معلولیت در سطح کشور.

پرداخت حقوق  7303تن
ورثه شهدا و  17514تن
معلولین مجموعا ً 24817
تن ورثه شهدا و معلولین
در مرکز.

طرح آماده سازی و پیشنهاد
غرض ایجاد صندوق حمایوی
برای افراد دارای معلولیت و
ورثه شهدا.

ترتیب طرح صندوق
حمایوی در قوس 1395
توسط معین صاحب و
مشاورین شان تکمیل و
غرض نظر خواهی به دفتر
مقام وزارت ارسال گردید
که بعدا ً توسط ریاست
محترم پالن و پالیسی بعد
از یک سلسله تغیرات و
اصالحات دوباره به
معینیت امور شهدا و
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% 20

% 30

% 40

% 40

% 40

% 40

% 40

% 40

% 50

% 100

معلولین ارسال گردید.

برگزاری سروی
سرتاسری با
همکاری احصائیه
مرکزی ،وزارت
صحت عامه و
UNMACA

امضاء تفاهم نامه با احصائیه
مرکزی.

طرح پالیسی ملی
معلولین در
روشنی قوانین
ملی و بین المللی.

استخدام مشاور و ایجاد کمیته
تخنیکی برای پیشبرد برای تهیه
پالیسی و نهای سازی آن.

تعدیل قانون
مطابق ضرورت
های جامعه
معلولیت

تمام کارهای مقدماتی
سروی به شمول ایجاد
% 40
کمیته های کاری رهبری و
تخنیکی در هماهنگی با
احصائیه مرکزی صورت
گرفته است.
مشاور در بخش پالیسی و
پالن در ماه سپتمبر 2016
استخدام شده که کار در
قسمت پالیسی ملی معلولین
صورت گرفته است.

% 40

% 40

% 40

همچنان طرح و پالیسی به
شکل درازمدت و کوتاه
مدت تهیه و ترتیب گردیده
و در جلسه هیئت رهبری
وزارت مطرح گردیده
است.
کمیته متشکل از برخی
ایجاد بورد کاری روی تعدیل
ادارات مختلف دولتی ،نهاد
قانون از نهاد های ذی دخل و
ایجاد کمیته تخنیکی برای پیشبرد های جامعه مدنی معلولیت
و خود اشخاص دارای
آن.
معلولیت ایجاد گردید
بخاطر تعدیل قانون .

% 40

% 40

جلسات دادخواهی و آگاهی
داد خواهی برای دریافت جوه
مالی برای تهیه گزارش و برنامه نیز با وزارت عدلیه ،اداره
امور توسط معینیت امور
های آگاهی دهی.
شهدا و معلولین و نهاد های
خود اشخاص دارای
معلولیت صورت گرفت.

% 40

% 40
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تهیه گزارش به سه لسان
فارسی ،پشتو و انگلیسی
صورت گرفت و بمقام پیش
کش شد.

% 40

% 40

تهیه گزارش به سه لسان و پیش
کش گزارش به مقام.

بمنظور بهبود وضعیت
اشخاص دارای معلولیت،
اخیرا ً پالن استراتیژیک پنج
ساله را طرح زیزی گردیده
و پالن مذکور در برگیرنده
تمام جنبه های زنده گی
اجتماعی اشخاص دارای
معلولیت میباشد.

% 20

% 30

به تاریخ  13الی  15حون
برگزاری کنفرانس دوم جهت
 2017در نیویارک –
جلب کمک های مالی برای
آمریکا تدویر گردید بخاطر
توانمند سازی اشخاص دارای
معلولیت و ورثه شهدا در واشنتن جلب کمک های مالی برای
توانمند سازی.
دی سی کشور آمریکا.

% 20

% 30

برنامه ریزی و تهیه پالیسی
بهبود وضعیت
اقتصادی مردان و برای همه شمول سازی
موضوعات جندردر معینیت
زنان دارای
مربوطه.
معلولیت

توسعه انکشاف
حکومت
داری خوب و کودکستانها،
پرورشگاه و
باال بردن
مراکز آموزشهای
شفافیت،
حساب دهی و فنی و حرفوی
دولتی و
هماهنگی با
خصوصی در
ادارات
سطح کشور.

تکمیل اسناد و ارزیابی
اعمار یک باب کودکستان به
شکل استندرد در مقر وزارت از مرحله دومی اعمار یک
%10
بودجه اختیاری دولت افغانستان .باب کودکستان در مقرر
وزارت و بعد از طی
مراحل آن ارسال تمام اسناد
جهت ساختن کودکستان به
وزارت شهر سازی و
مسکن.
اعمار مرکز آموزشهای فنی و
حرفوی در والیت ننگرهار از
کمک بالعوض کشور
هندوستان.
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اعمار مرکز آموزشهای
فنی و حرفوی در والیت
ننگرهار که در سال
 1395/11/1شروع شده
بود نظر به گزارش %50
تکمیل گردیده است.

% 10

% 10

% 10

استخدام افراد الیق به اعالن سپردن  35بست های به تعداد  7بست اول و دوم
ریاست های مرکزی از
و شایسته در بست اول دوم واحد های مرکزی و
والیتی طبق سیستم ( )C.B.Rاز طریق پروسه ()C.B.R
های کمبود به
طی مراحل گردیده و به
طریق منابع بشری وزارت.
اساس اصل
رقابت گذاشته شده است.
شفافیت طبق
قانون و مقررات به اعالن سپردن  70بست های تعداد  20بست به اعالن
و معرفی افراد
گذاشته شده است.
 3الی  8خالی کارکنان ریاست
دارای معلولیت و های مرکزی و  80بست والیتی
به تعداد  67تن از بست 3
طبق سیستم رتب.
ورثه شهدا به
الی  8بعد از طی مراحل
بورسیه ها.
طبق سیستم رتب و معاش

% 20

% 40

% 20

% 40

استخدام گردیده است.
تعداد  15بست والیتی بعد
از اعالن و شارت لست
15تن در طی ربع مقرر
گردیده است.

تطبیق سیستم
حکومتداری
الکترونیکی در
سطح وزارت.

ایجاد سیستم مکتوب ها ،استعالم
ها و پیشنهادات (،)EDMIS
سیستم الکترونیکی
مالی( ،)FMISسیستم
الکترونیکی تهیه و
تدارکات( )PMISو منابع بشری
( ) HRMISدر سطح وزارت.
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کار برای پروسه تدارکاتی
و فعالیت های مذکور آغاز
گردیده است.

% 20

% 20

پیشرفت اجراآت
فعالیت های تکمیل شده:
وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدا و معلولین تحقق ( )142فعالیت را پالن نموده که الی ختم ربع دوم ()86
فعالیت ذیل را تکمیل نموده است.
 .1ایجاد کمیته ها غرض طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت ( کمیته ارشد ،کمیته تخنیکی،
کمیته نوشتاری) ،طرح روش تهیه پالن استراتیژیک وزارت و ارایه آن طرح به کمیته ایجاد شده.
 .2تدویر جلسات پالنگذاری بین الریاستی .ایجاد هماهنگی ،حذف تداخل وظیفوی .مختص سازی،
واقع بینانه و عملی کردن پالن های وزارت که دارای زمان بندی دقیق باشد.
 .3هماهنگی با معینیت های محترم وزارت جهت انکشاف پالیسی ها ،پالن های انکشافی ،پالن های
کاری و برنامه های عمل ایجاد شده ،پالن های کاری پیشبینی شده سال مالی  1396تهیه و ترتیب
گردیده است و مسوده پالن انکشافی سال مالی  1397ترتیب و به وزارت اقتصاد شریک گردیده
است.
 .4پالیسی های بازنگری شده :پالیسی ملی کار،پالیسی متقاعدین ،پالیسی ملی توانمند سازی اقتصادی
زنان و پالیسی برابری جندر.
 .5برگزاری سه دوره آموزش رهبری برای کارمندان عالی رتبه وزارت که دو دور آن تکمیل
گردیده و یک دور آن باقی مانده ،برگزاری برنامه یک ساله آموزشی انکشاف پالیسی ملی کار و
از بین بردن بیکاری در کشور به همکاری معینیت امور کارو همچنان معرفی کارمندان به برنامه
های آموزشی تحت نام مدیریت دفتر داری ،رهبری و هفت دور ورکشاپ آموزشی که از طریق
وزارت امور زنان به نام  NEFWAبرگزار گردیده بود اشتراک و آموزش دیده اند.
 .6تدویر جلسات مقدماتی جهت ایجاد گروپ های کاری جندر در وزارت با اشتراک نماینده گان
وزارت امور زنان و .UNDPایجاد گروپ کاری جندر و معرفی اعضای آن تحت ریاست
محترمه جمیله افغان معینه شهدا و معلولین روسای عمومی ذیدخل ،ریاست منابع بشری ،مشاور
مقام در امور جندر ریاست های مربوطه.
 .7طرح و انکشاف تول کیت نظارت و ارزیابی در وزارت انجام گردیده وچک لیست های نظارتی
آماده گردیده است.
 .8با تدویر جلسات متعدد با نهاد های سکتوری و جمع آوری نظریات آنها مسوده ابتدایی استراتیژی
ملی کاریابی ترتیب شده است.
 .9پروسه استخدام مشاوران بخش متشبثین تکمیل گردیده که از جمله 70مشاور اکنون  19عمالً
کارهای مشوره دهی مسلکی خویش را برای متشبثین آغاز نموده است.
 .10دیتابس سیستم معلومات بازار کار ترتیب گردیده و کار جهت وصل سیستم و فعال سازی آن
جریان دارد.
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 .11راپور ابتدائی آموزش های فنی و حرفوی و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نهای گردیده است.پروژه
متذکره بعد از داوطلبی و مشخص شدن شرکت برنده متن قرار داد ترتیب و بمنظور ابراز نظر و
امضاء به جانب شرکت برنده ارسال گردیده است.
 .12پروژه متذکره بعد از داوطلبی و مشخص شدن شرکت برنده متن قرار داد ترتیب و بمنظور ابراز
نظر و امضاء به جانب شرکت برنده ارسال گردیده است.
 .13از طریق پروژه پروموت (زنان در اقتصاد) بتعداد  254تن شامل برنامه کارآموزی گردیده اند و
به تعداد  857تن بعد از اکمال دوره کارآموزی شامل کار گردیده اند .از طریق برنامه پروژه
پروموت (زنان در حکومت) بتعداد  1928تن شامل برنامه کارآموزی گردیده اند.
 .14به همکاری برنامه آسان خدمت سیستم توزیع جواز کار اتباع داخلی دیزاین و انکشاف گردیده
است.
 .15کار باالی دیزاین و انکشاف کمپیوترایز ساختن اسناد آرشیف ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم
امور کار تمام گردیده که اکنون کار روی تطبیق دوره آزمایشی آن آغاز گردیده است.
 .16برای تشخیص شرکت ها فورم ارزیابی شرکت ها طرح ،ترتیب وطی مراحل گردیده است.
 .17ازمیان شرکت های خصوصی کاریابی به همکاری اتحادیه خصوصی کاریابی به تعداد 15
شرکت شناسایی و به نماینده گی بانک جهانی مقیم کابل معرفی گردیدند.
 .18بتاریخ برج ثور سال  1396به مقام محترم وزارت پیشنهاد تقدیم گردیده است تا بمنظور ارزیابی
سیستم های کشور های مشاب ه سفر هیئت چهار نفری به ریاست ریس اعزام کارگران بخارج را به
کشور فلیپین منظور فرمایند.
 .19ترتیب طرح تشکیل جدید ریاست اعزام کار گران بخارج از کشور و ارسال آن به مقامات
ذیصالح جهت طی مراحل و منظوری همچنان ترتیب مسوده طرزالعمل رسیده گی به تخلفات و
شکایات وارده ع لیه مسولین دفاتر خصوصی کاریابی و همچنان جلب همکاری نهاد های بین
المللی به خصوص بانک جهانی و ملل متحد (پروژه سالم) و ارایه پیشنهادات در رابطه به تجهیز،
ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این ریاست و تمویل مالی پروسه اعزام کارگران بخارج از کشور.
 .20در طرح تشکیل سال  1396ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار واحد توانمند سازی
اقتصادی زنان با دالیل تزئید آن به مقام وزارت پیشکش گردیده است.
 .21ارسال تعداد  3قطعه مکاتیب عنوانی وزارت عدلیه غرض پیگیری تعدیل قانون کار .هرزمانیکه
جلسات تدقیقی قانون کار در وزارت عدلیه تدویر گردد نماینده وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا
و معلولین آماده اشتراک در جلسات میباشد.
 .22طرح مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان غیر دولتی و سکتور خصوصی به وزارت عدلیه ارسال
گردیده است و اولین جلسه تدقیقی مقرره متذکره در آن اداره بتاریخ  1396/3/30برگزار گردید.
 .23طرح مقرره های ( تغیر هویت حقوقی اداره و تنظیم فعالیت های دفاتر خصوصی کاریابی ) طبق
پالن ترتیب گردید.
 .24جمع آوری نظریات ادارات سکتوری مرکز و والیات در رابطه به تعدیل کارهای ثقیل و پرخطر
اطفال صورت گرفته است و همچنان بازنگری لیست های ثقیل و پرخطر اطفال طی ورکشاپ دو
روزه ( ) 24 – 23جوزا  1396با اشتراک ادارات ذیربط.
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 .25ریاست تفتیش کار متکی به حکم ماده ( )146قانون کار ،مقرره مربوطه و مقرره نورمهای عمده
حفاظت کار و تخنیک ایمنی وسایر اسناد تقنینی مرتبط بکار ،طبق پالن سال مالی  1396با
تدویرجلسات متعدد با آمرین بخش های تفتیش کار پرسشنامه های را بازنگری و آماده گردیده
است.
 .26ارسال اسناد به معاونیت دوم ریاست محترم جمهوری اسالمی افغانستان جهت اجراات بعدی آن.
 .27به هماهنگی ریاست های محترم کار والیات موضوع طرح سیستم گزارش دهی واحد مورد
سروی قرار گرفت که در نتیجه معلوم گردید که به جز از والیات درجه اول در سایر والیات
تطبیق این چنین برنامه قابل تطبیق نبوده و توافق صورت گرفت که کما فی السابق به ارایه
گزارشات خویش عنوانی مرکز بپردازند.
 .28پروسه انتخاب کارآموزان تکمیل شده و استخدام آموزگاران ارایه آموزشهای فنی و حرفوی نیز
نهایی شده است.
 .29تهیه و ترتیب  5جلد نصاب آموزشهای فنی و حرفوی مطابق به استندرد های قبول شده مانند
نصاب آموزشی موترسایکل  ،مسول پذیرش هوتل ،قالین بافی و غیره ترتیب و نهایی گردیده
است.
 .30مرحله دوم فعالیت انجام گردیده و ورکشاپ های آموزش آموزگاران در اول اگست  2017در
شهر کابل تدویرو در حال انجام است.
 .31اعطای کمک نقدی بالعوض برای  2000تن خانم جهت ایجاد و توسعه تشبثات کوچک از بودجه
غیر اختیاری کشور ایتالیا در والیت هرات ،پروسه جمع آوری فورمها و ثبت آن تکمیل و آماده به
قرعه کشی میباشد و همچنان در والیت بامیان و فراه جمع آوری فورم های تجارتی در حال تکمیل
است.
 .32گزارش مقدماتی پروژه نهایی و سروی عرضه و تقاضای بازار کار در والیات مربوطه تکمیل و
نیز لیست مستفدین مورد نظر تکمیل و درمرحله نهایی شدن میباشد.
 .33درمرحله سوم توزیع کمک های نقدی برای ( ) 7530تن از خانواده های مستحق در ولسوالی
خاص کنر ،نورگل والیت کنرها و دولتیار والیت غور.
 .34تدویر ورکشاپ با موسسات همکار(ریلیف انترنشنل ،سنایی و افغان اید) و جلسات هماهنگی با
شورای های انکشافی ،مسولین ولسوالی ها شامل پالن صورت گرفته است.
 .35نظارت از جریان تطبیق برنامه مصئونیت اجتماعی به همکاری ریاست کار و امور اجتماعی
والیات متذکره و هیات موظف ریاست نظارت و ارزیابی در ولسوای های شامل پالن انجام
گردیده است.
 .36به تعداد  29طفل تحت حمایت قرار داده شد از جمله  26طفل جدا شده از فامیل که از طریق حوزه
های امنیتی پولیس رسما ً به وزارت معرفی گردیده بودند شامل  25پسر و یک دختر و یک طفل
پسر دیپورت شده از کشور سعودی و دو طفل پسر رها شده از حجز.
 .37به تعداد بیشتر از  5جلسه در سطح  133شبکه سی پن صورت گرفته است.
در  133جلسه ماهوار شبکه های سی پن گزارشات کمیته فرعی تعقیب قضایا مطرح و دریافت و
راه های حل گردیده است.
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 .38مصاحبه با تعداد ( )42اطفال شامل پرورشگاه ها تهیه مسکن و عالوالدین .مصاحبه با تعداد ()77
طفل متخلف از قانون و اطفال بی سرپرست.
 .39بتعداد ( ) 14قربانی قاچاق و اختطاف تحت حمایت قرار گرفته و دوباره به فامیل های شان مدغم
گردیده اند .معرفی چهار کارمند اجتماعی بخاطر مصاحبه با اطفال قربانی .امضاء و پروتوکول با
موسسه رفاه اجتماعی صورت گرفته و موقتا ً تفاهم نامه در اختیار موسسه قرار گرفته است.
 .40بتعداد ( ) 36طفل جدا شده از فامیل و در معرض خطر به همکاری ادارات دولتی به این اداره
معرفی شده بود ،بعد از انجام مصاحبه و دریافت آدرس دقیق دوباره به فامیل های شان ادغام
گردید و از جمله  11طفل آن رد مرز شده گان کشور های ایران ،عربستان و پاکستان می باشد.
 .41در مجموع دو ورکشاپ تدویر آگاهی دهی از حقوق اطفال در والیت کابل و میدان وردک
ورکشاپ مدیریت قضایای محافظتی اطفال برای فعاالن محافظت اطفال والیات صورت گرفته
است.
 .42هماهنگی موثر در جلسات ماهوار به حضوریابی بیش از  50عضو از نهادها ،دوایر دولتی،
موسسات و سازمان های ملی و بین المللی صورت گرفته و قضیه هشت طفل دایکندی از طریق
کمیته پالنگزاری به جامعه ادغام گردید.
 .43به تعداد  42تن اطفال شامل پرورشگاه های تهیه مسکن و عالوالدین مصاحبه حضوری توسط
کارمندان اجتماعی صورت گرفته است .به تعداد  77طفل متخلف از قانون و اطفال بی سرپرست
در مراکز اصالح و تربیت مصاحبه حضور صورت گرفته است و فورم تحقیقات اجتماعی خانه
پری گردیده است.
 .44رجعت دهی قضایا طوری دوامدار و عندالضرورت قضایای محافظتی اطفال بین والیات و مرکز
برای عرضه خدمات ادامه دارد و قضایای زیادی از این قبیل محافظت گردیده است.
 .45بتعداد ( ) 36طفل جدا شده از فامیل و در معرض خطر به همکاری ادارات دولتی به این اداره
معرفی شده بود ،بعد از انجام مصاحبه و دریافت آدرس دقیق دوباره به فامیل های شان ادغام
گردید و از جمله  11طفل آن رد مرز شده گان کشور های ایران ،عربستان و پاکستان می باشد.
 .46بمنظور خدمات الزم به اطفال معروض به خطر و رجعت دهی دقیق به خدمات الزم هماهنگی بین
ادارات و موسسات وجود دارد تا در موقع الزم با استفاده از امکانات با هماهنگی کامل اطفال به
خدمات رجعت داده شده است.
 .47کار کمیته در مجلس ماهوار به اعضا شریک میگردد و نیز نتیجه محافظت در فورم انفرادی درج
شده است.
 .48توظیف تعداد  2تن کارمند اجتماعی رسما ً به مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل و خانه پری تعداد
 10فارم تحقیق اجتماعی برای اطفال متخلف از قانو ن و تسلیمی آن به سارنوالی های مربوط.
توظیف تعداد  7تن کارمند اجتماعی موسسه محترم  CICبه حوزه های امنیتی .توظیف یک نفر
کارمند اجتماعی به آمریت جرایم نوجوانان و اطفال قوماندانی امنیه کابل و با تعداد  50طفل
متخلف مصاحبه را انجام و رجعت دهی نموده است.
 .49مطابق ق انون سرپرستی اطفال با محاکمه ابتدائیه اطفال یک هماهنگی خوب بوجود آمده و قضایا
رسما ً از طریق محکمه ابتدائیه اطفال به وزارت رجعت دهی گردیده و کارمندان اجتماعی راپور
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تحقیق اجتماعی را در مورد هر دو فامیل ترتیب و رسما ً به محکمه ابتدائیه اطفال ارسال میدارند .
تا هنوز دو طفل از طریق محکمه ابتدائیه اطفال رجعت دهی شده و بعداز ترتیب راپور تحقیق
اجتماعی هر دو فامیل و قرار قضائی رسما ً به سرپرستی داده شده است.
 .50زمینه بهتر تعلیم و تربیه برای اطفال شامل پرورشگاه های دولتی و خصوصی فراهم گردیده
است.
 .51فورمه های احصائیوی اطفال و کارمندان ترتیب و به پرورشگاه های دولتی و خصوصی ارسال
بعد از مواصلت و مطالعه نموده شامل گزارشات می گردید.
 .52فورمهای مورد نظر برای بررسی پرورشگاه ها ترتیب گردیده است.
 .53تیم های بررسی پرورشگاه های والیات تثبیت گردیده است درصورت موجودیت بودجه ربع سوم
به والیات اعزام میگردد.
 .54بر اساس بازدید هیئات موظف از پرورشگاه های والیاتیکه صورت گرفته است ،نسبت بعد مسافه
و تهدیدات امنیتی مطابق مینوی غذائی منظور شده غذاء و البسه به اطفال توزیع نمیگردد که
مشکالت ،تهدیدات و چالش ها ذریعه گزارشات و پیشنهاد ها به مقامات محترم ارایه گردیده است.
 .55براساس مراجعه اطفال مریض و با در نظر داشت ثبت و راجسترکلینک صحی تداوی طور
دوامدار صورت میگیرد و غرض رشد سالم شان تیم های ورزشی تعیین و فعالیت مینماید.
 .56براساس تقسیم اوقات و پروگرام درسی برنامه های انگلیسی ،کمپیوتر ،فرهنگی ،سپورتی در حال
اجراء میباشد.
 .57غرض مساعد ساختن برنامه های متذکره با انجمن تقویه و انکشاف افغانستان ،کابل انجنیری ،خانم
بی نظیر آذر نماینده مهاجرین افغان در سویدن تفاهم صورت گرفته است.
 .58تدویر کورسهای صنوف درسی لسان انگلیسی ،کمپیوتر ،صحت روانی ،خطاطی و رسامی ایجاد
و شاگردان مصروف آموزش دروس خویش میباشند.
 .59بازنگری تشکیل و بودجه سال  1397ترتیب و تحت دوران قرار دارد.
 .60در بخش مالی و حسابی سیستم کمپیوتری گردیده و در بخش کود دهی اجناس جهت معرفی کارمند
مسلکی بمقام محترم وزارت پیشنهاد ارایه گردیده است.
 .61براساس مینوی غذائی منظور شده برای اطفال شامل پرورشگاه طور دوامدار سه وقته غذا توزیع
میگردد.
 .62ایجاد ( )7باب کودکستان خصوصی در مرکز .سروی ( )8باب کودکستانهایخصوصی.نظارت()5
باب کودکستانهای خصوصی.
 .63ایجاد کودکستان در محل کار( ریاست برق کابل) .سروی یک باب کودکستان محل زیست
ولسوالی بگرامی نظارت از استندرد سازی کودکستانهای محالت کار( وزارت فواید عامه –
شفاخانه ماللی زیژنتون و لیسه الفتح).
 .64ایجاد سه باب کودکستان خصوصی در والیت .ایجاد دو باب کودکستان محل کار در والیت کاپیسا
و پکتیکا.
 .65نمایش سرکس توسط مشمولین آشیانه در چهار کودکستان محل زیست .نمایش تیاتر گری در
کودکستانهای محالت زیست لیسه عالی الفتح و شهر کهنه.
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 .66اخذ احصائیه بخاطر گزارشات و ارسال مکاتیب به تمام کودکستانهای والیات.
 30 .67تن از معلمین و  50تن کودکان از کتابخانه مرکزی و اطاق مطالعه کودک مستفید شدن و
کودکان از اجرای نمایشات آموزشی لذت بردند.
 .68چاپ ده جلد کتاب برای معلمین در مرکز و والیات .تجدید نظر و بازنگری نصاب تعلیمی –
تشکیل کمیته ،ارتباط با ارگانهای ذیربط ،کسب تجارت معلمان و مدیران با تجراب کودکستان ها و
دایرنمودن جلسات هفته وار توسط اعضای مسلکی.
 .69ارتقای ظرفیت معلمین در بخش های ذیل:
دربخش کورس شش ماهه  33تن معلمین کودکستانها.
در بخش سمینار میتودیکی  18تن معلمین کودکستانها.
در بخش سمینار یکروزه روانشنائی  50تن.
 .70تدوین  5جلد کتاب جریان دارد ،تحلیل و تجزیه نیاز های آموزشی معلمان ،جمع آوری مواد مورد
نیاز ،مطالعه مواد و کار باالی کتب.
 .71برای  6040تن معلول ین و ورثه شهدا در والیات :هرات ،میدان وردک ،بلخ ،بامیان ،کنرها،
غور ،لوگر ،کندهار ،بدخشان ،کندز ،کاپیسا ،غزنی ،پروان و لغمان حساب بانکی افتتاح گردیده
است.
 .72مطالعه دقیق اسناد شرعی و تصادیق تعداد ( )1795اسناد ورثه شهدا و معلولین اردوی ملی.
 .73پرداخت حقوق  7303تن ورثه شهدا و  17514تن معلولین مجموعا ً  24817تن ورثه شهدا و
معلولین در مرکز.
 .74ترتیب طرح صندوق حمایوی در قوس  1395توسط معین صاحب و مشاورین شان تکمیل و
غرض نظر خواهی به دفتر مقام وزارت ارسال گردید که بعدا ً توسط ریاست محترم پالن و پالیسی
بعد از یک سلسله تغیرات و اصالحات دوباره به معینیت امور شهدا و معلولین ارسال گردید.
 .75تمام کارهای مقدماتی سروی به شمول ایجاد کمیته های کاری رهبری و تخنیکی در هماهنگی با
احصائیه مرکزی صورت گرفته است\.
 .76مشاور در بخش پالیسی و پالن در ماه سپتمبر  2016استخدام شده که کار در قسمت پالیسی ملی
معلولین صورت گرفته است .همچنان طرح و پالیسی به شکل درازمدت و کوتاه مدت تهیه و
ترتیب گردیده و در جلسه هیئت رهبری وزارت مطرح گردیده است.
 .77کمیته متشکل از برخی ادارات مختلف دولتی ،نهاد های جامعه مدنی معلولیت و خود اشخاص
دارای معلولیت ایجاد گردید بخاطر تعدیل قانون .
 .78جلسات دادخواهی و آگاهی نیز با وزارت عدلیه ،اداره امور توسط معینیت امور شهدا و معلولین و
نهاد های خود اشخاص دارای معلولیت صورت گرفت.
 .79تهیه گزارش به سه لسان فارسی ،پشتو و انگلیسی صورت گرفت و بمقام پیش کش شد.
 .80بمنظور بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت ،اخیرا ً پالن استراتیژیک پنج ساله را طرح زیزی
گردیده و پالن مذکور در برگیرنده تمام جنبه های زنده گی اجتماعی اشخاص دارای معلولیت
میباشد.
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 .81به تاریخ  13الی  15حون  2017در نیویارک – آمریکا تدویر گردید بخاطر جلب کمک های مالی
برای توانمند سازی.
 .82تکمیل اسناد و ارزیابی مرحله دومی اعمار یک باب کودکستان در مقرر وزارت و بعد از طی
مراحل آن ارسال تمام اسناد جهت ساختن کودکستان به وزارت شهر سازی و مسکن.
 .83اعمار مرکز آموزشهای فنی و حرفوی در والیت ننگرهار که در سال  1395/11/1شروع شده
بود نظر به گزارش  %50تکمیل گردیده است.
 .84به تعداد  7بست اول و دوم ریاست های مرکزی از طریق پروسه ( )C.B.Rطی مراحل گردیده و
به رقابت گذاشته شده است.
 .85تعداد  20بست به اعالن گذاشته شده است .به تعداد  67تن از بست  3الی  8بعد از طی مراحل
طبق سیستم رتب و معاش استخدام گردیده است .تعداد  15بست والیتی بعد از اعالن و شارت
لست 15تن در طی ربع مقرر گردیده است.
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فعالیت های تکمیل شده
شماره

طبقه بندی
فعالیت ها

نتایج

فعالیت های تکمیل شده

1

ارتقای ظرفیت

3

چک وبررسی هویت دقیق هر متقاعد
تطبیق قانون/
مبارزه با جرایم به رویت کارت .

تدویر ورکشاپ های آموزشی
برایآ موزگاران به سطح زونها .

بلند بردن دانش مسلکی و تخنیکی آموزگاران جهت ارایه
تدریس بهتر و استندرد برای دانشجویان حرفه آموزان اطفال.

افزایش دانش مسلکی و عرضه کارگران مسلکی و تخنیکی به
ارائه آموزشهای فنی وحروفی برای
یک هزار تن اعضای گروپ های پس بازار کار و ایجاد شغل به آنها.
انداز پروژه  AREDPدر والیات
هرات و بامیان از بودجه غیری
اختیاری کشور ایتالیا .
اخذ بورسیه به خارج غرض اشتراک
در سیمینار های طویل المدت ،میان
المدت وکودتاه مدت جهت ارتقای
ظرفیت مسلکی معلمین ،مدیران
واعزام اعضای مسلکی به
کشورهمجوار جهت بازدید وکسب
تجارب مسلکی

4
عرضه خدمات

5

فعالیتهای اداری،
مالی و تدارکاتی

کسب تجارب تخنیکی و مسلکی جدید و آشنایی با دانش معاصر
و روند مدیریتی کشورهای دعوت کننده و تطبیق آن غرض
ایجاد تغیر و بهتر ساختن ساحه کاری.

جلوگیری از جعل و تذویر و دقیق شدن ارقام متقاعدین در
سطح کشور.

دیزان و انکشاف سیستم توزیع
جوازکار.

تسریع روند کاری توزیع جواز ،دقیق شدن ارقام متقاضیان
کار جهت ارایه خدمات بهتر به ایشان.

ایجاد کودکستانهای خصوصی نظر به
تقاضای موسس وعقد تفاهمنامه فی
مابین اداره مربوطه و وزارت کار،
امور اجتماعی ،شهدا ومعلولین .

جهت ترویج بلند بردن کمیت آموزشی های قبل از مکتب در
کشور به منظور تربیه سالم و آماده سازی اطفال برای آموزش
در مکاتب.

.

بازنگری پالیسی ها جهت اصالح گسترش پالیسی ها ترتیب
شده.

بازنگری پالیسی های موجوده وتطابق
آن با اسناد وبرنامه های موجوده ملی.
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6

فعالیتهای
ساختمانی

اعمار تعمیر پرورشگاه در ولسوالی
سوکی والیت کنر .

ارایه خدمات بهتر ،تحت آموزش و پرورش اطفال بی
سرپرست ،کاهش مصارف دولت.

7

کار آفرینی

به اعالن سپردن ( )35بست های اول
دوم واحد های مرکزی ووالیتی طبق
سیستم ()C-B-Rاز طریق منابع
بشری وزارت .

استخدام افراد مسلکی و شایسته جهت ارایه خدمات بهتر برای
مردم.

8

مساعدت

9

هماهنگی/
همکاری

تطبیق این برنامه ،زمینه بیشتر تحکیم روابط میان دولت و
قشر آسیب پذیر جامعه و همچنان باعث رشد اقتصاد و بلند
رفتن تشبثات کوچک و جلوگیری فرار جوانان از جامعه می
گردد.

تحت پوشش قراردادن تخمینی حداقل
 11000تن از خانواده های بی
بضاعت در والیات متذکره

ایجاد هماهنگی نزدیک با معینیت ها ایجاد هماهنگی موثر و پیشرفت کاری در امورات اداری و
وریاست های وزارت بمنظور طرح و جلوگیری از بروکراسی در سطح وزارت.
انکشاف پالیسی ها و استراتیژی ها
وبرنامه های عمل .

تحلیل گزارش
الف:فعالیت های درحال اجرا:یبل
.1

.2
.3
.4

.5

مو

ایجاد کمیته مشترک فی مابین وزارت مالیه و وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین گردیده
و این فعالیت در ربع چهارم سال مالی تکمیل میگردد ،فیصدی این فعالیت در ربع دوم  20در صد
میباشد اما  10فیصد این فعالیت انجام یافته است.
تدویر جلسات فی مابین مسووالن خزینه تقاعد و ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه و سایراداره
ذیدخل.
ایجاد کمیته مشترک  :فی مابین وزارت های مالیه و کار ،امور اجتماعی شهدا و معلولین گردیده
است از  20فیصد  10فیصد را تکمیل نموده است و این فعالیت در چهار ربع تکمیل میگردد.
تدویر جلسات کمیته مشترک :فی مابین مسوالن خزینه تقاعد و عمومی بودجه وزارت مالیه و سایر
اداره ذیل دخل انجام یافته اما از  20فیصد فعالیت  10فیصد فعالیت را انجام داده است و همچنان
این فعالیت در چهار ربع تکمیل می گردد.
عملی نمودن اصالحات طبق پالیسی :تفاهمنامه تطبیق اصالحات و شرایط پراخت حقوق متقاعدین
ملکی و نظامی میان وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و وزارت مالیه به امضاء رسید و
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ذریعه مکتوب نمبر  44مورخ  1396 / 3/24به وزارت مالیه جهت اجراات بعدی ارسال شده است،
اما از  20فیصد فعالیت  9فیصد اجراء شده و تکمیل فعالیت در چهار ربع میگردد.
 .6درج معلومات متقاعدین در سیستم :بتعداد  10707نفر درج معلومات سیستم شامل گردیده است؛ اما
این فعالیت  20فیصد میباشد  10فیصد جامعه عمل پوشیده و در چهار ربع ادامه دارد.
 .7تثبیت و محاسبه حقوق متقاعدین :به تعداد  9461نفر تثبیت و به تعداد  9106نفر محاسبه حقوق
متقاعدین گردیده است؛ اما این فعالیت  20فیصد می باشد ریاست مربوطه توانسته  9فیصد فعالیت را
انجام بدهد و در چهار ربع این فعالیت تکمیل میگردد.
 .8تعویض کتابچه تقاعد به کارت :به تعداد  7679نفر کتابچه کاغذی آنان به کارت از طریق سیستم
تعویض گردیده است؛ اما این فعالیت  20فیصد میباشد  8فیصد فعالیت انجام شده و این فعالیت در
چهار ربع انجام میگردد.
 .9پرداخت حقوق متقاعدین از طریق حسابات بانکی :بتعداد  2168نفر که سابق کتابچه تقاعد داشته بعد
از تعوی ض کارت و ثبت بایومتریک حقوق شان به حسابات بانکی شان انتقال شده است ،و بتعداد
 24481نفر متقاعد که کارت تقاعد قبالً داشته اند بعد از ثبت بایومتریک شان نیز انتقال گردیده
است؛ این فعالیت  20فیصد میباشد  10فیصد فعالیت دراین ربع انجام شده است و در چهار ربع این
فعالیت انجام میگردد.
 .10چک و بررسی هویت دقیق هر متقاعد به رویت کارت :تثبیت هویت دقیق در بخش های آمریت
خدمات متقاعدین ،آمریت محاسبه و تادیات صورت گرفته است ،این فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها
 10فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .11ثبت انگشتان متقاعدین در سیستم :مجموعا ً تعداد  28390نفر ثبت بایومتریک گردیده است؛ این
فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها  10فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت
انجام میگردد.
 .12ارزیابی شعبات در والیات :والیت پکتیا ارزیابی صورت گرفته است و بر آورد اولیه شده است؛ این
فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها  4فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت
انجام میگردد.
ضرورت :تعمیر بلخ و ننگرهار
 .13بازسازی شعبات تقاعد ،تهیه و تدارک وسایل مورد
بازسازی گردیده خریداری ها مانند کمپیوتر ،ایرکندیشن و فرنیچر صورت گرفته است در کندهار و
هرات تعمیر شان بازسازی نیز گردیده و خریداری های صورت گرفته است .بخاطر بازسازی
تعمیر کندز بنابر عدم امنیت کامل بازسازی صورت نگرفته است؛ این فعالیت  20فیصد میباشد اما
تنها  9فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .14آموزش کارمندان مربوطه :برای مدیران تقاعد بلخ و ننگرهار آموزش سیستم صورت گرفته است؛
این فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها  9فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این
فعالیت انجام میگردد.
 .15تطبیق سیستم جدید تقاعد :سیستم در بلخ و ننگرهار ایجاد شده اما هیچ یک از والیات بایومتریک
نشده است؛ این فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها  9فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار
ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .16ارزیابی وسایل مورد ضرورت منابع بشری اداره :ادارات منابع بشری فورمه جات تقاعد و سایر
مورد نیاز که داشتن به وقت و زمان اش رسما ً در اختیار شان قرار داده شده است؛ این فعالیت 20
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فیصد میباشد اما تنها  10فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت انجام
میگردد.
 .17آموزش کارمندان منابع بشری :براساس پالن توسعه سیستم از پنج ادارات مختلف منابع بشری
نماینده گان شان جهت آموزش سیستم خواسته شده اند اما تا اکنون تشریف نیاورده اند وبه تعقیب آن
قرار است  28ادارات مختلف از واحد های دومی و سومی جهت آموزش سیستم رسما ً خواسته شود؛
این فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها  5فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این
فعالیت انجام میگردد.
 .18وصل کردن اداره به سیستم تقاعد :اتصال  70ادارات مختلف اعم از ملکی و نظامی به سیستم
مرکزی؛ این فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها  10فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار
ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .19اخذ بورسیه به خارج غرض اشتراک در سیمینار های طویل المدت ،میان مدت و کوتاه مدت
جهت ارتقای ظرفیت مسلکی معلمین ،مدیران و اعزام اعضای مسلکی به کشورهای همجوار
جهت بازدید و کسب تجارت مسلکی در حال جریان میباشد .این فعالیت  20فیصد میباشد اما تنها
 10فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .20آگاهی دهی برای اعضا و سایر فعاالن محافظت اطفال والدین و جامعه از حقوق و سیستم
محافظتی اطفال در معرض خطر و بسیج سازی آنها برای حمایت محافظت اطفال معروض به 23
کتگوری از طریق رسانه های ترینگ و تدویر ورکشاپ های تخصصی به همکاری اداره محترم
یونسیف :تدویر دو ورکشاپ به اشتراک بیش از  100نفر فعاالن حقوق اطفال ،اولیای اطفال در
رابطه به حقوق و محافظت اطفال در والیات کابل و میدان وردک صورت گرفته است؛ این
فعالیت  25فیصد میباشد اما تنها  5فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت
انجام میگردد.
 .21مراقبت و نظارت از مراکز حمایوی اطفال :در مجموع از  7مرکز حمایوی اطفال در معرض
خطر به خصوص در سفر هیئات توافق نامه  12جانبه نظارت صورت گرفته است ولی نسبت عدم
تعهد لوی سارنوالی کار عملی آن آغاز نگردیده در حال جریان میباشد .این فعالیت  25فیصد
میباشد اما تنها  20فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در چهار ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .22تهیه و تدارک تجهیزات و مواد خام آموزشی توسط بخش مالی و والیات مربوطه :پروسه
خریداری وسایل آموزشی در مرحله نهایی شدن است و اسناد آن جهت تهیه از بازار به جانب تهیه
کننده آماده شده ،پروپوزل های مالی و تخنیکی ترتیب و برای تطبیق برای ریاستهای کار ارسال
گردیده است فورم م  16به  31والیت ارسال شده و آموزشهای فنی و حرفوی حدود ده والیت نیز
شروع شده است؛ این فعالیت  100فیصد میباشد اما تنها 90فیصد این فعالیت انجام گردیده است و
در حال جریان قرار دارد.
 .23افتتاح صندوق حمایوی برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهداء جهت رشد اقتصادی و باز
توانی انها در جامعه :معینیت شهداء و معلولین با در نظر داشت این تغیرات و اصالحات طرح
صندوق مذکور را ترتیب و غرض اجراات بعدی به مقام وزارت ارسال گردید؛ این فعالیت 50
فیصد میباشد اما تنها  30فیصد این فعالیت انجام گردیده است و دردو ربع این فعالیت انجام
میگردد.
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 .24اعمار تعمیر پرورشگاه در ولسوالی سوکی والیت کنر :نظر به گزارش آمریت نظارت و ارزیابی
از پروژه های انکشافی ریاست نظارت و ارزیابی کار اعمار تعمیر متذکره به  75فیصد رسیده
است و در حال جریان میباشد؛ این فعالیت 30فیصد میباشد اما  25فیصد این فعالیت انجام گردیده
است و دردو چهار ربع این فعالیت انجام میگردد.
 .52ج :فعالیت های آغاز نا شده:ر
 .1تغیرات در مینوی غذایی اطفال کودکستانها :نسبت اشتراک نکردن هیئات وزارت های صحت
عامه و مالیه.
 .2بازنگری تشکیل به اساس نفوس والیات :تشکیل ترتیب شده ولی از طریق اداره امور طی مراحل
و منظور نگردیده است.
 .3عقد تفاهمنامه با شرکت روشن در رابطه به ساخت پارک بازی در کودکستانهای مورد نیاز :نسبت
نداشتن بودجه شرکت روشن جواب منفی ارائه نمود.
 .4ایجاد سیستم بودجه مستق ل به اساس کودهای مشخص برای تمام والیات :فارمت های بودجه ترتیب
شده ولی نسبت مشکالت بودجوی از طریق مقام وزارت طی مراحل نگردیده است.
 .5ایجاد و فعال شدن نمبر کمکی برای مشکالت اطفال در معرض خطر در شهر کابل و ایجاد
هماهنگی با ادارات و موسسات ملی و بین المللی به منظور حمایت از اطفال در معرض خطر :با
اداره یونیسف و موسسه  TDHتفاهم گردید تا در مورد ایجاد ایپالین کمک نماید و تا هنوز کار
عملی آغاز نشده است.
 .6تهیه گزارش سروی سرتاسری :این فعالیت بنا برعدم کار روی فعالیت سروی سرتاسری آغاز
نشده است و مشکل از طرف  USAIDمیباشد.
 .7طرح و دیزاین پنج مرکز آسایشگاه جهت بازتوانی اشخاص دارای معلولیت در پنج زون کشور:
در مقابل این فعالیت معینیت شهدا و معلولین هیچ جواب ارایه نکردند.
 .8داد خواهی برای دریافت وجوه مالی برای تهیه گزارش و برنامه های آگاهی دهی :معینیت شهدا و
معلولین در باره عدم اجراء این فعالیت کدام برهانی ارایه نکرده اند.
 .9بهبود وضعیت اقتصادی  2000تن از زنان و مردان در سطح کشور :بخاطرعدم انجام این فعالیت
معینیت شهدا کدام دلیل ارایه نکردند.
 .10سیستم سازی /الکترونیکی سازی و ایجاد سیستم مدیریت معلومات جامع در سراسر وزارت و به
سطح کشور و معرفی  :E –Ministryبخاطرعدم انجام این فعالیت ریاست عمومی پالیسی و پالن
کدام دلیل ارایه نکردند.
 .11اعمار تعمیر لیلیه پرورشگاه در والیت سرپل از کمک بالعوض کشور هندوستا ن :بخاطر عدم
انجام این فعالیت ریاست اداری و معینیت مالی کدام دلیل ارایه نکردند.
 .12طرح و انکشاف میکانیزم ارتباط با دونران :بخاطرعدم انجام این فعالیت ریاست عمومی پالیسی و
پالن کدام دلیل ارایه نکردند.
 .13طرح و انکشاف میکانیزم هماهنگی بین الریاستی وزارت :بخاطرعدم انجام این فعالیت ریاست
عمومی پالیسی و پالن کدام دلیل ارایه نکردند.
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 .14میکانیزم توزیع هدفمند و عادالنه بورسیه های وزارت :بخاطرعدم انجام این فعالیت ریاست
عمومی پالیسی و پالن کدام دلیل ارایه نکردند.
 .15تحلیل دستاورد ها ،چالش ها و ارایه سفارشات و راه حل ها با تفاهم معینیت های محترم:
بخاطرعدم انجام این فعالیت ریاست عمومی پالیسی و پالن کدام دلیل ارایه نکردند.
 .16طرح و انکشاف مطالعه نیاز سنجی ارتقاء ظرفیت وزارت :بخاطرعدم انجام این فعالیت ریاست
عمومی پالیسی و پالن کدام دلیل ارایه نکردند.
 .17اعمار مکتب هشت صنفی برای اطفال شامل در پرورشگاه والیت کاپیسا از کمک بالعوض
کشور هندوستان :بخاطر عدم انجام این فعالیت ریاست اداری و معینیت مالی کدام دلیل ارایه
نکردند.
 .18ترمیم و بازسازی تعمیر پرورشگاه تهیه مسکن :بخاطر عدم انجام این فعالیت ریاست اداری و
معینیت مالی کدام دلیل ارایه نکردند.
 .19اعمار مرکز آموزشهای فنی و حرفوی در والیت لوگر تحت پروژه نتیجه از بودجه اختیاری دولت
افغانستان :بخاطر عدم انجام این فعالیت ریاست اداری و معینیت مالی کدام دلیل ارایه نکردند.
 .20ایجاد ده پارک تفریحی در ده کودستان محل زیست شهر کابل به شکل استندرد :بخاطر عدم انجام
این فعالیت ریاست اداری و معینیت مالی کدام دلیل ارایه نکردند.
د:فعالیت های معطل شده
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

(معرفی و اعزام فامیل های شهدا و افراد دارای معلولیت به بورسیه های تحصیلی به کشور های
خارجی جهت بلند بردن سطح دانش ایشان به اساس سهمیه  14فیصد) روند اجراات این پروسه
منوط به وزارت تحصیالت عالی و سفارتخانه ها بوده به همین علت این فعالیت معطل شده است.
اکمال تجهیزات کودکستانهای محالت زیست بشکل معیاری و استندرد :پیشنهاد بمقام محترم
وزارت ارسال شده ولی نسبت کمبود بودجه و تخصیص معطل قرار داده شده است.
تدویر کورس های کوتاه مدت درباره اداره و منجمنت ،برنامه های آموزشی برای مضامین
کمپیوتر ،زبان انگلیسی و انترنت :در این بخش ها تا هنوز کدام برنامه ای از طریق ریاست منابع
بشری و ارتقای ظرفیت روی دست گرفته نشده است.
تدویر کارگاه های آموزشی در رابطه به میتود پالن درسی پیداگوژی :تا هنوز تدویر نگردیده
است.
به راه انداختن مباحثات اجتماعی به همکاری اداره یونیسف :مباحثه اجتماعی به علت نبود بودجه
و مسدود بودن حساب نمبر اداره یونیسف معطل است.
تبادل تجارب بین شبکه های محافظت اطفال در مرکز و والیت :سفرهای والیتی به علت نبود
بودجه و مسدود بودن حساب نمبر اداره یونیسف معطل میباشد.
انجام کمپاین های وسیع در مورد حقوق اطفال :اجرا کمپاین های آگاهی دهی به علت نبود بودجه و
مسدود بودن حساب نمبر اداره یونیسف معطل میباشد.
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 .8ایجاد شبکه های عملکرد محافظت اطفال یا  CPANدر  64ولسوالی های والیات :ایجاد شبکه
های جدید در سط ح مرکز و والیات به علت نبود بودجه و مسدود بودن حساب نمبر اداره یونیسف
معطل میباشد.
 .9ایجاد دیتابیس منظم و انالین از آمار و ارقام اطفال محافظت شده مدیریت قضایا و انجام فعالیت
های موثر شبکه های محافظت اطفال در  34شبکه (سپین) در سطح کشور :ایجاد دیتابیس به سطح
م رکز وزارت و نسبت عدم موجودیت بودجه و مسدود بودن حساب نمبر اداره یونیسف در 33
والیت معطل میباشد.
 .10نظارت وبررسی از تطبیق تفاهمنامه  12جانبه در والیات و ایجاد هماهنگی بین ادارات همکار
در رابطه :پالن تدابیر نظارت و بررسی به والیات غرض تطبیق تفاهم نامه  12جانبه ترتیب و
بعد از ماه مبارک رمضان عملی خواهد شده فعالً معطل میباشد.
 .11انجام سفر های والیتی کارمندان اجتماعی به والیت غرض تطبیق تفاهمنامه  12جانبه پالن های
عملیاتی :پالن تدابیر نظارت و بررسی به والیات غرض تطبیق تفاهم نامه  12جانبه ترتیب و بعد
از ماه مبارک رمضان عملی خواهد شده فعالً معطل میباشد.
 .12تعین کمیته کاری جهت تطبیق برنامه کاری در ساحات مربوطه :آماده گی های در مرحله نهایی
قرار گرفته است و قرار بود که در اپریل سال جاری کار ساحوی آغاز گردد از آنجائیکه تمویل
کننده این برنامه  USAIDمیباشد اطالع دادند که برنامه سروی را باید معطل قرار داد بدون کدام
برهان؛ این فعالیت  40فیصد میباشد اما تنها  30فیصد این فعالیت انجام گردیده است و در سه ربع
این فعالیت انجام میگردد.

مشکالت عمده

مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
طرح های پیشنهادی

.1عدم همکاری های الزم بین ادارات دولتی
و خصوصی.
.2عدم همکاری کشور های استخدام کننده در
امضای توافقنامه های ارسالی این وزارت.

 . 3برخورد نامناسب مسولین کشورهای
استخدام کننده در مقابل کارگران
مهاجرقانونی و غیرقانونی و عدم توجه
آنکشور ها به قانونمند شدن کارگران افغانی
در کشورهای شان.

 .1ایجاد کمیته همکاری بین وزارت خانه های
ذیربط.
 .2از مقامات محترم عالی رتبه دولت جمهوری
اسالمی افغانستان توقع برده میشود تا در موفقیت
این پروسه سهم فعال گرفته با مسولین عالی رتبه
کشورهای استخدام کننده مستقیما ً داخل تماس شده
خواسته های قانونی آنها را شامل توافقنامه نموده
و آنرا امضا نمایند.
 .3توجه مسولین کشورهای متقاضی و سازمان های
بین المللی درین عرصه مطالبه گردد.
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.4تاخیر در امضای تفاهمنامه های با
نهادهای آموزشهای فنی و حرفوی تحت
مرکبه اول پروژه.

 .4تسریع روند نهایی سازی امضای تفاهمنامه های
با نهادهای آموزشهای فنی و حرفوی تحت
مرکبه اول پروژه.

 . 5نبود تشکیل مناسب و بودجه انکشافی
برای ریاست کودکستان
 . 6نرسیدن مواد غذایی به موقع برای اطفال
کودکستانها
 . 7نهائی نشودن از تطبیق مسوبه شماره 19
تاریخ  1395/9/ 17کابینه محترم جمهوری
اسالمی افغانستان ،در مورد طرح پالیسی
اصالحات در سیستم جدید تقاعد .
 . 8سقف تشکیالت مودجود ریاست عمومی
خزینه تقاعد بر اساس نیازمندی اداره ساز
گار نیست .

 .5تزیید تشکیل ریاست عمومی کودکستانها بودجه
انکشافی مانند معارف.
 .6تهیه و تدارکات مواد را قبل از آغاز سال تعلیمی
تهیه نمایند.
 .7وزارت های مالیه ،عدلیه و کار ،امور اجتماعی،
شهدا ومعلولین بو بانک جهانی بخاطر نهایی
شودن ان به اسرع وقت اطمینان دهند .

 . 9عدم موجودیت بودجه مشخص و عدم
اجراء بودجه به وقت و زمان آن.
 . 10کهنه بودن تعمیرات پرورشگاه ها و
عدم عقد قرار داد های پرورشگاه در وقت و
زمان معین.

 .8بر اساس تطبیق سیستم جدید تقاعد و نیاز اصلی
اداره تشکیل ریاست عمومی خزینه تقاعد منظور
گردد .
 .9مشخص نمودن بودجه برای پرورشگاه ها و
اجراء آن در وقت و زمان معین.
 .10ترمیم اساسی و تجهز پرورشگاه ها و عقد قرار
داد های پرورشگاه ها در وقت و زمان معین.

مصرف بودجه وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین

مصرف بودجه به ملیون افغانی
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 23266.296بودجه
انکشافی

مجموعه بودجه  24487.10032بودجه
عادی
منظور شده
سال مالی
1396

1220.80432

مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ فیصدی
فیصدی

عادی

انکشافی

فیصدی

ربع اول

1628640720

%7

9.30

% 0.762

ربع دوم

11633148000

% 50

236.9

% 19.405

ربع سوم
ربع چهارم
مجموعه

13261788720

% 57

246.2

هوشمند "روهگر"
0766600066
hoshmand.rohgar2@gmail.com
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