فشردهای از کارکردها و دستآوردهای ریاست سکرتریت اطفال
در سال ۷۹۳۱هجری خورشیدی.

تهیه کننده  :ریاست سکرتریت اطفال ۷۹۳۱
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نگاه اجمالی
ریاست سکرتریت اطفال ،به تأسی از ماده  35و  35قانون اساسی ،قانون کار ،قانون حمایت اجتماعی،
قانون سرپرستی اطفال ،قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ،ضمیمۀ شماره دوم قانون اجراآت جزایی
درمورد بدیلهای حبس و حجز ،قانون آزار و اذیت زنان و کودکان ،قانون منع استخدام اطفال
درمنازعات مسلحانه ،قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،قانون مراکز اصالح و تربیت
اطفال ،استراتیژی ملی اطفال در معرض خطر ،استراتیژی ملی اطفال کارکن روی سرک ،دید گاه و
ماموریت وزارت ،استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،ANDSاستراتیژی مصؤنیت اجتماعی ،پالیسی
ملی اجتماعی ،مصؤنیت و رفاه اجتماعی ،کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی به خصوص کنوانسیون
بین المللی حقوق طفل که افغانستان به آن الحاق گردیده و محافظت  ۳5کتگوری اطفال در معرض خطر،
طبق قوانین نافذه و استراتیژیهای وزارت به منظور رسیدن به اهداف تأمینات اجتماعی و مصؤنیت
اجتماعی با در نظر داشت شاخصها و معیارهای پذیرفته شده ،ایجاد گردیده و فعالیت مینماید.
این نهاد با تشکیل و ساحۀ کاری وسیع و افغانستان شمول که مشمول  55شبکۀ عملکرد محافظت اطفال
درسطح والیات و 031شبکۀ محافظت اطفال در ولسوالیها میباشد ،به اساس دیدگاه و ماموریت
وزارت در چهارچوب یک ریاست فعالیت مینماید.

دالیل ایجاد سکرتریت اطفال
 .1توافقنامۀ منطقوی سارک که تحت قانون سایواک درهشت کشور آسیایی؛ ازجمله افغانستان برای
اطفال تمرکز فعالیت دارند؛ الزاما در  8کشور ایجاد گردیدهاست .بناء سکرتریت اطفال ،به اساس
تعهد منطقوی در بیست و دوم جدی  05۳5و به اساس پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی وقت و
منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به میان آمدهاست.
 .2ساختمان سکرتریت اطفال به گونه مجهز در داخل احاطۀ وزارت توسط بانک جهانی مشخص برای
ادارۀ سکرتریت اطفال از قبل اعمار گردیدهاست.
 .3این سکرتریت ،بیش از  ۳1سند ملی و بین المللی اطفال از قبیل قوانین مستقل اطفال؛ مانند :قانون
سرپرستی ،رسیدگی به تخلفات اطفال وغیره و موادی از قوانین افغانستان ،فرامین ،مقررهها ،
طرزالعملها ،استراتیژیها ،کنوانسیونها و تعهدات منطقوی و بین المللی مانند  CRCوغیره را
تطبیق میکند که درنبود این سکرتریت ،اسناد یادشده تا اندازه زیاد معطل میماند.
 .4در حدود بیش از شش میلیون طفل افغانستان به اساس «استراتیژی ملی اطفال در معرض خطر»
تقسیم شده در  ۳5کتگوری خطر مانند ازدواج بد و بدل و پیش از وقت اطفال ،کار ،اعمال خشونت
و سوء استفاده از اطفال؛ از سوی سکرتریت اطفال مورد حمایت قرارمیگیرند که در نبود این نهاد،
وضعیت کنونی اطفال نهایت خرابتر خواهد شد.
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 .5شبکههای محافظت اطفال سکرتریت اطفال در والیات و بیش از  031ولسوالی ،با داشتن 5351
عضو رسمی و رضاکار عمال فعالیت دارد که تا اکنون  ۳1311قضایای سوء استفاده ،خشونت ،عدم
تبعیض و استثمار از اطفال را شناسایی و برای شان راه حل دریافت نمودهاست که در نبود آن ،همه
این فعالیتها متوقف خواهد شد.
 .6بیش از  ۳1مؤسسۀ داخلی و خارجی ،سازمانهای منطقوی و بین المللی موجود در افغانستان در
همآهنگی و تحت مدیریت این سکرتریت ،برای اطفال عرضۀ خدمات مینمایند که در نبود سکرتریت
اطفال ،اداره وهمآهنگی عرضۀ خدمات به اطفال کم شده و یا منسجم نخواهد بود.
 .7سکرتریت اطفال بهجز از معاشات و مصارف تشکیل مربوطه ،کامال به همکاریها و کمکهای
خارج از بودیجه دولتی مانند دفتر یونیسف و سایر مؤسسات همکار فعالیت مینمایند .بناء موجودیت
سکرتریت اطفال کدام بار سنگین باالی بودیجه دولتی نمیباشد.
 .8سکرتریت اطفال از طریق وزارت کار و اموراجتماعی پاسخگو به سازمان ملل متحد و
قطعنامههای شورای امنیت آن در مورد کنوانسیونهای بین المللی و تعهدات افغانستان در برابر
اطفال میباشد که در صورت نبود سکرتریت ،به تعهدات افغانستان صدمه خواهد رسید.
 .9در کل در سطح بین المللی ،به حمایت زنان و اطفال ،تمایالت جهانی وجود دارد و در دستگاة
اداری افغانستان به جز از سکرتریت اطفال کدام ادارۀ خاصی که موضوعات مهم واساسی اطفال را
انسجام داده و اطفال در معرض خطر را محافظت نمایند ،وجود ندارد .پس در صورت نبود
سکرتریت اطفال ،هیچ مرجع نیست که ذهنیت و توجه جهانی را برای محافظت از اطفال جذب نماید
که در صورت نبود سکرتریت اطفال ،توجۀ جامعۀ جهانی در مورد محافظت اطفال افغانستان کمتر
خواهد شد.
 .۷1با توجه به وضعیت کنونی امنیتی و مشکالت اقتصادی و زیستی کشور و کثرت سوء استفاده از
اطفال در بسا امور خطرناک از قبیل استفاده از اطفال در بخش نظامی مخالفین ،استفاده در قاچاق
مواد مخدر ،کار و گدایی اطفال ،تجاوز و استفاده جنسی و سایر موارد پر خطر؛ اگر سکرتریت
اطفال که به گونه ویژه برای محافظت اطفال در افغانستان کارمیکند ،وجود نداشته باشد ،این
وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.
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حوزههای مهم کاری
قرار احصائیههای معتبر در افغانستان 5.3 ،میلیون اطفال در معرض خطر وجود دارد که وزارت کار و
امور اجتماعی مسوولیت و مکلفیت محافظت ( )۳5کتگوری اطفال معروض به خطر را به اساس دساتیر
و ارشادات دینی ،هدایت قانون اساسی و احکام قوانین وضعی مربوطه ،احترام و رعایت قراردادها،
تعهدات و کنوانسیونهای بین المللی که افغانستان به آن الحاق گردیده ،به ویژه ( )CRCو نیز
استراتیژیهای محافظتی که مکلفیت را به همه نهادهای دولتی ،سازمانهای ملی و بین المللی و جامعۀ
مدنی میدهند ،همگون با وضعیت و شرایط افغانستان با همکاری وهمآهنگی تمامی ادارات عدلی،
قضایی ،اجتماعی ،صحی ،تعلیمی ،متنفذین ،جامعۀ مدنی و سایر مؤسسات و سازمانهای ملی و بین
المللی به دوش دارد.
البته کتگوریهای اطفال در معرض خطر به گون ٔه زیر میباشند:

 - ۷اطفال كارگر روی سرك؛

 -13اطفال معتاد به مواد مخدر؛

 -2اطفال معیوب (دماغی و فزیكی)

 -۷4اطفالیكه از پروسۀ تعلیم و تربیه بازماندهاند؛

 -۹اطفال متخلف از قانون؛

 -۷5اطفالیكه مورد سو استفاده جنسی قرار میگیرند؛

 -4اطفال قاچاق شده؛

 -۷6اطفالیكه مورد سوء استفاد ٔه جسمی قرار میگیرند؛

 -5اطفال اختطاف شده؛

 -۷۱تجاوز جنسی علیه اطفال؛

 -6اطفال سرباز؛

 -۷8اطفال یتیم؛

 -۱اطفال محروم از مراقبت والدین؛

 -۷۳اطفال بی سرپرست؛

 -8اطفالیکه پیش از وقت و یا جبراً به ازدواج مجبور
شدهاند؛

 -21اطفالی كه مورد خشونت قرار میگیرند؛
 -2۷اطفال فرار از منزل؛

 -۳اطفال بيجا شدهگان داخلی؛

 -22اطفالی كه مورد تبعیض قرار میگیرند؛

 -۷1اطفال مهاجر و عودت كننده؛

 -2۹اطفالی كه مورد استثمار قرار میگیرند.

 -۷۷اطفالیکه به مرض ایدز یا  HIVمبتال میباشند؛
 -۷2اطفالیكه كار شاقه را انجام میدهند؛

هدف عمده :محافظت و حمایت از اطفال معروض به خطر در افغانستان.
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حوزههای کاري
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

حمایت و محافظت  ۳5کتگوری اطفال در معرض خطر؛ شامل اطفال کارکن روی سرک،
اطفالی که مشغول انجام کارهای شاقهاند ،اطفال یتیم و بی سرپرست ،اطفال متخلف از قانون،
اطفال اختطاف شده ،اطفال قربانیان قاچاق انسان ،اطفال معلول (ذهنی و فزیکی) ،اطفال محروم
از مراقبت والدین ،اطفال عسکر ،اطفال مجبور به ازدواجهای پیش از وقت ،اطفال مهاجرین،
اطفال معتاد به مواد مخدر ،اطفالی که از روند آموزش و پروش باز ماندهاند ،اطفالی که مورد
سوء استقاده جنسی قرار میگیرند ،اطفالی که معروض به مرض  HIVیا ایدز باشند و سایر
کتگوریها از طریق مدیریت قضایا ،مراقبت و ادغام مجدد ،توسط شبکۀ عملکرد محافظت
اطفال ،کارمندان اجتماعی و سایر کارمندان این ریاست.
 .همآهنگ ساختن فعالیتهای دست اندر کاران (نهاد ها و مؤسسات ملی و بین المللی) که در
حمایت و محافظت از اطفال ،فعالیت و عرضۀ خدمات مینمایند.
ایجاد و توسعۀ شبکههای عملکرد محافظت اطفال ( )CPANدر سراسر کشور ،ایجاد میکانیزم
گزارشدهی و نظارت از عملکرد شبکههای محافظت اطفال  CPANدر سطح کشور.
ایجاد میکانیزم آگاهیدهی از حقوق اطفال در کشور.
ایجاد بانک معلوماتی در رابطه به کتگوریهای مختلف اطفال در معرض خطر ،ایجاد میکانیزم
تشریک معلومات میان ادارات و مؤسسات ملی و بین المللی همکار در راستای حمایت اطفال.
ایجاد بستر های مناسب برای تطبیق کنوانسیون بین المللی حقوق طفل و پروتوکولهای اختیاری
آن در پیوند به اطفالی در منازعات مسلحانه ،پورنوگرافی ،جلوگیری قاچاق و ترافیک اطفال.
ترتیب ،تهیه و ارایه گزارش از تطبیق کنوانسیون بین المللی حقوق طفل به رهبری وزارت کار
و امور اجتماعی از طریق وزارت خارجۀ کشور به سازمان ملل متحد.
تطبیق و بررسی استراتیژیها ،پالیسیها و میکانیزمهای موجود برای پشتیبانی و محافظت بهتر
اطفال در معرض خطر وهمچنان ایجاد زمینههای همکاری با ادارات ذیربط دولتی در راستای
انکشاف وایجاد پالیسیهای جدید محافظتی اطفال.
گسترش روابط نیک کاری نهاد های دولتی و مؤسسات بین المللی که در عرصه حمایت و
محافظت از اطفال کار مینمایند.
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ساختار
این ریاست دارای دو آمریت میباشد:
 - 0آمریت برنامهریزی و ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی؛
 - ۳آمریت تشخیص و حمایت اطفال.
 -0آمریت سازمانهای ملی و بین المللی دارای دو مدیریت عمومی میباشد:
 .0مدیریت عمومی برنامه ریزی حمایت اطفال؛
 .۳مدیریت عمومی انسجام امور سازمانهای ملی و بین المللی.
 .2آمریت تشخیص و حمایت اطفال
مسؤلیتهای وظیفوی
 .0ترتیب پالن کاری آمریت تشخیص و حمایت اطفال ،در مطابقت به پالن عمومی اداره جهت تحقق
اهداف تعیین شده؛
 .۳مراقبت از تطبیق برنامهها در بخش حمایت اطفال کتگوریهای مختلف طبق قانون و مقررات جهت
حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامههای وزارت؛
 .5مدیریت و مراقبت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تشویق ،رشد و آموزش آنها؛
 .5اتخاذ تصمیم درامر تحقق برنامهها و پالنهای ادارۀ مربوطه در رابطه به حمایت و ارایه خدمات به
اطفال کتگوریهای مختلف جهت تأمین مصئونیت آنها؛
 .3ارایه مشورههای مسلکی به ادارۀ مربوطه در رابطه به رفع مشکالت و حمایت اطفال کتگوریهای
مختلف؛
 .6اشتراک در کارگاهها و سیمینارهای که به منظور بلندبردن ظرفیت کاری و سطح آگاهی اعضای
( )CPANمرکز و والیات به کمک مالی و تخنیکی ادارۀ یونیسف برگزار میگردد؛
 .7نظارت از روند حمایت و تشخیص اطفال کتگوریهای مختلف غرض ارایه خدمات بهتر؛
 .8مطالعه ،بررسی و تحلیل گزارشهای گرد آوری شده ماهوار شبکۀ عملکرد محافظتی اطفال و
حصول اطمینان از ترتیب و تنظیم آن به دستههای مربوط جهت اجراآت و تصامیم بعدی؛
 .۳مالحظۀ فورم قضایای اطفال به گونه ماهوار به منظور اجراآت بعدی؛
 .01بررسی و کنترول از امور مربوطه به تشخیص اطفال گدا (روی سرک) در معرض خطر و آسیب
پذیر و فراهم آوری زمینههای آموزش و پرورش برای شان؛
 .00بررسی و مطالعه آمار و ارقام جمعآوری شده از اطفال در معرض خطر و گدا در مرکز و والیات
به منظورحمایت از آنها؛
 .0۳اجرای سایر وظایف که از سوی مقامات؛ مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت یا اداره سپرده
میشود.
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زیر مجموعۀ آمریت تشخیص و حمایت اطفال
 .۷مدیریت تشخیص و حمایت از اطفال روی سرک؛
 .2مامورتشخیص و حمایت از اطفال روی سرک؛
 .3مدیریت تشخیص و حمایت از اطفال در معرض خطر؛
 .4مامور تشخیص و حمایت از اطفال در معرض خطر؛
 .5مدیریت شبکۀ محافظتی اطفال (ِ) CPAN
 .6مامور شبکۀ محافظت اطفال؛
 .7مدیریت تشخیص و حمایت از اطفال آسیب پذیر؛
 .8مدیریت اجرائیه و دیتابیس؛
 .9مامور اجرائیه و دیتابیس.

حوزههای کاری آمریت سازمانهای ملی و بین المللی
 اشتراک در جلسۀ کمیته حقوق بشر وزارت عدلیه به نمایندگی از وزارت کار و امور اجتماعی؛ ارایۀ طرح برای ایجاد یک کمیسیون دفاع از حقوق اطفال در هر دو مجلس شورای ملی (مجلسنمایندگان و مجلس سنا)
 ارایه طرحهای مشخص برای بهبود پالیسی ملی مصئونیت اجتماعی؛ اشتراک مدیر و کارمندان بخش در کارگاههای آموزشی ارتقای ظرفیت و کار عملی میتودهادربارۀ قاچاق انسان و قاچاق اطفال ،طرح ستراتیژی کار شاقه اطفال به همکاری مؤسسۀ هاجر
و سازمان بین المللی کارYHDO؛
 ترتیب طرح و پالن تخنیکی ملی دو میلیون دالری برای تشخیص و حمایت از اطفال به سطحکشور؛
 ارایه طرح و ایجاد شبکۀ انترنیتی برای همآهنگی ،همکاری و ارایه خدمات به اسرع وقت بهکارمندان سکرتریت اطفال به سطح ملی؛
 -بررسی و نظارت از مرکز حمایوی اطفال یتیم شمسیه؛
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 نظارت و ارزیابی از امورات مؤسسه بین المللی «وارچایلد» کانادا در کابل از صنوف محیطدوستانه اطفال؛
 نظارت و بررسی از امور موسسۀ بین المللی هاجر؛ نظارت و بازدید از کارهای نهاد زنان برای زنان افغان در کابل؛ نظارت و ارزیابی از امور مؤسسه وارچایلد کانادا در کندهار و ننگرهار؛ اجرای وظیفه ومسئولیت به صفت نماینده یا فوکل پاینت تفاهمنامه با مؤسسات ملی و بین المللیاز سوی ریاست عمومی.

مدیریت شبکۀ عملکرد محافظت اطفال
 تحکیم و توسعه شبکههای عملکرد محافظت اطفال در  55والیت و به تعداد ( )051ولسوالیقابل دسترس.
 شبکههای محافظت اطفال ( )CPANدر  55والیت و  051ولسوالی فعالیت داشته که در هرشبکۀ  CPANوالیتی به گونه میانگین از  53الی  53نفر عضو و در هر شبکۀ CPAN
ولسوالی طور اوسط از ۳1الی  ۳3نفر عضو رضاکار و رسمی به گونه همآهنگ و دوامدار
برای محافظت اطفال کار میکنند که اوسط مجموع آن به  5831عضو رسمی و رضاکار
میرسد.
قابل یادآوریاست که شبکۀ محافظت اطفال والیت نورستان نیز در این اواخر فعال گردیده وعمآل به
کار خویش آغاز نمودهاست .شبکههای محافظت اطفال در افغانستان سیستم مدیریت قضایای محافظتی
اطفال و گزارش گیری و گزارشدهی منظم دارند .انکشاف و توسعه شبکههای عملکرد محافظت اطفال
 CPANبه سطح تمامی والیات و ولسوالیها از لحاظ مالی و تخنیکی تا حدی مربوط به ادارۀ محترم
یونیسف بوده و در جریان دو سال به تعداد ( )00شبکۀ ولسوالیها در والیات ایجاد گردیدهاست.

محافظت و مراقبت ازاطفال در معرض خطر طبق استراتیژی ملی محافظت اطفال
 به اساس گزارشهای واصله از شبکههای عملکرد محافظت اطفال از مرکز و والیات طی سالمالی  7931به تعداد ( )۳6۳۳قضیۀ محافظتی اطفال از قبیل (تجاوزجنسی علیه اطفال ،خشونت
فزیکی ،ترافیک اطفال ،استفاده جنسی از اطفال ،قاچاق ،اختطاف اطفال ،ازدواجهای در سن
طفولیت ،اطفال متخلف با قانون ،اطفال جدا شده و دور از مراقبت خانواده ،اطفال معتاد به مواد
مخدر ،کارشاقۀ اطفال ،معیوبیت اطفال ،کشته و زخمی شدن اطفال ،استخدام و استفاده از اطفال
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در قطعات نظامی ،حمله برمکاتب و شفاخانهها ،خودکشی و غیره قضایای محافظتی اطفال) پس
از رسیدگی ،راه حل مصئون را دریافت نمودهاست .قضایای یادشده به اساس اصل رجعت دهی
به خدمات مطلوب و رسیدگی به راه حل قضایا مطابق به مصلحت اولیای اطفال صورت
گرفتهاست .از جمله؛ به اساس گزارشهای شبکههای والیتی محافظت اطفال به تعداد  014طفل
در حاالت جنگی زخمی و شهید گردیدهاند.
 برگزاری نشستهای ماهوار شبکههای عملکرد محافظت اطفال درسطح والیات و ولسوالیها درهر ماه یک بار به اشتراک اعضای دایمی اعم از ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی که در
پیوند به اطفال کار و فعالیت مینمایند.
 تنها در کابل به تعداد  93طفل از جمله  8طفل دختر در معرض خطر و جدا شده از خانواده درسال  7931در مراکز حمایوی نگهداری گردیده و تعدادی از آنها پس از شناسایی و دریافت
خانواده و تحلیل و تجزیه قضایای آنها و گرفتن تعهد از محافظت بعدی آنها ،ادغام به
خانوادههایشان صورت گرفتهاست.
 به تعداد (  ) 22طفل دیپورت (واپس شده) از کشور عربستان سعودی و ترکیه از جمله  9دخترو  71پسر در مرکز حمایوی اطفال ،تحت محافظت مؤقت قرارداده شدند ،پس از ترتیب و ارایه
وثیقه شرعی از سوی بستگان شان به گونه اصولی دوباره به خانوادههای شان ادغام گردیدهاند.
 شبکههای محافظت اطفال ،قضایای اطفال بازمانده از مکتب را در سطح سایر والیات شناساییو به اساس همآهنگی که در سیستم شبکههای سیپن وجود دارد ،قضایا را غرض تطبیق نصاب
آموزشی معارف و به حکم قانون اساسی ،اجباری نمودن تعلیمات رایگان به وزارت جلیله
معارف رجعت داده شدهاست که تنها در ولسوالی قره باغ والیت کابل ،شبکۀ سیپن به تعداد
 944طفل عودت کننده و بازمانده از آموزش را شناسایی و برای ایجاد مکتب الحاقیه ،موضوع
را با وزارت معارف شریک ساختهاست.
 آگاهیدهی برای اعضا و سایر فعاالن محافظت اطفال ،والدین و جامعه از حقوق و سیستممحافظتی اطفال در معرض خطر و بسیج سازی آنها برای حمایت و محافظت اطفال معروض
به خطر.
 راهاندازی کمپاین مبارزه علیۀ استفاده اطفال در عمل گدایی توسط بزرگساالن ذریعۀراهکارهای مبارزه از طریق بلبورد ها ،بروشور ،بنرها ،میزگرد تلویزیونی در مطابقت با کد
جزای افغانستان.
 راهاندازی تجلیل هفتۀ طفل به مناسبت  24نومبر روز جهانی کودک به همکاری مالی و تخنیکیاعضای شبکۀ سیپن؛ از جمله مؤسسات ملی و بین المللی که دست آوردهای عمده آن ،ایجاد
همآهنگی و تشریک تصامیم برای محافظت اطفال بوده و طی کنفرانس ملی به حضور داشت
مقامات وزارت محترم صورت گرفتهاست.
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 توسط شبکۀ سیپن 04 ،طفل همزیست با مادران زندانی در زندان پلچرخی شناسایی گردیده ویک پژوهش پیرامون آنها که دارای تمامی نیازمندیها و کمبودیهای آنها بوده ،ترتیب و به
مراجع مختلف ذیربط شریک ساخته شد.
 همچنان در جریان سال  7931به تعداد  70طفل یتیم و بی سرپرست که از جمله  9پسر و77دختر می باشد و از سوی خانوادهها و یا اقارب شان غرض شمولیت به پرورشگاهها به وزارت
مراجعه نموده بودند ،با ارایۀ وثیقۀ شرعی از وفات پدرانشان ،به پروشگاههای دولتی و
خصوصی معرفی و تحت حمایت قرار داده شدند.
 دو طفل رها شده از حجز که والدین شان حاضر به تسلیمی آنها نمیباشند و تا پیدا شدن والدینآنها وآماده ساختن والدین و یا اقاربشان از طریق کارمندان اجتماعی وزارت ،به گونه مؤقت
در یکی از مراکز حمایوی تحت حمایت قرار داده شدند.
 تطبیق مباحثات اجتماعی برای بلند بردن سطح آگاهی جامعه در پیوند به سؤ استفاده و خشونتعلیه اطفال.
 ایجاد همآهنگی میان اعضای شبکۀ عملکرد محافظت اطفال و ریاستهای کار و امور اجتماعیدر راستای تقویت شبکۀ محافطت اطفال در سطح والیات و ولسوالیها به مقصد جلوگیری و
پاسخدهی به سؤ استفاده خشونت و استثمار علیه اطفال و روابط منظم میان شبکۀ والیتی و
ولسوالیها.
 تأسیس و یا انکشاف سیستم رجعتدهی در بین جامعه ،ادارات دولتی و غیر دولتی برای قربانیانتخطی از حقوق طفل در همکاری با ریاست کار و امور اجتماعی و اعضای شبکۀ والیتی
عملکرد محافظت طفل.
 آماده و فعالسازی مرکز حمایوی اطفال قاچاق شده ،جدا شده از خانواده ،رد مرز شده ،فرار ازمنزل و قربانیان قاچاق و اختطاف انسان در سطح کشورغرض ارایه خدمات به قربانیان به
خصوص اطفال ،واقع کارته چهارم شهر کابل در سال .7931
مدیریت شبکۀ محافظت از اطفال در جریان برج حمل ،به تعداد ( )55طفل معروض به خطر را مورد
حمایت قرار داده ،از جمله دو طفل یتیم و بی سرپرست شامل یک پسر و یک دختر به پرورشگاۀ خصوصی
معرفی و تحت مواظبت ،آموزش و پرورش قرارداده شدهاند.
 هم چنان به تعداد (  )0۳طفل جدا شده از خانواده که از طریق حوزههای امنیتی پولیس شهر کابل بهشبکۀ عملکرد محافظت اطفال معرفی و سپس غرض حمایت ،به مراکز حمایوی اطفال قاچاق شده معرفی
و تا دریافت خانواده و یا اقارب شان تحت حمایت قرار داده شدهاند.

10

 به تعداد ( )0۳طفل دیپورت (واپس) شده از کشورهای عربستان سعودی و ترکیه؛ شامل  5دختر و 03پسر به کابل انتقال گردیده که از طریق آمریت کشف قوماندانی پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد
کرزی به وزارت معرفی شده ،سپس توسط کارمندان این ریاست به یکی از مراکز حمایوی اطفال انتقال
گردیده و تا ترتیب وثیقۀ شرعی از سوی خانواده و یا اقارب شان تحت حمایت قرار داده شدهاند.
 همچنان در جریان ماه حمل ،یک طفل رها شده از حجز مرکز اصالح و تربیت اطفال به اساس حکمریاست محترم دولت ج.ا.ا به وزارت تسلیم داده شده واین اطفال تا دریافت خانواده و یا اقاربشان در یکی
از مراکز حمایوی تحت حمایت قرار داده شد تا اینکه کارمندان اجتماعی مؤظف بتوانند والدین این اطفال را
شناسایی و آماده تحویلی اطفالشان بسازند.
 تدویر جلسات ماهوار شبکۀ عملکرد محافظت اطفال در ماه حمل به اشتراک اعضای دایمی اعم ازادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی که در رابطه به اطفال کار و فعالیت میکنند ،غرض رسیدگی به
مشکالت اطـفال و در یافت راههای حل درست تدویر گردیده بود شرکت ورزیده بودند.
 به اساس گزارشهای رسیده از شبکههای عملکرد محافظت اطفال مرکز و والیات ،در جریان ماه حمل 05۳8به تعداد ( )717قضیه مواصلت ورزیده به شمول قضایای شبکۀ کابل و قضایای  MRMکه پس از
مطالعه ،این قضایا درج جدولها و دوسیههای والیات مربوطه و جدول توحیدی و ثبت دیتابیــس شبکۀ
عملکرد محافظت اطفال گردیدهاست .به اساس گزارشهای رسیده از شبکههای عملکرد محافظت اطفال
مرکز و والیات در جریان ماه ثور 05۳8به تعداد ( )571قضیه مواصلت ورزیده به شمول قضایای شبکۀ
کابل و قضایای  MRMکه پس از مطالعه قضایا درج جداول و دوسیههای والیات مربوطه و جدول توحیدی
و

ثبت

دیتابیــس

شبکۀ

عملکرد

محافظت

اطفال

گردیدهاست.

 در جریان ماه ثور به تعداد  3طفل به سرپرستی داده شده ،از جمله دو طفل مجهول الهویه بوده که عنوانیریاست

محترم

محکمه

ابتداییه

اطفال

معرفی

شدهاست.

 معرفی یک طفل بدون مراقبت که تحت حمایت مؤسسه محترم هاجر قرار داشت ،غرض ادامۀ تحصیلوشمولیت به خوابگاه ادارۀ تعلیمات مسلکی و تخنیکی وزارت محترم معارف.
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دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراآت در سال ۷۹۳۱
در حوزۀ عمومی و کلی
برای نخستین بار ،اطفال در معرض خطر ،شامل بودجه ملی شد و در سال  05۳7مبلغ 311هزار دالر
امریکایی به این بخش اختصاص یافت.
تطبیق پروژه حمایت از اطفال آسیب پذیر
در حوزه تخنیکی و اداری؛
تدوین چارچوبهای عملی چگونگی نظارت ،ارزیابی و ایجاد ارتباط و همآهنگی با مؤسسات ملی و بین
المللی؛
ایجاد دیتابیس برای دستیابی به اطالعات و آمارهای مربوط به کودکان.

تفصیل گزارش
 ایجاد و تقویت همآهنگی با ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی ،ملی و بین المللی مرتبط؛
 جلسات متعدد با بخش محافظت طفل دفتر یونیسف برای نهایی نمودن پالن مشترک بین وزارت
و ادارۀ محترم یونیسف و امضا نمودن پالن مشترک برای سال های  ۳108و ۳10۳؛
 دایر نمودن نشستهای پی در پی با دفتر یونیسف و «ورلد ویژن» در مورد ظرفیت سازی
شبکۀ عملکرد محافظت طفل والیت بامیان و بادغیس پیرامون موضوعات محافظت طفل ،کار
اجتماعی و مدیریت قضایا.
 جلسه با کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد کنفرانس منطقوی در مورد ازدواج طفل در کشور
بوتان و در مورد این که چطور وزارت کار و کمیسیون مستقل حقوق بشر با یکدیگر همکاری
و حمایت نمایند؛
 معرفی  918تن از معتادان (زنان ،مردان و اطفال) به منظورتداوی به مراکز صحی تداوی
معتادان افغانستان ،نجات سنتر شف؛
 انجام سروی معیارات مالی در بخش محافظت اطفال به همکاری مالی و تخنیکی اداره محترم
یونیسف برای دریافت فیصدی بودجۀ ملی که در بخش اطفال مصرف میشود؛
 تطبیق پروژۀ حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر؛
 عضویت درشورای عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال در وزارت عدلیه؛
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عضویت درشورای عالی محابس و توقیفخانهها در وزارت عدلیه و ریاست اجرائیه؛
عضویت درکمیسیون عالی منع عمل گدایی در کشور؛
عضویت درهئیت رهبری تهیۀ گزارش  CRCکنوانسیون حقوق طفل سازمان ملل متحد وزارت
امورخارجه؛
عضویت درکمیسیون تهیۀ گزارش حقوق بشر دربخش مبارزه علیه تبعیض زنان؛
عضویت درکمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در وزارت امور زنان؛
عضویت درکمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان؛
عضویت درکمیسیون عالی کاهش تقاضا مواد مخدر ومعتادان؛
عضویت درکمیسیون عالی تطبیق توافقنامۀ منع استخدام اطفال درقطعات نظامی؛
عضویت درکمیسیون عالی گزارش دهی کنوانسیون فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی؛

 تدویر جلسات شبکۀ محافظت اطفال با اشتراک اعضای دایمی مؤسسات ملی و بین المللی در
مرکز و والیات ( )0۳8جلسه در ولسوالیها ( )67۳جلسه برای محافظت اطفال؛
 در جریان سال 7۳ ،طفل به همکاری مؤسسات همکار حمایت گردیده و  ۳8طفل از کشورهای
خارجی رد مرز شده به همکاری مؤسسات همکار حمایت و بعضی شان به خانوادهها تسلیم داده
شده ،همچنان 0650قضیه محافظتی اطفال از والیات و مرکز مواصلت ورزیده که پس از
رسیدگی ،راهحل مصئون را دریافت نمودهاست؛
 در جریان سال 07 ،قضیۀ اطفال بیسرپرست به اساس مکتوب تحقیق اجتماعی صورت گرفته و
به محکمۀ ابتدایه اطفال فرستاده شدهاست؛
 انجام سروی اطفال یتیم و آسیب پذیر در والیتهای کابل و قندهار و روی دست گرفتن دو تحقیق
ملی (اطفال در کرههای خشت پزی) و (تحقیق ملی وضعیت اطفال)
 ایجاد همآهنگی با ادارات و مؤسسات ملی و بین الملی و سفارتخانهها به منظور جلب همکاری
و حمایت ایشان در بخش تقویت سیستم و ارایۀ خدمات محافظتی و مصئونیت اجتماعی (،INL
Turkish ، World Vision، YHDO، War Child UK،Colombo Plan
، UNAMA،Netherlands Embassy Nether، Indian Embassy،Embassy
Swedish ، IOM، Islamic Relief، ICRC، WFP، UNODC، CiC، ILO،NRC
etc) ،Embassy
 توافق با  INLو اداره کولمبو پالن برای تجهیز و فعال ساختن مرکز حمایوی واقع خیر خانه؛
 توافق با مؤسسه «وار چایلد یوکی» در بخش همکاری در فعال ساختن مرکز حمایوی واقع کارتۀ
سه؛
 توافق با موسسۀ  NRCدر بخش تحقیق ملی در کورههای خشت پزی؛
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 ارایۀ طرح برای ایجاد یک کمیسیون دفاع از حقوق اطفال در هر دو مجلس شورای ملی (مجلس
نمایندگان و مجلس سنا)
 ارایۀ طرحهای مشخص برای بهبود پالیسی ملی مصئونیت اجتماعی؛
 حضور فعال در برنامههای ارتقای ظرفیت و کار عملی میتودها در بارۀ قاچاق انسان و قاچاق
اطفال ،طرح استراتیژی کار شاقه اطفال به همکاری مؤسسۀ هاجر ،دفتر و سازمان بین المللی
کارYHDO؛
 ترتیب طرح و پالن تخنیکی ملی دومیلیون دالری برای تشخیص و حمایت از اطفال به سطح
کشور؛
 ارایۀ طرح و ایجاد شبکۀ انترنیتی برای همآهنگی ،همکاری و ارایه خدمات به اسرع وقت به
کارمندان سکرتریت اطفال به سطح ملی؛
 بررسی و نظارت از مراکز حمایوی اطفال؛
 نظارت و ارزیابی از کارهای مؤسسۀ بین المللی وار چایلد کانادا در کابل ،از صنوف محیط
دوستانه اطفال؛
 نظارت و بررسی امور مؤسسه بین المللی هاجر؛
 نظارت و بازدید از کارهای نهاد زنان برای زنان افغان در کابل؛
 نظارت و ارزیابی از امور مؤسسه وارچایلد کانادا در قندهار و ننگرهار؛
 اجرای وظیفه ومسئولیت به صفت نماینده یا فوکل پاینت تفاهمنامه با مؤسسات ملی و بین المللی؛
 طرح ایجاد محیط دوستانه اطفال در والیت بلخ؛
 معاون کمیته نظارتی امور مؤسسه وارچایلد کانادا در افغانستان؛
 سفر پنج روزه به کشور اندونیزیا برای ایجاد محیط دوستانه اطفال در افغانستان؛
 ایجاد طرزالعمل و طرح جدید برای امضای تفاهمنامهها میان وزارت و مؤسسات ملی و بین
المللی؛
 اشتراک در تمامی نشستهای  AFSEN-Aبه نمایندگی از وزارت در بخش تغذیه.
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مدیریت عمومی انسجام امور سازما نهای ملی و بین المللی
 اشتراک مدیر و کارمندان بخش در کارگاههای آموزشی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،بهبود و
گزارشدهی منظم شبکۀ عملکرد محافظت اطفال که توسط مؤسسات و ادارات همکار تدویر
گردیده بود.
 بررسی فهرست مؤسسات ملی و بین المللی که در عرصۀ اطفال عرضه خدمات مینمایند.
 تهیۀ گزارش نهایی پنجمین کنفرانس اسالمی وزرای امور مربوط به دوران کودکی به زبانهای
ملی کشور به کارمندان ریاست سکرتریت اطفال.

مدیریت تشخیص و حمایت اطفال آسیب پذیر
 ثبت و راجستر قضایای اطفال در بانک معلومات (دیتابیس)
 جمعآوری و ترتیب آمار و ارقام احصائیوی اطفال همزیست با مادران زندانی در زندان
پلچرخی؛
 بررسی وضعیت اطفال کارگر و ایجاد طرحهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اطفال؛
 ترتیب طرح اطفال کارگر در صنعت خشتپزی؛
 ایجاد آرشیف ریاست سکرتریت اطفال که دربرگیرینده تمامی مواد شامل قوانین ،استراتیژی،
کنوانسیون ،مقرره ،پالیسی وغیره برنامهها مربوط به اطفال؛
 ترتیب مکاتیب به نهادهای همکار جهت گردآوری تصاویر و ویدیوهای مربوط به کتگوریهای
مختلف اطفال؛
 کار در مرحلۀ تدوین طرح صندوق رفاهی اطفال ،افزودن برخی مادهها و بعضی معلومات
جهت نهایی شدن این طرح؛
 اشتراک در جلسۀ اتخاذ تدابیر آمادگی و پالن سازی برای تجلیل از هفتۀ طفل درباغ بابر.
 اشتراک در کارگاه آموزشی  ILOیا سازمان بین المللی کار؛
 ایمیل نمودن با ترتیب مکتوب و فارمت گزارشدهی به هریک مؤسسات همکار به وزارت کار
اموراجتماعی جهت دریافت گزارش کاریشان مربوط به اطفال.
 اشتراک در برنامۀ هفت روزه هفتۀ کودک درپارک استار و باغ بابر؛
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 گردآوری گزارش مؤسسات که درعرصۀ اطفال فعالیت دارند.

در بخش پروژۀ حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر
 انجام سروی اطفال در معرض خطر در سرتاسر والیات کابل و کندهار ،که جمعا حدود
 94444سی هزار خانواده در سرتاسر این والیات سروی گردید؛
 انجام تحقیق ملی اطفال در صنعت خشتپزی در سه والیت هرات ،ننگرهار و کندهار؛
 تدویر دو کنفرانس آگاهیدهی عامه در مورد حقوق و محافظت اطفال در والیات کابل و کندهار
با اشتراک وکالی گذر ،بزرگان قومی ،متنفذین ،اعضای شوراهای مردمی ،مسوولین و کارمندان
ادارات ذیربط دولتی و نمایندگان مؤسسات ملی و بین المللی؛
 نصب  04بلبورد آگاهیدهی عامه در مورد محافظت اطفال در شهرهای کابل و کندهار برای
مدت یکماه؛
 ایجاد طرح و کانسپت (متن) هفتۀ طفل و برگزار نمودن این هفته؛
 شناسایی  ۳11طفل گدا و کارگر روی سرک و تشخیص  0۳1خانواده بیشتر نیازمند از این
جمله؛
 انجام مساعدت مالی با  724خانواده بیشتر نیازمند دارای اطفال گدا و کارگر روی سرک که با
هر خانواده مبلغ  1444هفت هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفته؛
 برگزاری کارگاه ملی تخنیکی نیاز سنجی و اولویت بندی موضوعات محافظتی اطفال با اشتراک
آمرین امور اجتماعی و مسؤلین شبکۀ عملکرد محافظت اطفال  55والیت و اشتراک نمایندگان
ادارات و مؤسسات ملی و بین الملی ذیربط ،در دو روز برای تشخیص موضوعات محافظتی
اطفال به سطح کشور ،نیاز سنجی و اولویت بندی موضوعات محافظتی اطفال به سطح کشور؛
 برگزاری کنفرانس ملی مشورتی محافظت اطفال به کمک مالی و تخنیکی مؤسسۀ محترم بین
المللی حمایۀ اطفال با اشتراک رؤسای کار و امور اجتماعی و نماینده شبکۀ عملکرد محافظت
اطفال از هفت والیت.
 تدویر روز فرهنگی اطفال با اشتراک  511طفل و نمایندگان ادارات و مؤسسات ملی و بین
المللی در باغ بابر به همکاری و حمایه مالی وار چایلد کانادا؛
 تجهیز ،تنظیم و فعالساختن مرکز حمایوی اطفال در معرض خطر واقع کارته سه؛
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 انجام تحقیق ملی وضعیت اطفال در هشت والیت بزرگ کشور؛
 پروژۀ درحال جمعآوری لوایح ،مقررهها و پالییسیهای داخلی وزارت خانهها و ادارات داخل در
بخش اطفال بوده ،مطالعات مقایسوی را انجام میدهد و همچنان مصروف گردآوری پژوهشها،
آمار و ارقام غرض تدوین برنامۀ ملی محافظت اطفال میباشد .پروژۀ چارچوب (فارمت) ابتدایی
برنامۀ ملی محافظت اطفال وستاندردهای محافظتی اطفال را ترتیب و کار روی نهایی سازی
آنها جریان دارد؛
 برای انجام فعالیتهایی که نیاز به منابع مالی و تدارکاتی دارد ،منتظر منظوری پالن تطبیقی
توسط وزارت محترم مالیه هستیم؛
 -0 فعال نگهداشتن مرکز حمایوی اطفال در معرض خطر؛
 -2 مطالعات مقایسوی پنج کشور(هند ،مصر ،سویس ،کانادا و سنگاپور)
 -9 ترتیب فارمت ابتدایی برنامۀ ملی محافظت اطفال؛


 -0ترتیب استندرهای ملی محافظت اطفال.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراآت
 تحکیم و توسعۀ شبکههای عملکرد محافظت اطفال در  90والیت و  794ولسوالی قابل دسترس
در سطح کشور؛
 تطبیق تفاهمنامۀ  12جانبه بهمنظورکمک به اطفال متخلف از قانون؛
 ایجاد و تقویت همآهنگی با ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی ،ملی و بین المللی مرتبط؛
 نهایی نمودن گزارش بررسی و شناسایی سیستم محافظت طفل و ترجمه آن به زبان دری؛
 جلسات متعدد با بخش محافظت طفل دفتر یونیسف برای نهایی نمودن پالن مشترک بین وزارت
و ادارۀ محترم یونیسف و امضا نمودن پالن مشترک برای سالهای  ۳108و ۳10۳
 دایر نمودن کارگاه  03روزه برای مربیان در مورد موضوعات محافظت طفل ،کار اجتماعی و
مدیدیرت قضایا برای اشتراک کنندگان از  7زون؛
 دایر نمودن کارگاه  01روزه برای اعضای شبکۀ عملکرد در مورد موضوعات محافظت طفل،
کار اجتماعی و مدیریت قضایا در والیتهای بامیان و بادغیس؛
 تهیۀ گزارش به وزارت محترم خارجه در مورد موضوعات سارک و ابتکار آسیای جنوبی برای
منع خشونت علیه اطفال در پیوند به کار شاقۀ اطفال؛
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 امضا نمودن تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر کولمبو پالن برای
ایجاد تعمیر مرکز حمایوی برای اطفال در معرض خطر؛
 انجام سروی معیارات مالی در بخش محافظت اطفال به همکاری مالی و تخنیکی ادارۀ محترم
یونیسف برای دریافت فیصدی بودجۀ ملی که در بخش اطفال هزینه میشود؛
 تطبیق پروژۀ حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر؛
 عضویت درشورای عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال در وزارت عدلیه.
 عضویت درهئیت رهبری تهیه گزارش  CRCکنوانسیون حقوق طفل سازمان ملل متحد وزارت
امورخارجه؛
 عضویت در کمیسیون عالی تطبیق توافقنامۀ منع استخدام اطفال در قطعات نظامی؛
 در جریان سال 7۳ ،طفل به همکاری مؤسسات همکار حمایت گردیده و  ۳8طفل از کشورهای
خارجی رد مرز شده به همکاری مؤسسات همکار حمایت و بعضی شان به خانوادهها تسلیم داده
شده ،همچنان  0650قضیۀ محافظتی اطفال از والیات و مرکز مواصلت ورزیده که بعد از
رسیده گی راه حل مصئون را دریافت نمودهاست؛
 انجام سروی اطفال یتیم و آسیب پذیر در والیتهای کابل و قندهار و رویدست گرفتن دو تحقیق
ملی (اطفال در کورههای خشت پزی) و (تحقیق ملی وضعیت اطفال)
تهیۀ گزارشها به سفارشات کنوانیسونهای بین المللی در مورد حقوق طفل به وزارت
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خارجه.

تجارب حاصل شده از تطبیق پالن و اهداف وظیفوی
-

تقویت مهارتهای الزم اداری؛ مانند رهبری ،مدیریت ،سخنرانی ،سازماندهی ،گزارشگیری،
طرح سازی ،برنامهریزی مؤثر ،طرح پالیسیها ،استراتیژیهای الزم وغیره؛
به دستآوردن آگاهی بیشتر محافظت اطفال و سایر ساحات مرتبط؛
بلند رفتن سطح آگاهی از اداره ،قوانین ،پالیسیها و استراتیژی مرتبط؛
چگونگی ایجاد روابط حسنه با دست اندر کاران ،ادارات و مؤسسات ملی و بین المللی مرتبط؛
حسن روابط افقی وعمودی در سطوح مختلف مدیریت و حل چالشها و مشکالت از روش روابط
نیک؛
تماس مستقیم با خانوادههای اطفال متضرر و در معرض خطر؛
مبارزه علیۀ جدایی اطفال و ادغام به موقع اطفال در معرض خطر به خانوادههای شان توسط
شبکههای سیپن؛
ایجاد همآهنگی میان ادارات دولتی ،پولیس ،مؤسسات ملی و بین المللی.

توقعات بر آورده شد ٔه مرتبط به اهداف کاری

-

تطبیق پالن کاری ساالنۀ ریاست سکرتریت اطفال ،مطابق به قوانین و استراتیژیهای ملی مرتبط؛
حمایت و محافظت از اطفال با در نظرداشت منابع دست داشته؛
طرح و تدوین طرحها و پالیسیها برای محافظت از اطفال؛
ایجاد و تقویت روابط با ادارات و مؤسسات ملی و بین المللی مرتبط؛
در بخش شبکۀ محافظت اطفال ( ،)CPANمحافظت اطفال و شبکههای محافظت اطفال ،کار
پیهم و مستمر و در تعدادی از شبکههای عملکرد محافظت اطفال ،توسعه صورت گرفتهاست؛

-

در بخش کار کارمندان اجتماعی و محافظت از اطفال متخلف از قانون ،پیشرفتهای زیادی
صورت گرفتهاست؛

-

در بخش همآهنگی و تحکیم روابط اداری داخلی و بیرونی ،مؤسسات ملی و بین المللی تمام
اجرأات مطابق به اهداف کاری اداره صورت گرفتهاست.

این بود فشردهای از کارکردها و دستآوردهای ریاست سکرتریت اطفال در سال 7931
هجری خورشیدی که به خوانندگان گرامی ویبسایت وزارت کار و امور اجتماعی پیشکش گردید.
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