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 پس منظر

 ها کودکستاناقشار مختلف و نیازمند جامعه را از طفل  ،نظر به اهداف پالنی خویش ار و امور اجتماعیوزارت ک

به  را از نگاه امور مربوطسرپرست  ن و اطفال بی، بیوه زناو بیکار پیشه حرفه، بی ساالن، جوانان بی تا کهن

ی حرفوی و فنی، ارتقای ظرفیت ها آموزش مسایل خدمات اجتماعی و مسایل مربوط به کاریابی و اشتغال و

 .دارد به دوشکارکنان ادارات دولتی و غیردولتی و سایر  اقشار نیازمند را 

 کار؛ مؤثرکار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار رشد و ترویج  -

 از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی؛ کاهش خطر فقر -

 ی حمایوی اجتماعی؛ها فعالیتکاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف  -

نو جوانان، کهن ساالن، و تقویت  ماعی به منظور مصئونیت از اطفال،خدمات مراقبت اجت ه  تقویت شبک -

 .ها آنمشارکت اجتماعی 

 .باشند میکه از نظر اجتماعی منزوی  یهای اجتماعی در مورد اقشار و اشخاص تقویت آگاهی -

 ی ملی کار وها پالیسیتطبیق  هت انکشاف اداره وامور اجتماعی جرشد ظرفیت وزارت کار و  -

 .اجتماعی مصئونیت

 .(کار و امور اجتماعی استراتیژی وزارت)

 ی پالن شدهها فعالیتتحقق  گزارش ه  خالص

 فعالیت( 56) را پالن نموده بود که از جمله، فعالیت عمده( 59)عاً جم 9313سال مالی  در امور اجتماعیو  ارک وزارت

 فعالیت آغاز(  1)و تطبیق  فعالیت آغاز نشده( 2)فعالیت درحال اجرا قرار دارد،  (0)به تعداد . است هنمود تکمیل را آن

 . است هولی نسبت مشکالت معطل شد شده؛

 .است هرسید(94.91%)به ی وزارت کار و امور اجتماعی ها فعالیتاوسط فیصدی پیشرفت تمام 

 

 گزارش تحقق های پالن شده 

اصلی هدف  
 فر هدمقدا

(Target ) 
 عنوان فعالیت عمده

 
 فیصدی پیشرفت

حکومتتت داری 
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتو  و 
افتتزایش میتتزان 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتفافیت، 

 دهتتتی و حستتتا 
بتتتتتا  آهنگتتتتتی هم

ادارات ذیتتتدخل 
و تقویتتتتتتتتتتتتتتتتت 
چتتتتتتتتتتتتتتارچو  
پالیستتتتتتتتتتتتتتتی و 

طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح و 
یتتت   ستتتازی نهایی

پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالن 
راتیژی  استتتتتتتتتتتتتتتت

وزارت و دو 
پالیستتتتتی مربتتتتتوط 

کتتتتار ت وزار بتتتته
و امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 

 .اجتماعی

 پالن استراتیژی  وزارت مبتنی یینها ه  طرح مسود
 .NPPSو   ANPDF ،A-SDGSبر 

22% 32% 

 National Labor) پالیسی ملی کار سازی نهایی
Policy) 

92% 02% 

ی مقیم در خارج از ها افغانپالیسی ملی ادغام  سازی نهایی

 Afghan Diaspora Engagement)کشور 

National policy.)  

22% 22% 

922 %22طرح، تدوین، تطبیق پالن مبارزه علیه فساد اداری 
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 گتتتتتتتتتزاری پالن
  .در وزارت

و نظارت، ارزیابی و  9313ی وزارت برای سال مال

ی تعین شده در ها فعالیتدهی از تحقق اهداف و  گزارش

 .یادشدهپالن 

% 

های  ای برنامه ماده 91همکاری در تطبیق اجندای 
 .مشخص اصالحی وزارت

22% 22% 

ی تعین شده در ها فعالیتری اهداف و تحقق و پیگی

 .کنفرانس ملی کار

 

22% 22% 

تقویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و 

نتتتتتتتتتتتتتتتتتوآوری در 

و  ستتتتتتتتتازی بودجه

 گتتتتتتتتتتتتتتتتزاری پالن

 .وزارت

 ه  انکشافی و پالن کاری ساالن ه  طرح و ترتی  بودج

 NPPsو  ANPDF ،A- SDGsوزارت مبتنی بر 

و  ها پالیسینتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس ملی کار، 

وزارت و دولت جمهوری  ه  های جدید مطروح یاستراتیژ

 .اسالمی افغانستان

22% 922

% 

جنتتتتدرایز نمتتتتودن 

حتتتتد اقتتتتل  ه  بودجتتتت

 ه  پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروژ 0

یتتتتت  انکشتتتتتافی، 

عتتتتادی و  ه  بودجتتتت

پتتالن کتتاری یتت  

 .وزارت ه  ساالن

پاسخگو به جندر  گزاری پالنو  سازی بودجهتطبیق مفاهیم 

ی اه پالن، انکشافی و عادی ه  بودجو جندرایز نمودن 

وزارت کار و امور اجتماعی و همچنان انجام تحلیل جامع 

 .تشکیل وزارت از دیدگاه جندر

22% 922% 

رشتتد و تتترویج 

کتتتتتار شایستتتتتته 

بتتترای همتتته از 

طریق انکشاف 

 متتتتتؤثربتتتتتازار 

 کار

 

رشتتتد و انکشتتتتاف 

سیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

یکتتتتتتتتتتتتتتی اللکترون

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدیریت 

معلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

ی فنتتتی هتتتا آموزش

 و حرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوی

(TVET E-

MIS) ارایتتتتتتتتتتتتتته 

ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت معلومات برای آموزش 

و کم   با( TVET-MIS)و تعلیمات فنی و حرفوی 

 .المللی بینهمکاران  آهنگی هم

22% 22% 
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ی فنتتتی هتتتا آموزش

و حرفتتتوی بتتترای 

تتتتتتتتتن از  93222

متقاضتتتتتی جهتتتتتت 

 ایجتتتتتتاد فرصتتتتتتت 

کاریتتتتتتابی طبتتتتتتق 

معیتتتتارات ملتتتتی و 

در  المللتتتتتتتتتتتتتتی بین

 .سطح کشور

در اصالح و ریفورم  المللی بینکم  همکاران 

 :ی فنی و حرفویها آموزش

 ی فنی و حرفوی؛ها آموزشانکشاف چارچو   -9

ی ها آموزشانکشاف طرزالعمل معیاری عملیاتی  -2

 حرفوی؛فنی و 

 انکشاف ستندرد ها و نصا  آموزشی؛ -3

اندازی  رد نیاز و راههای مو انکشاف طرزالعمل -4

ی فنی و ها آموزشی کمیسیون موقت ها فعالیت

 .حرفوی

32% 32% 

شغلی و ی ها مهارتستندرد ملی  91ر و بازنگری مرو

مؤظف غرض  ه  نصا  آموزشی توسط کمیت 91

ورکشاپ داکم غرض  32برگزاری  آن و سازی نهایی

 .انکشاف نصا  و استندرد آموزشی

22% 22% 

تن از  92122ی فنی و حرفوی برای ها شآموز ه  ارای

گان و بیجا شده تر بر عودت کنند بیشآموزان و تمرکز کار

های  والیت کشور از طریق پروژه 94در  گان داخلی

دولت  ه  خارج از بودج IOMسالم، کانسور شیم و 

 .افغانستان

32% 22% 

ی فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای ها آموزش ارایه

جوانان بازمانده از ) از افراد مستحق شامل تن 1222

سرپرست،  های بی خانم، عودت کنندگان، معلوالنتحصیل، 

و  دارند می افرادی که کشت قاچاق مواد مخدر دست بر

از طریق ( پیوندند میصلح  روندن حکومت که به مخالفا

و غیر دولتی در ی فنی و حرفوی دولتی ها آموزشمراکز 

 .انکشافی اختیاری دولت ه  سطح کشور از بودج

32% 02% 

 1242اعطای پول تشویقی در مقابل آموزش و کاریابی 

 ه  مؤسسه عرضه کنند 12تن از کارآموزان برای 

 .ی فنی و حرفویها آموزش

22% 32% 
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والیات  ی فنی و حرفوی از سطحها آموزش ه  ارایگسترش 

 .های کشور به سطح ولسوالی

32% 02% 

 322ی فنی و حرفوی برای ها آموزشی ها برنامهتطبیق 

تن از افراد متقاضی و نیازمند در شش ولسوالی محروم 

 .والیت کابل

32% 02% 

ی بازار کار به منظور تشخیص سروی سرتاسری تقاضا

 .ی مورد نیاز بازار کار در تمام والیات کشورها حرفه

32% 12% 

فتتتتتتتراهم نمتتتتتتتودن 

اعتتتتتتتتزام  ه  زمینتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتن از  2222

غتتتانی گران افکتتتار

بتتتتتتتتتتتته کشتتتتتتتتتتتتور 

 ه  امتتتتتتارات متحتتتتتتد

تتتتدار  عربتتتی و 

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار داد 

کاریتتتتتتابی بتتتتتترای 

تتتتتتتتتتتتن در  2022

 .داخل کشور

ی در داخل کشور فراهم نمودن تدار  قرار داد کاریاب

% 12داخل کشور که افغان در  2422کار برای  ه  زمین

 .دهند میاناث تشکیل  ه  مستفدین را طبق

25% 75% 

به خارج به منظور تدار  قرار داد اعزام کارگران 

 ه  کارگر افغان به کشور امارات متحد 2222 فرستادن

 .عربی

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

75% 

توزیتتتتتتتتع جتتتتتتتتواز 

   کتتتتتتتتتتتار بتتتتتتتتتتترای

 از تتتتتتتتتتتتتن 2222

کارکنتتتتان دولتتتتتتی 

 و غیتتتتتتتر دولتتتتتتتتی

سستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مؤ)

ن دولتی، ای کارکناکار برقطعه جواز( 22222)صدور 

منظم  ه  به گونسسات خصوصی غیر دولتی و مؤ

 .الکترونیکی در مرکز

22% 22% 

قطعه جواز ( 3213) تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع

منظم و الکترونیکی در  ه  به گونکار برای اتباع خارجی 

 .مرکز

22% 02% 
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و ( خصوصتتتتتتتتتتتی

قطعتتتتتتتتتتتتته  3233

اتبتتتتتتتتتاع بتتتتتتتتترای 

 ه  بتته گونتتختتارجی 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنظم و 

 .الکترونیکی

دولتی، خصوصی و  ه  ادار 901 ییمراقبت و رهنما

استخدام اتباع خارجی مطابق به  سسات تولیدی جهتمؤ

 .قانون و مقررات کشور

22% 02% 

 92 بررستتتتتتتتتتتتتتتتی

دولتتتتتتتتتتتتی و  ه  ادار

سستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مؤ

از  تولیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی

چگتتتونگی تطبیتتتق 

و رعایتتتتت استتتتناد 

تقنینتتی متترتبط بتته 

کتتتتتتار در ستتتتتتطح 

 .کشور

تطبیق درست قانون کار و بررسی از چگونگی اجراآت و 

تولیدی،  ه  مؤسس( 4)رعایت اسناد تقنینی مرتبط به کار در 

دولتی در مرکز و  ه  ادار( 4)غیر دولتی،  ه  مؤسس( 2)

 .والیت کشور 3ادارات دولتی و غیر دولتی در 

52% 25% 

طتتترح، بتتتازنگری 

پتتتتتنج و پیگیتتتتتری 

مقتتتتتتتتتتتتتترره و راه 

 22انتتتتتتتتتتتتتتتتتدازی 

 ه  برنامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .دهی آگاهی

طرز تضمین معتمدین، طرز ترتی  ) بازنگری پنج مقرره

تصنیف، تثبیت و  دفاتر سوانح از بین رفته کارکنان،

منطقوی ارتقای درجات اجیران قراردادی، امتیاز کار 

کاری کارکنان که در عین  ساحوی اقلیمی و مزد اضافه

 (.اداره با چند حرفه مصروف کار اند

52% 25% 

از قانون کار و  دهی آگاهی ه  روز ی ی ها برنامهبرگزاری 

بط ن ذیرتقنینی مرتبط به کار برای مسؤال سایر اسناد

 .ادارات دولتی و غیر دولتی

52% 25% 

بهبتتتتود شتتتترایط و 

محتتتیط ستتتالم کتتتار 

جهتتتتتتتت ارتقتتتتتتتای 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازدهی و 

 معیشتتتت کارکنتتتان

اداره و  02در 

 ه  مؤسستتتتتتتتتتتتتتتت 22

ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدماتی و 

 .ساختمانی

نمونوی لوایح رشتوی  رهنمایی ادارت و ارسال رهنمود

 ه  ادار 42ایمنی به کار و طرق عملی داخلی حفاظت 

 ه  نظر الیح صنعتی و مطالبه و ابرازساختمانی، تولیدی، 

متذکره جهت  ه  ادار 3رشتوی داخلی حفاظت کار از 

 .حفاظت و حمایت از کارکنان

52% 25% 

جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر و کارهای سنگین باالی اطفال و 

ان در مورد دهی برای کارگران و کارفرمای ی آگاهیها برنامهتدویر 

قه باالی اطفال و کارهای شا ای پرخطر،جلوگیری از اعمال کاره

آن  ارایهدست آمده و ه گزارش ساالنه از معلومات ب ه  نوجوانان و تهی

 .غرض اتخاذ تصامیم الزم در آینده

52% 25% 
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راه انتتتتتتتتتتدازی دو 

کمپتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاین 

دهتتتتتتتی و  آگتتتتتتتاهی

 کارگتتتتتتتاهچهتتتتتتتار 

جهتتتتتتتت رشتتتتتتتد و 

ت تقویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

استتتتقاللیت، رفتتتاه 

اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  و 

دسترستتتی  ه  توستتتع

زنتتتتان بتتتته منتتتتابع 

در ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتکتور 

 .اقتصادی

ی ها فعالیت ه  دهی عامه در بار آگاهی ه  راه اندازی برنام

  .اقتصادی زنان

52% 25% 

های ذیدخل در  برای وزارت( ها ورکشاپ) ها کارگاهتدویر 

های جندر، سیستم مدیریت اطالعات و  مورد شاخص

های  رزیابی، شری  ساختن تجار  آموختهو ا نظارت

 .فیروزکوه ه  پروژ

22% 22% 

 ه  تقویتتتتت شتتتتبک

ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمات 

مراقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

اجتمتتتتتاعی بتتتتته 

منظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 

از  مصتتتتتئونیت

اطفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، 

، معلتتتتتتتتتتتتتتتوالن

نوجوانتتتتتتتتتتتتان، 

کهتتن ستتتاالن و 

تقویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

مشتتتتتتتتتتتتتتتتارکت 

 .ها آناجتماعی 

 

 

 

 

 

 

ختتتتدمات  ه  عرضتتتت

جهتتتتتتتتت تنظتتتتتتتتتیم 

 اتتأمینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اجتمتتتتتاعی بتتتتترای 

تتتتتتتتتتتتتن از  9222

اقشتتتتتتتتار آستتتتتتتتی  

حمایتتتت از  پتتتذیر،

 ه  شتتتتتتتتتتتتتتتتتبک 903

محافظتتتتت اطفتتتتال 

رستتتتتتیدگی بتتتتتته   و

 ه  قضتتتتتتتتتتتتی 3222

در ستتتتطح اطفتتتتال 

 .کشور

محافظت از اطفال و انکشاف  ه  شبک 943دار  دوامحمایت 

ی قابل دسترس در ها ولسوالیی شبکه در سطح ها فعالیت

قضایای محافظت از  3222گی به والیت و رسید 34

 .فیساطفال به همکاری یون

52% 25% 

طریق وق محافظت از اطفال از از حق دهی آگاهی

تن از افراد جامعه  1222های محافظتی اطفال برای  شبکه

 .یونیسفدر سطح کشور به همکاری 

52% 25% 

ی ها هحمایتی اطفال و شبک مؤسساتنظارت از مراکز، 

CPAN كابل، ننگرهار، کندهار، هرات و  های در والیت

 .بلخ

52% 25% 

به  ها آنانتقال  تن از معتادان، 9122گردآوری حد اقل 

رفی ابن سینای کمپ فینکس و مع تداوی معتادان ه  شفاخان

به منظور تداوی به مراکز  کارکنان معتاد و سایر معتادان

در مرکز، بررسی و رهنمایی در  معتادانصحی تداوی 

ی والیتی ها ریاستدر  معتادانبرد امور بخش  مورد پیش

  .موبوطه وزارت

52% 25% 

 از تن 322از تحت پوشش قرار دادن و حمایت 

آسی  پذیر، زنان بیوه و خود سرپرست و  های خانواده

ی مورد هدف ها هتن از اشخاص و خانواد 022تشخیص 

 .طبق پالن مطروحه

52% 25% 
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تن از اطفال در معرض خطر، اطفال قاچاق  222ادغام 

 ه  ، دورکه در مراکز اصالح و تربیت یشده، گدا و اطفال

  .شان های ه خانوادبه  ستا حجز شان به اتمام رسیده

52% 25% 

که در رابطه به  یمؤسساتکنترول و بررسی از امور 

 .اطفال و اقشار آسی  پذیر فعالیت دارند در سطح کشور

5% 5% 

حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ و 

نگهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداری، 

آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزش، 

پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترورش 

 از تتتتتتتتتن 92222

اطفتتتتال شتتتتامل در 

و  ها هپرورشتتتتتتتتگا

تتتتتتن  202جتتتتتذ  

از اطفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

جدیدالشتتتتتتتتتتتتتتتمول 

واجتتتتتتتد شتتتتتتتترایط 

 طتتتتتتتتتتتتی ستتتتتتتتتتتتال

در  9313

 .سطح کشور

 

آموزش و ی ها هسازی زمین آموزش، پرورش و فراهم

 92222برای  خودبسندگیی ها برنامهمناس  و  پرورش

ی دولتی و خصوصی ها هتن از اطفال شامل در پرورشگا

 .در سطح کشور

95% 95% 

تن از اطفال واجد شرایط جدیدالشمول در  9002جذ  

  .سطح کشور ی دولتی و خصوصی درها هپرورشگا

85% 85% 

 33با  پرورشگاه دولتی و  23کلی وضعیت بررسی 

وصی در سطح کشور جهت تهیه ی خصها هبا  پرورشگا

 .گزارش جامع از آن به مقامات مربوطه ه  و ارای

52% 25% 

 ه  بورسی 0222یع عادالنه و به موقع نظارت بر توض

به  ها هتحصیلی برای اطفال شامل در پرورشگا

 .های خصوصی تونپوهن

5% 5% 

با   93اعمار  ه  پیرامون تطبیق پروژ آهنگی همایجاد 

، بغالن، فاریا ، بامیان)تعمیر پرورشگاه در والیات 

، میدان ورد ، جوزجان، پنچشیر، ارزگان، غزنی

ا وزارت ب( دی، نورستان، لوگر، تخار و لغماندایکن

 .تانانکشافی دولت افغانس ه  شهرسازی و اراضی از بودج

52% 25% 

رشتتتد و انکشتتتتاف 

 بهتتتتتتتتتتتر امتتتتتتتتتتور

، تربیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

موزشتتتتتتتتتتتتتتتتتتی و آ

 330یاعاشتتتتتتتتتتتتو

 کودکستتتتتتانبتتتتتا  

 32 و دولتتتتتتتتتتتتتتتی

 کودکستتتتتتانبتتتتتا  

خصوصتتتتتتتتتتتی در 

 .سطح کشور

 کودکستانباب  555گیری از  سروی، نظارت و ارزیابی و احصایه

 .خصوصی در مرکز و والیات  کودکستانباب  22دولتی و 
52% 25% 

محل زیست و بیست   کودکستان  استندرد سازی پنج با

معیاری در طی سال  ه  گونمحل کار به  کودکستانبا  

9313  

95% 52% 

تن از  322ی مسلکی ها مهارتارتقای سطح دانش و 

، کارمندان، مدیران و اعضای مسلکی آموزگاران

ی دولتی و خصوصی از طریق تدویر ها کودکستان

ها در مرکز مدت، کوتاه مدت و سمیناردراز ی ها کورس

 .و والیات

95% 55% 
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علوم دینی، ریاضی )و چاپ پنج عنوان کتا   تأیید، تقریظ

ی هنری و مفاهیم ها فعالیتی حرکتی، ها بازیابتدایی، 

 .(محیطی

95% 52% 

زیست و  ی محالتها کودکستانها در تمام  ایجاد مرکزیت

و مدیران جهت  آموزگاران تن از 222محالت کار برای 

فردی  تدریسی، اداری، میتودیکی وحل مشکالت  و رفع

 .طفل در سطح والیت کابل

52% 25% 

حکومتتت داری 

ختتتتو  و بتتتتاال 

بردن شتفافیت، 

دهتتتی و  حستتتا 

بتتتتتا  آهنگتتتتتی هم

 .ادارات

مناستتتتتت  ستتتتتتازی 

فضتتتتتتتای کتتتتتتتاری 

 .برای زنان

مشکالت زنان در  ه  در بار( base line)سروی خط مبنا 

 .جندر وزارت بخش از سویفضای کاری 

52% 25% 

 %25 %52 .ی سرویها هاساس یافت تدوین پالن عمل خاص به

فتتتتتتتراهم ستتتتتتتازی 

رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایت 

 .عینمراج

خدمات برای مراجعین  ارایه ه  نص  تابلوهای نحو

(Process Maps.) 

95% 95% 

آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی درمورد 

 .برخورد مناس  با مراجعین وزارت

95% 95% 

نشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل انکشاف و نص  م

 ه  ان در پرتو قوانین و مقررات نافذمراجعین و کارمند

 .دفاتری که مرجعین دارند یکشور در تمام

95% 95% 

ختتتتدمات  ه  عرضتتتت

بهتتتتتتتتتتتر هفتتتتتتتتتتت 

سیستتتتتتتتتتتتتتم اداری 

کترونیکتتتتتتتی در ال

ی واحتتتتدهاستتتتطح 

مرکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزی 

 .وزارت

و  ها استعالم، ها مکتو استفاده و کنترول از سیستم 

، سیستم الیکترونیکی مالی (EDMIS)ادها پیشنه

(FMIS) سیستم الیکترونیکی تهیه و تدارکات ،(PMIS )

 .در سطح وزارت( HRMIS)و منابع بشری

95% 05% 

های الکترونیکی حاضری کارمندان واحد انکشاف سیستم

 .مرکزی و دومی وزارت

52% 25% 

 %95 %95 .وی وزارتییانکشاف سیستم احصا

 95% 05% (GRP)الکترونیکی  داری حکومتستم تطبیق سی

انکشتتتتتتتتتتتتتتتتتاف دو 

گی سیستتتتتم رستتتتید

 .به شکایات

 %05 %95 .گی به شکایاتلفونی رسیدستم تانکشاف سی

 %05 %95 .به شکایات رسیدگیانکشاف سیستم آنالین 
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 .دهد میی عمده را نشان ها فعالیتجدول ذیل میزان پیشرفت  

 ی تکمیل شده و نتایج آنها فعالیتطبقه بندی 

 نتایج ی تکمیل شدهها فعالیت ها فعالیتبندی   طبقه شماره

 ارتقای ظرفیت 8

سازی  پرورش و فراهم آموزش،

مناس  و  آموزش و پرورشی ها هزمین

 92222برای بسندگی ی خودها برنامه

اطفال شامل در  از ده هزار تن

ی دولتی و خصوصی در ها هپرورشگا

 .سطح کشور

 :گزارش
 ها هتن از شاگردان پرورشگا 133به تعداد 

ی مختلف آموزشی در مرکز ها کورسبه 
 .معرفی گردید

 :نتیجه
نگهداری درست از اطفال  و حفظ
آموزش و پرورش قرار  زیرسرپرست و  بی

 .در سطح کشور ها آندادن 

برستتتتتی امتتتتتورات 

متتتتتتتتتتتتتتتتالی،اداری 

تمتتتتتتتام وحستتتتتتتابی 

واحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهای 

 33مرکتتتتتتتتتتتتزی و

و الیتتتتتتتی  واحتتتتتتد

وزارت کتتتتتتتتتتار و 

اجتمتتتتتاعی امتتتتتور 

ی تأییتتتتتتدبعتتتتتتد از 

ی هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا پالن

ربعتتتوار منجانتتت  

اداره عتتتتتتتتتتتتتتتتتتالی 

کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترول و 

تفتتتتیش جمهتتتوری 

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمی 

 افغانستان 

ی مرکزی و والیتی وزارت در واحدهاتشخیص و تفکی  

 .ی  تقسیم بندی زمان قابل عمل و رسیدگی به آن

52% 25% 

رجسته نمودن ی تفتیش جهت بها گروپتشخیص و توظیف 

 .گزارش از مقام محترم وزارت ه  و اراینتایج بازرسی 

52% 25% 

 

 مجموع

  
 ها فعالیتمجموع 

 

  

 )( 
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 ه  آگاهی عامه دربار ه  راه اندازی برنام

ی توانمند سازی اقتصادی ها فعالیت

 .زنان

 :گزارش

روند تدارکات استخدام شرکت مشورتی 

ل و به منظوری مقام عالی وزارت یمتک

 ،طای قرار داداز اع پسکه  است هرسید

ی عملی را برای ها برنامهشرکت مورد نظر 

 .سراسر کشور آغاز خواهد نمود

 :نتیجه

محو موانع حقوقی فرا راه اشترا  زنان در 

ی اقتصادی، رشد اقتصادی و ها فعالیت

 .زنان در جامعهخودبسندگی 

برای وزارت های ذیدخل در  ها تدویر کارگاه

یریت های جندر، سیستم مد مورد شاخص

اطالعات و نظارت و ارزیابی، شریک سازی 

 .ی پروژه فیروزکوهها هتجارب و آموخت

 

 

 

فهرست اشتراک کنندگان برای تدویر  :گزارش

آوری گرد ،تطبیقی ه  ها از چهارده وزارت و ادار کارگاه

 ،از انجام سروی پیش از آموزش پسکه  است هشد

 .ها برگزار خواهد شد کارگاه

 :نتیجه

حقوقی فرا راه اشترا  زنان در محو موانع 

ی اقتصادی، رشد اقتصادی و ها فعالیت

 .زنان در جامعه خودبسندگی
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ی هتتتتا مهارتارتقتتتتای ستتتتطح دانتتتتش و 

، آموزگتتتتتتتارانتتتتتتتتن از  322مستتتتتتتلکی

متتدیران، کارمنتتدان و اعضتتای مستتلکی 

ی دولتتتی و خصوصتتی از ها کودکستتتان

دراز ی هتتتتا کورس انتتتتدازی راهطریتتتتق 

ینار هتتتا در ، کوتتتتاه متتتدت و ستتتیممتتتدت

 .مرکز و والیات

 :گزارش

  تتتتتتتتتتتتدویر ستتتتتتتتتتته دوره ستتتتتتتتتتتیمینار

خلتتتتق »زیتتتتز عنتتتتوان شناستتتتی  روان

بتتازی بتتاالی  تتتأثیرتوجتته و  ،انگیتتزه

از تتتتتن  942رشتتتتد کتتتتود  بتتتترای 

ی محتتتالت ها کودکستتتتان آموزگتتتاران

 .زیست و کار

 ماهتته و تتتدریس  افتتتتاح کتتورس شتتش

مضتتتتتامین رشتتتتتد زبتتتتتان، ریاضتتتتتی 

ختوانی، ، تربیت بدنی، ترانته ییابتدا

 از تتتتتتتتن 21شتتتتتتیرخوارگاه بتتتتتتترای 

ی محتتتتتالت ها کودکستتتتتتان آمتتتتتوزش

 .زیست و کار

 :نتیجه

ی دولتتتتی و ها کودکستتتتانتوستتتعه و انکشتتتاف 

خصوصتتتتتتتی و مستتتتتتتلکی ستتتتتتتازی معلمتتتتتتتین 

 .ها کودکستان

محل   کودکستانبا   استندرد سازی پنج

محتتل  کودکستتتانبتتا    زیستتت و بیستتت

معیتتاری در ستتال متتالی  ه  گونتتکتتار بتته 

9313 

 :گزارش

  تدویر مجالس با آمریت های

ی آموزشی سوپروایزران ها حمایت

و ریاست تدریسی و ایجاد 

 .ندرد سازیاست ه  کمیت

  ی شامل پالن ها کودکستانسروی از

سازی و ترتی  چپتر استندرد 

 .ها کودکستاناستندرد سازی برای 

 :نتیجه

ی دولتی و ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

ن علمامخصوصی و مسلکی سازی 

 .ها کودکستان

 

تقریظ و چتاپ پتنج عنتوان کتتا  ، تأیید

، ییعلتتتتتتوم دینتتتتتتی، ریاضتتتتتتی ابتتتتتتتدا)

 :گزارش

  ،ی ها بازیمضامین مفاهیم محیطی
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ی هنری و ها فعالیتی حرکتی، ها بازی

 (.مفاهیم محیطی

حرکی غرض چاپ بریاست تهیه و 

 .است شدهتدارکات وزارت ارسال 

 علوم ییمضامین ریاضی ابتدا ،

ی هنری در جریان ها فعالیتی، دین

 .باشد میی تأییدو  تقریظ

 :نتیجه

ی دولتی و ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

خصوصی و مسلکی سازی معلمین 

 .ها کودکستان

 

مبققارزه بققا /تطبیققق قققانون 5

 .جرایم

پالن استراتیژی   یینها ه  طرح مسود

-ANPDF ،Aوزارت مبتنی بر 

SDGS   وNPPS. 

 : گزارش

 ی ها هعمل برای کمیت ترتی  پالن
ایجاد شده جهت تسریح روند کاری 

 ؛ها هکمیت

 طرح و ترتی  روش ساختار 
(Methodology ) پالن

 استراتیژی  وزارت؛

 جهت  ها هنام طرح و ترتی  پرسش
وضعیت وزارت کار و امور تحلیل 

ی آن به تمام فرستادناجتماعی و 
های مرکزی، دومی و والیتی واحد

مکاری وزارت به ه به مربوط
 .ریاست عمومی پالیسی و پالن

 :نتیجه
و تقویت چارچو  انکشاف پالیسی 

 آهنگی همو گسترش  تأمین، گزاری پالن
جهت  المللی بینهای ملی و هدفمند با نهاد

نیل به اهداف وزارت و معرفی وزارت 
 کار و امور اجتماعی منحیث ی  نهاد

 ه  ، پژوهشی و عرضه کنندساز پالیسی
 .ار آسی  پذیر جامعهخدمات برای اقش

 

 پالیسی ملی کار سازی نهایی

(National Labor Policy) 

 :گزارش

، پالیسی ملی کار ترتی  گردیده یینها  ه  مسود

شری  سازی با  ه  جهت نظر خواهی آماد

و  ها دیدگاههای ذیدخل به منظور اخذ نهاد

 .باشد می پیشنهادها

 :نتیجه

       تقویت چارچو  انکشاف پالیسی       
و گسترش  تأمین، گزاری پالنو 
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های ملی و هدفمند با نهاد آهنگی هم
جهت نیل به اهداف وزارت و  المللی بین

معرفی وزارت کار و امور اجتماعی 
ساز، پژوهشی و  پالیسیمنحیث ی  نهاد 

خدمات برای اقشار آسی   ه  عرضه کنند
 .پذیر جامعه

 

 

پالیسی ملی مشارکت  سازی نهایی

خارج  در ی مقیمها افغان

(AfghanDiaspora 

Engagement National 

Policy.) 

 :گزارش

 پالیسی ملی مشارکت  ه  مسود

 سویخارج از  در ی مقیمها افغان

کار و امور اجتماعی  این وزارت

ی مهاجرین و ها  همکاری وزارت به

گان و وزارت امور عودت کنند

ابراز  جهتخارجه ترتی  و 

ی به تمام پیشنهادهاو  ها دیدگاه

 فرستادهی ذیدخل ها وزارت

 .است هگردید

   تخنیکی ( ورکشاپ)کارگاه طی ی

ی ها وزارتگان که در آن نمایند

ذیدخل به سطح معینان اشترا  

و  ها دیدگاه د،ورزیده بودن

شان اخذ و درج پالیسی  یپیشنهادها

 .است هگردید

 ی ها افغان ه  همه جانب ه  انجام مطالع

دا، امریکا، کشور های کانا در مقیم

هالند و استرالیا به همکاری مالی و 

نیز صورت  IOM سازمانتخنیکی 

 .است هگرفت

 :نتیجه

تقویت چارچو  انکشاف پالیسی و 

 آهنگی همو گسترش  تأمین، گزاری پالن

جهت نیل  المللی بینی ملی و نهادهاهدفمند با 

به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و 

، ساز پالیسی هادامور اجتماعی منحیث ی  ن

خدمات برای اقشار  ه  پژوهشی و عرضه کنند

 .آسی  پذیر جامعه
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طرح، تدوین، تطبیق پالن مبارزه علیه 

فساد اداری وزارت برای سال مالی 

گزارش از تحقق  ه  ارایو  9313

ی تعین شده در پالن ها فعالیتاهداف و 

 .وار ربع ه  به گون یادشده

 : گزارش

 پالن عمل  ه  تهیه و ترتی  مسود

سال  درمبارزه علیه فساد اداری 

 .وزارت 9313مالی 

  مبارزه علیه  ه  نشست کمیتبرگزاری

اداری به سطح وزارت، فساد 

به آن کمیته و  یادشده ه  پیشکش مسود

 سویاز  پیشنهادهاو  ها دیدگاهابراز 

 .کمیته

 و  یادشدهپالن  یینها ه  ترتی  مسود

آن به مقام محترم وزارت  فرستادن

و  پیشنهادها ها، دیدگاهت ابراز جه

 .منظوری پالن توسط وزیر صاح 

 گزارش از تطبیق پالن عمل  ه  ارای

مبارزه علیه فساد اداری دو  ربع 

ضمایم حمایوی  با 9313سال مالی 

مبارزه علیه  ه  آن به سکرتریت ویژ

 .فساد اداری

 :نتیجه

تقویت چارچو  انکشاف پالیسی و 

 آهنگی هم و گسترش تأمین، گزاری پالن

جهت نیل  المللی بینی ملی و نهادهاهدفمند با 

به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و 

، ساز پالیسی امور اجتماعی منحیث ی  نهاد

خدمات برای اقشار  ه  پژوهشی و عرضه کنند

 .آسی  پذیر جامعه

ای  ماده 91همکاری در تطبیق آجندای 

 .ی مشخص اصالحی وزارتها برنامه

ی ها برنامهای  ماده 91آجندای  :گزارش

مشخص اصالحی وزارت طی سال مالی 

ن تکمیل گردیده و ترینه موارد آ بیش 9310

این  ی آن از چارچو ها فعالیتاز  برخی

و روی بعضی از  است هوزارت جدا گردید

کار  9313ی آن طی سال مالی ها فعالیت

 .است هشد

 :نتیجه

تقویت چارچو  انکشاف پالیسی و 

 آهنگی همو گسترش  تأمین، اریگز پالن

جهت نیل  المللی بینی ملی و نهادهاهدفمند با 

به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و 
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ساز،  ور اجتماعی منحیث ی  نهاد پالیسیام

خدمات برای اقشار  ه  پژوهشی و عرضه کنند

 .آسی  پذیر جامعه

ی ها فعالیتتحقق و پیگیری اهداف و 

 .ملی کار تعیین شده در کنفرانس

 :گزارش

ی اشتغال محور را ها هی پروژها برنامه

اند  مکاتی  به این وزارت ارسال نموده ه  ذریع

رسماً با  پس از توحید گزارشات یادشده،که 

مقام محترم عالی ریاست جمهوری و شورای 

اده محترم وزیران شری  گردیده و هدایت د

ه ییمحترم احصا ه  شده تا ارقام متذکره با ادار

 ،در زمینه. معلومات تدقیق گردد و

ه ییمحترم احصا ه  ی با ادارمتعدد های نشست

کار  زیرتدویر گردیده و اجراآت مقتضی 

 .است

 :نتیجه

تقویت چارچو  انکشاف پالیسی و 

آهنگی  گزاری، تأمین و گسترش هم پالن

جهت نیل  المللی بینهدفمند با نهادهای ملی و 

ار و به اهداف وزارت و معرفی وزارت ک

ساز،  امور اجتماعی منحیث ی  نهاد پالیسی

خدمات برای اقشار  ه  پژوهشی و عرضه کنند

 .آسی  پذیر جامعه
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انکشافی و پالن  ه  طرح و ترتی  بودج

وزارت مبتنی بر  ه  کاری ساالن

ANPDF ،A- SDGs  وNPPs 

نتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس 

های  و استراتیژی ها پالیسیملی کار، 

وزارت و دولت  ه  مطروحد جدی

 .جمهوری اسالمی افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 :گزارش

 و  ها ریاستی ها نیازمندیآوری گرد

ی کاری سال ها پالن ییابتدا ه  مسود

ی مرکزی، ها ریاست 9313

های دومی و والیتی وزارت واحد

 .از مدیریت عمومی پالن

 ( انکشافی و کاری)ها  پالن ه  ارای

 هیئت از ابراز نظر پستوحید شده 

ی جهت تأییدبررسی و  و  غور

 .منظوری به مقام وزارت

 تکثیر  ،ی مقام وزارتتأییداز  پس

به  9313 مالی سال های پالن

 یوزارت مالیه و به تمام

های ی مرکزی، واحدها ریاست

دومی و والیتی وزارت جهت 

فشرده به پالن  فرستادنتطبیق و 

مقام عالی ریاست  امور محترم ه  ادار

 .جمهوری

 :تیجهن

تقویت چارچو  انکشاف پالیسی و 

 آهنگی همو گسترش  تأمین، گزاری پالن

جهت نیل  المللی بینی ملی و نهادهاهدفمند با 

به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و 

، ساز پالیسیامور اجتماعی منحیث ی  نهاد 

خدمات برای اقشار  ه  پژوهشی و عرضه کنند

 .آسی  پذیر جامعه
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و  سازی بودجهیم تطبیق مفاه

ر در پاسخگو به جند گزاری پالن

 ه  وزارت و جندرایز نمودن بودج

ی وزارت ها پالنعادی، انکشافی و 

کار و امور اجتماعی و همچنان انجام 

تحلیل جامع تشکیل وزارت از دیدگاه 

 .جندر

 

 

 :گزارش

ی کاری سال ها پالن، انکشافی و عادی ه  بودج

 است هدوزارت جندرایز گردی 9313مالی 

طبق نیاز و جندرایز نمودن آن  ،طرح تشکیل

به ریاست منابع  جهت اجراآت بعدی بعداً 

  .است فرستاده شدهبشری 

 :نتیجه

تقویت چارچو  انکشاف پالیسی و 

 آهنگی همو گسترش  تأمین، گزاری پالن

جهت نیل  المللی بینی ملی و نهادهاهدفمند با 

به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و 

، ساز پالیسیمور اجتماعی منحیث ی  نهاد ا

خدمات برای اقشار  ه  پژوهشی و عرضه کنند

 .آسی  پذیر جامعه

 

بررسی از کار، قانون تطبیق درست 

چگونگی اجراآت و رعایت اسناد 

 ه  مؤسس( 4)تقنینی مرتبط به کار در 

دولتی در مرکز  ه  ادار( 4)غیر دولتی، 

 3و ادارات دولتی و غیر دولتی در 

 .والیت کشور

 :گزارش

بررسی از ریاست عمومی حفظ و مراقبت 

 ه  های وزیر اکبر خان، رابع بیمارستانکار از 

زایشگاه بلخی، صحت طفل اندراگاندی، 

ماللی و ریاست عمومی تربیت بدنی و 

 .سپورت

 :نتیجه

ادارات از  های کارکنان و چالشرفع 

چگونگی تطبیق قانون کار و داشتن اسناد 

 المللی بینمرتبط به کار با معیار های تقنینی 

 .کار

طرز تضمین )بازنگری پنج مقرره 

رز ترتی  دفاتر سوانح از معتمدین، ط

کارکنان، تصنیف، تثبیت و  ه  بین رفت

ارتقای درجات اجیران قراردادی، 

امتیاز کار منطقوی ساحوی اقلیمی و 

کاری کارکنان که در عین  مزد اضافه

 (.مصروف کار انداداره با چند حرفه 

 :گزارش

  تایپ مقرره جهت بازنگری و تعدیل

مطالعه مقرره قبلی و شناسایی خالء 

ها و کاستیهای مقرره جهت وارد 

 .نمودن تعدیل در مقرره

  ی مالی ها بخشدریافت معلومات از

و حسابی، اداری و خدمات، آمریت 
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جنسی و از معتمدین در مورد 

جهت بیرون رفت از مقرره 

 .مشکالت

 و تعدیل آن توسط  ییبازنگری ابتدا

 .آمریت طرح و تسوید اسناد تقنینی

 بازنگری شده با  ه  فرستادن مقرر

طرز تهیه و طی  ،رعایت قانون

مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی به 

ادارات ذیربط جهت اظهار نظر 

 .پیرامون مقرره

 :نتیجه

کارکنان و ادارات از  های چالشرفع 

چگونگی تطبیق قانون کار و داشتن اسناد 

 المللی بینتقنینی مرتبط به کار با معیار های 

 .کار

 ه  روز ی ی ها برنامهبرگزاری 

از قانون کار و سایر اسناد  دهی آگاهی

تقنینی مرتبط به کار برای مسؤلین 

 .ذیربط ادارات دولتی و غیر دولتی

 :گزارش

 9310سال مالی  ه  یای واردقضا ه  مطالع

 یدر ادارات ها چالشادارات جهت شناسایی 

 .و آموزش دارند دهی آگاهیکه نیاز به 

و  9310سال مالی  ه  تفکی  مشکالت وارد

 ییتعین فیصدی نوع مشکالت و شناسا

و آموزش  دهی آگاهیکه نیاز به  یادارات

 .دارند

 :نتیجه

کارکنان و  های چالش از میان برداشتن

رات از چگونگی تطبیق قانون کار و ادا

های اد تقنینی مرتبط به کار با معیارداشتن اسن

 .کار المللی بین
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رهنمود  فرستادنادارات و  ییرهنما

داخلی حفاظت  نمونوی لوایح رشتوی

 ه  ادار 42کار و طرق عملی ایمنی به 

تولیدی، ساختمانی، صنعتی، مطالبه و 

رشتوی داخلی  ه  ابزار نظر الیح

جهت  یادشده ه  ادار 3ز فاظت کار اح

 .حفاظت و حمایت از کارکنان

 :گزارش

 ه  جلد رهنمود نمونوی الیح 20تعداد به 

رشتوی داخلی حفاظت کار و طرق عملی 

ی تولیدی، ساختمانی و ها شرکتایمنی که به 

 .است فرستاده شدهصنعتی 

 :نتیجه

بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و 

 .کشورکارگران در سطح 

جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر و 

کارهای سنگین باالی اطفال و تدویر 

برای کارگران  دهی آگاهیی ها برنامه

و کارفرمایان در مورد جلوگیری از 

قه اعمال کارهای پرخطر و کارهای شا

 باالی اطفال و نوجوانان

ه گزارش ساالنه از معلومات ب ه  تهی 

خاذ آن غرض ات ه  ارایدست آمده و 

 .تصامیم الزم در آینده

 :گزارش

تولیدی، صنعتی و خدماتی  ه  فابریک 4از 

 ه  شهرکابل بازدید صورت گرفت، فابریک

آ  معدنی الخلیج به تعداد شش طفل تولیدی 

صحت فعالیت  های ثقیل و مضردر کار

 ؛ فهرستدیگر های داشتند و در فابریکه

مشاغل پرخطر و بدتر اشکال کار برای 

توزیع  ها فابریکهار فرمایان در اطفال به ک

 .شد

 : نتیجه

بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و 

 .کارگران در سطح کشور

 

با   21کلی وضعیت بررسی 

با   33دولتی و   هپرورشگا

خصوصی در سطح کشور   هپرورشگا

گزارش جامع از آن به  ه  ارایجهت 

 .مقامات مربوط

 

 

 

 

ریاست  ه  ق پالن منظور شدطب :گزارش

با   21 ه  از جمل ها هعمومی پرورشگا

با  آن نظارت و 1، از پروشگاه دولتی

و همچنان از  است هبررسی صورت گرفت

، از خصوصی  هبا  پرورشگا33 ه  جمل

ر مرکز  نظارت و بررسی با  آن د92

 .است شده

حفظ و نگهداری درست از اطفال  :نتیجه

آموزش و پرورش قرار  سرپرست و زیر بی

 .در سطح کشور ها نآدادن 
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در ( base line)سروی خط مبنا 

زنان در فضای کاری  های چالش ه  بار

 .جندر وزارت بخشتوسط 

 :گزارش

 ینامه به تمام سروی پرسش 

کارمندان اناث مرکز وزارت در 

در  مورد جستجوی راه حل مناس 

زنان  های چالشبرای حل  جهت

 .تدوین شد

 با تمام  ها برگزاری نشست

ی ها ریاستی جندر ها هنمایند

 ها چالشمرکزی وزارت در مورد 

 .ی شانها ریاست یپیشنهادهاو 

 :نتیجه

اناث  ه  ایجاد فضای مناس  کاری برای طبق

 .وزارت

تدوین پالن عمل خاص بر اساس 

 .ی سرویها هیافت

 :گزارش

منع آزار  ه  ها از طریق کمیت به مشکالت خانم

 صورت ، رسیدگیزنان و اطفال و اذیت

 .گرفت

 :نتیجه

اناث  ه  ایجاد فضای مناس  کاری برای طبق

 .وزارت

 

های مرکزی تشخیص و تفکی  واحد

و والیتی وزارت در ی  تقسیم بندی 

 .قابل عمل و رسیدگی به آن یزمان

تفتیش داخلی ترتی   ه  پالن ساالن :گزارش

منظوری مقام محترم  از پسکه  است هگردید

ی تأییدجهت  ،عالی تفتیش ه  وزارت و ادار

ارسال گردیده و بعداً منظور گردید و این 

بدی آن تطبیق  فعالیت نظر به زمان

 .است هگردید

 :نتیجه

اصالحات در امور کاری، ایجاد حاکمیت 

داره و شفافیت در روند کاری قانون در ا

 .های مرکزی و دومی وزارتواحد
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ی تفتیش ها گروپتشخیص و توظیف 

بازرسی و  جهت برجسته نمودن نتایج

 .گزارش به مقام وزارت ه  ارای

 :گزارش

بررسی و  9313ل مالی در ربع دوم سا

هفت مرجع به صورت تفتیش  تفتیش کارهای

 .است هبعدی صورت گرفت

 :نتیجه

اصالحات در امور کاری، ایجاد حاکمیت 

آمدن شفافیت در روند  قانون در اداره و 

 .های مرکزی و دومی وزارتکاری واحد

 

، ها مکتو اده و کنترول از سیستم استف

، (EDMIS) پیشنهادهاو  ها استعالم

، (FMIS)کترونیکی مالی سیستم ال

کترونیکی تهیه و تدارکات سیستم ال

(PMIS )و منابع بشری(HRMIS )

 .در سطح وزارت

 :گزارش

ی مالی ها بخشسیستم الکترونیکی تدارکات و 

نیاز است تا  اکنونو حسابی فعال گردیده و 

 آموزش یادشدهی ها ریاستای کارمندان بر

 .داده شود

 :نتیجه

آوردن شفافیت در روند  سازی و  الکترونیکی

 .های مرکزی و دومی وزارتکاری واحد

انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری 

ی مرکزی و دومی واحدهاکارمندان 

 .وزارت

 :گزارش

سیستم حاضری الکترونیکی در مرکز 

ی دومی واحدهاوزارت فعال گردیده و در 

روند تدارکاتی ابزار و  بودهدر حال تطبیق 

 .باشد میپالن در حال پروسس مورد نیاز 

و شفافیت در روند  سازی الکترونیکی :نتیجه

 .ی مرکزی و دومی وزارتواحدهاکاری 

 

 :گزارش .وی وزارتییانکشاف سیستم احصا

گردیده و کارهای  تکمیلکارهای تخنیکی آن 

 .باشد میان بعدی آن در جری

 :نتیجه

و شفافیت در روند کاری  سازی الکترونیکی

 .ی مرکزی و دومی وزارتواحدها
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 داری حکومتتطبیق سیستم 

 (GRP)الکترونیکی 

 :گزارش

سیستم فعالً آماده گردیده و کارمندان ریاست 

تکنالوژی معلوماتی غرض تطبیق آن از 

محترم آسان خدمت در حال  ه  سوی ادار

 .اشندب می آموزش

 :نتیجه

شفافیت در روند  تأمین و سازی الکترونیکی

 .ی مرکزی و دومی وزارتواحدهاکاری 

 

ارزیابی و  سروی، نظارت،

 کودکستانبا   222گیری از  هییاحصا

خصوصی  کودکستانبا   11دولتی و 

 .در مرکز و والیات

 :گزارش

  با   12از نظارت، کنترول

ی محالت کار و زیست ها کودکستان

 .ها آن  و رهنمایی خصوصیو 

  سروی غرض ایجاد انجام

لیسه )ر ی محالت کاها کودکستان

شهرگ  ه  ذکور گلخانه، برشنا، لیس

وت تکنالوژی افغان، یپامیر، انستیت

رکز تعلیمی و تربیتی پولیس و م

 (.حصه دوم خواجه بغرا ه  لیس

  محل کار زندان  کودکستانایجاد

 .پلچرخی کابل ه  زنان

  به والیت هرات  نظارت جهتسفر

ی تعلیمی ها هتن حمایت کنند 1برای 

 .آنوال

  با  1نظارت از استندردسازی

 .محل کار کودکستان

  خصوصی  کودکستانبا  3سروی

نوازش مادر، ناز مادر، افغان )

ناز، آسایش، مادر  خوش، حریر

گل ها و نو نهاالن  ه  باغچ  مهربان،

 (.زندگی

 سباوون شمس،  ه  گیری لیس هییاحصا

سته، هیواد، ثبات افغان، حکیم شای
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 .صدیقی و لمر نوین

 از توزیع جواز برای  پس

ی خصوصی به مبلغ  ها کودکستان

افغانی پول به حسا   231212

 .گردید واریزدولت 

 :نتیجه

ی دولتی و ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

 آموزگارانخصوصی و مسلکی سازی 

 .ها کودکستان

 خدمات ه  عرض 9
عه جواز کار قط( 22222)صدور 

برای کارکنان دولتی، غیر دولتی و 

منظم و  ه  به گونخصوصی  مؤسسات

 .الکترونیکی در مرکز

 3011در ربتتتتتتع دوم بتتتتتته تعتتتتتتداد  :گققققققزارش

رمنتتتتدان جدیتتتتد قطعتتتته جتتتتواز کتتتتار بتتتترای کا

 .است التقرر توزیع شده

رونتتتتتتد تقویتتتتتتت قانونمنتتتتتتد ستتتتتتازی  :نتیجققققققه

خدام اتبتتتتتاع داخلتتتتتی و ختتتتتارجی و بلنتتتتتد استتتتتت 

 .عواید کشور بردن سطح

( 3213)تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع 

 ه  به گونقطعه جواز کار برای اتباع خارجی 

 .منظم و الکترونیکی در مرکز

قطعقققققه  5189در ربققققق  دوم بقققققه تعقققققداد  :گقققققزارش

 .است شدهجواز کار برای اتباع خارجی توزی  

تقویتتتتتتتتتتتت قانونمنتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتازی : نتیجقققققققققققه

ارجی و خدام اتبتتتتاع داخلتتتتی و ختتتتاستتتتت هپروس

 .بلند بردن سطح عواید کشور

دولتی،  ه  ادار 901مراقبت و رهنمایی 

تولیدی جهت  مؤسساتخصوصی و 

استخدام اتباع خارجی مطابق به قانون 

 .و مقررات کشور

 

 

دولتتتتتتی،  ه  ادار 1در ربتتتتتع دوم از  :گقققققزارش

تولیتتتتتدی مراقبتتتتتت  مؤسستتتتتاتخصوصتتتتتی و 

 .صورت گرفت

د تقویتتتتتتت قانونمنتتتتتتد ستتتتتتازی رونتتتتتت :نتیجققققققه

خدام اتبتتتتتاع داخلتتتتتی و ختتتتتارجی و بلنتتتتتد استتتتتت 

 .بردن سطح عواید کشور

ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت 

معلومات برای آموزش و تعلیمات فنی 

با کم  و ( TVET-MIS)و حرفوی 

 .المللی همکاران بین آهنگی هم

 :گزارش

بتتتتته  هتتتتتا مهارتریاستتتتتت عمتتتتتومی انکشتتتتتاف 

و  DACAAR ه  مؤسستتتتتتحمایتتتتتتت تخنیکتتتتتتی 

یتتتت  ( EU)اروپتتتتا  ه  الی اتحادیتتتتحمایتتتتت متتتت

( WWW.TVT.AF)الیتتتتتتتتتن  س آندیتتتتتتتتتتاب

آمتتتتتتوزش و تعلیمتتتتتتات فنتتتتتتی و حرفتتتتتتوی را 

انکشتتتتاف داد کتتتته شتتتتامل پتتتتور تالهتتتتا بتتتترای 

ثبتتتت نتتتام کتتتار آمتتتوزان، نتتتامزدان احتمتتتالی، 

کتتتتتار آمتتتتتوزان فتتتتتارا شتتتتتده، کارفرمایتتتتتان، 

http://www.tvt.af/
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ی فنتتتتی هتتتا آموزش ه  عرضتتته کننتتتتد مؤسستتتات

حرفتتتتتوی و همچنتتتتتتان یتتتتت  پلتتتتتتت فتتتتتتورم  و

روابتتتتط کتتتتار آمتتتتوزان فتتتتارا  تتتتتأمینغتتتترض 

 .شده با کارفرمایان مطابق پالن

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد  همختتتتتتوانی بتتتتتتا

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور

در اصالح و  المللی بینکم  همکاران 

 :رفویی فنی و حها آموزشریفورم 

ی ها آموزشانکشاف چارچو   -9

 .فنی و حرفوی

انکشاف طرزالعمل معیاری  -2

ی فنی و ها آموزشعملیاتی 

 .حرفوی

ها و نصا  انکشاف ستندرد -3

 .آموزشی

های مورد نیاز و  انکشاف طرزالعمل

قت ی کمیسیون مؤها فعالیتاندازی  راه

 .ی فنی و حرفویها آموزش

 :گزارش

  انکشتتتتتتتتتتاف چتتتتتتتتتتارچو  جهتتتتتتتتتتت

 ؛و حرفتتتتتتتوی ی فنتتتتتتتیهتتتتتتتا آموزش

ریاستتتتتتتتتتت عمتتتتتتتتتتومی انکشتتتتتتتتتتاف 

بتتتتته حمایتتتتتت همکتتتتتاران  هتتتتتا مهارت

انکشتتتتتتتتتتاف  ه  پتتتتتتتتتتروژ المللتتتتتتتتتتی بین

 گو بتتتتتتا نیتتتتتتاز پاستتتتتتخ یهتتتتتتا مهارت

، یتتت  گتتتروپ انکشتتتاف بتتتازار کتتتار

منظتتتتور ه بتتتت چتتتتارچو  کتتتتاری را 

هتتتتتتای موجتتتتتتوده در  رفتتتتتتع چتتتتتتالش

رابطتتتتتتته بتتتتتتتا چتتتتتتتارچو  کتتتتتتتاری 

و همچنتتتتتتتتتتتتتتتتتان ولتتتتتتتتتتتتتتتتتوژی میتود

انکشتتتتتتتاف، تطبیتتتتتتتق و منظتتتتتتتوری 

و  استتتتتتتت هنمود جتتتتتتتاد، ایها هپروستتتتتتت

زیتتتتابی ایتتتتن گتتتتروپ بررستتتتی و ار

های بتتتازار کتتتار، انکشتتتاف استتتتندرد

ی شتتتتغلی، نصتتتتا  هتتتتا مهارتملتتتتی 

آموزشتتتی، متتتواد تحریتتتری تتتتدریس 

و آمتتتتتتتتوزش، تصتتتتتتتتتدیق دهتتتتتتتتتی و 

راه ه آمتتتتتتوزش آموزگتتتتتتاران را بتتتتتت

 .است هانداخت

  ی فنتتتی هتتتا آموزشکمیستتتیون مؤقتتتت

 در پتتتتتتتتالن تطبیقتتتتتتتتی ،و حرفتتتتتتتتوی

ختتتتتتتتتتتتتویش بتتتتتتتتتتتتتاالی  ه  ستتتتتتتتتتتتتال سه

چتتتتتتتون اعتبتتتتتتتار ی؛ همیهتتتتتتتا یتفعال

، ها هدهتتتتتی، صتتتتتدور تصتتتتتدیق نامتتتتت

نظتتتتتتتتتارت و ارزیتتتتتتتتتابی تضتتتتتتتتتمین 

ازهتتتتتای بتتتتتازار کیفیتتتتتت، تحلیتتتتتل نی

های ملتتتی کتتتار و تصتتتوی  استتتتندرد

( NOSS)ی شتتتتتتتتتتغلیهتتتتتتتتتتا مهارت
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 .تمرکز دارد

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتاز بتتتازار کتتتار،  آهنگتتتی و مطابقتتتت بتتتا هم

ی در ستتتطح رشتتتد اقتصتتتادی و کتتتاهش بیکتتتار

 .کشور

 

ستندرد ملی  91مرور و بازنگری 

نصا   91ی شغلی و ها مهارت

مؤظف غرض  ه  توسط کمیتآموزشی 

 32برگزاری  آن و سازی نهایی

ورکشاپ داکم غرض انکشاف نصا  

 .و استندرد آموزشی

 :گزارش

تتتتتتا  هتتتتتا مهارتریاستتتتتت عمتتتتتومی انکشتتتتتاف 

اکنتتتتون از طریتتتتق ریاستتتتت نصتتتتا  توانستتتتت 

های ملتتتتتتتی ندرداستتتتتتتت  ه  خنستتتتتتت 3در حتتتتتتتدود 

نصتتتا  هتتتای  ه  نستتتخ 3ی شتتتغلی و هتتتا مهارت

ی جدیتتتتد و متتتتورد ها هآموزشتتتتی بتتتترای حرفتتتت

متتتتترور و بتتتتتازنگری را نیتتتتتاز بتتتتتازار کتتتتتار 

 .نماید

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

مطابقتتتتتتت بتتتتتته نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد 

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور

حرفوی برای نی و ی فها آموزش ارایه

آموزان و تمرکز تن از کار 92122

بر عودت کنندگان و بیجا  تر بیش

والیت کشور از  94گان داخلی در شد

ی سالم، کانسور شیم و ها هطریق پروژ

IOM دولت  ه  خارج از بودج

 .افغانستان

 :گزارش

  آمتتتتوزش و تستتتتهیل کاریتتتتابی بتتتترای

ذکتتتتتور و  141شتتتتتامل تتتتتتن  9923

ان بیجتتتا شتتتدگ انتتتاث از جملتتته، 413

ستتتتتتتتتالم در والیتتتتتتتتتت  ه  پتتتتتتتتتروژاز 

 .ننگرهار

 ی فنتتتی و حرفتتتوی هتتتا آموزش ه  ارایتتت

 ،تتتتتتن کتتتتته از جملتتتتته 2132بتتتتترای 

انتتتتتتاث در  9912ذکتتتتتتور و  9122

والیتتتتتتتات کابتتتتتتتل، بلتتتتتتتخ، هتتتتتتترات، 

فاریتتتتتتتتا ، ننگرهتتتتتتتتار، خوستتتتتتتتت، 

 .کندز، لغمان و نورستان

  کتتتتاهش بتتتتی روزکتتتتاری از طریتتتتق

ی فنتتتی و حرفتتتوی بتتترای هتتتا آموزش

 2232تتتتتتتن کتتتتتته از جملتتتتتته  3112

ختتتتتتتتانم هتتتتتتتتا از  9102ور و ذکتتتتتتتت



28 
 

 .IOM ه  طریق برنام

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد  مطابقتتتتتتت بتتتتتتا

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور

 

 

ی فنی و حرفوی مبتنی ها آموزش ارایه

تن از افراد  1222کار برای بر بازار

جوانان بازمانده از ) مستحق شامل

، عودت کنندگان، معلوالنیل، تحص

 از سرپرست، افرادی که ی بیها خانم

 کشت قاچاق مواد مخدر دست بر

ن حکومت که به و مخالفا دارند می

از طریق ( پیوندند میصلح  روند

ی فنی و حرفوی ها آموزشمراکز 

دولتی و غیر دولتی در سطح کشور از 

 .اختیاری دولت انکشافی ه  بودج

 :گزارش

والیتتتات کشتتتور مطتتتابق  23ر ایتتتن فعالیتتتت د

پتتتالن در حتتتال تطبیتتتق استتتت کتتته قتتترار ذیتتتل 

 :باشد می

  آمتتتتتاده ستتتتتاختن نصتتتتتا  آموزشتتتتتی

جهتتتتتتت استتتتتتتفاده از آن در تطبیتتتتتتق 

ی فنتتتتتی و حرفتتتتتوی در هتتتتتا آموزش

 .والیات

 ی فنتتتی و حرفتتتوی هتتتا آموزش ه  ارایتتت

در مرکتتتتز آموزشتتتتی امیتتتتد والیتتتتت 

 .کابل

 فرستتتتتتتتادن تخصتتتتتتتیص و  گتتتتتتترفتن

بیتتتتق والیتتتتات بتتتترای تط بودجتتتته بتتتته

ی فنتتتتتتتی و هتتتتتتتا آموزشی هتتتتتتتا هدور

 .حرفوی

  و متتتتتتتتتتتواد  ابتتتتتتتتتتتزارخریتتتتتتتتتتتداری

 .ی فنی و حرفویها آموزش

  خریتتتداری وستتتایل آموزشتتتی بتتترای

مراکتتتتتتتتتتتتز آموزشتتتتتتتتتتتتی امیتتتتتتتتتتتتد و 

 .پرورشگاه

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

مطابقتتتتتتت بتتتتتته نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد 

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور

 



29 
 

ویقی در مقابل آموزش اعطای پول تش

تن از آموزگاران  1242و کاریابی 

 ننده  عرضه ک ه  مؤسس 12برای 

  .ی فنی و حرفویها آموزش

 :گزارش

ی فنتتتتتتی و هتتتتتتا آموزشستتتتتتازی کیفیتتتتتتت بهتر

 رفتتوی از طریتتق اعطتتای پتتول تشتتویقی بتتهح

ی فنتتتی و حرفتتتوی واجتتتد هتتتا آموزشی نهادهتتتا

 1242شتتتتترایط در مقابتتتتتل کاریتتتتتابی بتتتتترای 

 ان  فتتتتتتتارا شتتتتتتتده ازکتتتتتتتار آمتتتتتتتوز از تتتتتتتتن

 ه  ی فنتتتتتتی و حرفتتتتتتوی از بودجتتتتتتهتتتتتتا آموزش

 ه  یتتتتتر اختیتتتتتاری کشتتتتتور ایتالیتتتتتا در مرحلتتتتتغ

ی فنتتتتی و حرفتتتتوی هتتتتا آموزش ه  ارایتتتتتکمیتتتتل 

 ستتتتتتازی نهاییی آموزشتتتتتتی، نهادهتتتتتتاتوستتتتتتط 

استتتتتتناد الزم  ستتتتتتازی نمونتتتتتته گیتتتتتتری و آماده

 .ای ردیابی کار آموزان کاریا  شدهبر

 :نتیجه

در ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد  مطابقتتتتتتت بتتتتتتا

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور

ی فنی و ها آموزش ه  ارایگسترش 

حرفوی از سطح والیات به سطح 

 .ی کشورها ولسوالی

 :گزارش

ی ها برنامتتتتته  بتتتتترای نخستتتتتتین بتتتتتار پوشتتتتتش

 ها ولستتتوالیاز مراکتتتز والیتتتت بتتته آموزشتتتی، 

 .است هگسترش داده شد

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد  مطابقتتتتتتت بتتتتتتا

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور

 

ی فنی و ها آموزشی ها برنامهتطبیق 

تن از افراد  322حرفوی برای 

متقاضی و نیازمند در شش ولسوالی 

 .محروم والیت کابل

 :گزارش

عالیتتتت نظتتتر بتتته مراحتتتل کتتتاری تطبیتتتق ایتتتن ف

 .باشد می یدارکاتت ه  در پروس

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار، رشتتتتتتد  مطابقتتتتتتت بتتتتتتا

اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح 

 .کشور
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کار سروی سرتاسری تقاضای بازار

ی مورد ها هبه منظور تشخیص حرف

 های ی والیتنیاز بازار کار در تمام

 .کشور

 

 

 

 

 

 

 :گزارش

بتتترای  هتتتا هارتمریاستتتت عمتتتومی انکشتتتاف 

گتتتتردآوری و تحلیتتتتل معلومتتتتات بتتتتازار کتتتتار، 

کشتتتتور را بتتتته  یتتتت  ستتتتروی سرتاستتتتری در

تتتتتا از  استتتتت همرجتتتتع بیرونتتتتی محتتتتول ساخت

ازار کتتتتار طریتتتتق آن عرضتتتته و تقاضتتتتای بتتتت

، طتتترح هتتتا پالن ه  کتتته بتتتا ایتتتن ریاستتتت در تهیتتت

آمتتتوزش و تعلیمتتتات فنتتتی  ه  عرضتتت  ها برنامتتته

، نیتتتتاز بتتتتازار کتتتتار  مطتتتتابق بتتتتهو حرفتتتتوی 

 .خواهد کردکم  

 :نتیجه

ی افتتتتتتراد جامعتتتتتته در هتتتتتتا مهارتانکشتتتتتتاف 

نیتتتاز بتتتازار کتتتار،  بتتتا( مطابقتتتت)همختتتوانی 

رشتتتد اقتصتتتادی و کتتتاهش بیکتتتاری در ستتتطح 

 .کشور

 پیرامون تطبیق پروژه   آهنگی همایجاد 

با  تعمیر پرورشگاه در  93اعمار 

بامیان، بغالن، فاریا ، )والیات 

پنجشیر، ارزگان، غزنی، میدان 

د ، جوزجان، دایکندی، نورستان، ور

با وزارت ( وگر، تخار و لغمانل

 ه  بودجسازی و اراضی از شهر

 .دولت افغانستان انکشافی

کتتتتار تخنیکتتتی و بودجتتتتوی اعمتتتتار  :گقققزارش

والیتتتتت  93بتتتتا  پرورشتتتتگاه در  93تعمیتتتتر 

کشتتتور تکمیتتتل گردیتتتده و کتتتار عملتتتی آن در 

در  9313جریتتتتتتان ربتتتتتتع دوم ستتتتتتال متتتتتتالی 

و نورستتتتتتتان آغتتتتتتاز  والیتتتتتتت هتتتتتتای لتتتتتتوگر

گردیتتتتتده و در هفتتتتتته آینتتتتتده ستتتتتن  تهتتتتتدا  

پرورشتتتتتتگاه والیتتتتتتت جوزجتتتتتتان و والیتتتتتتت 

و ستتتتتایر . تختتتتار نیتتتتتز گذاشتتتتته خواهتتتتتد شتتتتد

وزارت شتتتتتهر  آهنگتتتتتی همبتتتتتا  نیتتتتتز والیتتتتتات

دد آغتتتتتاز کتتتتتار زی و اراضتتتتتی در صتتتتتستتتتتا

 .اند ها هساخت تعمیر پرورشگا

و نگهتتتداری درستتتت از اطفتتتال  حفتتتظ :نتیجقققه

زش و پتتتترورش سرپرستتتتت و تحتتتتت آمتتتتو بتتتتی

 .در سطح کشور ها آنقرار دادن 
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خدمات  ارایهنص  تابلو های نحوه 

 (.Process Maps)برای مراجعین 

 :گزارش

ختتتدمات در  ارایتتته   نصتتت  تتتتابلو هتتتای نحتتتوه  

و  استتتت هدهلیتتتز هتتتای وزارت صتتتورت گرفت

 .کار جریان دارد  آن، روی انکشاف 

 :نتیجه

ستتتتهولت در رونتتتتد کتتتتاری و فتتتتراهم ستتتتازی 

 .ت مراجعینرضای

آموزش کارکنان بخش معلومات و 

تالشی در مورد برخورد مناس  با 

 .مراجعین وزارت

 :گزارش

آمتتتتتتتوزش جهتتتتتتتت برختتتتتتتورد مناستتتتتتت  بتتتتتتتا 

متتتتتتتتراجعین در وزارت صتتتتتتتتورت گرفتتتتتتتتته 

 .است هشد

 :نتیجه

ستتتتازی  مستتتتهولت در رونتتتتد کتتتتاری و فتتتتراه

 .رضایت مراجعین

انکشاف و نص  منشور اخالقی حقوق 

ابل مراجعین و کارمندان و وظایف متق

در پرتو قوانین و مقررات نافذه کشور 

 .در تمام دفاتری که مراجعین دارند

 :گزارش

منشتتتتتتتتور ترتیتتتتتتتت  گردیتتتتتتتتده و در  مستتتتتتتتوده  

بتتتا ادارات ذیتتتربط تحتتتت پروستتتس  آهنگتتتی هم

 .قرار دارد

 :نتیجه

ستتتتازی  ستتتتهولت در رونتتتتد کتتتتاری و فتتتتراهم

 .رضایت مراجعین

 

 ها در تمام ایجاد مرکزیت

ی محالت زیست و ها کودکستان

تن از  222محالت کار برای 

و مدیران جهت رفع  آموزگاران

 و مشکالت تدریسی، اداری، میتودیکی

 .فردی طفل در سطح والیت کابل

 

 

 :گزارش

ایجتتتتتتتاد مرکزیتتتتتتتت در محتتتتتتتالت شتتتتتتتفاخانه 

میونتتتتتد، پوهنتتتتتتون کابتتتتتل، وزارت تجتتتتتارت، 

 نمبتتتتر یتتتت  خیرخانتتتته، محتتتتل زیستتتتت تهیتتتته  

درانتتتی، محتتتل زیستتتت  عایشتتته   مستتتکن، لیستتته  

، محتتتل زیستتتت مکرویتتتان ییهتتتای هتتتوا بتتتال 

 .غازی ه  اول و لیس

معلمتتتان آمتتتوزش دیتتتده  تتتتن 912بتتته تعتتتداد 

 .اند

 :نتیجه
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ی دولتتتتی و ها کودکستتتتانتوستتتعه و انکشتتتاف 

خصوصتتتتتتتی و مستتتتتتتلکی ستتتتتتتازی معلمتتتتتتتین 

 .ها کودکستان

 

داد کاریابی در داخل رتدار  قرا

ار برای ک فراهم نمودن زمینه   ،کشور

در داخل  تن از شهروندان 2422

 مستفدین را طبقه  از % 12کشور که 

 .دده میاناث تشکیل 

 

 

 :گزارش 

قتتتتتترارداد کاریتتتتتتابی در تتتتتتتدارکاتی  پروستتتتتته  

و جهتتتتتت   شتتتتتدهدر وزارت ختتتتتالص  ،داختتتتتل

منظتتتتتتتوری بتتتتتتته بانتتتتتتت  جهتتتتتتتانی ارستتتتتتتال 

از منظتتتتوری بانتتتت   پتتتتسکتتتته  استتتتت هگردید

 یبتتته تتتتدارکات ملتتتی جهتتتت منظتتتور ،جهتتتانی

 .گردد رسال  و قرار داد عقد میا

 :نتیجه

کتتار مناستت   کتتاهش بیکتتاری و ایجتتاد زمینتته  

 .به خارج از کشور به افراد نیازمند کار

 

تدار  قرار داد اعزام کارگران به 

تن  2222 فرستادنخارج به منظور 

افغان به کشور امارات  انکارگراز 

 .عربی ه  متحد

 

 

 

 :گزارش

ترتیتتتت   یادشتتتتده  تتتتتدارکاتی پتتتتروژه   پروستتتته  

 جهتتتتتتتتت منظتتتتتتتتوری بتتتتتتتته اداره  و گردیتتتتتتتتده 

 .گردد تدارکات ملی ارسال می

 :نتیجه

کتتاهش بیکتتاری و ایجتتاد زمینتته کتتار مناستت  

 به خارج از کشور به افراد نیازمند کار

به  رسیدگیانکشاف سیستم تیلفونی 

 .شکایات

 :گزارش

بتته شتتکایات توستتط  رستتیدگیسیستتتم تیلفتتونی 

اتی وزارت  در ریاستتتتتت تکنتتتتتالوژی معلومتتتتت

و  گردیتتتده ایجتتتاد وزارت ریاستتتت دفتتتتر مقتتتام
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 .استف رو به انکشا

 

به  رسیدگیانکشاف سیستم آنالین 

 .شکایات

 :گزارش

بتتته شتتتکایات توستتتط  رستتتیدگیسیستتتتم آنالیتتتن 

ریاستتتتتت تکنتتتتتالوژی معلومتتتتتاتی در ریاستتتتتت 

و ریاستتتتت اطالعتتتتات و وزارت دفتتتتتر مقتتتتام 

و رو بتتتتتته   گردیتتتتتتده عامتتتتتته ایجتتتتتتاد ارتبتتتتتتاط

 .استکشاف ان

شبکه   903از  دار دوامحمایت  مساعدت  4

ی ها فعالیتانکشاف  ،محافظت اطفال

قابل  یها ولسوالیشبکه به سطح 

ی به والیت و رسیدگ 30در  دسترس

محافظت اطفال به ی قضایا 3222

 .همکاری یونیسف

 : گزارش 
حمایتی  قضیه   9143حدود به  ،در ربع دوم

ت کشور والی 34و محافظتی اطفال در 
 .است هصورت گرفت رسیدگی
کاهش نسبی فقر و حمایت از : نتیجه

فقیر، آسی  پذیر و اطفال زیر های  خانواده
 .سن در سطح کشور

دهی از حقوق محافظت اطفال  آگاهی

ی محافظتی اطفال ها هاز طریق شبک

تن از افراد جامعه در  2222برای 

 .سطح کشور به همکاری یونیسف

 212 به تعداد در کابل ،ومدر ربع د :گزارش

تن که مجموعاً  2229والیت  33و در  تن

 های نشستشود از طریق  تن می 2419

حقوق و قوانین  پیرامون «سیپن»ماهوار 

 .است هاطفال آگاهی داده شد

کاهش نسبی فقر و حمایت از  :نتیجه

فقیر، آسی  پذیر و اطفال زیر های  خانواده

 .سن در سطح کشور

حمایتی  مؤسساتراکز، نظارت از م

در  CPANی ها هاطفال و شبک

والیات کابل، ننگرهار، کندهار، هرات 

 .و بلخ

در ربع دوم جهت نظارت از  :گزارش

تیم کارمندان سکرتریت اطفال به  ،مؤسسات

 .اند ت ننگرهار سفر نمودهوالی

کاهش نسبی فقر و حمایت از  :نتیجه

 فقیر، آسی  پذیر و اطفال زیرهای  خانواده

 .سن در سطح کشور

تن از  9122آوری حد اقل گرد

تداوی  به شفاخانه   ها آنانتقال  ،معتادان

ابن سینای کمپ فینکس و  معتادان

 معتادانمعرفی کارکنان معتاد و سایر 

به منظور تداوی به مراکز صحی 

در مرکز، بررسی و  معتادان درمان

رهنمایی در مورد پیشبرد امور بخش 

از  معتادانتن از  322آوری گرد :گزارش

جهت  ها آنانتقال  ،نواحی مختلف شهر کابل

تن صحت  903تداوی به شفاخانه و معرفی 

ی فنی و حرفوی به ها آموزشیا  شده جهت 

 .کمپ امید

کاهش نسبی فقر و حمایت از  :نتیجه

زیر های فقیر، آسی  پذیر و اطفال  خانواده
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 ی والیتی موبوطها ستریا در معتادان

 .وزارت به

 .سن در سطح کشور

تحت پوشش قرار دادن و حمایت از 

آسی  پذیر، زنان بیوه،  خانواده   322

تن از  022خود سرپرست و تشخیص 

 ،ی مورد هدفها هاشخاص و خانواد

 .ریاست طبق پالن مطروحه  

های  و مساعدت ییتوزیع مواد غذا: گزارش

ی اطفال ها هتن از خانواد 992نقدی برای 

 مؤسسه  سرپرست به همکاری  بی و یتیم

 .های انسانی جمعیت کم 

بضاعت  ی بیها هتن از خانواد 90معرفی 

 .مساعدت به ادارات همکار دریافت جهت

ی ها هتن از خانواد 23سروی و تشخیص 

 .بضاعت جهت حمایت و مساعدت بی

کاهش نسبی فقر و حمایت از  :نتیجه

های فقیر، آسی  پذیر و اطفال  خانوادده

 .ر سطح کشورسن دزیر

تن از اطفال در معرض خطر،  555ادغام 

که در  یاطفال قاچاق شده، گدا و اطفال

حجز شان به  دوره   ،مراکز اصالح و تربیت

 .های شان خانوادهبه  است اتمام رسیده

تن از اطفال در معرض  11ادغام : گزارش

کابل، بغالن، سمنگان،  های خطر در والیت

 39شان که  های وادهخانکندهار و کاپیسا به 

و اطفال رد مرزی کشور عربستان  ها آنتن 

ل از طف21تن شان رد مرزی ترکیه و  2

پسر و  12مرکز اصالح و تربیت اطفال که 

 .ان بودندشان دختر دیگر تن 1

 یت ازکاهش نسبی فقر و حما :نتیجه

های فقیر، آسی  پذیر و اطفال زیر  خانواده

 .سن در سطح کشور

 

 آتاجراتحلیل 

 ی درحال اجراها فعالیت: الف

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت
دالیل عدم تکمیل فعالیت 

 مطابق پالن

8.    
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 :شده معطلی ها فعالیت:  

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت
 معطل شدن فعالیتدالیل 

ی دولتی ها هدر پرورشگا اطفال واجد شرایط جدید الشمول از تن 9002جذ   .8

 .و خصوصی در سطح کشور

به  9313در جریان سال مالی  10%

تن در  931تعداد 

ی دولتی و ها هپرورشگا

جذ   ،خصوصی مرکز

 .اند گردیده

 1304اما طی مکاتی  شماره 

شماره  1/3/9310رخ ؤم

 20/92/9310 مؤرخ 3929

عنوانی ریاست مالی و حسابی 

 مؤرخ 0133و مکتو  شماره 

عنوانی ریاست  21/92/9310

 ارایه  منظور ه تهیه و تدارکات ب

اطمینان از موجودیت بودجه، 

اطفال  پوشا غذا و 

 تاولی  ؛ارسال ،الشمولجدید

 اکنون پاسخی در زمینه به این

 .است هنگردید ارایهریاست 

 

 

 

 :ی آغاز نشدهها فعالیت: ج

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

که در رابطه به اطفال  یمؤسساتل و بررسی از امور کنترو .8

 .فعالیت دارند در سطح کشور جامعه و اقشار آسیب پذیر

خاطر فعالیت ه عدم موجودیت بودجه ب

 .یادشده

بورسیه  4555نظارت بر توزی  عادالنه و به موق 

های  به پوهنتون ها هتحصیلی برای اطفال شامل در پرورشگا

 .خصوصی کشور

چگونگی اجراآت  ید،دان نی  می که طوری

معینیت  آهنگی هممستلزم ، هدف پالنیاین 

ماعی با وزارت دولت در امور امور اجت

چون . باشد میو افراد دارای معلولیت  شهدا

 معلوالنو  از ابتداء به ورثه شهدا ها هبورسی

های خصوصی در  پوهنتون سویاز 
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کنفرانس کانتینتال به وزارت کار و امور 

 ،بنابراین ؛عی وعده داده شده بوداجتما

این موضوع در سطح که  کند میایجا  

بزرگ مطرح گردد و راه حل مناس  برای 

نیز جستجو  ها هاشترا  اطفال پرورشگا

 .گردد

 

 

 

 

 ی پیشنهادیها طرحمشکالت عمده و 

 ی پیشنهادیها طرح مشکالت عمده

عتتتتتدم موجودیتتتتتت امکانتتتتتات کتتتتتافی  .9

 .کارغرض انجام مطالعات بازار 

معتین غترض انجتام  در اختیار گذاشتن بودجته   .9

 .مطالعات بازار کار

ادارات خصوصتتی و  آهنگتتی همعتتدم  .2
 .مؤسسات تولیدی حین مراقبت از جواز کار

 

و  هتتتا وزارتکیتتتد بتتتر تعهتتتد جتتتدی رهبتتتری أت .2

ادارات تطبیقی مرتبط بته امتور برنامته توستط 

 .شورای عالی بشری

 
 کمبود کارمندان اجتماعی در تشکیل .3

 .وزارت کار و امور اجتماعی
 
 

 

 
بتتدون کارهتتای  ،پذیر آستتی اقشتتار  از حمایتتت .3

 باشد میعملی کارمندان اجتماعی امکان پذیر ن

کارمنتد اجتمتاعی  1تتا  3و هر والیت حد اقل 

 رستیدگی ها، چالشدر تشکیل داشته باشد تا به 

 .اساسی صورت گیرد

 
بته  نیتاز مورد عدم موجودیت بودجه   .4

منجملته اطفتال  ،اقشار آسی  پتذیر از منظور حمایت

 در معرض خطر، عدم موجودیت وستایل مختابراتی

کتتارت موبایتتل  تدییتتکرو یتتا  تلفتتون دفتتتر، موبایتتل)

 (.برای کارمندان اجتماعی

 
، هتتتتا ستتتتروی انجتتتتام ارتبتتتتاط غتتتترض تتتتتأمین .4

و  ختتانوادهدریافتتت  ،، ادغتتام مجتتددها همصتتاحب

ی عملکتتترد محافظتتتت ها هبتتتا شتتتبک آهنگتتتی هم

 .ر مرکز و والیاتاطفال د

ی هتتتتا بخشنبتتتتود ستتتتروی دقیتتتتق در  .1

مختلتتتف اطفتتتال در معتتترض خطتتتر و اقشتتتار آستتتی  

 .پذیر

های مختلتف  راه اندازی سروی دقیق کتگوری .1

 .اطفال در معرض خطر در کشور



37 
 

و  متتؤثری ها برنامتتهکتتم رنتت  بتتودن  .1

و  مؤسستاتبنیادی برای محافظتت اطفتال از جانت  

 .المللی بینی ملی و ها سازمان

 .مؤسساتی ملی نظارتی ها برنامهلی شدن عم .1

نبتتتتود تتتتتاالر مناستتتت  بتتتترای انجتتتتام  .0

در  (ها ورکشتتاپ) هتتا کارگتتاه برگتتزاری و ها برنامتته

 .وزارت

ی ها برنامتهختاطر ه ساختن تاالر در وزارت ب .0

 .وزارت

عتتدم موجودیتتت تخصتتیص کتتافی در  .3

هتتتتتای  هتتتتتا و مقروضتتتتتیت ستتتتتال خریتتتتتداری  بختتتتتش

 9310و  9311،9311

 .های مربوطه داده شوددوک صیص کافی بهتخ .3

منظتتور ه کتتافی بتت نقلیتته   طنبتتود وستتای .1

ی ها هختدمات در پرورشتگا عرضه   نظارت از نحوه  

 .دولتی و خصوصی

نقلیه  اسطه  وبه دسترس قرار دادن ی  عراده  .1

جهتتت ایجتتاد  ها هبتته ریاستتت عمتتومی پرورشتتگا

تستتتتهیالت ترانستتتتپورتی کارمنتتتتدان مربوطتتتته 

رکتتز در ی مها هغتترض نظتتارت از پرورشتتگا

 .9313جریان سال مالی 

نبتتتود امکانتتتات بتتتود و بتتتاش بتتترای   .92

ختتتاطر ه ریاستتتت نظتتتارت و ارزیتتتابی بتتت کارمنتتتدان

جهتتتتت نظتتتتارت و ارزیتتتتابی از  ،های رستتتتمیستتتتفر

ی تطبیقتتی و تحلیتتل و هتتا پالنی انکشتتافی، هتتا هپروژ

 .بررسی گزارشات

در نظر گترفتن امکانتات بتود و بتاش   .92

 .یابیریاست نظارت و ارز کارمندانبرای 
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 8931لیو انکشافی سال ما عادی ه  بودج؛ (5)ضمیمه شماره 

 بودجه به میلیون افغانی

انکشافی ه  بودج 5 عادی ه  بودج 8   5+8 دجه منظور شده مجموع بو 

8931سال مالی   

 به رقم 9031332903  8513959153  485554954

و پنجتتتتتتتاه  چهارصتتتتتتتد

لیتتون و چهتتار هتتزار یم

و شصتت و  و سه صد

 .افغانیچهار 

یققققک ملیققققارد و دو صققققدو  

هشقققتادو نقققه ملیقققون سقققه 

صققققققدو بیسققققققت و هفققققققت 

و نقققه  صقققد هقققزارو هشقققت

 .افغانی

 به کلمات  

به مبلغ و فیصد بودجه فمصر  

انکشافی ه  بودجمصرف   عادی ه  بودج /مصرف   مصرف بودجه 

 به مبلغ به فیصد به مبلغ به فیصد 

 45.14%  835995955 45.58%  به رقم 881139818 

و  و دو ملیققون و نققود صققد یققک  

شش هزار  و و هفتاد هفت صد

 .و دو افغانی و هفت صد

و  و هجقققققققده ملیقققققققون پنجصققققققد 

 هفققت هققزار و و نققود صققد هشققت

و هشققققتاد و پققققنج  صققققد و یققققک

 .افغانی

 به کلمات
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 امور اجتماعی کار و وزارت 8931تشکیل سال ؛ (9)ضمیمه شماره 
 

 مالحظات
ی ها شرکتتعداد 

 مختلط
 ها عداد تصدیت

تعداد 
های  نمایندگی

 خارجی 

تعداد 
های  نمایندگی
 والیتی

تعداد 
 ها مشاوریت

ی ها ریاستتعداد 
5و 8بست  مرکزی  

تعداد 
ها معینیت  

 

    33 4 31 3 

تشکیل 
سال 
8931 
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مرکزی بخش کارکنان  

تشکیل 

منظور 

 ه  شد

8931 

مامورین و 

 استادان

 

 اجیران

 

 نظامیان

 

 مجموع

  کزیکارکنان مر

 

 مجموع

  کارکنان والیتی

 

 مجموع

  

 
 

اصل 

 تشکیل

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 نظامی اجیر مامور نظامی اجیر استاد/ مامور
  

5548 154  
 
 

8198 555  

9443 5499 

 
 

 موجود

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 نظامی اجیر مامور  نظامی اجیر مامور
 نظامی  

    

  

  

 زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد نز مرد

 مجموع

م 
ر
 د

م زن
ر
 د

م زن
ر
 د

  زن
8
1
1

 5
5
8
9

 

9
9
1

 4
5
5

   9
4
4
3

 

1
5
1

 8
5
4
9

 

4
9
8

 8
9
8

   5
4
9
9

       

 

  نان نمایندگی های خارجیرککا

 

 مجموع  

  کارکنان شامل رتب  

 مجموع

 
 

  

 والیات  مرکز    نظامی اجیر مامور   
  

   9443 5499  

 8355 
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 والیات مرکز  نظامی    اجیر  مامور

م   
ر
 د

م زن
ر
 د

  زن

 
 
 مرد

 
 
 زن

 
 

 مرد

 

 زن

 
 

 مرد

 
 
 زن

  مجموع

 مرد

 
 
 زن

 
 
 مرد

 
 
 زن

 مجموع

8
4
8
5

 9
8
5
5

 

9
5
3

 5
9
9

   8
3
5
5

 

3
5
5

 5
8
5
9

 8
5
8
3

 8
5
8
4

 8
3
5
5

     

 
 

 


