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پس منظر
وزارت کار و امور اجتماعی نظر به اهداف پالنی خویش ،اقشار مختلف و نیازمند جامعه را از طفل کودکستانها
تا کهنساالن ،جوانان بیحرفه ،بیپیشه و بیکار ،بیوه زنان و اطفال بیسرپرست را از نگاه امور مربوط به
مسایل خدمات اجتماعی و مسایل مربوط به کاریابی و اشتغال و آموزشهای حرفوی و فنی ،ارتقای ظرفیت
کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی و سایر اقشار نیازمند را به دوش دارد.
 رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار مؤثر کار؛ کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی؛ کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیتهای حمایوی اجتماعی؛ تقویت شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت از اطفال ،نو جوانان ،کهن ساالن ،و تقویتمشارکت اجتماعی آنها.
 تقویت آگاهیهای اجتماعی در مورد اقشار و اشخاصی که از نظر اجتماعی منزوی میباشند. رشد ظرفیت وزارت کار و امور اجتماعی جهت انکشاف اداره و تطبیق پالیسیهای ملی کار ومصئونیت اجتماعی.
(استراتیژی وزارت کار و امور اجتماعی).

خالصه گزارش تحقق فعالیتهای پالن شده
وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی  9313جمعا ً ( )59فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جمله )56( ،فعالیت
آنرا تکمیل نمودهاست .به تعداد ( )0فعالیت درحال اجرا قرار دارد )2( ،فعالیت آغاز نشده و تطبیق (  )1فعالیت آغاز
شده؛ ولی نسبت مشکالت معطل شدهاست.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیتهای وزارت کار و امور اجتماعی به ()94.91%رسیدهاست.

گزارش تحقق های پالن شده

هدف اصلی
حکومتتت داری
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتو و
افتتزایش میتتزان
شتتتتتتتتتتتتتتتتتفافیت،
حستتتا دهتتتی و
همآهنگتتتتتی بتتتتتا
ادارات ذیتتتدخل
و تقویتتتتتتتتتتتتتتتتت
چتتتتتتتتتتتتتتارچو
پالیستتتتتتتتتتتتتتتی و
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مقدار هدف
()Target

عنوان فعالیت عمده

طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح و طرح مسوده نهایی پالن استراتیژی وزارت مبتنی
بر  A-SDGS ،ANPDFو .NPPS
نهاییستتتازی یتتت
پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالن
نهاییسازی پالیسی ملی کار ( National Labor
استتتتتتتتتتتتتتتتراتیژی
وزارت و دو )Policy
پالیستتتتتی مربتتتتتوط نهاییسازی پالیسی ملی ادغام افغانهای مقیم در خارج از
بتتتته وزارت کتتتتار کشور ( Afghan Diaspora Engagement
و امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور .)National policy
اجتماعی.
طرح ،تدوین ،تطبیق پالن مبارزه علیه فساد اداری

فیصدی پیشرفت

%22

%32

%92

%02

%22

%22

%22

922

وزارت برای سال مالی  9313و نظارت ،ارزیابی و
گزارشدهی از تحقق اهداف و فعالیتهای تعین شده در
پالن یادشده.

پالنگتتتتتتتتتزاری
در وزارت.

همکاری در تطبیق اجندای  91مادهای برنامههای
مشخص اصالحی وزارت.

%22

%22

تحقق و پیگیری اهداف و فعالیتهای تعین شده در
کنفرانس ملی کار.

%22

%22

طرح و ترتی بودجه انکشافی و پالن کاری ساالنه
وزارت مبتنی بر  A- SDGs ،ANPDFو NPPs
نتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس ملی کار ،پالیسیها و
استراتیژیهای جدید مطروحه وزارت و دولت جمهوری
اسالمی افغانستان.

%22

922
%

جنتتتتدرایز نمتتتتودن تطبیق مفاهیم بودجهسازی و پالنگزاری پاسخگو به جندر
بودجتتتته حتتتتد اقتتتتل و جندرایز نمودن بودجه عادی ،انکشافی و پالنهای
 0پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروژه وزارت کار و امور اجتماعی و همچنان انجام تحلیل جامع
تشکیل وزارت از دیدگاه جندر.
انکشتتتتتافی ،یتتتتت
بودجتتتته عتتتتادی و
یتت پتتالن کتتاری
ساالنه وزارت.

%22

%922

رشتتتد و انکشتتتتاف ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت معلومات برای آموزش
سیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم و تعلیمات فنی و حرفوی ( )TVET-MISبا کم و
اللکترونیکتتتتتتتتتتتتتتی همآهنگی همکاران بینالمللی.
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدیریت
معلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
آموزشهتتتای فنتتتی
و حرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوی
TVET
(E-
 )MISارایتتتتتتتتتتتتتته

%22

%22

تقویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و
نتتتتتتتتتتتتتتتتتوآوری در
بودجهستتتتتتتتتازی و
پالنگتتتتتتتتتتتتتتتتزاری
وزارت.

رشتتد و تتترویج
کتتتتتار شایستتتتتته
بتتترای همتتته از
طریق انکشاف
بتتتتتازار متتتتتؤثر
کار
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همکاران بینالمللی در اصالح و ریفورم
آموزشهتتتای فنتتتی کم
و حرفتتتوی بتتترای آموزشهای فنی و حرفوی:
 93222تتتتتتتتتن از
 - 9انکشاف چارچو آموزشهای فنی و حرفوی؛
متقاضتتتتتی جهتتتتتت
 - 2انکشاف طرزالعمل معیاری عملیاتی آموزشهای
ایجتتتتتتاد فرصتتتتتتت
فنی و حرفوی؛
کاریتتتتتتابی طبتتتتتتق
معیتتتتارات ملتتتتی و
 - 3انکشاف ستندرد ها و نصا آموزشی؛
بینالمللتتتتتتتتتتتتتتی در
 - 4انکشاف طرزالعملهای مورد نیاز و راهاندازی
سطح کشور.
فعالیتهای کمیسیون موقت آموزشهای فنی و
حرفوی.

%32

%32

مرور و بازنگری  91ستندرد ملی مهارتهای شغلی و
آموزشی توسط کمیته مؤظف غرض
 91نصا
نهاییسازی آن و برگزاری  32ورکشاپ داکم غرض
انکشاف نصا و استندرد آموزشی.

%22

%22

ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای  92122تن از
کارآموزان و تمرکز بیشتر بر عودت کنندگان و بیجا شده
گان داخلی در  94والیت کشور از طریق پروژههای
سالم ،کانسور شیم و  IOMخارج از بودجه دولت
افغانستان.

%32

%22

ارایه آموزشهای فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای
 1222تن از افراد مستحق شامل (جوانان بازمانده از
تحصیل ،معلوالن ،عودت کنندگان ،خانمهای بیسرپرست،
افرادی که کشت قاچاق مواد مخدر دست بر میدارند و
مخالفان حکومت که به روند صلح میپیوندند) از طریق
مراکز آموزشهای فنی و حرفوی دولتی و غیر دولتی در
سطح کشور از بودجه انکشافی اختیاری دولت.

%32

%02

اعطای پول تشویقی در مقابل آموزش و کاریابی 1242
تن از کارآموزان برای  12مؤسسه عرضه کننده
آموزشهای فنی و حرفوی.

%22

%32

گسترش ارایه آموزشهای فنی و حرفوی از سطح والیات
به سطح ولسوالیهای کشور.

%32

%02

تطبیق برنامههای آموزشهای فنی و حرفوی برای 322
تن از افراد متقاضی و نیازمند در شش ولسوالی محروم
والیت کابل.

%32

%02

سروی سرتاسری تقاضای بازار کار به منظور تشخیص
حرفههای مورد نیاز بازار کار در تمام والیات کشور.

%32

%12

فتتتتتتتراهم نمتتتتتتتودن تدار قرار داد کاریابی در داخل کشور فراهم نمودن
زمینتتتتتتتته اعتتتتتتتتزام زمینه کار برای  2422افغان در داخل کشور که %12
 2222تتتتتتتتتتتتتن از مستفدین را طبقه اناث تشکیل میدهند.
کتتتارگران افغتتتانی
تدار قرار داد اعزام کارگران به خارج به منظور
بتتتتتتتتتتتته کشتتتتتتتتتتتتور
فرستادن  2222کارگر افغان به کشور امارات متحده
امتتتتتتارات متحتتتتتتده
عربی.
عربتتتی و تتتتدار
قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار داد
کاریتتتتتتابی بتتتتتترای
 2022تتتتتتتتتتتتن در
داخل کشور.

25%

75%

25%

75%

%22

%22

%22

%02

توزیتتتتتتتتع جتتتتتتتتواز صدور ( )22222قطعه جوازکار برای کارکنان دولتی،
کتتتتتتتتتتتار بتتتتتتتتتتترای غیر دولتی و مؤسسات خصوصی به گونه منظم
 2222تتتتتتتتتتتتتن از الکترونیکی در مرکز.
کارکنتتتتان دولتتتتتتی
تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع ( )3213قطعه جواز
و غیتتتتتتتر دولتتتتتتتتی
کار برای اتباع خارجی به گونه منظم و الکترونیکی در
(مؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
مرکز.
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خصوصتتتتتتتتتتتی) و مراقبت و رهنمایی  901اداره دولتی ،خصوصی و
 3233قطعتتتتتتتتتتتتته مؤسسات تولیدی جهت استخدام اتباع خارجی مطابق به
بتتتتتتتتترای اتبتتتتتتتتتاع قانون و مقررات کشور.
ختتارجی بتته گون ته
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنظم و
الکترونیکی.

%22

%02

بررستتتتتتتتتتتتتتتتی 92
اداره دولتتتتتتتتتتتتی و
مؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
تولیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی از
چگتتتونگی تطبیتتتق
و رعایتتتتت استتتتناد
تقنینتتی متترتبط بتته
کتتتتتتار در ستتتتتتطح
کشور.

تطبیق درست قانون کار و بررسی از چگونگی اجراآت و
رعایت اسناد تقنینی مرتبط به کار در ( )4مؤسسه تولیدی،
( )2مؤسسه غیر دولتی )4( ،اداره دولتی در مرکز و
ادارات دولتی و غیر دولتی در  3والیت کشور.

%52

%25

طتتترح ،بتتتازنگری
و پیگیتتتتتری پتتتتتنج
مقتتتتتتتتتتتتتترره و راه
انتتتتتتتتتتتتتتتتتدازی 22
برنامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
آگاهیدهی.

بازنگری پنج مقرره (طرز تضمین معتمدین ،طرز ترتی
دفاتر سوانح از بین رفته کارکنان ،تصنیف ،تثبیت و
ارتقای درجات اجیران قراردادی ،امتیاز کار منطقوی
ساحوی اقلیمی و مزد اضافهکاری کارکنان که در عین
اداره با چند حرفه مصروف کار اند).

بهبتتتتود شتتتترایط و
محتتتیط ستتتالم کتتتار
جهتتتتتتتت ارتقتتتتتتتای
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازدهی و
معیشتتتت کارکنتتتان
در  02اداره و
 22مؤسستتتتتتتتتتتتتتتته
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدماتی و
ساختمانی.
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%52

%25

برگزاری برنامههای ی روزه آگاهیدهی از قانون کار و
سایر اسناد تقنینی مرتبط به کار برای مسؤالن ذیربط
ادارات دولتی و غیر دولتی.

%52

%25

رهنمایی ادارت و ارسال رهنمود نمونوی لوایح رشتوی
داخلی حفاظت کار و طرق عملی ایمنی به  42اداره
تولیدی ،ساختمانی ،صنعتی و مطالبه و ابراز نظر الیحه
رشتوی داخلی حفاظت کار از  3اداره متذکره جهت
حفاظت و حمایت از کارکنان.

%52

%25

جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر و کارهای سنگین باالی اطفال و
تدویر برنامههای آگاهیدهی برای کارگران و کارفرمایان در مورد
جلوگیری از اعمال کارهای پرخطر ،کارهای شاقه باالی اطفال و
نوجوانان و تهیه گزارش ساالنه از معلومات به دست آمده و ارایه آن
غرض اتخاذ تصامیم الزم در آینده.

%52

%25

راه انتتتتتتتتتتدازی دو راه اندازی برنامه آگاهیدهی عامه در باره فعالیتهای
کمپتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاین اقتصادی زنان.
آگتتتتتتتاهیدهتتتتتتتی و
چهتتتتتتتار کارگتتتتتتتاه
جهتتتتتتتت رشتتتتتتتد و
تقویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تدویر کارگاهها (ورکشاپها) برای وزارتهای ذیدخل در
استتتتقاللیت ،رفتتتاه مورد شاخصهای جندر ،سیستم مدیریت اطالعات و
اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا و نظارت و ارزیابی ،شری ساختن تجار آموختههای
توستتتعه دسترستتتی پروژه فیروزکوه.
زنتتتتان بتتتته منتتتتابع
در ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتکتور
اقتصادی.
تقویتتتتت شتتتتبکه
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمات
مراقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اجتمتتتتتاعی بتتتتته
منظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
مصتتتتتئونیت از
اطفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال،
معلتتتتتتتتتتتتتتتوالن،
نوجوانتتتتتتتتتتتتان،
کهتتن ستتتاالن و
تقویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مشتتتتتتتتتتتتتتتتارکت
اجتماعی آنها.

8

عرضتتتته ختتتتدمات
جهتتتتتتتتت تنظتتتتتتتتتیم
تأمینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
اجتمتتتتتاعی بتتتتترای
 9222تتتتتتتتتتتتتن از
اقشتتتتتتتتار آستتتتتتتتی
پتتتذیر ،حمایتتتت از
 903شتتتتتتتتتتتتتتتتتبکه
محافظتتتتت اطفتتتتال
و رستتتتتتیدگی بتتتتتته
 3222قضتتتتتتتتتتتتیه
اطفتتتتال در ستتتتطح
کشور.

%52

%25

%22

%22

حمایت دوامدار  943شبکه محافظت از اطفال و انکشاف
فعالیتهای شبکه در سطح ولسوالیهای قابل دسترس در
 34والیت و رسیدگی به  3222قضایای محافظت از
اطفال به همکاری یونیسف.

%52

%25

آگاهیدهی از حقوق محافظت از اطفال از طریق
شبکههای محافظتی اطفال برای  1222تن از افراد جامعه
در سطح کشور به همکاری یونیسف.

%52

%25

نظارت از مراکز ،مؤسسات حمایتی اطفال و شبکههای %52
 CPANدر والیتهای كابل ،ننگرهار ،کندهار ،هرات و
بلخ.

%25

گردآوری حد اقل  9122تن از معتادان ،انتقال آنها به %52
شفاخانه تداوی معتادان ابن سینای کمپ فینکس و معرفی
کارکنان معتاد و سایر معتادان به منظور تداوی به مراکز
صحی تداوی معتادان در مرکز ،بررسی و رهنمایی در
مورد پیشبرد امور بخش معتادان در ریاستهای والیتی
موبوطه وزارت.

%25

تحت پوشش قرار دادن و حمایت از  322تن از %52
خانوادههای آسی پذیر ،زنان بیوه و خود سرپرست و
تشخیص  022تن از اشخاص و خانوادههای مورد هدف
طبق پالن مطروحه.

%25

حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ و
نگهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداری،
آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزش،
پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترورش
 92222تتتتتتتتتن از
اطفتتتتال شتتتتامل در
پرورشتتتتتتتتگاهها و
جتتتتتذ  202تتتتتتن
از اطفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
جدیدالشتتتتتتتتتتتتتتتمول
واجتتتتتتتد شتتتتتتتترایط
طتتتتتتتتتتتتی ستتتتتتتتتتتتال
در
9313
سطح کشور.

ادغام  222تن از اطفال در معرض خطر ،اطفال قاچاق %52
شده ،گدا و اطفالی که در مراکز اصالح و تربیت ،دوره
حجز شان به اتمام رسیدهاست به خانوادههای شان.

%25

کنترول و بررسی از امور مؤسساتی که در رابطه به %5
اطفال و اقشار آسی پذیر فعالیت دارند در سطح کشور.

%5

آموزش ،پرورش و فراهمسازی زمینههای آموزش و %95
پرورش مناس و برنامههای خودبسندگی برای 92222
تن از اطفال شامل در پرورشگاههای دولتی و خصوصی
در سطح کشور.

%95

جذ  9002تن از اطفال واجد شرایط جدیدالشمول در %85
پرورشگاههای دولتی و خصوصی در سطح کشور.

%85

بررسی کلی وضعیت  23با پرورشگاه دولتی و %52 33
با پرورشگاههای خصوصی در سطح کشور جهت تهیه
و ارایه گزارش جامع از آن به مقامات مربوطه.

%25

نظارت بر توضیع عادالنه و به موقع  0222بورسیه %5
تحصیلی برای اطفال شامل در پرورشگاهها به
پوهنتونهای خصوصی.

%5

ایجاد همآهنگی پیرامون تطبیق پروژه اعمار  93با
تعمیر پرورشگاه در والیات (بامیان ،بغالن ،فاریا ،
پنچشیر ،ارزگان ،غزنی ،میدان ورد  ،جوزجان،
دایکندی ،نورستان ،لوگر ،تخار و لغمان) با وزارت
شهرسازی و اراضی از بودجه انکشافی دولت افغانستان.
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%52

%25

رشتتتد و انکشتتتتاف سروی ،نظارت و ارزیابی و احصایهگیری از  555باب کودکستان %52
بهتتتتتتتتتتتر امتتتتتتتتتتور دولتی و  22باب کودکستان خصوصی در مرکز و والیات.
تربیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی ،استندرد سازی پنج با کودکستان محل زیست و بیست %95
آموزشتتتتتتتتتتتتتتتتتتی و با کودکستان محل کار به گونه معیاری در طی سال
اعاشتتتتتتتتتتتتوی9313 330
بتتتتتا کودکستتتتتتان
دولتتتتتتتتتتتتتتتی و  32ارتقای سطح دانش و مهارتهای مسلکی  322تن از %95
بتتتتتا کودکستتتتتتان آموزگاران ،کارمندان ،مدیران و اعضای مسلکی
خصوصتتتتتتتتتتتی در کودکستانهای دولتی و خصوصی از طریق تدویر
کورسهای دراز مدت ،کوتاه مدت و سمینارها در مرکز
سطح کشور.
و والیات.

%25
%52

%55

تأیید ،تقریظ و چاپ پنج عنوان کتا (علوم دینی ،ریاضی %95
ابتدایی ،بازیهای حرکتی ،فعالیتهای هنری و مفاهیم
محیطی).

%52

ایجاد مرکزیتها در تمام کودکستانهای محالت زیست و %52
محالت کار برای  222تن از آموزگاران و مدیران جهت
رفع و حل مشکالت تدریسی ،اداری ،میتودیکی و فردی
طفل در سطح والیت کابل.

%25

مناستتتتتت ستتتتتتازی سروی خط مبنا ( )base lineدر باره مشکالت زنان در %52
فضتتتتتتتای کتتتتتتتاری فضای کاری از سوی بخش جندر وزارت.
برای زنان.
%52
تدوین پالن عمل خاص به اساس یافتههای سروی.

%25

حکومتتت داری
ختتتتو و بتتتتاال
بردن شتفافیت،
حستتتا دهتتتی و
همآهنگتتتتتی بتتتتتا فتتتتتتتراهم ستتتتتتتازی نص تابلوهای نحوه ارایه خدمات برای مراجعین %95
ادارات.
رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایت (.)Process Maps
مراجعین.
آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی درمورد %95
برخورد مناس با مراجعین وزارت.

%95
%95

انکشاف و نص منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل %95
مراجعین و کارمندان در پرتو قوانین و مقررات نافذه
کشور در تمامی دفاتری که مرجعین دارند.

%95

استفاده و کنترول از سیستم مکتو ها ،استعالمها و %95
پیشنهادها ( ،)EDMISسیستم الیکترونیکی مالی
( ،)FMISسیستم الیکترونیکی تهیه و تدارکات ()PMIS
و منابع بشری( )HRMISدر سطح وزارت.

%05

عرضتتتته ختتتتدمات
بهتتتتتتتتتتتر هفتتتتتتتتتتت
سیستتتتتتتتتتتتتتم اداری
الکترونیکتتتتتتتی در
ستتتتطح واحتتتتدهای
انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری کارمندان واحدهای %52
مرکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزی
مرکزی و دومی وزارت.
وزارت.
%95
انکشاف سیستم احصاییوی وزارت.

%95

%95

%05

%95

%05

%95

%05

تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیکی ()GRP
انکشتتتتتتتتتتتتتتتتتاف دو انکشاف سیستم تلفونی رسیدگی به شکایات.
سیستتتتتم رستتتتیدگی
به شکایات.
انکشاف سیستم آنالین رسیدگی به شکایات.
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%25

%25

برستتتتتی امتتتتتورات تشخیص و تفکی واحدهای مرکزی و والیتی وزارت در %52
متتتتتتتتتتتتتتتتالی،اداری ی تقسیم بندی زمان قابل عمل و رسیدگی به آن.
وحستتتتتتتابی تمتتتتتتتام
واحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهای
مرکتتتتتتتتتتتتزی و 33تشخیص و توظیف گروپهای تفتیش جهت برجسته نمودن %52
واحتتتتتتد و الیتتتتتتتی نتایج بازرسی و ارایه گزارش از مقام محترم وزارت.
وزارت کتتتتتتتتتتار و
امتتتتتور اجتمتتتتتاعی
بعتتتتتتد از تأییتتتتتتدی
پالن هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای
ربعتتتوار منجانتتت
اداره عتتتتتتتتتتتتتتتتتتالی
کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترول و
تفتتتتیش جمهتتتوری
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمی
افغانستان

%25

%25

مجموع فعالیتها

مجموع

()
جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیتهای عمده را نشان میدهد.
طبقه بندی فعالیتهای تکمیل شده و نتایج آن
شماره
8

طبقه بندی فعالیتها

فعالیتهای تکمیل شده

ارتقای ظرفیت
آموزش ،پرورش و فراهمسازی
زمینههای آموزش و پرورش مناس و
برنامههای خودبسندگی برای 92222
ده هزار تن از اطفال شامل در
پرورشگاههای دولتی و خصوصی در
سطح کشور.
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نتایج
گزارش:
به تعداد  133تن از شاگردان پرورشگاهها
به کورسهای مختلف آموزشی در مرکز
معرفی گردید.
نتیجه:
حفظ و نگهداری درست از اطفال
بیسرپرست و زیر آموزش و پرورش قرار
دادن آنها در سطح کشور.

گزارش:
روند تدارکات استخدام شرکت مشورتی
تکمیل و به منظوری مقام عالی وزارت
رسیدهاست که پس از اعطای قرار داد،
راه اندازی برنامه آگاهی عامه درباره شرکت مورد نظر برنامههای عملی را برای
فعالیتهای توانمند سازی اقتصادی سراسر کشور آغاز خواهد نمود.

زنان.

نتیجه:
محو موانع حقوقی فرا راه اشترا زنان در
فعالیتهای اقتصادی ،رشد اقتصادی و
خودبسندگی زنان در جامعه.

تدویر کارگاهها برای وزارت های ذیدخل در
مورد شاخصهای جندر ،سیستم مدیریت
اطالعات و نظارت و ارزیابی ،شریک سازی
تجارب و آموختههای پروژه فیروزکوه.

گزارش :فهرست اشتراک کنندگان برای تدویر
کارگاهها از چهارده وزارت و اداره تطبیقی ،گردآوری
شدهاست که پس از انجام سروی پیش از آموزش،
کارگاهها برگزار خواهد شد.

نتیجه:
محو موانع حقوقی فرا راه اشترا زنان در
فعالیتهای اقتصادی ،رشد اقتصادی و
خودبسندگی زنان در جامعه.
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گزارش:

ارتقتتتتای ستتتتطح دانتتتتش و مهارتهتتتتای
مستتتتتتتلکی 322تتتتتتتتن از آموزگتتتتتتتاران،
متتدیران ،کارمنتتدان و اعضتتای مستتلکی
کودکستتتانهای دولتتتی و خصوصتتی از
طریتتتتق راهانتتتتدازی کورسهتتتتای دراز
متتتدت ،کوتتتتاه متتتدت و ستتتیمینار هتتتا در
مرکز و والیات.



تتتتتتتتتتتتدویر ستتتتتتتتتتته دوره ستتتتتتتتتتتیمینار
روانشناستتتتی زیتتتتز عنتتتتوان «خلتتتتق
انگیتتزه ،توجتته و تتتأثیر بتتازی بتتاالی
رشتتتتد کتتتتود بتتتترای  942تتتتتن از
آموزگتتتاران کودکستتتتانهای محتتتالت
زیست و کار.



افتتتتاح کتتورس شتتشماهتته و تتتدریس
مضتتتتتامین رشتتتتتد زبتتتتتان ،ریاضتتتتتی
ابتدایی ،تربیت بدنی ،ترانته ختوانی،
شتتتتتتیرخوارگاه بتتتتتتترای  21تتتتتتتتن از
آمتتتتتوزش کودکستتتتتتانهای محتتتتتالت
زیست و کار.

نتیجه:
توستتتعه و انکشتتتاف کودکستتتتانهای دولتتتتی و
خصوصتتتتتتتی و مستتتتتتتلکی ستتتتتتتازی معلمتتتتتتتین
کودکستانها.

گزارش:
 تدویر مجالس با آمریت های
حمایتهای آموزشی سوپروایزران
و ریاست تدریسی و ایجاد
کمیتهاستندرد سازی.

استندرد سازی پنجبا کودکستان محل
زیستتت و بیستتت بتتا کودکستتتان محتتل
کتتار بتته گونتته معیتتاری در ستتال متتالی
9313
نتیجه:


سروی از کودکستانهای شامل پالن
استندرد سازی و ترتی چپتر
استندرد سازی برای کودکستانها.

توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی و مسلکی سازی معلمان
کودکستانها.

تأیید ،تقریظ و چتاپ پتنج عنتوان کتتا
( علتتتتتتوم دینتتتتتتی ،ریاضتتتتتتی ابتتتتتتتدایی،
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گزارش:



مضامین مفاهیم محیطی ،بازیهای

بازیهای حرکتی ،فعالیتهای هنری و
مفاهیم محیطی).

حرکی غرض چاپ بریاست تهیه و
تدارکات وزارت ارسال شدهاست.
 مضامین ریاضی ابتدایی ،علوم
دینی ،فعالیتهای هنری در جریان
تقریظ و تأییدی میباشد.
نتیجه:
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی و مسلکی سازی معلمین
کودکستانها.

گزارش:
تطبیققق قققانون/مبققارزه بققا طرح مسوده نهایی پالن استراتیژی
 ترتی پالن عمل برای کمیتههای
جرایم.
وزارت مبتنی بر A- ،ANPDF
ایجاد شده جهت تسریح روند کاری
 SDGSو .NPPS
کمیتهها؛
روش ساختار
 طرح و ترتی
پالن
()Methodology
استراتیژی وزارت؛
 طرح و ترتی پرسشنامهها جهت
تحلیل وضعیت وزارت کار و امور
اجتماعی و فرستادن آن به تمامی
واحدهای مرکزی ،دومی و والیتی
مربوط به وزارت به همکاری
ریاست عمومی پالیسی و پالن.
نتیجه:
تقویت چارچو انکشاف پالیسی و
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت
نیل به اهداف وزارت و معرفی وزارت
کار و امور اجتماعی منحیث ی نهاد
پالیسیساز ،پژوهشی و عرضه کننده
خدمات برای اقشار آسی پذیر جامعه.

5

نهاییسازی پالیسی ملی کار

گزارش:

()National Labor Policy

مسوده نهایی پالیسی ملی کار ترتی گردیده،
جهت نظر خواهی آماده شری سازی با
نهادهای ذیدخل به منظور اخذ دیدگاهها و
پیشنهادها میباشد.
نتیجه:
تقویت چارچو
و پالنگزاری،
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انکشاف پالیسی
تأمین و گسترش

همآهنگی هدفمند با نهادهای ملی و
بینالمللی جهت نیل به اهداف وزارت و
معرفی وزارت کار و امور اجتماعی
منحیث ی نهاد پالیسیساز ،پژوهشی و
عرضه کننده خدمات برای اقشار آسی
پذیر جامعه.

مشارکت گزارش:

نهاییسازی پالیسی ملی
خارج
در
مقیم
افغانهای
AfghanDiaspora
(
Engagement
National
.)Policy



مسوده پالیسی ملی مشارکت
افغانهای مقیم در خارج از سوی
این وزارت کار و امور اجتماعی
به همکاری وزارتهای مهاجرین و
عودت کنندگان و وزارت امور
و جهت ابراز
خارجه ترتی
دیدگاهها و پیشنهادها به تمامی
فرستاده
ذیدخل
وزارتهای
گردیدهاست.



طی ی کارگاه (ورکشاپ) تخنیکی
که در آن نمایندگان وزارتهای
ذیدخل به سطح معینان اشترا
ورزیده بودند ،دیدگاهها و
پیشنهادهای شان اخذ و درج پالیسی
گردیدهاست.



انجام مطالعه همه جانبه افغانهای
مقیم در کشور های کانادا ،امریکا،
هالند و استرالیا به همکاری مالی و
تخنیکی سازمان  IOMنیز صورت
گرفتهاست.

نتیجه:
انکشاف پالیسی و
تقویت چارچو
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل
به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و
امور اجتماعی منحیث ی نهاد پالیسیساز،
پژوهشی و عرضه کننده خدمات برای اقشار
آسی پذیر جامعه.
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طرح ،تدوین ،تطبیق پالن مبارزه علیه گزارش:

فساد اداری وزارت برای سال مالی
 9313و ارایه گزارش از تحقق
اهداف و فعالیتهای تعین شده در پالن
یادشده به گونه ربعوار.



تهیه و ترتی مسوده پالن عمل
مبارزه علیه فساد اداری در سال
مالی  9313وزارت.



برگزاری نشست کمیته مبارزه علیه
فساد اداری به سطح وزارت،
پیشکش مسوده یادشده به آن کمیته و
ابراز دیدگاهها و پیشنهادها از سوی
کمیته.



ترتی مسوده نهایی پالن یادشده و
فرستادن آن به مقام محترم وزارت
جهت ابراز دیدگاهها ،پیشنهادها و
منظوری پالن توسط وزیر صاح .



ارایه گزارش از تطبیق پالن عمل
مبارزه علیه فساد اداری دو ربع
سال مالی  9313با ضمایم حمایوی
آن به سکرتریت ویژه مبارزه علیه
فساد اداری.

نتیجه:
انکشاف پالیسی و
تقویت چارچو
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل
به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و
امور اجتماعی منحیث ی نهاد پالیسیساز،
پژوهشی و عرضه کننده خدمات برای اقشار
آسی پذیر جامعه.
همکاری در تطبیق آجندای  91مادهای گزارش :آجندای  91مادهای برنامههای
برنامههای مشخص اصالحی وزارت .مشخص اصالحی وزارت طی سال مالی
 9310بیشترینه موارد آن تکمیل گردیده و
برخی از فعالیتهای آن از چارچو این
وزارت جدا گردیدهاست و روی بعضی از
فعالیتهای آن طی سال مالی  9313کار
شدهاست.
نتیجه:
انکشاف پالیسی و
تقویت چارچو
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل
به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و
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امور اجتماعی منحیث ی نهاد پالیسیساز،
پژوهشی و عرضه کننده خدمات برای اقشار
آسی پذیر جامعه.
تحقق و پیگیری اهداف و فعالیتهای گزارش:

تعیین شده در کنفرانس ملی کار.

برنامههای پروژههای اشتغال محور را
ذریعه مکاتی به این وزارت ارسال نمودهاند
که پس از توحید گزارشات یادشده ،رسما ً با
مقام محترم عالی ریاست جمهوری و شورای
محترم وزیران شری گردیده و هدایت داده
شده تا ارقام متذکره با اداره محترم احصاییه
و معلومات تدقیق گردد .در زمینه،
نشستهای متعددی با اداره محترم احصاییه
تدویر گردیده و اجراآت مقتضی زیر کار
است.
نتیجه:
انکشاف پالیسی و
تقویت چارچو
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل
به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و
امور اجتماعی منحیث ی نهاد پالیسیساز،
پژوهشی و عرضه کننده خدمات برای اقشار
آسی پذیر جامعه.
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بودجه انکشافی و پالن گزارش:

طرح و ترتی
کاری ساالنه وزارت مبتنی بر
 A- SDGs ،ANPDFو NPPs
نتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس
ملی کار ،پالیسیها و استراتیژیهای
جدید مطروحه وزارت و دولت
جمهوری اسالمی افغانستان.



گردآوری نیازمندیهای ریاستها و
مسوده ابتدایی پالنهای کاری سال
مرکزی،
ریاستهای
9313
واحدهای دومی و والیتی وزارت
از مدیریت عمومی پالن.



ارایه پالنها (انکشافی و کاری)
توحید شده پس از ابراز نظر هیئت
غور و بررسی و تأییدی جهت
منظوری به مقام وزارت.



پس از تأییدی مقام وزارت ،تکثیر
پالنهای سال مالی  9313به
وزارت مالیه و به تمامی
ریاستهای مرکزی ،واحدهای
دومی و والیتی وزارت جهت
تطبیق و فرستادن پالن فشرده به
اداره محترم امور مقام عالی ریاست
جمهوری.

نتیجه:
انکشاف پالیسی و
تقویت چارچو
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل
به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و
امور اجتماعی منحیث ی نهاد پالیسیساز،
پژوهشی و عرضه کننده خدمات برای اقشار
آسی پذیر جامعه.
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و گزارش:

تطبیق مفاهیم بودجهسازی
پالنگزاری پاسخگو به جندر در
وزارت و جندرایز نمودن بودجه
عادی ،انکشافی و پالنهای وزارت
کار و امور اجتماعی و همچنان انجام
تحلیل جامع تشکیل وزارت از دیدگاه
جندر.

بودجه عادی ،انکشافی و پالنهای کاری سال
مالی  9313وزارت جندرایز گردیدهاست
طرح تشکیل ،طبق نیاز و جندرایز نمودن آن
بعداً جهت اجراآت بعدی به ریاست منابع
بشری فرستاده شدهاست.
نتیجه:
انکشاف پالیسی و
تقویت چارچو
پالنگزاری ،تأمین و گسترش همآهنگی
هدفمند با نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل
به اهداف وزارت و معرفی وزارت کار و
امور اجتماعی منحیث ی نهاد پالیسیساز،
پژوهشی و عرضه کننده خدمات برای اقشار
آسی پذیر جامعه.

تطبیق درست قانون کار ،بررسی از گزارش:

چگونگی اجراآت و رعایت اسناد
تقنینی مرتبط به کار در ( )4مؤسسه
غیر دولتی )4( ،اداره دولتی در مرکز
و ادارات دولتی و غیر دولتی در 3
والیت کشور.

بررسی از ریاست عمومی حفظ و مراقبت
کار از بیمارستانهای وزیر اکبر خان ،رابعه
بلخی ،صحت طفل اندراگاندی ،زایشگاه
ماللی و ریاست عمومی تربیت بدنی و
سپورت.
نتیجه:
رفع چالشهای کارکنان و ادارات از
چگونگی تطبیق قانون کار و داشتن اسناد
تقنینی مرتبط به کار با معیار های بینالمللی
کار.

بازنگری پنج مقرره (طرز تضمین گزارش:

معتمدین ،طرز ترتی دفاتر سوانح از
بین رفته کارکنان ،تصنیف ،تثبیت و
ارتقای درجات اجیران قراردادی،
امتیاز کار منطقوی ساحوی اقلیمی و
مزد اضافهکاری کارکنان که در عین
اداره با چند حرفه مصروف کار اند).
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تایپ مقرره جهت بازنگری و تعدیل
مطالعه مقرره قبلی و شناسایی خالء
ها و کاستیهای مقرره جهت وارد
نمودن تعدیل در مقرره.



دریافت معلومات از بخشهای مالی
و حسابی ،اداری و خدمات ،آمریت

جنسی و از معتمدین در مورد
مقرره جهت بیرون رفت از
مشکالت.


بازنگری ابتدایی و تعدیل آن توسط
آمریت طرح و تسوید اسناد تقنینی.



فرستادن مقرره بازنگری شده با
رعایت قانون ،طرز تهیه و طی
مراحل ،نشر و انفاذ اسناد تقنینی به
ادارات ذیربط جهت اظهار نظر
پیرامون مقرره.

نتیجه:
رفع چالشهای کارکنان و ادارات از
چگونگی تطبیق قانون کار و داشتن اسناد
تقنینی مرتبط به کار با معیار های بینالمللی
کار.
روزه گزارش:

ی
برنامههای
برگزاری
آگاهیدهی از قانون کار و سایر اسناد مطالعه قضایای وارده سال مالی 9310
تقنینی مرتبط به کار برای مسؤلین ادارات جهت شناسایی چالشها در اداراتی
که نیاز به آگاهیدهی و آموزش دارند.
ذیربط ادارات دولتی و غیر دولتی.
تفکی مشکالت وارده سال مالی  9310و
تعین فیصدی نوع مشکالت و شناسایی
اداراتی که نیاز به آگاهیدهی و آموزش
دارند.
نتیجه:
از میان برداشتن چالشهای کارکنان و
ادارات از چگونگی تطبیق قانون کار و
داشتن اسناد تقنینی مرتبط به کار با معیارهای
بینالمللی کار.

20

رهنمایی ادارات و فرستادن رهنمود گزارش:

نمونوی لوایح رشتوی داخلی حفاظت
کار و طرق عملی ایمنی به  42اداره
تولیدی ،ساختمانی ،صنعتی ،مطالبه و
ابزار نظر الیحه رشتوی داخلی
حفاظت کار از  3اداره یادشده جهت نتیجه:
حفاظت و حمایت از کارکنان.

به تعداد  20جلد رهنمود نمونوی الیحه
رشتوی داخلی حفاظت کار و طرق عملی
ایمنی که به شرکتهای تولیدی ،ساختمانی و
صنعتی فرستاده شدهاست.

بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و
کارگران در سطح کشور.

جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر و گزارش:

کارهای سنگین باالی اطفال و تدویر
برنامههای آگاهیدهی برای کارگران
و کارفرمایان در مورد جلوگیری از
اعمال کارهای پرخطر و کارهای شاقه
باالی اطفال و نوجوانان

از  4فابریکه تولیدی ،صنعتی و خدماتی
شهرکابل بازدید صورت گرفت ،فابریکه
تولیدی آ معدنی الخلیج به تعداد شش طفل
در کارهای ثقیل و مضر صحت فعالیت
داشتند و در فابریکههای دیگر؛ فهرست
مشاغل پرخطر و بدتر اشکال کار برای
اطفال به کار فرمایان در فابریکهها توزیع
شد.

تهیه گزارش ساالنه از معلومات به
دست آمده و ارایه آن غرض اتخاذ
تصامیم الزم در آینده.
نتیجه:

بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و
کارگران در سطح کشور.

گزارش :طبق پالن منظور شده ریاست
بررسی کلی وضعیت  21با
عمومی پرورشگاهها از جمله  21با
پرورشگاه دولتی و  33با
پروشگاه دولتی ،از 1با آن نظارت و
پرورشگاه خصوصی در سطح کشور
بررسی صورت گرفتهاست و همچنان از
پرورشگاه خصوصی ،از
جهت ارایه گزارش جامع از آن به جمله 33با
مقامات مربوط.
92با آن در مرکز نظارت و بررسی
شدهاست.
نتیجه :حفظ و نگهداری درست از اطفال
بیسرپرست و زیر آموزش و پرورش قرار
دادن آنها در سطح کشور.
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سروی خط مبنا ( )base lineدر گزارش:

باره چالشهای زنان در فضای کاری
توسط بخش جندر وزارت.



سروی پرسشنامه به تمامی
کارمندان اناث مرکز وزارت در
مورد جستجوی راه حل مناس در
جهت برای حل چالشهای زنان
تدوین شد.



برگزاری نشستها با تمام
نمایندههای جندر ریاستهای
مرکزی وزارت در مورد چالشها
و پیشنهادهای ریاستهای شان.

نتیجه:
ایجاد فضای مناس
وزارت.

کاری برای طبقه اناث

تدوین پالن عمل خاص بر اساس گزارش:

یافتههای سروی.

به مشکالت خانمها از طریق کمیته منع آزار
و اذیت زنان و اطفال ،رسیدگی صورت
گرفت.
نتیجه:
ایجاد فضای مناس
وزارت.

کاری برای طبقه اناث

واحدهای مرکزی گزارش :پالن ساالنه تفتیش داخلی
تشخیص و تفکی
تقسیم بندی گردیدهاست که پس از منظوری مقام
و والیتی وزارت در ی
وزارت و اداره عالی تفتیش ،جهت
زمانی قابل عمل و رسیدگی به آن.
ارسال گردیده و بعداً منظور گردید
فعالیت نظر به زمانبدی آن
گردیدهاست.

ترتی
محترم
تأییدی
و این
تطبیق

نتیجه:
اصالحات در امور کاری ،ایجاد حاکمیت
قانون در اداره و شفافیت در روند کاری
واحدهای مرکزی و دومی وزارت.
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تشخیص و توظیف گروپهای تفتیش گزارش:
جهت برجسته نمودن نتایج بازرسی و در ربع دوم سال مالی  9313بررسی و
ارایه گزارش به مقام وزارت.
تفتیش کارهای هفت مرجع به صورت تفتیش
بعدی صورت گرفتهاست.
نتیجه:
اصالحات در امور کاری ،ایجاد حاکمیت
قانون در اداره و آمدن شفافیت در روند
کاری واحدهای مرکزی و دومی وزارت.

استفاده و کنترول از سیستم مکتو ها ،گزارش:

استعالمها و پیشنهادها (،)EDMIS
سیستم الکترونیکی مالی (،)FMIS
سیستم الکترونیکی تهیه و تدارکات
( )PMISو منابع بشری()HRMIS
در سطح وزارت.
نتیجه:

سیستم الکترونیکی تدارکات و بخشهای مالی
و حسابی فعال گردیده و اکنون نیاز است تا
برای کارمندان ریاستهای یادشده آموزش
داده شود.

الکترونیکیسازی و آوردن شفافیت در روند
کاری واحدهای مرکزی و دومی وزارت.
انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری گزارش:
کارمندان واحدهای مرکزی و دومی سیستم حاضری الکترونیکی در مرکز
وزارت.
وزارت فعال گردیده و در واحدهای دومی
در حال تطبیق بوده و روند تدارکاتی ابزار
مورد نیاز پالن در حال پروسس میباشد.
نتیجه :الکترونیکیسازی و شفافیت در روند
کاری واحدهای مرکزی و دومی وزارت.

انکشاف سیستم احصاییوی وزارت.

گزارش:
کارهای تخنیکی آن تکمیل گردیده و کارهای
بعدی آن در جریان میباشد.
نتیجه:
الکترونیکیسازی و شفافیت در روند کاری
واحدهای مرکزی و دومی وزارت.
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سیستم
تطبیق
الکترونیکی ()GRP

حکومتداری گزارش:
سیستم فعالً آماده گردیده و کارمندان ریاست
تکنالوژی معلوماتی غرض تطبیق آن از
سوی اداره محترم آسان خدمت در حال
آموزش میباشند.
نتیجه:
الکترونیکیسازی و تأمین شفافیت در روند
کاری واحدهای مرکزی و دومی وزارت.

و گزارش:

سروی ،نظارت ،ارزیابی
احصاییهگیری از  222با کودکستان
دولتی و  11با کودکستان خصوصی
در مرکز و والیات.
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نظارت ،کنترول از  12با
کودکستانهای محالت کار و زیست
و خصوصی و رهنمایی آنها.



انجام سروی غرض ایجاد
کودکستانهای محالت کار (لیسه
ذکور گلخانه ،برشنا ،لیسه شهرگ
پامیر ،انستیتیوت تکنالوژی افغان،
مرکز تعلیمی و تربیتی پولیس و
لیسه حصه دوم خواجه بغرا).



ایجاد کودکستان محل کار زندان
زنانه پلچرخی کابل.



سفر جهت نظارت به والیت هرات
برای  1تن حمایت کنندههای تعلیمی
آنوال.



نظارت از استندردسازی 1با
کودکستان محل کار.



سروی 3با کودکستان خصوصی
(نوازش مادر ،ناز مادر ،افغان
خوش ،حریر ناز ،آسایش ،مادر
مهربان ،باغچه گل ها و نو نهاالن
زندگی).



احصاییهگیری لیسه سباوون شمس،
شایسته ،هیواد ،ثبات افغان ،حکیم

صدیقی و لمر نوین.


پس از توزیع جواز برای
کودکستانهای خصوصی به مبلغ
 231212افغانی پول به حسا
دولت واریز گردید.

نتیجه:
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی و مسلکی سازی آموزگاران
کودکستانها.

عرضه خدمات

9

گققققققزارش :در ربتتتتتتع دوم بتتتتتته تعتتتتتتداد 3011
صدور ( )22222قطعه جواز کار قطعتتتته جتتتتواز کتتتتار بتتتترای کارمنتتتتدان جدیتتتتد
برای کارکنان دولتی ،غیر دولتی و التقرر توزیع شدهاست.
مؤسسات خصوصی به گونه منظم و نتیجققققققه :تقویتتتتتتت قانونمنتتتتتتد ستتتتتتازی رونتتتتتتد
استتتتتت خدام اتبتتتتتاع داخلتتتتتی و ختتتتتارجی و بلنتتتتتد
الکترونیکی در مرکز.
بردن سطح عواید کشور.
گقققققزارش :در ربققققق دوم بقققققه تعقققققداد  5189قطعقققققه
جواز کار برای اتباع خارجی توزی شدهاست.

تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع ()3213
قطعه جواز کار برای اتباع خارجی به گونه نتیجقققققققققققه :تقویتتتتتتتتتتتت قانونمنتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتازی
منظم و الکترونیکی در مرکز.
پروسهاستتتتتخدام اتبتتتتاع داخلتتتتی و ختتتتارجی و
بلند بردن سطح عواید کشور.
مراقبت و رهنمایی  901اداره دولتی ،گقققققزارش :در ربتتتتتع دوم از  1اداره دولتتتتتتی،
خصوصی و مؤسسات تولیدی جهت خصوصتتتتتی و مؤسستتتتتات تولیتتتتتدی مراقبتتتتتت
صورت گرفت.

استخدام اتباع خارجی مطابق به قانون
نتیجققققققه :تقویتتتتتتت قانونمنتتتتتتد ستتتتتتازی رونتتتتتتد
و مقررات کشور.

استتتتتت خدام اتبتتتتتاع داخلتتتتتی و ختتتتتارجی و بلنتتتتتد
بردن سطح عواید کشور.

گزارش:
ریاستتتتتت عمتتتتتومی انکشتتتتتاف مهارتهتتتتتا بتتتتته
ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت حمایتتتتتتت تخنیکتتتتتتی مؤسستتتتتته  DACAARو
معلومات برای آموزش و تعلیمات فنی حمایتتتتت متتتتالی اتحادیتتتته اروپتتتتا ( )EUیتتتت
و حرفوی ( )TVET-MISبا کم و دیتتتتتتتتتتابس آنالیتتتتتتتتتن ()WWW.TVT.AF
آمتتتتتتوزش و تعلیمتتتتتتات فنتتتتتتی و حرفتتتتتتوی را
همآهنگی همکاران بینالمللی.
انکشتتتتاف داد کتتتته شتتتتامل پتتتتور تالهتتتتا بتتتترای
ثبتتتت نتتتام کتتتار آمتتتوزان ،نتتتامزدان احتمتتتالی،
کتتتتتار آمتتتتتوزان فتتتتتارا شتتتتتده ،کارفرمایتتتتتان،
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مؤسستتتات عرضتتته کننتتتتده آموزشهتتتای فنتتتتی
و حرفتتتتتوی و همچنتتتتتتان یتتتتت پلتتتتتتت فتتتتتتورم
غتتتترض تتتتتأمین روابتتتتط کتتتتار آمتتتتوزان فتتتتارا
شده با کارفرمایان مطابق پالن.
نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
همختتتتتتوانی بتتتتتتا نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.
گزارش:


جهتتتتتتتتتتت انکشتتتتتتتتتتاف چتتتتتتتتتتارچو
آموزشهتتتتتتتای فنتتتتتتتی و حرفتتتتتتتوی؛
ریاستتتتتتتتتتت عمتتتتتتتتتتومی انکشتتتتتتتتتتاف
مهارتهتتتتتا بتتتتته حمایتتتتتت همکتتتتتاران
بینالمللتتتتتتتتتتی پتتتتتتتتتتروژه انکشتتتتتتتتتتاف
مهارتهتتتتتتای پاستتتتتتخگو بتتتتتتا نیتتتتتتاز
بتتتازار کتتتار ،یتتت گتتتروپ انکشتتتاف
چتتتتارچو کتتتتاری را بتتتته منظتتتتور
رفتتتتتتع چتتتتتتالشهتتتتتتای موجتتتتتتوده در
رابطتتتتتتته بتتتتتتتا چتتتتتتتارچو کتتتتتتتاری
میتودولتتتتتتتتتتتتتتتتتوژی و همچنتتتتتتتتتتتتتتتتتان
انکشتتتتتتتاف ،تطبیتتتتتتتق و منظتتتتتتتوری
پروستتتتتتتهها ،ایجتتتتتتتاد نمودهاستتتتتتتت و
ایتتتتن گتتتتروپ بررستتتتی و ارزیتتتتابی
بتتتازار کتتتار ،انکشتتتاف استتتتندردهای
ملتتتتی مهارتهتتتتای شتتتتغلی ،نصتتتتا
آموزشتتتی ،متتتواد تحریتتتری تتتتدریس
و آمتتتتتتتتوزش ،تصتتتتتتتتتدیق دهتتتتتتتتتی و
آمتتتتتتوزش آموزگتتتتتتاران را بتتتتتته راه
انداختهاست.



کمیستتتیون مؤقتتتت آموزشهتتتای فنتتتی
و حرفتتتتتتتتوی ،در پتتتتتتتتالن تطبیقتتتتتتتتی
سهستتتتتتتتتتتتتاله ختتتتتتتتتتتتتویش بتتتتتتتتتتتتتاالی
فعالیتهتتتتتتتایی؛ همچتتتتتتتون اعتبتتتتتتتار
دهتتتتتی ،صتتتتتدور تصتتتتتدیق نامتتتتتهها،
نظتتتتتتتتتارت و ارزیتتتتتتتتتابی تضتتتتتتتتتمین
کیفیتتتتتت ،تحلیتتتتتل نیازهتتتتتای بتتتتتازار
کتتتار و تصتتتوی استتتتندردهای ملتتتی
مهارتهتتتتتتتتتتای شتتتتتتتتتتغلی()NOSS

کم همکاران بینالمللی در اصالح و
ریفورم آموزشهای فنی و حرفوی:
 - 9انکشاف چارچو
فنی و حرفوی.

آموزشهای

 - 2انکشاف طرزالعمل معیاری
عملیاتی آموزشهای فنی و
حرفوی.
 - 3انکشاف ستندردها و نصا
آموزشی.
انکشاف طرزالعملهای مورد نیاز و
راهاندازی فعالیتهای کمیسیون مؤقت
آموزشهای فنی و حرفوی.

26

تمرکز دارد.
نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
همآهنگتتتی و مطابقتتتت بتتتا نیتتتاز بتتتازار کتتتار،
رشتتتد اقتصتتتادی و کتتتاهش بیکتتتاری در ستتتطح
کشور.

گزارش:
ریاستتتتتت عمتتتتتومی انکشتتتتتاف مهارتهتتتتتا تتتتتتا
اکنتتتتون از طریتتتتق ریاستتتتت نصتتتتا توانستتتتت
مرور و بازنگری  91ستندرد ملی در حتتتتتتتدود  3نستتتتتتتخه استتتتتتتتندردهای ملتتتتتتتی
مهارتهتتتای شتتتغلی و  3نستتتخه نصتتتا هتتتای
مهارتهای شغلی و  91نصا
آموزشتتتتی بتتتترای حرفتتتتههای جدیتتتتد و متتتتورد
آموزشی توسط کمیته مؤظف غرض نیتتتتتاز بتتتتتازار کتتتتتار را متتتتترور و بتتتتتازنگری
نهاییسازی آن و برگزاری  32نماید.

ورکشاپ داکم غرض انکشاف نصا
و استندرد آموزشی.

نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
مطابقتتتتتتت بتتتتتته نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.
گزارش:

ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای
 92122تن از کارآموزان و تمرکز
بیشتر بر عودت کنندگان و بیجا
شدگان داخلی در  94والیت کشور از
طریق پروژههای سالم ،کانسور شیم و
 IOMخارج از بودجه دولت
افغانستان.
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آمتتتتوزش و تستتتتهیل کاریتتتتابی بتتتترای
 9923تتتتتتن شتتتتتامل  141ذکتتتتتور و
 413انتتتاث از جملتتته ،بیجتتتا شتتتدگان
از پتتتتتتتتتروژه ستتتتتتتتتالم در والیتتتتتتتتتت
ننگرهار.



ارایتتته آموزشهتتتای فنتتتی و حرفتتتوی
بتتتتترای  2132تتتتتتن کتتتتته از جملتتتتته،
 9122ذکتتتتتتور و  9912انتتتتتتاث در
والیتتتتتتتات کابتتتتتتتل ،بلتتتتتتتخ ،هتتتتتتترات،
فاریتتتتتتتتا  ،ننگرهتتتتتتتتار ،خوستتتتتتتتت،
کندز ،لغمان و نورستان.



کتتتتاهش بتتتتی روزکتتتتاری از طریتتتتق
آموزشهتتتای فنتتتی و حرفتتتوی بتتترای
 3112تتتتتتتن کتتتتتته از جملتتتتتته 2232
ذکتتتتتتتتور و  9102ختتتتتتتتانم هتتتتتتتتا از

طریق برنامه .IOM
نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
مطابقتتتتتتت بتتتتتتا نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.

ارایه آموزشهای فنی و حرفوی مبتنی گزارش:
بر بازارکار برای  1222تن از افراد ایتتتن فعالیتتتت در  23والیتتتات کشتتتور مطتتتابق
مستحق شامل (جوانان بازمانده از پتتتالن در حتتتال تطبیتتتق استتتت کتتته قتتترار ذیتتتل
تحصیل ،معلوالن ،عودت کنندگان ،میباشد:

خانمهای بیسرپرست ،افرادی که از
کشت قاچاق مواد مخدر دست بر
میدارند و مخالفان حکومت که به
روند صلح میپیوندند) از طریق
مراکز آموزشهای فنی و حرفوی
دولتی و غیر دولتی در سطح کشور از
بودجه انکشافی اختیاری دولت.



آمتتتتتاده ستتتتتاختن نصتتتتتا آموزشتتتتتی
جهتتتتتتت استتتتتتتفاده از آن در تطبیتتتتتتق
آموزشهتتتتتای فنتتتتتی و حرفتتتتتوی در
والیات.



ارایتتته آموزشهتتتای فنتتتی و حرفتتتوی
در مرکتتتتز آموزشتتتتی امیتتتتد والیتتتتت
کابل.



گتتتتتتترفتن تخصتتتتتتتیص و فرستتتتتتتتادن
بودجتتتته بتتتته والیتتتتات بتتتترای تطبیتتتتق
دورههتتتتتتتای آموزشهتتتتتتتای فنتتتتتتتی و
حرفوی.



خریتتتتتتتتتتتداری ابتتتتتتتتتتتزار و متتتتتتتتتتتواد
آموزشهای فنی و حرفوی.



خریتتتداری وستتتایل آموزشتتتی بتتترای
مراکتتتتتتتتتتتتز آموزشتتتتتتتتتتتتی امیتتتتتتتتتتتتد و
پرورشگاه.

نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
مطابقتتتتتتت بتتتتتته نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.
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گزارش:
بهترستتتتتتازی کیفیتتتتتتت آموزشهتتتتتتای فنتتتتتتی و
حرفتتوی از طریتتق اعطتتای پتتول تشتتویقی بتته
نهادهتتتای آموزشهتتتای فنتتتی و حرفتتتوی واجتتتد
شتتتتترایط در مقابتتتتتل کاریتتتتتابی بتتتتترای 1242
تتتتتتتتن از کتتتتتتتار آمتتتتتتتوزان فتتتتتتتارا شتتتتتتتده از
آموزشهتتتتتتای فنتتتتتتی و حرفتتتتتتوی از بودجتتتتتته
اعطای پول تشویقی در مقابل آموزش
غیتتتتتر اختیتتتتتاری کشتتتتتور ایتالیتتتتتا در مرحلتتتتته
و کاریابی  1242تن از آموزگاران تکمیتتتتل ارایتتتته آموزشهتتتتای فنتتتتی و حرفتتتتوی
برای  12مؤسسه عرضه کننده توستتتتتتط نهادهتتتتتتای آموزشتتتتتتی ،نهاییستتتتتتازی
نمونتتتتتته گیتتتتتتری و آمادهستتتتتتازی استتتتتتناد الزم
آموزشهای فنی و حرفوی.
برای ردیابی کار آموزان کاریا شده.
نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
مطابقتتتتتتت بتتتتتتا نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.
گزارش:
بتتتتترای نخستتتتتتین بتتتتتار پوشتتتتتش برنامتتتتتههای
آموزشتتتی ،از مراکتتتز والیتتتت بتتته ولستتتوالیها
گسترش داده شدهاست.

گسترش ارایه آموزشهای فنی و
حرفوی از سطح والیات به سطح
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
ولسوالیهای کشور.
نتیجه:

مطابقتتتتتتت بتتتتتتا نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.

گزارش:
تطبیتتتق ایتتتن فعالیتتتت نظتتتر بتتته مراحتتتل کتتتاری
تطبیق برنامههای آموزشهای فنی و در پروسه تدارکاتی میباشد.
حرفوی برای  322تن از افراد نتیجه:

متقاضی و نیازمند در شش ولسوالی
محروم والیت کابل.
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انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
مطابقتتتتتتت بتتتتتتا نیتتتتتتاز بتتتتتتازار کتتتتتتار ،رشتتتتتتد
اقتصتتتتتتادی و کتتتتتتاهش بیکتتتتتتاری در ستتتتتتطح
کشور.

سروی سرتاسری تقاضای بازارکار

گزارش:

ریاستتتت عمتتتومی انکشتتتاف مهارتهتتتا بتتترای
به منظور تشخیص حرفههای مورد گتتتتردآوری و تحلیتتتتل معلومتتتتات بتتتتازار کتتتتار،
نیاز بازار کار در تمامی والیتهای یتتتت ستتتتروی سرتاستتتتری در کشتتتتور را بتتتته
کشور.
مرجتتتتع بیرونتتتتی محتتتتول ساختهاستتتتت تتتتتا از
طریتتتتق آن عرضتتتته و تقاضتتتتای بتتتتازار کتتتتار
کتتته بتتتا ایتتتن ریاستتتت در تهیتتته پالنهتتتا ،طتتترح
برنامتتتهها عرضتتته آمتتتوزش و تعلیمتتتات فنتتتی
و حرفتتتتوی مطتتتتابق بتتتته نیتتتتاز بتتتتازار کتتتتار ،
کم خواهد کرد.
نتیجه:
انکشتتتتتتاف مهارتهتتتتتتای افتتتتتتراد جامعتتتتتته در
همختتتوانی (مطابقتتتت) بتتتا نیتتتاز بتتتازار کتتتار،
رشتتتد اقتصتتتادی و کتتتاهش بیکتتتاری در ستتتطح
کشور.
گقققزارش :کتتتتار تخنیکتتتی و بودجتتتتوی اعمتتتتار
تعمیتتتتر  93بتتتتا پرورشتتتتگاه در  93والیتتتتت
کشتتتور تکمیتتتل گردیتتتده و کتتتار عملتتتی آن در
جریتتتتتتان ربتتتتتتع دوم ستتتتتتال متتتتتتالی  9313در
والیتتتتتتت هتتتتتتای لتتتتتتوگر و نورستتتتتتتان آغتتتتتتاز
گردیتتتتتده و در هفتتتتتته آینتتتتتده ستتتتتن تهتتتتتدا
پرورشتتتتتتگاه والیتتتتتتت جوزجتتتتتتان و والیتتتتتتت
تختتتتار نیتتتتتز گذاشتتتتته خواهتتتتتد شتتتتد .و ستتتتتایر
والیتتتتتات نیتتتتتز بتتتتتا همآهنگتتتتتی وزارت شتتتتتهر
ستتتتتازی و اراضتتتتتی در صتتتتتدد آغتتتتتاز کتتتتتار
ساخت تعمیر پرورشگاهها اند.

ایجاد همآهنگی پیرامون تطبیق پروژه
اعمار  93با تعمیر پرورشگاه در
والیات (بامیان ،بغالن ،فاریا ،
پنجشیر ،ارزگان ،غزنی ،میدان
ورد  ،جوزجان ،دایکندی ،نورستان،
لوگر ،تخار و لغمان) با وزارت
شهرسازی و اراضی از بودجه
نتیجقققه :حفتتتظ و نگهتتتداری درستتتت از اطفتتتال
انکشافی دولت افغانستان.
بتتتتیسرپرستتتتت و تحتتتتت آمتتتتوزش و پتتتترورش
قرار دادن آنها در سطح کشور.
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گزارش:
نصتتت تتتتابلو هتتتای نحتتتوه ارایتتته ختتتدمات در
دهلیتتتز هتتتای وزارت صتتتورت گرفتهاستتتت و
تابلو های نحوه ارایه خدمات روی انکشاف آن ،کار جریان دارد.

نص
برای مراجعین (.)Process Maps

نتیجه:
ستتتتهولت در رونتتتتد کتتتتاری و فتتتتراهم ستتتتازی
رضایت مراجعین.
گزارش:

آمتتتتتتتوزش جهتتتتتتتت برختتتتتتتورد مناستتتتتتت بتتتتتتتا
آموزش کارکنان بخش معلومات و متتتتتتتتراجعین در وزارت صتتتتتتتتورت گرفتتتتتتتتته
تالشی در مورد برخورد مناس با شدهاست.

مراجعین وزارت.

نتیجه:
ستتتتهولت در رونتتتتد کتتتتاری و فتتتتراهمستتتتازی
رضایت مراجعین.
گزارش:

مستتتتتتتتوده منشتتتتتتتتور ترتیتتتتتتتت گردیتتتتتتتتده و در
همآهنگتتتی بتتتا ادارات ذیتتتربط تحتتتت پروستتتس
منشور اخالقی حقوق قرار دارد.

انکشاف و نص
و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان
نتیجه:
در پرتو قوانین و مقررات نافذه کشور
ستتتتهولت در رونتتتتد کتتتتاری و فتتتتراهمستتتتازی
در تمام دفاتری که مراجعین دارند.
رضایت مراجعین.

تمام
در
مرکزیتها
ایجاد
کودکستانهای محالت زیست و
محالت کار برای  222تن از
آموزگاران و مدیران جهت رفع
مشکالت تدریسی ،اداری ،میتودیکی و
فردی طفل در سطح والیت کابل.

گزارش:
ایجتتتتتتتاد مرکزیتتتتتتتت در محتتتتتتتالت شتتتتتتتفاخانه
میونتتتتتد ،پوهنتتتتتتون کابتتتتتل ،وزارت تجتتتتتارت،
نمبتتتتر یتتتت خیرخانتتتته ،محتتتتل زیستتتتت تهیتتتته
مستتتکن ،لیستتته عایشتتته درانتتتی ،محتتتل زیستتتت
بتتتال هتتتای هتتتوایی ،محتتتل زیستتتت مکرویتتتان
اول و لیسه غازی.
بتتته تعتتتداد  912تتتتن معلمتتتان آمتتتوزش دیتتتده
اند.
نتیجه:
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توستتتعه و انکشتتتاف کودکستتتتانهای دولتتتتی و
خصوصتتتتتتتی و مستتتتتتتلکی ستتتتتتتازی معلمتتتتتتتین
کودکستانها.

گزارش:
پروستتتتتته تتتتتتتدارکاتی قتتتتتترارداد کاریتتتتتتابی در
داختتتتتل ،در وزارت ختتتتتالص شتتتتتده و جهتتتتتت
منظتتتتتتتوری بتتتتتتته بانتتتتتتت جهتتتتتتتانی ارستتتتتتتال
گردیدهاستتتتت کتتتته پتتتتس از منظتتتتوری بانتتتت
جهتتتانی ،بتتته تتتتدارکات ملتتتی جهتتتت منظتتتوری
ارسال و قرار داد عقد میگردد.

قرارداد کاریابی در داخل
تدار
کشور ،فراهم نمودن زمینه کار برای
 2422تن از شهروندان در داخل
کشور که  %12از مستفدین را طبقه
اناث تشکیل میدهد.
نتیجه:

کتتاهش بیکتتاری و ایجتتاد زمینتته کتتار مناستت
به خارج از کشور به افراد نیازمند کار.

گزارش:

تدار قرار داد اعزام کارگران به
خارج به منظور فرستادن  2222تن پروستتتته تتتتتدارکاتی پتتتتروژه یادشتتتتده ترتیتتتت
از کارگران افغان به کشور امارات گردیتتتتتتتتده و جهتتتتتتتتت منظتتتتتتتتوری بتتتتتتتته اداره
تدارکات ملی ارسال میگردد.
متحده عربی.
نتیجه:
کتتاهش بیکتتاری و ایجتتاد زمینتته کتتار مناستت
به خارج از کشور به افراد نیازمند کار

انکشاف سیستم تیلفونی رسیدگی به
شکایات.

32

گزارش:
سیستتتم تیلفتتونی رستتیدگی بتته شتتکایات توستتط
ریاستتتتتت تکنتتتتتالوژی معلومتتتتتاتی وزارت در
ریاستتتت دفتتتتر مقتتتام وزارت ایجتتتاد گردیتتتده و

رو به انکشاف است.

گزارش:
سیستتتتم آنالیتتتن رستتتیدگی بتتته شتتتکایات توستتتط
انکشاف سیستم آنالین رسیدگی به ریاستتتتتت تکنتتتتتالوژی معلومتتتتتاتی در ریاستتتتتت
شکایات.
دفتتتتتر مقتتتتام وزارت و ریاستتتتت اطالعتتتتات و
ارتبتتتتتتاط عامتتتتتته ایجتتتتتتاد گردیتتتتتتده و رو بتتتتتته
انکشاف است.

مساعدت

4

حمایت دوامدار از  903شبکه
محافظت اطفال ،انکشاف فعالیتهای
شبکه به سطح ولسوالیهای قابل
دسترس در  30والیت و رسیدگی به
 3222قضایای محافظت اطفال به
همکاری یونیسف.

گزارش:
در ربع دوم ،به حدود  9143قضیه حمایتی
و محافظتی اطفال در  34والیت کشور
رسیدگی صورت گرفتهاست.
نتیجه :کاهش نسبی فقر و حمایت از
خانوادههای فقیر ،آسی پذیر و اطفال زیر
سن در سطح کشور.

گزارش :در ربع دوم ،در کابل به تعداد 212
تن و در  33والیت  2229تن که مجموعا ً
آگاهیدهی از حقوق محافظت اطفال  2419تن میشود از طریق نشستهای
ماهوار «سیپن» پیرامون حقوق و قوانین
از طریق شبکههای محافظتی اطفال
اطفال آگاهی داده شدهاست.

برای  2222تن از افراد جامعه در
سطح کشور به همکاری یونیسف.

نتیجه :کاهش نسبی فقر و حمایت از
خانوادههای فقیر ،آسی پذیر و اطفال زیر
سن در سطح کشور.

گزارش :در ربع دوم جهت نظارت از
نظارت از مراکز ،مؤسسات حمایتی مؤسسات ،تیم کارمندان سکرتریت اطفال به
اطفال و شبکههای  CPANدر والیت ننگرهار سفر نمودهاند.
والیات کابل ،ننگرهار ،کندهار ،هرات نتیجه :کاهش نسبی فقر و حمایت از
خانوادههای فقیر ،آسی پذیر و اطفال زیر
و بلخ.
سن در سطح کشور.

گردآوری حد اقل  9122تن از
معتادان ،انتقال آنها به شفاخانه تداوی
معتادان ابن سینای کمپ فینکس و
معرفی کارکنان معتاد و سایر معتادان
به منظور تداوی به مراکز صحی
نتیجه :کاهش نسبی فقر و حمایت از
درمان معتادان در مرکز ،بررسی و
خانوادههای فقیر ،آسی پذیر و اطفال زیر
رهنمایی در مورد پیشبرد امور بخش

گزارش :گردآوری  322تن از معتادان از
نواحی مختلف شهر کابل ،انتقال آنها جهت
تداوی به شفاخانه و معرفی  903تن صحت
یا شده جهت آموزشهای فنی و حرفوی به
کمپ امید.
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معتادان در ریاستهای والیتی موبوط سن در سطح کشور.

به وزارت.

تحت پوشش قرار دادن و حمایت از
 322خانواده آسی پذیر ،زنان بیوه،
خود سرپرست و تشخیص  022تن از
اشخاص و خانوادههای مورد هدف،
طبق پالن مطروحه ریاست.

گزارش :توزیع مواد غذایی و مساعدتهای
نقدی برای  992تن از خانوادههای اطفال
یتیم و بیسرپرست به همکاری مؤسسه
جمعیت کم های انسانی.
معرفی  90تن از خانوادههای بیبضاعت
جهت دریافت مساعدت به ادارات همکار.
سروی و تشخیص  23تن از خانوادههای
بیبضاعت جهت حمایت و مساعدت.
نتیجه :کاهش نسبی فقر و حمایت از
خانواددههای فقیر ،آسی پذیر و اطفال
زیرسن در سطح کشور.

گزارش :ادغام  11تن از اطفال در معرض
خطر در والیتهای کابل ،بغالن ،سمنگان،
کندهار و کاپیسا به خانوادههایشان که 39
ادغام  555تن از اطفال در معرض خطر ،تن آنها اطفال رد مرزی کشور عربستان و
اطفال قاچاق شده ،گدا و اطفالی که در  2تن شان رد مرزی ترکیه و 21طفل از
مراکز اصالح و تربیت ،دوره حجز شان به مرکز اصالح و تربیت اطفال که  12پسر و
 1تن دیگر شان دختران بودند.
اتمام رسیدهاست به خانوادههای شان.
نتیجه :کاهش نسبی فقر و حمایت از
خانوادههای فقیر ،آسی پذیر و اطفال زیر
سن در سطح کشور.

تحلیل اجراآت
الف :فعالیتهای درحال اجرا
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

.8
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فیصدی
پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت
مطابق پالن

 :فعالیتهای معطل شده:
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

.8

جذ  9002تن از اطفال واجد شرایط جدید الشمول در پرورشگاههای دولتی 10%
و خصوصی در سطح کشور.

فیصدی
پیشرفت

دالیل معطل شدن فعالیت
در جریان سال مالی  9313به
در
تن
931
تعداد
و
دولتی
پرورشگاههای
جذ
مرکز،
خصوصی
گردیدهاند.
اما طی مکاتی شماره 1304
مؤرخ  9310/3/1شماره
 3929مؤرخ 9310/92/20
عنوانی ریاست مالی و حسابی
و مکتو شماره  0133مؤرخ
 9310/92/21عنوانی ریاست
تهیه و تدارکات به منظور ارایه
اطمینان از موجودیت بودجه،
اطفال
غذا و پوشا
جدیدالشمول ،ارسال؛ ولی تا
اکنون پاسخی در زمینه به این
ریاست ارایه نگردیدهاست.

ج :فعالیتهای آغاز نشده:
شماره

عنوان فعالیت

.8

دالیل عدم آغاز فعالیت

کنترول و بررسی از امور مؤسساتی که در رابطه به اطفال عدم موجودیت بودجه به خاطر فعالیت
یادشده.
و اقشار آسیب پذیر جامعه فعالیت دارند در سطح کشور.
نظارت بر توزی عادالنه و به موق  4555بورسیه طوری که نی میدانید ،چگونگی اجراآت
تحصیلی برای اطفال شامل در پرورشگاهها به پوهنتونهای این هدف پالنی ،مستلزم همآهنگی معینیت
امور اجتماعی با وزارت دولت در امور
خصوصی کشور.
شهدا و افراد دارای معلولیت میباشد .چون
بورسیهها از ابتداء به ورثه شهدا و معلوالن
از سوی پوهنتونهای خصوصی در
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کنفرانس کانتینتال به وزارت کار و امور
اجتماعی وعده داده شده بود؛ بنابراین،
ایجا میکند که این موضوع در سطح
بزرگ مطرح گردد و راه حل مناس برای
اشترا اطفال پرورشگاهها نیز جستجو
گردد.

مشکالت عمده و طرحهای پیشنهادی
مشکالت عمده
عتتتتتدم موجودیتتتتتت امکانتتتتتات کتتتتتافی
.9
غرض انجام مطالعات بازار کار.

طرحهای پیشنهادی
 .9در اختیار گذاشتن بودجته معتین غترض انجتام
مطالعات بازار کار.

عتتدم همآهنگتتی ادارات خصوصتتی و
.2
مؤسسات تولیدی حین مراقبت از جواز کار.

 .2تأکیتتتد بتتتر تعهتتتد جتتتدی رهبتتتری وزارتهتتتا و
ادارات تطبیقی مرتبط بته امتور برنامته توستط
شورای عالی بشری.

کمبود کارمندان اجتماعی در تشکیل
.3
وزارت کار و امور اجتماعی.

 .3حمایتتت از اقشتتار آستتی پذیر ،بتتدون کارهتتای
عملی کارمندان اجتماعی امکان پذیر نمیباشد
و هر والیت حد اقل  3تتا  1کارمنتد اجتمتاعی
در تشکیل داشته باشد تا به چالشها ،رستیدگی
اساسی صورت گیرد.

عدم موجودیت بودجه مورد نیتاز بته
.4
منظور حمایت از اقشار آسی پتذیر ،منجملته اطفتال
در معرض خطر ،عدم موجودیت وستایل مختابراتی
(تلفتتون دفتتتر ،موبایتتل و یتتا کری تدیت کتتارت موبایتتل
برای کارمندان اجتماعی).

 .4تتتتتأمین ارتبتتتتاط غتتتترض انجتتتتام ستتتترویهتتتتا،
مصتتاحبهها ،ادغتتام مجتتدد ،دریافتتت ختتانواده و
همآهنگتتتی بتتتا شتتتبکههای عملکتتترد محافظتتتت
اطفال در مرکز و والیات.

نبتتتتود ستتتتروی دقیتتتتق در بخشهتتتتای
.1
مختلتتتف اطفتتتال در معتتترض خطتتتر و اقشتتتار آستتتی
پذیر.

 .1راه اندازی سروی دقیق کتگوریهای مختلتف
اطفال در معرض خطر در کشور.
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کتتم رن ت بتتودن برنامتتههای متتؤثر و
.1
بنیادی برای محافظتت اطفتال از جانت مؤسستات و
سازمانهای ملی و بینالمللی.

 .1عملی شدن برنامههای ملی نظارتی مؤسسات.

نبتتتتود تتتتتاالر مناستتتت بتتتترای انجتتتتام
.0
برنامتتهها و برگتتزاری کارگتتاههتتا (ورکشتتاپها) در
وزارت.

 .0ساختن تاالر در وزارت به ختاطر برنامتههای
وزارت.

عتتدم موجودیتتت تخصتتیص کتتافی در
.3
بختتتتتش خریتتتتتداریهتتتتتا و مقروضتتتتتیت ستتتتتالهتتتتتای
 9311،9311و 9310

 .3تخصیص کافی به کودهای مربوطه داده شود.

نبتتود وستتایط نقلیتته کتتافی ب ته منظتتور
.1
نظارت از نحوه عرضه ختدمات در پرورشتگاههای
دولتی و خصوصی.

 .1به دسترس قرار دادن ی عراده واسطه نقلیه
بتته ریاستتت عمتتومی پرورشتتگاهها جهتتت ایجتتاد
تستتتتهیالت ترانستتتتپورتی کارمنتتتتدان مربوطتتتته
غتترض نظتتارت از پرورشتتگاههای مرکتتز در
جریان سال مالی .9313

نبتتتود امکانتتتات بتتتود و بتتتاش بتتترای
.92
کارمنتتتدان ریاستتتت نظتتتارت و ارزیتتتابی بتتته ختتتاطر
ستتتتفرهای رستتتتمی ،جهتتتتت نظتتتتارت و ارزیتتتتابی از
پروژههتتای انکشتتافی ،پالنهتتای تطبیقتتی و تحلیتتل و
بررسی گزارشات.

در نظر گترفتن امکانتات بتود و بتاش
.92
برای کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی.
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ضمیمه شماره ()5؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی8931
بودجه به میلیون افغانی
مجموع بودجه منظور شده
سال مالی 8931

8+5

به رقم

9031332903

بودجه عادی

به کلمات

8

بودجه انکشافی

8513959153

485554954

یققققک ملیققققارد و دو صققققدو
هشقققتادو نقققه ملیقققون سقققه
صققققققدو بیسققققققت و هفققققققت
هقققزارو هشقققتصقققد و نقققه
افغانی.

چهارصتتتتتتتد و پنجتتتتتتتاه
میلیتتون و چهتتار هتتزار
و سه صد و شصتت و
چهار افغانی.

مصرف بودجه به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه
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مصرف /بودجه عادی

5

مصرف بودجه انکشافی

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

به رقم

881139818

%45.58

835995955

%45.14

به کلمات

پنجصققققققد و هجقققققققده ملیقققققققون و
هشققتصققد و نققود و هفققت هققزار
و یققققکصققققد و هشققققتاد و پققققنج
افغانی.

یققک صققد و نققود و دو ملیققون و
هفت صد و هفتاد و شش هزار
و هفت صد و دو افغانی.

ضمیمه شماره ()9؛ تشکیل سال  8931وزارت کار و امور اجتماعی
تعداد
معینیتها
تشکیل
سال
8931

39

3

تعداد ریاستهای
مرکزی بست 8و 5
31

تعداد
مشاوریتها
4

تعداد
نمایندگیهای
والیتی
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تعداد
نمایندگیهای
خارجی

تعداد تصدیها

تعداد شرکتهای
مختلط

مالحظات

بخش کارکنان مرکزی
کارکنان مرکزی
اجیران

نظامیان

مجموع
مجموع
مامور /استاد

اجیر

5548

154

مامور

اجیر

اصل
تشکیل

مجموع
مامور

اجیر

نظامی

8198

555

نظامی

9443
زن

موجود

مرد

زن

991

مرد

زن

مامور

نظامی

455

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

5499

مرد

زن

مجموع

مرد

نظامی

اجیر
زن

مرد

زن

مرد

زن

811

5589

151

8549

9443

کارکنان نمایندگی های خارجی

498

کارکنان شامل رتب

مجموع
مامور

اجیر

نظامی

مجموع

مرکز

9443

والیات

5499
8355

40

898

مجموع

5499

تشکیل
منظور
شده
8931

مامورین و
استادان

کارکنان والیتی

اجیر

مرکز

9855

953

8355

355

5859

8583

8485
41

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

8584

مرد

زن

مرد

زن

599

مجموع

مجموع

8355

مامور

نظامی

والیات

