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6836جْزا 61  

 کویسیْى هستمل دمْق بطر افغاًستاى

بخص دوایت ّ اًکطاف دمْق طفل -دفتر سادْی کابل  

 

کویسیْى هستمل دمْق بطر افغاًستاى  6836گسارش فؼالیت ُای یک سالَ  بخص دوایت ّ اًکطاف دمْق طفل طبك پالى استراتیژیک ّ برًاهَ ػول   

 

 

 

  ٍ( اًترًتی 57طباػتی ّ  82، تلْیسیًْی 6472 ،رادیْیی 6742رساًَ ای )  ُای  دلیمَ فؼالیت 5828 از طریكراهْى دمْق طفل کثیری از هردم پیتٌْیر ارػاى ػذ 

 

 4هقبزجَ ّ  11گفتوبى،  91هیضگشد،  02ثشًبهَ سعبًَ ای )  111ثب ؽشکت دس  1931کبسهٌذاى ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل دفتش عبزْی کبثل دسهی  عبل       

ْى زمْق هفل استمآ هٌبظشٍ(، عطر آگبُی هشدم سا پیشاهْى زمْق اهفبل هجك ؽشیؼت همذط اعالم، لْاًیي ًبفزٍ هلی ّ کٌْاًغیْى ُبی ثیي الوللی ثخقْؿ کٌْاًغی

، لبچبق ّ اختطبف ، کبس ؽبلَ،  ثخؾیذًذ.  ثَ ُویي تشتیت ُوکبساى  ثخؼ زوبیت اص زمْق هفل دفتش عبزْی کبثل  ًگشاًی کویغیْى  سا دس هْسد ) تدبّصات خٌغی

اًتشًیتی  اثشاص داؽتَ الذاهبت  1چبپی ّ  9سادیْیی،  84ثشًبهَ تلْیضیًْی،  85ّمؼیت تؼلین ّ تشثیَ ،  اصدّاج اخجبسی، تلفبت  ّ عبیش خؾًْت ُب ػلیَ اهفبل(، اص هشیك 

ْلیي اهْس خْاعتبس آى ؽذٍ اعت تب دس ساعتبی فیبًت اص زمْق ثؾشی  ایي کتلَ ثضسگ ّ اًدبم ؽذٍ دّلت ّ هؤعغبت سا دس اهش زوبیت اص اهفبل ثغٌذٍ ًذاعتَ،  اص هغئ

ُبی هثجت ّ ػولی سا دس صهیٌَ   آعیت پزیش افغبًغتبى هجك لْاًیي ًبفزٍ هلی ّ کٌْاًغیْى ُبی ثیي الوللی ثباالخل کٌْاًغیْى زمْق هفل، تْخَ خذی سا هجزّل داؽتَ ّ گبم

 ثشداسًذ. 

( ّ  9 ، ًْس، خْسؽیذ، ؽوؾبد، آسیب،K، افغبى، ، خْسؽیذ، سعب1تلْیضیْى ُبی  ) هلی، هلْع، هلْع ًیْص، آسیبًب، اهفبل دفتش عبزْی کبثل ثب ؽشکت دس کبسهٌذاى ثخؼ 

بیغ ّ سّیذاد ُبی تآثیش گزاس ثبالی ، پیشاهْى ّلدًیب( ، ّهٌذاس، فشّؽ هبٍ گشّپ،سادیْ ُبیی چْى ) آؽٌب فذای اهشیکب، ثی ثی عی ، آصادی، دّچْیلَ فذای آلوبى، کلیذ

 اهفبل، ّلتآ فْلتآ هْمغ کویغیْى سا اثشاص داؽتَ اًذ. 

 دعت ًؾش سعیذٍ اعت.لبثل رکش اعت کَ فؼبلیت ُبی ًؾشاتی ثخؼ ثشػالٍّ عطر هلی ّ هسلی ثَ عطر خِبًی ًؾش گشدیذٍ  ّ ثؼنی اص ثشًبهَ ُب چٌذیي هشاتجَ ُن ثَ 

 

ضوارٍ
 

 جوغ کل  اًَ ای  با دلایك ًطر آًِاتفکیک فؼالیت ُای رس
 

 هٌاظرٍ گفتواى هیسگرد هصادبَ ًطرات

ساًَ
ت ر

ػی
ْ
ً

 

 
 

فؼالیت تؼذاد  09 8 29 1 58 
 1705 90 905 922 412 دلایك ًطر

 
فؼالیت تؼذاد  94 18 0 9 27 

 6742 152 02 512 418 دلایك ًطر

 

فؼالیت تؼذاد  9 2 2 2 3 
 35 2 2 2 98 دلایك ًطر

 

فؼالیت تؼذاد  1 2 2 2 6 
 57 2 2 2 02 دلایك ًطر

    661 7 31 57 16 هجوْع فؼالیت ُا با تفکیک برًاهَ
 جوغ کل

      8582 547 975 6667 337 هجوْع دلایك ًطرات با تفکیک برًاهَ 

 هجوْع ػوْهی
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   بخص دوایت ّ اًکطاف دمْق طفل  جلسَ آگاُی دُی 54تي از الطار هختلف پیراهْى دمْق طفل از طریك تذّیر  833ارتمای سطخ اگاُی: 

 

 هشد( سا استمآ ثخؾیذ. 149صى ّ  038تي )  395خلغَ آهْصؽی ، عطر آگبُی  00ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف  زمْق هفل ثب تذّیش 

ّ هغئْلیي هشاکض افالذ ّ تشثیت اهفبل، کبسهٌذاى پشّسؽگبٍ ُب، کبسهٌذاى ّصاست خبًَ ُبی هختلف، ًِبد ُبی هٌغْثیي پْلیظ، هؼلویي ّ هتؼلویي هکبتت، هسدْصیي 

زمْق هفل ، هؼیبس ُبی خبهؼَ هذًی، هتٌفزیي ّ سؤعبی ؽْسا ُبی هسل، سمبکبساى اختوبػی ، هؼلْلیي ّ عبیش کبسهٌذاى ًِبد ُبی هختلف عطر آگبُی خْد سا دس هْسد 

یَ ّ الًَ ثشای اهفبل، کٌْاًغیْى زمْق هفل، خؾًْت ػلیَ اهفبل، کتگْسی ُبی اهفبل دس هؼشك خطش ّ آعیت پزیشی ُبی اهفبل، ًمؼ ّالذیي دس تشثهسبکوبت ػبد

، لْاًیي ًبفزٍ هلی ّ مپشّسػ عبلن اهفبل، لبًْى سعیذگی ثَ تخلفبت اهفبل، هکلفیت ُبی دّلت ّ هغئْلیي دس لجبل اهفبل ّ عبیش زمْق اهفبل هجك ؽشیؼت همذط اعال

سصًذٍ تلمی کشدٍ  ّ خْاعتبس تذاّم هؼیبس ُبی پزیشفتَ ؽذٍ ثیي الوللی  ثلٌذ ثشدًذ. اؽتشاک کٌٌذگبى، تذّیش ُوچْ ثشًبهَ ُبی آهْصؽی سا دس خِت تٌْیش ارُبى ػبهَ ًِبیت ا

 ُوچْ ثشًبهَ ُب اص عْی ثخؼ اهفبل  دس آیٌذٍ ؽذًذ.  

 

 

 ى کٌْاًسیْى دمْق طفل از طریك برًاهَ آهْزضی طفل بَ طفل:طفل پیراهْ 157 دُی  آگاُی 

  

 1931، پالى اعتشاتیژیک ّ ثشًبهَ ػول عبل  1فؼبلیت  1.1.0) آهْصػ(، ثبصدٍ  0ُوکبساى ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل دفتش عبزْی کبثل هجك ُذف اعتشاتیژیک 

. اهفبل هتزکشٍ ثب ؽشکت آگبُی دادًذپغش ( پیشاهْى زمْق هٌذسج اهفبل دس کٌْاًغیْى زمْق هفل  12ّ  دختش 12هفل )  02 ثشایکویغیْى هغتمل زمْق ثؾش افغبًغتبى، 

هفل کیغت، زك داؽتي ًبم، هلیت، ُْیت، تبثؼیت، زك ثمآ ّ اًکؾبف، ػذم تجؼیل، زك عِوگیشی ّ هؾبسکت،  چْى دسهْسد کٌْاًغیْى زمْق هفل دس کبسگبٍ آهْصؽی 

هفل دیگش سا  92اؽتشاک کٌٌذٍ کبسگبٍ آهْصؽی هفل ثَ هفل  ثَ تؼذاد  02، آگبُی زبفل ًوْدًذ.  ُشیک اص زمْق هٌذسخَ کٌْاًغیْى زمْق هفل هٌبفغ ػلیبی هفل ّ عبیش

وی ًوجشیک،  ف ػلدس هکبتت هشثْهَ خْیؼ  پیشاهْى زمْق ثؾشی اهفبل اگبُی دادًذ. داًؼ آهْصاى لیغَ ُبی رکْس) فْفی ػؾمشی،  ؽِشک راکشی، آصادی، عیذ یْع

ّ ثشًبهَ آهْصؽی  ْدٍّزذ، عْاد زیبتی تِیَ هغکي( ّ لیغَ ُبی ًغْاى) ّزذت،  ؽِشک پبهیش،  ػالهَ لبسی ًیک هسوذ،  دٍ کیپک ( دس ایي ثشًبهَ آهْصؽی ؽشکت ًو

 . یک هبَُ هفل ثَ هفل سا هؤفمبًَ ثَ اتوبم سعبًیذًذ

 

 

  کارگاٍ آهْزضی  77( از طریك  هرد 311زى ّ  571تي )  6745 بلٌذ بردى سطخ آگاُی 

 

تي سا  1200ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل دفتش عبزْی کبثل ثب پیؾجشد هْمْػبت هشثْه ثَ زمْق هفل اص هشیك ّسکؾبپ ُبی ثخؼ تؼلیوبت، عطر آگبُی 

زمْق ثؾش،  عطر آگبُی  اؽتشاک کٌٌذگبى سا دس هْسد  زمْق کبسگبٍ آهْصؽی ثخؼ تؼلیوبت  42پیشاهْى زمْق هفل استمآ ثخؾیذًذ. ُوکبساى ثخؼ ثب عِن گیشی فؼبل دس 

ؽشایو ّ اسکبى، خؾًْت ػلیَ اهفبل،  هْاسدهفل هجك لْاًیي ًبفزٍ هلی ّ ثیي الوللی ّ ؽشیؼت همذط اعالم، افْل هسبکوبت ػبدالًَ ثشای اهفبل، اصدّاج ُبی اخجبسی ّ 

، استمآ ثخؾیذًذ. یشاهْى اهفبل ّ عبیش هطبلت هشثْهتخلفبت اهفبل، عي هغئْلیت خضایی ّ سأفت لنبیی پهسشهبت اصدّاج، چِبس پشًغیت ػوذٍ کٌْاًغیْى زمْق هفل، 

لطؼبت خبؿ، پْلیظ تشافیک، پْلیظ عشزذی هیذاى ُْایی، پْلیظ پْلیظ ًظن ػبهَ، آعوبیی،  121اؽتشاک کٌٌذگبى کبسگبٍ ُبی اهْصؽی سا "  هٌغْثیي پْلیظ صّى 

یبعت پبعپْست ، کبسهٌذاى ّصاست ازیآ ّ اًکؾبف دُبت، هؤعغَ ّداى افغبًغتبى، هؼلویي هکبتت هختلف ؽِش کبثل ّ کبسهٌذاى عبیش اسگبًِبی خٌبیی ّ کؾف، هٌغْثیي س

 ل گشدیذٍ ثْد. ی هجزّدّلتی ّ ًِبد ُبی هذًی تؾکیل هیذاد. لبثل رکش اعت کَ ثب تْخَ ثَ دسک هغئْلیت خطیش پْلیظ، دس عبل خبسی توشکض ثیؾتش ثبالی ایي کتگْس
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  ارتمای ظرفیت کاری کارهٌذاى بخص دوایت ّ اًکطاف دمْق طفل 

 کٌفشاًظ ، کبسگبٍ ُبی آهْصؽی ّ ًؾغت ُبی هؾْستی ّ تقویوگیشی  122ثیؼ اص  دس  ثب ؽشکت ُوکبساى ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل دفتش عبزْی کبثل 

تسلیل گضاسؽبت سّصٍ  18سّصٍ هذیشیت پشّژٍ ، کْسط  18ى ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل ثب ؽشکت دس کْسط ظشفیت ُبی کبسی خْیؼ سا افضایؼ دادًذ. کبسهٌذا

(،  پشّپْصل  SWOTچْى " تسلیل دسخت هؾکل، تسلیل دسخت ساٍ زل، تسلیل )هْمْػبتی کبثل ّ ّسکؾبپ دّ سّصٍ عطر آگبُی خْد سا دس هْاسد تسمیمی دس پٌُْتْى 

، استمآ ثخؾیذًذ. ثَ ُویي تشتیت ُوکبساى ثخؼ زوبیت اص زمْق  اهفبل ثب APF,UNDP& AIHRCّ تشتیت عتشاتیژی ُب  اسصیبثی کیوغیْى ژٍ  ًّْیغی ،  هذیشیت پشّ

ثش هغْدٍ  هؼشفی کتبة اػوبس فلر  ّ هتشخن آى ّ تسلیل ّمؼیت کًٌْی افغبًغتبى، ًمذی سّصٍ پیشاهْى هذیشیت ّ سُجشی ، 1ؽشکت دس ثشًبهَ ُبی استمبی ظشفیت 

هلی هجبسصٍ ثب لتل ُبی ًبهْعی ّ تدبّصات خٌغی، خشّج هغئْلیت پزیش ًیشّ ُبی  تسمیكالتقبد خٌگ،  لبًْى خذیذ اًتخبثبت ، لبًْى اعبعی ّ موبًت ُبی زمْق ثؾشی، 

 ائتالف ثیي الوللی،  ثبًک اهالػبتی ًظبست عبزْی اهفبل ّ زمْق هفل ثَ اًذّختَ ُبی هؼٌْی خْد افضّدًذ.

 

ّ ثی عشپشعت ّ عبیش ُبی هتزکشٍ دس استجبه هجبسصٍ ثب لبچبق ّ اختطبف اهفبل، زوبیت اص اهفبل دس هؼشك خطش، اهفبل هتخلف اص لبًْى، اهفبل گذا، اهفبل یتین 

" ّصاست کبس ّ اهْس اختوبػی، ّصاست  کتگْسی ُبی آعیت پزیش اهفبل دس همبهغ هختلف صهبًی ثشگضاس گشدیذٍ ثْد. سُجشی ایي ایي ًؾغت ُب سا ًِبد ُبی هختلف دّلتی

 HAGAR INTERNATIONAL  ،UNICEF ،UNHCR ،SAVE THEػذلیَ، ّصاست فست ػبهَ، ّصاست اهالػبت ّ فشٌُگ" ّ هؤعغبت " 

CHILDREN  اهفبل، لبًْى دعتشعی ثَ  لبًْى عشپشعتی )، ؽجکَ خبهؼَ هذًی ّزمْق ثؾش ثش ػِذٍ داؽتٌذ. دعتبّسد ُبی ایي ًؾغت ُب سا هیتْاى دس تغْیذ لْاًیي

پیگیشد لشاس دادى ػبهلیي آًِب ّ هتْخَ عبختي  تست، تقوین گیشی دسخِت آغبص هدذد پشّعَ خوغ آّسی گذاُب، هجبسصٍ خذی ثب لبخبق ّ اختطبف اهفبل ّ (اهالػبت

 هغئْلیي سعبًَ ُب پیشاهْى تخطی ُبی سعبًَ ای داًغت. 

 

 

 
ل دفتش عبزْی کبثل ثوٌظْس زوبیت اص کتگْسی ُبی هختلف اهفبل دس هؼشك خطش ّ دادخْاُی دس ساعتبی فیبًت اص زمْق ُوکبساى ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هف

ِبد ُبی هختلف زوبیْی ثؾشی ایؾبى،  ًؾغت ُبیی سا ثب ًِبد ُبی هختلف هغئْل هلی ّ هؤعغبت خبسخی دایش ًوْدٍ اعت. ثَ ُویي تشتیت دس خلغبت هبُْاس ّ سثؼْاس ً

هشاکض افالذ ّ تشثیت اهفبل  GRCاهفبل هتآثش اص هٌبصػبت،  MRMپیشاهْى اهفبل دس هؼشك خطش،  CIC( پیشاهْى لبچبق ّ اختطبف ،  HAGARچْى ) اهفبل 

ی ّ هفل ثی عشپشعت ثَ هشاکض زوبیْ 10 ثَ ُویي تشتیت ؽشکت ًوْدٍ اعت. (CHILD ACT ّازذ زوبیت اص زمْق ثؾش ّصاست ػذلیَ پیشاهْى کْد اهفبل ) 

ل ّازذ زمْق هؼشفی گشدیذٍ ، هغئْلیت یکی اص کویتَ ُبی فشػی ) هسبفظت اهفبل دس ثشاثش عؤ اعتفبدٍ ُب ّ ػذالت ثشای اهفبل ( کویتَ تخٌیکی کْد اهفب پشّسؽگبٍ ُب

 ثؾش ّصاست ػذلیَ ثَ کویغیْى هغتمل زمْق ثؾش افغبًغتبى ّاگزاس گشدیذٍ اعت.

الؾبس هختلف ّ ػبهَ هشدم دس استجبه ثَ زمْق اهفبل اص هشیك فؼبلیت ُبی ًؾشاتی، تذّیش خلغبت آهْصؽی، کبسگبٍ ُبی آهْصؽی،  استمبی عطر آگبُی هغئْلیي اهْس،  

ی پشّسؽگبٍ ُب ّ ه ًؾغت ُبی هؾْستی ّ تقوین گیشی، ثشًبهَ آهْصؽی هفل ثَ هفل ، ثِجْد ًغجی ّمؼیت هؼیؾتی ّ ثشخْسد هغئْلیي هشاکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّ

 . اص دعتبّسد ُبی دیگش ثخؼ دس هی عبل خبسی هسغْة هیگشددهشازل دّعیَ ُبی خضایی هسدْصیي 
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  هراکس اصالح ّ تربیت اطفال ّالیات تذت پْضص کاری دفتر:چگًْگی ّضؼیت دمْق بطری اطفال هذجْز در ًظارت از  17اًجام 

 

ًظبست سا اص  41، ُوکبساى ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل دس هی عبل خبسی  ثَ تؼذاد آًِبثَ زمْق ثؾشی ثوٌظْس ثِجْد چگًْگی دعتشعی  اهفبل هتخلف اص لبًْى 

)کبثل،  پشّاى،  پٌدؾیش، کبپیغب ، لْگش ّ هیذاى ّسدگ( ثؼول آّسدٍ اعت. کَ دس ًتیدَ ًظبست ُبی هکشس ثخؼ اهفبل ثِجْدی ُبی  ّالیبت هشاکض افالذ ّ تشثیت اهفبل

فبل ، داؽتي فبل هسدْص دس ثشخی هْاسد سّ ًوب گشدیذٍ اعت کَ هیتْاى اص ثشخْسد ًیک هغئْلیي هشاکض هتزکشٍ ثب اهفبل، ػذم اعتؼوبل ّلچک ّ صّالًَ اهًغجی ثشای اه

وْد. ثطْس هثبل هفل هسدْص ّکیل هذافغ، ػذم تْلیف غیش لبًًْی اهفبل، تغشیغ سًّذ هی هشازل دّعیَ ُبی خضایی ّ تؼییي عشًْؽت ثوْلغ اهفبل هسدْص یبد آّسی ً

ّالیت پشّاى ثشائت گشفتَ  هتِن ثَ لتل  دس هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت پشّاى کَ ثٌبثش ًجْد دالیل الضام کبفی دس دّعیَ ًغجتی اص عْی هسکوَ اختقبفی اهفبل

ذلی ّلنبیی دس ّالیت پشّاى، زکن هسکوَ دّم  هجٌی ثش تآئیذ زکن هسکوَ ثْد ّ ٌُْص تؼییي عشًْؽت ًگشدیذٍ ثْد. ثَ اثش پیگیشی ّ فؾبس ثخؼ اهفبل ثبالی هشاخغ ػ

اهفبل ، دس ّمؼیت تستبًی فبدس ّ هفل هسدْص ػوآل اص زدض سُب گشدیذ. ُوچٌبى ثَ اثش هکتْة سعوی ثخؼ ثَ ّصاست ػذلیَ ّ سیبعت ػوْهی هشاکض افالذ ّ تشثیت 

فشاُن ًوْدٍ اعت، ّعبیل تغخیي،  ًیض کَ لٌبػت هسدْصیي سا ثِجْدی ثؼول آهذٍ  پٌدؾیش اص لسبظ کوی ّ کیفی اػبؽَ اهفبل هسدْص هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت

دس استجبه ثَ هؾکل ًجْد صهیي ثشای اػوبس هشکض  الذاهبت فْست گشفتَ اعت. تشهین چپشکت ُب، تغییش خبی ًگِذاؽت ّفٌف ثٌذی  هسدْصیي ثب تْخَ ثَ هؼیبس عٌی 

عَ هشکض آهْصػ   اهفبل آى ّآل ًیض اص عْی هشخغ هشثْهَ پیؾٌِبد تِیَ گشدیذٍ اعت. ثَ ُویي تشتیت دس هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت کبثلافالذ ّ تشثیت 

شثْه هیجبؽٌذ ؽبپ ُبی هزشفْی ) خیبهی، گلذّصی ّ ّلذًگکبسی( ثَ کوک هبلی کؾْس خبپبى اخیشآ افتتبذ ؽذٍ اعت کَ توبهی هسدْصیي دس تبین ُبی هؾخـ ؽبهل 

 هِیب گشدیذٍ اعت.تغِیالت ّسصؽی ثشای هسدْصیي  ُوچٌبى 

 

تؼویش هؼیبسی ّ اعتبًذاسد ّ  لبثل رکش اعت کَ هشاکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیبت تست پْؽؼ کبسی دفتش تبکٌْى ُن داسای هؾکالت ػذیذٍ هیجبؽذ.  اص خولَ هیتْاى ًجْد

ي، عْاثك ، ؽذت ّ خفت ّ تکشاس تخلف" ّ زتی ًجْد هسل هٌبعت ثشای ًگِذاسی هسدْصیي دختش ، کوجْد اػبؽَ کبفی، ًجْد ػذم تفکیک سژین ُبی زدض اهفبل ثٌبثش" ع

 دْصیي سا ثش ؽوشد. اهکبًبت ّسصؽی ّ هسل هٌبعت ثشای عپْست ّ تفشیر ُبی عبلن، ًجْد ّ کوجْد آهْصػ زشفْی ّ کٌذی ّ تؼلل دس سعیذگی ثَ دّعیَ ُبی خضایی هس

 دس زْیلی ُبی کشایی ثغش هیجشًذ. َ هشاکض افالذ ّ تشثیت اهفبل دس ّالیبت پشّاى، کبپیغب ّ هیذاى ّسدگ چٌبًچ

 

  هسدْصیي ًیض ثَ اثش اًفدبس هِیت کَ دس خْاس هسجظ ّ هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت هیذاى ّسدگ سش دادٍ ثْد هشکض هتزکشٍ کبهآل تخشیت ّ یکتي اص

تي اص هسدْصیي هشکض هتزکشٍ ثَ هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت کبثل اًتمبل گشدیذٍ اعت. اصایٌکَ  1ثش ًجْد هسل هٌبعت ًگِذاؽت، ّثٌب ثْد  هدشّذ گشدیذ

تب زذّد صیبد یي ًبزیَ  پشّژٍ تؼویش هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت هیذاى ّسدگ اتوبم ّ اًؾبهللا ػٌمشیت افتتبذ هیگشدد، ثب افتتبذ اى هؾکالت هسدْصیي اص ا

 هشفْع خْاُذؽذ. 

 ّ تشثیت اهفبل  ثٌبثش اظِبسات هغئْلیي هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت پشّاى " تب کٌْى عَ هشاتجَ صهیي عکیح ؽذٍ ؽبسّالی  ثشای اػوبس هشکض افالذ

  ّالیت پشّاى ثٌبثش ػذم تخقیـ ثْدخَ هغتشد گشدیذٍ اعت"

هؾکل هتزکشٍ ، تؼویش هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت پشّاى ًیض دس ثشًبهَ کبسی عبل آیٌذٍ ّصاست ػذلیَ گٌدبًیذٍ  ثَ اثش دادخْاُی ثخؼ اهفبل دس خِت سفغ

 ؽذٍ اعت. 

  ایؾبى لشاس ثشای اػوبس هشکض افالذ ّ تشثیت اهفبل ّالیت پٌدؾیش ثْدخَ تخقیـ دادٍ ؽذٍ اعت ّلی ثٌبثش اظِبسات سئیظ ػذلیَ آى ّالیت، صهیي ثذعتشط

ل سا ًبؽی اص شفتَ اعت. کَ ایي هْمْع دس ًؾغت زنْسی  ثب ّالی آى ّالیت دس هیبى گزاؽتَ ؽذ کَ ایؾبى ًجْد صهیي سا دس ّالیت پٌدؾیش سد ًوْدٍ ّ هؾکًگ

عبل آیٌذٍ کبس عبختوبًی آى  کَ اکٌْى پیؾٌِبد ّ اعٌبد اى هی هشازل گشدیذٍ ّ فشف  هٌتظش اعکیح ؽبسّالی هیجبؽذ کَ اًؾبهللا دسغفلت هغئْلیي ریشثو داًغت. 

  آغبص خْاُذ ؽذ.
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  ًظارت از چگًْگی ّضؼیت دمْق بطری اطفال یتین ّ بی سرپرست در پرّرضگاٍ ُای ّالیات تذت پْضص کاری دفتر:  81اًجام 

 

 

بپیغب، هیذاى ّ لْگش ثؼول اهذ ّ دس هی ًظبست هذاّم کَ اص چگًْگی ّمؼیت زمْق ثؾشی اهفبل یتین ّ ثی عشپشعت پشّسؽگبٍ ُبی کبثل، پشّاى، ک 91 دس هی

ّ ثی عشپشعت دس  دادخْاُی ُبیی کَ ثشای زوبیت اص زمْق ایي کتگْسی اص اهفبل آعیت پزیش فْست گشفت. ُوکبساى ؽبُذ ثِجْدی ُبی ًغجی دس ّمؼیت اهفبل یتین

چپشکت،  َیپب 42ثَ تؼذاد رکش ًوْد چٌبًچَ  پشّاى تیپشّسؽگبٍ ّالتْاى اص اثش پیگیشی ُبی ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل دس پشّسؽگبٍ ُبی هتزکشٍ ثْدًذ. کَ هی

 خبسج نیاص ُوْهٌبى هب هم کتيی یاعت. ّ ثَ اثش عخبّتوٌذ ذٍیاًتمبل گشدثَ اثش دادخْاُی ثخؼ ثب سئیظ ػوْهی پشّسؽگبٍ ُب ثَ پشّسؽگبٍ هتزکشٍ تختَ کوپل ّ فشػ  10

ثَ ُویي تشتیت ثَ اثش ًظبست ُبی هذاّم ثخؼ ّ تزکشات هْخَ ثَ هغئْلیي پشّسؽگبٍ تِیَ هغکي، ثِجْدی لبثل  ؽذٍ اعت. یذاسیخش ضیپشّسؽگبٍ فشػ ً َیلیل یثشا

سا دس ػشفَ تآهیي اػبؽَ، تِیَ ّعبیل تغخیي، تِیَ چپشکت، دّؽک ّ کوپل ّ عبیش لْاصم  ُب هالزظَ دس ّمؼیت پشّسؽگبٍ هتزکشٍ سًّوب گشدیذٍ اعت کَ ایي ثِجْدی

دس پشّسؽگبٍ  ی ، ثبصعبصی ّ ًْعبصی تؼویش  پشّسؽگبٍ  ّ ایدبد کْسط ُبی هتؼذد آهْصؽی ّ زشفْی هیتْاى یبد آّسی ًوْد. ّلی ٌُْص ُن هؾکالت ػذیذٍ ایمشّس

ًجْد تؼویش  د آة آؽبهیذًی فسی،اهفبل ّ هؾکالت اػبؽْی ُن اص لسبظ کوی ّ کیفی، ًجْ ثشای دّؽک، کوپل ّ چپشکت ّ الجغَّ کوجْد ًجْد  چْى ُبی ّالیبت ثبلی اعت 

 یبد آّسی ًوْد.  ی دس ثشخی ّالیبت اهٌیتهؼیبسی ّ هؾکالت 

ػوْهی سا اص  لبثل رکش اعت کَ ثَ اعبط دادخْاُی ُبی ثخؼ لشاس اعت سئیظ ػوْهی پشّسؽگبٍ ُب خِت ثِجْد ّمؼیت اهفبل یتین ّ ثی عشپشعت ًظبست ّ ثشسعی

 ّسد کَ ثؼذ اص ختن ًظبست ّ اسصیبثی  ثِجْدی ُبیی لبثل هالزظَ ای ثْخْد خْاُذ اهذ.پشّسؽگبٍ ُبی دّلتی ّ خقْفی ثؼول آ

  

 

  هصادبَ با ایطاى 737ًظارت از چگًْگی ّضؼیت دمْق التصادی، اجتواػی ّ فرٌُگی اطفال ضوي اًجام 

 

پغش( هقبزجَ ُبی اًفشادی  099دختش ّ  040هفل )  452ٍ، ثب هآهْسیت ًظبستی عبزْی اًدبم ؽذ 14ثوٌظْس ًظبست اص چگًْگی ّمؼیت زمْق ثؾشی اهفبل، دس هی 

    ْازی آى، ّلغْالی ُبی فْست گشفتَ اعت. ایي ًظبست ُب دس ّالیبت کبثل، پشّاى، پٌدؾیش ّ کبپیغب اًدبم ؽذٍ اعت. دس هی ًظبست عبزْی اهفبل ؽِش کبثل ثب توبم ً

الیت کبثل، چِبسیکبس ّ ّلغْالی ُبی عبلٌگ ّ  ثگشام ّالیت پشّاى، ثبصاسک، ّ ّلغْالی ُبی  ؽتل ّ  سخَ ) لشٍ ثبؽ ، گلذسٍ، ؽکشدسٍ، اعتبلف، ثگشاهی، پغوبى( ّ

هقبزجَ اًدبم ؽذٍ ثب اهفبل دختش ّ پغش،  452ّالیت پٌدؾیش، ّ لغْالی ُبی  زقَ اّل ّ دّم ّالیت کبپیغب، تست پْؽؼ لشاس گشفتَ اعت. لبثل رکش اعت کَ اص هدوْع 

 سج ّ ثَ ثخؼ هستشم دیتبثیظ دفتش دس ثبًک اهالػبتی هشثْه دفْسم آى  924

 

 

 ثب ازتشام

 ػجذهللا " ػبثذ"

 هغئْل ثخؼ زوبیت ّ اًکؾبف زمْق هفل
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6836جْزا  61  

 کویسیْى هستمل دمْق بطر افغاًستاى 

بل دفتر سادْی کا  

 بخص دوایت ّ اًکطاف دمْق طفل 

 

 


