
ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال١٣٩۴گزارش کاری بابت ربع دوم سال مالی 

:معرفی مختصر ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال

یکی از ریاست ھای مرکزی وزارت عدلیھ بوده و شعبات آن بھ سطح آمریت  مراکز ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال
این ریاست بھ ھدف نگھداری و تجدید تربیت اطفال منظون،متھم و محکوم .والیت کشور فعال می باشد٣۴اصالح و تربیت اطفال در 

.سال ایجاد گردیده است١٨الی ١٢بین سنین 

نفر اجیر می ) ٢(نفر مامور و ) ١۵(   از جلمھ ) ١٧( و تربیت اطفال در مرکز بھ تعداد ریاست عمومی مراکز اصالحتشکیل
.می باشدنفر اجیر تشکیل) ٢۶۵( مامور و )  ٢٣٨(ایو در مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات دار.باشد

:فعالیت ھا-٢

بھ فارمت ارسالیطرح و ترتیب پالن صد روزه اول بابت اجراات ریاست عمومی مطابق.

 نظر بھ مکتوب ریاست دفتر ١٣٩۴طرح  وتھیھ پالن کاری ریاست عمومی مراکز اصالح  بابت ربع سوم سال.

 ضرورت شامل صنوف سواد آموزی،مختلط و تدریسی برای مرکز اصالح طرح و ترتیب پالن ھا و تقسیم اوقات ھای مورد

.نورستان

مرکز اصالح و ابراز نظر پیرامون حل مشکالت منعکسھ) ٣۴(نھ تحلیل گزارشات واصلھ ربعوار و ساال.

 جلب ھمکاری موسسھJSSP والیت کشور) ١٠(غرض تعمیم سیستم مدیریت قضایا در.

 جلب ھمکاری موسسھCSSP وCIAI۴ل ساختن کتابخانھ  بھ منظور تھیھ کتب مورد ضرورت جھت فعا

.مرکز اصالح 

ریاست عمومی و ارائھ آن بھ ریاست پالیسی و پالن) شش ماه(و دوم تھیھ گزارش شاخص محاصل ربع اول.

 جلب ھمکاری موسسات ملی و بین المللی و ادارت ھمکار بھ منظور تھیھ کتب مورد ضرورت،مواد درسی ،قرطاسیھ و بھ خاطر ماه

.صورت گرفتھ استمبارک رمضان  نظر بھ مشکالت مراکز اصالح 

حج و اوقاف و معارف بھ منظور اعزام مبلغ دینی و معلمین مورد ضرورت بھ مرکز اصالح دجلب ھمکاری وزارت ھای ارشا

.بامیان

 والیت کشور و ارسال آن بھ ریاست پالیسی و پالن ) ٣۴(ربعوار مطابق فارمت مرتبھ از گزارشات ترتیب.

 آن بھ ریاست دفتربخش طبق ھدایت و ارسال ۶تکمیل جدول ضرورت ھای مراکز اصالح و تربیت اطفال در.

مرکز اصالح و تربیت اطفال تھیھ پالن کار نمونوی غرض بھبود اجرااتمراکز اصالح و  طرح و ارسالیھایارزیابی پالن

.والیت نورستان

ابراز نظر پیرامون محاصل گزارش ربع اول برنامھ ھای مربوط ریاست عمومی مطابق جدول مرتبھ.

 مطابق بھ نیازمندی ھاھای واصلھ از آدرس ریاست دفتر و آوردن اصالحات مورد ضرورتابراز نظر پیرامون تفاھمنامھ.

 ابراز نظر و تھیھ معلومات پیرامون گزارشات واصلھ مطابق تفاھمنامھ ھا موسسات از مراکز اصالح و ارسال آن بھ ریاست

.دفتر

 والیت کشور مواصلت ورزیده بعد ) ٣۴(مار وارقام از راپور احصائیھ ا) ١٠٢(بتعداد ١٣٩۴در طول سھ ماه ربع دوم سال مالی

.ازبررسی وتحقیقات ثبت اندراج ھا و بعدآ درج دیتابیس گردیده است 

 طفل اناث بھ استثنای والیت ) ١٢٠(طفل ذکور و) ١٢٨٠(طفل از جملھ ) ١۴٠٠(در طول ربع دوم سال جاری مجموعآ بتعداد

.حجز قرار گرفتھ اند مرکز فعال کشور تحت) ٣٣(نورستان دیگر در 

 طفل اناث از طریق  قرار ھای حارنوالی رھا گردیده اند ) ۴(طفل ذکور و ) ٧٩(محجوزبھ تعداد ) ١۴٠٠(از جملھ.

 طفل اناث بھ اساس فیصلھ ھای محاکم ازحجز رھا و بھ فامیل ھای شان مدغم گردیده اند ) ٨(طفل ذکورو) ١٨٩(بھ تعداد

 طفل اناث بھ اساس تکمیل حجز رھا گردیده اند) ١(وطفل ذکور) ١٠٩(بھ تعداد.



 طفل اناث بھ اساس فرامین ملی ، مذھبی و بین المللی مورد عفو قرارگرفتھ و ازحجز رھا گردیده اند ) ٢٩(ذکور و) ٧٧( بھ تعداد

.اناث تخفیف بعمل آمده است ) ٢(طفل ذکور و ) ۴٨(ھمچنان در حجز . 

طفل ذکور و ) ٨٢۶(طفل از جملھ بتعداد ) ٩٠۴(در تمام مراکز فعال کشور مجموعآ بتعداد طبق آخرین گزارش ازوالیات فعآل

.طفل اناث  موجود و تحت آموزش و پرورش قرار دارند ) ٧٨(بتعداد 

:دست آوردھای عمده ریاست عمومی مراکز  اصالح و تربیت اطفال-٣

 بھبود یافتھ است و اطفال بھ حقوق بشری خویش تا حدی نایل آمده اندکیفیت زندگی اطفال در مراکز اصالح و تربیت اطفال.

ظرفیت ھا برای انجام وظایف و ارایھ خدمات باکیفیت ارتقاءیافتھ است.

طرح و ترتیب پالن صد روزه اول بابت اجراات ریاست عمومی مطابق بھ فارمت ارسالی.

  نظر بھ مکتوب ریاست دفتر ١٣٩۴بابت ربع سوم سال طرح  وتھیھ پالن کاری ریاست عمومی مراکز اصالح.

 طرح و ترتیب پالن ھا و تقسیم اوقات ھای مورد ضرورت شامل صنوف سواد آموزی،مختلط و تدریسی برای مرکز اصالح

.نورستان

 بخش طبق ھدایت و ارسال آن بھ ریاست دفتر۶تکمیل جدول ضرورت ھای مراکز اصالح و تربیت اطفال در.

مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت نورستانتھیھ پالن کار نمونوی غرض بھبود اجرااتو طرح
 طفل محجوز از نگاه سن ،جنس ،نوعیت جرم ، سیر محاکم ومحل وقوع جرم ) ١۴٠٠(تشخیص آمار وارقام.

ذیربط طرح و ترتیب جداول جرایم و سنین بابت بروج حمل ، ثور ، جوزا سال جاری وارسال آن بھ مراجع.

طرح و دیزاین گراف ھای صعودی و نزولی جرایم و سنین بابت بروج حمل ،ثور،جوزا و ارسال آن بھ مراجع مربوط.

:مشکالت عمده-۴

نبود تسھیالت انترنتی برای کارمندان این ریاست بھ منظور اتباطات موثر و ابدیت معلومات.

 کارمندان این ریاست و سایر آمریت ھای مراکز اصالحعدم زمینھ سفرھای مطالعاتی و مشاھداتی برای.

والیت کشور بھ منظور نگھداری مصون و بھتر اطفال تحت حجز) ٢۴(عدم دسترسی بھ تعمیرات استندرد و معیاری در.

 افغانی غرض اعاشھ سھ وقتھ اطفال بھ شمول محروقات با توجھ بھ صعود قیم در بازار) ٩٠(عدم تکافوی مبلغ.

 مراکز  اصالح و تربیت اطفال جھت انتقال مصون اطفال بھ شفاخانھ،طب عدلی،خارنوالی و ) (  کمبود وسایل ترانسپورتی

.محاکم

کمبود وسایل و مواد اولیھ آموزش حرفوی برای اکثریت مراکز اصالح و تربیت اطفال.

کمبود تشکیل بھ تناسب تعداد اطفال، ساعات کاری و نوع خدمت.

:ھادات حاوی راه حل ھاپیشن-۵

 کارمنداندفاتر و فراھم ساختن زمینھ دسترسی تسھیالت انترنتی برای.

ب تجارب بھتر و عرضھ خدمات فراھم ساختن زمینھ سفرھای مشاھداتی و مطالعاتی برای کارمندان این ریاست غرض کس

.موثر

 بھ شکل معیاری و استندردکھ زمین در دسترس دارندھ ھمکاری دونرھا در والیاتیباعمار مراکز اصالح.

 افزون مواد محروقاتی و ارتزاقیبا توجھ بھ صعود روزاطفال نورم غذایی تزئید در.

ون و مطمئنئتھیھ وسایل حمل نقل جھت انتقال اطفال بھ مراجع مربوط بھ شکل مص.

و خدمات مورد نیاز در مراکز اصالحمتناسب بھ تعداد اطفالتزئید تشکیالتی.

 برای مراکز اصالح و تربیت اطفالدارات ھمکار یل و مواد خام آموزش ھای حرفوی بھ ھمکاری موسسات و اوساتھیھ.



:برنامھ ھای عمده برای سال آینده-۶

تداوم فعالیت ھای عادی و روتین.

بھ ھمکاری موسسھ ایا در والیات باقیماندهسیستم مدیریت قضانکشاف و تعمیمJSSP

 درصدی مراکز اصالح بھ منظور تھیھ استراتیژی اطفال متخلف از قانون۵٠تھیھ تحقیق و ارزیابی از وضعیت.

احترامبا

صدیقیصدیقمحمد

اطفالتربیتواصالحمراکزعمومیرئیس


