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١٣٩٥فورم گزارش دهی ریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل  بابت برج (  جدی ، دلو ، حوت )سال  
این گزارش تطبیق بخش از استراتیژی وزارت عدلیه (قانون وعدالت ) بوده وتکمیل کننده رکن دوم ساختار استراتیژی 

ر)ملی افغانستان (حکومت داری سالم ,حاکمیت قانون وحقوق بش
فعالیت ها :

بخش رهبری :
کد فعالیت

پالن
فعالیت

مالحظاتارقامشرح فعالیت اجرا شده :پالن شده:

اداره ورهبری ف

پالن کاری ریاست در مطابقت با پالن عمومی ریاست مراکز اصالح وتربیت اطفال ترتیب وبه منصه اجرا قرار گرفته است در طول هفته به صورت
زدید از چگونگی وضعیت مواظبت از محجوزین طبقه ذکور واناث وهمچنان بازدید از نظافت آنها ...اعزام اطفال به محاکم حارنوالی ها به دوامدار با

رت وقت وزمان .نظارت از چگونگی مواد خام غذایی از تحویلخانه توزیع آن به آشپز نظارت از تحویلی نان خشک چاشت وشب مطابق قرار داد . نظا
غ و توزیع نان چاشت وشب برای محجوزین .پیشبرد در جلسات کار گروپ فرعی با اتباع داخلی وخارجی .پیشبرد در جلسات جداگانه با اتباع از طب

خارج خارجی جلسات  با اولیای اطفال در هفته یکبار .رهنمایی مهمانان در داخل مرکز بخش های لیلیه ذکور واناث بازدید از وضعیت محجوزین در 
اوقات رسمی و ایام تعطیل .یادداشت مشکالت بخش های مربوطه ودریافت راه های حل آن . معرفی کارکنانن در پروگرام های آموزشی اطفال  از 

نظارت ازامورات یومیه عموم مدیریت ها.          

بخش ارایه خدمات حقوقی اجتماعی به اطفال :

٦ص 

تطبیق واجرای 
فیصله محاکم 

یوقرار حارنوال
وفرمان ریاست 

جمهوری اسالمی 
افغانستان جهت 

رهایی اطفال

قرار حارنوالی 

پسر:
دختر:

)نفر٥٠تعداد(    

) نفر٤تعداد (     
) نفر٥٤مجموع(       

حکم محکمه ابتداییه

پسر:

دختر:

)نفر٣٥تعداد(    

) نفر٤تعداد (      
) نفر٣٩مجموع(      

فیصله محکمه استیناف
) نفر١٧مجموع(  )نفر١٥تعداد(    

)نفر٢تعداد(       دختر



٢

فرمان ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان

)نفر٢تعداد (  پسر
)نفر٢مجموع(      

)نفر٠تعداد (   دختر

افعتعین وکیل مد٢ف٢ص
درمحاکم

ابتداییه
)نفر١٨٤تعداد (   پسر

)نفر١٩٩مجموع(    
)نفر١٥تعداد (    دختر

استیناف
)نفر١٨٤تعداد (   پسر

)نفر١٩٩مجموع(    
)نفر١٥تعداد (  دختر

ستره محکمه
)نفر١٨٤تعداد (  پسر

نفر)١٩٩مجموع(        
)نفر١٥تعداد (  دختر

٨ف٤وص١٠ف٣ص
پیگیری دوسیه ها

درمحاکم:

ابتداییه
)نفر٣١تعداد (  پسر

)نفر٤٠مجموع(       
)نفر٩تعداد (   دختر

استیناف
)نفر٢٠تعداد (  پسر

)نفر٢٥مجموع(   
)نفر٥تعداد (   دختر

محکمهستره 
)نفر٢٠تعداد (   پسر

)نفر٢٥مجموع(      
)نفر٥تعداد (   دختر



٣

معرفی محجوزین به مراجع عدلی 
وقضایی وسایر ارگان های ذیربط

محاکم
)نفر٧٧تعداد ( پسر

)نفر٩٢مجموع(    
)نفر١٥تعداد (   دختر

١ف٥ص

)نفر١٩٩مجموع(           )نفر١٨٤تعداد (    پسرلیحارنوا
)نفر١٥تعداد (   دختر

طب عدلی
)نفر٦١تعداد (   پسر

)نفر٧٠مجموع(    )نفر٩تعداد (  دختر

کریمنال تخنیک
)نفر١٨٤تعداد (   پسر

)نفر١٩٩مجموع(      
)نفر١٥تعداد (   دختر

وزارت کار امور 
اجتماعی

)نفر١تعداد (   پسر
)نفر٣مجموع(    

)نفر٢تعداد (   دختر

٣,ص٦ف٥ص

مجموع(                 )نفرتعداد (        )نفرپسروزارت امورزنان نفرتعداد (        )دختر

معاینه وتداوی محجوزین
مجموع(                 )نفرتعداد (        )نفرپسرداخل ریاست تعداد (        )نفردختر

خارج ریاست
تعداد (        )نفرپسر

مجموع(                 )نفر تعداد (        )نفردختر

اری تطبیق سیروم پیچکتطبیق پیچکاری سیروم
داخل ریاست

تعداد (        )نفرپسر
مجموع(                 )نفر تعداد (        )نفردختر

اطفال متکرراطفال متکرر
)نفر١٢تعداد (  پسر

)نفر١٣مجموع(     )نفر١تعداد (   دختر



٤

بخش نگهداری اطفال :

٢ص
١ف

١٧,١,٢

) نفر٢٧اد (     تعدحرفه
)نفر٤٠مجموع(      

تدویربرنامه های آموزشی 
وتطبیق پالن های تعلیمی وتربیتی

) نفر٢تعداد (     سواد آموزیدر مرکز باز :
) نفر١١تعداد (     صنف مختلط

درمرکزبسته
) نفر٣١تعداد (      حرفه

)نفر١٩١مجموع(      ) نفر٣٠تعداد (       سواد آموزی
) نفر١٣٠تعداد (      صنف مختلط

تعقیب دوسیه ها به مراجع عدلی 
نفر)١٩٩مجموع(    ) نفر١٨٤تعداد (          پسرمرکزبستهوقضایی جهت تعین سرنوشت اطفال  ) نفر١٥تعداد (          دختر٩ف٤ص

٩ف٤ص

محجوزین رهاشده 
از مرکزباز به اساس:

مجموع(                )نفرتعداد (                ) نفرپسرحکم محکمه تعداد (                ) نفردختر

)نفرمجموع(تعداد (                ) نفرپسرقرار حارنوالی تعداد (                ) نفردختر

مجموع(               )نفرتعداد (                ) نفرپسرفرمان عفو تعداد (                ) نفردختر

)نفر١٧مجموع(    ) نفر١٤تعداد (   پسرنظارت خانه والیت کابل ) نفر٣تعداد (   دختر

اطفال موجود که 
فعالً تحت حجز قرار 

دارند

)نفر١٦مجموع(       ) نفر١٦تعداد (     پسردرمرکزباز ) نفر٠تعداد (      دختر
)نفر١٧٠مجموع(  ) نفر١٥٤تعداد (       پسردرمرکزبسته: ) نفر١٦تعداد (    دختر

)نفر١٩٩مجموع(         ) نفر١٨٤تعداد (    پسرتجدید تربیت اطفال در مرکز بسته: ) نفر١٥تعداد (     دختر
مجموع(                 )نفر) نفرتعداد (          پسراطفال تازه وارد در مرکز باز



٥

تعداد (                ) نفردختر

)نفر٢مجموع(      ) نفر٢تعداد (      پسرپیوستن اطفال منحیث فرد سالم به جامعه تعداد (                ) نفردختر
)نفر٦مجموع(      ) نفر٦اد (         تعدپسرارایه تصدیق تعلیمی مرکز باز٤ ) نفر٠تعداد (         دختر

)نفر٤١مجموع(       ) نفر٤٠تعداد (        پسرانتقال اطفال به ریاست محابس ) نفر١تعداد (      دختر
) نفر٢٢مجموع ( ) نفر٢٢تعداد (لیسی وکمپیوتراطفال مرکز باز به صنف انگ

٤ص
٩ف

تعدادمحجوزین که مجازات 
شان به اساس فرماان مقام محترم ریاست 
جمهوری اسالمی افغانستان تخفیف یافته اند

) نفر٠تعداد(    دختر
)نفر٢مجموع(    

) نفر٢تعداد(        پسر
٤ص
مجموع(           )نفرتعداد(                ) نفردختروالیاتمحجوزین انتقال  یافته به :٩ف

تعداد(                ) نفرپسر
بخش روانشناستدویر جلسات گروپی

)نفر٢٨٩مجموع(       

) نفر٢٠تعداد(        پسر١٨- ١٧گروپ بندی اطفال از سن
زین که سنجش هوش به وسیله  تست محجو

)IQ:نفر٦تعداد(        پسر)شده اند (

) نفر١٢٣تعداد(      پسرکاربر اصول روانشناس اطفال
) نفر٨٢تعداد(      پسر

تعداد(              ) نفردختراطفال که به خودکشی دست زده اند:
) نفر٩تعداد(       پسر

تعداد(              ) نفردختراطفال که اختالل اجتماعی دارند:
) نفر٨تعداد(       پسر

تعداد(              ) نفردختر١٦-١٣:گروپ بندی بین سن 
) نفر٦تعداد(        پسر
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تعداد(              ) نفردختراطفالیکه پیش فعالی دارند:
) نفر١٠تعداد(       پسر

تعداد(              ) نفردخترتشخیص رفتار نامناسب اطفال :
) نفر٥تعداد(       پسر

تعداد(              ) نفردختراطفالیکه افسرده گی دارند:
) نفر١٩تعداد(        پسر

تعداد(              ) نفردخترلیکه معتاد به مواد مخدر اند:اطفا
) نفر١تعداد(      پسر

)نفر٧٤مجموع( تعداد(              ) نفردختراطفال آرام در لیلیه ) نفر٧٤تعداد(       پسر

)جلد٥٦مجموع(    ) نفرتعداد(         دخترتوزیع  کتاب به مطالعه اطفال )جلد٥٦تعداد(      پسر
)بار٢٠مجموع(    (        )  باردخترتدویر ورکشاپ های علمی با اطفال )  بار٢٠(    پسر

ارقام    اجراآت سایر فعالیت هاشماره

) قطعه٤٨٧تعداد (  مربوطه مواصلت ورزیده است :                         ازشعبات ومراجعمکاتیب وارده:1

) قطعه١٧٤٢تعداد (   به شعبات ومراجع مختلف اصدار یافته است :مکاتیب صادره2

)قطعه١٩٦تعداد ( غرض رفع نیازمندی های ادارهتحریرپیشنهادات4

5
ه شعباتتحریراستعالم ب

)قطعه ٣٤تعداد ( شامل موضوعات مختلف مراجع مختلف

)  قطعه٣٢٩تعداد(   اجناس تحویلخانه:ترتیب کارت ثبت ذخیره:6

)  قطعه١٧تعداد(   اجناس جمع افراد:ترتیب کارت ثبت ملکیت:7
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8
)  قطعه٨تعداد( دخول جنس به تحویلخانه:ترتیب فورم راپور رسید:

)  قطعه٥٥تعداد(   تکت توزیع:٥س-ترتیب فورم ف9

)  قطعه٣٣تعداد(   درخواست شعبات:٩س-ترتیب فورم ف10

)  قطعه٢تعداد(  اجناس اعاده شده:٨س-ترتیب فورم ف١١

ه است.به شعبات ابالغ واجراآت صورت گرفتثبت احکام فرامین دولت ج.ا.ا ١٢
)  قطعه٢تعداد(  

به شعبات ابالغ واجراآت صورت گرفته است.ثبت مصوبات کابینه دولت ج.ا.ا ١٣
)  قطعه٥تعداد(  

١٤
ثبت مصوبات شورای وزیران حکومت وحدت ملی  دولت 

به شعبات ابالغ واجراآت صورت گرفته است.ج.ا.ا 
)  قطعه٦تعداد(  

)افغانی ٢٠٩٠٦١٠مبلغ (   حقوق معاشات عاشات  اجرای م١٥
)نفر٦تعداد(    متفرقه اجرای قدم کارکنان ١٦
) نفر کارکنان٦٧تعداد(         اجرای معاشات٤١جدول م١٧
)نفر٦٧تعداد(        جهت اجرای حقوق کارکنانترتیب راپور حاضری کارکنان ١٨
) قطعه١٢تعداد(         معامله به دفتر حاضریهای تفریحی مریضی وضروریرقعه١٩
) نفر٩٨٤٤تعداد(      نوبت١٣درپایوازی اقارب اطفال در مرکز بسته٢٠
)قطعه١٧تعداد(       برویت گردشمجرای پارچه تیل دیزل وسایط دریوران ٢١
)قطعه٢٦تعداد(     //                 //طرول وسایط دریوران مجرای پارچه تیل پ٢٢
)قطعه٢٢تعداد(      توسط کارمندان خدمات حقوقیارسال اعرایض اطفال به مراجع مربوطه٢٣
)قطعه٦٤تعداد(      جهت طبغ غذای چاشتراپور اعاشه مرکز باز٢٤
بار ٦به وسایط نقلیه ٢٢٠٠درخواست تیل دیزل ٢٥
بار١اجراآت گردیده است تخلیه چاه های سپتیک ٢٦



٨

بار٥اجراآت گردیده است تبدیلی روغنیات وسایط ٢٧
قطعه ٣راپور بانکی ترتیب راپور بانکی ٢٨
نفر ١منفک شده کارمندان که منفک شده اند٢٩
نفر ٣صت رخکارمندان که رخصت گرفته اند ٣٠
کیلو١٣٥٠به شعبات توزیع گاز مایع ٣١
بار ١جهت تنویر اطاق های لیلیه ترمیم جنراتور٣٢
بار ١به شعبات توزیع مواد نظافتی به شعبات ٣٣
بار٦به وسایط نقلیه لیتر تیل پطرولی ١٢٠٠درخواست ٣٤

)دانه ٦٠٠تعداد(    جهت استفاده اطفال توزیع قلم خودکار ٣٩
)دانه٦٠٠تعداد(  حهت  استفاده اطفالتوزیع قلم پنسل به اطفال مرکز بسته ٤٠
)جلد٦٠٠تعداد(       //      //توزیع کتابچه به اطفال مرکزبسته ٤١
)نفر١٠تعداد(    آموزش اطفالفراگیری   آموزش انگلیسی   اطفال مرکز بسته ٤٢
)جلد١٠٠٠تعداد(      //     //توزیع کتابهای تدریسی٤٣

)نفر ١٣٥تعداد(         جهت استفاده اطفال توزیع مواد نظافتی به اطفال مرکز بسته ٤٤
)نفر٢٨٤٤تعداد (       نوبت ١٣در پایوازی اقارب اطفال ٤٥
نفر ٤٥تداوی اطفال مریض اطفال به تکلیف اسکبیس دچار شده تداوی٤٦
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مشكالت 
:

نبود تحويلخانه های عصري مطابق تعليمات نامه تحویلخانه ها.
كمبود كتابهاي آموزشي ، داستاني ، تاريخي و فلم هاي آموزشي تربيتي در مديريت روانشناسي . - 
ن اطفال نسبت عدم ارايه ضمانت خط  .منتظر ماند- 
به تعويق افتادن دوسيه هاي نسبتي اطفال درمحاكم ثالثه نسبت عدم موجوديت محكمه فرجام خواهي بخش اطفال .                          - 
رفته است احتمال فراراطفال متصور میباشد.کم ارتفاع بودن دیوارهای مرکز اصالح وتربیت اطفال درحالیکه پیگیری متواترصورت گ- 
کمبود بست  تحویدارجنسی  .- 
از مراجع مربوطه  تقاضا به عمل کمبود پرسونل امنیتی جهت انتقال ومحافطت اطفال به محاکم,حارنوالی,طب عدلی ,صنوف درسی ,وتامین امنیت مرکز باوجود که باربار  رسماً - 

آمده است.

حویلی پول صرفیه برق ومحصول صفایی از مدیریت محبس وتوقیف خانه اناثیه ومرکزاصالح ال اجرا باقی مانده است.ت- 
 -

پیشنهادا
ت

حاوی راه 
حل ها:

- تحویلخانه های مجهز عصری مطابق تعلیماات .نامه غرض نگهداری مواد اعاشویی اطفال وسایر اجناس اعمار گردد
- استانی , تاریخیکتاب های آموزشی د , فلم های آموزشی تربیتی وپروجکتور برای مدیریت روانشناسی .تهیه گردد

- در تفاهم با مرجع مربوطه موضوع .ضمانت خط اطفال حل گردد
- محکمه فرجام خواهی برای اطفال .ایجاد گردد

- در بست کمبودتحویلدار جنسی شخص واجد شرایط مقرر گردد تا مشکالت .اداره حل شود
- از٢٥/١٢/١٣٩٤چون محبس اناثیه بتاریخ  تعمیر فعلی انتقال نموده اندوتعداد زیاد پرسونل امنیتی خویش را باخود برده اند هرچه عاجل در تفاهم با مراجع ذیربط جهت تامین امنیت 

مرکز پرسونل امنیتی کافی اعزام وتوظیف شوند تا از فرار اطفال یدجلوگیری به عمل آ .
- پول محصول صفایی وصرفیه برق سالهای گذشته از محبس اناثیه ومرکز اصالح باقی مانده از سرجمع بودجه مرکزوزارت چاره سازی صورت گیرد

به چهار اطراف تعمیر مرکز اصالح وتربیت اطفال والیت کابل موانع کانکریتی به ارتفاع ٨ متر جابجا ونصب گردد



١٠

.قضاييوعدليمراجعدراناثطبقهاطفالنفر(١٥)وذکوراطفالنفر(١٨٤)سرنوشتوتعينهادوسيهتعقيب*
)وذکوراطفالنفر(٧٥)پيوستن* ١٠ جامعهبهسالمفردمنحيثاناثطفلنفر(

.بازمركزرداطفالنفر(٣٧)پرورش*
.بودنداجتماعيوروانيصحتتكليفبهمصابكهمحجوزيننفر(١٣٢)ساختنتوانمند*
.اطفالبهاجتماعيوصحيخدماتواباتهاعاشهبهماليبهترخدماتعرضه*
.وسالسنجنسيتاساسبهاطفالنگهداريومحافظت*
.بستهمرکزدرنفراطفال(١٨٤)پرورشآموزش*
.حرفویهایآموزشازنفراطفال(٥٨)فراگیری*
.کمپیوتربرنامهازنفراطفال(١١)فراگیری*
.هایشانفامیلبهنفراطفال(٨٥)ارتباطتامین*

٣٢)شدنمندبهره سوادنعمتازآموزیسواداطفالتن(
.هایشانفامیلبهاطفالنفر(٢)ساختنمدغم

. تداوی ٤٥ نفر اطفال که مصاب به مریضی اسکبیس بودند

:هادست آورد

.استوتقدیمترتیبهذاگزارشفوققرار شرحشرقرار

احترامبا
"امینی"الدینمیرفیاض

کابلوالیتاطفالوتربیتاصالحمرکزرئیس


