شماره

نام موسسه  /نهاد

پروژه

فعالیت های تعهد شده مطابق تفاهم نامه

بشًاهِ واس آهَصی

پشداخت هؼاؽ واس آهَصاى

دفتش ّوىاسی ّای اًىـافی
1

بیي الوللی حىَهت فذسال
آلواى ()GIZ

ساحه فعالیت

تاریخ آغاز و ختم فعالیت
مطابق تفاهمنامه

ٍصاست ػذلیِ ٍ اًؼتیتَت خذهات

1399/1/5

هلىی

1400/1/4

 .1اسائِ خذهات بِ صًاى ٍ دختشاى لشباًی خـًَت بذٍى ّش گًَِ تبؼیط.
 .2اسائِ هـَسُ ّای خاًَادُ گی  .هـَسُ ّای سٍاًی.
2

هَػؼِ صًاى بشای صًاى افغاى
( )WAW

هؼاػذتْای حمَلی ،آگاّی
دّی ،آگاّی لاًًَی ٍ دادخَاّی

 .3دس اختیاس لشاس دادى ٍویل هذافغ یا هؼاػذ حمَلی بشای صًاى ٍ دختشاى لشباًی
خـًَت.
 .4تحت تىفل گشفتي وَدواًی وِ هادساًـاى بِ اثش جشم دس صًذاى بِ ػش هیبشًذ.

وابل ٍ ٍ 15الیت دیگش دس بخؾ

1398/10/23

هؼاػذتْای حمَلی

1401/1024

 .5آگاّی دّی حمَلی بشای واسهٌذاى دٍلت ٍ آگاّی ػاهِ بشای ؿْشًٍذاى.
 .6دفاع اص حمَق هالی صًاى وِ حك هْش ٍ حك ًفمِ آى اص آًجولِ هیباؿذ.

تمَیت بخـیذى ظشفیت ػاصی
3

دفتش بٌیاد بیي الوللی حمَق

سیاػت ػوَهی هؼاػذتْای

افغاًؼتاى ()ILF-A

حمَلی جْت اسائِ هؼاػذتْای
حمَلی با ویفیت

 .1ظشفیت ػاصی سیاػت ػوَهی هؼاػذت ّای حمَلی ٍصاست ػذلیِ.
 .2ظشفیت ػاصی هؼاػذیي حمَلی سیاػت ػوَهی هؼاػذت ّای حمَلی.
 .3افضایؾ اسائِ هؼاػذت ّای حمَلی دس ػؽح وـَس.
 .4ایجاد هیىاًیضم سػوی اسجاع لعایا هیاى بٌیاد ٍ ٍصاست ػذلیِ.

وابل ٍ ٍ 21الیت دیگش دس بخؾ

1398/12/26

هؼاػذتْای حمَلی

1401/7/8

 .5تَظیف ٍوالی هذافغ بٌیاد دس آهشیت ّای هؼاػذت ّای حمَلی ٍصاست ػذلیِ.
 .1ساُ اًذاصی بشًاهِ ّای آگْی دّی ػؽح لشیِ.

4

هَػؼِ ّوىاسی بشای بْؼاصی
جاهؼِ ()CSIO

 .2ایجاد وویتِ ّای دادخَاّی .تْیِ پیام ّای.
آگاّی دّی حمَلی

 .3ساُ اًذاصی گفتواى حمَلی ػؽح ٍالیت.

سیاػت ػذلیِ ٍالیت ػوٌگاى

 .4ثبت ٍ ًـش هیض گشد سادیَیی.

1399/8/22
الی ختن پشٍطُ

 .5تْیِ پیام وَتاُ سادیَیی ٍ ًـش آًْا.
ّ .1وىاسی تخٌیىی ٍ هالی دس اصالح چْاس چَب حمَلی هؼاػذت ّای حمَلی.
ّ .3وىاسی تخیٌىی ٍ هالی دس تذٍیي اػتشاتیظی تؽبیمی پالیؼی هلی هؼاػذت
ّای حمَلی ٍ تذٍیش وٌفشاًغ دٍم هلی پالیؼی هلی هؼاػذت ّای حمَلی.
 .4تذٍیش بشًاهِ ّای آهَصؿی بشای هؼاػذیي حمَلی ٍ واسوٌاى ًْاد ّای ػذلی ٍ

5

هَػؼِ ػذالت افغاًؼتاى
( )AJO

ووه بشای تَػؼِ دػتشػی بِ
لاًَى ٍ ؿفافیت دس افغاًؼتاى
(ػذالت)

لعایی
 .5.اػتخذام  30تي هؼاػذیي حمَلی صى بوٌظَس اسائِ هؼاػذت حمَلی بِ صًاى.
ّ .6وىاسی دس تَػؼِ ٍ گؼتشؽ بشًاهِ واسآهَصی جْت افضایؾ دػتشػی صًاى بِ
ػذالت بشای  40تي واسآهَص اًاث.
 .7حوایت ٍ ّوىاسی تخٌیىی ٍ هالی دس تذٍیش وٌفشاًغ هلی لعایای دٍلت ٍ ایجاد
وویتِ تذٍیش وٌفشاًغ.
ّ .8وىاسی تخٌیىی ٍ هالی دس اًجام ًیاص ػٌجی داًؾ حمَلی ٍ هْاست ّای اػعای
هؼلىی لعایای دٍلت.

سیاػت ػوَهی هؼاػذت ّای
حمَلی ٍ سیاػت ػوَهی لعایای
دٍلت

1399/9/30
1399/12/30

مالحضات

6

7

ٍصاست ػذلیِ ٍ اداسُ ػالی
بشسػی
هَػؼِ پـتیباى حمَق ٍ
هٌافغ وَدواى ()SCRIO

ّوىاسی ّای هؼلىی دس تذٍیي
لَاًیي ٍ همشسُ ّای هشبَغ بِ
اهَس هالی ،هصاسف ػاهِ ٍ تفتیؾ
پشٍطُ آسهایـی سظاواساًِ

تذٍیش بشًاهِ ّا غشض استماء ػؽح اخالق ٍ آداب اػالهی .بشگضاسی بشًاهِ ّای
اًگیضؿی.

سیاػت ػوَهی اًؼتیتَت اهَس

1398/10/12

لاًًَگزاسی ٍ تحمیمات ػلوی -حمَلی

1403/10/11

سیاػت ػوَهی هشاوض اصالح ٍ تشبیت

1398/10/15

اؼفال

1399/2/16

فشاّن ػاصی صهیٌِ ّوىاسی هیاى ٍصاست ػذلیِ ٍ هَػؼِ جْت بْبَد سٍابػ ٍ
8

هَػؼِ واًادایی بشای اؼفال
هتاثش اص جٌگ

حوایت اص پشٍػِ هحافظت ٍ

هؼاػی هـتشن بِ هٌظَس اجشاء ٍ اسصیابی فؼالیت ّای حمَلی پشٍطُ ٍ .فشاّن ًوَدى

تَاًوٌذػاصی اؼفال  -افغاًؼتاى صهیٌِ ػشظِ خذهات حمَلی ٍ سٍاًی اجتواػی بؽَس سایگاى اص ؼشیك اسائِ هـَسُ ٍ

وابل ،لَگش ،وٌذّاس ،بلخ ،وٌذص ،تخاس

1398/6/29

ٍ بذخـاى

1400/1/10

دفاع اص حمَق اؼفال هتاثش اص جٌگ ٍ اؼفالیىِ هَسد ػَء اػتفادُ لشاس گشفتِ اًذ

9

10

هَػؼِ هلی ٍ اجتواػی

بشًاهِ حىَهتذاسی خَب بشای

جَاًاى افغاًؼتاى ()AYNSO

ؿْشًٍذاى افغاًؼتاى

هَػؼِ آهَصؽ ٍ تحمیك بشای
صلح ()PTRO

ّوىاسی ساّبشدی بِ هٌظَس
ًظاست اص تؽبیك پالى ػول هلی
افغاى 1325

بلٌذ بشدى ػَیِ جَاًاى ٍ لشباًیاى خـًَت بِ هٌظَس دػتشػی بِ هیىاًیضم ّای
ػذلی سػوی ٍ غیش سػوی

ظشفیت ػاصی ػولیاتی ٍ هَظَػی واسهٌذاى ٍصاست ػذلیِ ٍ سیاػت ّای ریشبػ آى
دس ٍالیات تحت پَؿؾ بش اػاع ًتایج بشسػی اًجام ؿذُ ٍ هؽابك پالى هؽشٍحِ

بادغیغ

1398/6/29
1399/6/9

ٍالیات ّشاتًٌ ،گشّاس ،تخاس،

1398/10/9

دایىٌذی ،بلخ ٍ وابل

1399/12/30

