دولت جمهوري اسالمي افغانستان
وزارت امور زنان

گزارش مختصر فعالیت های یک سالۀ وزارت امور زنان
مأموریت تاریخی وزارت امور زنان ،عبارت از پیگیری چگونگی تطبیق پالیسی ها و پالن های دولت ج.ا.ا در
خصوص تغییر و بهبود وضعیت زنان کشور میباشد .این وزارت ،پالیسی ها و پالن های دولت ج.ا.ا را از طریق
برنامۀ کالن ملی توانمند سازی زنان ،مبنی بر رشد و رفاه زنان مشارکت آنها در انکشاف ملی و ترقی کشور،
تعقیب می کند .همه تالشها و فعالیت های این وزارت ،معطوف به تأمین عدالت جنسیتی در افغانستان میباشد.
اهداف استراتیژیک این وزارت ،عبارت اند از:
محو تبعیض علیه زنان ،انکشاف منابع بشری زنان و تقویۀ مشارکت زنان در تصامیم ،اداره و رهبری.
فشردۀ گزارش:
وزارت امور زنان در پالن سال  1397خویش 37 ،فعالیت اساسی را درج نموده که از آن جمله 19 ،فعالیت
آن ،تطبیق و تکمیل گردیده 10 ،فعالیت آن در حال اجرا و تکمیل میباشد 4 .فعالیت ،بنابر تغییر شرایط به تأخیر
افتاده و هنوز به آن نپرداخته است 5 .فعالیت متباقی بنابر تغییر وضعیت مجموعی و نبود بودجه از پالن حذف
شده ،در مجموع  % 70پالن تطبیق گردیده است.
تحقق فعالیت های پالن شده:
 -1تهیه و تدوین پالیسی های ذیل:
 پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت ،با پالن تطبیقی و تفاهمنامه آن. پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حاالت اضطرار با پالن تطبیقی آن. پالیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات با پالن تطبیقی آن. ترتیب پالن تطبیقی استراتیژی حقوق و مصئونیت های شغلی زنان.طرح برنامۀ انکشاف اقتصادی و اجتماعی زنان.
 -2ارتقای سطح آگاهی عامه در قبال حقوق زنان:
 -3حمایت های حقوقی:
-

بازنگری قانون انتخابات وارسال طرح های تعدیلی به وزارت عدلی وکمیته قوانین ریاست جمهوری

-

تهیه ،طرح ومسوده ابتدایی مقرره ثبت ازدواج ها وانحالل آن

-

تهیه مسوده طرح ،کاهش قضایاس تفریق

-

رهایی  60زن محبوس وتحفیف در مجازات 166زن محبوس از طریق طرح های پیشنهادی با صدور فرمان رئیس جمهور.
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-

تطبیق ماده نهم قانون منع آزار واذیت زنان واطفال از طریق ایجاد کمیته های منع آزار و اذیت زنان واطفال ونظارت از 55
کمیته منع آزار واذیت در ارادارات .

-

ایجاد گروپ کاری عاجل به قضایای حاد خشونت علیه زنان.

-

ایجاد کمیسیون حقوق زنان از دیدگاه شرع وقانون تهیه پالن تطبیقی والیحه وظایف اعضا.


معرفی اعزام یک تن متضرربا پایواز اش به رخشانه به کشور ترکیه جهت تداوی .



به تعداد  120تن زنان مراکز حایوی شامل مکتب وپوهنتون ها گردیدند.



به تعداد  300مستفیدین تذکره تابعت شدند



توزیع  8قطعه کارت های صحی به مسوولین مراکز صحی جهت اولویت دادن به قضایای خشونت به شفاخانه ها



به تعداد  801قضیه در نتیجه مصالحه و میانجگری در مرکز والیات.



غرض خدمات حقوقی رایگان برای  448تن متضرر خشونت صورت گرفت.



ارایه مشوره های حقوقی برای 1779تن متضرر خشونت در سطح والیات .



جلب مواد کمکی برای  152تن از محبوسین اناث در مرکز شامل  7قلم مواد بهداشتی.



نظارت از  29مرکز حمایوی ومراکز سلب آزادی در مرکز ووالیات و وضعیت ومصونیت زنان در وزارت های داخله
ودفاع ملی



نظارت به اساس حکم  2202مورخ 1395/9/1ریاست جمهوری در ارتقاوسطح مصونیت زنان در سکتور های امنیتی
ودفاعی.



تهیه فورم های نظارتی وسوالنامه های انفرادی برای منسوبین اناث جهت در یافت وحل مشکالت .



نظارت از وزارت دفاع ملی( کندک ماللی ،مرکز تعلیمی کابل و پوهنتون مارشال فهیم) .



نظارت از وزارت داخله ،قوماندانی امنیه کابل وریاست عمومی امنیت ملی به همکاری شورای امنیت ملی ریاست
جمهوری .



به تعداد  75تن به کشور ترکیه 25 ،تن به هندوستان جهت ارتقای ظرفیت معرفی گردیده اند وشناسایی  102تن به منظور
معرفی به پوهنتون دنیا جهت فرا گیری دوره لیسانس .



شامل سازی زنان در پروگرام های آموزش زبان اانگیلیسی و در نظر گرفتن تعمیر جداگانه مخصوص پرسونل اناث.



دادخواهی به منظور ارتقا وترفع زنان که از طرف ریاست مرکز حمایوی به ارگانهای امنیتی به مناسبت  28اسد در

 -4توانمند سازی زنان:
در بخش نظارت از سمپوزیم ها
-

تادیه معاشات تشویقی به  1380تن معلم

-

زمینه سازی صنوف محلی در قراوقصباتدور دستکه مستفید شونده گان  70000طفل میرسد

-

به تعداد  339باب دارالمعلمین ،مرکز تربیه معلم ایجاد شده که از جمله  48باب دارالمعمین اساسی  199 ،باب مرکز حمیوی
ومتباقی  92باب الحاقیه

-

 65باب مکتب ابتدائیه 87 ،صنف آموزشی تدریسی در  4والیت ایجاد شده

-

اعمار لیله ،آشپزخانه ،سالون طعام خوری در والیت هلمند

-

 22400باب باغچه خانگی ،سبزیجات در  27والیت دو زون والیات را نیز تحت پوشش داشته است

-

به تعداد  240باغچه مکتبی برای  35تن (سبزیجات ،گندم ،خوراکه ،حیوانات) ایجاد گردیده است
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-

 600صندق زنبورعسل به والیت تحت زون های متذکره توزیع شده

-

به تعداد  12باب مراکز پروسس وبسته بندی مواد غذایی ایجاد شده است

-

 100باب واحد های سمارق برای زنان اجراات گردیده ست

-

به تعداد  54گروپ پس انداز خودی خانم ها و 25گروپ کوچی ایجاد شده

-

معرفی  30تن زنان متشبث در نمایشگاه شهر کلکته کشور هندوستان

-

 125نمایشگاه روستایی دایر گردیده است

-

معیار یساختن مراکز اصالح محبوسین در والیات بلخ ،سمنگان وننگرهار

-

 5006تن از زنان در والیات بلخ ،جوزجان ،سرپل ،فاریاب از برنامه های آگاهی عامه در حصه حقوق زنان وافراد محاکم
صحرایی مستفید گردیده اند

-

افزایش زنان در صفوف پولیس به  3355تن رسیده است

-

اعمار مرکز تربیت اصالح واقع بادام باغ ومعیاری سازی محبس اناثیه

-

چاپ  2000جلد کتب در مورد حقوق زنان وتکثیر آ از طریق وزارت حج واوقاف به ادارات ذیربط

-

دوباب شفاخانه تداوی معتادین زن در زون شمال وجنوب غرب

-

به تعداد  89مرکز صحی در محالت دور دست زون شمال  236مرکز صحی در زون غرب ایجاد شده است

-

 12کمپاین آگاهی عامه سرطان ثدیهدر والیات بدخشان ،نورستان ،کنر ،لغمان ،ننگرهار ،فاریاب ،بادغیس راه اندازی شده

-

پالیسی نقش زنان در پروسه صلح تسوید گردیده است

-

معرفی سه خانم به حیث ولسوال بلخ ،جوزجان ،فاریاب

-

معرفی دو خانم به حیث مشاوران در میدان وردک ودایکندی

-

معرفی سه خانم به حیث معاون امور اجتماعی در کابل ،ننگرها وهرات.

 تدویرسمپوزیم های توانمند سازی زنان والیات زون شرق و غرب و پیگیری قعطنامه سمپوزیم های زنانوالیات زون شمال و زون جنوب غرب،
 آموزش و ارتقای ظرفیت ( )472-481تن از زنان و مردان در برنامه های متعدد آگاهی عامه ،در موردخشونت ،مشارکت و حقوق مدنی زنان.
 تدویر سه نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت های ملی و بین المللی زنان. اعمار دو تعمیر جمنازیوم و یک تعمیرمارکیت زنانه در باغ زنانه والیات :کاپیسا ،غزنی و ننگرهار. ارایۀ طرح های پیشنهادی :ایجاد صنفهای محلی تعلیم و تربیه در مناطق دور دست ،مارکیتهای تجارتی ویژهبانوان برای فروش محصوالت شان ،فراهم آوری فرصتهای تعلیم و تربیه به اطفال و زنان بیجاشده در حالت
اضطرار.
 -5اجرا و انجام بررسی های تحقیقاتی در موارد ذیل:
 -1دسترسی زنان به عدالت رسمی وغیر رسمی،
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 -2مشارکت زنان در حکومتداری خوب،
 -3وضعیت زنان متکفل خانواده ها.
 -6سازماندهی کمپاین ها:
 برگزاری کمپاین افزایش حضور و مشارکت زنان در انتخابات. تدویر کمپاینهای تبلیغاتی و ورکشاپهای آموزشی جهت افزایش شمولیت دختران به مکتب و دسترسی آنها بهتعلیمات و تدوام تحصیل در والیات.
 تدویر برنامه های آموزشی کمپاین انتخاباتی در والیات بلخ وهرات برای کاندیدا زن. راه اندازی کمپاین شانزده روزه کاهش خشونت بمناسبت روز جهانی محو خشونت 25 ،نوامبر. -7نظارت از تطبیق پالن کاری ملی برای زنان:
 ارزیابی نتایج ده سالۀ پالن کاری ملی برای زنان. شامل سازی مسایل توسعۀ اقتصادی زنان در پالیسی های وزارت های اقتصاد ،احیا و انکشاف دهات و زراعت،آبیاری و مالداری.
 نظارت از ( )5پروژه اقتصادی زنان در والیات. نظارت از کار و فعالیت  40کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ادارات دولتی . ایجاد کمیته رسیدگی به قضایای حاد خشونت و کمیسیون مدافع حقوق زنان از دیدگاه شرع و قانون. -8ادغام و گسترش جندر
 تدویر( )39ورکشاپ آموزشی اساسات و ارزش های جندر برای کارمندان ادارات دولتی. تدویر ( )16ورکشاپ آموزش پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت ،قانون آزار و اذیت زنان وازدواجهای اجباری و قبل از وقت در والیات :پنجشیر ،کندهار ،غور ،نیمروز ،ننگرهار ،هرات ،پروان ،کاپیسا،
سمنگان ،لغمان ،بامیان ،دایکندی ،جوزجان ،بغالن ،تخار و بدخشان در خصوص
 ایجاد پست فوکل پاینت های جندر در والیات شمال و شمال شرق به همکاری شرکا و پارتینران. -9توسعۀ همکاری با شرکا و پارتینران:
 عقد تفاهمنامه های همکاری با  20نهاد و اداره در خصوص توانمند سازی زنان و ارتقای ظرفیت از آنجمله باتلویزیون زن و زنان کشور اندونزیا
 ثبت و راجستر موسسات .به تعداد  13موسسه که در عرصه های مختلف برای زنان خدمت می نمایند ،بحیثپارتینران ،شناسایی و ثبت و راجستر شده اند.
 جواز فعالیت  8موسسه همکار که در بخش های مختلف برای زنان کار می نماید ،.تمدید شده است. -10افزایش حضور و نقش زنان در ادارات
 افزایش زنان در ادارۀ خدمات ملکی به  % 27/33و احراز پست های مدیریتی به تفکیک ذیل:4

 261تن قضات 204 ،تن سارنوال 24 ،تن وکیل مدافع ،یازده تن معاون نواحی شاروالی کابل ،هفت تن مستوفی
والیات ،و دستیابی یکعدۀ دیگر به پست های مدیریت های ارشد شورای عالی ،معاونیت وزارت ها ،ریاست های
عمومی و مستقل و نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان.
 وارد کردن اصالحات در ساختار و تشکیالت وزارت برای کارایی اداره ،استخدام روسای جوان و کارمندانبا تحصیالت عالی .تقرر  93کارمند در بست های کمبود از طریق برنامۀ رقابت آزاد،
 - 11نتایج و دستآوردهای سفرهای مقامات وزارت
 چهار سفر کاری اعضای کمیسیون عالی مبارزه با خشونت علیۀ زن در جهت هماهنگی با کمیسیون هایوالیتی منع خشونت،
 سفر به والیات کاپیسا ،قندهار ،هلمند ،پروان ،میدان وردک و خوست به منظور تدویر اجماع صلح زنان وصدور قطعنامه ها.
 افتتاح سمپوزیم توانمندسازی زنان در هرات و ننگرهار و بازدید از واحدهای دومی ،مراکز حمایوی و محابساناثیه والیت پنجشیر و پروان.
 -12پیگیری از فیصله های مقامات رهبری دولت:
 از جملۀ پانزده مصوبه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان ،ده مصوبه ،اجرا شده و گزارش داده شده است.همینطور در زمینۀ هفت مصوبه از جملۀ  19مصوبه شورای وزیران ،نیز اجراآت صورت گرفته است.
 -13در بخش مالی:
 -مصرف  95فیصد بودجه؛ یعنی مبلغ(  ) 215 -200 -410افغانی از ( ) 229 -547 -305

فعالیت های عمدۀ پالن وزارت امور زنان برای سال 1398
 -1در بخش حقوقی :
-

باز نگری قانون منع خشونت علیه زن وارسال نظریات به وزارت عدلیه غرض تعدیل آن.

-

نهایی سازی مسوده مقرره ثبت ازدواج ها وارسال نظریات به وزارت عدلیه.

-

دادخواهی برای تصویب قانون خانواده ،مقررهمنع تعبیض و مقرره میانجگری در اختالفات خانوده گی .

-

ارایه های مشوره های حقوقی از طریق خط تلفون رایگان  67-67برای زنان واطفال .

-

تنویر اذهان عامه از طریق تدویر  16ورکشاپ برای  180تن در مورد قانون منع آزار واذیت زنان و اطفال ،تحقیقات
حقوقی منع خشونت علیه زن.

 -2نظارت از تطبیق پالیسی ها و پروژها:
 -نظارت از برنامه های میثاق شهروندی در والیات :کندهار ،هرات ،ننگرهار و بلخ
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 نظارت از پروژه های انکشافی زنان در والیات :ننگرهار ،غزنی ،کاپیسا ،هرات ،لغمان ،پروان ،میدانوردک ،کابل و پنجشیر؛
 نظارت از برنامه های ملی با اولویت (انکشاف زراعت ،توانمند سازی زنان ،میثاق شهروندی وانکشافسکتور خصوصی) موسسات دولتی وغیردولتی
 ارزیابی گزارش تطبیق نپوا طی ده سالی که گذشت. -3توانمند سازی زنان:
 تسوید استراتیژی توانمند سازی زنان. تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان در زون های( :مرکز ،شمال ،جنوب ،غرب و شرق ) به بازاریابیبرای محصوالت تولیدی زنان.
 -4ارتقای سطح آگاهی عامه:
 ایجاد پرودکشن با تجهزات آن. ایجاد کتابخانه دیجتلی در ویب سایت. تجدید پالیسی های نشراتی نشریه های وزارت راه اندازی کمپاین افزایش مشارکت زنان در انتخابات، تهیه و نشرسپات های تلویزیونی جهت روشنگری اذهان عامه راه اندازی برنامه آگاهی عامه برای مشارکت زنان ،بخصوص در انتخابات ،شامل  224ولسوالی44800 ،تن از زنان و مردان.
 -5ادغام و گسترش جندر:
 بررسی ومرور پالیسی های ادارات از دیدگاه جندر حساس ساختن نصاب تعلیمی و تحصیلی کشور از دیدگاه جندر، سروی ابتدائی وضعیت موجوده زنان در ادارات از دیدگاه جندر ،جمعآوری آمار وارقام احصائیوی زنان، انکشاف پالیسی های ملی جندر ،افزایش زنان در حوزه انتخابات ،دسترسی زنان به قرضه های کوچک ومصونیت زنان در حاالت اضطرار.
 تدویر برنامه آگاهی دهی هدف پنجم استراتیژی انکشاف پایدار ( ) SDGدر سطح  12والیت برای کارمندانریاست های امور زنان و سایر ادارات.
 -6عقد تفاهمنامه های همکاری با شرکا:
 ثبت و راجستر موسسات غیردولتی و نظارت از فعالیتهای آنها. نظارت از تطبیق  25پروژه شامل تفاهمنامه های منعقده و ارائه گزارش آنها. -7ایجاد سیستم واحد و هماهنگ معلوماتی اداره ،شامل:
 انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری،6

 سیستم ثبت مراجعه کنندگان و دفتر ارایه معلومات مراجعه کنندگان. -انکشاف سیستم انالین رسیدگی به شکایات.
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