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خلـص گـزارش
اصـول کلـی حقـوق بشر و مفاد کنوانسـیون هـای بین املللی حقـوق برش ،برای کلیه کشـور های عضو سـازمان ملـل متحد چارچوب

جامـع حقوقـی را پیـشبینـی منـوده اسـت تـا کشـورها ارزش های منـدرج در کنوانسـیون هـای مذکـور را از طریـق تعدیـل ،ایزاد،

تسـوید و تصویـب در قوانیـن ملـی شـان تسـجیل منـوده و ضامنـت هـای اجرایـی را بـه منظـور نهادینه سـاخنت ایـن ارزش ها پیش

بینـی و تضمیـن مناید.

وزارت امـور خارجـه تدویـن مسـوده سـومین گـزارش از تطبیـق پلان عمل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵پیرامون زنـان ،صلح وامنیـت را از
مـاه عقـرب سـال  ۱۳۹۷آغـاز کـرد .در ایـن گـزارش فعالیـت هـا و دسـتاوردهای ادارات تطبیـق کننـده برمبنای شـاخص های پیش

بینـی شـده ،توحیـد وتحلیـل گردیده اسـت .این گـزارش بر مبنای چهار رکن (مشـارکت ،محافظت ،پیشـگیری ،رفـاه و بهبود) ترتیب
گردیـده اسـت کـه مبیـن فعالیـت هـای ادارات تطبیـق کننده وجوانـب ذیدخل پلان عمل ملی می باشـد.

یافتـه هـا و مشـاهدات نظارتـی در رکـن "مشـارکت" نشـان میدهـد کـه ادارات تطبیـق کننـده بـه منظورحامیـت از حقـوق زنـان بـه

عنـوان قرشآسـیب پذیـر اجتامعـی تعـدادی از اسـناد تقنینـی را برحسـب پلان عمل ملـی ،مـرور و بازنگری منـوده اند .ارقـام واصله

از کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی ،نشـان دهنـده افزایـش  27.3درصـد مشـارکت زنـان در ادارات دولتی می باشـد.
شـورای عالـی صلـح بـه عنـوان یکـی از نهادهـای کلیـدی تطبیـق کننده پلان عمل ملـی قطعنامه  ۱۳۲۵توانسـته اسـت کـه حضور

زنـان را در سـطح رهبری از  ۹تـن بـه  ۱۶تـن افزایـش دهـد و علاوه بـر ایـن  ۷۰۰زن نخبـه را غـرض اشتراک در پروسـه صلـح

شناسـایی و جـذب منـوده اسـت .داراالنشـای شـورای عالی صلـح نیز تعـداد کارمندان زن ایـن اداره را از  ۳تن بـه  ۱۸تن افزایش
داده اسـت .یافتـه هـای رکن مشـارکت نشـان می دهد که  ۲2ادارۀ تطبیق کننده "پالیسـی احترام متقابل در محیـط کار" را به منظور

افزایـش حضـور زنـان و تأمیـن مصئونیـت و فرصت های شـغلی آنـان تدوین منـوده اند.

ارزیابـی هـا و معلومـات واصلـه مبتنـی بـر رکـن "محافظـت" بیانگـر اینسـت کـه ادارات تطبیق کننده توانسـته انـد به منظـور تامین
عدالـت و رسـیدگی بـه قضایـای منـع خشـونت علیـه زنـان در  ۳۴والیـت میکانیـزم هـای عملـی و عینـی را ایجـاد منوده و بـه گونه

مسـتمر قضایـای منـع خشـونت را در میعـاد معیـن قانونـی رسـیدگی و نظـارت مناینـد .گزارشـات واصله از نهـاد های ذیربط نشـان

مـی دهـد کـه بـه تعـداد  ۱۰۴۷۱قضیه خشـونت علیـه زنان از جانـب ارگان هـای عدلی و قضایـی و کمیته هـای حل منازعـات زنان
وزارت امـور داخلـه و وزارت امـور زنـان حـل و فصل گردیده اسـت .همچنان نهاد های مذکـور به تعداد  ۵۴۵زن قربانی و شـاهدان

دوسـیه هـای مذکـور را در  ۲۰مرکـز حامیـوی زنـان تحـت حامیت قـرار داده و مصؤنیـت آن ها را تأمیـن مناید.

دسـتاوردهای ادارات تطبیـق کننـده بـر مبنـای رکـن "پیشـگیری" نشـان می دهد کـه بر اسـاس پالن استراتیژیک ارگانهـای عدلی

و قضایـی در  ۱۷والیـت محاکـم اختصاصـی منـع خشـونت علیـه زنـان ایجاد شـده اسـت و  ۳۴آمریت منع خشـونت والیتی توسـط
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اداره لـوی حارنوالـی تاسـیس شـده اسـت و افزون برایـن ۳۳ ،کمیته والیتـی جوانان فعال در زمینـه صلح و منع خشـونت علیه زنان

نیـز تشـکیل گردیـده اسـت .شـایان ذکـر اسـت کـه به منظـور اتخـاذ تدابیر وقایـوی از جانـب وزارت هـای امـور زنان ،ارشـاد ،حج
و اوقـاف ،عدلیـه و سـایر ادارات ذیربـط بـه شـمول شـبکه زنـان افغـان در رسارس کشـور کمپاین آگاهـی دهی صورت گرفته اسـت.

فعالیـت هـای پلان شـدۀ ادارات تطبیـق کننـده مبتنـی بـر "رکـن رفـاه و بهبود" نشـان مـی دهد کـه زنـان در فعالیت هـای اقتصادی

و اجتامعـی نقـش فعـال داشـته و توانسـته انـد در سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۲۳۴۶جواز فعالیـت هـای شـغلی را از وزارت کار و امور
اجتامعـی دریافـت و در  ۱۴برنامـه کار آمـوزی اشتراک مناینـد .بـا حامیـت برنامـۀ میثـاق شـهروندی ،تا حـدودی زمینه های شـغلی
بـرای زنـان روسـتایی فراهـم شـده اسـت کـه ایجـاد فابریـکات کوچک جهـت تولیـد لبنیـات ،آب معدنی ،کشـمش پاکی و پروسـس

جلغـوزه در والیـات هـرات ،بلـخ ،بغلان ،کنـدز ،کندهار ،رسپل ،پنجشـیر ،کابل ،پکتیـا و پکتیکا منونـه های بارز ایـن تغییرات مثبت
به شمار مـی آید.

وزارت امورخارجـه بـه عنـوان ارگان هامهنـگ کننـده فعالیت هـای ادارات دولتی وسـایر جوانـب ذیدخل در زمینه تطبیـق پالن عمل

ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵پیرامـون زنـان ،صلـح وامنیـت همـواره می کوشـد تـا با فراهـم آوری زمینـه هامهنگـی و همکاری بیـن نهادهای
تطبیـق کننـده موجـب اجرایـی شـدن و زمینه تحقـق حقوق و امتیـازات زنـان را فراهم آورد.
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مقــدمه
دولـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان بعـد از رومنایـی مرحلـۀ نخسـت پالن عمـل ملی قطعنامـه  ۱۳۲۵شـورای امنیت سـازمان ملل

متحـد پیرامـون زنـان  ،صلـح وامنیـت در تاریـخ  ۹رسطـان  ،۱۳۹۴تطبیـق آن را توسـط نهـاد هـای ذیربـط آغـاز منـود .وزارت امور
خارجـه بـه حیـث نهـاد هآمهنگکننـده مسـئولیت نظـارت ،ارزیابـی و گزارشدهـی سـاالنه از تطبیـق ایـن پلان را بـه عهـده دارد و

گزارشـات سـاالنه را تهیـه و بـه مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری و شـورای ملـی ارسـال مـی منایـد .اولیـن گـزارش از تطبیـق پلان
عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵در جریـان کنفرانـس بروکسـل در سـال  ۲۰۱۶و دومیـن گـزارش از تطبیـق این پالن در سـال  ۲۰۱۷به
همـکاری جوانـب ذیدخـل ترتیـب و نشر گردید .گزارش حارض سـومین گـزارش از تطبیق پالن عمـل ملی قطعنامه  ۱۳۲۵اسـت که
بـا همـکاری ادارات و نهادهـای ذی دخـل تهیـه وتدوین شـده اسـت.

ایـن گـزارش از سـه بخش تشـکیل گردیده اسـت که بخش نخسـت روی عمومیـات ،بخش دوم پیرامـون معلومات واصلـه از ادارات

تطبیـق کننـده و بخـش سـوم نتیجـه تحلیل معلومات واصله می باشـد و نشـان دهنده سـطح تطبیـق فعالیت ها در هرشـاخص و میزان
اجـراآت هـر اداره اسـت .ایـن گـزارش در برگیرنـده اقدامـات عملی نهاد هـای ذیربط از آغاز الی ختم سـال مالی  ۱۳۹۷اسـت.

گـزارش حـارض شـامل فعالیـت هـای انجام شـده و فعالیت هـای در حـال انجـام ادارات تطبیق کننده بر مبنای  ۳۹شـاخص اسـت
کـه وزارت امـور خارجـه نتایـج آن را بـا اسـتفاده از شـیوه هـای جمـع آوری معلومـات شـامل اسـناد موجـود ،مصاحبه و سـوالنامه

بصـورت کمـی وکیفـی تحلیـل منـوده و بعـد از تائیـد کمیتـه تخنیکـی و منظـوری کمیتـه رهربی ،بـه مقام عالـی ریاسـت جمهوری و
شـورای ملی ارسـال مـی مناید.

بـا نشر ایـن گـزارش ،رونـد تطبیـق مرحلۀ اول پلان عمل ملی قطعنامـه  ۱۳۲۵به پایان رسـیده و رونـد تطبیق مرحلـۀ دوم پالن عمل
ملـی قطعنامـه  )۲۰۲۲ - ۲۰۱۹( ۱۳۲۵بعـد از رومنایـی پالن جدیـد آغاز می گردد.
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روش تحقیق و جمع آوری معلومات
برمبنـای پلان عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵ادارات تطبیـق کننـده و ادارات همـکار مکلف اند تا بـا تدوین برنامه هـای اجرایی مبتنی

بـر پلان عمـل قطعنامـه  ۱۳۲۵اقدامـات تقنینـی ،اجرایـی و قضایـی خویـش را سـاالنه بصورت مسـتند ،دقیـق و تفصیلی بـه منظور
تهیـه گـزارش تطبیقـی بـه ریاسـت حقوق بشر و امور بیـن املللی زنـان وزارت امـور خارجه ارسـال منایند.

ریاسـت حقـوق بشر و امـور بیـن املللی زنان بـه منظـور هامهنگی و انعـکاس دسـتآوردهای ادارات تطبیـق کننده برمبنای پرسشـنامه

اقـدام بـه جمـع آوری معلومـات و اطالعـات منوده اسـت .پرسشـنامه های دور سـوم گزارشـدهی از تطبیـق پالن عمل ملـی قطعنامه
 ۱۳۲۵از طریـق تدویـر جلسـات هامهنگـی و برنامه های آموزشـی بـه مناینـدگان ادارات ذیدخل توضیح و ترشیح گردیده اسـت .این

رونـد بـه ادارات تطبیـق کننده در قسـمت ارائه گزارشـات مسـتند از اجراآت کاری شـان ممد واقع شـده اسـت.

درنتیجـه پیگیـری هـای مـداوم ریاسـت حقـوق بشر وامـور بیـن املللـی زنـان ،زمینـه تطبیق پلان عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵زنان ،
صلـح وامنیـت بـا همـکاری سـایر ادارات ذیدخـل فراهـم گردید و کلیـه معلومات واصلـه طبقه بندی شـده وپس از تحلیـل وارزیابی

گـزارش نهایـی تدوین گردیده اسـت.

الف :مشارکت
شاخص های شماره۲-۱ :
تعداد قوانین و پالیسی های ارزیابی شده جهت تقویت مشارکت زنان
تعداد قوانین و پالیسی های تعدیل شده جهت تقویت مشارکت زنان
ادارات گزارش دهنده :وزارت عدلیه ،وزارت امور زنان،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و مشرانو
جرگه

وزارت امور زنان در سال  ۱۳۹۷به تعداد ( )7سند پالیسی ذیل را با در نظرداشت تساوی جنسیت مرور منوده است:
 .1پالیسی صنایع -وزارت تجارت و صنایع
 .2پالیسی ادارات محلی -ادارۀ مستقل ارگانهای محل
 .3پالیسی جندر -وزارت زراعت و مالداری
 .4پالیسی جندر -وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
 .5مرور پالیسی جندر یا پالن ملی کاری برای زنان افغانستان نپوا و تسوید پالیسی دوم
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 .6تصویب پالیسی دسرتسی زنان به حق میراث و مالکیت .
 .7تصویب پالیسی تقویت اشرتاک زنان در پروسه انتخابات.

همچنان این وزارت مسوده قانون جرگه های اصالحی در منازعات مدنی را ارزیابی و مرور منوده است.
وزارت عدلیه به منظور بهبود حقوق زنان اسناد تقنینی ذیل را در جریان سال  ۱۳۹۷تحت تدقیق قرار داده است که عبارتند از:
 .1مقررۀ اضافه رخصتی مریضی
 .2مقرره منع تبعیض علیه زنان
 .3مقرره مساعدت های حقوقی
 .4تسوید مقرره ثبت ازدواج و انحالل آن

بـه منظـور افزایـش مشـارکت زنان ،ایجـاد محیط مصئون کاری و سـهم گیری بیشتر آنها در ادارت دولتی ،کمیسـیون مسـتقل اصالحات اداری
و خدمـات ملکـی نیـز پالیسـی افزایـش مشـارکت  ۲درصدی زنان و پالیسـی منـع آزار و اذیـت در محیط کاری را تعدیل منوده اسـت.
همچنین مرشانو جرگه جهت مشارکت زنان ،پالیسی برابری جنسیتی را تحت بررسی قرار داده که به زودی نهایی میگردد.

شاخص شماره۳ :
افزایش  ۱۰در صدی زنان در خدمات ملکی ( به ویژه در والیات)
ادارات گزارشدهنده :وزارت ها و ادارات دولتی

نهـاد هـای دولتـی جهـت جـذب و اسـتخدام زنـان مبتنـی بـر قانـون کارکنان خدمـات ملکـی ،طرزالعمـل هـای تعیینـات و اسـتخدام کارکنان
بـه همـکاری کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی ،عمـل می مناینـد که طی سـال  ۱۳۹۷افزایـش زنـان را از ادارات خویش
بطـور ذیـل گـزارش داده اند:
 .1در شـورای عالـی صلـح حضـور زنـان در سـطح رهبری از  ۹تـن بـه  ۱۶تـن افزایش یافته اسـت که نشـان دهنـدۀ افزایـش  ۲۱درصدی
حضـور زنـان دریـن سـطح میباشـد.کارکنان داراالنشـای شـورای عالی صلـح از  ۳تن بـه  ۱۸تن (مشـمول دو رئیـس زن) و کارمندان زنان
کمیتـه هـای والیتـی از  ۷۳تـن بـه  ۱۰۰تـن افزایـش یافته اسـت کـه از مجمـوع  ۸۰۰کارمند در مرکـز  ۱۳۴تن آنـان زنان بـوده و از جمله
 ۴۸۵کارمنـد کمیتـه هـای والیتـی بـه تعـداد  ۱۰۰تن آنـان را زنان تشـکیل میدهد.
 .2در وزارت امـور زنـان ،حضـور زنـان در سـطح رهبری بـه  ۹۴درصـد و در بسـت هـای ماموریـت بـه  ۷۰درصـد میرسـد .طی سـال مالی
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 ۱۳۹۷بـه منظـور افزایـش ده درصـدی زنـان در ایـن وزارت از جملـه  ۹۵تـن کـه در سـطح مرکـز و والیات اسـتخدام گردیده انـد ۷۲ ،تن
آنـان زنان میباشـند.
 .3وزارت عدلیـه از سـال  ۱۳۹۴بدینسـو  ۴۵تـن از محصلیـن انـاث رشـته هـای اقتصاد ،حقـوق و رشعیـات را به همـکاری اداره ()GIZ
بـه عنـوان کار آمـوز جـذب منـوده کـه بعـد از اختتـام دورۀ کار آمـوزی بـه تعـداد  ۵تن آن در بسـت هـای خالی ایـن وزارت جـذب و ۳تن
آنـان منحیـث کارمنـدان باملقطـع اسـتخدام گردیـده انـد .در سـال  ۱۳۹۷از طریـق برنامـه ( )CBRبـه تعـداد  ۴تـن کارمند مقرر شـده که
از جملـه  ۳تـن آنـان از طبقه اناث میباشـد.
 .4وزارت معادن و پطرولیم در مجموع  ۴۳کارمند را استخدام منوده است که از آن جمله  ۳تن آنان زن میباشد.
 .5وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  ۲کارمند زن را استخدام منوده است.
 .6وزارت امـور رسحـدات و قبایـل  ۲تـن از طبقـه انـاث را از طریـق امتحـان رقابتـی و  ۴تـن دیگـر را به گونه قـراردادی اسـتخدام منوده
است.
 .7وزارت صحت عامه در جریان سال  ۱۳۹۷به تعداد  ۱۴۰۹کارمند زن را در بخش های مختلف این وزارت استخدام منوده است.
 .8اداره مسـتقل ارگان هـای محـل  ۱۰کارمنـد زن را در بسـت هـای مختلـف در مرکـز اسـتخدام منـوده اسـت .همچنـان  ۲زن را به عنوان
شـاروال دایکنـدی و میـدان وردک و  ۳زن را بـه حیـث معـاون امـور اجتامعـی در والیـات هـرات ،ننگرهـار ،کابـل و  ۳زن را بـه صفـت
ولسـوال در والیـات فاریـاب ،جوزجـان و بلـخ مقـرر منـوده اسـت و  ۲۱کارشـناس جنـدر از طبقـه انـاث را در والیات مختلف اسـتخدام
منوده اسـت .
 .9در سـال  ۱۳۹۷از طریـق برگـذاری امتحـان جمعـی به تعداد  ۳۱۱۹تـن زن در ادارات خدمات ملکی جذب گردیـده اند که  1.35درصد
افزایـش را نشـان میدهـد .همچنـان جهـت آگاهـی دهـی از فرصت هـای شـغلی در ادارات خدمات ملکی ،کمپاین اسـتخدام بـرای ۱۰۰۰
تـن از فارغـان انـاث پوهنتـون هـای دولتـی کابـل ،پوهنتون تعلیـم و تربیه شـهید اسـتاد برهان الدیـن ربانی ،پولـی تخنیـک و پوهنتون های
خصوصـی اهـل بیت و پیـام راه اندازی گردیده اسـت.
 .10ادارۀ ملـی احصاییـه و معلومـات  ۱زن را بـه عنـوان مشـاور از طریـق برنامـه مبتنـی بـر نتایـج ( )CBRو  ۱تـن را در بخش انکشـاف
سیسـتم هـا و محاسـبات ملـی از طریـق برنامـه پالیسـی ملـی متخصصین ( )NTAاسـتخدام منوده اسـت.
 .11وزارت اقتصاد  ۴زن را در ریاست های اقتصاد در مرکز و والیات استخدام منوده است.
 .12اداره لـوی حارنوالـی بـه تعـداد  ۱۱۱څارنـوال طبقـه انـاث را جدیـدا ً مقـرر منـوده اسـت کـه ازآن میـان  ۵۰تـن در بخـش حارنوالی
مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان در مرکـز و والیـات ایفـای وظیفـه میمناینـد .تعیینات اخیر نشـان دهنـده افزایش مشـارکت زنـان از  ۱۵به
 ۲۲درصـد میباشـد کـه قـرار اسـت در جریـان سـال  ۱۳۹۸بـه  25درصد افزایـش یابد.
 .13براسـاس معلومـات کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،ایـن اداره دارای  ۲۵۸کارمنـد رسـمی اسـت کـه  ۲۴۱تـن آن مـرد و  ۱۷تـن دیگـر
زن میباشـد افـزون بـر آن ایـن اداره دارای  ۲۶۶تـن کارمنـد قـراردادی اسـت کـه  ۲۵۰تـن آن مـرد و  ۱۶تـن آن زن میباشـد .همچنیـن این
کمیسـیون در سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۳۴تـن را بـه عنـوان آمـر جنـدر در  ۳۴والیـت تعییـن منوده اسـت.
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 .14وزارت تحصیلات عالـی استراتیژی جنـدر را در نهـاد هـای تحصیلات عالـی ترتیب منوده و این استراتیژی از سـال  ۱۳۹۵بدینسـو
در متـام پوهنتـون هـای دولتـی در حـال تطبیـق می باشـد .قرار اسـت بر مبنـای این استراتیژی حضور زنـان در نهاد هـای تحصیالت عالی
الـی سـال  ۱۳۹۹بـه  ۲۰درصـد و الی سـال  ۱۴۰۴بـه  ۲۵درصـد افزایش یابد.
 .15وزارت امـور خارجـه در راسـتای افزایـش حضـور زنـان متعهـد بـوده کـه در بخش های مربـوط این وزارت بـه تعـداد  ۱۱۹زن کارمند
رسـمی مصروف ایفـای وظیفـه میباشـند اخیرا ً  4زن به سـمت سـفیر مقرر شـده اند.
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جدول  :۱تعداد کارکنان خدمات ملکی

تعداد کارکنان در خدمات ملکی به تفکیک جنسیت
ادارات
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
مشرانو جرگه
وزارت امور زنان
وزارت عدلیه
اداره ملی احصاییه و معلومات
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
وزارت امور سرحدات و قبایل
وزارت فواید عامه
کمیسیون مستقل انتخابات
شورای عالی صلح
وزارت صحت عامه
وزارت معادن و پطرولیم
دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
لوی حارنوالی
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
وزارت تحصیالت عالی
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
وزارت اقتصاد

مجموعه

درصدی
۱۵

مرد

۴۷۹

۷۱

۵۵۰

۱۳

۳۲۳

۳۴۸

۶۷۱

۵۲

۲۵۰۸

۲۰۰

۲۷۰۸

۷

۴۸۶

۸۴

۵۷۰

۱۵

۱۰۴۷

۱۲۱

۱۱۶۸

۱۰

۱۲۰۷

۸۷

۱۲۹۴

۷

۲۶۳۰

۳۱۲

۲۹۴۲

۱۱

۴۹۱

۳۳

۵۲۴

۶

۶۶۶

۱۳۴

۸۰۰

۱۷

۲۳۰۳۳

۱۰۷۱۴

۳۳۷۴۷

۳۲

۲۴۶۴

۳۴۹

۲۸۱۳

۱۲

۳۶۱

۳۱

۳۹۲

۸

۴۴۲۱

۱۳۱۴

۵۷۳۵

۲۳

۸۳۱۵

۷۱

۸۳۸۶

۱

۲۸۱۷

۵۹۶

۳۴۱۳

۱۷

۴۳۲

۲۷

۴۵۹

۶

۸۷۲

۱۰۶

۹۷۸

۱۱

۷۰۲

زن

۱۲۵

۸۲۷

افزایش مشارکت زنان در سکتور امنیتی و دفاعی
وزارت دفـاع ملـی در جریـان سـال  ۱۳۹۷در بسـت های نظامـی  ۶۳افرس ۱۸ ،بریدمـل ۸۹ ،رسباز و همچنان در بسـت های ملکی

 ۲۶زن را از طریـق کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی اسـتخدام منـوده اسـت .این در حالیسـت که برمبنای استراتیژی
وزارت دفـاع ملـی بایـد  ۱۰درصـد از تشـکیل اردوی ملی را قرش اناث تشـکیل دهد.

وزارت امـور داخلـه در بخـش حـل مشـکالت خانوادگی در سـطح مرکـز و والیات به تعداد  ۴۳۵افرس و سـاتنمن کـه از جمله ۱۸۴
تن آن زن و  ۲۵۱آن مرد میباشـد ،اسـتخدام منوده اسـت.
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دفتر شـورای امنیـت ملـی در هامهنگی با کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکی به تعـداد  ۲۰زن را اسـتخدام منوده
اسـت .قابـل ذکـر اسـت کـه از مجمـوع  ۱۸۶کارمند رسـمی شـورای امنیت ملـی  ۲۶تـن و از جملـه  ۱۸کارمند قـراردادی آن  ۶تن

را زنـان تشـکیل میدهد.

بـه تعـداد  ۷۰۰کارمنـد زن در مربوطـات ریاسـت عمومی امنیت ملی اسـتخدام شـده اند کـه از آن جمله  ۵۹تن آنها در جریان سـال
 ۱۳۹۷جـذب گردیـده کـه از آن میـان  ۳۰تـن زن در سـطوح مدیریت و رهربی این ریاسـت ایفـای وظیفه میمنایند .رهربی ریاسـت

عمومـی امنیـت ملـی مصمم اسـت تا در سـال آینـده با فراهم آوری تسـهیالت بیشتر زمینه جلب و جـذب زنـان را افزایش دهد.
شاخص شماره۴ :
تدوین پالیسی احترام متقابل در محیط کار

ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات دولتی

بـه منظـور فراهـم آوری فضـای مسـاعد کاری در بخـش خدمـات ملکـی ،متامـی وزارت هـا و ادارت دولتـی مکلـف بـه تدویـن پالیسـی احرتام
متقابـل در محیـط کار میباشـند .بـه اسـاس معلومـات حاصلـه از گـزارش دوم از تطبیـق پالن عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵رصف وزارت معارف
چنیـن پالیسـی را تدویـن و تطبیـق منـوده بود .اما خوشـبختانه در جریان سـال  ۱۳۹۷کمیسـیون مسـتقل انتخابات جهت ایجاد فضای مسـاعد
کاری بـرای زنـان ،کمیتـه حـل مشـکالت و کمیتـه رسـیدگی به مشـکالت زنان توسـط هیات رهبری این کمیسـیون ایجـاد گردیده اسـت .عالوه
بـر ایـن ادارات ذیـل نیز پالیسـی احترام متقابـل در محیـط کار را تدوین منـوده اند:
ریاسـت عمومـی ادارۀ امـور ریاسـت جمهـوری ،ریاسـت عمومـی امنیت ملـی و وزارت هـای :عدلیه ،اطالعـات و فرهنگ ،زراعـت،آبیاری و
مالـداری ،معـادن و پطرولیـم ،اقتصـاد ،تحصیلات عالـی ،ارشـاد،حج واوقـاف ،امور رسحـدات و قبایل ،دفاع ملـی ،امور داخلـه ،امور زنان،
فوایـد عامـه ،امـور مهاجریـن وعـودت کننـدگان ،انـرژی و آب ،دفتر وزیـر دولـت در امور رسـیدگی به حـوادث ،شـورای عالی صلـح ،مرشانو
جرگـه ،کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمات ملکـی و اداره ملی احصائیـه و معلومات.
وزارت امـور زنـان بـا حامیـت از پـروژه پرومـوت ورکشـاپ تحت عنـوان روابط مسـلکی و احرتام متقابـل را برای بیشتر از  100تـن کارمندان
ادارات دولتـی تدویـر منـوده و همچنیـن سـی دی هـای خود آموز روابط مسـلکی را در محیط کار و پوستر هـا و چارت های تصویـری را تهیه
و در سـطح مرکـز و والیـات توزیع منوده اسـت .
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شاخص شماره۵ :
تعداد حضور زنان در سطوح رهبری سکتور امنیتی
ادارات گزارش دهنده :ارگان های امنیتی

 بـه منظـور مشـارکت سیاسـی زنان در رهربی سـکتورهای امنیتـی ،ایجاد فرصت هـای برابر واحرتام به شایسـته سـاالری وزارت امورداخلـه در جریـان سـال  ۱۳۹۷دو زن را در بسـت های کلیدی مقرر منوده اسـت.
 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی در جریـان سـال  ۱۳۹۷به تعداد  ۵زن را در سـطح مدیریت عالـی و  ۲۴زن دیگر را در سـطح مدیریتهای متوسـط مقرر منوده اسـت.
 وزارت دفـاع ملـی بـه منظـور شـامل سـازی زنـان در سـطح مدیریـت های عالی بـه تعـداد  ۳زن را در بسـت های رئیـس حقوق برشوانسـجام جنـدر ،مدیـر عمومـی حامیـه فامیلـی دربسـت دگروالی و مدیـر عمومی جندر در بسـت دگروالی اسـتخدام منوده اسـت.

شاخص شماره۶ :
تعداد مراکز آموزشی اختصاصی زنان در نهاد های امنیتی
ادارات گزارش دهنده  :ارگان های امنیتی

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی زمینـه ارتقـای ظرفیت کارمنـدان زن این ریاسـت را ضمن آمـوزش های اختصاصی ،مسـلکی و تدویرکـورس زبان
انگلیسـی وکمپیوتـر فراهـم منـوده کـه در نتیجه آن  ۱۵۴تـن از این کـورس ها فـارغ گردیده اند.
وزارت امـور داخلـه بـه منظـور فراهـم آوری تسـهیالت آموزشـی ،زنـان را در اکادمـی پولیـس ملـی ،مرکـز ارتقـای رتـب بـرای منسـوبین اناثیه
پولیـس در اسـتاف کالـج ،مرکـز آموزشـی ماللـی در والیـت ننگرهـار و مرکـز تربیـوی اناثیـه کابل جذب منوده و توانسـته اسـت جهـت ارتقای
ظرفیـت منسـوبین انـاث کـورس هـای مسـلکی کوتـاه مـدت داخـل خدمـت را در داخـل و خارج از کشـور بـه گونه مسـتمر تدویـر مناید.
وزارت دفاع ملی در  ۸مرکز آموزشی ذیل زمینه تعلیامت اختصاصی را برای زنان فراهم منوده است:
 .1مرکز تعلیمی نظامی کابل؛
 .2پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم (بخش زرغونه)؛
 .3اکادمی ملی نظامی؛
 .4سن هارس؛
 .5مکتب هوایی؛
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 .6مکتب پیاده؛
 .7کالج قوماندانیت؛
 .8مرکز تعلیمی نظامی در  ۷قول اردو ساحوی (والیتی).

قابل ذکر است که به تعداد  ۷تن از افرسان زن قوای هوائی در کشور های چک و هندوستان کاندید بورسیه های پیلوتی شده اند.
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جدول  :1تعداد فارغین اناث از مراکز تعلیمی وزارت دفاع ملی درسال ۱۳۹۷
محصلین

مداومین

مدت پرسونل موجود از منسوبین مالحظات
اناث

مراکزتعلیمی

شماره

افسر

1

اکادمی ملی نظامی

2

اکادمی سن هارس

3

مرکزتعلیمی نظامی

4

قوماندانی کالج

۳

5

قوماندانی هوایی

۱۲

6

کندک ماللی

۳۵

7

محصلین پوهنتون

بریدمل سرباز

۱

افسر بریدمل سرباز

بریدمل

افسر

۳۰

 ۴سال ۱۴

۷

۷۵

یکسال ۵

۵

۴

۴

 ۳سال ۵۲

۶

۲۶

 ۳ماه

۲۰۸

سرباز

۵

۱۹

۱

۱

۲۰

۱

 ۴سال

دنیا
۵۰

مجموع

۳۱۳

۵

۱۰

۳۸

۹۷

۲۱

محصلین که در بورسیه های خارجی مصروف تحصیل هستند
ترکیه

ایتالیا

ا نگلستان

هندوستان

تعداد

رشته

تعداد

رشته

تعداد

رشته

تعداد

رشته

۳

طب عالی و اکادمی

۸

طب عالی نظامی

۳

طب عالی

۱

تقویه مسلک

ملی نظامی
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شاخص شماره۷ :
تعداد پالیسی هایی که جهت استخدام و ارتقای ظرفیت زنان در سکتور امنیتی مرور گردیده است
ادارات گزارش دهنده :ارگان های امنیتی و وزارت امور زنان

وزارت امـور داخلـه بـه منظـور افزایـش حضـور زنـان درمدیریـت عالـی و مدیریت متوسـط "،پالیسـی جنـدر" را در سـال  ۲۰۱۵بر

مبنـای تأمیـن عدالـت ،برابـری جنسـیتی ،تأمیـن محیـط سـامل کاری ،ایجـاد فرصت هـای شـغلی و توامنندسـازی زنان تدویـن منوده
اسـت .علاوه بـر ایـن استراتیژی انسـجام پرسـونل زنـان در وزارت امـور داخلـه تدویـن گردیـده کـه در آن افزایش پولیـس زن الی

سـال ۲۰۲۰بـه  ۱۰۰۰۰تـن پیش بینی شـده اسـت.

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی در سـال  ۱۳۹۷پالیسـی جامـع اسـتخدام را تدوین و بـا تشـکیل کمیته بررسـی اسـناد متقاضیان ،یک
زن را در سـطح کمیتـه مذکـور تعیین منوده اسـت.

وزارت دفـاع ملـی جهـت افزایـش مشـارکت زنـان و به منظـور تأمیـن و رعایت حقوق برش ،پالیسـی جلوگیـری و پاسـخگویی به آزار
و اذیـت جنسـی زنـان ،پالیسـی حقوق برش و انسـجام جندر و پالیسـی تسـاوی جنـدر را در جریان سـال  ۱۳۹۷تدوین منـوده که در
متـام سـطوح وزارت دفـاع ملی و ستر درسـتیز در مرحله اجرا قـرار دارد.

وزارت امـور زنـان پیرامـون اسـتخدام زنـان در ارگان هـای امنیتـی ،کمیتـه هـای نظارتـی را در مرکز و والیـات ایجاد منوده اسـت تا
بـا هامهنگـی ایـن نهاد هـا ،زمینه حضورگسترده زنـان را مسـاعد مناید.

شاخص شماره۸ :
موجودیت موارد تشویقی جهت ترغیب زنان برای پیوستن در سکتور امنیتی
ادارات گزارش دهنده :ارگان های امنیتی و وزارت امور زنان

وزارت امور داخله  ۳۲۱۲پولیس زن را مستحق امتیازات مادی فوق العاده شناخته است که به ترتیب ذیل پرداخت میگردد:
• پرسونل پولیس زن که در محابس و توقیف خانه ها توظیف هستند مبلغ  ۵۰۰۰افغانی؛
• محصلین پولیس مبلغ  ۶۰۰۰افغانی؛
• مادرانی که اطفال شان شامل کودکستان های وزارت امور داخله هستند ،مبلغ  ۵۰۰۰افغانی در یک سال.
وزارت امـور داخلـه از طریـق نشر اعالنات تلویزیونی در شـبکه هـای تلویزیون طلوع ،ملر و شمشـاد طبقه اناث را تشـویق مینامید تا

در صفـوف پولیـس ملـی جلـب و جـذب گردند .علاوه بر این جهت تشـویق و ترغیب زنـان امتیازاتی چـون :ارجحیت در اسـتخدام،
متدیـد قـرار داد ،مراقبـت از اطفـال ،آمـوزش رایـگان ،مراقبـت های صحی در خارج از کشـور ،محـل بود و بـاش جداگانه و متدید
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ف خانه هـا ایفای وظیفه مینامیند در نظرگرفته شـده اسـت.
مـدت خدمـت بـرای پولیـس های زن کـه در محابـس و توقی 
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی برویت پالیسـی اسـتخدام این ریاسـت متعهد اسـت تـا با فراهـم آوری تسـهیالت و ایجاد فضای سـامل
کاری زمینـه هـای حضـور زنـان را افزایشدهد.

وزارت امـور زنـان در ایـن آواخـر مسـوده تفاهمنامـه رسـمی با ارگان هـای امنیتـی را ترتیب و به زودی نهایی میسـازد کـه با امضای
ایـن تفاهمنامـه میتـوان از یـک جانـب برنامههـای تشـویقی برای زنـان را طرح منـود و از جانب دیگـر زمینه های جـذب و مصؤنیت

شـان را در سـکتور امنیتـی تضمیـن کـرد .قابـل ذکـر اسـت که وزارت امـور زنـان در تفاهم بـا وزارت امـور داخله و به منظـور بهبود

وضعیـت اقتصـادی زنـان بـه تعـداد  ۲۳۳۱۳زن و مـرد را منحیـث تالشـی کننـده بـا محـارم شـان حیـن برگـزاری انتخابـات در اکرث
والیـات اسـتخدام منـوده اسـت کـه بـه هـر زن مبلـغ  ۱۲۰۰۰افغانی و برای محـارم شـان مبلـغ  ۶۰۰۰افغانی معاش پرداخت شـده

است.

شاخص شماره۹ :
تدوین پالیسی جهت مشارکت زنان در روند مصالحه ،مذاکره و ادغام مجدد
ادارات گزارش دهنده :شورای عالی صلح و وزارت امور زنان

شـورای عالـی صلـح بـه منظـور افزایش مشـارکت زنان پالیسـی جندر ،مسـوده پالیسـی منـع آزار و اذیت زنـان ،برنامه مـادران صلح

و پلان عمـل کمیتـه زنـان را طـرح و تطبیـق منـوده اسـت .هکذا شـورای عالـی صلح بـه منظور ارتقـای سـطح آگاهی زنـان پیرامون
صلـح ،برنامههـای متعـدد آموزشـی را تحـت عناویـن اعامر صلـح ،نحـوه مذاکرات ،حـل منازعات و پلان عمل ملـی قطعنامه ۱۳۲۵

را در هشـت زون کشـور تدویر منوده اسـت.

وزارت امـور زنـان ،شـورای عالـی صلـح ،شـبکه زنان افغـان و تعداد از فعـاالن اجتامعـی در ترکیب کمیتـه هامهنگی اجماع ملی زنان
افغانسـتان بـرای صلـح بـه رهبری جاللتماب بانوی اول کشـور اجامع ملی زنان افغانسـتان برای صلـح را با اشتراک  ۱۵۰۰۰زن به

سـطح  ۳۴والیـت کشـور و اجماع نهایـی را در شـهر کابل بـه اشتراک  ۷۰۰زن از والیـات و  ۳۰۰۰زن از کابل تدویر و خواسـت
هـا و پیـام هـای شـان را طـی قطعنامه ای  ۱۵مـاده ای تنظیم و اعلام منودند.
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شاخص شماره۱۰ :
تعداد زنان برازنده از  ۳۴والیت جهت اشتراک در مذاکرات صلح
ادارات گزارش دهنده :شورای عالی صلح و شبکه زنان افغان

شـورای عالـی صلـح مصمم اسـت تـا با ارائه طـرح پیشـنهادی پیرامون چگونگـی میکانیـزم عملی حضور زنـان در برنامههـای صلح،
زمینـه حضـور زنـان را بـه صـورت جامـع مسـاعد منایـد .تـا اکنـون بـه تعـداد  ۷۰۰زن فعـال و نخبـه در همـکاری بـا سـایر نهادهـا

شناسـایی و فهرسـت مکمـل شـان درج دیتابیـس ایـن نهاد گردیده اسـت.

شـبکه زنـان افغـان ،کمیتـه هـای والیتـی صلـح و کمیتـه مشـاوره پروسـۀ مذاکـره صلـح را ایجـاد منـوده کـه در هامهنگـی بـا اقشـار
مختلـف اجتامعـی فعالیـت مـی منایـد .ایـن نهـاد تالش منوده اسـت تـا از طریـق دادخواهی زمینه مشـارکت فعـال زنـان را در حل و

فصـل منازعـات تامیـن منایـد .ایـن شـبکه همچنین متعهد اسـت تا با شـورای عالی صلـح در شناسـایی و ترتیب فهرسـت زنان جهت
عضویـت در شـورای عالـی ،کمیتـه های والیتـی و هیـات مذاکره کننـده همـکاری الزم مناید.

شاخص شماره۱۱ :
تعداد حضور زنان در تسوید استراتیژی ها و پالیسی های صلح و امنیت
ادارات گزارش دهنده :شورای عالی صلح ،وزارت امور زنان

بـه تعـداد  ۲۰تـن از اعضـاء وکارمنـدان زن شـورای عالـی صلـح در رونـد تهیه اسـناد ملی رشکت داشـته و توانسـته اند استراتیژی
شـورای عالـی صلـح ،استراتیژی تفاهـم ملی ،پالیسـی جندر ،رهنمـود کمیته های والیتی و مسـوده پالیسـی منع آزار و اذیـت زنان را

در هامهنگـی و همـکاری همـه جانبـه اعضای زن شـورای عالی صلـح ترتیب و نهایـی منایند.

وزارت امور زنان نیز مسوده پالیسی حضور زنان در پروسه صلح را ترتیب منوده و عنقریب نهائی میسازد.
شاخص های شماره۱۳-۱۲ :
تعداد زنان در برنامههای آگاهیدهی مربوط به قطعنامه  ۱۳۲۵و پالن عمل ملی
تعداد زنان آگاه و متخصص در امور صلح و مذاکره.

ادارات گـزارش دهنـده :وزارت امـور خارجـه ،ارگان هـای امنیتـی ،وزارت امـور زنان ،شـورای عالی صلـح  ،وزارت عدلیه و شـبکه
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زنـان افغان
 -وزارت امـور خارجـه در مـورد پلان عمـل ملـی قطعنامـۀ  ۱۳۲۵بـه  ۲۰۷تـن از مناینـدگان ادارات ذیربـط کـه از آنجملـه

 ۹۸تـن آنـان را زنـان تشـکیل میـداد برنامـههـای آگاهـی دهـی را در  ۳زون (مزاررشیـف ،هـرات ،بدخشـان) و والیـت های
پنجشـیر ،پـروان و کاپیسـا بـا مرکزیـت والیـت پنجشـیر دایر منوده اسـت.

 -ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی برنامههـای آگاهیدهـی متعـددی را پیرامـون پلان عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵تدویـر منوده

اسـت کـه نتایـج ارزیابـی هـای ریاسـت عمومـی امنیت ملی نشـان میدهـد که تدویـر سـیمینار ها ،سـمپوزیم هـای علمی و

ورکشـاپ هـا ،زنـان را قـادر میسـازد تـا وظایـف شـانرا به وجه احسـن انجـام دهند.

 -وزارت دفـاع ملـی در رابطـه بـه مفاهیـم حقـوق بشر و منـع آزار و اذیـت زنـان  ۵۰۰زن و  ۹۰۰مـرد را در مرکـز و والیات

آگاهی داده اسـت.

 -وزارت امـور داخلـه از طریـق تدویـر برنامههـای آگاهیدهـی پیرامـون پلان عمل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵به تعـداد  ۱۲۳زن

را در مرکـز و والیـات آموزش داده اسـت.

 شـبکه زنـان افغـان بـه تعـداد  ۳۰۰تـن اعـم از زن و مـرد را در بامیـان ،هـرات و کابـل پیرامـون حقـوق زن آگاهی رسـانیمنـوده اسـت .همچنـان کمیتـه هـای دادخواهـی پیرامـون تامیـن صلـح و امنیـت را در هشـت زون جهـت مشـارکت زنان در
پروسـه صلـح و مذاکـره ایجـاد منوده اسـت .در این کمیته هـای دادخواهی بیشتر از ۱۲۰زن فعال و مسـتعد در عرصه صلح

و مذاکـره در هامهنگـی کامـل بـا شـورای عالـی صلح فعالیـت دارند.

 شـورای عالـی صلـح  ۸برنامـه آموزشـی را پیرامـون مفهـوم قطعنامـه ،پالن عمل ملـی  ۱۳۲۵و نحـوه مذاکـره و تامین صلحدر هشـت زون تدویـر منـوده اسـت کـه در ایـن برنامههـا بـه تعـداد  ۲۳۱زن آگاهی حاصل منـوده اند.

 -وزارت عدلیـه بـه تعـداد  ۱۰۰برنامـۀ آموزشـی را بـرای  ۱۴۱۴۶زن دایر منوده اسـت .علاوه براین  ۵۷۲زن از مسـاعدت

هـای حقوقـی رایـگان بهـره منـد گردیده و ایـن وزارت به تعـداد  ۲۴۴۵جلد کنوانسـیون منع شـکنجه و کنوانسـیون رفع کلیه

اشـکال تبعیـض علیـه زنان را چـاپ و توزیع منوده اسـت.

 -وزارت امـور زنـان ،شـورای عالـی صلـح ،دفتر بانـوی اول و شـبکه زنـان افغـان در ترکیـب کمیتـه هامهنگـی اجماع ملـی

زنـان افغانسـتان بـرای صلـح بـا تدویـر برنامـه های اجماع ملی زنان افغانسـتان بـرای صلح در  ۳۴والیت کشـور بـرای بیش
از  ۱۵۰۰۰زن از اقشـار مختلـف ،پیرامـون صلـح آگاهـی دهـی منـوده ،نظریـات و خواسـت های شـان را در زمینـه دریافت
منودند.
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شاخص های شماره۱۵-۱۴ :
تعداد قوانین و پالیسی های که پیرامون مشارکت زنان در انتخابات مرور و تعدیل گردیده است
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان وکمیسیون مستقل انتخابات

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـا درک رسـالت وظیفـوی خویـش ،قانـون انتخابـات و قانـون شـورا هـای والیتـی را بـا رعایـت مفاد منـدرج در
کنوانسـیون هـای بیـن املللـی حقـوق بشر مـرور منوده اسـت.
کمیتـه جنـدر کابینه پالیسـی پیشـنهادی افزایش مشـارکت زنان در انتخابـات را تصویب و تفاهمنامه ای مشترک وزارت امور زنان با کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات نیـز در زمینـه بـه امضا رسـیده اسـت  .همچنین وزارت امـور زنان قانـون انتخابات را مـرور و بازنگری منـوده و تعدیالتی را
پیشـنهاد منـود که بواسـطه حکم تقنینـی ریس جمهـور تصویب گردید

شاخص های شماره۱۷-۱۶ :
تعداد زنان کاندید و رای دهنده و اطمینان از بهبود روند انتخابات
ادارات گزارش دهنده :کمیسیون مستقل انتخابات ،وزارت امور زنان و شبکه زنان افغان

بـر طبـق آمـار کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در سـال  ۱۳۹۷بیشتر از  ۴۰۰زن از  ۳۳والیـت کشـور و  ۸زن از حـوزه کوچـی ها در
انتخابـات ولسـی جرگـه و بـه تعـداد  ۴۲۲زن در شـورا هـای ولسـوالی خـود شـان را کاندید منـوده بودند .بـه منظور آگاهـی دهی و
اشتراک گسترده زنـان در انتخابـات ،کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کمپایـن رسـانه یـی آگاهی عامـه را آغاز منـوده کـه در نتیجه آن

حـدود  ۲۴پیـام رادیویـی یـک دقیقـه یـی و  ۳۴پیـام تلویزیونـی یک دقیقه یـی از طریـق  ۲۱شـبکه تلویزیونی و  ۸۰شـبکه رادیویی
در متـام نقاط کشـور نشر گردید.

همچنیـن بـر اسـاس معلومـات ایـن کمیسـیون در انتخابـات پارملانـی  ۱۳۹۷در مجمـوع  ۸۸۳۴۷۰۸تن بـه عنـوان رای دهنده ثبت
نـام منـوده انـد کـه  ۵۶۳۲۳۹۵تـن آنهـا رای دهنـده مـرد و  ۳۰۳۱۱۳۶تـن رای دهنـده زن بودنـد افـزون بـر ایـن  ۱۷۰۰۷۲تـن از

میـان کوچـی هـا و  ۱۱۰۵تـن از میـان اهـل هنـود و سـیکهـ ها نیـز خود را بـه عنوان رای دهنـده ثبت و راجستر منودند .بـه منظور
سـهولت در امـر رای گیـری محلات جداگانـه بـرای رای دهنـدگان زن و مرد اختصـاص یافته بود و کلیـه رای دهندگان می بایسـت
بـه اسـاس تذکـره تابعیـت شـان سـن  ۱۸سـالگی را تکمیـل منـوده و فقـط در حـوزه رای گیری کـه ثبت و راجستر شـده بودند حق
اسـتفاده از آرای خود شـانرا داشـتند.

جهت بهبود روند انتخابات و مشارکت بیشرت زنان کمیسیون مستقل انتخابات اقدامات ذیل را انجام داده است:
• مطابق قانون انتخابات در شورای های والیتی و ولسوالی ها سهم زنان از  ۲۰درصد به  ۲۵درصد افزایش یافت؛
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• استخدام کارمندان ثبت نام مراکز رای دهی از میان زنان ،تا موجب تسهیالت بیشرت برای رای دهندگان زن شود؛
• استخدام پولیس زن در مراکز رای دهی زنان جهت تامین امنیت و حفظ حریم خصوصی زنان؛
 وزارت امور زنان به منظور تشـویق زنان جهت سـهم گیری در روند انتخابات و مشـارکت سیاسـی در رهربی کشـور برای ۲۲۰زن کاندیـد ،پیرامـون نحـوۀ مبـارزات انتخاباتـی وآشـنایی بـا قانـون و طرزالعمـل انتخابـات در سـطح مرکـز و والیـات
برنامههـای آموزشـی برگـزار منـود کـه درنتیجـه آن وآشـنایی کاندیـدان زن با نحـوه انتخابات و شـیوه هـای مبارزاتـی ،تعداد

مجمـوع رای دهنـده وکاندیـد حـدود  ۳۰درصـد افزایش یافت.

 شـبکه زنـان افغـان در هامهنگـی بـا دفرت تعلیمـی زنان و نهـاد (مینه) ،به عنـوان نهادهای همـکار در تطبیق پلان عمل ملیقطعنامـه  ۱۳۲۵و بـه حامیـت مالـی اداره ملـل متحـد بـرای زنـان ،برنامههـای ارتقـای ظرفیت را پیرامون مشـارکت سیاسـی

زنـان بـرای  ۳۷زن کاندیـد از  ۳۴والیـت تدویـر منـوده اسـت .همچنیـن این نهادهـا کمپاین هـای آنالین را از طریق شـبکه

هـای اجتامعـی جهـت آگاهیدهی و تشـویق زنـان برای اشتراک در انتخابات در سـطح زون ها و  ۳۲ولسـوالی راه اندازی

منوده اسـت.

ب .محافظت
شاخص شماره۱۸ :
ایجاد میکانیزم نظارت بر تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان و اداره لوی حارنوالی

وزارت امـور زنـان بـه منظـور تطبیـق هـر چـه بهتر قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان کمیسـیون عالی و کمیسـیون هـای والیتـی منع
خشـونت علیـه زنـان را در  ۳۴والیت ایجاد منوده اسـت .جلسـات کمیسـیون عالی منع خشـونت به طـور ماهوار تدویـر میگردد و از

سـال  ۱۳۹۲الـی اکنـون در مرکـز و والیـات بـه صورت مسـتمر از محلات سـلب آزادی ،پوهنتون ها ،مکاتب وشـفاخانه هـا نظارت
مـی منایـد و نتایـج یافتـه هـای کاری خویـش را بـه مراجـع مربوطـه دولتـی جهـت رسـیدگی الزم ارسـال مـی منایـد .در ضمن این
وزارت گـزارش دوم الـی چهـارم تطبیـق قانـون منـع خشـونت را ترتیـب منـوده و تدویـن گـزارش پنجـم و ششـم را نیز آغـاز منوده

اسـت و نتایـج مهـم آنـرا ضمـن تدویـر کنفرانـس هـا و مصاحبه هـا با مـردم رشیک سـاخته اند.

معاونیـت لـوی څارنوالـی در امـور منـع خشـونت علیـه زنـان و تخلفـات اطفـال بـر مبنـای قانـون منع خشـونت علیـه زنان بـه کلیه
قضایـای خشـونت در میعـاد معیـن قانونـی رسـیدگی منـوده و در  ۳۴والیـت بصـورت مسـتمر از تطبیق آن نظـارت به عمـل میآورد.

کمیتـه منـع آزار و اذیـت زنـان در ادارۀ لـوی څارنوالـی و آمریـت هـای څارنوالـی منـع خشـونت علیـه زنـان در  33والیات کشـور
ایجـاد شـده اسـت کـه برمبنـای اجـراآت آن ،برنامـه هـای آگاهـی دهـی در ادارات ذیـل تدویر گردیده اسـت:
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• وزارت معارف؛
• ادارۀ مستقل ارگان های محلی؛
• آمریت های حل مشکالت خانوادگی قوماندانی امنیه والیت کابل؛
• لیلیه اناثیه پوهنتون کابل؛
• پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد برهان الدین ربانی؛
• و پوهنتون پولی تخنیک؛
معاونیـت لـوی څارنوالـی در امـور منـع خشـونت علیـه زنـان و تخلفـات اطفال بـه منظور تامیـن مصونیت زنـان مترضر و شـاکی از
جرایـم خشـونت علیـه زنـان در سـال  ۱۳۹۶دو آمریـت مسـتقل منـع خشـونت علیـه زنـان را در مرکـز و څارنوالی های رسـیدگی به

جرایـم خشـونت علیـه زنـان را در  ۳4والیـت کشـور ایجـاد منـوده اسـت .جهـت ایجـاد شـفافیت ،تأمیـن عدالـت و پاسـخگویی به

شـکایات مردمـی ،مقـام لـوی څارنوالـی روز هـای دوشـنبه هـر هفته را برای سـمع شـکایات مراجعیـن مخصوصاٌ قضایای خشـونت
علیـه زنـان غرض دسرتسـی بیشتر زنان بـه عدالـت تخصیص داده اسـت.

شاخص شماره۱۹ :
تعداد قضایای منع خشونت علیه زنان که به استناد قانون منع خشونت علیه زنان فیصله گردیده است.
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان ،ارگان های عدلی و قضایی ،اداره لوی حارنوالی و وزارت امور داخله

 -ستره محکمـه ج.ا.ا بیـان داشـته اسـت کـه رسـیدگی بـه قضایـای خشـونت علیـه زنـان از اولویـت هـای کاری ایـن اداره

اسـت کـه در جریـان  ۱۰سـال گذشـته بـه تعـداد  ۷۲۶۱قضیـه را از طریق محاکـم اختصاصی منع خشـونت علیه زنـان مورد
رسـیدگی قرار داده اسـت.

 وزارت امـور زنـان اعلام منـوده اسـت کـه در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۵۹۱۰قضیـه را ثبـت منـوده و از آن جمله به ۱۷۷۹قضیـه مشـوره حقوقـی ارایـه شـده اسـت ۵۹۷ ،قضیـه بـا میانجگیـری حـل وفصـل گردیـده اسـت و  ۲۹۹۰قضیـه به

ارگان هـای عدلـی و قضایـی ارجـاع گردیـده اسـت کـه ازآن میـان بـه  ۵۴۴قضیـه مسـاعدت حقوقـی رایگان فراهم شـده اسـت.
 -براسـاس معلومـات واصلـه از وزارت امـور داخلـه ،ایـن اداره در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۷۷۴قضیه خشـونت علیه

زنـان را ثبـت و مورد بررسـی قرار داده اسـت.

 -معاونیـت لـوی څارنوالـی در امـور منـع خشـونت علیـه زنـان و تخلفـات اطفـال در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد ۲۱۴۴

قضیـه خشـونت علیـه زن را در رسارسکشـور ثبـت و غرض رسـیدگی بـه محاکم ذیصالح احاله منوده اسـت کـه در گراف ذیل
نشـان داده شـده است:
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گراف  :1قضایای خشونت علیه زنان با تفکیک والیات

شاخص های شماره۲۱-۲۰ :
بازنگری و اصالح قوانین پیرامون ممنوعیت خشونت علیه زنان
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان ،وزارت عدلیه و جامعه مدنی

وزارت عدلیـه دو سـند تقنینـی عمـده (قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان و قانـون منـع آزار و اذیـت زنـان و اطفـال) را تعدیـل و طی
مراحـل منوده اسـت.

شـبکه زنـان افغـان نیـز بیان داشـته اسـت کـه کلیه اسـناد تقنینـی مرتبط به حقـوق زنـان از جانب کمیسـیون های منع خشـونت علیه

زنـان تحـت رهبری وزارت امور زنان،کمیته توامنند سـازی ریاسـت اجرائیه ،کمیته خشـونت جنسـیتی و کمیته مبارزه علیه خشـونت
و آگاهـی عامـه تحت رهربی کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش افغانسـتان مرور و بازنگـری می گردد.
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شاخص های شماره۲۳-۲۲ :
تعداد کلینیک  /دفاتر حقوقی که برای زنان ایجاد شده است.
تعداد کمیته های حل منازعات و رسیدگی عاجل با مشارکت زنان.

ادارات گزارش دهنده :شورای عالی صلح ،وزارت عدلیه ،وزارت امور زنان و دفرت وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
 وزارت عدلیـه بـا ایجـاد کمیتـۀ فامیلـی در ریاسـت عمومـی حقـوق بـه حـل و فصل دعـاوی و منازعـات با حضـور طرفیندعـوی مـی پـردازد .ایـن کمیتـه توانسـته اسـت در جریـان سـال  ۱۳۹۷به تعـداد  ۶۸۱قضیـه فامیلـی را ثبت و حـل و فصل

منایـد .یافتـه هـای ایـن وزارت نشـان میدهـد کـه ترسیـع در رسـیدگی به شـکایات سـبب گردیده تا زنان شـاکی بـرای حل
و فصـل مشـکالت شـان به ایـن کمیتـه بیشترمراجعه منایند.

 -شـورای عالـی صلـح از طریـق  ۳۴کمیتـه والیتی در رسارس کشـور تالش منوده تـا در همکاری با وزارت امور زنان و سـایر

نهـاد ها ،شـکایات زنان را حـل و فصل مناید.

 دفتر وزیـر دولـت در امـور رسـیدگی به حوادث ،کمیسـیون عالی حـل منازعات را با عضویـت یک زن ایجاد منوده اسـت.ایـن اداره ترصیـح مـی منایـد که کمیسـیون رسـیدگی به وضعیـت اضطراری و حـل منازعات ناشـی از حوادث را بـرای زنان
بـا عضویـت مناینـدگان ریاسـت هـای امور زنان در چارچوب کمیسـیون عالـی دولتی مدیریـت حوادث در مرکـز وکمیته های

اضطـراری والیتـی رسـیدگی به وضعیـت اضطراری زنـان در والیات فعال منوده اسـت.

 -وزارت امـور زنـان بـه منظـور حامیـت و عرضـه خدمـات حقوقـی در هآمهنگـی و همـکاری بـا مؤسسـات بین املللـی کمیتۀ

مسـاعدت قربانیـان ،شـاکیان و شـهود را ایجـاد منـوده اسـت کـه دارای  ۲۵عضـو از میـان کارمنـدان دولتـی و غیردولتـی

مـی باشـد .ایـن وزارت همچنیـن جهـت تطبیـق مؤثـر قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان  ۳۷کمیتۀ حـل منازعات زنـان و منع
خشـونت علیـه زنـان را ایجـاد منـوده اسـت کـه برمبنـای آن از اجـراآت  ۲۲اداره نظـارت بـه عمـل آمده اسـت.

شاخص شماره۲۴ :
تعداد زنان متخصص در امور شریعت ،قانون منع خشونت عیله زنان و قانون جزای افغانستان
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان ،وزارت معارف ،وزارت اطالعات و فرهنگ ،وزارت عدلیه ،وزارت
تحصیالت عالی

 -وزارت اطالعـات و فرهنـگ بیـان میـدارد کـه طـرح میکانیـزم جامع آموزشـی پیرامـون اساسـات رشیعت اسلام ،قانون منع

خشـونت علیـه زنـان وکـد جـزا را بـا حضـور زنـان متخصـص در امـور رشعـی و حقوقـی ،تسـوید منـوده اسـت که در سـال
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1398نهائـی میگـردد .ایـن وزارت بـه تعداد  ۳۰برنامۀ آموزشـی را در زمینۀ اساسـات رشعی در مرکز و والیـات تدویر منوده

است.

 براسـاس معلومـات وزارت تحصیلات عالـی در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۲۶۰۹محصـل انـاث از رشـتۀ رشعیـات و ۲۰۵۶محصـل انـاث از رشـتۀ حقـوق فـارغ گردیـده اند .همچنان  ۱۸اسـتاد و متخصص زن در رشـتۀ رشعیات و  ۳۲اسـتاد
در رشـتۀ حقـوق مصروف تدریس می باشـند.

 -وزارت عدلیـه نیـز اذعـان منـوده اسـت کـه متـام اعضای مسـلکی ریاسـت امـور قانونگـذاری و ریاسـت حقوق به شـمول

زنـان در زمینـه حقـوق و علـوم رشعـی از تحصیلات و تجـارب کافـی برخـودار انـد .افزون بـرآن ایـن وزارت جهـت ارتقای

ظرفیـت زنـان حقوقـدان  ۱۵سـهمیۀ برنامـه ماستری بـرای سـال  ۱۳۹۸در نظـر گرفتـه اسـت .همچنیـن ایـن وزارت بـا راه

انـدازی برنامـۀ اسـتاژ تقنینـی زمینـۀ ارتقـای ظرفیـت مسـلکی و مهـارت هـای تقنینـی بیـش از  ۶۰زن را فراهـم منوده اسـت.

 -براسـاس معلومـات وزارت معـارف از مجمـوع نـه میلیـون و سـه صد هـزار ( )9300000متعلم ،سـه ملیـون پنجصد هزار

( )3500000آن را متعلمیـن دختر و از مجمـوع  ۲۰۲۶۴۰معلـم ۳۴ ،درصـد آنهـا را معلمیـن زن تشـکیل میدهـد .همچنین

وزارت معـارف بـرای  ۵۵۰معلـم زن برنامههـای فـوق العـاده در زمینۀ تعلیامت اسلامی و آشـنایی با مسـایل رشعـی و قانونی
را فراهـم منوده اسـت.

 -وزارت امـور زنـان متعهـد اسـت تـا از طریـق تدویـر برنامههـای آموزشـی پیرامون احـکام رشعـی و قانونی ظرفیـت زنان را

ارتقـاء بخشـد ازینرو در طـرح هـای مشـخص پیشـنهادی ارتقـای ظرفیـت زنان علمای دیـن را به کشـور اندونیزیا پیشـنهاد
منوده اسـت.

شاخص شماره۲۶ :
تعداد والیاتی که مراکز حمایوی زنان در آن ایجاد و خدمات صحی و روانی -اجتماعی ارائه میگردد.
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه

 وزارت امـور زنـان غـرض تامیـن مصئونیـت و عرضـه خدمـات مشـاوره حقوقـی ،میانجیگـری و حـل و فصـل اختالفات بهتعـداد  ۲۹مرکـز حامیـوی را در ۲۰والیـت ایجـاد منـوده اسـت .همچنیـن وزارت امـور زنـان تفاهمنامـۀ را بـه منظـور ارائـه
خدمـات صحـی و روان -درمانـی بـا موسسـه  IPSOدر هامهنگـی بـا وزارت صحـت عامـه امضا منوده اسـت .براسـاس این
تفاهمنامـه از  ۱۸مرکـز حامیـوی بطـور منظـم بازدیـد و نظـارت بعمل مـی آید.

همچنـان ایـن وزارت بـا تلاش و پیگیری متداوم توانسـت مـوازی  50جریب زمیـن را جهت اعامر کامپلکـس مکمل حامیوی

بـرای زنـان از قبیـل ( اطـاق هـای رهایشـی  ،مراکز آمـوزش حرفـوی  ،کلینیـک روان درمانی  ،مسـجد  ،کودکسـتان و مراکز
مشـوره هـای روانـی و حقوقـی ؛ محـل ورزش و زمیـن کشـت و کار ) طی تفاهـم نامۀ از والیـت کابل بدسـت آورده و جهت
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اعمار ایـن مرکـز دولتی بـا دونر هـای دادخواهی مـی مناید.
 -وزارت صحـت عامـه زمینـۀ عرضـه خدمـات مشـاوره پیرشفتـه روانـی -اجتامعـی را در  ۴۲۵مرکـز صحـی جامـع و خدمات

مشـاوره ابتدایـی روانـی -اجتامعـی را در  ۸۵۰مرکـز صحـی اساسـی توسـط قابلـه هـای آموزش دیـده در  ۳۴والیت کشـور
فراهـم منـوده اسـت .علاوه بـر آن شـفاخانه هـای والیتـی در رسارس کشـور دارای  ۲مشـاور روانـی -اجتامعـی هسـتند کـه

افـزون بـر ارائـه خدمـات طبـی به بیامران ،بـرای مترضرین خشـونت های خانوادگـی و جنسـیتی خدمات روانـی را نیز ارائه
مینامیند.

شاخص شماره۲۷ :
ایجاد میکانیزم نظارت از وضیعت حقوق بشری زنان در محالت سلب آزادی
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان ،ارگان های عدلی و قضایی و ارگان های امنیتی

 ریاسـت عمومـی نظـارت بـر محالت سـلب آزادی لـوی څارنوالی ،کمیتـه های اختصاصـی نظارت بر محالت سـلب آزادیاناثیـه را توظیـف منـوده تـا از ایـن محلات به صورت مسـتمر نظـارت مناید .این کمیتـه ها مکلف انـد تا قضایـای مربوط به
زنـان زندانـی را بررسـی و از وضعیـت تغذیـه ،خدمـات صحـی و سـایر امور مربوطـه آنها نظارت منوده وسـپس گـزارش آنرا

بـه صـورت مسـتند بـه مقـام عالـی لـوی څارنوالی ارائـه کند .پـس از ارایه گـزارش وشناسـایی مشـکالت ،قضایـای مربوطه

جهـت حـل و فصل بـه مراجـع ذیصالح ارجـاع میگردد.

 وزارت امـور زنـان طـی نظـارت هـای اختصاصی کمیسـون عالی منع خشـونت ،بـه قضایا و مشـکالت زنان در مراکز سـلبآزادی رسـیدگی مینامیـد کـه از جملـه بـه قضیه  9زن بی رسنوشـت در زندان قندهار رسـیدگی صورت گرفته اسـت و همچنین

یـک کودکسـتان در داخـل محالت سـلب ازادی کابل برای کـودکان زنان زندانی ایجـاد گردید.

 -وزارت امـور داخلـه پالیسـی حقـوق بشر دوسـتانه و پالیسـی حقـوق محبوسـین و توقیـف شـدگان را تدویـن منوده اسـت

وجهـت نظـارت از موضوعـات حقـوق برشی در محالت سـلب آزادی ،بخـش اختصاصی را در قوماندانی هـای امنیه والیات

و حـوزه هـای امنیتـی ایجـاد منـوده اسـت تا به طـور مسـتمر از محلات سـلب آزادی نظارت به عمـل آید.

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی ازطریـق تشـکیل تیم هـای  ۲نفره زنـان ازکلیه نظـارت خانه های آن ریاسـت به گونه مسـتمرنظـارت مـی منایـد وضمن اسـتامع شـکایات زنـان زندانی وتوقیف شـده درحل مشـکالت حقوقـی آنان اقـدام می کند.
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شاخص شماره۲۸ :
تعداد قربانیان خشونت ،شاهدان و اعضای فامیل آن ها که مورد محافظت قرار گرفته اند.
ادارات گزارش دهنده :وزارت امور زنان ،ارگان های عدلی و قضایی ،وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه

 لـوی څارنوالـی در تفاهـم بـا ادارۀ  IDLOمرکـز عرضـه خدمـات بـه شـاهدان و قربانیـان خشـونت علیـه زنـان را ایجـادمنـوده کـه در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۲۷۹تن از شـاهدان و مترضریـن درکابـل و  ۲۴۸زن در والیات ثبـت دیتابیس

خشـونت علیـه زنـان این مرکز شـده اسـت.

 -وزارت عدلیـه ،قانـون حامیـت از شـاهدان و قربانیـان را طـی مراحـل و در جریده رسـمی نرش منوده اسـت .با نشر و انفاذ

ایـن قانـون زمینـه هـای عملی تامیـن عدالت و تضمیـن امنیت فـردی و اجتامعی زنان مترضر را مسـاعد میسـازد.

 -وزارت صحـت عامـه زیـر چتر شـفاخانه هـای والیتـی در  ۲۵مرکـز حامیـوی مربـوط  ۲۲والیـت بـه مترضریـن خشـونت

جنسـی وخانوادگـی خدمـات صحـی ارائـه مینامیـد .ایـن وزارت در جریان سـال  ۱۳۹۷مجموعـاً  ۳۵۵۲۷واقعه خشـونت را
ثبـت و بـه  ۱۹۲۵۹متضرر خشـونت جنسـی و خانوادگی خدمـات صحی عرضه منوده اسـت .به منظور ارایـه خدمات صحی
بـه مترضریـن خشـونت های جنسـی وخانوادگی بـرای  ۲۱۱۷کارکن صحـی پیرامون تـداوی مترضریـن ،طرزالعمل معیاری
رسـیدگی بـه مترضریـن ،جمـع آوری ارقـام آنهـا و مشـوره دهـی روانـی -اجتامعی آموزش داده شـده اسـت .همچنـان ۲۰۰۰

تـن در ورکشـاپ هـای دیالـوگ هـای اجتامعـی پیرامـون تاثیـرات جبران ناپذیر خشـونت و دسرتسـی مترضرین بـه خدمات

صحی آمـوزش دیـده اند.

 وزارت امـور زنـان در حـدود  800زن را در مراکـز حامیـوی ثبت و راجستر منوده اسـت و برای بیشتر از  219زن مترضراز خشـونت ،وکالی مدافع و مسـاعدین حقوقی را در اختیار گذاشـته اسـت.

 -وزارت امـور داخلـه بـه خاطـر محافظـت از قربانیـان خشـونت ،دفرت "زنان بـرای زنان" را ایجاد منوده اسـت کـه درجریان

سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۱۸زن قربانـی خشـونت بـه این دفرت مراجعه و شـکایات خودشـان را ثبت منـوده اند.
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ج .پیشگیری
شاخص های شماره۳۰-۲۹ :
ایجاد میکانیزم نظارت برقضایایی خشونت علیه زنان در محاکم فامیلی
طرزالعمل های الزم جهت حسابدهی و شفافیت فیصله های محاکم
ادارات گزارش دهنده :ستره محکمه و اداره لوی حارنوالی

مقـام عالـی ستره محکمـه ج.ا.ا جهـت شـفافیت صـدور احـکام و مسـئولیت پذیری قضات مقـرره های ذیـل را طـرح و عملی منوده
است:

 مقرره نظارت از امور قضایی و اداری محاکم؛ مقرره معافیت اداره مراقبت قضایی؛ مقرره تعقیب و تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم؛ مقرره اجراآت و فعالیت ریاست تفتیش قضایی؛ مقرره طرزسلوک قضایی برای قضات؛در ضمـن ستره محکمـه بصـورت مسـتمر از قضایـای خشـونت علیـه زنـان مطابـق قانـون منع خشـونت علیه زنـان و قانـون اجراآت

جزایـی وکد جـزا ،اجـرای احـکام مینامید.

اداره لـوی څارنوالـی بـه منظـور تامیـن عدالت وشـفافیت و رعایت اصل تناسـب جـرم وجزا ،قضایای خشـونت علیه زنـان را تعقیب
منـوده و درصـورت عـدم تناسـب جرم و جـزا برفیصله هـای محاکم اعتراض می کند.
شاخص های شماره۳۲-۳۱ :
تدویرکمپاین های محو خشونت علیه زنان در سراسرکشور.
تعداد کمیته های والیتی (جوانان و رهبران مذهبی) جهت مشارکت در مبارزه علیه خشونت.

ادارات گـزارش دهنـده :وزارت امـور زنـان ،وزارت ارشـاد ،حج و اوقـاف ،وزارت عدلیـه ،اداره لوی څارنوالـی  ،وزارت اطالعات و
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فرهنـگ و ادارۀ مسـتقل ارگان هـای محلی
وزارت ارشـاد ،حـج و اوقـاف از طریـق مراکـز مذهبـی (مسـاجد و حسـینیه هـا) تلاش منـوده تـا عوامل و اثـرات ناگوار خشـونت

علیـه زنـان در خانـواده و اجتماع را بیـان منایـد .ایـن وزارت در جریـان سـال  ۱۳۹۷برنامههـای متعـددی در مرکـز و والیات تحت
عناویـن ذیـل تدویر منوده اسـت:
 مقام زن در اسالم ؛ حقوق زن در اسالم و اهمیت حجاب؛ خشونت از دیدگاه رشیعت اسالمی؛ حسن معارشت با زنان و نکوهش خشونت؛ منع خشونت علیه زنان؛ منع ازدواج اجباری؛ پیامد های ناگوار خشونت علیه زنان؛ و منع بد دادن دخرتان.همچنـان بـرای  ۱۵۰زن و مـرد در  ۱۰والیـت برنامـۀ آموزشـی پیرامون ممنوعیت خشـونت علیه زنـان و مقرره منـع آزار و اذیت زنان

آگاهـی دهـی صـورت گرفتـه اسـت و بـه منظور بلند بـردن سـطح آگاهی حقوقـی زنـان بـرای ( )۵۰۰زن پیرامون موضوعـات مختلف
خانوادگـی و محـو خشـونت علیـه زنـان برنامههـای آموزشـی تدویـر گردیـده اسـت .در ضمـن ایـن وزارت بیـان منـوده اسـت که به

تعـداد ( )۳۴۳تـن از علما و جوانـان در بخـش مبـارزه با خشـونت علیه زنان فعالیـت مینامیند .همچنان وزارت ارشـاد ،حـج و اوقاف
بـه منظـور از بیـن بـردن عوامل خشـونت علیـه زنان به تعـداد  ۱۸جلد مجلـه ۲۰۰۰ ،بروشـور و  ۸۷۲۰جلد کتاب را تهیـه و به نرش
رسانیده است .افزون بر آن این وزارت کمیتۀ مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال را در مرکز تشکیل داده است.

معاونیـت لـوی څارنوالـی در امـور منـع خشـونت علیـه زنـان و تخلفـات اطفـال در برخـی از والیـات کنفرانـس هـا و برنامههـای
آگاهیدهـی را پیرامـون ممنوعیـت خشـونت برگـزار منـوده اسـت و بـا نشر پیـام هـای تلویزیونـی و پوسترهای تبلیغاتی به اقشـار

مختلـف اجتامعـی در والیـات کابـل ،هـرات ،بلـخ ،ننگرهار ،کندهـار ،بامیان ،فاریاب و پنجشـیر آگاهـی حقوقی داده اسـت .همچنان
ایـن معاونیـت در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد ( )۱۲۶برنامـه آموزشـی را در والیـت هـای کابـل ،بدخشـان ،تخـار ،بلـخ ،قندهار،
هـرات ،ننگرهـار ،بامیـان ،نیمـروز و غـور دایـر منـوده که در نتیجـه آن بـه ( )۶۴۳زن و ( )۱۸۹۰مـرد پیرامون قانون منع خشـونت و

سـایر قوانیـن آموزش داده شـده اسـت.

علاوه بـر ایـن معاونیـت لـوی څارنوالـی در امـور منـع خشـونت علیـه زنـان و تخلفـات اطفـال چهـار برنامـۀ آگاهیدهـی پیرامـون

ممنوعیـت خشـونت وجلوگیـری از پدیـده معافیـت از مجـازات در وزارت معـارف ،اداره مسـتقل ارگانهـای محـل و قوماندانی امنیۀ
کابـل دایـر منـوده کـه در مجمـوع بـه تعـداد  ۵۴تن از آن مسـتفید گردیده اسـت .بـه همین ترتیـب برگه هـای معلوماتـی پیرامون منع
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خشـونت ۲ ،رهنمـود رفـع خطـرات آزار و اذیـت زنـان در محیـط کار و رهنمـود خطر جرایم خشـونت علیه زنان بـه  ۵۰۰۰تن توزیع
گردیده اسـت.

 -وزارت عدلیـه بـه تعـداد  ۳۰۶۴۸نسـخۀ تبلیغانـی در مـورد حقـوق بشری زنـان را چـاپ و در مرکز و والیـات توزیع منوده

اسـت .ایـن وزارت همچنیـن بـرای  ۱۴۱۴۶زن و  ۴۱۶۶۱مـرد پیرامـون منـع خشـونت علیـه زنـان برنامـه هـای آگاهی دهی

برگـزار منـوده اسـت .ایـن وزارت جهـت محـو خشـونت برنامـه هـای آگاهی دهـی را از طریـق پیام هـای کوتـاه رادیویی در
 ۱۷والیـت بـه نشر رسـانیده اسـت کـه مجمـوع آن  ۹۱۰۰پیـام رادیویـی اسـت کـه از طریـق  ۲۱ایسـتگاه رادیویـی به نرش

رسـیده است.

 وزارت اطالعـات و فرهنـگ در جریـان سـال  ۱۳۹۷بـه تعداد  ۲۰برنامۀ آموزشـی ۵۰،گزارش خربی و مصاحبـه را پیرامونارضار ناشـی از خشـونت علیـه زنـان در مرکـز تدویـر منـوده اسـت .همچنیـن ایـن وزارت در ۳۳والیـت کمیتـه هـای امـور

جوانـان را تشـکیل داده و ماهـوار تحـت رهبری والیـان و ربعـوار تحت رهبری معاون دوم ریاسـت جمهوری غـرض تطبیق
پالیسـی ملـی جوانـان ،تعیین اسـتقامت های کاری و هامهنگی فعالیت ها ،تشـکیل جلسـه میدهند .همچنیـن وزارت اطالعات
و فرهنـگ بیـان منـوده کـه پلان تطبیقی پالیسـی ملـی جوانـان ،جندر و منع خشـونت علیـه زنـان را تدوین منـوده و برمبنای
آن برنامـه هـای آگاهـی دهی را تدویـر مینامید.

 وزارت امـور زنـان پنـج برنامـۀ آموزشـی را در زمینـه قانـون منـع آزار و اذیـت زنـان و اطفـال و احـکام حامیتـی در کد جزابـرای  ۲۰۰تـن از کارکنـان ادارات دولتـی و غیـر دولتـی در مرکـز دایـر منوده اسـت.

 ادارۀ مسـتقل ارگان هـای محلـی نیـز جهـت حامیـت از زنـان در  ۳۳والیـت کمیتـه منع خشـونت علیه زنان وکمیسـیون منعآزار و اذیـت زنـان را ایجاد منوده اسـت.

شاخص شماره۳۳ :
تعداد نظامیانی که در مورد منع خشونت علیه زنان آگاهی حاصل نموده اند
ادارات گزارش هنده :وزارت امور زنان و ارگان های امنیتی

 -وزارت امـور داخلـه در سـال  ۱۳۹۷بـه تعـداد  ۱۷برنامـه آموزشـی را تحـت عناویـن حقوق بشر ،حاکمیت قانـون و اقدام

پولیـس در قضایـای خشـونت علیـه زنـان بـرای  ۴۸۲تن پرسـونل پولیـس تدویر منوده اسـت.

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی در جریان سـال  ۱۳۹۷برای  ۶۱۶تن مشـمول روسـا ،معاونیـن و کارکنان قرش انـاث و ذکوربرنامـههـای آگاهیدهـی را پیرامون ممنوعیت خشـونت علیـه زنان تدویر منوده اسـت.

 گـزارش وزارت دفـاع ملـی مشـعر اسـت کـه در جریـان سـال  ۱۳۹۷از طریـق تدویـر ۲۳برنامـۀ آموزشـی  ۸۴۵زن و بـهتعـداد ۱۵۹۰مـرد پیرامـون منـع آزار و اذیـت زنـان ،حقوق برشی زنـان و معیار های حقوق برش دوسـتانه بیـن املللی در مرکز
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و والیـات آگاهـی حاصل منـوده اند.

د .رفاه و بهبود
شاخص شماره۳۴ :
تعداد فارغان اناث که در ادارات دولتی استخدام گردیده اند.
ادارات گزارشدهنده :وزارت امور زنان ،ارگان های امنیتی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و
وزارت کار و امور اجتماعی

 کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی جهت تشـویق دخرتان جهت شـمولیت در نهاد هـای خدمات ملکیدر جریـان سـال ۱۳۹۷بـرای  ۱۰۰۰دختر فـارغ از پوهنتـون هـای دولتـی و خصوصـی کمپایـن آگاهیدهـی را دایـر منـوده

است.

 بـر اسـاس معلومـات ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی در جریـان سـال  ۱۳۹۷و بر مبنای پالیسـی هـای مربوطه بـه تعداد ۵۰تن از فارغین اناث پوهنتون های دولتی و خصوصی را در این نهاد استخدام منوده است.

 وزارت کار و امـور اجتامعـی در سـال  ۱۳۹۷بـرای  ۲۳۴۶زن جـوازکار توزیـع منـوده اسـت .همچنـان ایـن وزارت ترصیحمنـوده اسـت کـه بـه تعـداد  ۳۰۰۰زن در سـکتور خصوصـی ۱۴۱ ،زن در نهـاد هـای دولتـی و بـه تعـداد  ۱۷۸۰زن از طریق
برنامـۀ پرومـوت دورۀ کارآمـوزی را فراگرفتـه انـد .ایـن وزارت در نظـر دارد تـا بـه منظور افزایش وگسترش حضـور زنان در

ادارات دولتـی و خصوصـی حامیـت هـای بیشتر قانونـی را اتخـاذ منایـد تا تفـاوت میان میـزان حضـور زنان و مـردان به حد
اقـل کاهـش یابد.

 وزارت امـور زنـان بـا همـکاری پـروژه پرومـوت تحـت عنـوان " زنـان وحکومتـداری" و همچنان جهت شـامل سـازی آنهادر ادارات دولتـی ،بـرای تعـداد  ۳۰۰زن دوره هـای آموزشـی را برگـزار کـرده اسـت و افـزون برایـن بـرای  ۷۰زن تـا مقطع
لیسـانس وبـرای  ۱۰زن در مقطـع ماستری زمینـه هـای تحصیـل را فراهم منوده اسـت.
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شاخص های شماره۳۶-۳۵ :
ایجاد فابریکه های تولیدی برای زنان
تشویق زنان جهت اشتغال در فابریکه های تولیدی
ادارات گزارش دهنده :وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان

 -وزارت امـور زنـان توانسـته اسـت بـا حامیت برنامـۀ میثاق شـهروندی ،زمینۀ شـغلی را برای زنـان روسـتایی از طریق ایجاد

فابریـکات کوچـک لبنیـات ،آب معدنی،کشـمش پاکـی و پروسـس جلغـوزه در والیـات هـرات ،بلـخ ،بغلان ،کنـدز ،کندهار،
رسپـل ،پنجشـیر،کابل ،پکتیـا و پکتیکا مسـاعد مناید.

 -وزارت کار و امـور اجتامعـی در چارچـوب برنامـۀ دارای اولویـت ملـی توامنندسـازی اقتصـادی زنـان ( )WEE-NPPو

بـه منظـور تشـویق و ترغیـب زنـان جهت مشـارکت در فعالیت هـای اقتصادی ،منایشـگاه هایـی را در داخل و خارج کشـور
تدویـر منـوده اسـت .ایـن وزارت مبتنـی بر پالن عمل ملـی قطعنامه  ۱۳۲۵مکلفیت داشـت تا زمینۀ ایجـاد  ۸فابریکه کوچک
در سـاحات متاثـر از جنـگ را مسـاعد منایـد امـا به دلیل کمبـود بودجه نتوانسـت فابریـکات مذکور را تاسـیس مناید.

شاخص های شماره۳۸-۳۷ :
تعداد برنامههای جدید دولتی بر اساس اطالعات بدست آمده از ارزیابی جندر شمول بودن این برنامهها و شناسایی
نیازمندی های زنان.
تعداد برنامههای ابتکاری زنان که از طریق بودجه ملی تمویل گردیده است.
ادارات گزارش دهنده :وزارت مالیه ،وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ادارات دولتی

 -وزارت کار و امـور اجتامعـی در نظـر دارد تـا طـرح هـای خلاق و عایـد آفریـن اقتصادی زنـان را از طریق پـروژه صندوق

ابتـکارات ( )Innovative Fundمتویـل مناید.

 -وزارت مالیـه بـر اسـاس پلان کاری سـال  ۱۳۹۷خویـش مسـودۀ بودجه پاسـخگو به جنـدر را در هآمهنگی بـا رشکای ملی

و بیـن املللـی تدوین منوده اسـت.

 -وزارت امـور خارجـه بودجـه پلان عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵را که بالغ بـر  ۴۷.۳۳میلیون دالـر میگردد با در نظر داشـت

فعالیـت هـای ادارات ذیربـط پیشبینـی منـوده اسـت .از آن جملـه قـرار بـود مقـدار  19.9میلیـون را دولـت و مبلـغ 27.3
میلیـون دالـر از جانـب جامعـه جهانی متویـل گردد.
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شاخص شماره۳۹ :
تطبیق پالیسی بیجاشدگان داخلی بر مبنای پالن عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵
ادارات تطبیق کننده :وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ادارات دولتی ذیربط

وزارت امـور مهاجریـن و عـودت کننـدگان میکانیـزم شناسـایی عـودت کننـدگان و بیجاشـدگان داخلـی وهمچنیـن نظـارت از پلان
عمـل ملـی قطعنامـه  ۱۳۲۵را تدویـن منـوده اسـت .ایـن وزارت بـا تدوین پالیسـی بیجاشـدگان و  ۲۱مقـرره منضمـه آن زمینۀ کمک
هـای بشری را بـرای عـودت کننـدگان و بیجاشـدگان داخلـی مسـاعد منـوده اسـت .همچنان ایـن وزارت بـا تطبیق پروژۀ هـای ذیل

مسـاعدت هـای بشری را بـرای بیجاشـدگان داخلـی و عـودت کنندگان فراهم سـاخته اسـت:

 پـروژه اسـتقرار پایـدار بیجاشـدگان داخلـی ،بـه ارزش  ۶۸۳۴۰۰۰افغانـی زمینـه اسـکان مجـدد بیجاشـدگان مذکـور را بهمحلات مسـکونی اصلـی شـان در والیـت هـرات مسـاعد منوده اسـت .همچنـان ایـن وزارت از طریـق امضـای تفاهمنامه با
مؤسسـات ذیـل بـه بیجاشـدگان داخلـی و عـودت کنندگان مسـاعدت منوده اسـت:

 موسسـه ( )Union Aidپیرامـون ادغـام مجـدد در والیـات بلـخ ،سـمنگان و جوزجـان بـه ارزش ۳۹۹۸۸۲۰۰افغانـی بـاحامیـت مالـی  GIZجرمنـی زمینـه حامیـت  ۳۵۰۰تـن مشـمول  ۱۷۸۵زن را مسـاعد کـرده اسـت.

 -موسسـه ( )Afghan Aidزمینـۀ انکشـاف پایـدار و تقویـت معیشـت عـودت کنندگان و بیجاشـدگان بـرای  ۴۹۵۰۰تن که

از جملـه  ۲۵۷۴۰تـن آنـان را زنـان تشـکیل مـی دهـد در والیت هرات وکندهار مسـاعد سـاخته اسـت .این پـروژه به ارزش
 ۶۱۳۸۲۴یـورو و بـه متویـل اداره انکشـاف بین املللی انگلسـتان( )DFIDانجام شـده اسـت.

 -موسسـه ( )ACTEDبـه ارزش ۱۹۰۰۰۰۰دالـر امریکایـی دسرتسـی بیجاشـدگان وعودت کننـدگان را به رسپنـاه و تقلیل

خطـرات در والیـات رشقـی ،بغلان و فاریاب تسـهیل منـوده اند.

 -امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه "دسـت بـه دسـت افغانسـتان" در رابطه به ایجـاد فرصت هـای اقتصادی بـرای ادغام مجدد

عـودت کننـدگان و بیجـا شـدگان داخلـی در والیـات شمال افغانسـتان ( بلـخ ،بغالن و سـمنگان) از طریـق ایجاد فـارم های
مـرغ داری بـه ارزش  ۵۰۰هـزار یـورو بـه کمـک مالـی  GIZبـرای  ۱۵۰۰تن کـه  ۹۰درصد آنـرا زنان تشـکیل میدهد.

 -امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه خدماتـی ،انکشـافی و فرهنگـی توانـا در رابطـه بـه توزیـع مـواد غذایـی برای بیجاشـدگان

داخلـی در والیـت بادغیـس بـه ارزش  ۷۵۳۰۵۳افغانـی بـا کمـک مالـی موسسـه  WFPبـرای  ۶۰۰مـرد وزن.

 -امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه خدمـات اجتامعـی جهـان در آسـیا در رابطـه بـه کمـک هـای عاجـل نقـدی بـرای عـودت

کننـدگان و بیجاشـدگان داخلـی در والیـات ننگرهار و لغامن بـه ارزش  ۸۸۰۰۰دالر امریکایی به کمک مالی موسسـه CWS
جاپـان بـرای  ۲۵۵۵تن.

 امضـای تفاهمنامـه همـکاری بـا اداره مرکـزی ثبت احوال نفـوس به منظور تطبیـق بهرت کمپاین رسارسی توزیـع تذکره هایکاغذی بـه عودت کنندگان و بیجاشـدگان داخلی
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 امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه هامهنگـی کمـک هـای انسـانی ( )CHAدر رابطـه بـه تطبیـق پروگـرام کمـک به اشـخاصدارای نیازمنـدی هـای خـاص در زون غـرب (هـرات ،غـور ،فراه و بادغیـس) بـه ارزش  ۱۵۲۰۵۳۷۶افغانی بـه کمک مالی

موسسـه ملـل متحـد درامـور مهاجریـن ( )UNHCRبـرای  ۶۰۰زن ومرد

 امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه هامهنگـی کمـک هـای انسـانی ( )CHAدر رابطـه بـه تطبیـق پروگـرام کمـک به اشـخاصدارای نیازمنـدی خـاص در زون مرکـز و والیـت پکتیـا بـه ارزش  ۲۰۱۹۲۹۹۱افغانـی بـه کمـک مالـی موسسـه ملـل متحد
درامـور مهاجریـن ( )UNHCRبـرای  ۷۵۶زن ومـرد.

 -امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه تعلیـم و تربیـه زنـان بـرای فـردای بهتر در رابطـه بـه تطبیـق پروگرام فـن و حرفـه در کمپ

منارهـای هـرات بـرای عـودت کننـدگان و بیجاشـدگان داخلی در والیت هـرات بـه ارزش  ۳۰۴۱۲۳۰افغانی بـه کمک مالی
موسسـه جهانی غـذا( )WFPبـرای  ۱۵۰زن.

 -امضـای تفاهمنامـه بـا موسسـه احیـای صحـت و جامعـه افغانـی در رابطـه بـه ایجاد و تسـهیل معیشـت بدیل پایـدار برای

عـودت کننـدگان و بیجاشـدگان داخلـی در والیات کابـل و پروان بـه ارزش  ۲۷۳۹۲۰۰۰افغانی به کمک مالی موسسـه ملل
متحـد درامـور مهاجرین ( )UNHCRبـرای  ۱۲۷۰فامیل.
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گراف  : 2ارقام بیجاشدگان داخلی ازسال های  ۱۳۹۶الی  ۱۳۹۷باتفکیک والیات و عرضه خدمات،
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بامیان
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پنجشیر
بلخ
بغالن
کندز
تخار
سرپل
سمنگان
فاریاب
جوزجان
بدخشان
کندهار
هلمند
زابل
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دایکندی
ننگرهار
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نورستان
کنرها
هرات
فراه
بادغیس
نیمروز
غور
خوست
پکتیکا
پکتیا

جمعیت هالل احمر افغانی در جریان سال  ۱۳۹۷برای  ۳۹۳۱خانواده کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع منوده است.

چالشهای عمده
کمبـود بودجـه و عـدم بسـیج منابـع مالـی :تطبیـق پالن عمـل ملـی قطعنامـه  1325نیازمند منابـع مالی کافی ومناسـب اسـت که می
بایسـت در زمـان معیـن در اختیـار نهـاد هـای تطبیـق کننده قـرار گیـرد .متاسـفانه در عمل از یک طـرف منابـع مالی کافی

نیسـت و از طـرف دیگـر میکانیـزم جامعـی کـه بتوانـد منابـع موجـود ر ا به گونه موثـر بیـن ادارات تطبیق کننـده بسـیج مناید وجود
ندارد.

عـدم موجودیـت پلان هـای تطبیقـی در ادارات :عـدم موجودیت پالن هـای اجرایی در ادارات تطبیـق کننده برمبنای پلان عمل ملی

قطعنامـۀ  ۱۳۲۵زمینـه عملـی شـدن برخـی اهـداف و فعالیت هـا را در مرکز و والیـات با چالش مواجه منوده اسـت.

عـدم موجودیـت میکانیـزم نظارتـی :نبـود میکانیـزم نظارتی مسـتمر جهت تطبیق فعالیت ها و شـاخص هـای پالن عمل ملـی قطعنامه
 ۱۳۲۵در ادارات تطبیـق کننـده موجـب عـدم بهـره گیری از منابع برشی ،مالی و عدم شـفافیت و پاسـخگویی شـده اسـت.

نبـود سیسـتم مناسـب جمـع آوری معلومـات :نبـود دیتابیـس جامـع ومرکزی بـرای جمـع آوری معلومات بـه صورت یکپارچـه ومنظم
 .1منبع :وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
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باعـث شـده اسـت تـا برنامـه ریـزی هـای کالن و دقیق برحسـب نیازهـای واقعـی والیات صـورت نگیرد.
کمبـود هامهنگـی الزم بیـن جوانـب ذیدخـل :یکـی از چالـش های عمـده در تطبیق پلان عمل ملـی قطعنامه  ۱۳۲۵ضعـف و ناکامی

جوانـب ذیدخـل در هامهنگـی برنامـه هـای تطبیقـی اسـت .این مسـاله باعث شـده کـه ادارات بـه صورت انفـرادی و جـدای ازیک
نگـرش ملـی وکالن اجـراآت مناینـد کـه در نتیجـه آن ضمن کاهش موثریـت ومثمریت برنامه ها ،چشـم انداز روشـنی از آینده فعالیت
ها متصور نیسـت.

پائیـن بـودن ظرفیـت های مسـلکی وتخصصی :این مسـاله باعث شـده اسـت تا موضـوع پالن عمل ملـی توسـط ادارات تطبیق کننده

جـدی گرفتـه نشـود و معمـوال کارمنـدان متوسـط ویـا پاییـن رتبه مسـئولیت برنامـه هایی را بـه دوش مـی گیرند که صالحیـت تصمیم

گیـری ندارنـد و از ظرفیـت هـای علمـی وتخصصـی الزم بـرای برنامه ریـزی وتطبیق آنها کمتر بهره مند می باشـند.

کمبـود آگاهـی مسـئولین دولتـی از محتـوای قطعنامه  1325و پالن عمـل ملی :یکی از چالشـهای عمده تحقق مفـاد قطعنامه 1325
وبرنامـه عمـل آن پاییـن بـودن سـطح آگاهی مسـئولین دولتی درسـطح مرکـز وبخصوص دروالیات اسـت .بـه دالیل مختلـف ازجمله
محـدود بـودن منابـع مالـی ،انسـانی و ناامنـی درسـطح والیات باعـث گردیده اسـت که کارمنـدان دولتی درسـطح والیات نسـبت به
مفـاد ایـن قطعنامـه وبرنامه عمل آن آگاهی کمرتی داشـته باشـند .برخی اوقـات پالنهای تدویر ورکشـاپها وسـمینارهای آگاهی دهی

بـه دلیـل خطـرات امنیتـی لغـو مـی شـود و یا سـطح اشتراک کننـدگان بسـیار کمتر از حد انتظـار اسـت .برای فایـق آمدن بـه این
چالشـها ریاسـت حقـوق بشر واموربیـن املللـی زنـان تلاش دارد تا بـا برنامـه ریزی هـای بلنـد مـدت و درنظرگرفنت رشایـط امنیتی
بـرای متامـی والیـات برنامـه های آگاهـی دهی برگـزار مناید.

پیشنهادات
بـه منظـور برنامـه ریـزی یکپارچـه وجامع درسـطح ملـی وتطبیـق معیارهای پلان عمل ملـی قطعنامه  ۱۳۲۵شـورای امنیت سـازمان
ملـل متحـد پیرامـون زنـان ،صلـح وامنیـت الزم اسـت کـه متامـی ادارات وجوانب ذیدخـل موارد ذیـل را مـورد توجه قـرارداده و در

رفـع چالـش هـای موجـود اقدامات موثـری را اتخـاذ منایند:

 .1تقویت هامهنگی در برنامه ریزی وتطبیق آن بین ادارات وجوانب ذیدخل،
 .2توسعه فعالیت های تطبیقی پالن عمل ملی درسطح والیات و ولسوالی ها،
 .3ایجاد دیتابیس جامع معلومات وگزارش دهی،
 .4ایجاد میکانیزم نظارتی ملی با توجه به شاخص های کمی و قابل اندازه گیری،
 .5تدویر برنامه های آموزشی برای منایندگان ادارات مختلف و افزایش دانش مدیریتی و نظارتی آنها.
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