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مقدمه:.١

الزم آبرنامه ریزی درست ممکن نیست؛ بناقدامات مثبت برای مشارکت وتقویت زنان بدون یک دیدگاه و

رفع این مشکالت یعنی برایاست تا اهداف تعیین وچالشها یا مشکالت بصورت دقیق وهمه جانبه تشخیص و

پیش بینی کرده وهمه امکانات الزمه اداری را در قسمت انجام آن حصول اهداف، فعالیتهای الزم را تعریف و

بسیج وهماهنگ گردد.

نقش زنان:تصویر کلی از حضور و)١

مردان فرهنگی همانند نقش کارمندان اناث در تمامی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وحضور زنان و

امل اساسی پیشرفت محیط کار به دیده سرمایه های ارزشمند وعباید به زنان در جامعه وسازنده بوده و

کافی الزم واید بصورت مهارتهای زنان وجود دارد بانکشاف نگریست ومشکالت که سر راه حضور وو

رسیدگی شود.

والیات در مرکز و٨و٧بوده که یک قسمت آنرا کارمندان بستهای ٪٨.٣حضور زنان در وزارت عدلیه 

ی وکل، دربستهای مدیریتی، دربستهای مسرهبریتشکیل میدهد یعنی حضور زنان در بستهای تصمیم گیری و

غیر قابل پذیرش میباشد که بصورت عمومی حضور، موقف وموقعیت زنان یک حالت کادری کافی نبوده و

ن وتصویر موجوده زنان در گزارش وضعیت زنان به تفصیل توضیح گردیده است.وضعیت زناجزییات

درافغانستان بدون شکل که زنان میتوانند پیشرفت هرکشور متکی به نیروی انسانی فعال همان کشور میباشد و

کارمندانوجود حضور کمرنگ زنان در وزارت عدلیه بامختلف نقش اساسی وکلیدی را داشته ودر بخشهای 

نقشهای زیادی را درقسمت شفافیت کاری، ارایه خدمات توان مندی که دارند،تعهد ونظر به اناث این وزارت

به هریکی از که ذیآلفرهنگ خوب سازمانی هنگ همپذیری ومسلکی، مبارزه با فساد، تقویت فرعامه اداری و

آنها بصورت جداگانه میپردازیم



٤

یت وپاسخگو:ارایه خدمات شفافنقش زنان در قسمت

زنان در وزارت عدلیه در مقایسه با مردان در اجراات وفعالیتهای اداری ومسلکی شان به مراتب شفاف 

وپاسخگو بوده، کارهای شانرا صادقانه، متعهدانه وبدون در نظرداشت امتیازات غیر قانونی انجام داده 

دریغ نمیورزند واین کار باعث آن میشود ودرتشریک معلومات با مراجع  رسمی وقانونی از هیچ نوع همکاری 

رضایت نمایند.تا اداره، آمرین وشهروندان احساس آرامش و

های آسیب پذیر از جمله مساعدتهای حقوقی، حقوق، قضایای دولت خشکارمندان اناث که در بآمشخص

وعدم پاسخگو شده وسایربخشهای حساس این وزارت فعالیتهای را انجام نداده که نمایانگر اجراات غیر شفاف

باشد.

قش زنان در مبارزه با فساد اداری:ن

تجربه در وزارت عدلیه نشان داده است که اجراات کاری کارمندان اناث در ورازت عدلیه فساد آلود نبوده 

چه در سطوح واناث نده اداری تابحال هیچ یکی از کارمندان گه مشکالت عدیده ونظم گسیسته وپراوباتوجه ب

ین از طریق نهادهای عدلی وقضای یرده های تخنیکی وپاتصمیم گیری وچه در سطوح میانی مدیریت ورده های 

له أمورد بازپرس قرار نگرفته وگزارش مشخص غیر رسمی هم دراین قسمت به مشاهده نرسیده است واین مس

را در امر مبارزه با فساد نشان میدهد.ی آنهایارنمایانگر تعهد، صداقت وکا

ن در تقویه فرهنگ اداری:نقش زنا

کارمندان اناث وزارت عدلیه در قسمت همپذیری تنوع نیروی انسانی، مبارزه با تبعیض، برخورد سالم با 

همکاران ومراجعین وسایر تعامالت اداری در اداره نمونه بوده ودر مقایسه با کارمندان ذکور نقشهای خوبی را 

است.داشته 



٥

 مسلکی:واداری نقش

نقش خاص ومسلکی را در بخش مساعدین حقوقی، ،اناث در وزارت عدلیه عالوه برنقشهای عمومیکارمندان 

وحل سایر محاکملی قبل از ارسال موضوع به یریاست حقوق یا تطبیق فیصله های محاکم، حل منازعات فام

مسایل ومنازعات که مربوط به زنان میشوند انجام میدهند که دربعضی از حاالت مردها دربخشهای مربوطه به 

موثر اند.کمتر حل امورات مربوط به زنان 

در وزارت عدلیه بنا بر دالیل آنان در دولت وادارات دولتی وخصوصمتاسفانه حضور ونقش زسر انجام اینکه، 

درهمگامی با پالیسی عمومی دولت، موافقه وتصامیم ولی این وزارت متعهد است اچیز بوده مختلف کمرنگ ون

شتر ساخته وبه تقویت یاین اداره بدرو درهمکاری با سایر ادارات بتواند حضور زنان رامقامات ذیصالح 

گامهای اساسی وعملی را بردارند.وتوان مند سازی هرچه بیشتر زنان درسطوح مختلف 

:دیدگاه وزارت عدلیه برای تقویت سهم زنان)٢

وزارت عدلیه دربخش ظرفیت سازی استراتیژی بصورت واضح به برابری فرصتهای شغلی وبهبود وضعیت جنسیت 

ست وخود را ملزم به تطبیق برنامه ملی عمل برای زنان کرده است وبه همین ترتیب میان مردان وزنان تاکید کرده ا

الیتهای که باید در راستای حصول این اهداف صورت گیرد، وزارت متعهد شده است که با دربخش برنامه ها و فع

در نظرداشت برنامه ملی عمل برای زنان را هم درقسمت جذب بیشتر زنان در وزارت وهمچنین درقسمت تقویت 

وظرفیت سازی کارمندان اناث تالش خواهد کرد.

همچنین وزارت متعهد شده است که بخاطر جذب فارغان طبقه اناث برنامه های کار آموزی را راه اندازی خواهد 

کرد که درظرف چند سال اخیر عمال این برنامه تطبیق گردیده است ودرسال جاری نیز این برنامه درهمکاری با 

عملی گردیده است.GIZموسسه 

:بستر سازی برای توانمند سازی زنان.٢

وزارت عدلیه وجود دارد ایجاب تعهدات وعمل جدی را درقسمت تامینبا توجه به مشکالت حضور زنان که در 

شتر زنان در وزارت عدلیه مینماید، البته فراهم آوری تراک مساعی بیبرای اشفرصتهای مساعد وفراهم آوری



٦

وطرزالعملها در قسمت استخدام وجذب فرصتهای مساعد ایجاب تصمیم مقامات عالیه کشور را مینماید چون قوانین

ملی نوزارت نتوانند مطابق به پالرات وپاگیر بوده وباعث میشود که ادازنان تاحدی در این زمینه محدود ودست و

عمل برای زنان تعهدات وزارت ودولت را براورده سازد.

:تصحیح وتعدیل طرزالعمل های استخدامی در مورد حضور بیشتر زنان)١

د که عالوه بر آنچه که در قانون وطرزالعمل ننمیتوانهابه طرزالعمل فعلی استخدام، ادارات دولتی ووزارتمطابق 

به با اصول اداری قرار میگیرند مثآلاستخدام پیش بینی گردیده است اجراات غیر معیاری انجام دهند که در تضاد

نمره در نظر گرفته شده واین نمره حتی درمرحله ٥اساس اقدام مثبت درحمایت از زنان در طرزالعمل استخدام 

% بوده نمیتواند چون تعداد ٥نمره در مرحله دوم یا در مرحله نهای ٥نهای پروسه میباشد واصال فیصدی کارای 

ور بسیار ناچیز بوده وموثریت حمایت زنان را در مرحله متقاضیان طبقه اناث در مقایسه با تعداد متقاضیان طبقه ذک

ی ناچیز وغیر مثمر میسازد.ینها

نمره ٥همچنین با توجه به شرایط تاریخی، فرهنگی وامنیتی وسایر محدودیتهای که در برابر زنان وجود دارد 

آن حصول شده کامیابی کافی نبوده چون فیصدی سهم زنان به عنوان یکی از اهداف دولت وحکومت توسط 

ه در نظر نمر٥له از امتحان امتیازات خاص نمیتواند وایجاد بازنگری را مینماید که در آن بهتر است در هرمرح

گرفته شود.

تا بتواند تعهد دولت وبرنامه ملی عمل برای زنان را عملی نماید سهمیه کمک میکند ت دولتی راارادا،بحث دیگری

رقابت بصورت اختصاصی میان زنان صورت گیرد چرا که رقابت واقعی میان بندی بستهای خدمات ملکی است تا

آزاد دولت تعهدات شانرا در برابر مردان وزنان در بازار کار چنین نشان میدهد که درصورت رقابت شفاف و

فیصدی مشارکت زنان به اندازه قابل توجه باال برده نمیتواند.



٧

زنان:ظرفیت سازی وایجاد فرصتهای مناسب برای )٢

که به دنبال کار ومصروفیت در ادارات دولتی وغیر طبقه اناثی وهمکاری با یایجاد مراکز ارتقای ظرفیت، رهنما

را جذب هستند یکی از نیازهای است که وزارت را کمک میکند تا از آن طریق بتواند تعداد بیشتری خانمهادولتی 

نماید.

تر خانمها وظرفیت سازی هرچه بیشتر آنها برنامه های ارتقای ظرفیت نیاز دارد به منظور حمایت بیشهمچنین وزارت 

را دربخشهای مدیریتی، مسلکی، تکنالوژی معلوماتی وسایرمهارتهای اداری بصورت خاص راه اندازی نمایند تا آنها 

ال بروند.قادر شوند به مدارج باالتر از سلسله مراتب اداری وتصمیم گیری ارتقا نموده واعتماد به نفس شان با

ورفع مشکالت که مانع کار وفعالیت زنان میشود:ایجاد فرهنگ مناسب سازمانی )٣

فضای سالم اداری نیز مشوق است برای اشتراک وسهم گیری بیشتر زنان در ادارات عامه وملکی افغانستان از قبیل 

مساجد، کلینیک، فضای مناسب رویه مناسب آمرین، همکاران ومراجعین، موجودیت کودکستانهای معیاری، رفتار و

کاری وتجهیزات الزم دفتری که کارمندان را در انجام وظیفه وحصول اهداف کاری یاری میرساند.

برخورد مناسب وعادالنه میان همکاران وهمقطاران مورد دیگری است که اگر در اداره رعایت نشوند باعث 

طبقه اناث آترک وظیفه از طریق کارمندان خصوصره دلسردی، فشارهای روانی ومریضی روانی، کم کاری وبااالخ

خواهد شد وایجاد میکند که دراین قسمت برنامه ها ودستورالعملهای الزم وکافی وجود داشته باشد.

یسی واستراتیژی منابع بشری اداره:مشوق ها برای زنان در پال)٤

بصورت خاص عوامل تشویق کننده برای زنان ایجاد محیط کاری مناسب، فراهم سازی فرهنگ سازمانی معیاری، 

.میباشدنمره در امتحان تقریری ٥نمره در امتحان تحریری و٥حمایت قانونی یعنی افزایش نمرات امتیازی حد اقل 

اصالحات ساختاری:)٥

کاری وهمچنین نوعیت سلسله مراتب ، طرزالعمها وپروسه هایسیستمهای کاریاهداف واضح، فعالیتهای منسجم، 

وظیفوی، تفکیک صالحیتهای وتنظیم روابط منسجم ومنطقی باعث وتشکیالت منظم وعاری از تداخل کاری و

بهبود امور اداری وفضای سالم اداری میگردد که وزارت عدلیه در راستای بهبود وتطبیق هرچه بهتر آن است.



٨

:کارمندان اناث در وزارتبرنامه های افزایش .٣

مشکالت موجود در برابر زنان باعث میشود که تدابیر واقدامات عملی واساسی درراستای پاسخگوی به نیازها 

ورفع مشکالت یعنی حمایت وتقویه زنان جهت مشارکت هرچه بیشتر آنها در رده های مختلف تصمیم گیری 

ومدیریتی وتخنیکی میباشد.

قدامات قبل از مرحله استخدام:ا.١

ی زنان که متقاضی کار یرهنمامیتواند درقسمت آگاهی دهی ودرهماهنگی وهمکاری کامل ریاست منابع بشری

ایجاب میکند که قبل از پروسه شارتلست نزدیک باهم یوهردو بخش درهمکاراند نقش اساسی را ایفا کند 

از طریق برگزاری زنان متقاضی کار را لست کرده وآنرا درقسمت طی مراحل موفقانه پروسه استخدام ،وامتحان

ی وهمکاری کند.یرهنماورکشاپها، وتریننگها 

 زنان وهمچنین داشتن بانک وارتباطات جامع فعالیت دیگری را که آمریت جندر میتواند داشتن شبکات

میباشند تا همزمان با اعالن وآگاهی از بستهای اعالن شده در وزارت معلوماتی تمامی متقاضیان کار طبقه اناث

عدلیه وهمچنین سایر وزارتها به آگاهی تمامی متقاضیان اناث برسند.

 فزایش زنان در وزارت انجام دهدامیتواند برای حمایت از رهبری وزارت عدلیه تدابیر واقدامات دیگری که،

دفاع از حقوق متقاضیان اناث وهمچنین حصول فعال نماینده جندر دروسهم گیریکحصول اطمینان از اشترا

اطمینان از دادن نمره امتیازی در پروسه استخدام میباشند.

اقدامات بعد از استخدام:.٢

 بعد از مرحله استخدام نیاز است اطمینان حاصل گردد که شخص برنده از طبقه اناث وظیفه شانرا اشغال میکند

وتمامی امکانات وسهولتهای دفتری برای شان مهیا شده است ودرقسمت پیشبرد امور کاری از مشوره، 

وردار هستند.آمرین، همکاران وسایر افراد ذیدخل در پروسه برخهمکاری وهماهنگی های الزم 

 ارتقای سطح آبرنامه های مربوط به جندر وخصوصبخاطر سهولت در تدویر بعضی ازوزارت ایجاب میکند که

مهارت خانمها بودجه خاص داشته وصالحیت دسترسی آنرا در چوکات نظام تدارکاتی در اختیار داشته باشند.



٩

نیاز سنجی آموزشی را راه اندازی خواهد کرد که آمریت جندر برنامه خاص گی با ریاست منابع بشری درهماهن

در آن نیازهای ظرفیتی کارمندان طبقه اناث بصورت دقیق وخاص تفکیک وتشخیص شده ومطابق به آن برنامه 

های عملی وموثر ارتقای ظرفیت تنظیم گردد.

ریاست مقامات ذیصالح وزارت وهمکاری وهماهنگیکامل با حمایت آمریت جندرریاست منابع بشری و

بتواند از امیتازات تحصیلی ارتباط خارجه درقسمت تخصیص بورسیه ها زنان بیشتری را معرفی خواهد کرد تا 

درون مرزی وبیرون مرزی همانند سایر کارمندان ذکور استفاده نمایند.

 که  آمریت جندر در چوکات بودجه مربوط به جندر تعداد از همکاران را ریاست منابع بشری در تفاهم با

وغیر دولتی یمستعد هستند وضرورت دارد برنامه های تحصیلی را در داخل واز طریق پوهنتونهای دولت

فراگیرد تنظیم خواهد کرد تا آنها بتواند به بستهای باالتر وموقفهای تصمیم گیری آمادگی بگیرند.



١٠

ضمیمه پالن: پالن عملیاتی 

پالن عملیاتی افزایش سهم زنان

اره
منابع مورد فعالیت عمدهاهدافشم

تاریخ تاریخ آغازشاخصنیاز
وزارت ها و ادارات مسوول اجراختم

همکار

پیشرفت کار به اساس سال مالی 
نتایج متوقعه ربع سوم 

ربع چهارم ٩٧
٩٧

ربع اول 
ربع دوم ٩٨
٩٨

١

استخدام 
تن ٢٠

خانم در 
بست های 

کمبود

ی ودفاع از یآگاهی دهی، رهنما
تقاضیان طبقه اناث در محقوق 

وزارت عدلیه 

منابع انسانی 
جوزا٩٧سرطان تعداد افراد استخدام شدهومنابع مالی ریاست منابع ٩٨

بشری 
مستقل اصالحات کمیسیون 

مشارکت وسهم گیری ٥٥٥٥اداری
بیشتر زنان در اداره 

برنامه های آگهی دوردوتدویر
تن ٢٠٠دهی خاص برای 

محصلین سال چهارم پوهنحی 
های حقوق وشرعیات 

منابع انسانی 
ومنابع مالی

فیصدی محصلین اناث آگهی 
آمریت جندر٩٧قوس ٩٧عقرب دهی شده 

GIZ ,GSSP و
پوهنتونهای خصوصی 

ودولتی

آگاهی دهی بیشتر 
متقاضیان کار به منظور 

جذب واستخدام آنها
ایجاد بانک معلوماتی برای 

متقاضیان وفارغ التحصیالن 
طبقه اناث 

منابع انسانی 
آمریت جندر GSSPآمریت جندر٩٧قوس ٩٧سنبله بانک معلوماتی ایجاد گردید ومنابع مالی

آگاهی سریع بستهای خالی 
به متقاضیان طبقه اناث در 

وازرت عدلیه 
موزان طبقه اناث آجذب کار

جهت افزایش حضور زنان 
در وزارت 

منابع انسانی 
٩٨قوس٩٧قوس تعداد افراد استخدام شدهومنابع مالی

ریاست منابع 
بشری وامریت 

جندر
GIZ افزایش حضور زنان ووزارت عدلیه

٢

ارتقای 
ظرفیت 
تعداد 

تن از ١٠٣
کارمندان 

اناث جهت 
کسب 

تن به برنامه ٢٠معرفی 
ماستری

بودجه آمریت 
افزایش سهم زنان در ادارهIDLOو GIZآمریت آموزش ٩٨حمل ٩٧تحوتعداد خانمهای معرفی شده آموزش

تن به برنامه ٥معرفی 
لیسانس

بودجه آمریت 
وزشآم

تن از زنان از این ٥بتعداد 
آمریت آموزشآمریت آموزش٩٨حمل ٩٧حوت برنامه مستفید خواهد شد

راه اندازی برنامه های آموزشی 
انگلیسی و کمپیوتر

بودجه آمریت 
آموزش

تن از کارکنان اناث ٣٠بتعداد 
آمریت آموزشآمریت آموزش٩٨میزان ٩٨تور مستفید خواهد شد

تدویر ورکشاپ مقرره منع 
اذیت زنانوآزار

بودجه،مواد 
درسی واستاد

نفرازاین برنامه ٤٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٨ثور ٩٨ثور د خواهندشدیمستف



١١

ارج دم
باالتر 

مدیریتی 
ومسلکی

تدویر ورکشاپ حقوق 
فامیل(محارم،حضانت وفسخ 

عقد ازدواج)

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان دراین ٢٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧ثور٩٧ثوردخواهند شدیازاین برنامه مستف

قانون منع تدویر ورکشاپ
خشونت علیه زنان

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازاین ٤٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧جوزا ٩٧جوزا دخواهندشدیبرنامه مستف

تدویر ورکشاپ عقود 
وانواع عقود مطابق قوانین 

افغانستان

بودجه،مواد 
درسی واستاد

ازبرنامه تن اززنان١٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧جوزا ٩٧جوزا د خواهند شد.یمستف

تدویر ورکشاپ قانون طرز تحصیل 
حقوق(شرایط استمالک،اموال 

وحقوق مالک)

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧سرطان٩٧سرطانخواهند شدد یمستف

تدویر ورکشاپ اصول 
قانون اساسی 

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ٢٠به تعداد
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧سرطان٩٧سرطاند خواهند شدیمستف

تدویر ورکشاپ علل وعوامل 
فساد اداری وپیامد ناشی 

ازفساد اداری

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
ادارهافزایش سهم زنان در jssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧اسد ٩٧اسد د خواهند شدیمستف

تدویر ورکشاپ قوانین تنظیم کننده 
اجراآت اداری کارکنان خدمات ملکی

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ٢٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧سنبله ٩٧سنبله د خواهند شدیمستف

برنامه آموزشی تدویر ورکشاپ 
کوتاه مدت به خارج ازکشور

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٥به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧سنبله ٩٧سنبله د خواهند شدیمستف

تدویر ورکشاپ برنامه اموزشی 
مدیریت ورهبری 

بودجه،مواد
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧میزان ٩٧میزان د خواهند شدیمستف

بودجه،مواد تتدویر ورکشاپ دیون وتعهدا
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
عقرب ٩٧عقربد خواهند شدیمستف

افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧

بودجه،مواد تدویر ورکشاپ حقوق تجارت
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
عقرب ٩٧عقرب د خواهند شدیمستف

سهم زنان در ادارهافزایش jssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧

تدویر ورکشاپ برنامه آموزشی 
ارزیابی اجراآت

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧قوس ٩٧قوس د خواهند شدیمستف

تدویر ورکشاپ برنامه آموزشی 
ارزیابی اجراآت

بودجه،مواد 
درسی واستاد

تن اززنان ازبرنامه ١٠به تعداد 
افزایش سهم زنان در ادارهjssp ,idloاصالحات اداری،آمریت آموزش ها٩٧قوس ٩٧قوس د خواهند شدیمستف


