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این تفا همنامه به منظور ارتقاع ظرفیت زنان در عرصه های تعلیمی ،تحصیلی ،ورزشی ،
واقتصادی میباشد.
این تفا همنامه به منظور تطبیق پالیسی ها وبرنامه ها جهت محو مرض پولیو منعقد میگردد
هدف از امضای این تفا همنامه ایجاد مرکز حمایوی زنان مطابق استندرد جهانی در شر کابل
میباشد
این تفا همنامه به هدف ارایه برنامه های ظرفیت سازی و بلند بردن سطح آگاهی بوده و بطور
مشخص موضوعات آموزشی را احتوا میکند
این تفا همنامه به هدف توسعه انکشاف پایدار متوازن وفرا گیر روستا های والیات ذکر شده در
عرصه زراعت  ،مالداری  ،آبیاری ومعارف میباشد.
ارتقاع ظرفیت زنان جهت رسیدن به توسع اجتماعی با استقرار بهترین ابتکارات  ،روش ها و
تکنالوژی ممکن  ،تغیر نگرش ها  ،حساسیت شهر وندان ورشد دادن به تغیر وتحرک اجتما
ارتقاع ظرفیت  60تن از زنان و دختران فارغ شده از موسسات متمم طبی طی برنامه آموزشی
شش مه هه در عرصه مدیریت شفا خانه ها
این تفا همنامه نحوه وچگونگی همکاری وزارت امور زنان وکمیسون را در تامین و افزایش
مشارکت زنان و تطبیق پالیسی ملی مشارکت زنان در پروسه های انتخابات ریاست جمهوری
مشخص مینماید
رشد وضعیت اقتصادی خانواده ها خاصتا بهبود وضعیت زنان فقیر ،فراهم نمودن پیشرفت ها
وهمچنان ار تقاع ظرفیت زنان
این تفا همنامه به منظور رفع مشکل ازدواج زود رس دختران و سایر خشونت ها علیه آنان
میباشد
باال بردن ظرفیت وقا بلیت های عملی  60تن از زنان ودختران فارغ شده از رشته های علوم
متممم صحی در زمینه سمپل گیری خون.
این تفا همنامه غرض ایجاد همکاری مشترک بین موسسه زنان در خدمت زنان برای بدست
آوردن توانمندی مشارکت های مدنی ،اقتصادی ،حقوقی وعنعنوی زنان افغان منعقد میگردد
این تفا همنامه به منظور بهبود بخشیدن حقوق زنان جلوگیری خشونت علیه آنها و خدمات روانی
و تعلیمی برای شان میباشد
ارایه خدمات تعلیمی و تر بیتی و صحی رایگان از طریق تدویر ورکشاپهای ارتقاع ظرفیت تحت
عناوین میتولوژی وارایه خدمات حقوقی برای اقشار جامعه
این تفا همنامه به منظور ایجاد میکانیزم هم آهنگی بین وزارت امور زنان و وزارت دولت در
امور شهدا و معلولین  ،طرح وتطبیق برنامه عمل همکاری باورثه شهدا وافراد دارای معلولیت ،
ایجاد سیستم تبادل معلومات ترتیب وامضا میگردد
تقویت مشارکت زنان  ،رسیدگی به شکایات انتخاباتی ،اعتراضات وحضور فعال زنان در
رسیدگی به شکا یات.
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تفاهمنامه پالیسی حق دست رسی زنان
به حق میراث ومالکیت

پالیسی دست رسی زنان به حق میراث ومالکیت جهت تحقق حق میراث و مالکیت زنان با بلند
بردن سطح آگاهی عامه ودو ساختن موانع تصرف وانتفاع زنان از حق میراث و مالکیت با 13
وزارت خانه ها وادارات دیگر به امضا رسید.
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اداره امضا کننده

از سال
1397/12/7

الی سال
1400/12/7

وزیر امور زنان
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معینیت پالیسی ومسلکی

1398/1/6

یک دور انتخاباتی
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