دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امــور زنـان
معینیت پالیسی و مسلکی
ریاست نـظارت و ارزیابی
مدیریت عمومی توحید گزارشات
گزارش یافته های ارزیابی و نظارت در امر تحقق تفاهمنامه ها با مؤسسات ملی و بین المللی بابت سال 7931

میرسی کورپس از 8850الی 8888

شماره

پروژه
مؤسسه

نام و موقعیت
آموزش های فنی و حرفوی /والیات (کابل ،پروان ،کندهار و هلمند)

 تشخیص اشتراک کننده گان پروژه
در مشوره و به اساس معیار های
انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی.

 تدارک مواد مورد ضرورت برای
صنوف آموزش های فنی و حرفوی.

 آموزش مسلکی  66تن زن به حرفه خیاطی و در حدود  66تن
دیگر از طبقه ذکور که اکثر شان بیجا شده گان داخلی و
مهاجرین که اخیرآ از کشورهای پاکستان و ایران مراجعت نموده
اند ،مهارت های تخنیکی و مسلکی را در بخش های ویرینگ
کاری و ترمیم مبایل فرا میگیرند.
 آماده ساختن  561تن از اهالی با سواد و فاقد سواد ده یحی را
برای سرمایه گذاری های کوچک با در نظر داشت حرفه شان.

 سهیم سازی فرصت ها برای زنان و جوانان در امر آبادی کشور.

بودجه

 بررسی و ارایۀ مطالب به(ستاندرد
های مهارت های ملی شغلی) در
برنامه های مربوطه.

 با در نظر داشت حدود  %08فیصد پیشرفت کار اکثریت اشتراک
کننده گان ،توانمندی جذب مشتری را در امر عرضه خدمات
بدست آورده اند.

بودجه به دسترس نیست
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 انتخاب و استفاده مراکز آموزش های
فنی حرفوی وزارت کار امور
اجتماعی ،شهدا و معلولین ،در
صورتیکه مراکز آموزشی وزارت کار
در محالت تحت پوشش قرار نداشته
باشد ،ایجاد مراکز اجتماعی و
آموزشی به منظور ارایه آموزش ها.

%08

 راه اندازی ارزیابی مارکیت کار.

 افتتاح یک مرکز آموزشی مجهز با تمام امکانات در سطح
ولسوالی ده سبز با گنجایش  561اشتراک کننده که  66تن آن
را زنان تشکیل میدهد .زنان ،دختران و پسران جوان مصروف
آموزش های حرفوی(خیاطی ،ترمیم مبائل و ویرینگ کاری) در
دو تایم قبل از وقت و بعد از وقت در چهار صنف از طرف اساتید
ورزیده مصروف آموزش میباشند.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

 تعهدات وزارت در قبال تفاهمنامه (نظارت از پروژه،
اشتراک در جلسات مؤسسه ،حمایت از مؤسسه و معرفی
شخص ارتباطی از طرف وزارت) بطور صد در صد انجام
نشده.

 تعهدات مؤسسه در قبال تفاهمنامه( ارایۀ گزارش به
وزارت در هر شش ماه ،زمینه سازی برای نظارت
کارمندان در سطح والیات ،شریک نمودن برنامه ،تشکیل،
بودجه ،سهیم ساختن بانوان در تورنمنت ها و مسابقات
در هماهنگی با وزارت امور زنان و پالن تطبیقی پروژه با
در نظر داشت تساوی جندر) که انجام شده است.
 فعالیت های این مؤسسۀ به اساس نظارت عینی از مرکز
کابل در مطابقت به تفاهمنامه  %08طی یک سال انجام
شده است.
مشکالت:
عدم نظارت مستقیم از جریان تطبیق پروژه از طرف اداره
مسؤول،

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه
 War child Canadaاز  8850الی 8888

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پیشرفت
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پالن تطبیقی

 ارایه آموزش های فنی و حرفوی
بشکل دورانی.

گزارش نظارتی

 اکثریت مستفیدین پروژه از دید اقتصادی خود کفا گردیده اند و
عمال در رشد اقتصاد خانواده سهیم میباشند.

 نظارت ساختاری و دوامدار از معیار
ها و کیفیت آموزش های ارایه شده.

 توزیع وسایل حرفه در ختم ورکشاپ برای مستفیدین که
آموزش دیده.

پالن تطبیقی در دسترس نیست

 تدویر( )6برنامه ای آگاھی حقوقی برای ( )50تن زنان و

یافته های ارزیابی




تقویت آینده افغانستان از طریق توانمندسازی زنان /کابل ،ننگرهار و کندهار

برای (  )61تن از محصلین اناث و ذکور صنف چهارم پوهنتون
ها.
 تدویر برنامه اموزشی شش ماهه تحت نام مشورۀ روانی اجتماعی

 680541888افغانی

 تدویر برنامه چهار ماهه تحت عنوان وکالت در قضایای فامیلی

معرفی نکردن یک تن فوکل پاینت از طرف وزارت.
پیشنهادات:



معرفی فوکل پاینت از طرف وزارت به مؤسسه.



ارایۀ گزارش منظم در هر شش ماه



مردان.

مستفید شونده گان اکثرآ یبجا شده گان داخلی
مطابق تفاهمنامه نبوده

06
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مستفید شونده گان باید ییجا شونده گان داخلی
باشند فیصدی زنان مد نظر گرفته شود.

 مکلفیت های وزارت در قبال تفاهمنامه (اخذ گزارش،
پالن تطبیقی ،نظارت و هماهنگی) انجام شده است
 مکلفیت های موسسه در قبال تفاهمنامه( استخدام اتباع
افغانی ،موسسات همکار شان از نهاد های غیر دولتی
باشد ،ارائه خدمات ،حمایت و مشوره های حقوقی برای
زنان خشونت دیده ،فراهم آوری تسهیالت برای قربانیان

برای ( )016تن از زنان  ،مردان و دختران در والیات کابل،

خشونت در همکاری وزارت ،ارتقای ظرفیت کارمندان

ننگرهار و کندهار

بخش حقوقی وزارت ،زمینه سازی برای نظارت ،ارایه

 حل و فصل ( ) 885قضیه میانجگری توسط کارمندان حقوقی

گزارشات به درخواست وزارت ،ارایه آموزش های تخنیکی
و مسلکی به کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی) انجام

این نهاد و وزارت امور زنان.
 آموزش مهارت های پروسس مواد غذائی ،خیاطی ،گلدوزی،
آرایشگری ،حل منازعات فامیلی ،آگاهی ازحقوق خانواده و

شده است
 فعالیت های انجام شده در مطابقت به اهداف تفاهمنامه

اجتماع ،مهارت خواندن و نوشتن ،تربیت اطفال رعایت حفظ

انجام شده است صرف برنامه آموزشی به بخش نظارت و

محیط صحی ،نظافت میحط زیستی و احترام متقابل برای

ارزیابی که به زودی تدویر می گردد.

 888تن زنان و دختران جریان دارد.

مؤثریت:
2

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه
میرستوپس از  8850الی 8888

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

 در جریان شش ماه گذشته تعداد ( )566تن زن که از اثر

پیشرفت

0

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی



زنان از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی ،حقووقی ،تعلیمی

خشونت ھای فامیلی و اجتماعی متأثرگردیده بودند ،جهت

توانمند شده سطح آگاهی و مهارت های شده افزایش

دریافت مساعدت ھای حقوقی رایگان به همکاری وزارت امور

یافته است.

زنان قضایای شان در دیپارتمنت حقوقی ثبت و راجستر نموده.
 برای  0165تن زنان،دختران و مردان مشوره های روانی



زنان از اثر تنظیم شورا ها منسجم گردیدند



روی قضایایی خشونت علیه زنان جدی کار صورت

اجتماعی داده شده است.

گرفته

 تیم حقوقی این موسسه به تعداد  40شورای محلی ( 84زنانه و



زنان از مهارت ها بهره مند شده اند.

 84مردانه) را در سه والیت :کابل ،کندهار و ننگرهار ایجاد و

مشکالت:

تریننگ مورد ضرورت را در رابطه به حقوق زن ،میتود های

اشتراک نکردن نماینده وزارت در جلسات و برنامه های آن

میانجگری دایر و جلسات تعقیبی ماهوار را انجام می دهد.

در مرکز و والیات

 ایجاد شماره تماس رایگان برای مستفدین پروژه جهت حل

پیشهادات:

مشکالت حقوقی شان

ارائۀ خدمات عالوه به زنان برای مردان نیز صورت بگیرد

 فراهم آوری مواد اولیۀ صحی و بالون های ضد حریق.

پرداخت مدد معاش برای مشمولین برنامه های آموزشی شان
که قبآل پرداخت میشد

خدمات صحی/کابل ناحیۀ دهم

 توزیع پیچکاری های سه ماهه .588111

 لوپ یا وسیله داخل رحمی جهت فاصله دهی .15161
 پوشش یا کاندم به تعداد.0868114

به دسترس نیست

 تابلیت های فاصله دهی میان والدت ها  055115قرص تابلیت.

 تعهد وزارت امور زنان در قبال تفاهمنامه( تبلیغات صحی،
ارایۀ مشوره های روانی برای زنان) که انجام شده است.
 تعهد مؤسسه ( //تدویر پروگرام های مشترک با وزارت
امور زنان در جهت تشویق زنان برای رسانیدن پیام های
صحی ،تغیر در سلوک پذیرش میتود ها ،ایجاد فاصله ها
میان والدت ها و تدویر پروگرام های آموزشی جهت
ارتقای سطح آگاهی کارمندان) که انجام شده است.
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تفاهمنامه
شماره

مؤسسه
مرکز لنکن بخش روابط عامه سفارت امریکا از  8851ال8880

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

4

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

 فعالیت های انجام شده از سوی موسسه با اهداف
تفاهمنامه مطابقت داشته.
مؤثریت :مؤثریت این پروژه مؤثر بوده که در نتیجه آن در
ساحات تحت پوشش ،سطح آگاهی زنان در بخش صحت
افزایش پیدا کرده و در قسمت فاصله دهی بین والدت ها و
زمان حاملگی تشویق و ترغیب شده اند.
پیشنهاد :مراکز صحی این مؤسسه در جریان روز خدمات
ارایه میکنند بنا نظر به درخواست مستفید شونده گان در
جریان شب نیز خدمات ارایه گردد.
پالن تطبیقی موجود نیست

•
•

برنامه های آموزشی /کابل ناحیۀ دوم

•
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 مکلفیت های موسسه با وزارت امور زنان( ایجاد کتابخانه،
تدارک نشریه های چاپی ،تدویر برنامه های فرهنگی و
محافل سخنرانی ،تهیۀ وسایل چون کامپیوتر ،خدمات

%588

•
•
•

امنیت) که انجام شده است.

به دسترس نیست

•

فراهم نمودن یک کتابخانه ابتدایی و دسترسی به منابع چاپی و
الکترونیکی.
تدویر برنامه های سخنرانی ،محافل فرهنگی ٬فعالیت های
فارغین تحصیالت عالی و برنامه های تحصیلی ایاالت متحده
امریکا.
تدویر صنوف انگلیسی برای یک دوره(مدت  ۶ماه) برای 888
زن.
به تعداد  1016زنان از کتابخانه مستفید گردیده است.
به تعداد 54068زنان از انترنت استفاده نموده اند.
به تعداد 55685زنان از کمپیوتر های مجهز این مرکز استفاده
نموده اند.
به تعداد85181نفر از صنف های عادی انگلیسی این مرکز
مستفید گردیده اند.

 مکلفیت های وزارت امور زنان(فراهم آوری جای ،تآمین

انترنتی ،فرنیچر ،نظارت از جریان پروژه) که انجام شده
است
 فعالیت های انجام شده در مطابقت به اهداف تفاهمنامه
صورت گرفته است.
مؤثریت :موثریت این برنامه خوب میباشد چون در مدت
یک سال  10810زنان زبان انگلیسی  ،مهارت های کامپیوتر،

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

1

زردوزی از  8851الی 8888

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

• به تعداد 4004نفر از برنامه های فرهنگی و آموزشی این مرکز
آموزش دیده اند که این برنامه ها به شکل انالین از طرف
سفارت ایاالت متحده امریکا و برنامه های تهیه شده به شکل
زنده در داخل سنتر برگزار گردیده است.

فنون سخنرانی و استفاده از انترنت را آموخته اند و از طریق
این برنامه به بورسیه های تحصیلی راه پیدا کرده اند.
مثمریت :در سال  8850به تعداد  10810اشتراک کننده
در بخش های که این مرکز خدمات ارایه نموده اند
مستفیدگردیده اند.
مشکالت :کمبود جای برای ارایه خدمات شان
پیشنهاد :ازدیاد صنوف زبان انگلیسی ،ارائه گزارش به وزارت
امور زنان به طور منظم

دارد در  80محل درنواحی کابل که به تعداد 101خانم مصروف

توانمند سازی زنان /کابل نواحی  0و 58

ترینگ حرفوی در ین موسسه میباشد.
 تریننگهای موسسه زردوزی شامل  8ولسوالی است  86تن زن
بگرامی و 85تن خانم در ولسوالی پغمان فعالیت دارند .
 از سال 8851بدین سو  5088زن تحت پوشش قرار گرفته و
 5861تن زن از جملۀ مسفتید شونده گان در سال  8851و
 688تن دیگر از جملۀ مستفیدین را در پالن سال آینده در نظر

 1605664دالر کانادایی

 . در مجموع به تعداد  500محل درموسسه زردوزی فعالیت
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 تعهد وزارت در قبال تفاهمنامه (نظارت ،هماهنگی برای
حل مشکل با ادارات ،دعوت ادارات جهت فعالیت های
موسسه) در  %18صورت گرفته است.
 مکلفیت موسسه در قبال تفاهمنامه( ارایۀ گزارش  6ماهه،
فراهم سازی امکانات جهت اشتراک کارمندان وزارت در
برنامه های شان ،تدویر نمایشگاه های صنایع دست دوزی
زنان ،اطالع دهی مشکالت به وزارت امور زنان) انجام شده
است.
 فعالیت های انجام شده در مطابقت به اهداف تفاهمنامه

دارد.
 به تعداد  15تن زنان با اخذ معاش ماهانه 6588افغانی عاید و
درآمد دارند .
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صورت گرفته است.

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 411 تن از زنان فارغ شده اند یک دکان در مزارشریف برای

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

مؤثریت :از طریق این پروژه زنان خود کفأ گردیده و

زنان از طرف اتحادیۀ بنام نصف جهان به همکاری مالی مستقیم

امرار معیشت نمود که خانواده های شان را حمایت مالی

زردوزی آغاز به فعالیت نموده تولیدات زنان به فروش میرسد.

مینمایند اثرات آن در خانواده به مالحظه رسیده که از

 به تعداد 101تن زنان فارغ گردیده است .

لحاظ مالی توانمند شده اند.

 داشتن کدر ها در مناطق مختلف جهت حل مشکالت.بطور

مثمریت :حدود  0888زن از این پروژه مستفید گردیده

افتخاری ایفا وظیفه مینمایند .
 به تعداد  40نفر به بازار راه پیدا کرداند .
 5461 زن از قرضه کوچک مستفید گردیده اند درمرکز ()841
و در والیات( ،)5888مدت باز پرداخت آن به نوعیت قرضه ربط
دارد که از  1ماه شروع تا  58ماه میباشد.
 ایجاد  80دکان صنایع دستی در چهار والیت (کابل ،هرات ،
مزارشریف و ننگرهار)
 فیصد حضور زنان در منبع یا محل در سال  8851به  68%ودر
سال  8850به  10%میرسد .تعداد مجموع خانم ها به()4061
میرسد.
 دو ورکشاپ بزرگ در دوسال گذشته نمایندۀ بخش اقتصادی
ریاست توانمند سازی زنان دعوت و همچنان پنچ جلسه
هماهنگی با وزارت برگزار گردیده است و عضو کمیتۀ کاری
شان میباشد.
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و صاحب حرفه شده اند و بازاریابی برای تولیدات زنان
صورت گرفته است.
مشکالت :پالن تطبیقی نداشته ،نبود کمک های اولیه برای
کارکان و زنانی در حال آموزش
پیشنهادات :پالن تطبیقی را با وزارت اموز زنان شریک
سازند ،گزازشات شانرا به طور ربعوار به وزارت امور زنان ارایه
نماید.

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

 در سال  8851به تعداد  80و در سال  8850به تعداد 84
نمایشگاه در چهار والیت برگزار نموده است.
 در سال  8851فیصدی دستآورد های زردوزی به  01%و در
سال  8850به  05%میرسد.

نیلی
 UN-Habitatاز  8850الی 8885

برنامه شهری مصؤنیت و امنیت افغانستان /کابل ،بلخ ،هرات ،کندز ،جالل آباد ،بامیان ،فراه و

 5181088888دالر
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 تالش های دوامدار برای تحقق حقوق  تدویر اولین نشست کمیته رهبری برنامه شهری مصؤنیت و

 مکلفیت های وزارت امور زنان در قبال تفاهمنامه(حصول

حقۀ زنان به سطح ملی و بین

امنیت افغانستان در  56دسمبر  8850با اشتراک نماینده با

المللی(تشویق و ترغیب جامعۀ جهانی

صالحیت وزارت امور زنان (رئیس بخش نظارت و ارزیابی)،

جهت حمایت زنان افغان دراستای

وزارت شهر سازی و اراضی ،وزارت امور داخله ،معینیت

رسیدن به حقوق شان)( .تطبیق

شاروالیها ،شاروالی کابل ،اعضای دفتر هبیتات و برنامه شهری

نشده)

مصؤنیت و امنیت افغانستان صورت گرفت .در این نشست روی

ها ،دعوت از موسسه در جلسات پالیسی سازی و تخنیکی

فعالیت ها ،دستاورد ها و چالش های برنامه شهری اعمار صلح

و معرفی فوکل پاینت و هدایت به واحد های دومی جهت

افغانستان بحث گردید .همچنان وزارت محترم امورزنان منحیث

همکاری) به صورت احسن انجام شده است.

 رسیده گی الزم به نیازمندی ها و
قضایای حقوق زنان.
 مشارکت بیشتر زنان در حکومت
داری.
 اشتراک فعال زنان در عرصه های
سیاسی و اجتماعی.
 افزایش عرضۀ خدمات صحی برای
زنان.

شریک جدید برنامه به اشتراک کننده گان معرفی گردید و در

اطمینان از در نظر گرفتن موضوع جندر در فعالیت ها،
اطمینان از پاسخگو بودن فعالیت های انکشافی برای زنان
و دختران ،هماهنگی نمودن با دفتر بانوی اول ،هماهنگی
و همکاری با شورا های در سطح ملی ،نظارت از فعالیت

 مکلفیت های موسسه در قبال تفاهمنامه (استخدام و

ادامه ،پالن کاری و فعالیت های انجام شده ی مرحله دوم برنامه

آموزش کارمندان و اعضای شورای های انکشافی محالت

شهری مصؤنیت و امنیت افغانستان ارایه گردید.

و شاروالی ها جهت تطبیق پروژه ،همکاری تخنیکی ،ارایه

 چاپ  3,000تیراژ مجله میرمن و جریده ارشادالنسوان (

گزارش و ارزیابی برنامه ها) میباشد که انجام شده است و

 50188تیراژ مجله میرمن و  50188تیراژ جریده ارشادالنسوان)

همچنان فعالیت های انجام شده در مطابقت با اهداف

به منظور تجلیل از هشت مارچ برای وزارت محترم امور زنان.

تفاهمنامه صورت گرفته است.

 تجلیل از هشت مارچ (روز جهانی زن) در هماهنگی و همکاری

موثریت :این پروژه خیلی موثر بوده که از اثر فعالیت های

عامه و افزایش آگاهی عامه راجع به

با ریاست های محترم امور زنان والیات کابل،جالل آباد ،مزار

شان استخدام یک تن مشاور برای تهیۀ چهارچوب نظارت و

ارزش های پالن کاری ملی برای

شریف ،هرات ،فراه  ،کندز ،بامیان و دایکندی جهت آوردن

ارزیابی و حدود  088888هزار تن به طور مستقیم و غیر

زنان( .تطبیق نشده)

تغیرات مثبت در طرز دید عامه و افزایش آگاهی عامه راجع به

 فیصدی تغیرات مثبت در طرز دید
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تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

ارزشهای آن پالن کاری ملی برای زنان که مجموعآ به تعداد

مستقیم از موضوعات برنامه شهری مصؤنیت و امنیت ،حقوق

 500مرد و  118زن در آن اشتراک ورزیده اند.

زنان در تصمیم گیری ها ،رهبری و تآمیت ارتباط زنان با شورا

زنان ،پالیسی ها و برنامه ها در ادارات  ایجاد  588شورای انکشافی محل در  0شهر تحت پوشش
دولتی.
 تقویت هماهنگی میان وزارت امور
زنان و نهاد های همکار مالی و
تخنیکی بین المللی( .جریان دارد)
 داشتن کارمندان کارا و توانمند برای
انجام فعالیت ها.

بودجه

ارزش های پالن کاری ملی برای

پیشرفت

پالن تطبیقی

 حصول اطمینان از تطبیق به موقع

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

های انکشافی محل و ریاست های امور زنان مستفید گردیده

برنامه با اشتراک  40,465زن که نمایانگر اشتراک فعال زنان

اند.

در عرصه های اجتماعی و حکومتداری شهری میباشد.

مثمریت :حدود هفت صد هزار زنان و مردان به طور مستقیم

 به تعداد  0برنامه مشاوره بین پولیس و مردم در سطح نواحی به

و غیر مستقیم از پروژه مستفید گردیده است.

هدف شریک ساختن مشکالت امنیتی و مصؤنیتی و دریافت راه

چالش ها :در جریان چند ماه از فعالیت های موسسه یو ان

حل مناسب در مشاوره با مردم تدویر گردیده که در آن 711

هبیتات نظارت ساحوی صورت نگرفته به علت اینکه اکثر

تن که شامل  400زن میشود ،اشتراک ورزیده بودند.

فعالیت های آنها در والیات میباشد.

 تدویر برنامه نشست رو در رو مشاوره بین پولیس و مردم به
سطح شهر در شهر جالل آباد با اشتراک  556تن که شامل 86
زن میشود.
 تصحیح و تکمیلی طرزالعمل ریاست پولیس مردمی و ارسال آن
به معینیت پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله جهت
منظوری.
 آغاز تصحیح میکانیزم نظارتی و هماهنگی ریاست پولیس
مردمی جهت منظوری.
 ایجاد کمیته کاری (میان شرکا و ریاست پولیس مردمی)جهت
تدوین رهنمودهای آموزشی به ریاست پولیس مردمی.
 ایجاد گروپ کاری تخنیکی و تدویر جلسات ماهوار جهت
هماهنگی ،جلوگیری از تکرار فعالیت های مشابه و پی گیری
حمایت ها برای ریاست پولیس مردمی.
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پیشنهاد:
 ارایه گزارش از فعالیت های موسسه یو ان هبیتات به گونه
ماهوار به وزارت امور زنان با در نظر داشت پالن صورت
گیرد.
 در جلسات بعدی هیِت رهبری موسسه یو ان هبیتات
شخص ارتباطی از قبل آگاهی داده شده و به صورت رسمی
از آنها دعوت گردد.
 در قسمت نظارت از فعالیت های موسسه یو ان هبیتات در
سطح والیات برای تیم نظارتی تسهیالت و امکانات فراهم
گردد تا از ساحه دیدن نموده و گزارش از تطبیق برنامه را
برای مقامات ارایه کنند.

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 ارایه مسوده مفکوره برنامه رادیویی جهت اعتمادسازی،پل
ارتباط میان شهروندان و پولیس و حل مشکالت مردم خاصتآ
زنان برای ریاست پولیس مردمی.
 استخدام چهار کار آموز از قشر اناث برای یک دوره شش ماهه
در والیات مزار شریف و هرات جهت کسب تجارب کاری ،ارتقاء
ظرفیت و توانبخشی زنان .
 استخدام یک کار آموز از طبقه اناث منحیث کارمند بر حال
برنامه شهر مصؤنیت افغانستان -کابل
 تدویر پروسه نیازسنجی مصؤنیتی در  1شهر تحت پوشش برنامه
که شامل قدمه های ذیل میباشد.
 جلسه مشترک  :طی  1جلسه مشترک تحت رهبری شاروالی ها
با اشتراک  061تن که شامل  058زن از نماینده گان شوراهای
انکشافی محل ،شرکای برنامه و نماینده گان ادارات ذیربط،
پروسه نیازسنجی مصؤنیتی را با امضای تفاهم نامه همکاری
مشترک آغاز نمودند.
 جلسات تعاطی و بازدید ساحه در شورای انکشافی محل :طی
 68برنامه تعاطی و آموزشی با اشتراک  8٬884تن شامل
 5٬881زن از اعضای شوراهای انکشافی محل ،پالن مصؤنیتی
محل خویش را به شکل مشارکتی در هر شورا ترتیب نمودند.
 جلسه تعاطی با شورای مشورتی و شاروالی  :طی  6جلسه
مشارکتی در شهر های هرات ،مزارشریف ،کندز ،جالل آباد ،فراه
و بامیان با اشتراک  546تن شامل  54زن از اعضای شورای
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بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره
 8850الی 1مارچ 8856

پروژه

مؤسسه

نام و موقعیت

موسسه تحقیقات علمی وانکشاف جامعهWomen protection /
center
تحقیقات علمی و انکشاف جامعه

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

مشورتی شاروالی ،پالن ارتقاء ظرفیت و توانمند سازی شورای
مشورتی شاروالی را به شکل مشارکتی ترتیب و تایید نمودند.
 ورکشاپ نهایی سازی پالن مصؤنیتی محل :با تدویر  3ورکشاپ
 8روزه در شهر های کندز ،مزار شریف و هرات با اشتراک 880
تن شامل  65زن از اعضای شورای انکشافی محل ،شاروالی و
ادارات ذیربط.
 پالن مصؤنیتی  14شورای انکشافی محل را بازنگری و تایید
نمودند
 استخدام پرسونل پروژه طبق پروپوزل منظور شده

وزارت امور زنان مکلفیت های خویش را (ارجاع قضایا،

 ایجاد هماهنگی و روابط کاری با ریاست های سکتوری و دیگر

نظارت ،همکاری ،هماهنگی با ادارات ذیربط و معرفی فوکل
پاینت) صد در صد انجام داده است مؤسسه نیز مکلفیت های

فعالین جنسیت و حقوق زن در والیت های مذکور
 راپور دهی از پیشرفت مالی شش ماهه به وزارت اقتصاد و کاپی

خویش را (استخدام پرسونل ،ایجاد همکاری با ریاست های
سکتوری ،راپور دهی به طور  6ماه ،اشتراک در جلسات

آن به ریاست اقتصاد در والیات

 شریک ساختن گزارش های پیشرفت پروژه با ریاست های
سکتوری طور ماهانه و بعوار
 ارایه خدمات طبق پروپوزل منظور شده و قرار داد توسط دونرها
 مشاهده ونظارت از جریان فعالیت ها  ,ارایه خدمات.

%08

باره پیشرفت پروژه ،چالش ها و فرصت ها

 0800188افغانی

 اشتراک در جلسات ماهوار شورای والیتی و ارایه معلومات در

شورای والیتی انجام داده است و فعالیت ها در مطابقت به
اهداف تفاهمنامه صورت گرفته است.
مؤثریت :ارتقای سطح آگاهی زنان راجع به موضوعات
صحی ،اجتماعی ،تعلیمی ،حرفوی و خشونت ها علیه زنان در
جامعه
مثمریت :حدود  5888تن سارنواالن ،قضات ،پولیس و جامعۀ
مدنی راجع به حقوق زن و خشونت علیه زنان و حدود 85888
زنان و مردان از مسایل حقوقی ،صحی ،اجتماعی ،سواد آموزی،
مهارت های حرفوی و قانون منع خشونت علیه زنان به طور
مستقیم و غیر مستقیم آگاهی حاصل نموده اند
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تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

0

تلویزیون زن  8851الی 8850

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

چالش ها :اشتراک کمرنگ زنان در آموزش ها جهت ظرفیت
سازی ،محدودیت های امنیتی ،محدویت زمانی پروژه ،عدم
موجودیت تعمیر  ،کمبود کارمندان ،افکار منفی جامعه نسبت
مشارکت زنان در عرصه های مختلف
پیشنهاد :آگاهی دهی اجتماع و جامعه راجع به مراکز
حمایوی زنان تا افکار و اذهان منفی در جامعه تغیر نماید

تلویزیون زن

 نشر سپات ها به منظور رشد تعلیمی،
آگاهی دهی از امور حقوقی و کاهش
خشونت ها در برابر زنان و ثبت پیام
های وزارت امور زنان

.8داد خواهی از حقوق زنان برنامه سازی از کار کرد ها و دست

در میز های گرد ،اشتراک سخنگوی وزارت در بحث ها،
تسهیالت برای تدویر برنامه های تلویزیون و معرفی فوکل
پاینت) و مکلفیت های تلویزیون( نشر اخبار و رویداد های

آورد های زنان نخبه.

مهم وزارت ،نشر سپات ها و پیام ها ،تدویر برنامه های

.0برنامه سازی  ,میز گرد  ,گفتگو های ویژه  ,عدالت خواهی برای

ارتقای ظرفیت برای کارمندان تلویزیون) در قبال

زنان  ,الگوسازی زنان پرفایل سازی  ,به تصویر کشیدن دست
آوردهای وزارت امور زنان و تمام نهاد های مسوول حکومت.

تفاهمنامه به طور کامل انجام شده است.

%588

 تدویر گفتمان ها با مقام های وزارت
های صحت عامه ،داخله ،مهاجرین،
رسیده گی با حوادث ،جامعه مدنی و
غیره

حق حقوق شان.

به دسترس نیست

 معرفی مقام رهبری روئسا مرکزی و
والیتی ،سخنگو و زنان نخبه به
تلویزیون زن غرض اشتراک در برنامه
ها ،مصاحبه ها و میز های مدور.

.5به تصویر کشیدن تصاویر زنان و بلند کردن صدای آنان از نگاه

 مکلفیت های وزارت امور زنان ( معرفی زنان برای اشتراک

 فعالیت های این مؤسسه در مطابقت به اهداف تفاهمنامه
انجام شده است
مؤثریت :عام شدن فرهنگ تجلیل از  84جوزا(روز مادر) که
از این طریق جایگاه ،اهمیت ،احترام و سایر حقوق مادران به

 فراهم سازی اشتراک کارمندان شبکه
تلویزیون در برنامه های ارتقأ ظرفیت

یک عرف نیک دارد مبدل میگردد ،تجلیل از  81نوامبر روز

 نشر خبر ها ،گزارش ها و برنامه های
مرکزی و والیتی وزارت امور زنان

جهانی مبارزه با خشونت علیه زن و هشتم مارچ روز جهانی
زن تدویر گفتمان تحت عنوان خشونت های پنهان علیه
زنان ،به تصویر کشیدن تصاویر زنان و بلند کردن صدای آنان
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تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

6

از  8880ادامه دارد

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

 تهیۀ و نشر برنامه های ویژه زنان به
منظور انعکاس فعالیت های اجتماعی
و سیاسی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

از نگاه حقوق شان خود در آگاهی مردم از حقوق زنان و
دختران مؤثر واقع شده است.

 در اختیار قرار دادن تاالر های وزارت
امور زنان به منظور ثبت برنامه های
مناسبتی تلویزیون زن
 جلب حمایت مالی به منظور تهیه
برنامه های مناسبتی.

جندر بر اساس ارزیابی نیازهای شان
 آموزش ها شامل مسائل حقوقی مانند؛ حقوق فامیل ،حقوق
میراث و تکنیک های مربوط به نحوه برخورد با قربانیان

 /Gizحمایت از حاکمیت قانون

خشونت و مشورت در مورد قضایای خشونت های خانوداگی.
 استخدام زنان رضا کار همکار در ولسوالی های والیات تحت
پوشش(بلخ  ,بدخشان  ,سمنگان  ,جوزجان ,بغالن  ,کندز ,و
سرپل)
 برنامه های آموزشی حقوقی و مدیریتی کوتاه مدت برای
کارمندان ریاست حقوق وزارت امور زنان و ریاست های امور
زنان ورابطه های جندر در والیات تحت پوشش
 استخدام مشاور حقوقی برای وزارت امور زنان
 استخدام مشاور حقوقی برای ریاست امور زنان
 تقویت هماهنگی بین وزارت عدلیه ووزارت امور زنان در روند
تسوید وتدفیق قوانین
12

به دسترس نیست

 برنامه های آموزشی حقوقی جهت ارتقا ظرفیت رابط های

 وزارت امور زنان تعهد خویش را(اشتراک در جلسات GIZ
در مرکز و والیات ،تعین فوکل پاینت در سطح مرکز و
والیات ،رهبری رابطه جندر با زنان رضاکار ،معرفی رابطه
های جندر در سطح ولسوالی ها ،همکاری جهت دسترسی
به پالیسی ها و استراتیژی ها ،همکاری در ایجاد مرکز
مشورتی فامیلی در بلخ) انجام شده است
 تعهد موسسه در قبال تفاهمنامه(استخدام زنان رضا کار،
تدویر برنامه های حقوقی برای کارمندان وزارت در مرکز و
والیات ،استخدام مشاور حقوقی ،تقویت هماهنگی میان
وزارت عدلیه و امور زنان ،تدویر برنامه های آگاهی عامه،
فراهم آوری تجهیزات دفتری ،طرح چاپ دو منوال راجع به
حقوق زن ،همکاری در تجلیل از روز زن ،همکاری در
کمپاین منع خشونت و ایجاد خط تیلفون حقوقی رایگان)

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

غزنی ،کاپیسا و
سرپل ،خوست58 ،

پروژه

قضائی داد خواهی از حق حقوق
ادامه دارد
زنان8855 /
کندز،
بدخشان،الیفاریاب،

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

 برنامه های آگاهی عامه کمپاین های حقوقی برای زنان از

یافته های ارزیابی

صورت گرفته است و مشوره ها برای مقامات ارایۀ گردیده
است(توسط مشاور حقوقی)

طریق رادیو و تلویزون در والیات تحت پوشش
 برنامه های آگاهی عامه در کمپاین برای زنان از طریق برنامه

 به اساس ارزیابی انجام شده فعالیت های مؤسسه در

های تیاتر (نمایش نامه های کوتاه) در والیات تحت پوشش

مطابقت به تفاهمنامه صد در صد انجام شده است.

 تجهیزات دفتری تا حد امکان
 طرح چاپ دو منوال تحت عناوین جندر و ا سناد حقوقی در

مؤثریت :در ساحات تحت پوشش خیلی مؤثر واقع شده
است زیرا دانش زنان پیرامون حقوق شان افزایش یافته و از

کابل
 طرح و چاپ پوستر ها و بروشور ها راجع به حقوق زن با تفاهم

چگونه دسترسی به خدمات حقوقی آگاه و مستفید گردیده
اند و حمایت های مسلکی برای تجلیل از روز های ملی و بین

وزارت محترم
 همکاری های تخنیکی مرکز مشوره دهی خانواده گی در

المللی به ریاست های امور زنان فراهم گردیده است.

والیت بلخ

چالش ها :امنیت ،عدم اشتراک وزارت امور زنان در جلسات

 همکار در تجلیل از روز زن در والیات تحت پوشش

موسسه ،عدم ارایۀ دقیق راپور حاضری کارمندان وزارت در

 همکاری در برگزاری کمپاین های منع خشونت علیه زن در

برنامه تحصیلی در مقطع ماستری در پوهنتون دنیا،

ماه نوامبر
 ایجاد خطوط تیلفونی حقوقی رایگان برای زنان رابط رضاکار در
کلینک های حقوقی والیات تحت پوشش

کابل

کولمبو پالن /دسترسی به امور



 185قضیه از خدمات طبی و صحی مستفید شده اند.

موسسه ،ارائۀ تحقیق و مطالعات انجام شده ،دریافت نظر




تدویر  06برنامۀ آگاهی حقوقی برای پولیس ،قضات ،وکال و
غیره در مرکز و والیات برای  658تن.
13
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ادغام  080قضیۀ با فامیل هایشان.

پروژه ،معرفی کارمند در مرکز و والیات ،همکار با

%11



ارایۀ مشوره های حقوقی برای  8415قضیه.

تدویر  68پروگرام آگاهی دهی در رابطه به معرفی شلتر ها و
موضوعات حقوقی و مستفد شونده گان آن  0650تن.

 مکلفیت های وزارت امور زنان (حمایت از فعالیت های

سنجی های ابتدایی) و مکلفیت های موسسه در قبال
تفاهمنامه (راه اندازی برنامه مشترک نظارتی ساالنه،
ارایۀ معلومات برنامه  AWSFبه کمیتۀ انسجام مراکز

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت



بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

برگذاری  4تریننگ در رابطه به حقوق زنان در مرکز
حمایوی.

حمایوی ،هماهنگی با وزارت ،ارتقای ظرفیت نظارت
کننده گان وزارت ،نظارت مشترک انجام شده است



تدویر پروگرام های مشوره دهی روانی برای  4480تن زنان و
مردان در مرکز و والیات.



تهیه وارائه گزارش نظارتی توسط ریاست مراکز حمایوی در

 فعالیت های اجرأ شده با اهداف تفاهمنامه مطابقت
داشته و انجام شده است.
مؤثریت :به مالحظۀ تطبیق این پروژه داد خواهی از حقوق

هماهنگی با کولمبو پالن همراه با طرح پیگیری آن مساعی

زنان و ایجاد سرپناه برای خانم ها ،ارایۀ مشوره های حقوقی
برای قضایا ،تدویر  548برنامه راجع به آگاهی حقوقی زنان و
اطفال صورت گرفته است و همچنان افزایش هماهنگی میان
موسسه و وزارت امور زنان در مرکز و والیات ایجاد شده است.

مشترک شرکای تطبیق کننده.

و حدود  58488تن زنان از این پروژه مستفید و حمایت
گردیده اند.
چالش :نا امنی ،عدم همکاری بعضی وزارتخانه ها در
قسمت تطبیق پروژه ها ،موجودیت زنان معتاد به مواد
مخدر و زنان که از مراجع مختلف به شلتر معرفی میشوند
خالف مقرر مراکز حمایوی است.
پیشنهاد :ایجاد سر پناه های دولتی برای معتادین زن،
هماهنگی و همکاری نزدیک وزارت با موسسه

5060
55

881010
 10افغانی

مهارت های
5061
مسلکیالی

به اساس مشاهدات عینی از دو سنتر در ساحه کابل دیده شد
که آن سنتر به طور نمایشی بوده و همچنان نظر به معلومات از
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مؤسسۀ تمرکز

 مکلفیت های وزارت امور زنان(نظارت دوامدار از تطبیق
پروژه و معرفی فوکل پاینت) که صورت نگرفته (التبه
زمینه سازی از طرف موسسه صورت نگرفته)،

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

58

پروژه

پکتیا ،پروان
اکسفام از  5061الی 5060

نام و موقعیت

بودجه

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

 مکلفیت های مؤسسه(ارایۀ گزارشات به طور ربع وار،

طریق تیلفون و ایمیل ها در والیت هرات ،پروان  ،قندهار،
ننگرهار و بامیان موسسه فعالیت نداشته است

زمینه سازی برای تیم نظارت) که انجام نشده است،
 فعالیت های انجام شده در مطابقت به تفاهمنامه صورت
نگرفته،
 پالن تطبیقی به دسترس تیم نظارت قرار نگرفته و
گزارش شان نیز تکمیل نبوده،
 به اساس یافته های تیم نظارت و ارزیابی تطبیق پروژه در
شش والیت صورت نگرفته و هیچ گونه دستآورد ندارد.
پیشنهاد :به اساس یافته های تیم نظارت فعالیت های
مؤسسه واضح نبوده منبعد تفاهمنامه امضا نگردد.

صفحۀ جدید /هرات ،بلخ ،ننگرهار ،دایکندی،

یورو
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 5.6ملیون یورو و مصرف شده مبلغ 188888

 انجام تحقیق در مورد جندر و
منازعات.

 در هر  6والیت متذکره 6 ،ترینینگ فوق الذکردر موضوعات
فوق برای نمایندگان نمایندگان دوایر دولتی و جامعه مدنی این
ترینیگ ها هر کدام به مدت  4روز تا یک هفته تدویر گردیدند.
هدف از این ترینیگ اگاهی دهی و ظرفیت سازی نهاد های
مدنی و حکومتی در موضوعات فوق بود که در مجموع بیش از
 8888نفر در  6والیت از این  6مورد ترینیگ مستفید شدند.

حمایت) میباشد که انجام شده است.
 تعهدات مؤسسه اکسفام( ارایه گزارش ،زمینه سازی برای
نظارت ،شریک سازی برنامه های کلی توآم با تشکیل،

%60

 ترنینگ ها در شش مضمون/بخش
های مختلف(حکومتداری خوب،
قطعنامه  ،5081رسانۀ اجتماعی،
دادخواهی ،جندر ،دسترسی به
عدالت ،مسؤنیت زنان در هر شش
والیت تحت پوشش.

 ترینینگ ها در  6مضمون یا بخش مختلف (حکومت داری
خوب ،قطقنامه  ،5081رسانه اجتماعی ،دادخواهی ،جندر،
دسترسی به عدالت ،مصئونیت زنان) درهر  6والیت تحت
پوشش (هرات ،بلخ ،ننگرهار ،دایکندی ،پروان و پکتیا)

 تعهدات وزارت امور زنان در این تفاهمنامه(نظارت،

بودجه ،پالن تطبیقی) که انجام شده است.
 فعالیت های انجام شده به اساس ارزیابی تیم ارزیابی در
مطابقت به اهداف تفاهمنامه انجام شده است.
مؤثریت:

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 کنفرانس ملی با حضور نماینده گان
از شش والیت و مقامات دولتی.
 برگزاری میز گرد در هر سه ماه.

 برگذاری نشست با جوانان روی
موضوعات مرتبط هر  8یا  0ماه.

 ترنینگ حقوقی و قطعنامۀ 5081
شورای امنیت سازمان ملل برای
وکالی مدافع و جندر یونت ها.

 کنفرانس و ورکشاپ در سطح ملی با
حضور علما از شش والیت تحت
پوشش.

 دو دور برگزاری ترینینگ حقوقی در مورد سیستم عدلی و
قضایی و ارتباط سیستم عدلی و امنیتی جهت بهبود حفاظت و
مصئونیت زنان در والیات هرات ،ننگرهار ،پروان ،پکتیا ،دایکندی
و بلخ که در هر دور  81تن از جامعه مدنی و  81تن
ازنمایندگان نهاد های حکومتی در هر والیت شرکت کردند .این
ترینینگ ها به مدت  6روزدر هردور در هر والیت برگزار شد و
هدف ان اگاهی دهی و ظرفیت سازی نهاد های حکومتی و
مدنی در مورد سیستم عدلی و قضایی برای بهبود مصئونیت
بانوان بود
 کنفرانس بزرگ در سطح ملی در کابل تحت عنوان مشارکت،
عدالت و امنیت که مرتبط به موضوعات قطعنامه  5081سازمان
ملل و پالن عمل ملی  5081افغانستان ،با اشتراک نمایندگان
 6والیت و اشتراک کنندگان از کابل و رسانه ها در کابل برگزار
16

بودجه

 گزارش تحلیلی از پیشرفت در کارکرد  در والیات دایکندی و هرات؛ ورکشاپ شش روزه برای  81نفر
از نمایندگان دوایر دولتی و  81نفر از نمایندگان جامعه مدنی و
های مربوط به پالن عمل ملی
جوانان در رابطه با قطع نامه  5081شورای امنیت سازمان ملل
.5081
و پالن عمل ملی  5081افغانستان :هدف از این ورکشاپ اگاهی
 همکاری تخنیکی با وزارت عدلیه و
دهی و ظرفیت سازی نهاد های مدنی و حکومتی در مورد قطع
وزارت امور داخله ،استخدام  8مشاور
نامه  5081شورای امنیت سازمان ملل و پالن عمل ملی 5081
در هر دو وزارت.
افغانستان بود .که در مجموع بیش از 08نفر در والیات هرات و
 ترنینگ برای زنان پولیس.
دایکندی از این ترینیگ مستفید شدند
 ورکشاپ با علما در مورد حقوق زنان
 برگزاری ورکشاپ رسانه های اجتماعی برای جوانان در والیات
و اسالم و قطعنامۀ  5081شورای
دایکندی و هرات دایر گردید که در مجموع بیش از  61نفر از
امنیت سازمان ملل.
این ورکشاپ ها بهره مند شدند.
 کنفرانس های والیتی.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

این پروژه در راستای آگاهی از حقوق زنان و داد خواهی و
حمایت از حقوق زنان مؤثر واقع شده که سطح آگاهی زنان
راجع به حقوق ،دسترسی به عدالت افزایش یافته و ارتقای
ظرفیت پیدا کرده اند.
مشکالت:
نا امنی در بعضی ساحات چون پکتیا

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 در  6والیت برگزاری مناظره ،میزگرد ها و نشست جوانان میان
اگاهان و مسؤوالن دولتی و فعالین مدنی در مورد مشارکت
سیاسی و رهبری زنان ،مصئونیت و محافظت زنان ،صلح و نقش
جوانان و علما برگزار گردید .این مناظره ها ،میز گردها و نشست
ها هر سه ماه یکبار در هروالیت برگزار میگردد.
 ادامه تهیه و توزیع مواد های اگاهی دهی در مورد زنان،
مشارکت و رهبری و پالن عمل ملی  5081و قطع نامه 5081
شورای امنیت سازمان ملل و توزیع ان در والیات مختلف برای
مردم محل و نهاد های مختلف.

 برگزاری ترینیگ هایی برای پولیس دروالیات دایکندی و هرات،
بلخ ،پکتیا و پروان در طول سال گذشته که در مجموع برای
 881تن از پولیس اناث و ذکور در هر والیت در مورد پالیسی
ها ،استراتیژی ها ،قوانین و پروسیجرهای مربوط به پولیس و
نهاد های امنیتی.

 برگزاری مجالس مباحثه با علما و متنفذین محلی در مورد قطع
نامه  5081سازمان ملل و اهمیت و نقش مشارکت سیاسی زنان
به خصوص از نگاه دینی و اسالمی .این مجالس در والیات
دایکندی ،هرات ،پروان و پکتیا ،بلخ و ننگرهار برگزار گردید.
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گردید ،که نمایندگان عالی رتبه از نهاد های مرتبط مدنی و
حکومتی در ان شرکت کردند .بانوان بیشتر از نصف اشتراک
کنندگان را شامل میشد و به بیش از  888نفر در این کنفرانس
شرکت کردند .هدف کنفرانس فراهم سازی زمینه گفتگو میان
مردم در رابطه با حضور ........8888،مشارکت و مصئونیت زنان
بود.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 برگزاری گفتمان علمی در مورد نقش جوانان و رسانه ها در
ترویج صلح ،حقوق بشر و دموکراسی در والیت دایکندی با
اشتراک  08نفربود ،که با حضور بانوان ،جوانان ،اهل خبره،
استادان دانشگاه ،محصلین و نمایندگان شورای والیتی برگزار
شد .این گفتمان با همکاری ریاست اطالعات و فرهنگ دایکندی
برگزار شد.
 برگزاری کنفرانس ملی با حضور عالمان  6والیت در والیت
هرات در ماه دلو ،تحت عنوان شمولیت ،مشارکت ،امینت ،پالن
عمل ملی  .5081این کنفرانس با حضور بیش از  088تن از
اقشار مختلف مردم در هرات راه اندازی شد.

 گفتمان یکروزه با حضور علما  6والیت در هرات برگزار شد.
حقوق زنان و مشارکت زنان درعرصه های مختلف امورفرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و بحث در مورد اموزه های
اسالمی در این موارد و دیدگاه ها علما برگزار شد 81 .تن از
علما از والیات شش گانه و رئیس حج و اوقاف والیت هرات و
بلخ هم در این کفتمان حضور داشتند
 کنفرانس در مورد مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی برگزار
گردید ،مشکالت و فرصت ها در سنبله  5061در هرات با
همکاری نزدیک ریاست امور زنان والیت هرات برگزار شد که
اقشار مختلف از ولسوالی ها و والیت هرات و مسئولین دولتی و
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 با همکاری ریاست امور زنان دایکندی ،برگزاری همایش در کابل
و دایکندی برای محو خشونت علیه زن در راستای کمپاین 56
روزه محو خشونت و برگزاری برنامه گفتمان جهت گرامیداشت
ازهفته حقوق بشر.در دایکندی.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه
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پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

فعالین غیر دولتی و رسانه در ان حضور داشتند و بحث نمودند.
بیش از  088نفر در ان اشتراک نمودند.
 کنفرانس های والیتی در هر شش والیت به طور منظم با
همکاری و اشتراک ریاست های امور زنان والیات شش گانه
روی موضوعات مختلف و مرتبط با زنان ،صلح و امنیت برگزار
شد.

 ورکشاپ ها در مورد زنان و صلح در هر  6والیت برگزار شد تا
نظریات و دیدگاه های زنان از ان والیات بحث و جمع اوری
شود .این نظریات در قالب یک گزارش تحقیقی تدوین و در
اوایل حمل  5060به نشر رسید .عنوان این گزارش زنان افغان
و پروسه صلح است.
 گزارش تحلیل زنان و منازعات که تاثیر منازعات بر زنان در
سطح محلی و همچنین نقش زنان در حل منازعات محلی را
بررسی میکند .این گزارش به اتمام رسید و عنقریب به نشر
میرسد.
گزارش تحلیلی در مورد پیشرفت و ارزیابی کارکردها در مورد

تطبیق و پیشبرد موضوعات مرتبط به پالن عمل ملی  5081و

حمایت از تطبیق پالن

همکاری استراتیژیک(

 488888یورو

انجام شده مبلغ

 در راستای تطبیق پالن عمل ملی ۳۱۵۲در ارتباط با ستون دوم
(محافظت) و ستون چهارم (رفاه و بهبود) جلسات دادخواهی و
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 گردهمائی عمومی در  1والیت
مربوطه(بلخ ،دایکندی ،تخار ،ننگرهار
و هرات) و فضای الزم برای بانوان
ایجاد شود و گفته ها و نیاز های
خویش را در رابطه با صلح و امنیت با

 گردهمایی های عمومی در پنج والیت مربوطه (بلخ ،دایکندی،
تخار ،ننگرهار و هرات) برگزار گردید تا فضای الزم برای بانوان
ایجاد شده و گفته ها و نیازهای خویش را در رابطه با صلح و
امنیت با اراکین دولتی،بزرگان قومی و میدیا شریک سازند.

%60

زنان ،صلح و امنیت به اتمام رسیده و به زودی انتشار مییابد.

//

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 در راستای تطبیق پالن عمل ملی
 5081در ارتباط با ستون دوم
(محافظت) و ستون چهارم(رفاه و
بهبود) جلسات دادخواهی و تنظیم
برنامه های آتی هر  41روز در سطح
والیات مربوطه دایر گردید.

 در سطح هر والیت (بلخ ،دایکندی ،تخار ،ننگرهار و هرات) به
تعدادبیش از  58جلسه دادخواهی مشترک بین مقامات دولتی
ذیصالح ،نماینده گان جامعه مدنی و زنان برجسته صورت
گرفتند .اعضای این جلسات شامل اعضای کمیته های
 جلسات دادخواهی مشترک بین
دادخواهی ووالیتی ،فعاالن جامعه مدنی ،فعاالن حقوق زن و
مقامات دولتی ذیصالح ،نماینده گان
بزرگان قومی می باشند که حدودا  18-08نفر مردان و زنان
جامعۀ مدنی و زنان برجسته در سطح
هستند.
مربوطه صورت گیرد.
 گزارش تحلیلی در ارتباط با نظارت از
پالن عمل ملی  5081از  1والیت
کشور(بلخ ،دایکندی ،تخار ،ننگرهار،
هرات ،پروان و پکتیا).

 گزارش تحلیلی در ارتباط با نظارت از پالن عمل ملی  ۳۱۵۲از
هفت والیت کشور(بلخ ،دایکندی ،تخار ،ننگرهار و هرات ،پروان،
پکتیا ) تهیه گردیده و این گزارش یکی از فعالیت های مشترک
بین پروژه های صفحه جدید وهمکاری های استراتیژیک می
باشد.

 ارایۀ انتشارات مطبوعاتی از گزارش
تحلیلی تهیه شده از اجرای پالن

 از گزارش تحلیلی تهیه شده از اجرای پالن عمل ملی  ۳۱۵۲در
کابل و والیات پنج گانه انتشارات مطبوعاتی ارایه گردید.

 از یافته های پالن تحلیلی که از
نظارت و پالن عمل ملی بدست آمدۀ
دادخواهی استراتیژیک صورت گیرد.
این فعالیت از طریق برنامه های
دادخواهی ساالنه با مسؤولین والیتی
و دیگر اراکین صورت میگیرد.

 از یافته های گزارش تحلیلی که از نظارت از پالن عمل ملی
 5081بدست آمده دادخواهی استراتژیک صورت گرفته و این
فعالیت از طریق برنامه های دادخواهی ساالنه با مسولین والیتی
و دیگر اراکین انجام پذیرفت و مسولین دولتی وعده سپردند تا
برای پیشنهاد های ارایه شده راه حل هایی ارایه نمایند.
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اراکین دولتی ،بزرگان قومی و مدیا
شریک سازند.

تنظیم برنامه های آتی هر  ۵۲روز در سطح والیات مربوطه دایر
گردید .در هر یک از این جلسات به تعداد  08-81نفر اشتراک
می کنند که شامل :اعضای کمیته های دادخواهی ووالیتی،
فعاالن جامعه مدنی ،فعاالن حقوق زن و بزرگان قومی می
باشند.
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پالن تطبیقی
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 انتشارات مطبوعاتی در قالب نشریه ،جلسات و گردهمایی ها از
گزارش تحلیلی تهیه شده از اجرای پالن عمل ملی  5081در
شش ماه دوم سال  5061ارایه شده اند.

 فعالیت های مربوط به نظارت از موسسات جامعه مدنی در
سطح محل در قالب ارایه مشاوره های متمرکز بر فرآیند سیاسی
پالن عمل ملی ۳۱۵۲در ارتباط با ستون دوم (محافظت) و
ستون چهارم (رفاه و بهبود) به صوت دوام دار در جریان سال
 5061صورت گرفت.
 در ادامه ترینینگ که در سال گذشته برای کمیته دادخواهی
ملی دایر گردیده بود ،پیگیری و هماهنگی الزم ،متمرکز بر
فرآیند سیاسی پالن عمل ملی ۳۱۵۲در ارتباط با ستون دوم
(محافظت) و ستون چهارم (رفاه و بهبود) در جریان سال
 5061صورت گرفت.

 کمپاین های آگاهی دهی در قالب تیاتر و مسابقات ورزشی با
اشتراک فعاالن جامعه مدنی و رسانه های ملی برای حمایت از
حقوق زنان افغان در والیات مربوطه (بلخ ،دایکندی ،تخار،
ننگرهار و هرات) برگزار گردد .این کمپاین ها یک بار در شش
ماه اول سال  5061در پنج والیت ( هرات ،ننگرهار ،دایکندی،
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عمل ملی  5081در کابل و والیات
پنجگانه.

 برنامه به اشتراک گزاری آموخته ها و تجریه ها از جلسات
دادخواهی والیتی که در جریان این سال پروژه همکاری های
استراتیژیک صورت گرفت ،در والیت پنج گانه دایر گردید .در
این برنامه مقامات بلند پایه دولتی ،اعضای جامعه مدنی ،اعضای
کمیته های دادخواهی والیتی و اعضای کمیته دادخواهی ملی
اشتراک نمودند.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی
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 گزارش تحلیلی در ارتباط با اختالفات موجود در نظام اجتماعی
و ارتباط آن با موضوع جندر از هفت والیت کشور (بلخ،
دایکندی ،تخار ،ننگرهار و هرات ،پروان ،پکتیا )تهیه گردید .این
گزارش تحلیلی یک فعالیت مشترک از پروژه های همکاری های
استراتیژیک و صفحه جدید است.
 گردهمایی ساالنه از طریق کمیته های فرعی سه گانه با
اشتراک افراد ذیربط در بخش پالیسی ،در سطح ملی در کابل
دایر گردید تا نظریات خویش را در رابطه با تطبیق پالن عمل
ملی  ۳۱۵۲در ارتباط با ستون دوم (محافظت) و ستون چهارم
(رفاه و بهبود) با احزاب محلی شریک سازند .در این گردهمایی
بیش از  08نفر از اقشار مختلف جامعه که شامل  :اعضای
کمیته های دادخواهی ووالیتی ،فعاالن جامعه مدنی ،فعاالن
حقوق زن و بزرگان قومی و غیره می باشند اشتراک داشتند.
 جلسات استراتیژیک دادخواهی با همکاران ملی و بین المللی در
سفارت هالند کابل دایر گردید .این جلسات به صورت دوام دار
در هر  0ماه صورت پذیرفته است.
 جلسات بین کمیته های دادخواهی والیتی ( )PACو کمیته
دادخواهی ملی ( )NACبه هدف تبادله نظریات و معلومات ،و
همچنان ارزیابی استراتیژی های دادخواهی و ظرفیت سازی
موجود ،در مدت هر سه ماه در کابل دایر گردید.
 در ادامه ترینینگ پالن عمل ملی  5081که در تمام والیات
پنج گانه برای کارمندان وزارت خانه ها دایر گردیده بود،
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تخار و بلخ) و  5بار در شش ماه دوم سال  5061در پنج والیت
با حضور داشت بیش از  518اشتراک کننده انجام شده اند.
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 جلسات نیم ساله سه کمیته فرعی "معارف"" ،حفاظت "و
"صحت" در والیات مورد نظر دایر گردد .این جلسات نیم ساله
از طریق کمیته های دادخواهی ملی و اعضای احزاب اجتماعی
در والیات مربوطه دایر شدند .در این جلسات بیش از  518نفر
از اقشار مختلف جامعه که شامل  :اعضای کمیته های
دادخواهی ووالیتی ،فعاالن جامعه مدنی ،فعاالن حقوق زن و
بزرگان قومی و غیره می باشند اشتراک داشتند.

 گفتمان ساالنه بین کمیته های دادخواهی والیتی به همراه
مقامات بلند رتبه دولتی ،نماینده گان جامعه و کمیساریای عالی
پناهنده گان سازمان ملل متحد در شش ماه دوم سال 5061
در والیات مربوطه دایر گردید.

فعالیت های که خارج از پالن انجام
گردیده است

 برنامه دو روزه برای به اشتراک گذاشتن آموخته ها و تجربه ها
از جلسات دادخواهی والیتی که در جریان مرحله اول پروژه
همکاری های استراتیژیک صورت گرفته بود در والیت هرات
دایر گردید .در این برنامه مقامات بلند پایه دولتی ،اعضای
جامعه مدنی ،اعضای کمیته های دادخواهی والیتی و اعضای
کمیته دادخواهی ملی از شش والیت اشتراک داشتند .آنها در
مورد بهترین شیوه ها ی کاری ،چالش ها و فرصت های موجود
بحث و اظهار نظر نمودند ،همچنان راه ها و روش های موثر
تطبیق پالن عمل ملی  ۳۱۵۲در ارتباط با ستون دوم
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پیگیری و هماهنگی الزم ،متمرکز بر فرآیند سیاسی پالن عمل
ملی ۳۱۵۲در ارتباط با ستون دوم (محافظت) و ستون چهارم
(رفاه و بهبود) به طور مداوم صورت گرفته است.
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(محافظت) و ستون چهارم (رفاه و بهبود) در سطح والیتی را
مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.
 در ماه های دلو و حوت سال ۳۱۳۱یک گزارش تحلیلی در مورد
تطبیق پالن عمل ملی  ۳۱۵۲در افغانستان و اهمیت آن برای
ایجاد فضای مشارکت و همکاری های سازنده بین موسسات
جامعه مدنی ،دوایر دولتی و مسئولین والیتی انجام شد.
 سمپوزیم  ۱روزۀ توانمندسازی زنان زون مرکز شامل والیات
کابل ،پروان ،وردک ،دایکندی ،کاپیسا و پنجشیر به تاریخ
۵جدی سال روان به هدف حصول آگاهی در مورد وضعیت زنان
مناطق دور دست و ولسوالی ها در راستای پالن عمل ملی
 ۳۱۵۲درعرصه های مختلف اجتماع ،اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست،
صحت و دسترسی زنان به عدالت ،شمولیت نظریات و
پیشنهادات زنان مناطق دور دست کشور در پالنها ،پالیسی ها و
استراتیژِی های ملی غرض بهبود وضعیت زندگی زنان با
حضورداشت نمایندگان دفاتر بین المللی ،مقامات ارشد والیتی،
نمایندگان واحدهای دومی وزارت (روسای وزارت امور زنان) از
والیات مذکور دایر گردید.
یک ترینینگ پنج روزه تحت عنوان "آموزش های حقوقی و
دادخواهی بر اساس شواهد" در مزار شریف دایر گردید.

زنان در افغانستان

حمایت از حقوق

 8851الی / 8888

پروژه توسعه و تغیر

است

مشترکین کاری پروژه برای تشریح
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دالر آن مصرف شده

 تدویر ورکشاپ در هماهنگی با

کانادایی و مبلغ 5.0

خشونت علیه زنان.

 1.0ملیون دالر

//

 انجام تحقیق و ارزیابی در مورد

 تدویربرنامه آگاهی در مورد حقوق زنان ازجوالی الی دسمبر
 ۵۱۳۲برنامه های اگاهی دهی ذیل به  166نفرزنان و 610
نفرمردان دروالیتهای هرات ،بلخ و ننگرهار دایرگردیده است.
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مورد خشونت علیه زنان در ساحات
کاری پروژه.
 تهیۀ مواد درسی برای تدویر ورکشاپ
ها و ترنینگ برای زنان-مردان -
دختران و پسران.
 تدویر برنامه های آگاهی دهی و
ورکشاپ ها برای زنان و دختران در
مورد حقوق قانونی شان با در
نظرداشت دید گاه اسالم در مورد
حقوق زنان.
 تدویر برنامه های گفتمان ها و میز
گرد به اشخاص با نفوس به منظور
تشریک مساعی و تجارب آموخته ها
و راه های حل.
 شناسائی مراکز حمایوی در والیات
تحت پوشش پروژه.
 تدویر برنامه های آگاهی از طریق
رادیو تلویزیون در مورد مراکز

 دایرنمودن  80برنامه بلند بردن اگاهی برای زنان ودخترها
درمورد حقوق آنها ازدیدگاه اسالم وسایر قوانینکه ازآنها
محافظت مینماید برای  468تن.

 85 برنامه بلند بردن اگاهی برای  488تن مردها ؛ بچه ها و
متنفیذین در مورد حقوق اقتصادی زنان.

 دایرنمودن  55برنامه آموزشی درمورد حساسیتهای جنسیتی ُ
ارایه خدمات حقوقی و حمایت زنان و دختران برای  858تن
کارمندان مربوط ولسوالی ،پولیس ،سارنوالی ،ریاست اموزنان،
ریاست عدلیه و سایر ارگانهای که در تطبیق قانون دخلیل
هستند دایر گریده است.
 تریننگ های فوق الذکر مجموعا بتعاد ( )166تن زنان و
دختران( ) 610تن مردان و پسران را تحت پوشش قرار داده
است
 دایرنمودن برنامه های تلویزیونی:

 دو برنامه تلویزیونی پیرامون بحث ,تبادل تجارب  /نظریات
درباره مشکالت زنان و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان,
نقش و مسولیتهای جامعۀ مدنی  ,ریاستهای امورزنان
وسایرارگانهای مربوطه دروالیتهای هرات بلخ و ننگرهار
دایرگرید.
 معرفی پروژه و ارایه نتایج ارزیابی ابتدایی:
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بودجه

یافته های تحقیق و ارزیابی پروژه در

 دایرنمودن  88برنامه بلند بردن اگاهی برای مردم درمورد حقوق
زنان ازدیدگاه اسالم وسایر قوانینکه ازآنها محافظت برای تعداد
 448تن.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت
پوشش.

 تدویر برنامه های نیاز سنجی مراکز
مشوره دهی در ولسوالی ها و ظرفیت
پروری.
 همکاری با مراکز مشوره دهی
ولسوالی ها در تهیۀ مواد آموزشی
برای استندرد ها.
 آموزش دهی مسؤولین تطبیق قوانین
در مورد ارایۀ خدمات مؤثر به اساس
جندر مطابق به منظور حمایت و
انکشاف حقوق زنان و دختران.
 ارزیابی مارکیت به منظور ایجاد
چانس های کار یابی و تجارت برای
زنان در والیات تحت پوشش.
 تهیۀ پروگرامهای آموزش های
مسلکی برای زنان متضرر خشونت.
 تنظیم ورکشاپ ها و ترنینگ ها برای
زنان متضرر از خشونت.

 شناسایی و ارزیابی ظرفیت مراکزمشوره دهی:

 یک ارزیابی جهت شناسایی مراکزمشوره دهی و ارزیابی ظرفیت
آنها درنه ولسوالی های هرات بلخ و ننگرهار توسط یک کمپنی
مشورده دهی دربرجهای اگست سپتمبرونومبر ۵۱۳۲اجرا گردید
وگزارش نهایی این ارزیابی با دونروسایرشرکا مربوطه شریک
گردید.
 دایرنمودن برنامه اموزشی وارتقای ظرفیت برای اعضای جامعه
مدنی:

 جهت ارتقا ظرفیت اعضای جامع مدنی پیرامون مهارت های داد
خوای و انکشاف استراتژی یک ورکشاپ چهارروزه در والیت
ننگرهار دایرگردید .دراین ورکشاپ به تعداد  ۳۵مرد و  ۳۱زن از
اعضای جامع مدنی فعاالنه اشتراک نمودند.
 0 میز گرد در ربع دوم سال  5061در والیات هرات ،بلخ و
ننگرهار با مشترکین پروژه (ریاست های امور زنان  ،نماینده
های حقوق بشر و نماینده های جامعه مدنی تدویر گردید .هدف
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حمایوی زنان در والیات تحت

 جهت معرفی پروژه وارایه دریافتهای ارزیابی ابتدایی پروژه یک
ورکشاپ یک روزه درکابل دایرگردید .دراین ورکشاپ به تعداد
 ۳۱۱تن از جمله نماینده گان وزارت امورزنان ؛ اقتصاد؛ عدلیه؛
و نماینده گان موسسات داخلی ؛ خارجی وسایرشرکا اشتراک
نمودند .درجریان برنامه اهداف  ،نتایج ؛ فعالیتها ؛ ساحات تحت
پوشش پروژه ،مستفیدین مستقیم و غیر مستقیم پروژه برای
حضار به معرفی گرفته شد .درختم این محفل اشتراک کننده
گان حمایت و همکاری شان را در راستای پیشبرد این پروژه
ابراز داشته و اعالم حمایت نمودند .

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

مردان و پسران و افراد با نفوس در
مورد حقوق اقتصادی زنان.
 تهیه و به کار گیری فارم ها و
طرزالعمل های مشخص و حسابدهی

مشترک برای مؤسسات جامعۀ مدنی  تدویر سروی برای شناسایی مراکز مشوره دهی در  ۱والیت در
به منظور انکشاف پروگرام های حقوق
ربع سوم پروژه مراحل بعدی در مورد ایجاد و ظرفیت پروری
مراکز مشوره دهی در سال  5060پالن گردیده است
زنان.
 شبکه سازی میان مؤسسات محلی
انجمن ها و ساختار های موجوده با
شبکۀ جامعۀ مدنی به سطح زون و
ملی.

 سفر آموزشی برای همکاران تطبیق و کارمندان اکسفام به کشور
هندوستان در ماه نوامبر  8850بمنظور تبادل تجارب در مورد
مراکز مشوره دهی در کشور همسایه و مرحله بعدی با تقرر یک
مشاور برای تهیه طرزالعمل کاری پروژه کار خواهد -البته
انتخاب ساحه برای ایجاد سنتر ها در هماهنگی کامل با وزارت
محترم امور زنان و ریاست های آن انجام گردیده است.
 بتعداد  4دستنامه آموزشی در مورد شامل سازی جندر برای
مسولین تطبیق قانون صورت پذیرفته تا بتوانند آنرا در کار های
روزمره خویش ( ارایه خدمات قانونی) برای متضررین در نظر
بگیرند  5888کاپی این دستنامه ها در سال  8850پرنت
گردیده است.
 برعالوه از تدوبر برنامه های آگاهی  50ورکشاپ برای مسولین
تطبیق قانون در  0والیت تدویر گردید بطور کل  858تن از
خانم ها و  518تن از مرد ها مثل ( پولیس-وزارت عدلیه و
کمیسیون حقوق بشر-سارنوالی و ریاست های امور زنان ).
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 تهیۀ افزار و مواد برای آگاهی دهی

اساسی این گردهمایی همانا شریک سازی معلومات و آموخته ها
در رابطه به مسایل و مشکالت حقوق زنان و دختران و
محافظت از حقوق قانونی زنان حمایت و انکشاف حقوق زنان و
دختران افغان از طریق تطبیق قانون منع علیه زنان  .بتعداد ۲۲
اشتزاک کننده  -۵۵زن  ۵۵مرد درین کنفرانس فعاالنه سهم
گرفتند

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

 بررسی مارکیت محلی بمنظور ایجاد فرصتهای کاری و تجاری
برای زنان متضرررین در سال  8850صورت گرفته هدف آن
بوده تا پروژه بسته آموزشی حرفه های مختلف را تهیه نموده و
همچنان طرز تفکر و نورم های موجوده را که مانع دسترسی
زنان به زمینه های توانمند سازی اقتصادی میگردد ارزیابی
نماید .

 دستنامه آموزشی در مورد حقوق اقتصادی زنان تهیه گردیده و
 8408کاپی دستنامه و همچنان بتعداد  5688از این دستنامه
به همکاران تطبیق کننده پروژه توزیع گردیده  6 .تن از
کارمندان موسسات همکار تعین گردیده تا با تدویر برنامه های
آموزشی موضوع را به مستفدین در جامعه تریننک بدهند
40 برنامه های آگاهی دهی برای مردان در سه والیت در مورد
حقوق اقتصادی زنان و اشتراک شان در عرصه اقتصاد تدویر
گرده که مجموعا  00برنامه بوده و بتعدا  616تن از مردان و
پسران ازین برنامه مستفید شدند
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تریننگ در مورد حقوق زن فعالین ملی و بین المللی -
کنوانسیون ها در مورد خشونت انواع آن و اثرات آن باالی
جامعه و نقش و مسولیتهای ادارات دولتی در قبال آن بخصوص
مسولین قانون در حمایت و حفاظت حقوق زنان افغان  .برا
ساس پیشنهاد که از مشترکین جمع آوری گردیده پیشنهاد
نموده اند تا تریننگ های دیگر را نیز در رابطه به پالیسی ها و
قوانین برای شان تدویر نماید تا راه های تطبیق آنرا عملی
نمایند

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

افغان
54

مرکز تعلیمی زنان

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

 0 برنامه آموزشی وورکشاپ برای اعضای جامعه مدنی در سه
والیت تدویر گردید و بتعداد  16اشتراک کننده (  80مرد و
 40زن را در بر داشت  .هدف این برنامه ها انکشاف معلومات
اشتراک کننده گان در مورد اینکه افهام و تفهیم یگانه شیوه
موفق دادخواهی تیم سازی -شد رهبریت شناخته شده اشت.
•

50

ادارۀ اترأ

•

•
•

به اساس تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور زنان و موسسه
مرکز تعلیمی زنان افغان به تاریخ  5061/8/51برای مدت
یکسال فعالیت در ولسوالی های انجیل ،کرخ ،و گزره والیت هرات
قابل تطبیق و موافقت صورت گرفته است .
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را به طور کامل انجام داده است و اداره اترأ نیز مکلفیت
های خویش را مطابق تفاهمنامه انجام داده است.

در دسترس نیست

•

ایجاد  ICT LABصنف آموزش کامپیوتر و انترنت در داخل
وزارت با داشتن ظرفیت  08پایه کامپپیوتر و تجهیزات الزم
جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان ،دسترسی زنان به انترنت و
کامپیوتر ،ارتقای سطح آگاهی کارمندان از چگونگی تطبیق و
استفاده از منابع تکنالوژیکی و تأثیرات آن در روند کاری.
نتورک داخلی تمام دفاتر که شامل  1بالک مرکزی وزارت
میباشد با مزیت وصل سازی تمام کامپیوتر ها به شبکۀ نتورک.
 Upgrade server roomمرکز وزارت ،همکاری با
کارمندان وزارت در قسمت مسؤونیت معلوماتی با استفاده از
بهترین روش های پذیرفته شدۀ تکنالوژیکی.
وصل کیبل فایبر نوری به داخل وزارت ،کاهش هزینه ،گام به
سوی حکومت داری الکترونیکی.
طی مراحل  MB 51انترنت.

• وزارت امور زنان در قبال تفاهمنامه مکلفیت های خویش

• تمام فعالیت های گزارش شده در مطابقت به اهداف
تفاهمنامه صورت گرفته است.
• مؤثریت :این تفاهمنامه بسیار خوب بوده چون کارمندان
وزارت امور زنان از خدمات تکنالوژی مستفید شده که
خود در امر تطبیق امور کاری ممد واقع شده است.

فعالیت های این موسسه توسط ریاست نظارت و ارزیابی مورد
ارزیابی و نظارت قرار نگرفته فعالیت های شان در ولسوالی
های والیت هرات بوده ،صرف ریاست امور زنان هرات از
فعالیت های آن تصدیق نموده است.

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

51

پروژه

بامیان ،دایکندی ،هرات ،نیمروز ،کندهار ،ننگرهار ،خوست و لغمان
مطالعات عامۀ افغانستان  APPROاز  5061الی 5066

نام و موقعیت

بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

ذریعه مکتوب نمبر ( 410مورخ  5060/5/1و تماس های مکرر
تیلفونی و ایمیل ها خواهان ارسال گزارشات نظارتی از موسسه
مرکز تعلیمی زنان افغان با ریاست امور زنان والیت هرات گردیدیم
که ریاست امور زنان برویت نامه نمبر (58مورخ  ) 5060/5/50از
فعالیت های موسسه مرکز تعلیمی زنان افغان در سه ولسوالی
نظارت داشته و پروژه ایشان را در رابطه به توانمند سازی زنان
موثر دانسته و تصدیق می نمایند.
با وجود ارسال ایمیل مکرر  ،فارمت گزارش گیری و تماس

نظارت از تطبیق پالن عمل ملی  /5081والیات کابل ،بلخ ،کندز ،سمنگان،

تیلفونی ،موسسۀ متذکره از ارسال گزارش خود داری نموده است.
صرف در این اواخر یک گزارش را به وزارت ارسال کرده است که
قرار ذیل است:

 تعهد وزارت در قبال تفاهمنامه( تصدیق از کارکرد
موسسه ،همکاری ریاست های والیتی با موسسه ،معرفی
کارمندان به برنامه ها )،بوده که نسبتآ صورت گرفته است.
(نظر به گزارش موسسه ریاست های امور زنان هرات و
زابل همکاری نکرده)

برگزاری سه دوره کورس تجزیه و تحلیل پالیسی ها و مدیریت
پروژه در کابل دو دوره در والیت تحت پوشش به حمایت دانشگاه
گینت.

 مکلفیت های موسسه در قبال تفاهمنامه( رعایت فوانین
نافذه ،فعالیت ها مطابق پالیسی و استراتیژی وزارت ،ارایۀ
گزارش ،آموزش تجزیه و تحلیل پالیسی ها) که گزارش
دهی به وزارت امور زنان از مکلفیت شان است ،ارائه نکرده
اند .بناٌ مکلفیت های شانرا به طور کامل انجام نداده.
چالش ها :پالن تطبیقی نداشته ،تماس ها و ایمیل مکرر با
موسسه با در نظر داشت مکفیت های شان به وزارت گزارش
ارائه نکرد که بالخره در این اواخر گزارش شان را نا تکمیل
ارایه کردند.

30

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

16

پروژه

آموزشی/
کشور 8850الی ...
/ DAWEO
دنر -افغانستاندر سطح

مجموع بودجه  497155دالر شده  01047161دالر در طی شش ماه دالر امریکایی

نام و موقعیت

بودجه

پیشرفت

پالن تطبیقی

%61

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

پیشنهاد :موسسه باید گزارشات شانرا به وزارت ارائه نماید
اشتراک نماینده وزارت به برنامه های آن ها الزمی است.
در نظر گرفتن نظارت و ارزیابی از جریان کار های موسسه در
تفاهمنامه که قبآل در نظر گرفته نشده

حمایت از زنان و دختران آسیب دیده از جنگ وانواع خشونت ها از طریق خدمات

•
•
•

497155

•

تدویر کنفرانس ملی راجع به کارکرد مراکز حمایوی زنان
برای ادارات دولتی در شهر کابل.
ساختن مستند و معرفی آن در مورد کارکرد های مراکز
حمایوی.
تدویر برنامه های آموزشی در رابطه به صحت روانی و کار
مسلکی با کارمندان مراکز حمایوی.
تدویر برنامه های آموزشی برای کارمندان ادارات دولتی به
خصوص وزارت امور زنان و وزارت حج و اوقاف.
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 تعهد وزارت در قبال تفاهمنامه ( نظارت ،حمایت از
موسسه ،همکاری در قسمت تطبیق پروژه ،معرفی فوکل
پاینت) انجام شده است
 تعهد موسسه در قبال تفاهمنامه( زمینه سازی جهت
نظارت ،شریک سازی برنامه ها توآم با تشکیل ،بودجه و
پالن تطبیقی پروژه و هماهنگی الزم) بوده و به اساس
ارزیابی انجام شده است.
 به اساس ارزیابی تیم ارزیابی وزارت فعالیت ها با اهداف
تفاهمنامه حدود  %08مطابقت داشته است.
مؤثریت:
دریافت حمایت و خدمات آموزشی حدود  68تن زنان و
دختران از آسیب های جنگ و خشونت های مختلف
اجتماعی علیه زنان و وضعیت روحی و روانی زنان بهبود
یافته است
چالش ها:
موجودیت نا امنی که سبب عدم تطبیق پروژه
کمبود ترینر های متخصص که به زبان انگلیسی آشنایی
داشته باشد

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

17

تفاهمنامه سه جانبه وزارت ،عزییز بانک و موسسۀ ملی و بین المللی WCI

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

پیشنهاد:
استخدام ترینر های متخصص

والیت پنجشیر و پروان و بامیان
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 58888دالر امریکایی

از نتایح فعالیت های بخش نظارت وارزیابی در قسمت تطبیق و
انجام پروژه این تفاهم نامه سه جانبه ذیال ازطریق ایمیل حصول
گردیده است:
گزارش کاری این موسسه توآم با مکاتیب تائیدی ریاست های
والیات تحت کار از طریق ایمیل مواصلت کرده است

• این مؤسسه گزارشات کاری خویش را کتبآ به وزارت امور
زنان ارایه نکرده آدرس دفتر خویش را معلوم نکرد وزارت
امور زنان تعهدات خویش را (همکاری ریاست های سه
والیت برای عملی شدن پروژه ) در قبال تفاهمنامه ،اجرا
نموده است.
• مؤسسۀ  WCIتعهدات خویش را در مطابقت به تفاهمنامه
صد در صد انجام داده است

تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

50

ادارۀ ثبت احوال نفوس

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

ایجاد غرفه های توزیع تذکره تابعیت در هر والیت از مرکز آغاز و
حد اقل  0الی  6مرکز در سطح ولسوالی ها عالوتآ تیم های سیار
نیز در نقاط ملزوم توسط گروپ های  4نفری توظیف گردیده
است.

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

• وزارت امور زنان و ادارۀ ثبت احوال نفوس مکلفیت های
شانرا در قبال تفاهمنامه به طور کامل انجام داده اند.
• تمام فعالیت های انجام شده در مطابقت به اهداف
تفاهمنامه صورت گرفته است.
• در قسمت تنظیم غرفه ها در داخل ریاست های امور زنان
بنا بر ملحوظات امنیتی انجام نداده اما مراکز را طوری
تنظیم نموده تا زنان مراجعه کرده بتوانند.
• مؤثریت:
مشارکت زنان در پروسه های ملی و سیاسی افزایش یافته و
جهت اخذ تذکره های تابیعت میکوشند.

 04والیت کشور

چالش ها :
کمرنگ بودن زنان در مورد اخذ تذکره تابعیت در04والیت .به اساس حاکم بودن عرف وعنعنات ناپسند .
به نسبت نداشتن عکس هویت اکثرآ خانم ها در وقت اخذتذکره تابعیت نسبت نداشتن آگاهی مشکالت را ایجاد می
کنند .
 در قسمت طی مراحل تثبیت هویت زنان نیز از جانبخود زنان مشکالت موجود است .
 و آخرین مشکل اینکه زنان که نسبت معاذیر صاحبتثبیت هویت نیستند نیز به مشکالت مواجه اند
پیشنهادات:
درتدویر ورکشاپ ها ی آگاهی دهی وکمپاین ها درمورد
حاکم بودن عرف وعنعنات ناپسند موضوعات شرعی وقانونی
توضیح داده شود .
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تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت

بودجه

پیشرفت

پالن تطبیقی

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی

درقسمت ثبت تولدات ونوزادان کمپاین های آگاهی دهی
وگروپ های تبلیغاتی از طریق ادارات ذیربط باید در
مورداقدامات ملزوم صورت گیرد .
درقسمت داشتن عکس هویت در تذکره چون یک موضوع
قانونی است تا بدینوسیله از جعل جلوگیری بعمل آید طرف
رضاییت شان حاصل گردد
درمورد آنعده اززنانیکه روی فشار های تحمیلی از داشتن
سند تذکره تابعیت محروم اند ریاست محترم ثبت واحوال
نفوس باید فورم معتبر راکه تمام هویت وشخصیت زن درآن
درج باشد ترتیب نمایند به منظورحصول
اطمینان به وکیل گذر  ،مال امام ویا دوشخص متنفذ ارجاع
گردد بعداز تایید آن تذکره برای شخص توزیع گردد.
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تفاهمنامه
شماره

مؤسسه

پروژه

نام و موقعیت



ایجاد  4باب دکان فروش تولیدات صنایع دستی خود شان
در ساحات مختلف شهر کابل



ایجاد مراکز آنالین فروش تولیدات صنایع دستی زنان مانند:
زیورات ،بیک دوزی و گلیم افغانی در مارکیت داود زی .



فراغت یک دوره شاگردان(81تن) از آموزش قالین بافی در
کاپیسا

به اساس تماس مکرر و تدویر جلسه با موسسه متذکره درقسمت
تطبیق تفاهمنامه کدام وعدۀ همکاری داده شده اما کدام پیشرفت

88

بنیاد آسیا

خاص صورت نگرفته است.
قرار است دفتر بنیاد آسیا یک ورکشاپ آموزشی را در رابطه به
نظارت و ارزیابی برای کارمندان وزارت امور زنان دایر نمایم که
تاریخ آن معلوم نیست.
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 868881یورو

گلیم بافی و قالین بافی /کابل و کاپیسا



فراغت حدود  11خانم از آموزش قالین بافی.

گلیم بافی در کابل  %68و قالین بافی در کاپیسا %48

خورشید تابان گلیم بافی  8888 - 8856و قالین بافی  8850الی
8885
56



بودجه

پالن تطبیقی

پیشرفت

گزارش نظارتی

یافته های ارزیابی





تعهد وزارت در قبال تفاهمنامه(معرفی فوکل پاینت،
معرفی زنان واجد شرایط ،نظارت) که اجرا شده است.
مکلفیت موسسه در قبال تفاهمنامه(همکاری ،ارایه
گزارش ،تطبیق پروژه تحت نظر وزارت) که انجام شده
است.
فعالیت های انجام شده در مطابقت به اهداف تفاهمنامه
میباشد.
مؤثریت:
زنان در بخش قالین بافی و گلیم بافی حرفوی و مسلکی
شده که از این طریق خود کفا شده و امرار معیشت می
نمایند.
پیشنهاد:
پروژه را در ساحات نیز وسعت بخشیده تا زنان بیشتر
حرفوی و خود کفا شوند.

