
 آمریت جندر

 مختصرمعرفی 

بوده که براساس تعهدات دولت  یدیمهم و کل تیآمر کی ،یجامعه جهان دیجندر از لحاظ ضرورت و د تیآمر

 یوقت وزارت صنعت و تجارت، در اول جوزا لیدر تشک تیآمر نیا ؛یالمللنیب یهاو کنفرانس یج.ا.ا در سطح مل

وزارت  نیا یو ادار یمال استیر( در چوکات دیز یآ ی)ج یوزارت امورزنان و مؤسسه یبه همکار 1386سال 

 آغاز کرد. تیبه فعال

در تشکیل معینیت  1390دید رهبری این وزارت؛ در تشکیالت سال مالی آمریت جندر به اثر نیازمندی و لزوم

معینیت به مدت یک سال در چوکات مالی و اداری قرار گرفت. بعد از هشت سال فعالیت، تحت اثر این 

 های خویش ادامه داد.ت به فعالیتتشکیالتی ریاست منابع بشری وزارت صنعت و تجار

در تشکیالت پیشنهادی وزارت به ریاست عمومی مالی و  1399معینیت مالی و اداری این وزارت در سال مالی 

ی این وزارت به ت. تشکیالت ساخته شدهآن قرار گرف یاداری تقلیل یافت که این آمریت در زیرمجموعه

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ارایه گردید و بعد از طی مراحل اداری توسط مقام عالی 

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مورد تأیید قرار گرفت که در حال حاضر آمریت جندر این وزارت در چوکات 

 دارد.ریاست عمومی مالی و اداری فعالیت 

 

 چارت تشکیالتی آمریت جندر

(3بست )آمریت جندر 

کارشناس نظارت از 
تطبیق استراتژی تبعیض 

(4بست )مثبت 

بست )کارکن خدماتی 
8)

کارشناس نظارت از 
تطبیق پالیسی منابع 

(4بست )بشری 



 

 این آمریت اهداف
 

  ؛خشونت و تبعیض برای کارکنان محیط مصئون عاری از 

 ؛بشری زنان انکشاف منابع 

 شان؛ ارتقای ظرفیت برایو تشویق زنان سازی زمینه 

   ؛گیریدر سطوح تصمیمتالش جهت ارتقای زنان  

 

 عت و تجارتدر وزارت صنجندر  آمریتایجاد  تغییرات بوجود آمده بر اثر

 

 ؛محیط مصئون عاری از خشونتایجاد  .1

)تحصیالت عالی در داخل و خارج  ذکور و اناثبردن ارتقای ظرفیت کارکنان  ها برای بلندرصتف ایجاد ُ .2

  از کشور(؛

 ؛و ذکور مشکالت قانونی کارکنان اناث رسیدگی به .3

 ؛کارکنان امتیازات مشروع خواهی برای گرفتنداد .4

 ؛افزایش زنان در این وزارت تالش جهت .5

 در وزارت؛ جندر برقراری عدالتجهد جهت  جد و .6

 ؛و والیات واحدهای دومیدهی جندر در مرکز، های آگاهیبرگزاری برنامه .7

 ؛های مربوط به جندر در سطح وزارتتحلیل پالیسی .8

 ؛ملکیاصالحات اداری و خدمات  مستقل نظارت و تطبیق طرزالعمل تعیینات کمیسیون .9

 جندر؛ ها و اجراآت آمریتظیم فعالیتتطبیق طرزالعمل تن .10

 

 1399سال مالی  این آمریت در یآوردهاها و دستفعالیت

 پری ی خانهنحوههای ذیل: وزه برای کارکنان تصدی عمومی موادنفتی در بخشربرگزاری ورکشاپ پنج

خشونت و قانون منع آزار و اذیت  طرزسلوک مسلکی، قانون منع ،خدمات ملکی فورم ارزیابی کارکنان

و پالن عمل  (1325)نامه  قطعه زنان و اطفال، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی،

 رهبری؛ آن و

 کارکنان ذکور  برای تحلیل پالیسی و نگرش جنسیت محور() روزه تحت عنوانششرکشاپ دایر نمودن و

 ؛و اناث این وزارت

  ارکنان ذکور و اناث ریاست از دیدگاه اسالم برای ک جندر جندر و دهیدوروزه آگاهیورکشاپ برگزاری

 افسوتر؛



  کارکنان  معاون واز دیدگاه اسالم برای رئیس،  جندر و جندردهی روزه آگاهیورکشاپ یکبرگزاری

 ی قالین؛اتحادیه

  افغان کارت؛نان ذکور و اناث شرکت جندر از دیدگاه اسالم برای کارکورکشاپ برگزاری 

 همصاحب یهای خالی و نحوهخواستی بستپری فورم دری خانهدهی از نحوهورکشاپ آگاهی برگزاری 

 ن کابل و کارکنان اناث این وزارت؛برای محصلین پوهنتو

  ی کارکنان ذکور و اناث این وزارت؛حقوق اداری برا ورکشاپبرگزاری 

 (173مستفید شدن)  تن کارکنان  (67تن آنان کارکنان اناث و ) (106جمله)تن از موضوعات فوق از

 ذکور؛

  ارائه گزارش آن به ریاست عمومی مالی و اداری؛ واین وزارت 1399تحلیل تشکیل 

  آن به ریاست  کاری و ارسال گزارشچهارربع اضافههای لستتحلیل سوپر اسکل، های لستتحلیل

 عمومی مالی و اداری؛

 اداری؛ مشکالت کارکنان اناث برای ریاست عمومی مالی وح رسیدگی به ترتیب طر 

 باز نگری پالیسی جندر این وزارت؛ 

 ؛منع خشونت علیه آنالمللی روز بین ن والمللی زتجلیل از روز بین 

 ؛و صندوق شکایات منع آزار و اذیت زنان یایجاد مجدد کمیته 

 و ایجاد یک بخش جندر در سایت این وزارت؛ ی جندربرگزاری جلسات کمیته 


