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 ها شاخص اهداف اساسی پالن کاری
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تحلیل معلومات و نظریات جمع آوری شده و ترتیب 

بمنظور رفع مشکالت کاری کارکنان گزارشات ، 

   اناث و ارایه آن به مقامات ذیربط.

 در رابطه به بهبود وضیعت زنان در اداره تحلیل معلومات 
تحلیل معلومات و نظریات               

جمع آوری شده و ترتیب 

گزارشات ، بمنظور رفع 

مشکالت کاری کارکنان 

اناث و به مقامات ذیربط 

. ارایه خواهد شد   

از طریق در رابطه به بهبود وضعیت زنان  جمع آوری نظریات

             جلسات ربوار با فوکل پاینت های جندر در اداره .

ترتیب گزارشات بمنظور رفع مشکالت  کاری کارکنان اناث و 

             ارایه آن به مقامات ذیربط .

حصول اطمینان از مساعد بودن زمینه دسترسی به 

حق شکایت ناشی از عدم مصئونیت و هر نوع 

 تبعیض در برابر کارکنان اناث در اداره مربوطه .

حصول اطمینان ازمساعد بودن زمینه  دسترسی به حق شکایات 

             طبقه  اناث  در اداره 

مسااااعد باااودن زمیناااه 

دسترسی به حق شکایت 

ناشی از عدم مصئونیت و 

هر نوع تبعایض در برابار 

کارکنااان اناااث در اداره 

مربوطه اطمینان حاصال 

 خواهد شد

 اشتراک مداوم در کمیته حل منازعات منابع بشری

            
در صورت شکایت دایر نمودن جلسات  کمیته منع آزار و اذیت  

             علیه زنان به ریاست  آمریت جندر

 ارتباط مداوم با مسئولین منابع بشری وواحد های

ذیربط جهت آگاهی دهی بیشتر کارکنان در 

خصوص قانون منع خشونت ، مقرره منع آزار و 

 اذیت و سایر قوانین و اسناد مرتبط به حقوق زنان .

  ارتباط مداوم با مسئولین منابع بشری

            
ارتباط مداوم با مسئولین 

منابع بشری وواحد های 

ذیربط جهت آگاهی دهی 

خصوص بیشتر کارکنان در 

قانون منع خشونت ، مقرره 

منع آزار و اذیت و سایر 

قوانین و اسناد مرتبط به 

 حقوق زنان .

(  150ورکشاپ نیم روزه قانون منع خشونت علیه زنان بتعداد ) 

             تن برای کارمندان ذکور و اناث وزارت

ارتباط مداوم در رابطه به وضعیت زنان و اطفال با آمریت روابط 

             مامورین ریاست منابع بشری .

حصول اطمینان از اجراات در خصوص تطبیق 

پالیسی افزایش ساالنه دو فیصد حضور زنان در اداره 

 مربوطه.

 اشتراک دوامدار در کمیته استخدام ریاست منابع بشری .
            

حصول اطمینان از اجراات 

در خصوص تطبیق پالیسی 

دو فیصد افزایش ساالنه 

حضور زنان در وزارت 

 زراعت.

آگاهی دهی در پوهنتون ها به فارغان طبقه اناث در رابطه به 

             امتحان و شیوه های اسخدام  

 دادن پنج نمره امتیازی در پروسه استخدام برای طبقه اناث  
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رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون 

اجراات اداری ، رعایت جندر ، قانون منع آزار و 

اذیت زنان و اطفال ، مقرره طرزسلوک ، مبارزه 

با فساد اداری و کود اخالقی در ساحه کاری 

 مربوطه 

مقرره   ونظارت و حصول اطمینان ازتطبیق قانون اجراات اداری 

             طرزسلوک  .

اطمینان از تطبیق  حصول

قانون اجراات اداری ، رعایت 

جندر ، قانون منع آزار و 

اذیت زنان و اطفال ، مقرره 

طرزسلوک ، مبارزه با فساد 

اداری و کود اخالقی در 

 ساحه کاری

 نظارت از تطبیق قانون منع ازار و اذیت علیه زنان و اطفال .
            

مبارزه با فساد اداری و کود  ،حصول اطمینان از رعایت جندر 

 اخالقی در وزارت زراعت .
            

 

 


